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Tack, ABF! 
Detta VB-nummer lir det sista 
som trycks av ABFacktryck Som 
vi~tkommertryckerietatt 
läggas ner i början. av 1991. Vi 
beklagar detta, för ABFhar(med 
något undantag) skött sina.ålig
ganden utmärkt, och detta ull ett 
sympatiskt pris. 

Nytt VB-tryckeri blir KF-Sig
ma, som började som teknolo
gernas företag för frarnstil.llning 
av kompendier. Originalen fram
ställs som nu pl Tidskriftsverk
stan och distributionen ligger 
kvar hos Vänsterpartiet. 

En kvarts Ekelund 
Den som vill springa mellan 
Stlngby och Lundagård pl jul
aftons morgon (se VB nr 39) tar 
pågalAget kl 8.46. 

Från Täppan 
I f6rra VB skrev jag om de små 
ormbunkarna som växte mellan 
domkyrkans sandstensblock 
"som redan Linne noterade som 
til.mligen unik i denna trakt av 
världen". 

Men det intressanta är att Lin
ne under sin studietid i Lund pl 
1790-talet aldrig upptäckte före
komsten av ormbunken murruta. 
Detta trots att den tycks ha växt 
tämligen yppigt vid denna tid. 
Författaren Bengt Sjögren har 
utrett murrutans lundahlstoria i 
sin bokNässlor och nyeu/blom
ster (1978) ochharvänligen sänt 
mig ett exemplar för att öka min 
kunskap. 

Bengt Sjögren visar i essän 
"Kyrkliga ormbunkar" att det i 
stället var Linnelärjungen An
ders Tidström som 1756 identi
fierade murrutan. Innan Helgo 
Zettervall på 1860-talet byggde 
om domkyrkans tom inramades 
sandstensblocken med vacker 
ormbunksgrönska. Det mesta 
revs ner. 

I våra dagar finns murrutan 
framför allt på domkyrkans östra 
sida med koret och kryptan. 

Sambon och jag önskar alla 
levande varelser och särskilt 
Asplenium ruta-muraria och 
Bengt Sjögren en god jul. 

Finn Hagberg 

Lunds stadskärna europiseras! 
Lunds stadskärna har genomgått 
många förvandlingar och hotats 
av ännu fler. Genombrottstankar 
fanns både hos Erik Dahlberg på 
1680-talet och Hans Ingeman
son på 1960-talet. Gamgenom
brotten förverkligades dock inte, 
bl a tack vare vakna lundabor 
som inslg riskerna, både för 
stadsmiljön och stadens ekono
mi. 

Nu stundar en förvandling av 
Lunds stadskärna och omkrin
gliggande stadsbygd i riktning 
mot Europa och dess storstllder. 
Inte ens i Lund ska man känna 
sig säker på attman inte är i något 
EG-land, och det redan nästa k 
Ochdetsom sker, skeridet tysta, 
om ock inte på något direkt ode
mokratiskt sätt. 

stadsinformation mm 
Staden ska utrustas med buss
regnskydd, stadsinformation
stavlor, papperskorgar, annons
pelare och automatiska klosetter 
enligt ett avtal som kommunen 
har tecknat med det ursprungli
gen franska, numera transeuro
peiska företaget JCDecaux med 
3000 anställda. Gatu- och trafik
nämnden har beslutat i ärendet, 
och dess ordförande har tillsam
mans med gatuchefen underteck
nat avtalet 

Däri förbinder sig företaget att 
pl egen bekostnad sätta upp allt 
detta "gatumöblemang", atthål
la det helt och rent och reparera 
efter vandalisering inom 48 tim
mar. Allt emot annonsintäkter 
från ~e 1,2 x 1,75 m stora kom
mersiella annonser, som inifrån 
belystamedlysrör ska pryda varje 
busskur och stadsinformations
tavla. Dock ska kommunen sva
ra för installation av el, vatten 
och avlopp . . . 

Gatupolitikerna överens 
Beslutet har vlliat föga diskus
sion. Alla gampolitiker har varit 
överens om att det här ger sta
dens kollektivtrafik en ordentlig 
standardhöjning med bekväma, 
prydliga och väl upplysta vänt
ställen, och därtill alldeles gratis 
för kommunen (nlja . .. ). Utan 
dettafantastiskaerbjudande hade 
kommunen aldrig haft rld att 
satsa pl busstrafikantemas be-
kv il.mlighet. . 

