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Konstruktivt 
hos vpk Skåne 

- Ännu ~~ tid råder ett "sorgens undantagstillstånd" i den 
:,V~nska poht.~en, sa. La~ Werner och citerade därvid Göran 

m. Men. na~. det sa s.maningom har gått över blir sej Sverige 
nog mer~. likt an vad ma?ga av de senaste veckornas kommenta
rer har haydat. _De m~t~r1ella motsättningarna är ju oförändrade 
bch de mast~ .fa ta seJ Ideologiska uttryck. Det gäller också den 
_reda OPJ?OSihonen mot regeringens nuvarande fördelningspoli-

lt.~ , som JU ~ar utformats under Ingvar Carlssons ledning Det 
aget ge_r vpk m tressanta möjligheter. · 

Partile~aren framträdde på vpk-distriktets årskonferensen i 
Lund nu 1 helgen. Det var en rätt lugn konferens som bl a valde 
Inger Svensson från Helsingborg till ny distriktsordförande. 

Det var första gången Werner 
besökte en skånsk årskonferens 
som . partiledare . Han passade på 
att såga några vänliga ord om vpk 
Lund och även om Veckobladet 
med dess öppna debattstil, so~ 
han sade sej kolla in varje vecka. 

Rätt linje 
. Lars Werner gästade ju den 

SOVJetiska partikongressen nyli
gen! och inte oväntat upprepades 
knt1ken mot att vpk inte skär av, 
forbmdelserna österut som av 
många aktiva fortfarande upplevs 
so~ en .stor svårighet i deras agi
tatiOn for partiets politik. I Lund 
har den kritiken länge varit stark 
och den har även formulerats från 
Helsingborg. Men Lars Werner vid
höll att vpk har rätt linje i de här 
frågorna. Nog kunde vpk vara i 
Moskva när det socialdemokrati
ska sociaJistinternationaJen hade 
o~.servatörer där , menade han. 
Sjalv hade han tagit tillfället i akt 
och framfört vpks krav på de rys
ka truppernas omedelbara bort
dragande från Afghanistan . Fast 
åhörarnas reaktion var ljum, med
gav han. 

En del. av. konferensdeltagarna 
passade f o p a att delta i lördagens 
Afghamstandemonstration under 
egen och röd banderoll. ' 

Arbeta utåt! 
Överhuvud taget var det inte 

nya programtexter och formule
ringar som var huvudnyckeln till 
lösningen av vpks problem, mena
de Lars Werner, även om han väl
komnade en frisk programdebatt. 
Erfarenheterna visade klart, att 
det var när partimedlemmarna 
arbetade utåt och fick breda kon
taktytor , . som i .folkkampanjen, 
som vpk f1ck de storsta sympatier
na,, så son: det bl a framgick av 
op1monsmatnmgarna. 

Beträffande den för dagen ak
tuella Sifomätningen, tyckte Wer
ner att den bådade tämligen gott. 
Det var nämligen första gången 
som en stor ökning för sociaJ
demokraterna inte samtidigt inne
bar en stor minskning för vpk. 

Arbetar vi rätt, dvs om vi tror 
på oss själva och inte förbrukar 
kraften inåt, kan vi redan i dagens 
Iage nå så mycket som en sjättedel 
av vä!jarna, ~ortsatte han, byggan
de .. p~ ytterligare andra opinions
matnmgar. 

Tu~nel eller ej? · 
Aven socialdemokraterna i 

Skåne har haft årsmöte i helgen 
och där tycks huvudfrågan ha va: 
rit att åstadkomma en skånsk 
samling kring kravet på motor
vägsbro mellan MaJmö och Kö
penhamn. V pk arbetar sedan gam
maJt mot broplanerna, och i verk
samhetsberättelsen redovisades 
ovka aktiviteterna mot planerna 
pa en ScanLmk. Men vad vill vpk 
ha i stället? Tomas Kareld från 
Helsingborg kritiserade Lars Wer
ner för att han uttalat sej positivt 
om en tågtunneL Werner menade 
att han bara hade refererat vpks 
gamla linje i frågan, men betonade 
att de ekologiska konsekvenserna 
av en tunnel måste u tredas noga. 
Kareld understrak hur angeläget 
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.Sydafrika och Afghanistan 

Daglig~n d~as ma'!niskor for sin overtygelse, 
mte mmst z Sydafrzka och Afghanistan. 

