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statsminister åter i Lund 
Det var en påtagligt välvillig publik som mötte Ingvar Carlsson 
när han i onsdags för första gången som statsminister mötte 
en lundensisk publik. Hans egen framtoning var vänstersocial
demokratisk, med hänvisningar till Wigforss, Arvidsson-Bernts
son och Anders Ehnmark och han fick klart publikstöd i sina 
vänsterbetonade svar på frågor inom utrikes- och försvarspo
litik, reklam-TV och engångsskatt. 
Det är klart , s.om Stora Salen i 
gamla tider var det ju inte, men 
Universitetsaulan var välfylld 
redan en kvart före utsatt tid, 
med Olle Söderlund från Rapport 
på plats och med TV-strålkastarna 
på fick vi mediabekräftelsen på att 
nu var vi med om någonting verk
ligt. Ingvar Carlsson öppnade med 
en betraktelse över Ehnmarks 
höstbok om Machiavelli, "Mak
tens hemligheter" och det var ju 
välfunnet av talskrivarna. Begrep
pet "det socialistiska projektet" 
nämndes och det låter ju postmo
dernistiskt och bra. Diskussionen 
om befrielsen och det som borde 
komma därefter - frihetens rike
vändes till en delvis självkritisk, 
delvis framåtsyftande betraktelse 
över vad socialdemokratin gjort 
efter sin reformistiska befrielse 
av det svenska samhället. Delvis 
var det en sorts fore-checking, 

VB som 
julklapp 

efter befrielsen borde den 
gamla härskande klassen· inte er
sättas av en ny utan envar skulle 
ges möjlighet att bli herre över sitt 
eget liv. Carlssons inledningsanfö
rande blev en ideologisk utlägg
ning, i sak inte särskilt skild från 
Erlanders synsätt, men i formerna 
lite väl lik en ledare i Arbetet: 
lätt idealistisk, som en legitima
tion för en pragmatisk vardagspo
litik som inte skiljer sig särskilt 
från borgarnas. 

_ Prata med Kjell-Olof! 
Det blev inga särskilt skarpa 

eller snäijande frågor, vare sig 
från den studentpolitikerdomi
nerade panelen och heller inga 
tydliga svar. Den nyupprättade 
socialdemokratiska studentklub
ben delade ut flygblad med frå
gor om Öresundsbron och följde 
upp med direkta frågor: Carlsson 
hänvisade till allmänna överlägg
ningar och utlovade lite vaga mil
jöhänsyn. Inte heller blev det 
besked om när det kommer en 
konkret avvecklingsplan för kärn
kraften. Ett klart nej till en tredje 
TV-kana . reklamfmansierad eller 
ej , kunde noteras och fick rejäla 
applåder från publiken. Samma 
sak gällde en moderatfråga om en-

gångsskatten på pensionsfonderna 
- Carlsson hade inga problem att 
peka på hur borgarna kunde 
acceptera både den ena och andra 
indragningen riktade mot lönta
garna medan deras reaktioner när 
det gällt att bara nudda förmögen
heterna närmast varit hysteriska. 
Carlssons medgivande när det 
gäller den förda ekonomiska po
litiken är värd att citera: " Om vi 
varit för hårda mot någon grupp 
under dessa fyra regeringsår så är 
det i vaije fall inte förmögenhets
ägarna, med aktiekurser ·som fyr
dubblats" . Det kanske skulle vara 
skäl i att ta upp det ytterligare 
med Kjell-Olof F eld t. 
Hederlig 
OK, jag tyckte nog den här kväl
len var mindre intressant 
sakmässigt än som en opinions
test. Ingvar Carlssons lite omstän- · 
diga och tråkiga sätt att prata po
litik charmade väl ingen, men det 
ska inte behövas. Han gör ett fyr
kantigt och hederligt intryck, vill 
man ha kickar av snabba insikter 
och hisnande formuleringar får 
man vända sig nån annanstans. 
Och högeiTadikalismen, med de 
djärva visonerna om Sverige som 
en häftig stormarknad såg · man 
inte skymten av och det kändes 
märkligt när man ännu får ett 
år sedan tyckte att nyliberalerna 
höll på att ta över en hel student
generation. Det var faktiskt kväl
lens överraskning; pol.mag. Ingvar 
Carlsson, Vg, var som man hade 
väntat och det är inte det sämsta. 

StenH. Varför inte en gåvoprenumera
tion på Veckobladet, julklappen 
som varar in i januari 1988 (så 
länge får även försumliga prenu
meranter tidningen). 

Allvarligt talat: V B behöver 
f1er penumeranter och vi tycker 
att tidningen är värd att läsas av 
f1er lundabor (i och utanför 
Lund) av alla (nåja) politiska 
schatteringar. Prenumerations
priset är oförändrat 90 kr. 

Använd bakbenen 

Eller kan man ge bort 

Lund sett från vänster 86 

"Årets omslag är .. . grått mot 
förra årets röda. Vänsterperspekti
vet saknas i mycket." 

