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Fredagen den 29 april 

Halv seger för l1yresgästerna 
på Klostergårde11 

För någon vecka sedan kom 
hyresnämndens beslut om hur 
mycket den anser att de om
tvistade p-platserna på Kloster
gården påverkar bruksvärdet. 
Beslutet kom att ligga mit 
emellan vad hyresgästerna, 
representerade av hyresgäst
föreningen, och å andra sidan 
ägaren, Invent Hyresfastighets 
AB, ansåg vara det rätta. Detta 
innebär att hyran delvis kom
mer att höjas, med 10 kr/kvm 
och år, vilket bar var hälften av 
vad hyresvärden ville ha, 

Arbetarenhet 
Arbetarrörelsens båda (större) 
partier ordnar som vanligt 
varsin demonstration på för
sta maj. Båda håller också 
torgmöte inför sin demonstra
tion nu på lördag. Men efter
som det är konkurrens om de 
attraktiva tiderna har s och 
vpk beslutat att dela på tim
men 11-12. Man varvar. För 
vpk talar Roland Andersson 
och Kajsa Theander. 

Arbetarrörelsens Enhets
orkester inramar med blås
musik. 
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nämligen 20.50. 
Två gånger i år har hyres

nämnden behandlat frågan om 
dessa p-platser. Sista samman
drabbningen var den 23 mars då 
Invent ABs representanter Klas 
Arebom och Torbjörn Torelli 
envist bestred att p-platserna 
skulle räknas in i bruksvärdet 
fastän de ligger endast sju me
ter utanför uteplatser, altaner 
och balkonger i låghusen på 
Sunnanväg 6 och 10. Miljö
och hälsoskyddsnämnden före
skriver 15meter som minimum 

Tåget går 
"Tala sanning om vapenaffä
rerna, Sten Andersson", lyder 
uppmaningen på en av vpks 
nygjorda förstamajbanderol
ler. De som vill stödja det kra
vet (och andra) bör samlas på 
Gemenstorget i god tid före 
demonstrationens avmarsch 
kl 14. (Där kan man köpa bal
longer till barnen och "Lund 
sett från vänster" till sej själv.) 

Vid ankomsten till stor
torget 14.3 O hålls huvudtalet 
av Rolf L Nilson, känd riks
dagskandidat från Lund. 

enligt miljölagen. 
Vid samtal med berörda hy

resgäster framkom att de 
kommer att vända sig till 
miljö- och hälsoskyddsnämn
den, och enligt uppgift kom
mer nämnden att ta upp ärendet 
på sitt sammanträde den 3 maj. 

På teckningen har Göte 
Bergström fångat en del av 
huvudaktörerna vid sista drabb
ningen i hyresnämnden den 23 
mars. 

Gravlax mm 
Före och efter demonstratio
nen kan man fika, se på film 
och utställningar, träffa folk 
mm på vpks Öppet hus i 
stadshallen. Levande pianist 
utlovas. 

På kvällen blir det tuffare 
musik och kraftigare förtä
ring. Från kl 19 är det insläpp 
till den sedvanliga förstamaj
festen i samma stadshall. Halv 
nio blir det konsert och sen 
dans. Gravlax mm serveras till 
humana priser, lovar festkom
mitten. 

Lösnummer 2 kr 

Tankar 20 
år efteråt 
I massmedia diskuteras för till
fället vad turbulensen kring 
1968 egentligen fick för be
tydelse . Det finns ungefär lika 
många teorier som det finns 
tänkare, men en trovärdig djup
sinnighet som man kan ta till 
sig är att vänstern segrade sig 
till döds. Vad som tidigare 
skilde klasser och partier åt 
blev i viss mån utsuddat och en 
överideologi etablerades. Det 
gällde bl a antiapartheid, anti
kolonialism, könsjämlikhet, 
miljöfrågor, barnomsorg, reli
gion. kläder och tilltal. 

Annu på femtiotalet, då jag 
gick i gymnasiet, ansågs det 
som självklart att pojkar och 
flickor gick i skilda skolor, att 
mamma borde vara hemma och 
att endast de fattigaste barnen 
skulle gå i kindergarten. Gud 
var ständigt närvarande i 
skolans ceremonier, den vite 
mannen härskade, engelsmän
nen behandlade sina kolonier 
väl, och dessa skulle snart bli 
fria. Man duade inte vuxna och 
i skolan blev arnn tilltalad med 
efternamnet. Det mesta av detta 
försvann efter 68. 