Molnen glesades ut och solen stod 
lågt över Clemenstorget, varifrån 
Sydafnkademonstrationen en 
stund senare skulle utgå denna 
vårfredagsafton på årsdagen av· 
massakern i Sharpeville för 26 år 
sedan och den i Vitenhage förra 
året. Helena Svantesson såg un
d~ande på den lilla, långsam t 
vaxande skaran demonstranter . 
Gunnar Sandin stod med näven 
om en banderollstång. Ann Schly
ter hade förgäves försökt få liv i 
vpk-megafonen. Roland Anders
son klagade över den tröttande 
parlamentariska verksamheten 
och Rolf Nilson försäkrade, att 
det var mycket värre förr. Några 
APKare stod för sig och några 
KPMLare för sig. Gillian Nilsson 
numera chef på ABF, var där till
sammans med några sociaJdemo
krater. Hasse Persson kom slänt
rande . Leif Franzen från Afrika
gruppen knäppte på sin · megafon 
och uppmanade försynt demon
strationen att sätta sig i rörelse . 
Den täta tra~iken på Bangatan 
drankte med sitt brus försöken att 
ropa slagord. Det lät bättre när vi 
kom in mellan Lilla Fiskaregatans 
genlJudande husväggar. 
Free Nelson Mandela! sjöng den 
IiJla gruppen KPMLare. 

Vid det avslutande mötet på 
Stortorget konstaterade Ann 
Schlyter att endast omkring 100 
personer deltagit trots att en rad 
folkrörelser och aJla politiska 

partler utom moderaterna stod 
bakom demonstrationen. 

- Den verkliga solidariteten är 
mycket större, sa Ann. Thomas 
skötte högtaJaranläggningen . 

Swaporepresentanten Kaire 
Mbuende taJade. 

Afghanistandemonstration 
En liten skara hade samlats på 
Clemenstorget i den råa vårky
lan. Banderollerna såg annor
lunda ut: de var Vita. Bara vpks 
var röd . 

Där var Rolf Nilson och Gunnar 
Sandin. Gunn Hellsvik skymtade 
vilket hon inte gjort vid sydafrika
demonstrationen föregående kväll 
(dock deltog hon i den sydafrika
demonstration som arrangerades 
en regriig septemberkväll 85). 
Mareos Cantera blickade mörkt 
på vpkarna som blickade mörkt 
tillbaka. Peter Larsson, i vars 
bostad Jan Guillou arresterades i 
samband med !B-affären, var där 
med ett litet barn liksom andra 
med anknytning til FiB Kultur
front och SKP. Och naturligtvis 
var Gillian med. Hon höll sig till 
vår röda banderoll. Vi förde den 
sist vilket resulterade i att mer än 
hälften av de cirka 200 demon
stranterna följde den . 

Den hårda vinden grep tag i 
den breda banderollen och de 
elastiska bambukäpparna - ton
kinstavar kallades de på FNL
tiden - böjde sig för Vinden . 
Olof och Kristina slet tillsammans 
med sin tonkinstav, som knakade 
olycksbådande - men höll . 

Hasse Persson lämnade för en 
stund Svenska Fredskommittens 
bokbord på Mårtenstorget för att 
kritiskt granska demonstrationen 
när den passerade . Den var obe
tydlig jämfört t ex med Vietnam
demonstrationen i maj 72 , då vi 
demonstrerade mot bombningar
na av Nordvietnam. Den gången 
valide det fortfarande ut täta led 
av demonstranter vid Gleerups när 
täten via Västra Mårtensgatan -
Mårtenstorget nått stortorget. 
Vid det tillfället stod inget etab
lerat parti bakom demonstratio
nen. Den här gången var däremot 
hela Lundabefolkningen politiskt 
representerad. 

Man kanske uppfattadt detnon
strationen som en kommunal an
gelägenhet för förtroetldevalda . 
Att svenskarna aJltjämt är i stånd 
till imponerande kollektiva mani
festationer visar det som skedde 
i samband med mordet på Olof 
Palme. 

Gunnar Stensson 
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Hälso- och sjukvård 

Samhället har satt upp målen för 
hälso- och sjukvården, som inne
bär en god hälsa och en vård på 
lika villkor för hela befolkningen. 
Dessa mål har ännu inte nåtts. 
Den förebyggande hälsovården 
måste utvecklas, primärvården 
måste byggas ut, vårdköerna arbe
tas bort och vårdkvalilen höjas. 
Vi vet, tack vare bl a HS 90-ut
redningen, att arbetare och lägre 
tjän$tmän har sämre hälsa än 
övriga befolkningen. Ska alla få 
en god hälsa krävs det alltså po
litisk kamp, vilken är speciellt 
viktig idag när nerdragningar och 
»besparingan> inom landstinget 
främst drabbar dem vars behov är 
mest eftersatta. 

De nerdragningar i landstinget 
som nu sker har de borgerliga par
tierna och socialdemokraterna i 
stort sett varit överens om. Den 
budget som den nya borgerliga 
majoriteten fick igenom på lands
tingets budgetmöte i november 
i fjor anslöt sig i mycket till det 
socialdemokratiska nerdragnings
förslaget. 