Rune Liljekvist i Veckobladet 

"Det handlar bl a om vpk :s be
handli~g av de e~,istentiella frågor
na . .. mtressant . 

Jan Mårtensson i Sydsvenskan 

Anvand bifogade inbetalnings
kort. 

Se på bildens delfin! Se på de 
små pinnarna som ligger för sej 
själva i bakkroppen. 

Det är rester av delfinens bak
ben. Så går det om de inte an
vänds: de tillbakabildas och för
svinner så småningom (detaljerna 
kan vi inte gå in på här men hän
visar t ex till professor Bengtsson 
på genetiska institutionen). 

Lördag-söndag den 18-19.12 
ordnar Vandringssektionen sin 
traditionella decembervandring. 
Den går i år från B j uv till Klippan 
(eller tvärtom) , med övernattning 
på Söderåsen, nästan 200 meter 
över havet. 

Fler detaljer i kommande 
nummer. Tack förresten för bil
den och tipset, Christina E! 

Ambulans 
till Afghanistan 

Sovjets ockupation av Afghanistan 
pågår änqu. Det gör också det af
ghanska folkets heoriska kamp för 
att bevara sin nationella själv
ständighet. 

Inför svårigheterna motståndet 
orsakar reagerar den sovjetiska 
krigsmakten som en stor militär
makt alltid gör: den stampar sy
stematiskt folket ur byarna för att 
gerillan ska förlora sin bas. Och 
idag är Afghanistan ett land som 
håller på att ödeläggas. 

Trevande och ryckigt försöker 
vi i Sverige bygga en bred och 
stark solidaritetsrörelse med de 
kämpande afghanerna. Nästan alla 
möter oss med välvilja och in
stämmanden, men ingen har tid 
med "Afghanistan-frågan" . Det är 
besvärligt. Det räcker ju inte med 
tomt prat rakt ut i luften. solidari
tet är aktiva insatser. 

Lunds Afghanistankommitte 
satsar fram till årsdagen av in va
sionen, den 27 december, sina 
krafter på Afghanistanhjälpens 
landsomfattande julaktion Ambu
lanser till Afghanistan. 

Det är möjligt för Veckobladets 
läsare att stödja kampen . Insam
lingslistor finns att få hos under
tecknad (15 85 09) eller hos Gun
nar Sandin (13 58 99) . För den 
som enskilt vill lämna sitt bidrag 
är postgirot till Svenska Afghani
stanhjälpen 54 34 04-8. 

Den som istället, eller dess
utom, vill underteckna uppropet 
STOPPA BOMBNINGARNA! i 
Skånes morgontidningar på jul
afton ska före Lucia sätta in 50 
kronor på postgirot ovan. Märk 
talongen "Upprop-Skåne". 

Hjälp nu till! Visa vad en obe
roende svensk vänster förmår! 

Sovjet ut ur Afghanistan! 
Anders Davidson 

Advent 

Under granen dröjer paketen 
tyngda av förväntan. 

' Tomten knäcker ryggen 
bara av tanken på att lyfta dem. 

Och de lismande barnen 
väntar på att få kapsla in 
föräldrarnas inbilskhet 
i ytterligare lager av lydnad. 

Är det konstigt 
om knutarna på vissa paket 
är svåra att få upp? 

Karl WittinK 



Osmarta bussåkare 

Än kan man se någon av l 
Linjebuss vagnar med den gamla ' 
dekalen "Här sitter smarta bilis
ter som spar dyr bensin" . 

Ta nu en bilägare på Norra 
Fäladen. Nyss höjde kommun
fullmäktige priset för en enkel 
bussresa med tio procent till 
5.5 O. En busstur fram och till
baka till stan kommer alltså att 
kosta honom elva kronor. Bensi
nen däremot kan knappast kallas 
dyr längre. På de sex kilometrar
na fram och åter drar hans bil 
bensin fcir max tre kronor. En 
timmes parkering kostar fyra. 

Vem är smart? T o m om bi
listen räknar totala kostnader 
(avskrivning, skatt och annat) blir 
bilen inte dyrare än bussen. Fast 
ingen bilägare räknar så, han räk
nar marginalkostnaden. 

Är bilisten två, eller en hel 
kärnfamilj, blir det ännu smarta
re att ta bilen och ännu mer efter
blivet att åka kollektivt. 

Folk är som bekant inte dum
ma. Allt fler tar bilen. Var och en 
kan se och trafikräkningarna be
kräftar', att det är mycket fler bi
lar i Lund (inte minst i stadskär
nan) nu än för ett par år sen. 

Däremot minskar bussåkan det. 
Och pågatågens vackra uppgångs
kurva har brutits rejält. De viktiga 
marginalintäkterna minskar. SSK 
och Linjebuss svarar med att höja 
taxorna. Den onda spiralrörelsen 
är i full gång. 

