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Te tris-Laval 
Från vanligen välunderrättade 
gamlakontakter i östhar VB erfarit 
att ett känt lundaföretag i mejeri
branschen köpt ett företag i 
nu v ar ande Ryska Republiken med 
mer än l 000 anställda. Marknaden 
torde vara synnerligen intressant. 
Mer om detta lär kunna läsas 
senare i veckan i annan lokalpress. 

VB i radio 
Somliga läsare sviker VB men de 
stora mediernahar börjat upptäcka 
oss. Som vi berättat förekom vi i 
radioekots tidningskrönika härom
veckan. I söndags citerades VB 
(vårt Frescatiutskotts elakheter om 
Assar Lindbeck) ograverat av sign. 
Dark Horse på Sydsvenskans 
börssidam av alla ställen. Och på 
förstamaj kommeren liten intervju 
om VB i radioprogrammet V år 
grundademening.Detärvårgamle 
läsare Björn Kumm som står för 
det inslaget. 

Ung Vänster och 
den internationella 
solidariteten 
Ett antal av Ung Vänster Lunds 
medlemmar har de senaste lör
dagarna varit ute och samlat in 
pengar till El Salvador-insam
lingen. Vi har planerat att fortsätta 
med detta även några lördagar 
framöver och även på l maj. 

Att skänka en slant till El 
Salvador, som nu efter inbördes
krigets slut har en chans att bygga 
en egen framtid, är verkligen något 
att rekomendera alla solidariska 
kamrater. För de som inte har haft 
turen att träffanågon av de trevliga 
medlemmarna av ert ungdoms
förbund när de aktivt "solidari
serar" sig ute på stan, så erbjuder 
vi er ett fullvärdigt alternativ! Sätt 
in pengama på postgiro 21 12-1 
(Ung Vänsters kongressinsamling 
till El Salvador) . 

---

Lundavänsterns förstamajfirande 
Nyss slog de gröna iöven ut. Nu är det dags för de röda 
fanorna. Båda förekommer på årets förstamajaff'tsch, om 
vilken någon har sagt att den i sitt raff'tnemang påminner om 
en matsedel på Cafe Opera. Javisst, det är inget fel med lite 
finess i politiken. 
Väns terpartiet hade gärna sett alla 
radikala krafter i Lund samlade på 
första maj men socialdemokra
terna har även i år valt ett separat 
firande. De tillönskas en bra dag 
(som det heter) men vi uppmanar 
i första hand till deltagande i 
vänsterns demonstration- störst i 
Lund sen snart tjugo år. 

Demonstrationen 
Samling Clemenstorget 13 .30, 
avmarsch kl. 14 till stortorget. 
Möte där med tal omkr. 14.30 av 
Eva Zetterberg. Musik av Röda 
Kapellet. 

Eva Zetterberg är riksdags 
ledamot från Stockholm. Politiskt 
har hon en klar "fömyelseprofil". 
Hon är engagerad i barnfrågor -
har i det ämnet tagit initiativ till 
riksdagens första sjupartimotion. 
Hon är också aktiv i dess kristna 
grupp och tänker delta i den guds
tjänst som Kristna för socialism 
kl. 18.30 ordnar i dornkyrkans 
krypta. 

Tätbanderollen lyder liksom i 
fjor "För rättvisa och solidaritet
mot högerpolitiken". Andra ban
deroller handlar om Oresunds
bron, EG (mot), arbetslösheten, 
kvinnlig sensualism, ANC och 
Palestina. Nytillverkade för året 
är bl.a. "Känner ni stanken från 
SE-banken", "Vi accepterar inte 
barbariet i Bosnien" och "Lund 
förtjänar en rödgrön regering". 

Öppet hus 
med servering i stadshallen kl. 
11-16. Liksom förra året ordnas 
"politiska samtal" med följande 
inledare och ämnen: 

11.00 Mia Halvarsdotter: 
Kravaller är bä! tre än apati 
(Mia Halvarsdotter var en av 
initiativtagarna till vårens upp
märksammade ungdomskrav aller 
i Malmö, vilket har gjort henne 
starkt kontroversiell inom både 
vänsterpartiet och Ung vänster.) 