Men detta är bara inledningen . I 
budgetanvisningarna för 1987 ly
ser en mer uttalad borgerlig klass
politik igenom. Till valåret 1988 
vill borgarna att landstinget ska 
fatta beslut om skattesänkning. 
De drar först ner 350 miljoner på 
nödvändig verksamhet, vilket in
nebär en press på de vårdanställ
da som i sin tur naturligtvis åter
verkar på vården. Sedan har de 
mage att ytterligare försämre 
lands tingets finanser genom att 
föreslå en skattesänkning. 

Borgarna menar att en privati
sering ska leda till en effektivare 
sjukvård . Det finns inga bevis för 
det ta. Tvärtom visar en jämfö
relse med privatiseringens hem
land USA att Sverige har såväl 
billigare som mer rättvist 
fördelad sjukvård. 

SAP reserverade sig mot borgar- , 
nas budgetanvisningar men säger 
mgentmg om de faktiska ramarna. 
Det betyder att socialdemokra
terna accepterar borgarnas ned
skärningar, om än med vissa kos
metiska ändringar. 

VPK menar att det är omöjligt 
att acceptera någon nedskärning 
av hälso- och sjukvården. Det för
sämrar för lönearbetarna, som re
dan är eftersatta. VPK går alltså 
emot volymminskningen på l 
procent och håller fast vid de. yr
kanden som ställdes vid budget
motet 1 november. Härigenom an
ser VPK att de ekonomiska ramar
na måste höjas med 3 procent för 
1987 och bibehållas i realvärde de 
följande åren. 

Detta förslag kan man finansiera 
genom att minska likvidite ten och 
öka upplåningen till investeringar. 
Landstmget har hundraprocentig 
ska tiefinansiering idag. Dess u tom 
bör landstinget söka extra skatte
utjämningsbidrag för att få kom
pensation för den indragna skat
ten på juridiska personer som 
drabbat krislänet Malmöhu's spe
ciellt hårt. 

Den nyliberala offensiven på se
nare år har bl.a. haft som syfte 
att tillrättalägga ett falskt kris-

En dag vid Lunds tingsrätt 
Brottsmålsjournalistik hör väl 
inte till vänsterns starka sida, 
men är som bekant en om
huldad genre inom kommer
siell press. Häromdagen var 
jag närvarande under ett stort 
narkotikamål vid Lunds tings
rätt och kunde därvid inte 
undgå att göra några reflekti
oner kring domstolens arbete. 
Ett tiotal människor stod åtalade 
för omfattande smuggling av can
nabis från Köpenhamn, via Lund 
till Stockholm. Orvar, Lunds mest 
kände narkotikapolis, hade nystat 
upp hela historien. För samtligas 
del rörde det sig om grova narko
tikabrott , för vilket det är mini
mistraff på två år (en hårdhet från 
lagstiftarnas sida som i och för sig 
kan ifrågasättas då ju, . hasch som 
drog orsakar ett lidande som är 
ringa jämfört med sprit, cigaretter 
och bilar). I en tidigare rättegång 
hade två av de inblandade tjejerna 
kommit undan med åtta manader , 
an ta gligen för att de var under 21 
år och inte fanns i straffregistret 
tidigare. Att det blev just åtta 
månader beror nog mest på nämn
dens sammansättning och mindre 
på lagstiftarnas intentioner, efter
som praxis när man går under mi
nimistraffet tycks vara flytande . 

Kritiskt granskande 
Jag tror inte att journalisterna är 
riktigt medvetna om att dom
sluten ofta är ganska subjektiva, 
beroende på att nämnden både 
ska ta hänsyn till den allmänna 
laglydnaden och individens behov. 
En kritisk press skulle kunna fun
gera granskande gentemot dom
stolarna, men i realiteten dyker 
journalisterna ofta bara upp i 
slutet av pikanta rättegångar för 
att rycka åt sig några godbitar. 

Men för att återvända till 
rättegången. Narkotikakedjan led
des av en charmig trettioåring soin 
på kort tid lyckats omskola tre 
normala lundatjejer till narkotika
kurirer, utan att de erhöll några 
större summor i vederlag. Rätten 
dömde honom till rättspsykiatrisk 
undersökning, vilket innebär att 
hela rättegången får göras om, om 
han längre fram klassas som frisk . 
Grunden till domslute t tycks vara 

medvetande. Detta har banat väg 
för en väldig omfördelning från 
arbete till kapital och tvingar· nu 
hundratusentals lönearbetare till 
socialen för att klara exis"tensen. 
Sam tidigt vill man försämra ar
betssituationen för de vårdanställ
da under hänvisning till att vi 
måste spara. 

Men det finns resurser. I lands
tinget har VPK visat att borgarnas 
argument att neddragningar skulle 
vara nödvändiga in te håller. Bor
garna agerar helt utifrån sin poli
tiska hållning, dvs de ser det of
fentliga, det som styrs av politiska 
beslut, som något fult och de ef
tersträvar en privatisering av vår
den. Det är tragiskt att bevittna 
att socialdemokraterna börjat 
hänga med i denna sväng. · 

Också VPK vill sänka sjukvårds
kostnaderna, men genom att före
bygga sjukdom. Det är den enda 
möjliga vägen och den enda män
skliga vägen. · 

att en läkare tyckt att han pratat 
för mycket och verkat överdrivet 
nöjd med sig själv. Under rätte
gången fungerade mannen i allt 
mycket rationellt, sett ur hans 
egna intressen. Hur mycket ska en 
nämnd egentligen lita på så kal
lade experter? 