Bilåkandet (och bilförsäljning
en) ökar och tåg/bussåkandet 
minskar i hela landet. Det som 
sker i Lund ingår i en stor process. 
Det är inte bara prisutvecklingen 
som ligger bakom. "Bil" står för 
personlig frihet medan kollektiv; 
trafiken har själva namnet mot seJ 

· i nuvarande ideologiska klimat. 
Resurshushållning är numera ute, 
en process som har gått märkligt 
fort. De etablerade politikernas 
miljöretorik går på tomgång. Vpks 
riksdagsgrupp har på ett vanhed
rande sätt medverkat till uppskju
ten avgasrening, billig bensin och 
fortsatt förmånliga tjänstebilsför
måner. Fast Arbetet hade nyss en 
oroad lokalledare, vilket hedrar 
dem. 

Den höjda busstaxan är trist i 

Om Black ~asl1 på Isak 
Isolera Sydafrika-kommitten i 
Lund konstituerades "inter
imistiskt" på ett möte i tis
dags. På mötet talade även 
Annica van Gilswijk, som på 
ett uppseendeväckande sätt 
utvisades härförleden p g a 
sitt arbete främst i medborgar
rättsorganisationen Black 
Sash. Hon besökte Lund på 
inbjudan av SIF-klubben vid 
Gambro. 
Black Sash? Det är sorgbandet 
som många vita sydafrikanska 
kvinnor bar i protest mot åsido
sättandel av konstitutionen på 
femtiotalet. Den kampen förlora
des och nu har organisationen 
kanske tvåhundra aktiva. 

Helt säkra fakta 
- Men den Black Sash spelar ändå 
stor roll, berättande Annica van 
Gilswijk. Organisationen bemödar 
sej om att samla in helt säkra och 
underbyggda fakta , och det har 
gjort den till en uppskattad in
formationskälla av bl a utländska 
journalister. 

Informationerna får medlem
marna naturligtvis genom att de 
lever mitt uppe i det sydafrikanska 
samhället, men inte minst genom 
sina juridiska rådgivningskontor 
som försöker bistå främst svarta 

Billiga 
hamiter 

"Något annat som tidningar
na inte skriver om är varför Botha 
inte tycker om negrer. Ar det för 
att det står i Bibeln att hamiterna 
ska tjäna de andra folken? Knap
past. 

Den verkliga orsaken är, att 
det är förbannat billigt för den 
vita minoriteten, att skriva in i 
lagen att resten av befolkningen 
är mindre värd. 

På grund av detta är Sydafrika 
kontinentens rikaste land. Ska vi 
låta dom fortsätta att vara det? 
Ska vi låta dom fortsätta att nju
ta frukterna av apartheid, under 
det att vi besvärat vänder bort 
blicken? NEJ! Vi kräver total 
bojkott nu!" 

Ur Karin Zetterbergs · anfö
rande vid lsakdemonstrationen 
den 22.11 . 

offer för förtrycket. Det kan gå, 
för polisen kränker inte sällan la
garna i sin brutala framfart, men 
ofta har man bara medlidande 
att ge. 

Hennes egna politiska uppvak
nande hade gått långsamt. Mycket 
av hennes aktivitet hade skett 
inom ramen för katolska kyrkan. 
Där finns naturligtvis många kon
servativa medlemmar, präster och 
församlingar, men totalt sett spe
lar den en viktig roll i kampen 
mot apartheid, vilket dock är föga 
känt i Sverige och norra Europa. 

De ungas revolution 
- Det som nu pågår i Sydafrika 
kan betecknas som ungdomarnas 
och barnens revolution, fortsatte 
Annica van Gilswijk. Skolstrejker
na har varit många men f'ar nu
mera inte de vuxnas stöd , efter
som barnen ju behöver de kunska
per de kan få. Och myndigheterna 
är bara glada för att få stänga sko
lor - det görs automatiskt om 
närvaron sjunker under åtti 
procent. 

Detta innebär att barnen och 
de unga utsätts för ett hårt polis
våld. Det finns exempel på ur
skiljningslös misshandel av alla 
barn i ett visst område och kastre
ring av pojkar på 10-12 år. 60 000 
minderåriga har varit rangslade för 

F örslag till brev 

President P W Botha 
Union Buildings 
Pretoria 
South Africa 0002 

We have received information 
that thousands upon thousands of 
children are being heJd in prisons 
and police sta tions in South 
Africa. 

We believe that children 
should be nurtured and cared for 
and that to detain and jail child
ren is an unchristian act. 

We ask for the immediate re
lease of all the children heJd in 
detention and that children who 
are awaiting trial should be re
leased into the custody of their 
parents while awaiting trial. 

The continued allegations of 
torture and assault coming out of 
South Africa lead us to believe 
that your government no longer 
subscribes to Western values. 

Release the children for 
Christmas! 

kortare eller längre period under 
första halvåret 1986. När de kom
mer ut är de ofta illa medfarna 
fysiskt och psykiskt och i stort 
behov av hjälpinsatser. 

Våld föder ju våld, och det 
blinda och meningslösa våldet 
sprids nu också bland de sydafri
kanska unga. 

Det lokala arbetet 
Det fastslogs efter diskussion att 
Isak är en paraplyorganisation för 
andra föreningar och partier. Men 
vill någon enskild vara aktiv utan 
att vilja vara med i någon av de 
ingående organisationerna, inte 
ens Afrikagruppen , så ska det 
kunna ordnas. 