Naturligtvis är det här mte 
invändningsfritt. Undertecknad 

vänsterpartist i byggnadsnämn
den har, först av garnmal vana, 
motsatt mig reklam i staden, 
därefter ocksl av allmän misstro 
mot såna här fantastiska erbju
danden, som någon alltid till sist 
mlste betala för, vanligen de re
sande eller konsumenterna. Men 
när sl vänsterpartisten i gatu
nämnden bejakat avtalet är det 
bara att inse att vänsterpartiet 
idag inte är vad vpk var på 70-
talet, dl allt sånt här var fula 
försök att smyga in kapitalismen 
bakvägen. 

Alltför elegant för Lund? 
Dock kvarstAr min oro för sta
dens miljö. Inteslatt JCDecaux' 
produkter är fula och anskrämli
ga, nej tvärtom är de mycket 
eleganta, kanske för eleganta för 
lilla Lund. Gedigna busskurer i 
härdat glas, mycket gracila och i 
tv A skepnader- en rak standard
modell och en med välvt glastak 

Vem skulle inte vilja pissa i en 
s dn här kakelugn! Tyvärr lär ga
twpolitikerna i Lwnd ha valt en 
disleretare modell wr JCDecaux' 
sortiment. 

på en central pelare. Den sist
nämnda, kallad "Murano" efter 
glasön vid Venedig, kommer att 
placeras pl13 ställen, främst vid 
parker slsom Lundagård, Ban
torget, Clemenstorget, och de 57 
standardskydden pl mindre 
''känsliga" ställen. V ar de 35 
belysta reklamtavlorna ska pla
ceras torde bli en än känsligare 
frlga, för att inte tala om reklam
pelarna och toaletterna ... 

Till saken hör att byggnads
nämnden har att bevilja bygglov 
för allt detta. Det kommer säkert 
byggnadsnämnden att göra, 
möjligen med nlgra undantag. 
Själv har jag inga större invänd
ningar, slsom ärendet redan har 
fortskridit, men man vet aldrig 
hur lundaborna kommer att ac
ceptera ''konceptet" som detheter 
nuförtiden. Jag gissar att det kan 
bli klagomål på de belysta rek
lamtavloma, och då blir det en 
fråga för miljö- och hälsoskydds
nämnden. 

Den som vill veta var bussku
rerna ska stA, kan leta efter vita 
streck pl kantstenen vid våra 
busshlliplatser. En lämplig de
tektivuppgift i julhelgen! 

Thomas Schlyter 

LUND 
och 26 andra 
Som första volym i en serie om 
de "östdanska" provinsernas 
medeltid har studentlitteratur ut
gett boken Städer och stadsbor, 
författad av K Arne Blom & Jan 
Moen. Inteminst verkar den vara 
avpassad för skolbruk. 

Det är en sympatisk skrift som 
väl tycks leva upp till sin föresats 
att "sammanfatta vad forskning
en kommit fram till när det gäller 
medeltida stadsliv". Den börjar 
med en genomgång av de 27 
städer som det faktiskt handlar 
om. Stllderna är sammanförda till 
funktions- och tidsbestämda ka
tegorier som naturligtvis kan dis
kuteras men verkar rimliga. 

Det blir inte sl mycket utrym
me för de enskilda städerna, och 
Lund fAr t ex cirka tre sidor text. 
Men Lundsmedeltidshistoriakan 
vi läsa närmare om hos Blom
qvist och Andren. Poängen här 
är att vi kan sätta in Lund och 
dess stadsliv i ett sammanhang. 

Gr 



~KOMMENTAR 
Rött & grönt? 
1990 har varitett laddatpolitiskt 
Ar som ilmeburitstora förändring
ar, för att uttrycka det milt. En av 
de senaste, och enligt vår åsikt 
intressantare, bland dessa föränd
ringar, lr De Grönas misslyck
ande i det tyska förbundsdags
valet. Endast tack vare över
glngsbestämmelsema för f d 
DDR lyckades de behålla en viss 
representation. 

I Sverige har miljöpartiet gAtt 
tillbaka i opinionsmätningarna 
och lr nere vid strecket Blickar 
vi ut i den utomparlamentariska 
gröna rörelsen sA firnler vi att i 
stort sett alla miljö- och natur
organisationer just nu stagnerar 
eller går tillbaka, och att den ge
nomsnittliga medlemsaktiviteten 
sjunker. 

Vi pApekar inte detta för att 
förhäva oss. Även vänsterpartiet 
backar hos Sifo och de andra, So
cialistisk folkeparti led stort 
nederlag i det danska valet och 
lven fmnama har avsevärda 
problem med sitt nya parti. Inget 
tyder heller pl att en vändning 
skulle vara förestående. 

