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Nya bostäder vid Sankt Lars! 
I förra veckan publicerade VB en 
mystisk plankarta över ett amöba
liknande område söder om Klos
tergården, där bostäderplanerades. 
Hur de skulle se ut fanns dock 
ingafärdiga planerpå då. På bygg
nadsnärrtnden i onsdags presen
terades drypande farska skisser 
till bebyggelse väster om ung
domskliniken, som landstinget 
räknar med ska ligga kvar i 5-1 O 
år till. Om den rivs då, kan där bli 
plats för ett hundratal lägenheter 
till . 

öppen. Strandängarna bibehålls 
och kompletteras med ett par 
dammar, en som fördröjnings
magasin säderom den nya bebyg
gelsen, och en större damm sydväst 
om Källby vattenverk för att bl a 
påminna om den kvarndamm som 
en _g ång fanns vid Källbymölla. 

Aven söder om ån görs åker till 
äng. Med ängsmarken och dam
marna räknar man med att kunna 
reducera kvävet i utsläppet och 
därigenom en förbättr ing av 
vattenkvaliteten i ån och därmed 
också till öresund. 

Detaljplaneförslaget ska nu 
skickas på samråd, så får närbo
ende och naturvårdare med flera 
ge synpunkter. Området ska enligt 
bostadsförsörjningsprogrammet 
börja byggas 1995. 

ThomasS . 
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Men nu är det alltså bara frågan 
om att ta västra delen av ungdoms
klinikens stora tomt i anspråk 
jämte en del av brukshund
klubbens tränings fält. Närmastkv 
Regnbågens västra del tänker sig 
planförfattaren liknande bebyg
gelse kring gårdar, och söder 
därom sammanbyggda parhus och 
låga vinkelhus närmast ån -
sammanlagt ca 80 lägenheter. 
Större delen a~_E}anområdet blir 
naturmark som betas- bara smala 
stråk i norr blir parks tråk. 

Det betyder att utblicken från 
Badarevägen ner mot ån hålls 

En försiktig general 
BN vs. BV 
Något klart ställningstagande till 
västkustbanans framtida sträck
ning blev detinte i byggnadsnärrtn
den (BN) i onsdags. Där bedrivs 
nämligenlite av katt-och-råtta-lek 
med banverket (BY), som hittills 
nonchaleratkommunernas krav på 
ett separat godsspår väster om 
Lund. Nu börjar de inse att det är 
allvar, och att Lund inte tänker 
börja något planarbete för banan 
förrän hela bansystemets upp
byggnad hänger ihop. Tydligen är 
banverket inte vana vid attharned 
en kompetent kommun att göra. 

Miljö- och hälsoskyddsnärrtn
den och räddningsnärrtnden har 
att svara på ett par avgörande frå
gor, nämligen om buller resp. 
säkerhetsavstånd från bana till hus. 
stadsarkitektkontorets yttrande 
lutar ändå åt en breddning i 
befmtligt läge. 

Tåggruppenhar lagtner ettstort 
och seriöst arbete för sin sak, men 
det fmns stora svagheter i exem
pelvis bedömningen av vilket re
sandeunderlag en station "Lund 
Norra" skulle få. Framför allt svi
ker man dem som valt att bosätta 
sig på Gunnesbo eller Nöbbelöv 
om Gunnesbo hållplats !ägs ner. 
Därom får jag dagligen bevis. 

forts . sid . 4 

Valför förespråkar vänster
partiet i Lund en sådan 
aterhållsam och räddhågad 
ekonomisk politik? 

Roland Andersson, par
tiets minoritetsföreträdare, 
när man läser intervjun med 
dig i förnorra VB är detta 
vad som slåross mest. Valför 
är du så försiktig? 

R.A: Det beror på vad man 
jämför med. Ser man till hur läget 
är, är inte vår politik försiktig. Vi 
går ut med vad kommunen tål. 
Och det betonar vi . 

VB: Är det verkligen vad ett 
oppositionsparti bör göra? 

R.A: Jo, men är man ett oppo
sitionsparti ska man ha en politik 
som håller ihop. Det är val nästa 
år , och det kommer med all 
säkerhet att bli annan majoritet i 
Lund. 

VB: Vad betyder det? Vill du 
betona din ansvarsfullhet inför 
socialdemokraterna? 

R. A: Man ska inte lura folk. Vi 
kan inte lova sånt som vi inte kan 
hålla. Kommunens ekonomi är inte 
mycket annorlunda än privat
ekonomi. Staten är en annan sak, 
den kan ta till sedelpressarna, det 
kan inte vi. Den utväg som finns, 
att låna, är inte tillrådlig. Låne
skulden har varit för stor för Lund. 

VB: Vem säger det? 
R. A: Det säger jag. OK att man 

kan ta lån för att betala inves
teringar, men man ska helst också 
kunna betala av på dem. 

-Att vara ansvarsfull är ett sätt 
att försvara den offentliga sektorn. 
Om man far ut och ställer ut löften 
målar man snart in sig i ett hörn. 

-Läget är lite speciellt. Vi är på 
riksplanet utsatta för en borgerlig 
offensiv. Men samtidigt är rikets 
finanser också ansträngda. 

VB: Har du aldrig känt dig 
tveksam när du forsöker avgöra 
vad som är det ena och vad som är 
det andra ? 