Ordförande blev Greta Hof
sten som representerar Kristna för 
socialism. Till kassör valdes vpk
aren Nils Elfverson och i styreJsen 
sitter också Karin Zetterberg (ta
lare på demonstrationen förra lör
dagen) som representerar både 
KU (Kommunistisk Ungdom} och 
KU (Kyrkans Ungdom). 

Den lokala verksamheten är 
inte helt utmejslad, men det finns 
en riksbojkott mot Shell (dock 
inte enskilda mackar) att knyta an 
till . l Lund får man väl anledning 
att ta itu med Alfa-Laval och dess 
stora Sydafrikaexport. 

Afrikasång 
• • • 

-J Januari 
De som deltog i Isaks demon

stration i lördags kunde efteråt 
höra Midnattskören sjunga tre 
afrikanska motståndssånger. Det 
värmde i allt det gråa. 

Men som VB förut meddelat 
är det också på gång en fyrstäm
mig kör med speciell inriktning 
just på afrikanskt. starten blir i 
mitten av januari (inte december 
som uppgavs då). Trolig tränings
dag är torsdag och möjligt namn 
är Ngoma (som betyder både mu
sik och sång och dan s). Initiativ
tagarna siktar redan på körstäm
man i skinnskatteberg den 12 - 14 
juni och meddelar också att en af
rikansk kör gästar Lund i april. 

Som vanligt i körsammanhang 
är det ont om män. Annorlunda 
uttryckt: om fler sopraner och al
tar ska kunna tas in måste de ta 
med sej basar och tenorer. 

~ muu~fu~uu~muzym-~-------------~~-------------~--------------bolisk markering. Bussresenären 
får veta att hans kollektivåkande 
frestar på kommunens ekonomi
ska tålamod . För trots höjningen 
går han ju med förlust. 

Vad bör då göras åt eländet? 
Inga enkla lösningar finns. 

Men en första åtgärd måste vara 
att de kvarvarande kollektivåkar
na och miljövännerna gör sej och 
sina krav synliga. Det tidiga sjutti
talets handgripliga aktioner måste 
återuppstå. Varför inte spärra av 
infarterna en vanlig vardagsmor
gon? Kom ihåg : man kan inte be
kämpa bilismen utan att konkret 
bekämpa bilisterna, och deras bi
lar! 

Kommunalt kan ju vpk börja 
med att stödja miljöpartiets krav 
på biltullar. 

Höjd Il undskatt 
Mycket tack vare vpk har det i 

utvecklats en fin tradition att i 
fullmäktige ordentligt motivera 
ställningstaganden. De folkvalda 
vägrar numera att enbart vara me
kaniska dockor som mekar Ja och 
nej enligt en på förhand uppgjord 
plan. Visserligen sker sällan nå~on 
omvändelse under sittande mote, 
men en levande debatt kan inte 
undgå att påverka ledamöterna på 
sikt. 

Tyvärr är det fortfarande van
ligt att enskilda fullmäk.tig~leda
möter och journalister gor sig lus
tiga över "långpratarna" i stället 
för att gissla tigarna (ty en pohti-

ker är inte kommen till världen 
för att hålla sin mun sluten). 

1983 hade den intellektuella 
standarden höjts så mycket att 
budgetdebatten varade i 2 9,5 tim
mar. Några år därefter noterades 
35,5 och i år befinner man sig fö: 
tillfallet på 34,5 timmar. Efter
som inte alla förvaltningar är av
klarade bör ännu ett rekord kun
na sättas och därmed ära komma 
över staden. I synnerhet som fak
tiskt debatterna blivit bättre med 
åren. 

Torsdagskvällens debatt avslu
tades dock lite abrupt, då borgar
na utan motstånd och utan att 

motivera sig genomförde en hund
skattehöjning. Gun Hellsvik, är 
det bra socialpolitik att höja 
hundskatten? (Enligt GH är det 
god socialpolitik att inte höja 
kommunalskatten.) 

l alla fall såg Hellsvik ganska 
fräsch ut på slu tet medan det var 
oro och trötthet i bänkarna och 
stickarna hade lagt ner sina garn . 
Dock kunde hon inte jämföras 
med Kajsa Theander som var ett 
under av vitalitet i slutdebatten 
om skolans villkor. T o m de sys
tematiskt tränande vpk-arna Sven 
Bertil P, Roland A och Tarcisio B 
såg imponerade ut. Vad som be
hövs för dessa långa möten är allt
så inte bara god kondition utan 
även moralisk indignation och in
tellektuella intressen. 

Mjau 



Utbyggnad 
eller giftfria livsmedel? 

. . . ' . . 