Men denkombineradeutveck
lingen tycks styrka vår gamla 
tes. Den röda rörelsen ingår lik
som den gröna i samma radikala 
tradition och allmänna vänster. 
När radikalismen är ute, som den 
just nu är i Europa och Sverige, 
gir det dåligt för bAda. Kanske är 
det även sA att väljare och all
mänhet inser likheter som parti
folket vill förneka. De Grönas 
sociala program bygger (i Sveri
ge och annorstädes) allmänt på 
vänsterns, och vänsterpartister
na sysslar i stor utsträckning med 
att ställa miljökrav. Se t ex en 
förteckning över motioner och 
interpellationer i Lund och andra 
skånska kommuner. 

Likheterna är dessutom större 
än så. Socialt sett är det i stort sett 
samma människor som driver 
miljöpartiet och vänsterpartiet: 
välutbildade, med en överrepre
sentation för kvinnor och offent
liga yrken. Generationsmässigt 
dominerar samma gyllene me
delålder. 

Förvänsterpartiets del har det 
talats mycket om att vi måste 
bredda oss. Problemet är att de 
enda hittills villiga samarbets
partema har varit några små och 
ltminstone f d dogmatiska grup
per till vänster. 

Låt oss i stället bygga upp ett 
perspektiv av ett framtida sam
gående mellan rött och grönt, 
mellan vänsterpartiet och miljö
partiet! Den gemensamma poli
tik och bas som ovan skisserats 
bordevaraskäl nog. Dengemen
samma kris som man drabbats av 
borde leda till ömsesidig själv
prövning och sökande efter vän
ner. Traditioner men även mate
riella omständigheter som val-

Välförtjänt stadsbyggnadspris 
Att Lunds tusenårsfirande har 
varit allmänt misslyckat kan vi 
vara överens om. Men det fmns 
ändå ett och annat att glädja sej 
At Texjubileumsgåvantillkom
munen från dess eget bostadsbo
lag, LKF, som gör att det hädan
efter kommer attutdelas ett årligt 
stadsbyggnadspris. 

Som ni vet från morgontid
ningarna gick det första priset till 
fyra arkitekter från kontoret A
plan för tvi objekt från de sena
ste Aren: Mejeriet och Kulturens 
restaurang. Juryn uppskattade 
den goda Ateranvändningen av 
en äldre byggnad respektive det 
fina hänsynstagandet till en be
fmtlig miljö, i kombination med 

ett modernt och självständigt 
formsprAk och gott detaljarbete. 
Detklassiska begreppsparetform 
och funktion ansAgs ha ingått en 
lyckad förening. 

P! presskonferensen frAgade 
visserligen VBs utsände om 
funktionenverkligenvarsAlyck
ad pl Kulturens krog, när gäster
na hade känt sej så högtidliga att 
de hade uppsökt mysigare loka
ler. Men arkitektföreningens 
representant i juryn förklarade 
att man hade vägt in detta i be
dömningen, och fullmäktigeord
förande Prytz som tillika sitter i 
Kulturens styrelse berättade att 
krogen går hyfsat med de nuva
rande ägarna. 

Innebar de goda erfarenheter
na av Mejeriet att man på liknan
de sätt skulle tillgodogöra sej 
andra äldre industribyggnader, 
som elverket, bryggeriet eller 
bränneriet i Södra Sandby? 
Åtminstone vad det senare be
träffar är rivningsalternativet 
numera avskrivet, förklarade 
byggnadsnämndens ordförande 
Larry Andow. Det som föresvä
var ungdomarna i Sandby är ju 
en lokal upplaga av Mejeriet 

Det är bra att god arkitektur 
premieras. Vi ska börja tänka ut 
kandidater till nästa års pris. 

G1U111aTSandin 

De fyra stadsbyggnadspristagarna var uppenbart g l~ över uJmärulsen. Fr v M drten Dilllir (f d VB -re
daktör), Ivo W aldhör, Björn Edström och Joanna He1l1g. Foto Thomas Schlyter. 

system och partistöd gör visser
ligen att samgång mellan partier 
och organisationer är ovanligt i 
Sverige. Det är också troligt an 
föreningen av tvi delvis olika 
''kulturer"' skulle göra både 
medlemmar ochväl j are förvirra
de. Pi kort sikt skulle de sam
manslagna partierna riskera att 
bli svagare än vad de tillsam
mans var innan. Men ibland är 
det nödvändigt med ett längre 
perspektiv i politiken. Med en 
sAdant inser man hur positivt det 
skullevaramedettsamlatochre
lativt resursstarkt alternativ för 
alla radikaler, och för alla mer 
eller mindre spontana opp<men
ter mot den kapitalism som för 
tillfället upplever sådana trium
fer. 

