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2-8 mars 
VB:s kalendarium över kulturarrange
mang och andra offentliga tillställ
ningar lortsäller i regel på sista si
dan. Interna möten 6terlinns i mötes
spalten på sista sidan. 
BIO Söclran l re, lör, sän, ons, tor, 
18.30 'Samlaren' a>~ Erik Strömdahl. 
Se notis i förra veckans VB. Fre,lör, 
sän on s tors 20.30 'Livet är en l6ng 
lugn flod• regi Etienne Chatiliez. fr 7 
6r Fransk lamiljerkomedi . Matine 
sänd kl 14 'Miraklet i Valby' Regi 
Åke Sandgren, 1989. Barn under 9 6r 
bör se ~lmen med vuxen. 
Lilla Teatern Storlorget Biljbest :12 
51 01. Fre, lör, sän 19.30 'Söndags· 
promenaden', CN Lars Forsell i regi 
av Lena . Ett absurt drama om 
familjen Conanders promenader i lan· 
lasi, tro och verklig~el. 
Barnteater 'Östan om sol vöslan om 
m6ne' Ann Elmqvist lr6n teater 
NonSans uppför sin nya dockpjäs om 
Rickan som möter en björn. Fr6n 4 6r. 
45 min. Lokal: Sagohusel, Revingeg. 8 
Arr: KV, Sagohusel och Lilla teatern . 
stads teatern 'Flickan och hvet' 
(Teatersällskapet Kärran) lörd 18.00 
sänd 16.00. Dockteaterpjäs för barn 
och vuxna. 
Konst i Lund 'Syntes CN en stad - Lund 
i konsten' Utställning i Konsthallen, 
M6rtenslorget. Öpp: M6-Fre 12-17 
(To12-20) Lö 10-17. Sö 12-18. 
Kulturen sänd 15.00 musikmatine med 
elever frön konservatorielinien _i Lund. 
RFSL sän 19-22 Cafe GAN författaral
ton Lars Karlström beräHar om sin de
butbok. Te, kaffe, bullar $9rveras. 
Välkomna Tisd 19.30 Lesbiskt cale 
Karin Johansson kommer och läser lite 
samt pratar om sig och sitt arbete. 
Författarinnan till La balle comles$9 
och vinnaren av lesbiska novelltäv
lingen. Onsd. 16-20 Bokhandeln Rosa 
Rummel har öppel 16-20. RFSLs lokal 
ligger på L Fiskaregalan 12, in på 
g6rden. T 157134. 
Forum för kvinnliga forskare Polaas/ra 
l dag kl 14-16 'Fem_inisrnens rötter i 
kristendomen' Eva Asbrink, Skara . 
Lund. 'Medvetandehöjning; eH viktigt 
begrepp i modern feminism' Fred 7/3 
kl 14-16:Föreläsningarna ör öppna for 
allmänheten. 
LUKRISS (Kristna studentrörelsen i 
Lund) ör en ekumenisk studentföre
ning. De har programkvällar varje 
lorsoag p6 Kyrkogatan 4 (ovanpå 
bokhandeln Men). 
lADAHK den tredje vägen i Himolaya 
- före lösning av Helena Norberg· 
Hodge fra 19.00 på Lilla Teatern. Fri 
entre. Arr KV och Miljöpartiel. 

NICARAGUA 

Lättförklarlig förlust 
Någon lycka känner 
man ju inte precis 
efter valet i Nicaragua. 
Men att det gick som 
det gick är relativt 
lättförklarligt. 

Det säger Ulf Teleman i vän
ortsföreningen. I julas be
sökte han Le6n under två 
veckor tillsammans med en 
grupp ur föreningen. 
- Faktum är att jag trodde att 
det skulle gå så här innan jag 
reste iväg. När vi var där svep
tes man med av den kollossala 
dominansen av sandinisterna i 
det offentliga livet och den 
våldsamma optimismen kring 
rörelsen. Sandinisterna stöd
des t ex av journalisterna på El 
nuevo diario, en journalistägd 
och självständig tidning. 

- Men lönearbetarna har fått 
otroligt med stryk under de se
naste åren i Nicaragua. Det har 
bättre lönat sig för dem att 
sitta på marknaderna och sälja 
varor till varandra än att 
arbeta med av lönat arbete. 

- Den offentliga sektorn har 
skurits ner våldsamt i försö
ken att få ordning på finan
serna. Det är ont om lärare t 
ex, och de har otroligt dåligt 
betalt. 

- Det går inte att hålla jämna 
steg med inflationen. När vi 
anlände kostade en dollar 42 
000 c6rdobas, och när vi åkte 
fjorton dagar senare 50 000. 