Vpk:s livsmedelspolitiska program 
blev fardigt för något år sedan. 
Den viktigaste förändringen av det 
svenska jordbruket Vpk föreslär 
är en mycket drastisk nedskär
ning av bekämpningsmedels- och 
konstgödselanvändningen. På kort 
sikt är det nuvarande "kemikalis
ka" jordbruket högproduktivt, 
kvantitativt sett. Lagliga restrik
tioner av och/ eller kraftiga pris
höjningar på de "konstlade" till
satserna kommer därför radikalt 
att minska skördarna. Det skånska 
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jordbruket är extra beroende av 
bekämpningsmedel, dels för att 
det varmare klimatet gynnar ska
deinsekterna och dels för att 
nästan alla naturliga barriärer 
(häckar, åar m.m.) mot sprid
ning av skadeinsekter/ ogräs tagits 
bort. Detta är en av anledningarna 
till att Vpk i sitt program kräver 
att den andel av Sveriges yta som 
idag är uppodlad inte minskar. 
Ingen träda eller igenväxning av 
hagmarker alltså . . 

Varför Skåne? 
Kan då användningen av den 

goda jorden som ännu återstår 
i Lunds kommun spela någon 
roll? Svaret är tveklöst ja. Lund 
har en ovanligt stor andel högklas
·sig åkermark. Alla kommuner täv
lar med varandra genom att bjuda 
under varandra gentemot de som 
vill exploatera marken. Sorgligt 
no~ är inte politikerna i någon 
Skanekommun tillräckligt rak
ryggade för att låta de regional
politiska målsättningar man 
kommer överens om i SSK m.fl. 
inrättningar få några konsekven
ser just i den egna kommunen. 
Socialdemokraterna och moåera
terna, under den välförtjänta 
beteckningen betongpartierna, är 

värst. Frågan är om centern i 
Staffanstorp eller Kävlinge varit så 
mycket bättre. Trist nog är det 
Vpk i Lund som kräver det största 
nybyggnadsprogrammet, 900 bo
städer om året. 

Centralt har Vpk nyligen ge
nomfört en regionalpolitisk ko
ferens . Ett av resultaten från 
konferensen blev följande uttalan
de: "Avfolkningen måste stoppas 
och flyttningsströmmarna måste 
vändas. Det är en orimlig utveck
ling att storstadsområdena över
svämmas med kapital och 
människor samtidigt som hela 
landsändar avfolkas och servicen 
minimeras . .. Överhettningen i 
Stockholm och utarmningen av 
landsbygden är två effekter av 
samma orsak - det ekonomiska 
systemet" . Det kan tilläggas att 
även Lund måste kallas överhettat 
och att utarmningen av landsbyg
den även drabbat vårt eget land
skap, speciellt Österlen. 

VPK värst 
Möjligen föreslår då någon, 

sannolikt en ekonom, att impor
ten av livsmedel borde öka. Men 
för den som känner någon som 
helst global solidaritet är det en 
otänkbar lösning. Även ur bered
skapssynpunkt är ett ökat 
utländskt beroende olämpligt. Im
porterade livsmedel är inte heller 
giftfria precis. 

. Varför skall så stor del av 
säden odlas just i Malmöhus län, 
invänder kanske någon. Vore det 
inte bättre att öka livsmedels
cd lingen längre norrut där det är 
enklare att minska användningen 
av bekämpningsmedel? Detta är 
ett argument att fåsta avseende 
vid. Dock är större delen av 
Sveriges jord så mager att den 
kräver ansenliga tillskott av göd
ning (naturlig eller konst-) för 
att kunna ge skördar som ens kan 
jämföras med de den skånska 
moränleran ger. Bebyggelse på 
lO-plus åkrarna i M-län kräver 
gigantiska nyodlingar längre norr-

ut om mängden producerat livs
medel ska vara densamma. Det 
kanske en del tycker skulle vara 
ett intressant projekt, många nya 
arbetstillfållen skulle skapas t. ex . 
Personligen föredrar jag det 
skånska odlingslandskapet, bara 
monokulturerna luckrades upp 
rejält med läplanteringar, alh!er, 
återuppståndna våtmarker o.dyl. 

Ett grönare Lund 
Några av utbyggnadsförslagen 

i Lund anses som skonsammare 
mot den goda jorden eftersom de 
bygger på en förtätning av befint
lig bebyggelse i centralorten. 
Många lundabor, därbland jag, vill 
dock hellre ha ett grönare Lund . 
Detta krav växer i styrka i takt 
med att medvetenheten om hur 
ohälsosam luften är ökar. V pk har 
tidigare konstaterat att de stora 
lösningsmedelsutsläppen , i Lund 

gör den extra drabbad. Därför 
behövs det fler träd som kan fun
gera som luftrenare, åtminstone 
tills vi lyckats minska utsläppen 
av luftföroreningar. 

Låt inte efterfrågan på bostä
der i Lund betyda mer än kraven 
på rena och oförfalskade livsme
del! 

Gjuter vi betong på jorden 
förstör vi den för lång tid framö
ver. Det dröjer kanske till efter 
nästa istid innan så bördig och 
försurningsmotståndskraftig jord 
bildas igen. (Motståndskraften 
mot försurning har redan tärts or
dentligt på) . Vi vet inte hur 
snabbt vi behöver den igen ( när 
kommer nästa Tjernobylolycka?) 