11.30 Mats Franzen: Represen
terar arbetarrörelsen arbetarna? 
(Mats Franzen, sociolog i Uppsala, 
har nyss publicerat en lovordad 
avhandling om den folkliga 
kulturen i mellankrigstidens 
Stockholm. Nu liksom då finns 
det stora skillnader mellan arbe
tarklassens verkliga kultur, i vid 
mening, och arbetarrörelsens 
officiella.) 

12.00 Bengt Olle Bengtsson: 
Därför måste vi ingripa i Bosnien 
(Bengt Olle Bengtsson, professor 
i genetik, tillhör de Lundaforskare 
som i ett upprop nyss jämförde 
med västmaktemas passivitet i 
spartSka inbördeskriget och krävde 
ett massivt polisiärt/militärt 
ingripande i Bosnien.) 

Fest 
Kulturens restaurang med början 
kl. 20. Panikorkestern underhåller, 
Claim Jump spelar till dans. Inte 
minst socialdemokrater är väl
komna till festen ! De ordnar ju 
ingen egen. 

F örstamajkommitlen 
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Första Maj 
En dag med sådana anor präglas 
naturligtvis av traditionerna, ofta 
tänker man bara på demonstra
tionerna men glöm inte attdet är en 
dag för både fest och protest. 
Vänsterpartiet vill bjuda på båda 
delarna i sina första maj-arrange
mang. 

På förmiddagen öppnar kafeet i 
stadshall en, en säkerpunkt att träffa 
både gamla och nya bekanta. Om 
du inte nöjer dig med att umgås så 
kan du ta del av några anföranden 
om aktuella händelser. Bl a kan 
nämnas attMiaHalv arsdotter talar 
om "Kravaller bättre än apati" och 
att Bengt-Olle Bengtsson talar om 
det upprop för ökat svenskt stöd åt 
Bosnien som av många tolkas som 
att det förespråkar ett svenskt 
militärt ingripande. Kontrover
siella rörelser och åsikter som 
Vänsterpartiet inte stödjer eller 
delar. Viserdetdocksomangeläget 
att sprida kunskap om va~ som 
händer i den värld som v1 som 
politiskt parti försöker påverk~. 

Eftermiddagen präglas naturligt
vis av traditionerna, d v s demon
strationen. Som bekant finns det 
mycket både att protestera emot 
ochattförsvara nu i krisens Sverige. 
Årets huvudparoll är "För rättvisa 
och solidaritet, kamp mot höger
politiken". Huvudtalare vid årets 
demonstration är Eva Zetterberg, 
riksdagskvinna för vänsterpartiet 
och en av huvudkandidaterna vid 
partiledarvalet tidigare i år. Även 
utanför Sverige finns mycket att 
uppmärksamma, inte minst det 
tragiska faktum att det ätengen 
pågår ett folkmord i Europa. Låt 
oss visa att det finns många som 
fumerdetsomnu sker oacceptabelt. 

Kvällen ägnar vi åt fest, liksom 
förra året samlas vi i Kulturens 
trivsamma källare. Mat, dryck, 
dansant musik och arman samvaro 
är vi många som behöver efter en 
intensiv dag. 

Förhoppningsvis skall denna dag 
hjälpa oss att inse att lö.sningama 
på krisen i Sverige mte med 
självklarhet är högerns lösrungar 
och att systemskifte inte med 
självklarhet innebär det kom
missioner och arbetsgivarorga
nisationer säger att det måste 
innebära. Låt oss visa att det finns 
rejälasprickor i den till synes solida 
mur som kallas krismedvetande. 
-Välkomna till våra 

arrangemang Första Maj! 
Vänsterpartiet Lurui, styrelsen 

en ny tid, C) 
en nv viinste1· 

~·· 

Sintord (?) 
i Norrlandsfrågan 
Min artikel "Några norrländska 
sanningar" i VB nr 9 startade ~n.av 
de intressantaste debatterna 1 tid
ningens historia. J ag har fått .ett 
antal kritiska genmälen, av olika 
karaktär men alla givande. Det är 
nu min uppgift att kort kommentera 
dem. 

Till Lucifer: 
Norrland finns! 
Lättast att bemöta är nog sign. 
Lucifer i nr 15. Hansägerattdetär 
meningslöst att i ett enda begrepp 
sammanfatta en så stor och mång
skiftande landsända, lika lite som 
man kan säga något meningsfullt 
om Götaland som helhet. 