Det svenska miljöpartiets 
vagga stod i Lund, och vänster
partiets avdelning har länge spe
lat en viktig roll för detta partis 
förnyelse. De personliga relatio
nerna mellan miljö- och vänster
partister är i regel goda (i något 
fall lysande). Lund vore därmed 
en lämplig ort för en försöks
verksamhet i samarbetets svåra 
konst 

Och VB skulle vara ett lämp
ligt forum för diskussion om 
denna verksamhet. 

Konsumentrådgivaren: 

- Många klagar på bilservice 
men Theanders är inte värst 
1989 köptes en rätt ålderstigen 
BMW hos Theanders. Motorn 
var inte som den skulleochköpa
ren fick uppgift om att en repara
tion skulle gå på ca 7000 kr vilket 
accepterades. Det visade det sej 
dock att hela motorn behövde 
bytas vilket kostade l O 700. Bil
en gick fortfarande inte bra och 
erforderliga tilläggsreparationer 
skulle kosta 4-5000. 

Ny front 
Det var i förra numret som Göte 
Bergström s a s öppnade en ny 
front i VBs ''Theanderstrid". 
Gentemot det abstrakta påståen
det att alla som sysslar med bilar 
ärienohederligbranschtogGöte 
upp konkreta erfarenheter av bil
verkstäder som gjorde ett dåligt 
jobb. Han var bl a missnöjd med 
just Theanders där en enkel ser
vicereparation krlvde flera Ater
besök och fördyrades . 

Missnöjda konsumenter har i 
Lund möjlighet att vända sej till 
de kommunala konsumentrldgi-

varna (som ni kanske minns att 
borgarna ville avskaffa). Vi kon
taktade konsumentrAdgiv are 
Krister Palmkvist Han tittade i 
statistiken över Theanders och 
hittade bl a det ovan relaterade 
fallet 

- Klagomål över bilrepara
tioner tillhör våra Aterkomman
de och tunga ärenden, berättade 
han. 

Fusk vanligt 
Göte Bergström nämnde en stor 
stockholmsundersökning som 
visade hur vanligt det var med 
reparationsfusk och saltade räk
ningar. Krister Palmkvist säger 
att samma sak har visats av flera 
tidigare studier. Möjligen har det 
faktiskt blivit en smula bättre på 
senare Ar. Märkesverkstäderna är 
värst, det är en allmän bild, och 
oegentligheterna är säkert inte 
mindre i Lund än i storstäderna. 

- Just att reparationer visar 
sej kosta mycket mer än vad som 
ursprungligen sägs är något som 



Lundalitteratur 1990 
Man kan ha kritiska synpunkter pA Lunds sätt att ftra sin tusenlri
ga födelsedag. I ett avseende har dockjubileumsiret va!lt ett gott lr 
och avsatt nligot för framtiden bestlende. Det har namllgen just 
1990 publicerats ovanligt mAnga läsvärda böcker om Lund. 

Viharfåttfmakartor. Stadsbil
den genom tiderna har fångats i 
Gamla Lunds årsbok Kartomas 
Lund, ettoumbärligt praktverk för 
envar lundabo, förtjänstfulltsam
manställt av Annika Andre och 
Christina Högstedt. Den kan till 
årets slut köpas för den facila 
summan av 75:-, vilket är priset 
för medlemsskap i föreningen. 
Kartornas Lund kompletteras 
naturligtvis av stadsingenjörskon
torets aktuellalundakarta utgiven 
med anledning av jubileet. 

Konsthistoria 
Ragnar Blomqvists lundahistoria 
i tjocka två band är ju ett måste för 
alla lokalhistoriskt intresserade, 
menmöjligen alltför detaljerad för 
nybörjaren. Nu fmns ett par kort
fattade alternativ. Kulturens års
bok ägnas i år helt åt Lunds histo
ria. Den är upplagd som ett kal_en
darium med kortfattade notiser 
(förstanotisenfrån år960)i vilket 
korta uppsatser om Lunds upp
komst, Lund som dansk metropol 
och som akademisk bondby osv. 
sprängts in. . . 

Lustigt nog har det 1 år publicc:
rats ytterligare en hmdakronolog1, 
nämligenAndersBruzelius' Lunds 
historia- kalendarium. Bruzelius' 
lilla häfte saknar uppsatser, men 
de båda kalendarierna kan sägas 
komplettera varandra. 