Karin Svensson Smith 

Bollkunniga damer i Lund 
Personer med vaken blick 

har noterat att kvinnorna i 
Lund har börjat dominera i 
det politiska livet: Gun, Ebba, 
Tove, Fiona, Kajsa och allt 
vad de heter. 

Nu kommer också damerna 
hårt inom de tekniska bollspor
terna. Tänk bara på den helg som 
har gått. Medan genomsnittslun
dabon gick i köptankar på mark
nader, spelade Lugidamerna första 
omgången i vattenpoloallsven
skan. Resultatet talar för sig sj!ilv: 
Lugi- Linköping 18-l,Lugi- Ore
bro 23 - 4, Lugi- SO 2 8- 2. 

Handboll, basket, volley 
I handboll mötte lugitjejerna 

Kalmar AIK och vann. Därmed är 
de i ledningen för division I södra. 
Som vanligt var Alice Jacobsen 
och Pia Röding de säkra korten 
och Camilla Kronkvist la väl som 

vanligt in straffarna på ett god
känt vis. 

Lika bra gick det för EOS bas
ketdam er. Segern över Oskars
hamn med 81- 52 betyder att 
EOS leder sin division I med 4 po
äng före närmsta lag. En strålande 
prestation av Gisela W end t et con
sertes som så sent som förra året , 
trots framgångar, verkade en smu
la gröna. 

Kan det då vara så att Lugis 
volleydamer klantade sig denna 
milda adventshelg? Ingalunda, de 
vann med 3- 0 mot Gislaved, och 
de sägs nu rulla fram som en ång
vält i sin serie. 

Ungdom och frigörelse 
Att det går så här bra för 

Lunds damer beror förmodligen 
på lundaklubbarnas breda satsning 
på ungdomar av bägge könen 
långt ner i åldrarna, att föräldrar
na dras med i verksamheten och 

att det ordnas ett flertal interna
tionella ungdomstävlingar i stan. 

Man måste nog räkna denna 
tendens med framgångsrika dam
idrottare som en viktig del av 
kvinnofrigörelsen, för det är ju 
helt klart att en dam som korrekt 
kan han lera en boll sätter sig 
ingen karl på. 

Nästa stora våg inom idrotten 
borde bli veteranidrotten, ty när 
människan blir gammal behöver 
hon verkligen röra på sig. Tyvärr 
finns det många hinder för en så
dan utveckling. Klubbarna får inte 
verksamhetsbidrag för arbete 
bland de till åren komna. Inga ny
börjarkurser ordnas och knappast 
några tävlingar. Nu har ju också 
borgarna bestämt att dra in bidra
gen till korpen. Ur led är alltså 
tiden, men lat oss glädjas åt lunda
damernas framgångar! 

Sportred. 

Frän det 
kommunala 

Grus till Öresundsbron 
Byggnadsnämnden har yttrat sig 
över planerna på att exploatera en 
del av Järavallen. På ett avstånd 
av 1.5 km från havet planeras ett 
rekreationsområde med bl.a. två 
stora konstgjorda sjöar, den ena 
fOr "bad, fiske · och rodd" . Finns 
det verkligen ett behov att ett in
sjölandskap" så nära havet? Nej, 
säger natur- och friluftsförening
arna. Helt klart är att det finns 
ett stort behov av grus i regionen 
om Öresundsbron skall byggas. 

Byggnadsnämnden yttrade sig 
över planen utan att ha sett den. 
Moderaterna och socialdemokra
terna var positiva till exploater
ringen. Har inte sossarna sagt nej 
till Öresundsbwn? 

Kompisar med kapitalet 
Draco har genomfört en märk
lig fastighetsaffär på Pålsjö ängar. 
Utan att behöva visa att företa
get tänker bygga ut, har Draco 
fått köpa ett stort markområde 
bakom Sparta. 

- Vi har lovat dem marken , 
förklarade Thomas Frennstedt 

· (fp) i fastighetsnämnden. Lovat 
och lovat. Det måste ·i så fall varit 
mellan skål och vägg. När företag 
lovas mark upprättas nämligen ett 
nyttjanderättsavtal. Och företaget 
får betala arrende. Men avtalet är 
ingen bindande löfte, utan kan 
sägas upp om något annat företag 
behöver bygga ut. Med köpet för
dubblar Draco sitt markinnehav. 
-Aimars expanderar de kanske på 
något annat ställe. Det pågår 
någon sorts maktkamp inom 
Astra (moderbolaget till Draco) 
om var företaget skall expandera, 
sa Frennsted t. 

Större betydelse har säkert att 
Draeos konnkurrent Leo också 
var spekulant på mark. Genom 
Draeos köp blockeras nu de andra 
företagens expansion. För nu är 
all mark på Pålsjö ängar fördelad . 

Både borgare och socialdemo
krater var mycket angelägna att 
tillmötesgå · Draco. Sossarna ville 
t o m luckra upp hembudsskyldig
heten - dvs skyldigheten att 
erbjuda kommunen marken, om 
Draco skulle vilja sälja. 