Men där har han helt enkelt fel. 
Det finns ingen "Götaländsk Tid
skrift" men väl en ''Norrländsk Tid
skrift". Det finns ingen götaländsk 
identitetmen en norrländsk. Gävle 
ligger i Norrlands ytterstakantmen 
känner ändå s å stark solidaritetmed 
hela landsändan, att vänster
partisterdärharmenat attjag borde 
uteslutas ur partiet för mina för
gripliga åsikter. Rivalitetenmellan 
t. ex. Malmö och Helsingborg är en 
visa bland beslutsfattarna i Stock
holm men de norrländska riksdags
männen lär borsta varandra på 
ryggen och hålla ihop som ler och 
långhalm. (Plats förskånsk avund!) 

"Norrland" finns med andra ord, 
både för norrlänningarna själva och 
för oss andra. Därmed anser jag 
det berättigat att ta fasta på vissa 
geografiska och historiska drag 
som förenar detta Norrland, som 
utgångspunkt för min kritik. 

Fast kritisera Norrland, det får 
man ju inte. De enda svenskar som 
man offentligt får tala illa om är 
stockholmare, "08-or". (På samma 
sätt som man inte får hysa fördomar 
mot något utländskt folk fast med 
ett stort undantag: tyskarna.) Av 
privata, muntligareaktioner förstår 
jag dock att jag inte är ensam om 
mina åsikter i ''Norrlandsfrågan"
i själva verket är det längesen jag 
fick så många positiva kommenta
rer till något som jag skrivit. 

Till Lars-Åke Mikaelsson: 
Ja, jag vill åt glesbygden 
Lars-Alce Mikaelsson (VB nr 14) 
refererar ett kort samtal mellan oss 
båda som sätter fingret på en viktig 
punkt. Min skepsis mot Norrl~d 
är delvis betingad av mm knuk 
mot (förhärligandet av) gles
bygden. Det är två begrepp s~m 
delvis sammanfaller, delv1s for
stärker varandra i debatten efter
som Norrland innehåller landets 
största och folktommaste gles
bygder. 

Ann u för hundra år sen sysslade 
två tredjedelar av Sveriges befolk
ning, var tvungna att syssla med, 
glesbygdsnäringen jordbruk. Nu 
har vi som bekant bara ett par 
procent bönder, och även det är för 
mycket med tanke på de kost-

samma överskottsskördama. Ma
joriteten av dem som i dag bor på 
landet pendlar in till ettjobb i stan. 
Den pendlingen sker til.l alldeles 
övervägande del med b1l och det 
finns helt ~lt inget sätt att på ett 
ekonomiskt sätt kollektivtrafik
försörja en spridd bebyggel~e. 

Den som läst VB någon ud har 
kanske observerat att jag inte tycker 
om bilar. Av miljö- och resursskäl 
förstås, mendetär inte huvudsaken. 
Den är i stället att jag som socialist 
tror på och arbetar för kollektiva 
lösningar medan bilen är en 
formidabel kraft när det gäller att 
upplösa kollektiv och atomisera 
människorna. 

Vi lever i ett fritt land och som
liga vill bo i en röd liten stuga. Det 
fmns dock inget skäl för ett vän
sterparti att romantisera den livs
formen, hålla sej med ett gles
bygdsutskott och ställa upp på 
kampanjen "Hela Sverige ska 
leva". 

Just som trafikpolitiker har jag 
upplevt glesbygdsideologins vå
dor. Vänsterpartiet må hålla sej 
med en aldrig så radikal miljö
politik, men när det har kommit till 
skatteavdragen för arbetsresormed 
egen bil hardess riksdagsledarnöter 
darrat på alla manschetterna. En 
skärpning av reglerna, ja t.o.m. ett 
ingripandemot det utbredda.fusket, 
sägs hota "de arbetande 1 gles
bygden och Norrland". I nästa 
moment fmner man det omöjligt 
att utforma en politik som gör 
undantag för just de grupperna, 
och så har hela bilistkollektivet 
fått behålla sina förmåner. (Du 
minns kanske våra diskussioner 
inför riksdagsmotionsskrivandet 
för några år sen, Jan Jennehag.) 