Guider 
Efter kammarstudier i Kulturens 
årsbok tar man lämpligen sina 
kartor och guideboken Lund- tu
senårsstaden i handen och går ut 
och upptäcker verkligheten. Den
na kulturguide i pocketformat är 
tillkommen i jubileumssyfte och 
denhar Kulturstödsnämndensom 
beställare. Det nyttigaste och in
tressantaste avsnittet i boken är 
Tomas Tägils kapitel om lunda
miljöer, där man får lära sig varför 
det ser ut som det gör i Lund. 

Parkförvaltningen och Åsa 
Klingberg har just i år försett oss 
med en vägvisare till stadens par
ker Det gröna Lund. Det är en 

kunderna ofta drabbas av. AndA 
är köplagen mycket klar och 
sträng pA den punkten. Om fir
man flnner något sådant ska ar
betet genast avbrytas och kun
den tmderrättas. FArman inte fatt 
i honom får en dyrare reparation 
göras bara under vissa betingel
ser, och merkostnaden får inte 
uppgå till mer lin 15 procent. 

De flesta missnöjda kundez lär 
inte vända sej till konsumentrAd
givning~ utan prövar andra lös
ningar. AndA är det flera lunda
firmor som är föremål för minst 
fem konsumenttvister om Aret. 

oväntat innehållsrik liten skrift 
(bara 32 sidor) med tillk?ffiSthis
toriaförvarjepark,fmabildezoch 
- särskilt bra - ordentlig karta och 
litteraturtips för den som villläsa 
mer. 

Med V åra /cyr/cogårdar bidrar 
Lunds kyrkliga samfällighet till 
jubileumslitteraturen. Broschyren 
är en slags motsvarighet till park
skriften bAde i omflng och upp
läggning. 

stadsbiblioteket fyller inte tu
sen Ar i Ar. Det grundades först 
1864,ficklokaleripastorsexpedi
tionen vid Krafts torg, men frrade 
i våras 20-!rsjubileum i huset vid 
S:t Petri kyrkogata. Det har man 
bl.a. celebrerat med Från Krafts 
torg tillS:tPeter.Nedslag i Lunds 
stadsbiblioteks historia., en histo
rik författad av Ingrid Andre. 

Socialt 
Ettpar av årets böcker ägnas Lunds 
sociala historia. Åke Elmer be
skriver i l 00 års nykterhetsrörel
se i Lund en del av stadens follaö
relsehistoria, f.ö. alltför sällan 
behandlad. Och det socialt med
vetna borgerskapets insatser f~ 
fattigvården tecknar Allan Green 1 
M ånga till hjälp, en berättelse om 
Lunds frivilliga förening- numera 
nedlagd - som tillkom för jämt 
l 00 år sedan. Till det sociala kan 
man väl ocksåräkna Ola Perssons 
minnesskrift över den legendari
ske lundaläkaren Seved Ribbing, 
som var initiativtagare till Rib
bingska sjukhemmet vid Karl XI
gatan, numera Gerontologiskt 
Centrum. 

Utan allajubileumssamband har 
vi i Ar händelsevis fAtt en gedigen 
och välskriven (och väl illustre
rad) skildring av framväxten av 
universitetets många hus i Lund, 
jag syftar på Hjördis Kristensons 
doktorsavhandling Vetenskapens 
byggnader Ullder 1800-takt. 

Apropos byggnader. Familjen 
Levin;' som harrenoverat Brunius
huset i Liliansgatan, lär också ge 
ut en bok om husets historia. Ett 

Theanders 
Theandershörintedit.l989hade 
man fyra tvister och hittills i Ar 
bara tvA. Det handlar bl a om att 
manpåståtts sälja begagnade bilar 
med stora brister ellerutförtotill
räcklig service. 

- Järnfört med branschen i 
stort ligger Theanders hyfsat till, 
även om de inte är felfria, säger 
Krister Palmkvist. Men det är 
trist att slarv och fusk är sA van
ligt bland bilverkstäderna. Jag 
vill också uppmana missnöjria 
kunder att vllnda sej till oss. 

stilla Idosterliv ska den heta. 

Bamsebok 
Lagom till Lusse blev kommun
fullmäktiges historia om sig själv 
och om Lund 1960-1990 färdig. 
Lund Ullder expansion är namnet, 
en riktig Bamsebok till bamsepris 
- 375 spänn. (Recenseras i nästa 
VB-nr). 

V ad mer? En ny del av student
krönikan Studen.t i Lund för åren 
1979-1979.0chnästanenbiogra
fi över Wiven Nilsson. Nästan -
boken kom ut, men drogs snabbt 
in igenpågrundavbristeri tryck
et.Kanskehinnerdennåsinaläsa
re före årets slut. 