Rimliga straff 
Resten av de åtalade fick tre år 
vardera och flickvännen som skött 
pengarna medan charmören satt 
inne, fick tre år och fyra månader. 
Sett ur allmänpreventionen kan 
det tyckas vara rimliga straff, men 
ser man till individerna, och det 
ska man ju också göra, är straffet 
för flickan synnerligen hårt. Hon 
är ung, finns inte i kriminalregist
ret, missbrukar inte narkotika och 
tycks inte ha tjänat något för egen 
del utan mest varit ett villigt verk
tyg för charmören, som gav sig ut 
för att vara hennes fästman . Ett 
lindrigt förstagångsstraff hade 
varit mer befogat. Detsamma kan 
sägas om en av de inblandade från 
Stockholm. Men rätten valde 
alltså att betona enbart den all
männa laglydnaden och att inte se 
till individens möjlighet att åter
anpassa sig till ett normalt liv. Det 
var lite ologisk t eftersom i den 
tidigare rättegången två av de in
blandade erhållit betydligt kortare 
straff av individualpreventiva skäl. 

"Röda Nejlikan" 

Redaktionstips 

Det finns inte så härligt som 
att skriva långa innehållsrika in
sändare. Det är en ren njutning 
att se meningarna gripa in j. var
andra, som pärlor på en tråd. Vi 
VB-redaktörer tycker också det är 
härligt att fler och fler har bör
jat skriva insändare och debatt
inlägg till Veckobladet. 

Men, VB har ett begränsat for
mat, och ibland så har mer än 50 
procent av tidningen fyllts med 
insändare och debatt. 

Så nu har vi tänkt göra så här: 
insändare skall vara korta, korta
re än vad som har varit vanligt un
der senare tid. En insändare hand
lar om något nytt, aktuellt . . . 
Skriva alltså inte mer än allra 
högst en A4-sida om du vill ha det 
infört som insändare. l nsändare 
kan du lämna ner också så sent 
som på onsdagskvällen, men helst 
inann kl 18. 

Vill du skriva lite längre, gå i 
debatt mot något som har stått i 
VB så skriv ett debattinlägg. Det 
vill vi gärna ha i lite mer god tid 
så att vi kan reservera plats. Ring 
gärna till kontaktredaktören och 
diskutera med honom (ja, tyvärr 
så finns det inga tjejer som är VB- , 
redaktörer). Men även om du skri
ver debattinlägg, så tänk efter om 
det måste vara på tre A4-sidor. 

Och, som det står med fin stil 
på baksidan av VB, så förbehåller 
vi oss rätten att stryka och korta, 
om det är för långt. Alltså väl 
komna med fler insändare och de
battinlägg! 

Redaktionen 

PS Ni är också välkomna med mö
tesreferat, scoop , kåserier, mötes
notiser, recensioner. 
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och brådskanae aet ar att vpK 
samlar sej kring en linje om Öre
sundsförbindelserna. 

En annan uppmaning som Lars 
Werner fick med sej till Stock
holm och riksdagen var att slåss 
för naturgasen, så att inte skatter
na gör den olönsam i en tid av 
snabbt sjunkande oljepriser. 

Traditionell debatt 
Till de traditionella inslagen på 

den här typen av vpk-samman
dragningar hör debatter om Ny 
Dag. I år skärptes den av tidning
ens brydsamma situation, och det 
betonades att den kostar ett rätt 
fattigt parti mycket pengar. Parti
styrelsen har beslutat om en del 
åtgärder angående Ny Dag. En av 
dem har kritiserats från Lund, den 
om ett redaktionsråd, som man 
fruktade kunde hota tidningens 
självständighet och göra den till 
ett skäligen ointressant partior
gan. Lars Werner slog fast att ett 
redaktionsråd inom kort ska ut
ses, men att han personligen gärna 
såg att det fick en bred samman
sättning, med inslag av icke-vpk
are från t ex kulturlivet. 

Men jämfört med de närmast 
föregående åren var det en lugn 
och konstruktiv årskonferens. Till 
det bidrog säkert att den inleddes 
med en regionalpolitisk diskus
sion, med utgångspunkt från Koc
kumskrisen (en diskussion som vi 
hoppas kunna återkomma till i 
VB). Dock led den avgående sty
relsen nederlag i en personalfråga 
som aktualiserades av valvärde
ringen. 