Torka på brandstationen 
Finns det ingen brinnande fräga i 
brandstyrelsen? Det senaste mötet 
var inställt i brist på ärenden. 
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Om stickning 
i fullmäktige 

Jag kan inte sitta och bara 
lyssna det mesta av tiden i tre hela 
dagar. Därför brukar jag sticka -
det går nämligen mycket bra a t t 
kombinera lyssnandet med stic
kandet. 

Jan Mårtensson ringde upp 
mig och frågade om jag även vid 
detta möte tänkte ta med mitt 
sticke, vilket jag bekräftade. Han 
föreslog då att för att se hur myc
ket man kan hinna med medan 
man följer förhandlingarna i van
lig ordning (skriver kommentarer , 
väntar på sin tur i talarstolen, 
dricker kaffe mm), en från majo
riteten och en från oppositionen 
skulle få garn av SDS och sticka 
"rakt upp och ner", alltså en hals
duk vars längd skulle mätas när 
mötet var slut på tredje dagens 
kväll. Christel Hammar från mo
deraterna brukar också sticka, var
för jag föreslog henne, och även 
hon accepterade . 

Då ingen av männen i för
samlingen brukar tälja på träbi
tar i fullmäktige, tillfrågades de 
inte om något dylikt. Om jag ha
de anat minsta smula manschau
vinism i ovanstående hade jag 
aldrig gått med på det. Dessut<_Jm 
hade jag en egen jumper som Jag 
kunde haft med, men jag tog det 
som ett oskyldigt (ej vetenskap
ligt) test, och avstod från att stic
ka på eget arbete. 

Christel Hammar instämmer i 
ovanstående! 

Biddy Nilsson (s) 

Vi finns 
VBs redaktion kommenterar i 

nr 37 anklagelserna mot Kultur
radikalerna för att vara en dold. 
kommunistisk organisation. Re
daktionen konstaterar att vpk inte 
bedriver något arbete på högsko
lan, varken öppet eller dolt. 

Nä -varför skulle vpk göra 
det när det finns en vpk närståen
de organisation på högskolan -
Kommunistiska Högskoleförbun
det . I och för sig har denna före
ning fört en "tynande tillvaro" , 
men inte mer tynande än att det 
var den som skrev ledaren som 
uppmanade till röststöd på Kul
turradikalerna (som VB tillvitade 
vpk). Dessutom har föreningen i 
höst varit aktivare än på flera år 
- men det kan ju inte redaktio
nen veta. 

Redaktionen skriver att det rå
der ett väldigt gap mellan genera
tionerna och mellan kommunal
politik och studentpolitik. J a det 
kanske det gör - då är det dags 
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att den unga generationen kom
mer in i kommunalpolitiken och 
driver krav som är viktiga för stu
denter - t ex kommunalisering av 
studentbostäderna. 

KHF har böljat gå framåt i 
Lund, och vänsterideer har också 
fått fotfaste på kåren genom Kul
turradikalerna. Detta är inget iso
lerat fenomen. På flera stora uni
versitetsorter sitter i dag KHF i 
kårstyret: Stockholm, Uppsala, 
Umeå. Därför behöver inte "par
tistyrelsen diskutera . . . den ena 
eller den andra linjen". KHF kla
rar utmärkt väl av att formulera 
sin egen politik. 

Henrik Smith 

Kabel-TV och demokrati. 
Häromdagen slog jag förväntans
fullt på radion. Eftersom jag går 
hemma på dagarna med Ida - jag 
är pappaledig - är det ofta trev
ligt med radion påslagen. Musik , 
vetandets värld, nyheter m m 
avkompanjerar samvaron med Ida 
och praktiskt hushållsarbete. 

Men nu var det extra spän
nande. Jag tänkte nämligen fylla 
lägenheten under tre dagar med 
Roland, Kajsa, Sven-Bertil, Bodil, 
Stig, Lisbeth och alla andra duktiga 
kamrater som skulle debattera 
barnomsorg, bygglekplatser, 
Grand Hotell och skatter. Hela 
budgetdebatten skulle ju sändas 
ut på radio. 

Men hur jag än vred på rattarna 
hörde jag ingenting annat än det 
gamla vanliga . 

Boven i dramat heter Kabel
TV. Radioutsändningarna förmed
las numera via kabelnätet och 
televerket sänder helt enkelt inte 

. ut dessa program. Det finns andra 
radioutsändningar som normalt 
sänds, som inte · heller går in på 
nätet. T ex andra orters närradio
program. 

I takt med att Kabel-TV byggs 
ut i Lund i de stora bostadsområ
dena mister därmed allt fler män
niskor möjligheten att lyssna på 
fullmäktiges utsändningar och 
andra program vid sidan av de 
vanligaste. Människorna på Norra 
Fäladen, Klostergården, Linero , 
Gunnesbo , Nöbbelöv m fl ställs 
utanför. Däremot drabbas inte 
Professorstaden eller andra fina 
områden i centrala Lund. 