Forts på sid 2. 

Lundia Night Cafe 

Som tärningar skakas om 
mot insidan 
av den filtklädda muggen 

dansar vi runt i mörkret 
skördar slump 
och jagar tillfälligheter. 

När vi kastas ut över 
stenläggningen 
på Knut den stores gata 

är oddsen fortfarande 
emot oss. 

Ingenting vill 
lägga sig tillrätta. 

Vi är ute och slarvar 
och ingen 
önskar göra det ordentligt. 

Karl Witting 
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Om rätten att 
demonstrera 
och om nåden att 
vara född vit 
En av våra vänner befann sig i 
Sydafrika vid l Maj i fjol. Det 
var undantagstillstånd och alla 
utomhusmanifestationer var 
förbjudna. Ett par nyvunna 
vänner tog då med honom till 
ett möte i en kyrka i en svart 
förort. Men ett enda vitt an
sikte bland hundratals svarta 
väcker viss uppmärksamhet. 
Efter mötet väntade ett par 
herrar från den sydafrikanska 
säkerhetspolisen på honom. 

På polisstationen tog man 
filmen ur kameran, granskade 
pass och identitetshandlingar 
och ställde en mängd frågor. 
Framför allt ville man veta vad 
i all världen han gjorde på det 
där mötet.- Men, försökte vår 
vän förklara, i Sverige går man 
alltid på möten på l Maj. 

Så småningom fick han 
lämna polisen - utan sina 
filmrullar och med avskeds
hälsningen "Vi kommer att 
hålla ögonen på dig!". Men 
samtidigt också några erfa
renheter rikare. V ad skulle ha 
hänt om han inte hade burit 
svenskt pass? Vad händer alla 
de som dagligen tas i förhör 
hos apartheidregimens säker
hetspolis, men inte har fått 
nåden att vara födda med vitt 
skinn? 

I Sverige går vi alltid p å 
möten på l Maj. Vi demon
strerar för en ren miljö, för 
bättre barnomsorg, för arbete 
och bostad, för arbetarpolitik 
och socialism. Och vi demon
strerar framför allt för alla de, 
som inte har denna och andra, 
som vi tycker, självklara rät
tigheter. 

I Lund demonstrerar vi all
tid med Vpk på l Maj. Vi ses 
på Clemenstorget! Tåget går 
kl. 14.00! 

VpkLund 
Styrelsen 

Det är segrama som skriver 
historien heter det och det be
sannas i dessa dagar. 1968, för
står man av söndagsbilagorna, 
bestod av lite Beatles och lår
korta kjolar med några pikanta 
demonstrationer inströdda . 68-
vänsterns historia i Lund skrivs 
av Jan Mårtensson, och på AF 
framträder Per Lysander och Per 
Oarthon som periodens stora 
tänkare och folkledare. Det lär 
f.ö. också vara på förslag att 
man ska sätta bocken till träd
gårdsmästare. 

Men faktum är att jag har svårt 
att komma med något eget nytt 
och klargörande perspektiv på 
den tiden. Det gick på nästan 
alla sätt åt helvete: det är ju re
aktionen på 68 som dominerar 
Sveriges politiska liv sedan 
länge. Vad gäller VPK och vän
sterkrafterna utanför SAP ba
lanserar vi på gränsen till att 
ens vara representerade i riks
dagen. Socialdemokraterna går 
det ju hyggligt för mätt i pro
centtal, men partiet har nu i sex 
år styrt landet med en politik 
som på punkt efter punkt går 
stick i stäv med de ideal man 
säger sig kämpa för.Dn enorma 
förmögenhetsöverflyttningen 
från låginkomsttagarna till ka
pitalet under de här åren har 
ändrat Sverige i grunden - jag 
tror att vi sätts att vänja oss vid 
ett samhälle där de rika öppet 
kan leva ett helt annat liv än 
vanliga människor, som i Eng
land och USA. 
Det är inte särskilt lätt att v ara 
vpk-are i dessa dagar, men att 
vara socialdemokrat med öppna 
ögon måste vara fruktansvärt. 
Och att det är så gläder mig 
alltså inte, det är arbetarrörel
sens samlade position det gäller 
och den har inte varit sämre se
dan 20-talet. 