Trodde inte själva 
- Armen slukar pengarna. Om 

armen kunde avvecklas skulle 
det innebära en otrolig lättnad 
för ekonomin. Rösträttsåldern 
är sexton år, och det innebär 
att det går flera årgångar som 

Musikens makt 
iKvarnby 
Hur påverkar musiken lyssna
ren? För vem och i vilket syfte 
skapas musik? Vilken roll spelar 
musiken i samhällsutveckling
en? Musikern och radioprodu
centen Frans Sjöström spelar 
musik och hjälper oss att reda ut 
begreppen. 

Kvarnbyskolan onsdag den 7 
mars kl 19. För samåkning ring 
040-4943313 eller 466265. 

är röstberättigade och väntar 
på att kallas in till kriget. 
Man väntade sig också att en 
massa pengar skulle flyta in 
från USA och handelsembar
got upphävas om opposi-

lionsfronten UNO vann. 
- Man kunde inte lita på, 

allra minst kunde nicaragua
nerna själva tro, att USA 

Forts pli sid 2. 

Hantverkets minne och ära 
I Lunds Dagblad, stadens enda 
dagstidning i modem tid, publi
cerades på 1950-talet en serie 
kommenterade teckningar som 
föreställde ett femtontal av 
Lunds konsthantverkare. Det var 
i grevens tid: de presenterade 
personerna är (måhända med ett 
undantag) borta nu, och i stor 
utsträckning även deras arbets
metoder och fack. 

Bildtexterna skrevs av Otto 
"Optimisten" Bengtsson, bl a 
känd för att ha startat Smålands 
Gille i Lund. Tecknare var Göte 
Bergström, välkänd för VB-lä
sarna. Som ett led i tusenårs
firandet visas Götes bilder i en 
liten utställning som hänger på 
stadshallen nu i mars. Den öpp
nas nu på lördag. 

På bilden smidesmästaren Henning Persson som på sin tid hade 
verkstad på Bredgatan. Han hade också undervisat i g~l 
smidesteknik på Kultwen och var ordförande i Skånes smides
mästares förbund. 



~KOMMENTAR 
Avhoppen från s 
2000 medlemmar av Kommu

nal i Lund har funnit det nöd-
vändigt att lämna det social
demokratiska partiet i protest 
mot Ingvar Carlssons till
bakadragna förslag om lö
nestopp och strejkförbud. 

sektionsvis begär man ut
träde ur socialdemokratin. Det 
är förståeligt. Hur en arbetar
regering kan föreslå en lag 
som vrider strejkvapnet ur 
fackföreningsrörelsens hän
der är fortfarande obegripligt. 

35 000 kr om Aret i reda 
pengar kostar avhoppen i 
Lund partikassan. Det är en 
förlust partiet kan bära. Vpk 
är ingen vän av kollektivan
slutning. Försvagningen av 
arbetarrörelsen är mest att be
klaga. Vi tror nog att det lig
ger en hel del i Bo Toressens 
påstående att borgarna nu fis
kar i fackföreningsrörelsen 
och eldar undet missnöjet. 
Det finns säkert fackföre
nings-medlemmar med 
borgerliga sympatier och 
som normalt är rätt 
ointresserade av fackligt 
arbete, som idag ser en chans 
att på medlemsmötena fä ma
joritet för utträde ur det so
cialdemokratiska partiet. 
Men man bör heller inte un

dervärdera folks sunda förnuft 
och förmåga att sätta gränser 
för vad som faktiskt är accep
tabelt. 

I Lund noterar vpk ett ökat 
intresse från missnöjda so
cialdemokrater. Även om 
kontakterna i antal långt ifrån 
motsvarar avhoppen från det 
socialdemokratiska partiet har 
vpk fått förfrågningar om 
medlemskap som av de sö
kande motiveras av besvikelse 
med socialdemokratin. 
Klarsynta socialde~okr~ter är 
varmt välkomna 1 vänster
partiet. Måhända ska vi ~då 
inte göra oss för stora för
hoppningar. Vi kan not~ra ~tt 
lundasossarna inte tagit sm 
regerings fackföreningsfient
liga 1stramningspaket i ~ör
svar. Tvärtom, har social
demokraterna i Lund på med
lemsmöten kritiserat såväl 
förslagen om lönestopp och 
strejkförbud som den. social
demokratiska fördelnmgspo
litiken i stort. Det fmns bland 
socialdemokraterna i Lund en 
växande oppositio~ frå'?
vänster mot partilednmgen .1 

Stockholm. Kritiken har tagit 
sig uttryc~ i myc~_et skarpa 
motioner till den forestående 
partikongressen. Liksom vpk 
håller socialdemokraterna kon
gress i sommar. De radikala 
delarna av lundasocialdemo
kratin såg säkert med tillfreds
ställelse att Kjell-Olof Feldt 
tvingades gå. 

skattehöjningen 
kom för sent 
Oroande rapporter från kom
munens ekonomiska experter 
talar om att även den rika 
staden Lund nu får räkna med 
ett svårhanterligt budgetunder
skott. Inte bara amorteringar 
utan även räntorna betalas för 
tillfållet med lånta pengar. 