Ett uttalande togs till stöd för 
kurdernas nationella och mänskli
ga rättigheter, och det samlades in 
pengar till Swapo. Nya i distrikts
swrelsen blev Birgit Rosengren 
(Angelholm) , Lars-Erik Ståhl 
(Landskrona), Marie Kindblad (Y
stad), Gunnar Hedlund (Eslöv) , 
Björn Sundin och Lennart An
dersson (Malmö) samt lundaborna 
Bengt Hall och Rolf Nilson. 

Gr 

Ur en intervju med Gun Hellsvik , 
gjord av Bo Bernhardsson i Arbe
te 24.3: 
"::. Vi kan inte garantera att folk 
får behålla samma arbetsuppgifter 
eller att de får jobba kvar hos 
kommunen, säger hon." 
" .. . Avslutningsvis slår Gun Hells
vik fast att hon visst kan tänka 
sig att höja skatten i Lund om det 
krävs för att man ska kunna ge 
kommuninnevånarna den trygghet 
de behöver. Det uttalandet kan 
nog också socialdemokraterna 
skriva under på." 



D~~ växer på domkyrkan 
Hör du till dem, som redan i 
vår suttit på domkyrkans syd
sida och blundat och njutit av 
solen? Glöm inte att öppna 
ögonen och se dig omkring. 
Det lönar sig att öppna ögonen 
och noggrant skärskåda dom
kyrkans murar. Våren kom
mer att sätta liv i dem. Här 
finns nämligen en mycket 
speciell växtvärld. 

En sandstensklippa 
Domkyrkan kan betraktas som en 
slags sandstensklippa med visst in
slag av kalksten och där växer ett 
an tal arter, som trivs i sådan miljö. 
Nuförtiden är det framför allt på 
de äldre delarna av kyrkomurarna , 
i synnerhet på absiden , som man 
kan hitta växter. Den märkligaste 
av alla är murrutan , en liten orm
bunke, som annars är mycket säll
synt i Skåne. Man kan också finna 
vitgröe - en gräsart - och tramp
ört. Till och med skott av träd 
som björk och oxel har setts växa 
på murarna. 

Floran rikligare förr 
Floran på domkyrkan var rikligare 
förr. Linneläijungen Anders Tid
ström beskriver kyrkan från ett 
besök andra. augusti 1756. På 
norra sidan hittar han murruta 
och stensöta, högt uppe vid tor
nen fanns besksöta och åkerkulla 
och vid kyrkdörren_ gräset berg-

gröe. Ungefar tjugo är senare pas
serade en annan linnean, Daniel 
Rolander. Han noterar dessutom 
blåklocka, vitplister och nässla 
sju arter mossa, fyra lavaarter och 
ett par grönalger! 

Beskrivningar från 1800-talet 
vittnar alla samstämmigt om att 
växHigheten fläckvis var frodig. 
Rariteten murruta t.ex. växte i 
massor. 

Miljöhot 
De ofta förekommande kyrkore
parationerna under 1800- och 
1900-talen har givetvis utgjort ett 
permanent hot mot murväxterna 
som idag är färre både till antalet 
arter och i u !bredning. 

Sporter i skymundan 
Att se på idrott kan nuför
tiden kosta mycket pengar 
världen runt. Så icke i staden 
Lund. Det betingar bara ett 
par tior i inträde att se LUGI 
i Idrottshallen och Krubban 
på Klostergården, och det rör 
sig ändå om ortens populäraste 
sporter. LUGI:s och H43:s 
damhandbollslag är på fram
marsch så numera vågar grind
vaktema ta ut en tia av den 
knappa publiken. 
Andra sporter är ofta gratis för 
publiken, vilket tyvärr ofta inne
bär att utannonseringen är dålig. 
Det betyder inte att dessa undan
skymda sporter i Lund skulle vara 
ointressanta för kroppskultu rens 
finsmakare - snarare tvärtom. Ett 
exempel är basketlaget EOS, som 
just håller på att kvalificera sig till 
högsta divisionen (nästa hemma
match !ö 5/4 mot KFUM Kristine
hamn på Bollhuset). Det spelar en 
intelligent basket, med säkre 
Tony Borg som spelmotor, ruti
nerade Peter Kozak i centerposi
tionen och briljante Charles Coo
per överallt, inklusive i samråd 
med publik och domarna. Även 
EOS damlag har klarat sig bra i 
år, så det lär råda en snarast hypo
man stämning i klubben . Men ack 
en så liten publik , trots att det 
nästan alltid är gratis nöje att be
söka Bollhuset r 

Två allsvenska pololag 
Tittar man lite på vad som händer 
i Högevallsbadet finns det ännu 
större anledning att höja på ögon 
brynen. Nästan utan att någon 
märkt det (dock en eloge åt Syd-

svenskans Anders Fähltman, som 
ibland bevakar även de udda 
sporterna) har Lund skaffat sig 
två allsvenska pololag, en för var
dera könet, med synnerligen lo
vande besättningar och en drivan
de och mångkunnig tränare, Ga
bor från Fäladsgården. Även polo
matcherna är gratis, och man får 
till och med gå med skorna på 
till sportbassängen. 