Tvättad byk 
Första maj i Lund blir en duell 

mellan Rolf Nilsson,vpk-are i 
Lund och förhoppningsvis bli
vande riksdagsman, och Sten 
Andersson, utrikesminister frän 
Stockholms Söder. Det är två 
politiska personligheter som 
jag uppfattar som tämligen 
jämbördiga och inte alltför oli
ka. Nåja, man får väl erkänna 
att Sten A är något mera erfaren 
på riksplanet. Båda har en sorts 
frisk råhet som inte kan undgå 
att väcka sympati och bägge 
har något halvdussin rävar ba
kom öronen. Sten Andersson 
kommer att sättas på hårdast 
prov denna första maj: han har ä 
ena sidan sagt att vapenbyken 
ska tvättas offentligt medan 

"-

han ä andra har varit fullt sys
selsatt med att släta över det 
dubbelspel som generationer av 
socialdemokrater har ägnat sig 
åt vad gäller vapenhandel. 
strålglansen torde ha mattats 
ytterligare kring t ex Erlander, 
Sven Andersson och Palme av 
vad som kommit fram, medan 
en del koryfeer av typ Mats 
Hellström rentav borde vara 
mogna för att återgå till stads
delsföreningama. För att äter
knyta till 60-talet: vad som nu 
uppdagas om hur svenska staten 
sålt specialvapen till USA och 
Australien mitt under Vietnam
kriget överträffar de vildaste 
fantasierna den gängen. Sten 
Andersson är den politiskt 
tyngst vägande i regeringen 
och väckte förhoppningar med 
sitt tal om att tvätta byken, 
men jag fruktar att han inte 
kommer att infria dem. 

Goda utsikter för Lund 
Pessimism över samhällsut

vecklingen och cynism över 
regeringens ljugande, men fak
tiskt lokal optimism. Jag tän
ker på Vpk Lunds valutsikter 
som sedan länge förklarats vara 
praktiskt taget noll. Jag tror 
inte det längre, inte sedan jag 
fick se årets lista till kommun
fullmäktige, som gjort intryck 
inte bara internt utan på de mest 
oväntade håll. En inbiten soci
aldemokrat sade sig vara djupt 
avundsjuk på Vpk Lunds för
måga att plocka ut nästan hela 
laget och kasta in utvilade re
server frän avbytarbänken. 
Själv suckade han över mar
morrövarna på socialdemokra
tiska listan: det är ju bra att 
kvinnorna lyfts fram, men det 
räcker inte som förnyelse, me
nade han. Det är lika illa på 
borgarsidan: folkpartiets för
nyelse brukar ju inskränka sig 
till att man ömsevis framhäver 
damerna Klette och Lyttkens 
och jag tror inte alla är nöjda 
med det. 
Nej, jag har inte den blekaste 

aning om hur det går i kommu
nalvalet i är och tänker inte in
gå några dumdristiga vad. Där
emot tror jag bestämt att Vpk 
Lund vinner valrörelsen, med 
den listan och den stridsglädje 
som finns . Vad gäller nu på 
söndag då valrörelsen börjar har 
jag hört att det ska bli hemskt 
fuktigt och utkylt i alla som
martorp och stugor, medan so
len kommer att skina på Cle
menstorget framät halv två. Vi 
ses! 

Lucifer 

Tankar 20 
år ••• 

Givetvis rådde fortfarande 
stora klasskillnader men de är 
numera främst knutna till jor
diska ägodelar, lön, lärdom och 
position i hierarkier. Det är 
inte fmt längre att vara fm och 
en människas politiska ideeer 
är inte längre självklart knutna 
till samhällsställningen. 

Antiparlamentariskt 
1968 innebar ju till en början 
en stegring av den utom
parlamentariska kampen. Man 
samlades på gator och torg för 
att föra fram sitt budskap, 
stormötena var legio. Sam
hället och de etablerade parti
erna reagerade med stor 
mistänksamhet. Detta var ju ett 
hot mot den representativa de
mokratin! De folkvalda skulle 
inte störa av stoj och stim. 
Hade folket lagt sin röst i val
um~ så var det nog med det. 