Lundaromaner 
PAdenskönlitterärakantenärårets 
resultat ganska magert. Poesin är 
bäst. VB s läsare är dock inte obe
kanta medFemtiotvå x Lund, vil
ket är ett urval av Karl Wittings 
veckovers i VB. (Lämplig julk
lapp, endast 50kr! ). Tidigare i år 
kom Niklas Törnlunds jubileums
vers F örlu.ndadmed illustrationer 
av Andrzej Ploski. 

Till de tv A diktsamlingarna kan 
läggas tre lundaromaner. K. Am: 
Blom fortsätta sin serie om den 1 
Lund under andra världskriget 
placerade agenten Loman. skild
ringen av atmosfåren i krigsårens 
Lund lärvara o .k. men som agent
roman tycker jag nog att den är 
beskedlig. Kerstin Strandbergs 
Anemonas gördel är inte primärt 
en lundaroman, utan en historia 
eller saga om frigörelse och ~ör~ 
soning, vilken rAkar utspela s1g 1 
Lund pA 40-50-talen. 

Slutligen har vi Dekius Lack 
(vilket är en pseudonym för Krist
er Gerhardsson) med Nattens 
drottning. Det är en slags SF. 
Dekius är befålhavare påenrymd
fårja med reklam som specialitet. 
Under en permission hamnar han 
i Lund, där Lundabygdens Spar
bank fått personalproblem. Och 
han möterföretagsdoktorn Wang. 
En roandeläsning och ovanlig som 
lundabok. 

i. 

EG- första 
ronden slut 
VB-redaktionen inbjuder till av
slutning av höstens debatter, tex. 
den om EG, och jag ska gärna 
bidra. Jag ska inte säga emot Gun
nar Sandins materialistiska analys 
av kärnkraftsomröstningen. Själv 
kommer jag aldrig att glömma ar
betet med de betongrör som vän
sterpartiet i Lund använde som af
fischbockar för några valrörelser 
sen, men jag har aldrig tänkt pA det 
som argument mot kommunalval. 

Jag har upprepade gånger denna 
höst frågat mig om jag har blivit en 
galen extremist eller om svenska 
politiker och opionionsbildare har 
tappat normal politisk omdömes
förmåga. Jag menar då inte nä
ringslivsföreträdama. Deras and
trutnaentusiasm verkarnog så äkta. 
Nu ska Sveriges säkras mot socia
lismen för gott. Antonia Axelson 
Jonsson (enl.DN): "Den politiska 
vilja som inte är förankrad i verk
ligheten är en nullitet." "Verklig
heten, marknaden tar över, precis 
som flodvägen dränker stranden." 
Fredrik Böök kunde inte sagt det 
bättre förra gAngen Världsanden 
kallade nere ifrAn Europa. Folk
partiledaren W esterberg stnmtarnu 
öppet i neutraliteten och sydsven
skan beklagar i en ledare i dag ons
dag att Sverige inte gick med i 
NATO 1948; nästa vecka gäller 
det väl att vi missade Antikomin
ternpakten 1942. 
Nej, jag menar vanliga riksdags

män och statsräd och ledarskri
benmter, människor som måste ha 
sammaförmåga att bedöma politik 
och utveckling som jag själv. Min 
enda förklaring till deras tystnad är 
att de måtte gå omkring med skygg
lappar som lagårdsdörrar, med en 
sorts ansvarslöst lättsinne där in g
en historia finns och allt ordnar sig 
utan politiska kostnader. Jag me
nar: en enig socialdemokratisk 
grupp röstade ja till EG-ansökan. 
J ag har alltså aldrig förr känt mig 

sA politiskt desorganiserad som i 
höstochsom jag antyttovanockså 
tvivlande på mitt omdöme. Så 
kommer ett par timmar innan den
na text skrivs ett uttalande av Carl 
Bildt där han kräver en folkom
röstning om EG. Jag vet inget om 
hans motiv, jag kan bara säga att 
det känns som en stor lättnad att 
någon tar frågan på allvar. Social
demokraterna är ensamma om att 
säga klart nej nu: fortsätter de så 
klyvs partiet. Det innebär att det 
blir folkomröstning. 

OK, det är väl oklart man kan 
göra just nu. LAt oss komma igen 
fram pA nyåret och se vad vi kan 
göra för att få i gång något organi
serat motstånd, tvärs över andra 
parti- och åsiktsgränser. 

Sten Henriksson 
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HAR DU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen till 
Veckobladet. 
NY ADRESS ......................................................................... . 