Detsamma gäller om de evene
mang då Lunds lovande hoppare 
är i farten. Ni vet väl att Lund tog 
fyra guld och diverse andra valörer 
i senaste SM, som gick i Lund för 
ett par veckor sedan . Publiken be
stod nästan enbart av anhöriga. 
Inte ens de som badade i bassäng
en intill tycks ha vetat om vad 
som pågick. Ändå gick söta Ulrika 
Knape omkring i egenskap av trä
nare och gamle ·stjärnhopparen 
och simförbundets ordförande 
Toivo Öhman satt domare (för
utom diverse sportsliga rekord har 
han det rekordet att båda hans 
föräldrar varit kommunistiska 
riksdagsmän). 

Halva landslaget 
Efter SM:s avslu tning tog Toivo 
genast u t det hopplandslag som 
ska representera Sverige i europa
cuptävlingarna i Lund under 
påsken. Det visade sig då att halva 
laget består av lundahoppare, bland 
vilka man i synnerhet bör märka 
13-åriga Josefine Askagård en. 

Lund är alltså Sveriges och 
troligen skandinaviens hopparstad 
nummer l. Det innebär att när 
lundaborna i sommar kommer till 
en badstrand utsocknes så krävs 
av dem att de kan visa upp snygga 

Fågelberg 
Domkyrkan kan också beskri
vas som ett fågelberg. Här 
häckar gråsparv, hussvala, 
tornseglare, tamduva och 
ibland tornfalk. - Och i vatt
net, dvs kryptans brunn, som 
undersöktes på 1940-talet, lär 
"flera sällsynta lägre djurarter" 
husera. 

Skånes natur 1983 ägnades helt 
åt Lundabygdens natur. Ur 
Urban Emanuelssons uppsats 
"Lunds närnatur" har jag häm
tat uppgifter om domkyrkans 
flora. 

Förutom kyrkoreparationer har 
också den försämrade stadsluften 
bidragit till att vissa växter för
svunnit. 1935 gjordes en imen
tering av lavarna på domkyrkan. 
Lavar är nämligen känsliga för 
luftföroreningar. Man fann att det 
endast växte två lavar i nämnvärd 
omfattning på kyrkan. På träden 
i Lundagård fanns det inga alls. 
Och redan då ses som orsak " den 
ogynnsamma stadsatmosfären 
med dess halt av svaveloxid och 
andra vegetationshämmande ga
ser" . 

i. 

grupperingar, pikar och svanhopp. 
Men det är inte alls säkert att 
lundaborna klarar det, eftersom 
hopptornet och sviktema nästan 
aldrig är öppna för allmänheten 
på Högevallsbadet Och när de 
egen tJigen ska vara öppna före
kommer ofta i stället tävlingar, 
som till exempel i månaden mars 
då tre veckohelger blockerades av 
tävlingar. 

Denna krönika avslu tas således 
i moll eftersom ingen harmoni 
tycks råda mellan massidrott och 
elitidrott. Men kanske går det att 
göra något åt det? 

Sportred 

~Från det ~~munala 
Korporativism 
är något som vanligtvis samman
kopplas med Mussolinis fascism. 
Desto · mer uppseendeväckande 
är det när en majoritet i Lunds 
kommunfullmäktige bestående av 
moderater, centerpartister, folk
partister och miljöpartister antar 
fö ljande yttrande: 
"Lunds kommun ställer sig nega
tiv till korporativa inslag i kom
munalpolitiken, vilket kommer 
till uttryck i direktiv till fack 
nämnderna i anledning av riksda
gens beslut den 13 november om 
närvarorätt för personalföreträ
dare ." 

Vad det handlar om är en u !vidg
ning av medbestämmandelagen, 
som innebär att fackliga företrä
dare fr.o.m. årsskiftet har när
varo- och yttranderätt i kommu
nala styrelser och nämnder (kom
munstyrelsen undantagen) vid be
handling av ärenden som rör för
hållandet mellan kommunen som 
arbetsköpare och dess arbetstaga
re, en rätt som förvaltn ingschefer
na sedan lång tid tillbaka haft. Be
slutanderätten är naturligtvis fort
farande förbehålle"' de fö rtroen
devalda politikerna . 

Att kalla detta "korporativa in
slag i kommunalpolitiken" är ab
surt, och yttrandet kan för bor
garnas del inte förk laras på annat 
sätt än att man inte missar något 
tillfälle att angripa och ifrågasätta 
facket. 