R.A: Jag är ju kommunal
politiker för f-n ... Jag är ingen 
expert på statsfinanser, men jag 
behöver inte vara det heller. Vi 
har ingen utväg kan man säga. För 
samtidigt som staten minskar 
anslagen har man hindrat kommu
nerna att höja skatten. Då finns det 
bara lånen kvar. · 

-J ag tror ju inte att moderaterna 
direkt vantrivs med situationen, 
för den bäddar ju för nedlägg
ningen av den offentliga sektorn. 

VB: Borde du inte ropa högre 
mot regeringen istället för att gå 
inför att drivaförsiktig politik? 

R.A: - Jag ropar också. Men 
realism är inget fel. Det omvända 
har ju varit ett kardinalfel. Vi har 
lovat saker som vi inte kunnat 
hålla. J ag kan inte säga att vi lovar 
större personaltäthet på dag-

hemmen. Det skulleförövrigtfolk 
inte tro på heller. Folk vet vad som 
är möjligt och vad som inte är det. 

- Det finns ju en poäng i att 
anslå 4 mkr till att städningen ska 
bli ordentligt skött på skolorna. 
Då förstår de föräldrar som oroar 
sig för allergier i skolmiljön att 

· pengar finns och kommer att 
anslås om vi får regera i Lund. 

VB: Det är väl inte säkert. Alla 
anslag blir blir föremål för 
förhandlingar i en koalition. 

R. A: Jo, men det vi framhåller 
ärprioriterat. 

VB: Hur mycket av din åter
hållsamhet är taktiskt betingad? 
Ett frieri till socialdemokraterna 
rätt och slätt. 

R.A: Det är snarare de som får 
se sig för; socialdemokraternas 
kostnader ligger högre vår budget. 

-Men alla partier som vill regera 
måste uppförasig mot sina väljare. 
Det är själva grundbulten i 
demokratin. Det är en moralisk 
fråga, att man inte påstår något 
som man vet med sig är fel. Och 
hur är det själv, skulle du vilja ha 
något att göra med en person som 
du vet ljuger och svänger sig? 
Samma förhållningssätt gäller ju 
mellan partier. Men jag tror inte 
att man ska hålla på för mycket 
med taktik. Det här är ingen 
hästhandeL 

u 



~KOMMENTAR 
Regional krisplan 
mot försurningen! 
Den oerhörda uppmärksamheten 
kring finanskrisen riskerar att 
skymma en kris som på sikt kan få 
mycket större konsekvenser för 
våraliv. Miljöförstöringenhar inte 
upphört bara för att den mass
mediala uppmärksamheten mins
kat. Snarare riskerar koncentra
tionen på ekonomiska frågor att 
brytaden delvispositivautveckling 
som skett i Sverige på miljö
området. Det är därförviktigt att vi 
ser till att det kommande v alet inte 
enbarthandlar om den ekonomiska 
krisen, utan också om vad vi skall 
använda våra resurser till- nämli
gen att skapa en bättre miljö. 

Nu kommer åter igen rapporter 
om en snabbt tilltagande skogsdöd 
i södra Sverige. Den skogsdöd 
många trodde först skulle drabba 
barrskogen på svaga jordar visar 
sig nu slå till mot ekskog på ler
jordar. Hela tiden upptäcks nya 
sätt som försurningen påverkar 
naturen på. Denna gång handlar 
det om att försurningen slår ut 
daggmaskarna vilket leder till en 
igenslammning av marken. Ekarna 
svälter och törstar ihjäl! 

En vanlig missuppfattning är att 
vi inte kan göra något åt för
surningen eftersom vi huvudsak
ligen importerar detta proble)Tl. 
Försurning och skogsdöd beror 
dock till stor del på utsläpp i 
Sverige, framför alltfrån bilismen. 
En annan vanlig missuppfattning 
är att katalysatorer på bilarna löser 
alla problem. Ökningen av bilis
men äter emellertid upp vinsterna 
närdetgäller kväveoxidutsläppoch 
de totala miljöeffekterna av 
katalysatorer är till stor del okända. 

Kampen mot försurningen har 
länge varit en viktig fråga för oss. 
Nu är situationen så allvarlig att en 
regional krisplan för att minska 
försurningen behövs. En sådan plan 
bör innehålla ett omedelbart stopp 
för planerna på en Öresundsbro, 
ett stopp för all projektering av nya 
motorvägar i Skåne, en begräns
ning av hastigheten till90påmotor
vägarochhögst80påövriga vägar 
och en radikal sänkning av avgif
terna på kollektivtrafiken (fram
förallt pågatågen) genom ökade 
subventioner. V ärt gamla krav om 
bilfria innerstäder får ny aktualitet, 
men det krävs också att kom
munernamedverkar till attminska 
bilpendlingen genom att under lätta 
för kollektivtrafiken (bussfiler, låga 
avgifter mm) och genom att 
förhindra uppkomsten av köp
centra utanför tätorterna. Dessutom 
bör alla kommuner installera 
modern reningsteknik (låg NOx
brännare) på alla värme- och 
kraftvärmeverk. 

Allt detta och kanske mycket 
mer krävs om vi även i fortsätt
ningen skall kunna njuta av vit
sippmattorna i den skånska bok
och ekskogarna på våren. 