Den alldeles för sent bes
lutade skattehöjningen räcker 
endast till att täcka in resultatet 
av Arets löneförhandlingar, som 
av de flesta löntagargrupper ju 
uppfattas som tämligen miss
lyckade. (Numera klagar även 
bibliotekarierna genom att de
monstrera, vilket inte säger 
lite.) 

Det är sorgligt att den kom
munala verksamheten under
grävs Ar från Ar trots att brutto
nationalinkomsten även under 
dåliga år går upp några procent. 
Den enda förklaringen måste 
vara att det relativt sätt pågår 
en omfördelning från offentlig 
verksamhet till privat, liksom 
det under de senaste tio Aren 
ägt rum en kraftig omfördelnig 
från lågavlönade till rika. 

FH 

Hellre mat än is 
skolstyrelsens majoritet var i 
onsdags tveksam till förslaget 
att alla elever ska erbjudas två 
alternativa rätter varje lunch. 
Det kostar förstås lite extra men 
eleverna äter bevisligen mer. 
Däremot var samma majoritet 
mycket positiv till fritidsnämn
dens planer på en ishall för tju
go miljoner. 

VB (minus Finn) håller med 
vpk-representanten Gunnar 
Stensson som ifrågasatte denna 
prioritering. Vi bör acceptera 
att Skåne ligger i en klimatzon 
där det normalt inte fryser till 
om vintern och där issporten 
inte är naturlig utan ett nord
svenskt importgods, förmedlat 
genom tevekulturen. Däremot 
är maten central i den skånska 
traditionen. 

Låt oss vårda vår provinsiella 
särart! 

Den socialdemokratiska ar
betarkommunens ordförande i 
Lund Gunnar Jönsson har 
skaff~t sig en alltmer radikal 
framtoning. Allting är förstås 
relativt: ifråga om Västra 
ringen (ständigt aktuell) är 
socialdemokraterna i Lund 
samma gamla betong- och 
avgasparti som alltid. Men när 
det gäller Öresundsbron har 
socialdemokraterna i Lund 
radikaliserats och går ut hårt 
mot en broförbindelse i konf
likt med partiledningen. 
Kanhända kan det hålla kvar 

en del tvehågsna. 

Efter valet i Nicaragua: 

Besvikelse och förvåning 
Det gör ont, säger Lucas Cardona, som i somras besökte skolo~ i 
Leon och SomotiHo. Leon är Lunds vänort och SomotiHo ar 
Kävlinges vänort. 
I somras var fem barn och två 
vuxna från Östra Tornskolan i 
Nicaragua och hälsade på barn, 
föräldrar och lärare i Le6n
skolan. Man hade då tidigare 
sänt över en container med 20 
kbm kläder, skolbärikar, rit
material samt pengar som skol
barnen samlats in med stöd av 
sina lärare. På en video har man 
filmat besöket och eleverna i 
lundaskelan kan nu se hur skol
barnen i Nicaragua har det. Ett 
viktigt skäl till solidaritetsarbetet 
är just att göra de svenska skol
barnen medvetna om hur barn i 
latinamerikanska länder har det, 
säger Lucas Cardona i vänorts
klubben på Östra Tornskolan. 

Vi måste få garantier 
I höstas bildades denna vänorts
klubb för Modesto Armijo 
Lozano-skolan i Le6n. Klubben 
består av elever, föräldrar och 
lärare på Östra Tornskolan. I 
januari hade man en discoafton 
och i kväll har man kulturafton. 
All behållning från arrange
mangen går till skolan i Le6n. 
Skolan behöver nytt undertak 
och belysning. En insamling i 
julas gav 3500 kr och under 
hösten har man fått in 3000 kr i 
bidrag. Elevernas egen böss
insamling i Lunds centrum i 
julas gav 1000 kr. I mars pla
nerar man visa film och en 

Lättförklarlig ... 
Forts fr sid l. 

skulle strypa contras om san
dinisterna vann valet. Det vå
gade inte ens sandinisterna 
själva hoppas på, enligt vad 
de sa till oss i Le6n. 

- Och det var ytterst tvek
samt om USA skulle lätta på 
embargot. 