Vilket motiv miljöpartiet, som i 
debatten tvekade något inför ter
men "korporativ" har , är mer 
svårförståeligt . 
Kommundelsnämnder 
fr.o m. l januari i år .blev det som 
bekant inte. Före valet presente
rade den dåvarande majori teten 1 

(SAP, VPK, Mp) sitt förslag : 1 
Kommunen delas ir i åtta för

söksområden, nämnderna tillsätts 
av fullmäktige i samband med val 
till övriga styrelser och nämnder, 
förslag på vilka delar av den kom
munala verksamheten som skulle 
ingå presenterades, själva försöks
verksamheten sätter igång l janua
ri -87. 

Sedan vart det val och ny majo
ritet, och borgarna lade fram sitt 
förs lag : 2-3 försöksområden. 
Punkt. (Vilka?: "Vet inte, vi får 
ta reda på var det finns intresse." 
Veberöd och Norra Fäladen blev 
det så småningom. Hur?: " Vet 
inte, vi tillsätter två kommundels
nämndskommitteer som får ut
reda." När?: "Kommitteerna, be
nämnda styrgrupper, snart , verk
samheten se'n någon gång.") 

En berättigad fråga : Vad gjorde 
borgarna i kommundelsnämnds
kommitteen när resten av kom
mitfeen arbetade? 
·A vd svårförståeligt: 
Geirid Fiskesjö (c) deklarerade vid 
senaste kommunfullmäktigesam
manträdet att hon alltid ställer 
upp för fältbiologerna, varpå hon 
röstade nej till en vpk-motion som 
krävde kommunalt anslag till 
Skånes Fältbiologer så att dessa 
skulle kunna anställa en instruk
tör till sin naturskola i Dörröd. 
Kullerbyttan motiverades med att 
det inte fanns några pengar. Dessa 
hade VPK skänkt till några musik
grupper (Kulturmejeriet, enhälligt 
beslu t) . 
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Ang~ yttrandefriheten 
iSDS 

Jag, Pia Röding, är reporter på 
SDS i Lund och känner mig nödd 
och tvungen att svara på de an
grepp som redaktionen utsattes 
för i VB nr 10. Då jag skrivit arti
keln med Sven-Bertil Perssons in-

1 terpellation och Hans Håkanssons 
svar om minskade öppettider på 
daghem kom mycket riktigt S-BP 
med en insändare torsdag 13 
mars. Då jag inte kunde nå HH för 
ett svar sände jag en kopia av in
sändaren till honom med posten, 
för att så snabbt som möjligt kun
na publicera båda insändarna . 

Då gjorde jag tabben som or- , 
sakade de olyckliga följderna. 
Jag lade på fredagen insändaren 
på mitt skrivbord med tanken att 
ta itu med ärendet på måndagen. 
HH var dock snabbare än j ag räk
nat med. Redan på söndagen läm
nade han personligen in ett svar 
på redaktionen då jag inte var i 
tjänst . Tjänstgörande reporter 
trodde att S-BPs insändare redan 
varit införd varpå hon skickade 
HHs svar till tryckning. 

Det tog tre dagar och inte en 
vecka innan svaret kom in. Då vi 
efter ett samtal med S-BP upp
märksammade tabben beslöt vi ge
nast att rätta till den genom att 
publicera både angrepp och svar 
en gång till. Något annat vore 
konstigt. 

Att j ag i första läget lät både 
S-BP och HH komma till tals i en 
artikel bygger på min uppfattning 
om god journalistisk som säger att 
angrepp och direkta frågor bör be
svaras, för läsarnas skull. Att så
dan låta kombattanterna gång på 
gång mötas i artik lar är ohållbart. 
Då finns det en fin möjlighet att i 
stället skriva insändare. 

Jag beklagar misstaget; olyc
kor händer, men att som i VBs 
rubrik antyda att yttrandefriheten 
i SDS är begränsad är befängt. 

Allt detta kunde VBs redak.tör 
fått veta om denne orkat lyfta te 
lefonen och ringa oss. Höra båda 
sidor hör ju till god journalistisk . 
Eller? 

Pia Röding 

REPLIK 

Signaturen »Tarcisio Bommarco» 
skrev i VB nr l O några kritiska 
synpunkter på min plumpa fabel 
om reaktionerna på Palmes död. 
»T .B .» undrar lite ironiskt om de t 
verkligen inte finns stora män som 
är värda att söljas. Jovisst, men 
det är påtagligt att det nästan all
tid rör sig om just män. 

Jag kan inte minnas att så mån
ga här i Lund strödde aska i håret 
när Alva Myrdal dog. Ändå är det 

Postadress. 

uppenbart att hennes insats på 
de t utrikespolitiska området är 
väl så betydelsefullt som Palines. 
Och när det gäller barnomsorgen, 
som vpk-Lund ju särskilt värnar 
sig om, var hon något av en pion
jär. 

Helgonkulten avskaffades ge
nom reformationen. Även om jag 
personligen tyckte bra om Palme 
vill j ag in te se. honom som en 
Sankt Olof. Jag kan inte heller 
erinra mig att »T.B .» eller andra 
lundabor under Palmes livstid 
förberedde en sådan helgonför
klaring. Eller måste någon dö 
innan det mänskliga prerogativet 
att abstrahera tar sin början? 