Vänsterpartiet Lund, styrelsen 

August Strindberg: 
Stort i~ferno på Lilla Teatern 
Kulturnämndens Strindbergssatsning tar sig allt häftigare 
uttryck. Efter höstens stadsvandringar och kulturnattens 
!ramträ~anden me~ Anders Granström och Maria Sundqvist 
1 duett 1 "Trefald1ghetsnatten" - med näktergalen vid 
Dalbyvägen-och Röda Kapellets bejublade musik till "Ett 
helvetes liv" på Fakiren, har Förläsningsinstitutets genom
fört en tvärvetenskaplig serie på Kulturen. 
Nu är det dags för "Ett inferno- Varjefredagblirdetseminaritun 
monolog för fyra röster" på Lilla efter föreställningen. Johan Cull-
Teatern.DetärKerstinBirdesdra- berg kommer den 26 nov. och 
matiseringmedMariaSundqvists Hans-Uno Bengtsson talar den 3 
musik som har premiär nästa dec. om Strindbergs naturveten-
fredag, den 19 november kl 19. skapssyn. Den 10 dec kommer 
Föreställningen ges alltså på Lilla Lars Bergquist, författare och 
Teatern vid Stortorget t o m den ordförandeistatenskulturråd.Han 
12 december. ska tala om Swedenborg och hur 

Jörgen Andersson, Erik Ham- han ledde Strindberg ur Inferno-
mar, Anders Granström och krisen. 
Magnus Ny lander är de fyra Tamara Malmeström har gjort 
rösterna i Infernodramat Det utgår en oljemålning som redan hänger 
från romanen "Inferno", som över Lilla Teaterns entre. Den 
Strindberg skrev under sin stora illustrerar Strindbergs såriga 
livskris, när han bodde i Lund händer - som de blev av hans 
1897 - i hörnet S tålbro gatan- ångest och alkemiska experiment. 
Gröne gatan, där ocks å E lin Gack och skaffa biljetter! Säljs 
Wägner har bott. på Stadsteatem, tel131415 . 

T ho 
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AR får svårt 
med tillståndet 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
hade sitt månatliga sammanträde 
den 9 november. Det ärende som 
föranledde störst diskussion var 
ett yttrande över Åkerlund och 
Rausings ansökan om nytt tillstånd 
enligt miljöskyddslagen. 

Miljöbov bättrade sig 
Nuvarande tillståndmeddelades av 
länsstyrelsen 1985 efter en livlig 
kampanj mot ÅRs utsläpp. Kam
panjen på Klostergården leddes av 
Bodil Hansson, kommunfullmäk
tigeledamot för dåvarande Vpk. 
Undertecknad agerade främst via 
miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
Efter stormiga offentliga möten, 
sommarens namninsamling och en 
ordentlig debatt i massmedia kom 
ett beslut som i huvudsak gick 
miljöopinionentillmötes.1445 ton 
lösningsmedel per år skulle redu
ceras till max 800 ton senast 1990. 
Att det var valår underlättade san
nolikt ställningstagandet i miljö
och hälsoskyddsnämnden. 

Företaget uppger att de 1992 
hademinskat luftföroreningarna till 
704 ton. Med dennamängd är ändå 
ÅR den i särklass största enskilda 
utsläppskällan för lösningsmedel i 
Malmöhus län- Som jämförelse 
kan nämnas att Tetra Pak nu är 
nere i ett årligt utsläpp på mindre 
än 15 ton. 

Förvaltningens förslag till ytt
rande präglades av fraser som "in
stämmer i bolagets uppfattning" 
och "delar också bolagets bedöm-

ning". Det enda man vile tillägga 
utöver ÅRs egna yrkanden var en 
mening om attreningsutrustningen 
skulle underhållas och skötas samt 
att tillsynsmyndigheten (efter nytt 
tillståndsbeslut: M&H i Lund) 
omgående ska kontaktas vid haveri 
eller överskridande av riktvärdena. 

V -förslag segrade 
Underlaget för en självständig 
bedömning frånnämndens sida var 
minst sagt magert. Jag yrkade där
för på återremiss för att l) få bättre 
underlag till vad som är tekniskt 
möjligt, dvs på alternativa tekniska 
lösningar, 2) ett förslag på tidpunkt 
när produktionen ska bli fri från 
lösningsmedelsutsläpp, 3)få en 
beskrivning av vad Kloster
gårdsborna m fl närboende blir 
utsatta för utöver röken från ÅR 
(vadharvi annarsOPSIS ochandra 
mätningar till?), 4 )få ett förslag på 
vilken maximal mängd utsläpp per 
år som ska vara tillåten (dylikt 
saknas i förslaget till villkor). 

Förvaltningsrepresentanterna 
argtunenterade frenetiskt mot V
yrkandet. Nämnden beslutade dock 
med röstsiffrorna 8-2 att ärendet 
skulle återremitteras enligt ovan. 

Är någon VB -läsare intresserad 
av att påverka tillståndsbeslutet är 
det rätt tillfälle att göra det nu. Hur 
ska Lund annars kunna bli en 
kretsloppskommun? 

Karin Svensson Smith 
v-ledamot i miljö- och hälso
skyddsnämden. 