Bäst som skedde? 
V ar det kanske rent av bäst 

som skedde? 
- Det mesta man vågar kärrna 

nu är väl en försiktig opti-
mism. Någon lycka känner 
man inte precis. Valutslaget 
kan kanske ge sandinisterna 
en chans att konsolidera sig 
som~ parti och utveckla sin 
egen demokrati. Det har inte 
funnits några val nerifrln och 
upp i partiet utan allt har be
stämts uppifrån. Men får de 
demokratisk ordning på sig 
själva kan de bli en oerhörd 
kraft. De blir det ojämförligt 
största partiet i parlamentet. 

- V ad jag är mest ängslig för 
är armen. Det vore skönt om 
sandinistarmen blev statens 
arme. Det skulle vara en ga
ranti mot dödsskadroner. Man 

rockkonsert vill man arrangera i 
sommar. 

Men allt fortsatt arbete 
hänger på om man får garantier 
för att biståndsarbetet också i 
fortsättningen kommer fram till 
dem som arbetet gäller. Lucas 
Cardona berättar att man efter 
valet skrivit till rektor i vän
ortsskolan och bett om råd. Om 
vi inte får garantier för att de 
saker vi skickar verkligen kom
mer fram till dem kommer vi att 
sluta skicka saker, säger Lucas. 

Per Wickenberg, lärare på 
östra Tornskolan och en av dem 
som länge arbetat för bistånd till 
Nicaragua, säger till VECKO
BLADET att man kommer att 
kontakta lundaorganisationen 
Nicaraguac, som arbetar med 
bistånd i Nicaragua, för att få en 
rapport om läget. Självklart är vi 
lika överraskade, som andra 
över valutgången säger Per 
Wickenberg men betonar liksom 
rektor för Östra Tornskolan, 
Roland Steen, att arbetet kom
mer att fortsätta som förut 

Kulturafton i kväll 
I kväll blir det, som planerat en 
kulturafton för Nicaragua i Östra 
Tornskolans matsal med början 
kl 19. Det blir sång och musik 
av Midnattskören och Andemas 
Röst. Enpanadas, kaffe server
as. Det kostar bara tio kronor. 

kan föreställa sig vad som 
skulle hända om den nya rege
riongen sätter en gammal 
contrasgeneral som chef för 
armen. 

100 000 kr 
Vänortsföreningen överläm

nade 20 000 kr vid sitt besök i 
Le6n. Man har samlat in ytter
ligare 80 000 kr. Det är oklart 
vad man ska göra med pengar
na. När detta skrivs vet ingen 
hur valet gick i Le6n. I b_äs~a 
fall fick sandinisterna maJorÅI
tet, säger Ulf Teleman. 
andra sidan tyder det mesta på 
att valutfallet varit detsamma 
över hela landet 

Pengarna från v~ortsföre
ningen i Le6n går till u~st
ning av och verksamhet 1 kul
turhuset i Le6n. Kulturhuset är 
en villa som ägdes av en so
mozistfamilj och som konfis
kerades av sandinisterna efter 
revolutionen. 

Man vet ju inte hur de kom
munala myndigheterna ställer 
sig., säger Ulf. Kommer de ~tt 
driva en mycket konservativ 
kommunalpolitik, kommer 
kanske rent av den gamle äga
ren tillbaka och gör anspråk 
på huset? 



Målet och vägen 
Vid pass 8000 rutor beter den festskrift som 3 redaktörer, 
22 författare, kostnärer och kompositörer samt ungefär 
250 finansiärer uppvaktade Gunnar Sandin med på hans 
femtioårsdag. Titeln syftar på att Gunnar satt sin fot i mer 
än 8000 av de 11000 kvadratkilometerstora rutor, som 
finns på den topografiska kartan över Skåne. 

Alltifrån omslagsbilden, som Gustafsson träder fram som 
visar hur deltagama i Vänsterns hjälten hos SO. Om detta är sä-
vårpromenad 1970 nAr fram till kert inte sista ordet sagt. I en 
havet vid Ravlunda, till de sista viktig detalj visar sig emellertid 
orden i Göran Therborns av- historikern Oredssons metod 
slutande bidrag, "Tankar om överlägsen dellagarobservatören 
kommunismen hösten 1989", Schlyters. Socialdemokraternas 
påminns vi om vilken lång väg ställningstagande mot Genom-
Gunnar vandrat tillsammans brottet kom faktiskt redan före 
med vänstern i Lund och värl- valet 1966. Inte som TS skriver 
den. Inte alltid har den varit rak 1967. Det är idag svårt att 
och ibland har den till och med, förstå, att ett parti då inte 
som i Jurabergen i somras, tagit vågade gå ut offentligt med en 
den överraskande formen av en bevarandelin je, men så var det. 
sluten cirkel. · Först när socialdemokraternas 

Även om motion lades fram på våren 

Avvikmefrtln 
en motoriserad rytm 
vandrar i otakt. 

som det står i en av Gert Glen
tows Tre hailaltill en vandrare, 
och något mål ännu inte har 
nåtts, har det hänt så mycket 
under vägen att det med lätthet 
fyller en hundrafemtiosirlig 
skrift. Vid läsningen slås man 
av hur fel katten i Alice i under
landet hade, när han menade att 
det inte spelar någon roll vilken 
väg man tar, om man ändå inte 
vet vart man ska gå. 