Dennorrländska livsformen, det 
innebär att självklartkörabil tiotals 
mil till jobb och nöjen. Det innebär 
numeraockså att läggaenkompakt 
bullermatta av snöskotersmatter 
över fjällked jan. Sen kommer man 
ochmotiverar sitt glesbygdsboende 
med "kärlek till naturen"! 

Till Jörn Svensson: 
Förändringarnas 
konsekvenser 
Jörn Svensson påpekar att 
vänsterpartiet vill att kultur och 
rättigheter ska v ara tillgängliga för 
alla oavsett var de bor. Ställer Jag 
upp på det? Ja i princip, och jag 
inser att det i många fall förutsätter 
subventioner. 
Men som ovan påpekades, och som 
Jörn i egenskap av ekonomi
historiker vet bättre än de flesta , är 
Norrlands nuvarande bebyggelse
mönster delvis resultatet av 
kortlivade ekonomiska och poli
tiska konjunkturer - det lär ha 
byggts Per Albin-torp in på 1940-
talet. Hur långt finns anledning att 
be v ara det mönstret under radikalt 
nya ekonomiska förutsättningar? 

F orts. på sid. 3. 

Nog om Norrland? 
När fan blir gammal blir han 
religiös. När en del blir äldre bhr 
de i alla fall mer rigida och börJar 
företräda alltmer aparta åsikter, 
som de driver med en åsnas 
envishet. Stick istävmeddetmesta 
som varit gängse i de kretsar 
vederbörande gjort sig känd inom 
sedan lång tid. 

Ettexempel på ensådan utveck
ling är vår vän Gunnar Sandm. 
Bara under det senaste året har 
Gunnar väckt uppseende inom 
vänstern med sina skriverier i 
Veckobladet i framför allt två 
frågor- EG och Norrland. Gunnar 
har ju sedan länge ralJerat både 
med "norrlandsdaltet" ochmedden 
partilinje som slagit fast att 
vänsterpartiet tar avstånd från 
svensk EG-anslutning. 

I början uppfattades naturligtvis 
Gunnars texter som ironi, oftaför
klädda bakom någon av de många 
signaturer som han uppträder 
under. Men påsenare tidharmånga 
läsare tvingats inse att Gunnar 
menar allvar med mycket av det 
han skrivit. Och då har det blivit 
fart i bladet. Rödglödgad indig
nationhar varvatsmed lättsammare 
genmälen; hot om upps~gning av 
prenumeration och partrmedlem-
skap har t o m verkställts . . 

Det hela kan bedömas på olika 
sätt: Det är kanske bra att vi fyller 
spalterna i Veckobladet, så ~tt ~i 
fårihoptillettnyttnummer . T!dV!S 
kandetocksåutrnynnaiengivande 
debatt -provokationer kan ju ~ara 
konstruktiva. Men å andra s1dan 
ger det kanske i längden en fadd 
smak för många läsare. För många 
är dessa frågor livsavgörande, och 
radikalt motsatta uppfattningar från 
ledande partiföreträdare kan 
kännas som ett svek. På riktigt. 

Nej vi fortsätter! 
När nu Gunnar själv i vidstående 
inlägg vill avslutaNorrlandsdebat
ten, så är det ju bara att konst.atera 
attdenfråganavgörintehan. Aven 
om det kunde passa bra att avsluta 
debatten nu när redaktionen fl y t tar 
till nya lokaler i stadens "business 
district" efter att ha varit förvisad 
till ett förortsliknande industri
område strax väster om Kung 
Oscars bro. Dessutom har våren 
som bekant gjort sitt intåg. 

Men eftersom debatten hela 
tiden får ny näring, inte minst ge
nom Gunnar Wetterbergs inlägg i 
DN om stödpengar till Norrland 
eller storstadsregionerna, så kan 
den hålla på länge. Redaktionen 
väljer därför att inte avsluta den 
nu, utan välkornnar nya inlägg i ett 
vidgat ämnesområde, s?m e.gent: 
!igen handlar om RegiOnalism 1 
SverigeochEG. Redakuenen hop
pas dock att de fem nummer som 
återstår före sommaruppehållet 
också ska kunna präglas av våren 
och sommarens fröjder. 

Med risk att många tolkar detta 
som om VB vore stängt mellan 
hägg och syren, vågar jag ändå 
hoppas på många trevliga bidrag i 
olika ämnen från läsekretsen! 