Befolknings
utveckling 
som en funktion av ändrade 
naturresurstillgångar. Därom talar 
Urban Emanuelsson torsdag 11 .11 
kl.19.15 i stadsbibliotekets hörsal. 
Det'.sker inom ramen för temat 
Världens befolkningsfrågor, inför 
FN-konferensen om befolkning 
och utveckling i september nästa 
år. Det blir säkert intressant och 
angeläget. 

Tji högas 
På tal om Urban Emanuelsson kan 
vi inte låta bli att erinra oss 
biogasprojektet i Lund. Det var 
alltså så att den kommunens röd
gröna majoritet 1988-91 hade en 
liten men dock chans att göra något 
bra och populärt när det gällde 
lokaltrafiken, t.ex. införa tråd
bussar. Chansen togs inte. Efter en 
utvikning till ett utopiskt city
spårvägsprojekt beslöt gatu- och 
trafiknämndens ordförande Lars 
Åström (s) att satsa på biogasdrivna 
stadsbussar. 

Idenhadehan fåttjustfrån Urban 
Emanuelsson som då fanns i Lund. 
Syftet var det bästa. Våtmarker 
behövde av ekologiska och andra 
skäl återskapas i kulturlandskapet. 
Problemet var deras olönsamhet 
Tanken var nu att det hö som 
skördades på dem skulle rötas och 
förgasas i särskilda anläggningar 
och sen få driva stadsbussarna. En 
marknad skulle alltså skapas för en 
klart miljövänlig produkt. Birgitta 
Dahl, dåvarande rniljörninister, var 
jätteentusiastisk över projektet och 
sa att Lund och Skåne var före
gångare. 

Sen blev det tyst i flera år. Men 
för några veckor sen var det i 
Arbetet en intervju med Ronnie 
KaJen på vederbörande förvaltning. 
KaJen berättade 

a) att bussarna ska drivas på 
vanlig naturgas i cirka tio år, 

b) att det därefter kan bli tal om 
att successivt övergå till biogas, 
men 

c) att den gasen ska alstras av 
slakteriavfall. Om nu inte anlägg
ningen i Kävlinge är nedlagd till 
dess, vilket det i dag finns tecken 
på. 

VB utlyste på sin tid en tävling 
om den bästa (icke plumpa) 
biogashistorien. Verkligheten har 
alltså levererat den bästa. Precis 
som vi trodde. 

Ej god ton 
I frågan om biogas hade alltså VB
skribenten rätt. I en annan fråga 
har det nu bestyrkts att han hade 
fel. Talman Troedsson gav en 
reprimand till minister Hörnlund 
som hade talat om en ledamots 
kroppsbyggnad. Detgjorde VB när 
det gällde Lars Åström, men sådant 
är alltså inte god ton. 

För övrigt har Lars Åström stigit 
i vår aktning genom sitt ställ
ningstagande för Sandbybomas rätt 
till en god cykelväg till Lund, och 
sin vägran att falla undan för en 
grumlig opinion angående Harde
bergaspåret. 

Gr 



Samtal med Bahro 
Rudolf Bahro , östtysk marxist, 

lcänd för sin vänsterkritik av den 
»reella socialism en>> har varit i 
Lund. Men Bahros lyra har flera 
strängar och ur mina samtal med 
honom har jag valt att, så här i 
folkomröst11111gstider, delge VBs 
läsare några av hans tankar kring 
den ekofogiska krisen. Man ska 
minnas att Baluo inte bara är »öst
statskritiken> utan kommunist , 
~m ser sin. hu~d~a uppgift 
J kampen f<_>r soci;alismenJ, vare. sJg 
denna fors~ggår J ost euer vasf. 
Detta har den väst!_yska borgerliJ!
heten sannerliJ!en tatt erfara. Bali
ro har inte ans blivit det slagträ 
mot socialismen som man förvän
tade sig. Tvärt om! Nu står Bahro 
på barrikaderna i Förbundsrepu
bliken och blir av borgerlighelen 
anklagad for att i själva verket 
vara dubbelagent. -l TIDR ankla
gad för spionage , i BRD for kont
raspio~e - en i sanning obekväm 
kämpe .. 

Just hemkommen till mig gick 
han fram till bokhylloma och lät 
sin vetgiriga blick svepa över bok- . 
ryggarna. Där fanns uppenbarligen 
roveket som intresserade honom . 
t.1en framfOr all ~ uppehöll h~n sif 
VId mm Gramso-samling. »Sa ma
nga Gramsei-böcker du han· sa 
han. och fördjupade sig i en av 
böckernas innehillsforteckning. 
»Du måste förstå" fortsatte han , 
»att det fmn s så många böcker 
jag aldrig haft til.l.eång till , så myc
ket iag aldrig fått1ä~ och så m):c
ket Jag_ nu mas te ta !,!len. Du for
står, il)DR kan man mte få tag i 
alla dessa böcker . 

Ekologikrisens ]ösning 
Bahros intresse for Gramsci är 

tydligt i Alternativet (nu på sven
ska) och på Bremens umversitet 
har han fiitt en professur, där han 
ska utveckla en »allmän teori om 
den historiska kom)lromissen .» 