Gun Hellsvik (m) blir 
röd? (av ilska på VB) 
Veckobladet 
Efter att ha tagit del av V eckobla
det nr 39 är jag både arg och led
sen. Redaktionen förVeckobladet 
är tydligen beredd att an vän~~ sig 
av vilka metoder som helst for att 
misstänkliggöra sina politiska 
motståndare. 

IenosigneradartikelomLKF's 
spekulationer i Nyckeln skriver 
tidningen: "Placeringen skedde, 
enligt uppgift på inrådan av Gun 
Hellsvik, som är kommunalrAd och 
sitter i styrelsen för den bank som 
föreslog placeringen." Detta på
stående är ren och skär lögn. 

Från Veckobladets sida försö
ker man vara smart och komma 
ifrån sitt ansvar för spridande av 
lögner genom att föra in orden 
"enligt uppgift". Veckobladets 
företrädare vet attjag lägger stor 
viktvidattviallaföljersamhällets 
spelregler och en regel säger att 
man inte fAr efterforska pressens 
uppgiftslämnare. Därför gömmer 
man sig bakom påståendet att 
någon har lämnat denna informa
tion. J ag tror inte ett dyft på .att 
man i denna fråga haft någon m
formatör, utan redaktionen har i 
sin feghet inte vågat stå för sina 
lögner själva. 

Om det nu mot min övertygel
se fmns en informatör, bör V ecko
bladet omedelbart sluta använda 
sig av denna, eftersom det, om 
han/hon fmns, är en person som 
inte håller sig till sanningen. 

Det hör till pressetiska regler 
att en tidning kontrollerar lämna
deuppgifterochi detaktuella fallet 
hade det varit mycket enkelt att få 
besked att uppgiften var felakti~. 
Veckobladet kunde exempelvis 
frågat VD för LKF.direkt oc~ då 
fått klart för sig att Jag, som sitter 
i lokalstyrelsen för SE-Banken i 
Lund, inte haft någonting med 
denna placering att göra. 

Vad jag tycker i sak om LKF' s 
spekulationer har tydligt framg~tt 
i andra sammanhang. Senast VId 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 14 december gickjag ensam 
emot upptagande av utlandslån. 
Ä ven i penninghanteringsfrågor 
är jag konservativ. . . 

Att Veckobladet tar varJe till
fåile attkritiseramina värderingar 
är heltnaturlig t. Däremotreag~rar 
jag starkt närVeckobladet miSs
tänkliggörminamotiv. Nu harman 

gått ytterligare ett steg och börjat 
spridalögnerommig.Bådeläsar
na och jag har rätt att kräva att 
även V eckobladetföljerpressetis
karegler. 

Lund den 14 december 1990 
GunHellsvik(m) 

Gun Hellsvik har rätt 
Egentligen fmns det inte mycket 
att tillägga i sak. Om G\Dl Hells
vik hävdar att hon inte har re
kommenderat LKF att satsa 
pengar iNyckelnslhar honsäkert 
inte gjort det Vi ber så mycket 
om ursäkt 

V ad gäller Gun Hellsviks ffir
modan om att vi inte haft någon 
uppgiftslämnare utan har suttit 
nere på redaktionen och hittat på 
alltsammans, så måste vi dess
bättre göra henne besviken. Att 
vi i framtiden bättre måste kolla 
uppgifterna fr An våra informatö
rer ligger det kanske något i. Att 
vi ofta arbetar under tidspress är 
ingen ursäkt, men kanske en för
klaring. 

Att artikeln skulle syfta till att, 
som Gun Hellsvik antyder, kasta 
skit på den borgerliga minorite
ten i LKFs styrelse, faller på att 
beslutet om att satsa pengar i 
Nyckeln aldrig drogs i styrelsen 
utan togs på tjänstemannanivå, 
enligt uppgift från Lennart Ryde, 
styrelseledamot i LKF och tidi
gare moderat komunalråd. 

VB-red/Lbm 

Theanders slår tillbaka 
Allt klagande på Theanders' i 
synnerhet och alla bilreparatörer i 
allmänhet vill vi sända in några 
synpunkter. 

Den skadeglädje som Gunnar 
Sandin känner beror nog mest på 
avundsjuka och att.man själv in.te 
förmAr tjäna ihop till en egen b1l. 

Med den intelligens som G. 
Sandin visade upp efter ett be~ök 
här då han bad om ursäkt för s ma 
skriverier, så förstAr man att det 
inte kan vara lätt att få ett bra 
arbete. 