Thomas Schly1er 
reda/aör för detta nummer 



Tåg under Öresund 
Bron, den projekterade fasta Öresundsförbindelsen, är ju 
också en tunnel eftersom den i sin västra del dyker under 
Drogden. Men ändå är det rimligt att tala om just "bron", 
särskilt när den ställs mot "tunneln", och i all synnerhet när 
man ställer bilar mot tåg. 
De båda trafikslagen har nämligen 
varsin logik. För bilar är tunnlar ett 
fördyrande otyg som kräver dyrbar 
ventilation. Tågen med sin tyngd 
fordrar däremot täta, kraftiga och 
därmed dyra bropelare, och branta 
uppfartsramper begränsar tågvik
tema och därmed de ekonomiska 
förutsättningarna. För tågen är en 
Öresundstunnel idealisk- även om 
passagerarna no g föredrar att fårdas 
i dagsljuset. 

I de officiella utredningarna har 
tunnelalternativetaldrig getts någon 
reell chans . Den luckan har i stället 
organisationer som Greenpeace och 
Modem Järnvägstrafik trots sina 
begränsade ekonomiska resurser 
försökt att fylla. Och i lördags 
anordnade föreningen Lund mot 
bron ettkvalificerat seminarium om 
tunnelalternativet 

Tro inte Odell & Co 
Den tyngst vägande expert som 
inkallats v ar John Whitelegg, 
engelsk geografiprofessor och 
tillika konsult åt EG. Han visade att 
Öresundsbron är en liten länk i ett 
stort kontinentalt projekt för 
fyllandet av felande motorvägs
länkar. Och överalltdärmotorvägar 
byggs är erfarenheten densamma: 
trafik alstrar mer trafik. Klara 
exempel är de dyra bilbroarna över 
Humbers och Severns breda myn
ningar som snabbt har lett till krav 
på fördubblingar. Tro inte på 
kommunikationsminstrar som säger 
att Öresundsbron främst är en 
järnvägssatsning! 

Bertil Hulten fyllde på med att 
relatera de olika prognoserna för 
Öresundsbrons biltrafik. I dag 
skeppas tusen fordon över med fårja 
varje dag. Enligt den första utred
ningen och propositionen skulle det 
bli 6 500 bilar om dagen. Den siffran 
har sedan höjts till l O 000 för att 
täcka brons fördyring. Men en 
annan utredning talar om 35 000 
bilar som det ekonomiskt optimala 
antalet, och mot en sådan väldig 

expansion finns det inga spärrar 
när bron väl är byggd. Tro inte på 
kommunikationsministar som 
säger att det finns ett tak för 
mängden bilar! 

Biltåg eller ej 
Alternativetheter alltså tåg tunnel. 
Bland bromoständarna är opini
onendeladhuruvidadetskaköras 
särskilda biltåg i tunneln, precis 
som under Engelskakanal en, men 
de transportema ger ett stort in
komstillskott som det nog är svårt 
att undvara. Christer Brimalm 
visade teckningar på superbreda 
tunnelvagnar där personbilarna 
står på tvären och alltså kan köra 
av och på i ett nafs. Men framför 
allt berättade han om tågens 
väldigaframtidspotential, där t. ex. 
ett sovtåg kommer att förflytta sej 
tvåhundra mil på en natt. 

Tekniskt är tunnelbygget inget 
stort problem med modem full
ortsborming,menadeSigfridBjer
ninger. Dessutom kanman använ
da en stor del av borrmassorna i 
tillverkningen av de stora betong
mängder som bygget kräver. Dock 
hade han svårt att hantera invänd
ningar från brovännerna på mötet 
som pekade på de väldiga fördy
ringarna och förseningarna av 
tunnlama under Kanalen och S tora 
Bält. 

Varför betala tolv miljarder för 
en bro när man kan få en tunnel 
för fyra och en halv, frågade Åke 
Hogleriendynamiskpresentation 
av tunnelalternativets ekonomi? 
Därtill blir landanslutningarna 
mycket billigare. 

Brovännerna ifrågasatte natur
ligtvis de kalkylerna. Men även 
om Greenpeace och de andra 
tunnelutredarna har räknat lågt så 
tycks det finnas goda marginaler 
innankostnadernanärmar sej dem 
för bron. Och därtill kommer 
vinstema för miljön! 