Att intresset for oen »historiska 
kompromissen>' inte bara är teo
retiskt visar Bahros engageman_l! i 
den västtyska miljörörelsen, Die 
Grunen . Denna rorelse är, enigt 
Bahro, inte klasspeciflk, den eko
logiska krisen drabbar alla , även 
om den inte drabbar alla likadant. 
Här finns tendentiella forutsätt- 1 

ningar att skapa en »Övergripande 
konsensu S>> som omfattar alla for
ändringsvilliga krafter, För kom
munisfen Bahro och alla andra 
socialistiska krafter, blir den av
görande Up)lgiften att visa miljö
rörelsen at1losningen på den eko-

logiska krisen endast JCan heta so- · 
ciiilism . Men, säger Bahro med 
pekfmgret i !ufte!J

1 
det saknas inte 

bara en SOC)alistJSK medvetenhet , 
den ekologiska rörelsen är inte 
heller tillräckli.et ekologisk! 

Den ekologisKa krisen är vår tid s 
största fråga, fortsätter man med 
stort allvar. Det beror framfor 
allt på att krisen slår igenom i 
både den »reella socialismens» och 
kapitalismens länder. Vet du, sä
ger han, det är bl.a. det jag 
forsöker visa i min bok, att i DDR 
och i hela det i!iger som själv be
nämner sig soci.aliStiskt, finns sarn
ma typ av produktivkrafter som i 
väst. -samma destruktiva och kris
artade forhållande mellan män
niska och natur präglar bägge ~.s
!emen. Ska jorden forbli b-eboelig 
J framtiden är det nödvändigt att 
vi likviderar denna typ av produk
tivkrafter. 

Ingen Kilo-ideo]oJ?:i 
Framstegstanken måsle omdefi

nieras. Socialismen later sig inte 
defJnieras i rubel eller Mark, den 
är inte liktydig med så och så 
många bilar eller si och så stor 
tillvaxt i stålproduktionen. Socia
lismen är för sjutton ingen kil o
ideologi' Den materiella konsum
tionshetsen i dc redan rika i-llin
dema (öst som väst) måste , om 
socialismen niigonsin ska förverk
ligas, ge plats åt den rubjektiva 
l.i\·sformens halitatn·a utveckling. 
DDR har , menar Baluo, red an 
skaffat den nödvändjga materiel
Ja grundvalen fOr socialismen och 
~t!. i c;tt in_temationellt pe!5pektiv 
~ ar JU Vasttyskland »of orskam t 
rikt>;. Man kan inte längre tolka 
Marx tes om produktivlfraftemas 
nödvändiga utveckling i termer av 
den nu härskande Konsumtions
jakten i i-länderna. ty i så fall me
nar Bahro att vi alltid kommer att 
vara for fattiga for ·kommunis
men. 

Som f.d. ·mycket trogen Kon
~m-kund , hänger det i min tam
bur bl.a. 'ett antal klädhängare 
från kooperationen. Bahro -har 
mycke_t .ro)igt åt dessa. Med sitt 
karaktanstJska leende kom han in 
i vardagsrummet och höll upp en 
av dessa klädhä!Jgare med Kon
!l'mmärket på (Konsummärket är 
JU också symbolen for oändlighet) 
o,c~ utropade "Vilken .framtid s
VISJOn, konsumera mera J an oänd 
lighet!» 

Mats Beronius 

Ibland kan det vara trevligt att läsa gamla 
texter. På denna sida återfinns artiklar 
från 1980. 

Kollektivhus 
När ska Lunds kommun börja 
bygga kollektivhus? Frågan 
har diskuterats i olika om
gångar under de senaste l O 
åren, och hittills har det inte 
blivit något av det hela. 
Men det är möjligt att det 
börjar lossna nu: VPKs mo
tion om kollektivhusbyggan
de som behandlades i full
mäktige förra torsdagen, led
de till att man ska tillsätta en 
utredning som ska utreda för
utsättningarna för att bygga 
ett kollektivhus i Lund. 

Tryck pfR.yde! 
På en kollektivhusdebatt på AF 

i måndags visade sig Lennart Ryde 
inte helt ovillig till tanken att man 

skulle kunna bygga ett kollektiv

hu s i Lund »redan under 80-talet» 
Mårtenslund har nämnts som en 
tänkbar placering , men Ryde ville 
inte säga något bestämt om den 
tomten, eftersom han menade att 
det kunde bli en intressekonflikt 
med socialförvaltningens behov 
på området.Det verkade helt upp
enbart att om utredningar och 
diskussioner ska leda till niigot 
inom rimlig tid så krävs det en 
kraftfull folkopionion . Ett sätt 
att visa på behovet a\' ett 
hu s i Lund är att anmäla sig till 
Bostadsförmedlingens koll ektiv
huskö . 
För som Ryde själv så träffande 
uttryckte saken,,Ska man åstad- · 
komma något gäller det att sätta 
oss fortroendemän under tryck, så 
får vi se från vilket håll det tryc
ker mest.» 

Jogga med ordförande Werner 
-VPK- är väl det enda parti i Lund, 
som inte bara via kommunen ger 
pengar till idrotten, utan också 
utövar den. Sedan mårtga år tillbaks 
har det funnits en vandrarsektion, 
som bl a organiserat »Vänsterns vår
promenad» och femdygnsvarJdring
en vid påsk. Inom VPK IF ryms 
också ett volleybollag och två korp
lag i fotboll, som på några år avarJ
cerat till div Il. I år har det dess
utom bildats en cykel- och en ma
ratonsektion. 