Föreningen av fysisk, intel
lektuell, politisk och konstnär
lig verksamhet har länge varit 
Gunnars kännemärke. Det visar 
bl a den seminarieuppsats i geo
grafi, som Lennart Ameen, en 
av hans lärare på geografen, 
grävt fram ur gömmorna. Skå
nes nedlagda järnvägar. En 
markanvändningsstudie, heter 
den. Forskningsstrategin fångas 
i en förtätad fras: "Banan kunde 
i regel följas till fots eller med 
blicken." Det blev trettio mil av 
banvallar och, fAr man för
moda, en och annan ruta. 

Ursprungsmyten 
Lika många sandaler slets väl 
inte ut på förberedelserna till 
pamfletten "Vad händer med 
Lunds stadskärna? Fakta och 
kritik" från 1968, som Gunnar 
var en av författama till. Den 
handlade om det numera legen
dariska "Genombrottet", planen 
på en öst-västlig trafikled ge
nom Lundsstadskärna, vilket 
ägnas betraktelser av bAde Tho
mas Schlyter och Sverker 
Oredsson. Den dubbla belys
ningen är intressant. De båda 
författarna var på olika sätt 
inblandade i den politiska pro
cess, som ändade i stadsfull
mäktigebeslutet den 29 maj 
1969 om att avliva planen ge
nom utredning. TS tilldelar det 
av arkitekturstudenter revitalise
rade vpk Lund en ledande roll i 
pjäsen, medan gråsossen Agne 

1967 blev partiets ställnings
tagande offentligt, men de hade 
bestämt sig långt tidigare. Där
med inte sagt att vpk och 
Socialistiska stadsplanegruppen 
inte spelade en viktig roll för att 
öppna debatten i frågan fram till 

' ' ( ,'/ · . . 
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att "ekonomisk demokrati kan 
genomföras genom två insti
tutionella ändringar i den legala 
relationen mellan arbete och 
kapital" att bli flitigt citerad i 
90-talets mål- och strategide
batter. Den trötthet som präglar 
bidraget från Nils-Erik Sand
berg, signaturen Sander på DNs 
ledarsida och en av den så 
kallade marknadsekonomins 
mest trångsynta försvarare, ser 
vi som ett tecken på att tyngd
punkten i den debatten kommer 

att förskjutas vänsterut. 
Det går naturligtvis inte att i 

en om än alltför lång anmälan 
ta upp alla de intressanta frågor, 
som väcks av de genomgående 
högklassiska artiklarna i skrif
ten. Gunnar Olofssons sakliga 
och befriande oromantiska lilla 
bokcafehistorik, Gunnar Pers
sons underhållande övning i 
produktivitetstillväxtberäkning 
med exempel frän det toscanska 
beslutet 1969. Men det sagda 
antyder ändå att Berättelsen om 
Genombrottet, som är en av 
lundavänsterns viktigaste ur
sprungsmyter borde utsättas för 
fortsatt granskning. 

Kanske borde det också gälla 
en annan av de Stora Myterna, 
den om att "(d)en moderna lun
dakommunismen var alltid anti
stalinistisk, starkt kritisk mot 
den östeuropeiska post-stalinis
men, genomdemokratisk i sin 
egen organisation och politiskt 
mångsidig i sin radikala verk
samhet." Det är Göran Ther
bom som står för den karak
teristiken i sitt bidrag, som är så 
i takt med tiden i sin blandning 
av ödmjukhet och stolthet, av 
hård beskärning av kronan och 
öm vård av roten, och så tre-

·)'' 

vande och sökande i sin språk
liga form att vi faller för det 
redan innan vi kommit in i 
farstun. Den sakliga gransk
ningen måste anstå till ett annat 
tillfälle. 