Gr 

Nytt filmpalats ersätter 
gamla biografer 

Till jul försvinner biograferna Palladium och Reflex i Lund, ialla fall 
från sina nuvarande plaJser. lstället planerar Svensk Filmindustri att 
öppna "Filmstaden", en multibiograf med åtta salonger i anslutning 
till den klassiska skandiabiografenfrån 1919, ett kulturminnesmärke 
i sig, som intefår förvanskas . 

Byggnadsnämnden har dock att den 12 maj ta ställning till om det 
här föreslagna skärmtaket kan tillåtas i Västra Mårtensgatan. SF vill 
ordna en mer inbjudande entre och samtidigt affischeraför alla åtta 
filmerna på en reklampelare inbyggd i det hela, men på gatumark. 

"Palladium" och "Reflex" blir namnen på två av salongerna i den 
nya Filmstaden. Bolaget räknar med nära 300 000 biobesökare varje 
år. 

Slutord ... 
Forts. från sid. 2. 

Jörn tycks benägen att ge ett nyan
serat svar på den frågan men vi 
drar nog gränserna olika. Själv är 
jag tågentusiast men tycker att 
veteranjärnvägar är av begränsat 
värde. På samma sätt ifrågasätter 
jag - i likhet med den store 
landskapshistorikern Carl Fries -
meningen med att långsiktigt hålla 
bygder öppna bara för land
skapsbildens skull. 

Jörn säger också att storstads
utbyggnad är dyroch därförmåste 
begränsas. Ja, men i ett läge där 
40procent av jordens befolkning 
bor i miljonstäder måste ändå 
huvudstrategin vara att utveckla 

T ho 

storstaden, göra den människo
värdig och vacker. 

Till Hurtig & Jennehag: 
Ni har delvis rätt 
Riksdagsledamöterna Bengt 
Hurtig och Jan Jennehag korrige
rar (VB nr Il) liksom Jönsson 
och Jörn S. min bild av Norrland 
som en bidragsberoende lands
ända. I takt med att samhället och 
ekonomin kompliceras blir det 
nog allt svårare att skilja ut "när
ande" och "tärande" regioner, 
men det är säkert så att landet 
som helhet lever gott på elkraft 
som genereras i Norrland . Och 

Forts. på sid. 4. 
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/ Prof.'" r.m't~ 
Hu/~Vi . Ll H. 

Några av deltagarna i seminariet om Öresundstunnel eller Öresundsbro i stadshallen i lördags. Teckning Göte Bergström. 
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HAR DU FLYTTAT? Skicka in hela adressde len ti ll 
Veckobladet, (Se ovan) 
NY ADRESS ............. .......... ....... ........ ................ . 

Samma möte? 
Förra veckan var jag på samma 
möte som Eva Wigforss. Eller 
kanske jag ändå inte var det. Jag 
känner nämligen bara delvis igen 
Evas "publika kommentarer" -en 
väldig massa av dem måste ha 
givits Wlder den korta stund då jag 
v ar ute och ordnade med kaffet 
och de goda kakorna. 

Det är lätt häntnär man refererar 
ett möte att ens egna tankar efteråt 
och de intelligenta kommentarer 
och dräpande repliker som man 
borde ha yttrat tränger in i den bild 
av verkligheten man återger. Att 
Evasom styrelseledamot i Lunda
vänstern för Europa har invänd
ningar mot mycket av det som 
Jörn Svensson sa, är givet. Dock 
yttrade hon bara en del av dem, 
och framför allt upplevde jag 
publiken som påtagligt intresserad 
av Jäms faktarika framställning 
ochsom övervägandeskeptiskmot 
ett framtida svenskt medlemskap 
i Europeiska Unionen. 

Den stämning artikeln fram
manar, av någotsorts tennismatch 
mellan Jörn och publiken och som 
Jörn gick förlorande ur, den 
stämningen rådde definitivt inte 
på mötet. 

Att Christer lyckats bra med 
kakinköpen är vi trots allt ense 
om. 