Denna senare har som fOrsta 
mål att bistå ordförarJde Werner i 
hans utlovade Lidingölopp nästa 
år: Det var ett vallöfte som harJ av
gav i en svag stund . Tre mil gäller 
sträckarJ och vi hoppas att harJ kla
rar s~ bättre än Carter. 
. Naväl, idrott är inte bara poli

tik utan också kommersialism. Här 
liksom annorstädes härjar mode
vågorna fOr ,att öka varucirkulatio
nen under serlkapitalismen. Nu 
håller t ex rullskridskorna på att 

ersätta rullbrädena · och joggningen 
är på väg att erövra världen. 

Joggning kan marJ väl dock säga 
vara, eller åtminstone kunde vara, 
ett billigt sätt att hålla sig i fonn. 
Signaturen »Mjau» tycker ändå att 
det karJ vara befogat med en skämt
sam vers : 

Jag är lite mager om bena 
se'n jag joggat i parken i natt 
har missat en helkväll med Lena 
och halvt skrämt ihjäl en katt 

. Jag har tömt mina fickor på stålar 
vid köpet av häftiga skor 
skavsåren sticker som nålar 
får nog låna ti// hyran av mor 
När jag duschade sent på natten 
hördes hur grannen röt 
och Tora, den ljuva skatten, 
hastigt förlovningen bröt 

Och hjärtat det bultar och bankar 
Månne jag tar mig en bärs? 
Jag sitter i missmodets tankar 
i väntan på nästa pärs 

Sovjet ut ur Afghanistan 
VB publicerade i fö"a numret ett 
sammandrag av det uttalande som 
VPK Lunds styrelse antagit med 
anledning av den sovjetiska in
marschen i Afghanistan. Här åter
ger vi den fullständiga texten. 

Under de senaste åren har flera 
omvälvningar ägt rum i Afghani
stan. Genom aprilrevolutionen 
1978 anträdde landet vägen mot 
socialismen. USA och grarJnlän
dema PakistarJ och (schahens) 
Iran såg naturligtvis inte med 
blida ögon på detta, som bl a 
innebar en genomgripande jordre
form, alfabetisering och upphä
varJdet av ett medeltida kvinno
förtryck. Också Afghanistans feo
dalherrar och arJdra reaktionära 
krafter sökte hindra en sociali
stisk u !veckling i larJdet_ 

För USA var förlusten av in
flytarJdet i Afgharlistan och sedan 
i Iran en förändring av »maktba
lansen», dvs av kapitalismens do
minans i derrna del av världen
Imperialismen är alltid motstån
dare till verkligt nationellt obero
ende_ 

På olika sätt har USA och and
ra imperialistiska länder försökt 
motverka politiska och sociala 
framsteg i Afgharlistan, bl a ge-

l nom CIA-stöd åt reaktionära 

Kristendom och marxism: 1 

Paneldebatt drog folk ~ l 
Lilla Salen på AF var i det nar
maste fullsatt, när den av VPK 
och Lukriss ordnade debatten 
böljade. 

Det blev en sansad debatt , 
även om Rolf Lindborg i sitt in
ledningsanforande slängde in en 
brandfackla genom att prompt 
förklara att marxism och kristen
dom är som »eld och vatten>>. 

Henry Cöster menade dock att 
marxism och kristen11om har det 
gemensamt, att den fortryckte an

. ger befrielsens riktning och att de 
bibliska berättelserna och de krist
na symbolliandlingama (exempel
vis utdelande! av bröd och vin, 
uttåget ur Egypten) har något att 
säga om solidaritet och kamp 
mot f6rtryck . 

grupper som opererat från Paki
stan. När sovjetiska trupper för 
några veckor sedan gick in i Af
ghanistan var det för att förhind
ra en återgång till förhållandena 
före aprilrevolutionen 1978. Både 
Sovjetunionen och Afghanistans 
nye sovjetstödde regeringschef vill 
hävda att ingripandet gjordes i en
lighet med vänskapsavtalet mellan 
länderna_ Omständigheterna kring 
inmarschen tyder dock på en sov
jetisk inblandning i regeringspar
tiets inre angelägenheter, och där-

l med en krärlkning av folkets 
självbestämmande och landets su

. veränitet. Den sovjetiska inmar-
schen har också satt fart på en 
förutsägbar kedjereaktion av kallt 
krig som inte kan vara till fördel 
för fred och socialism i världen_ 

En socialistisk stormakt måste 
alltid harJdla med stor omsorg om 
socialismen, och inte utifrån egna 
kortfristiga, snävt maktpolitiska 

1 
intressen_ USA kan nu igen öka 

' trycket mot Kuba, Vietnam, An
• goJa, Mozambique. lmperialis-
1 mens manipulationer kan intensi
. fleras mot Nicaragua och Zimbab-

we. Utvecklingen kan användas 
för att legitimera USAs nya rust
ningsinitia t iv. 

Därför måste de sovjetiska trup
perna ut ur AfgharJistan! 