Efter att ha sett på TV, om hur 
Ryssaroch andra i kommunistlän
derhardet 
Borde det gå upp ett ljus för alla 
VPK-are att detta system vill vi 
inte ha i Sverige. Nej - köp en 
enkel biljett till Rysslandoch stan
na kvar där -vill vi rekomandera 
er. 

Ka r i n Blom 

Ui:lrda v 3gc n D:BS 

22 3 71 Lu nd 

Göte Bergström kan för övrigt 
ta med sin gamla V AZ - dit. 

Där fmns fm service och delar 
kan man få oin man väntar l eller 
2år. 

Eller på svarta börsen till tio
dubbla priset. 

Med Vänlig Hälsning 
Personalen Thean.ders' 

God Hjul! 
Tack för den vänliga hälsningen 
och resetipset Till det där med 
Sandins avundsjuka, så har ni träf
fat mitt i prick på spikens huvud. 
Vi kan dessutom avslöja att G. 
Sandin inte ens har någon TV, så 
han vet inte hur rysligt det är i 
Sovjet Till sist, är vi kvitt nu? 

Personalen Veckobladet 

Hembränt till 
jul i Malmö 
IlördagsavhöllsföreningenMot
polselfteårsstämmaiLund För
eningens uppgift är att belysa 
sambandet mellan ohälsa och 
sjukvårdspolitik i samhället. 

Den öppna delen av mötet var 
en rapport om ett samhällsarbete 
som bedrivs i Malmöstadsdelen 
Kirseberg som ett folkhälso
projekt. Målet är att fö~söka 
minska alkoholkonsumtiOnen 
med 25 procent till år 2000. Det 
är uppdelat i tre större delar med 
allmän hälsokontroll, vårdcentral 
och arbetsplatsarbete. . 

Hembränning är ett problem 1 
området. En skrämmande stati
stik visar t ex att 35 procent av 
pojkarnaoch 14 procent av flick
orna i sjuan har smakat hem
bränt. I åttan är siffroma41 och 
28 i nian 63 och 41 procent. 

Man pekade på flera viktiga 
områden som bör åtgärdas: en
samheten (speciellt hos de äl
dre), barnensskolmiljöochskol
vägar, alkoholproblemenoch tra
fikmiljön. 

För att skapa en grönare miljö 
hade man fått anslag till plante-

ring av 5000 lövträd. .. 
Göte Bergstrom 

POSTTIDNING 

Btj krisar 
i nytt hus 
Knappt hade Bibliotekstjänst 
flyttat in i de nya, pampiga lo~
lerna på Väster förrän det börJa
de talas om kris. Ordförande 
Zachrisson (s) har sparkats och 
in kommer bankdirektör Caval
li-Björkman (för en objektiv 
analys av denne se Luciferkröni
kor i tidigare nummer). Det har 
även ryktats om ett chefbyte, att 
den förre direktören Ottervik 
skulle komma tillbaka och ersät
ta Göran Eliasson. 

- Gör det? besvarar Göran 
Persson på Bibliotekstjänst VBs 
fråga. Det har jag inte hört något 
om i korridorerna här. 

- Btjssvårigheterärn<?gmer 
av strukturell än personltg ka
raktär, fortsätter Göran Persson. 
Företagets dominerande verk
samhet är j'u :~tt levererar böcker 
till kommunala folkbibliotek och 
skolor, och närdetskärs neri den 
offentliga sektorn måste det få 
återverkningar pA oss. Vi har 
egentligen inget att kompensera 
bortfallet med Andra verksam
heter som försöken med biblio
teksbokhandel är bara småpota
tis. 

Till nedskärningarna kommer 
så den nya individualiseringsvå
gen. Btj byggdes upp på iden att 
biblioteksservicen skulle vara 
lika i alla kommuner, och att det 
därför skulle finnas stordriftsför
delar att utnyttja. Nu är parollen 
att alla ska vara olika. Ett utslag 
av det är Åremodellen där folk
biblioteket drivs av ett privat 
företag. F år den utbredning så lär 
det drabba Bibliotekstjänst, ef
tersom det står en konkurrent
koncern bakom. 

- Nej, det återstår nog bara 
att skära ner. Troligen blir det så 
att 15-20 personer får gå här i 
Lund. Vi är ett stort företag och 
lär klara detta med naturlig av
gång, men den mer ideella oc!t 
därför mindre lönsamma servi
cen till biblioteken är nog hotad. 

Gr 

~ECKOBLADET 
Detta nummer gjordes av .Rune 
Liljakvist och Gunnar Sandin. 

m 
Kontaktredaktör ·för n~sta n~ m
mer, som görs den 9 Januan, är 
Gunnar sandin, te1135899. 
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