Arbete och kapital 
Mindre i takt med nutiden är 
renegaten Bo Rothsteins dis
kussion om ekonomisk demo
krati. Men förhoppningsvis kan 
den höra en nära framtid till. 
Kanske kommer hans slutsats, 

jordbruket kring Ar 1300, Maria 
Sundqvists (och någon okänd 
Hlgstadieelevs) fina musikaliska 
dikt om hur man kan känna sig 
som en nästan utrotad groda 
och Andrzej Ploskis bild av 
Gunnar framförande en kors
ning mellan cykel, lokomotiv 
och bastuba, måste dock näm
nas. 

Vetenskap och politik 
Mitt favoritbidrag har såvitt jag 
kan se inte omedelbart med 
Gunnar att göra. Inte heller an
knyter det till någon lokal eller 
global aktualitet. Det är Bengt 
Olle Bengtssons uppsats om 
den marxistiske genetikern 
J.B.S. Haldane, som är skriven 
på en så spänstig prosa och med 
en sådan uppenbar förtjusning 
över att ha funnit denne frände i 
vetenskapen och politiken, att 
man som läsare inte hinner 
ordna anletsdragen till en pas
sande mask inför den sorgliga 
ändalykten. Nåja, föremålet 
själv bidrar också till stäm
ningen med den underbart brit
tiska självbiografiska dikten 
"Cancer's a Funny Thing". Det 
är synd att punken är så död. 
Annars kanske någon källar
gitarrist hade fått syn på J.B .S. 
text i sina föräldrars bok och 
satt musik till den. 

Men låt oss hålla till godo 
med Jonas Forssells Hycklar
vals till Gunnar S, som man 
kan spela sexstämmigt direkt ur 
boken. Den handlar om den re
formistiska grenen av arbetar
rörelsen. Lundaborna lär så 
småningom få tillfälle att höra 
den, framförd av blåsorkester 
med festföremålet ·själv på tuba. 

l.S 

Boken Vid pass 8000 rutor 
finns till försäljning i den väl
sorterade lundabokhandeln, åt
minstone hos Boklådan och 
Gleerups. 

Tack! 
Redaktörerna till den fina vanbok som 
jag fick på femtiårsdagen berättar att 
vånnerna själva stått fOr det mesta aN 
den fysiska produktionen, samt att de 
skulle ha gjort även papperet om de 
bara haft n d. Jag noterar att ingen 
frågade mej. l min avlägsna ungdom 
arbetade jag sammanlagt två år på en 
~ppersfabriks olika avdelningar, allt
Ifrån renseriet Over kokeri, diffusOrhus, 
silen, blekeri och pappsal till hollånden 
och maskinsal, så med hjälp av viss 
utrustning borde jag ha kunnat fixa till 
lite tryckbart papper. 

Sen blev det Lund och olika slags 
skrivbordsjobb. De senare tar jag 
An nu inte på fullt allvar men det förra 
år jag glad åt. Lund Ar en behAndig 
stad där man lått får kontakt, och kan 
bli vån, med människor ur de mest 
skiftande grupper och med de märk
ligaste intressen. Kombinationen aN 
landskap (ni minns Ehrensvärds "det 
gifs ingen himlabryn sållare An i 
Skåne"), som fick mej fast med en 
gång, och andlig OVerbyggnad skapar 
en livskvalitet som jag unnar många 
att ta del av. Då blir Lund visserligen 
snabbt en kvartsmiljonstad och mister 
mycket av sin behändighet, men det 
får vi stå ut med. 

Tack fOr all uppvaktning l Det Ar en 
stor sak att ha 245 registrerade vån
ner, plus en massa andra. 

Gunnar Sandin 
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HAR DU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen till 
Veckobladet. 
NY ADRESS ......................................................................... . 

Bönderna i Dalby 
Centerns avdelning i Dalby har 
haft årsmöte. 

I ett uttalande vill man att 
Sven-Olle Olsson i Sjöbo ska 
återupptas som medlem i 
centern. 

Har då Sven-Olle ändrat åsikt 
eller gjort avbön på sina 
flyktingfientliga uttalanden? 
Nej. Då måste man dra slut
sats~n att man vill att partiet ska 
modifiera sina åsikter i riktning 
mot Olssons. 

I ett andra uttalande pro
t~sterar man !llot momshöj

_nmgen på bensm. Det "sociala 
livet i mindre orter och på 
landsbygden förutsätter (ofta) en 
bil som man har råd att köra". 

Ack! forna tiders dalbybor 
tänker man. Hur klarade d~ 
egentligen av sina sociala behov 
från omk år 11000 f Kr till1950 
e Kr då bilen inte var allmän 
egendom? Ja, resultatet blev väl 
inavel och småskurenhet och an
nat elände, vad Marx har 
sammanfattat i uttrycket "das 
Idiotismus des Landlebens" 
(Kommunistiska manifestet). Så 
skönt att de numera kan dra in 
till stan ibland för att fä lite 
friskt blod och vidare vyer. 