Per Frostin tryckte på att re
volution, det är att fOrena krafter : 
Radikala kristna kan på sitt sätt 
fOrbereda alliansen mellan arbe
tarklassen och mellanskikten. Ni
caragua såg han som ett bra exem
pel på kampgemenskap mellan 
kristna och marxister. 

Svante Nordin markerade , att 
Marx uppfattning var att männi
skan skapat Gud och inte tvärt
om och att religion är ett slags 
falskt medvetande. Men samti
digt vägrade Marx att kritisera 
religionen abstrakt eller liita reli
gionen splittra arbetarklassen. En 
dialog_ och kampgemenskap mel
lan knstna och marxister är viktig 
och kan verka befruktande for 
bägge parterna, ansåg Svante. 

Eftersitsen ho s Lukriss avlöp
te under angenäma former , med 
fOrtäring och fortsatt diskuteran
de. 
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Tre motrepliker 
Hela tre läsarreaktioner blev det på 
en halvt kåserande spalt som jag 
skrev i VB nr 32, efter Nej till EG:s 
demonstration. Här några kom
mentarer. 

Joseph G. 
För andra gången i mitt liv åberopar 
någon Goebbels efter något som 
jag skrivit. Förra gången var för 
cirka femton år sen, av en borgerlig 
skribent (Benny Jönsson, m), sedan 
jag i en insändare hade försvarat 
vänsterns illegala affischering. Nu 
gör Håkan Olsson det efter mitt 
försök att likställa begreppen EG
vän och Europavän. 

Säga vad man vill om Joseph 
Goebbels, men han var enjävel på 
propaganda! J ag har förresten hållit 
föredrag i hans Steinsaal, tjänste
rummet i Folkministeriet för pro
paganda och folkupplysning. 

Nu inser jag emellertid genast 
att man inte helt kan skilja form 
och innehåll, teknik och budskap. 
I så fall hade jag varit en nattsvart, 
amoralisk cyniker- och det är jag 
inte. Men att använda övertalnings
definitioner, att lägga beslag på 
positivt laddade värdeord, är ett 
delvis tillåtetoch vedertagetmedel 
i politiken. Dock finns här gränser 
som man inte bör överträda. Jag 
använde alltså ordet "Europavän" 
i ett kåserande sammanhang, men 
skulle inte göra det i en helt seriös 
politisk text, ifall jag nu skulle 
skriva en sådan. 

Men det är bra att Håkan O . är 
vaksam. Han följer traditionen från 
George Orwell som analyserade 
användningen av och varnade för 
ett sådant newspeak. 

Jo, jag vet att många miljoner 
europeerstår utanför EG. Men jag 
vet också att de flesta av dem vill 
m. 

Uddafigurer emellan 
Nilla Bolding vill gärna veta mer 
om min människosyn. 

Den växlar med mitt humör. I 
grunden är den materialistisk i 
Feuerbachs och Marx anda. Män
niskans samhälleliga vara be
stänuner hennes tänkande osv. Ett 
problem med det nuvarande 
samhället är då att det tenderar att 
göramänniskorna till konformister. 
Därför är det så välgörande med de 
avvikare som firms, med udda
figurer. 

-Jag använder det ordet i egen
skap av sådan. Att jag uppfattas så 
i stadsbilden har jag över min säng 
en suverän teckning av Andzrej 
P!oski som bestyrker. Min närma
ste parallell är nog salig Maxwell 
Overton: även han geograf (som 
dock gjorde större insatser än j ag 
på det området), lidelsefullt 
politiskt engagerad (Maxwell var 
för sin del folkpartist), inte så noga 
~ed det yttre, lundapatriot, sägs 
m te sällan på stadens näringsställen 
och systembolag. 

Jag tar ocksåmina uddakolleger 
på allvar. Jag är t.ex. sur på Jenny 
Holm för hennes eviga burksam
lande. När engångsburkarna tilläts . 
på försök uppställde regeringen 
som villkor att 90 procent skulle 
samlas in, annars skulle tillståndet 
återkallas. Jag tycker att engångs
burkar är ett otyg och kastar alla i 
soporna för att sabba insam
lingsmålet Det är såna som Jenny 
och alla småsnikna pensionärer 
som förstör för det större miljö
intresset. 

Men detjag skrev om var ju hur 
demonstrationen uppfattades 
utifrån, av de konformistiska svens
sönerna, de som måste rösta Nej 
för attdetska bli majoritetmotEG. 
Återigen kan jag åberopa socia
listen George Orwell, som i en 
essä var förtvivlad över alla vege
tarianer, nudister, antivivisektio
nister, esperantister och andra 
uddafigurer som kallade sej, som . 
var, socialister och därmed stämp
Jade socialismen i vanligt folks 
ögon. 

Glest 
Jonas Forssell tycker att Röda 
Kapellet inte ska framträda med 
låtar som det inte behärskar. Håller 
egentligen helt med. Men hans 
arrangemang är så läckra att man 
frestas attgöra vadman inte borde. 
Ska vi t.ex . våga framföra hans 
version av Nk o si sikel el' i Africa i 
Helsingborg nästa vecka trots att 
vi bara tycks bli halv besättning? 