Det svenska partiväsendet är så 
stabilt att en partiordförande säl
lan kan gå utanför en bred p arti
majoritets mening. Jag tror inte 
heller Palme gjorde det . Då frå
gar man si· g om alla blivit soci
aldemokrater över en natt? (Se
naste SIFO-mätningen visar att 
6 procent omvänts). 

J ag ville inte med min fabe l 
komma åt den äkta sorgen eller 
hoppa över dödens fö rfarliga 
r~aht~t, men jag ville. gärna ge 
rost at den del av mig som är 
skeptiskt avvaktande - för just 
detta att kunna ifrågasätta även 
de heligaste ri ter synes mig vara 
en mycket god mänsklig egen
skap. Eller som poeten säger, 
vårda dm lie , undvik lögner. 

Mjau 

Klotter 
- Läs graffitti, det ger en fin 

bild av tidsstämningen, uppmana
des vi på sydsvenskans kultursida 
i veckan som gick . 

Själva ska vi fö r dagen bara bi
dra med en liten text, som vi sett 
prydligt inristad på dörren till en 
toalett på sociologiska institutio
nen : 

Wenn ich wichse meinen Pimmel, 
[uh/ ' ich mich im siebten Himmel. 

Georg SimmeJ 

Vi är visserligen inte så slängda 
i tyska här på VB, men av sam
manhanget utgår vi från att wieh
sen betyder ungefär formulera, 
och att Pimmel är ett österrikiskt 
slangord för samhällsteori. 

Grr 

POSTTIDNING 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
2 2 2 20 UJI'iO 

Vinhörnan 
Det stundar påsk och det är dags 
att planera inköpen - glöm inte 
äggen! Som påskens vin vill vi 
rekommendera Dessert (nr 8810) 
som finns i handeln i festligt grö
na flaskor, i såväl helbutelj 
(kr 44 :-) som i de behändiga halv
buteljerna (kr 23:-). 

Många blir kanske överraskade 
av vårt val , Dessert är inte så känt 
i alla kretsar, men ·har man en 
gång lärt sig uppskatta det blir det 
som en kär vän. Dessert är ett 
underskattat vin , vilket kanske 
hänger samman med att det inte 
härstammar från någon av de 
stora vinländerna. Dessert bär 
undertiteln "svenskt fruktvin" 
och det är , så vitt man kan be
döma, i körsbärsodlingarna i 
Villands härad och på sluttningar
na vid Kivik som dess vagga har 
stått. 

Karaktären är sammansatt, mot 
det ljuvt söta och lena balanserar 
en lätt bitterhet hämtad från körs
bärskärnorna. Det är just detta 

Lämna spåren ifred! 
I en motion till kommunstyrelsen 
kräver VPK, centern, moderaterna, 
miljöpartiet och folkpartiet att 
kommunen utreder hur den del 
av järnvägsbanan Malmö-Tomelilla 
som går genom kommunen (ca 20 
km) kan bevaras och användas . 

Trafiken är sedan länge nedlagd 
och nu hotas banan av att rivas 
upp. 

Möjligheter finns till fram tida 
tågtrafik exempelvis Malmö-Staf
fanstorp-Dalby. 

Kommunen bör också inge en 
skrivelse till SJ, där Lunds Kom
mun tar avstånd från en uppriv
ning av banan, vad avser banans 
sträckning inom kommunen. 

En utredning bör också belysa 
hur banan kan anslutas till Lunds 
centralstation med en ny bandel 
från Dalby eller Staffanstorp . 

som gör vinet s ä allsidigt använd
bart och vi vill vara d j ärva nog att 
föreslå det serveras genomgående 
till en påskmiddag. Inled alltså 
med Dessert i aperitifglas, kanske 
ute i trädgården (trots årstiden!) 
gärna med en nybruten istapp att 
röra om med och en flik citron
skal. Väl kylt går det också bra 
att ta till sillen och äggen (då i de 
traditionella små spetsglasen) 
medan det bör vara mera tempe
rerat och generöst iskänkt till 
lammsteken. Till desserten (och 
kaffet) bildar det så en fin avslut
ning. En varning: det kan vara 
lite knappt med tillgången till 
Dessert i butikerna just till påsken, 
så den som vill försäkra sig om 
några buteljer bör vara ute i tid. 

Det finns också krassa argument 
som talar för Dessert (sk cost
benefitanalys) men i första hand 
är Dessert, utan att vara lysande, 
ett enkelt men gott vin med en 
betydande charm. 

Munskänken 

BLASORKESTERN Ingen rep i 
· på~k. Appellmöte om fred L ö 5.4 
kl 11.40. Glöm inte internat 12-
13.4 och sommarläger 22-29:61 
VPK IF Ingen träning under. 
påsken 
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