För det tredje vill Dalby
centern inte ha någon Harde
bergastad. Det är de ju inte 
ensamma om, men i motsats till 
andra anför man inte arkeologin 
eller landskapsbilden eller na
turskyddet. Nej, man har en ori
ginellare och s a s mera mänsk
lig synpunkt: "V ar och en kan 
förstå vilka effekterna blir om 
man bygger ett område stort 
som Norra Fäladen alldeles inpå 
knutarna till Dalby. Erfarenhets
mässigt alstrar en så stor och 
helt ny bebyggelse sociala pro
blem som även kommer att 
drabba den närboende befolk
ningen." 

Det är säkert inte bara Norra 
Fäladens storlek som gör att 
centern nämner just den stads
delen som avskräckande exem
pel. Visserligen innehåller den 
aktuella översiktsplanen en be
byggelsefri "cordon sanitaire", 
d~s skyddszon, om drygt två 
kilometer, men vad hjälper det 
mot t ex zigenare? 

För det fjärde omvalde 
centeravdelningen i Dalby Lars 
Bergwall som ordförande. 

Grr 

() 

~ 

~ 

Var priset för högt? 
Efter att i tio år utsatts för 
ekonomisk, politisk och militär 
krigföring från USA besegrades 
sandinisterna i helgens all
männa val. 

l svensk teve visades inför 
valet ett reportage kring en 
familj som i flera år levt under 
bar himmel. Man skulle nu 
rösta på oppositionen. 
Sandinisterna har ett brett 
folkligt stöd men efter år av 
krigsekonomi har många gett 
upp. Inom vänstern och bland 
volontärer tycks något av en 
chock råda. Det som en gång 
var ett positivt revolutionärt 
alternativ har fallit. 
.. M~n vad är de.~ vi egentligen 

forväntar oss? Ar inte ett av 
våra största fel att vi ofta 
fö~tsätter det omänskliga, upp
o~fringar och åter uppoffringar. 
V 1 ser nog misären men vi vill 
inte inse konsekvenserna och 
dra sl~tsatser . Egentligen är det 
mer överraskande att sandinis
terna fick ett så stort stöd som 
40 procent. 
~är jag såg teveinslaget om 

~1caragua tänkte jag: vore det 
mte ~ättre med ett regimskifte? 
En rrunenregering skulle kunrta 
öppna de låsningar som funnits 
och dlin?ed långsamt få igång 
ekonomm. Det vi har i Nica
ragua är ju en fattighus men en 
yälrustad ~e. Var egentligen 
mte sandtmsternas politik 
omöilig? 

Efter de östeuropeiska ekono
miernas kollaps fmns det idag 
inga förutsättningar för nya 
ekonomier som utmanar de ka
pitalistiska systemen. Volontä
rernas insatser är av stor bety
delse men de kan aldrig ersätta 
ett lands utrikeshandel. Vi må
s.te inse att vi lever i kapita
ltsmens framgångsrika tid. 

Liknande hädiska tankar 
föresvävade mig 1981 så 
solidaritet utmanade regimen i 
Polen .. För mig var det på sätt 
och VIS lugnande när polska 
arbetarpartiet genom en 
militärkupp kunde undvika en 
sovjetisk invasion som 
oundvikligen hade lett till 
?l~dbad. I dag är Polen på väg 
m 1 något nyn. 

Det är alltid de fattiga som 
får betala priset för en revo
lution. Det är oundvikligt att 
priset i form av nöd och upp
offr~g ibland är för högt. Vå
gar VI då säga: vänta vi tar dem 
nästa gång! 

Jönsson 

Karin Bl om 
Uördav äge n D:85 
223 71 Lund 

Nu till det roliga: 

8 mars! 
På 8 mars har Smålands kvin
nogrupper, RFSL, SKV samt 
en massa andra organisationer 
arrangerat en hel del. Detta är 
vad som kommer an hända då: 

Torsdag 8 mars, internatio
nella kvinnodagen: Festtåg ge
nom Lund under parollen VI 
TAR NAITEN TiLLBAKA. 
Samling på Stortorget 18.15. 
Bandet G-Punkt kommer bl a 
att spela på ett lastbilsflak i 
festtåget 

Därefter vid 19 blir det fest 
p~ Kulturmejeriet. På Mejeriet 
blrr det Hannas Fläkt, Gomorra 
Show, Magdans, 2 Röster 4 
Händer, Gungbrädan med Anrl 
& Oline. Förband: Kamelen 
kommer och sedan spelar· G
Punkt.. Karin Molander är kon
ferencier. VäJkompat 

Musikanter söks 
till damorkestern Hannas Fläkt 
samt till Röda Kapellet. Särskilt 
välkomna är flöjtister och 
trumpetare. 