Ett dilemma är ju att Jonas 
arrangemang ofta börjar glest, för 
att stegringen till detmaffigaslutet 
ska bli desto påtagligare. Har man 
då inte en självsäker och dödsäker 
solisttyp i inledningspartiet går det 
lätt snett. Men man kan ju inte 
spela koraler för jämnan. 

Gr 

Sorgsen gentleman 
I VB:s långa serie "Gentleman
nens frukost" skrev vi för inte så 
länge sen uppskattande om att C af e 
Balzac hade börjat med morgon
serveringen. Mendenglädjen blev 
inte särskilt beständig . V åra 
rekommendationer har kanske inte 
så stor effekt. 

POSTTIDNING A 

B1cml K.;:t1in 
1J;3rd;J.'läg:en l): i:S 
224 71 Lurtd 

Kattor i släktträff egentligen var inspelad av Joe 
"King" Oliver 1923 (med Louis 

En s k avknoppning har skett i Armstrong under namnet Camp 
bruksmusikorkestemRödaKapel- Meeting Blues men registrerad 
letgenomatturdessledharuppstått under namnet Temptation Blues. 
"Hasses Släkt" ett stort band som Det blev emellertid Dukes ver
träffas för att spela storbandsmusik si on som blev mes t såld och mes t 
varannan tisdag i Regnbågens kol- berömd, inteminstför hans geniala 

. lektivhus på Klostergården. infall att använda en kolloratur-
l tisdags var det premiär för den sångerska, AdelaideHall på skivan. 

15 mans/kvinns stora skaran att Igor Stravinsky lär, enligt diri
börja sina repetitioner. På notstäl- genten Håkan Olsson, varit irnpo
len stod gamla godingar som Ma- ner ad av inspelningen. 
king Whoopee från 1928, Pennies Nästa repetition blir om två 
fromHeavenochDuke Ellingtons veckor. Trombonister är välkom-
Creole Love C all från 1928. na! Se mötesspalten. 

Om den senare visste en av de rl 
äldre katterna att berätta att låten !------------

BN vs. BV 
(jr. s. l) 

Vipeholm vs. Thulehem 
En plan som antagits av full 
mäktige, men ärmu inte vurtnit 
laga kraft, är den om Vipeholm. 
Den har överklagats bl a av de 
inflytelserika pensionärerna på Önskas köpa 
Thulehem, som inte på några Köksbord, runt eller ovalt, gärna 
villkor vill ha cykeltrafik tvärs med iläggskiva, och köksstolar 
igenomsittlångsmalaområde.Det önskas köpa. Ring 14 33 42. 
betyder att cyklister tvingas köra ·l-----------
runt ända ner till Hjalmar Gull
bergs väg eller upp till Harde
bergaspåret. Byggnadsnämndens 
majoritet var till skillnad från v 
och mp beredd att ge upp cykel
vägen för att inte äventyra hela 
planen. Fast det är mycket annat 
som hindrar att det byggs bostäder 
på Vipeholm. Det verkar inte vara 
så angeläget idag. 

Plank med inbyggd reklam 
Tandläkare Levin, som rustat upp 
Bruniushuset på ett föredömligt 
sätt, vill bygga ett snyggt plartk 
framför sin p-plats intill Domus. 
Det får han gärna, men när han så 
vill förse det med inbyggda 
skyltskåp, undrarman om han vill 
driva gäck med byggnadsnämn
den. Har kommunen tillåtit den 
"franska toaletten" på Mårtens-

torget, så vill hanockså ha reklam, 
menar Levin, trots att han ogillar 
sådan. 

Byggnadsnämndens majoritet, 
7 av 11, var dock med på skylt
skåpen! Jag trordockatt Levinhar 
sågattomdöme atthan avstår från 
att bygga dem. Annars skulle han 
ju ytterligare bidra till stadskärnans 
kommersialisering. 

Thomas Schlyler 

Budget . .. . 
Kompol träffas och diskuterar forslag t1ll 
budget. 
Vänsterpartiets medlemmar välkomna. 
Tid Måndag 15 november 19.15. Plats : 
Lokalen, Bredgatan 28, 2:a vån. 

Röda Kapellet 
lö 13/11 11 .30. Spel vid demo mot 
Öresundsbron. Samling på Stortorget 
Malmö kl 11 .20. Repertoar: stå: 215, 
231' 275 gå: 3, 8, 34,67:3, 76, 193. 
Sö 14/11 18.45. Rep med Birgit 
Kapell salen, Odeum inför spelning i 
Helsinbgborg On 17/11 1 g.oo. Reper
toar:59, 155 (Obs! Jelebys arr), 156, 
173, 237 , 271, 278, 279, samt Ewe 
thina och l themba. 
Repetition endast första timmen . Där
elter snackar vi om kommande verk
samhet: nyåret, ldaröd , 20-årsjubileet, 1 
maj, kulturnatten m.m. Ev .utsträckt tid. 
Nästasänd rep inför spelning T i 30/11 kl 
12.00 på Stortorget i Lund. 

Hasses Släkt 
(storbandet) nästa rep med Håkan O. Ti 
23/11 kl19 hos Bengt Hall, Sunnanväg 
237. Ta med notställ. Ring återbud till 
Hasse (25 05 30) el Rune (11 50 69) . 
Noter: Rune. 
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Detta nummer gjordes av bl a Finn 
Hagberg, Rune Liljakvist och Gunnar 
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