N illa Bolding 
styrelseledamot i Nej tillEG-LWld 

Träff i Ljungby för 
Röda pantrar 11 maj 
Möte i Ljungby Folkets Hus med 
Berith Eriksson, riksdagskvinna 
från Uppsala om pensioner och 
sociala tryggheten.Gudrun Schy
man, partiordförande torgtalar. 

Program: 
10.00-10.30 Fika med fralla. 
10.30-12.15 Berith Eriksson: 

"Social trygghet för alla?" 
12.15-13 .15 Lunch. 
13.30-14.15 Torgmöte med 

Gudrun Schyman. 
14.20-15.00 "Gudr'lUls Cafe" 

fika med arbetslösa och andra på 
LO:s cafe, Olofsg. 18, Ljungby. 

Anmäl dig nu: kostnad 80 kr för 
morronfika +lunch. Hör av dig till 
Vänsterpartiet, Bäckgatan 13,352 
30 Växjö te! 0470-139 43 eller 
407 00. Fax: 0470-288 21. 

Välkomna till en röd dag! 
Vänsterpartiet Kronobergs 

pensionär s utskott 

Slutord ... 
Forts. frdn . sid. 3 . 

ännu tydligare skulle det bli med 
de starkt höjda elpriser som 
miljörörelsen har krävt åtmin
stone sen folkkampanjens dagar, 
ettkrav som jag fortfarande ställer 
upp på. 

En annan fråga är om en 
landsända har något slags mora
lisk rätt till viss andel av de rike
domar som utvinns just där. 
Antagligen har den det i de flestas 
medvetande och därmed i verklig
heten. Men gränsdragningen är 
svår. 

Till Bertil Egerö: Vägar vi 
upplösa Sverige? 
Bertil Egerö drar (VB nr 12) ut 
konsekvensen av Hurtigs & 
Jennehags resonemang. Om nu 
Norrland i någon mening är en 
koloni så är någon grad av 
autonomi ett logiskt krav . Och så 
kanske inom ramen för en 
subarktisk gemenskap som sträc
ker sej tvärs över nuvarande na
tionsgränser från Kolahalvön till 
Tröndelag.Stortmerändrömmar, 
festtal och någon (starkt subven
tionerad) flyglinje är detta ännu 
men fenomenet är intressant. Vad 
skulle vara det som förenade? 
Klimatet eller egenskapen av f.d. 
koloni eller den schamankultur 
som Peter Oskarson har sökt 
efter? Särskilt spännande blir det 
hela i samband talet om EG
Europas regionalisering. 

Men vågar vi upplösa den 
svenska nationalstaten och dess 
kontroll när vi i f.d. Jugoslavien 
ser vart en en lössläppt regio
nalism kan leda? Kanske måste 
vi göra som i Afrika: behålla alla 
nationsgränser i fullt medvetande 
om hu godtyckliga de är. 

Till Jönsson: 
Javisst, det är EG 
som diskussionen i viss mening 
handlar om. Men det får j ag 
återkomma till . 

Gunnar Sandin 

E:lorn K::1.rin 
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VB flyttar 
Dettaärdetsista VB-nummersom 
producerats i W all in & Dalholms 
hus på Fabriksgatan. På söndag 
flyttar Lunds Tidskriftsverkstad 
och VB med den, till Svartbröders
gatan 3, dvs . köttbesiktningens 
ursprungliga och den kommunala 
kulturförvaltningens nuvarande 
hus i hörnet av MårtenstorgeL 

Det hade sin särskilda charm att 
hålla till i det gamla och små
skräpiga industriområdet väster 
om järnvägen men flyttningen är 
ändå en god sak för VB. Lokalerna 
i den nya tryckeribyggnaden var 
kanske rationella men hade flera 
av de egenskaper som tyvärr 
utmärker många moderna hus: för 
låg takhöjd, dåligt inomhuskli mat, 
störande ventilationsbuller o v an på 
suset från all elektroniken. Sådant 
lär bli bättre på det nya stället. 
Men framför allt kommer vi in i 
stadens innersta kärna vilket gör 
det lättare för bidragsgivare och 
nyfl.kna läsare att hitta oss och 
kanske spontant komma in på en 
kopp te. 

Telefon- och faxnummer är 
oförändrade. Det fl.nns en brev låda 
i ytterdörren för sent inlämnade 
bidrag men annars har vi som förut 
vår expeditionsadress hos Vänster
partiet, Bredgatan 28 , 222 21 
Lund. 