Att Kabel-TV pådyvlas oss av 
det alltmer kommersiella, statliga 
Televerket, utan några som helst 
demokratiska beslut, är en skan
dal både ur demokratisk och kul
turpolitisk synvinkel. Inte har vi 
begärt att få Sky Channel, Music 
Box och andra tvivelaktiga skräp
program in i våra lägenheter. 

Många har försvarat Kabel-TV 
utifrån möjligheten att stärka den 
lokala demokratin. I lokalt gjorda 
TV-program skulle föreningar och 
opinioner på orten kunna komma 
till tals. Flera vpk-are här i Lund 
har försvarat Kabel-TV med såda
na argument. (Mot detta har dock 
anförts att det finns betydligt 
billigare sändningssätt via luften 

Karin Bl om 
Uarda vägen D:8 5 
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för sådana program) Sedan länge 
är dock lokal-TV i Lund nerlagg 
och utrustningen samlar damm pa 
AV-centralen. 

Nu blir istället ett resultat att 
med Kabel-TV:s hjälp minska 
lundabornas möjlighet att ta del 
av den lokala demokratin. 

Bengt Hall 

PS. Jag förutsätter att. vå.ra duk
tiga kamrater i fullma~t1ge och 
hyresgästförening nu bhr ~Y f~r
bannade och vidtar lampliga at
gärder. DS. 

Freon 
"Som mest har Gambro sl äppt ut 
cirka 60 ton freon årligen . Det 
skedde 1983-84. Men i våras in 
stallerades en återvinningsanlägg
ning och den reducerar nu freon
u t släppen med hälften . 

- l n te ett gram freon släpps 
ut från Gambro, sa hälsoskydds
c hefen i Lund, Bengt Hansson, till 
SkD för två veckor sedan . Men 
det är fel. 

Gambro beraknar att släppa ut 
totalt 41 t on freon u n der 1986. 
Hälften av detta återvinns, den 
andra hälften - drygt 20 ton -
släpps ut i luften." 

Anders Dahlbeck i Skånska 
Dagbladet gör ofta sakliga och 
skarpa reportage. Här är ett litet 
avsnitt från en undersökning av 
Gambros utsläpp på Norra Fäla
den. Den mörka bakgrunden 
är förstås uttunningen av ozon
skiktet över polerna. 

Snusdräglande gubbe 
"Visserligen har Lars Gustafs

son utsänd p åbud från sin ameri
kanska exil om att romaner som 
skrivs i dag ska vara antisovjetiska . 
Men det förefaller mig aningen 
poänglöst . Det är som att skyl_la 
den snusdräglande gubben 1 kulls
sen för att ha ö vat våldtäkt i sin · 
net - vilket ändå alla tar för givet 
- medan Don Juan utövar sina 
förförels<:_konster mitt på scenen." 

Nils Schwartz i recension av 
Torbjörn Säfves nya roman 
"Gorilla" i Expressen. 

F d 
För övrigt noterade vi i SDS 

förra veckan att Margareta Tele
man, f d socialdemokratisk full 
mäktigeledamot, fullständigt 
tycks ha tappat besinningen. l en 
insändare sluggade hon vilt mot 
många, men framför allt invand
rarna. En sällsynt osmaklig bland
ning av glidningar och utfall. 

Vi förstår varför Margareta 
Teleman numera ar f d fullmäk
tigeledamot, trots att hon gärna 
kandiderade. 

POSITIDNING 

BLASORKESTERN Sö 7.12 
17 .45:trä, 18 : Novetter, 19: Or
kestern . Kom för nyttig repetition 
inför festen den 17.12 och för att 
på ett enkelt sätt f å biljetter till 
den. Och för att h ålla den fina 
studiestatisitiken uppe in i det 
sista . To 11.12 kl 19.30 övar sex
tetten. 

VPK l F T räning på Lerbäck
skolan lördag 6 dec kl 16-18. 
KHF-FEST. KHFare, sympati
sörer, vänner till KHFare, prog
gressiva studenter: Välkomna 
till KHF:s JULFEST den 5 dec 
kl 19.30 (lliongränd L60) . Om du 
hör av dig innan till Henrik på 
14 84 45 så bjuder vi på mat 
(dryck tar du med själv) . 
VPK-F EST. V pk are, glöm inte 
det kombinerade kommunmötet 
och festen på fredag (idag!) kl 19 
börja diskussionen om V ärpinge 
(skall vi bygga på den goda 
jorden? ) . Kl 21 börjar en som 
det heter "Vickning till självkost
nadspris. Ta med dryck " . 
Lokal är Bredgatan 28. 
ARS RAPPORTER . Glöm inte att 
rapporter från nämnder och 
utskott osv ·skall skickas in 
snarast fö r pub l icering i 18 infor 
årsmötet . Exa kt sista dag vet 
V B-red i n te. 

Kom pol har möte den 8 dec 
kl 19.30 på partilokalen. Oisk av 
verksamhetsberättelsen · samt be
redning av fullmäktige. 

!VECKOBLADET-l 
L . J 
Veckans VB-redaktion var: Lars 
Borgst röm och Gunnar Sandin. 

Nästa ·veckas kontaktredaktör är 
Gunnar Sandin tel 13 58 99. 
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