Ring Birgitta tel. 13 26 72 
Anna-Karin 12 76 03 elle; 
Kristina 11 30 86 om du vill 
vara med i damorkestern. 

Frågor om Röda Kapellet 
besvaras av Elisabeth 11 50 69 
eller Gunnar 13 58 99. 
RÖDA KAPELLET sö 4.3 rep 16.45 
l Kcpellsclen. Rep för röd spelning 
'"Hen som blev över" l L1mhcmn 
31 mors. Repet1tlonsl1stc för 
rephel gen p e l dc röd 1 0-11 mors: 
repartooren för "Hen som blev 
över": 175 lscbellc. 190:2 Arbe
tets söner. 194 .S.ttc och en hclv. 
196, 199 Kcgel mersch 3 o 4. 
210, J11g h11r bott vid en 
l11ndsvag. 217 sexton ton. 216 
V11r blev ni 1111?. 219 Slc1JI11n11. 
220 Ep1Jog. 221, Soml1g11 ger med 
triisige skor. Ut11n nr: '"MIIImö
L1mhcmn··. S11mt '"Zwlschen 
spi er· (som ersätter 213). Dess
utom rep11r vi för spelning 17/3 l 
M11lmö pe155 Nkosl slkelelll. 156 
Seseb11ch11 och lthembll o Ewe
t~lnll. VI repor ocksil de ny11 
lct11rn11 223 Clrkusmcrsch, 224 
Känsl11ns p11rt1s11ner och 225 
Sengen om mervardet (obs 
numren). Notkopior kommer 11tt 
flnn11s pil sOndegens rep s11mt pe 
ld11röd. 

Fäladsgdrdens bibliotek har öp
pet för schackspe/18-20. Sladte
lyckans schackklubo är med
arrangör. Allmänheten är väl
kommen. 

POSTTIDNING 

l!mnesty international Tis 17-19 
Oppe! hus för alla intresserade 
Ma9le stora Kyrkog 6. 
Smalands (Kastanjeg 7).e"P alla vard 
12-15. Fra Kulturfritidsföreningen 
Sa~tiago har fest i Puben l.ör Pub inad 
trubaduren Caroline Coquard 21·01. 
Välkomna!. Mån Nationamöte 18.00 i 
Puben. Alla välkomna. Fika serveras. 
Ons Kultyrut.koHwnöle 18.00. Alla in
tresserade välkomna. Torsd Pub med 
bandet Terrorpop 21-01. Kom och 
lyuna. 
Känner du dig lurad? rådgivning av 
kommunen• kon•umentrådgivare som 
har ~t följande tider: Månd tisd 
onsd o. fred 9- 12,30, 13,30 '- 16: 
Telefontid Månd, tisd, onsd: 9 -
12.30, 13.30- 16.00 Tel. 15 59 50, 
15 59 51 Krister Palmkvist eller 
Gunilla Ekberg. 

' :;~OJ':· ; ;: :·: ~~~]'l~·1f 
. :·· · TAV- : 

>:~ .· .. · .. , LAN .. :: 

Cl<llder skänkes 

Har du få fiskar i ditt akvarium? VI har 
många' Palettcik lider. Våra fiskar har 
lekt och nu är ynglen också stora. Vill 
du ha en par ciklider, så ring 1 1 50 69. 
lregren & Liljekvist 

~&~ (t;._'j\ - , an. 
VPK IF. LO 3.3 kl15-17 träning på Ler
båcksskalan. 
HANNAS FLÄKT. SO 4.3 kl 17.30 rep 
på, Palaestra. inför 8 mars. 
RÖDA KAPELLET. Sö 4.3 kl18.45 rep 
på Kapellsalen. Anmäl er gärna till 
mternatet _på Idaröd nästa veckoslut. 
Se f O nonsen om Kvarnbyskolans in
tressanta musikbrasafton den 7.3! 

lri:==.l 
KOMPOLMÖTE mend 5/3 kl 19 pe 
p!lrtfloklllen. A) r11m11r för 
kommunens budget 1991. B) 
kompolmöten 1990. C) beredning 
1111 KS 6/3, bl.11. överföring 1111 
budgetllwlkelser f ren 1969. OBS 
11tt även nåmndled!lmöter deltllr1 

!VECKOBLADET 

Detta nummer gjordes av bl a Finn 
Hagberg, Rune Liljakvist och Gunnar 
Sand in. 

Kontaktredaktör fOr nästa nummer 
Gunnar Sandin, tel135899. 
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