Reviderat 
Är Lars Åström (s) ännu ordfö
rande i gatu- och trafiknämnden? 
Ja, om man får tro den nyutkomna 
årsredovisningen för Lunds kom
mun, sid. 61 

Det rådde viss irritation i kom
munrevisionen närden behandlade 
redovisningen . Faktafel, räknefel, 
stavfel, dåligt språk, allehanda 
skönhetsfläckar påpekades. Och 
det är sannerligen inte för sta 
gången, suckades det. Men så är 
väl också revisorer petimätrar till 
sin natur. 

Det mest uppmärksammade 
revisionsärendet under 1992 har 
annars gällt det kommunala 
bostadsbolaget LKF och dess stora 
valutaförluster i samband med 
devalveringen. Högerkritik har ju 
också riktats mot bolagets stora 
fastighetsköp på Klostergården 
som sades hota kapitaltäckningen. 
Men det tycks redan nu stå klart 
att köpet v ar en god affär . 
Fastighetsbolaget har råd med en 
ny stor valutasmäll utan att gå 
under, meddelades det på revi
sorernas möte. 

POSTTIDNING 

Cevennerna 
Femton personer har hittills anmält 
sej till Vandringssektionens som
martur i sydfranska Cevennema. 
Det är det högsta antalet pärnången 
god sommar så Sektionen följer 
tydligen med i det nya vänster
uppsvinget. Plats fl.nns emellertid 
för några tilL Tågbiljetten blir 
visserligen dyrare om man köper 
den efter första maj men frilufts
livet på den franska landst>ygden 
är fortfarande rätt billigt. 

F örstamajcafeet 
behöver många kakor. Du som 
inte redan bakat hinner fortfa
rande! LämnapåStadshallenefter 
kl10.00. Vill du dessutom hjälpa 
till att breda smörgåsar tackar vi 
för det! 

Anna-Stina och Agneta 

KOMPOL Må 3.5 inget möte. 

Röda Kaj)ellet 
Sista april St Hans backar saml 20.00. 
Ta med hela 1-majrepertoaren. 
1 Majspelningarna 
Trelleborg : saml. Clemenst. 8.30 för 
gemensam bilfärd. 
Helslngborg: saml. Clemenst. 9.30 för 
bilfärd. Spel l Hbg på Gustav Adolfs torg 
11-12. Aterbud: Margit G. 
Malmö: sam l Clemenst. 1 0.30, parkera 
lämpl. i Malmö och gå till Möllevångst. 
saml 11.45. Spel stående 12.00-12.30. 
Spel gående till Slonsparken ca 13.00 . 
Bryt 13.15 för resa till Lund. 
Lund Obs endast en orkester! Helsing
borgsorkestern spelar vid uppställning. 
Malmöork. och tillkommande spelare 
ansluter. Avmarsch 14.00. Stående på 
stortorget : (repertoar:1. 158 obs! 
ändring , 257 ,271 ).dir : Birgit. Endasten 
tal så alla hinner spela hela repertoaren . 
Simrishamn åker omedelbart efter 
spelningen. 
Domkyrkan rep: 2, 25 , 101(ändring), 
155:2,236,250,258,269. 
Pi kvällen fast fr 20.00 i Kulturens 
källare . Underhållning kl 22.00 av 
"Panikorkestern" och fr 23 .00 dans till 
"Ciaim Jump" (Gunnar Sandström, 
Anders Bergmark, Mårten Duneer m .fl) . 
Låg entre. 
Sönd. 2.5 18.00 spel på Regnbågen 
en l. särskild ordning . Cana T informerar 
tel. 15 08 70. Ingen rep på Odeum. 
Lörd. 8.5 spel på appellmöte på 
Bantorget 11·12. Saml. för rep . på 
kulturforv lokal Mårtenstorget kl 1 o. 

VECKOBLADET 
Dena nummer gjordes av Rune Liljakvist 
och Thomas Schlyter. 

tl'l 
Tel. red .onsd e 18: 
046-11 51 59 
Fax : 046-14 65 82 

Kontaktredaktör för nästa nummer: 
Gunnar Sand in. tel 1 3 58 99. 
Vid utebliven tidning ring 
Rune Li ljakvist 13 82 13 el. 11 50 69 
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