Aven här har en sinnes
förändring ägt rum. Åtmin
stone princip ska folkets in
flytande ständigt göra sig på
mint. T o m moderatema tycks 
omfatta direktdemokratin i 
vissa sammanhang. I Lund 
säger t ex moderatema at de vill 
bedöma kommendelsnämnds
försöket utifrän om de boende 
har fått ökat inflytande, vad de 
lokala politikerna har åstad
kommit är inte lika viktigt. Ja 
man säger rent ut att man vill 
minsk politikernas inflytande 
(men en djupare analys visar 
kanske att moderatema inte så 
mycket är för direktdemokrati 
utan mest är emot KON
försöket och för marknadskraf
terna). 

Vänstersocialdemokrati 
Samtidigt som man alltså med 
viss rätt kan påstå all 68 års 
ideal har blivit överideologi 
måste man också erkänna att 
den leninistiska (för at inte tala 
om den stalinistiska) tolkning
en av KOMMUNISMEN har 
lidit ett kraftigt nederlag. Nå
gon typ av socialdemokrati i 
betydelsen "flerpartidemokrati 
+social välfärd+ marknad med 
restriktioner" framstår alltmer 
som ett eftersträvansvärt ideal 
även i de s k socialistiska sta
terna. 

Vpk tenderar i sin praktiska 
politik att bli ett vänster
socialdemokratiskt parti, lik
nande SF i Danmarie Dock 
väntar ännu självförståelsen på 
att infinna sig, den gamla 
retoriken lever kvar och binder 
själarna vid det förflutna. 

För att inte bli längrandig 
slutar jag här. Hoppas andra 
läsare har synpunker på 
tjugoårs jubileet. 

Finn Hagberg 



Storstads-vpk: 
bilarna måste betala 
Nästa konferens borde handla om hur vi i 
grunden ser på de storstadsregioner där vi bor, 
tyckte någon. I en tid av internationell renäs
sans för storstäderna och där ungdomen aktivt 
längtar bort från landsbygd och småstäder 
behöver vi inte skämmas för våra hemorter. 

på landet, åtminstone om man jobbar i stan. 
Det kan man inte begära kompensation för. 
Bensinskatten borde höjas med 2.50 litern, 
och den höjningen ska drabba alla. Det blir 
ändå inte dyrare för bilisterna än vad det är i 
vårt närmaste grannland Danmark. 

- Det är faktiskt dyrt och obekvämt att bo 

Det sa Skånes distriktsord
förande Rolf Nilson på vpks 
storstadskonferens nu i helgen. 
Det var folk från Stockholm, 
Göteborg och Skåne som hade 
kommit samman för att dis
kutera trafiken, en fråga som 
står högt på den politiska dag
ordningen i alla regionerna. 

Inte bara luften 
Ulla Henriksson frän Lund 
inledde om storstadsluften. Den 
var f ö också huvudämnet för en 
rapport som Göran Pegert i 
Malmö hade ställt samman in
för konferensen. Hon berättade 
om svavlet, koloxiden, kväve
oxiderna, ozonet, blyet och 
annat ohälsosamt (men glömde 
dioxinet, erkände hon efteråt). 
Hon inskärpte att biltrafiken är 
den största föroreningskällan, 
en sanning som vi ofta har 
svårt att ta till oss därför att 
den är så obekväm. 

Den dåliga luften drabbar 
oss olika. Egentliga hälso
störningar är nog bara en mi
noritet utsatta för, ännu. Men 
ska vi inte vara solidariska med 
minoriteten, med småbarn, 
gamlingar, astmatiker och 
andra, undrade hon. Och hon 
gick utöver sitt omedelbara 
ämne som var de direkta miljö
medicinska effekterna och kom 
in på försurningen, som ju 
orsakas inte minst av bil
avgaserna. I nordvästra Skåne 
börjar markvärdena närma sej 
en kritisk gräns, och sen om 
inte förr uppstår omfattande 
problem för folkhälsan. 

Luftkvaliteten är ändå ett 
ämne som diskuteras mycket 
just nu. Men det får inte undan
skymma de andra trafikalstrade 
miljöproblemen. Faktum är ju 
att massor av människor inte 
får den ostörda sömn som de 
behöver för sin hälsa därför att 
buller tränger in i. deras hem. 
Sätt in treglasfönster, säger 
mänga politiker. Men ska man 
inte ha rätt att kunna sova för 
öppet fönster? 

Kommer vi att reagera på 
kunskapen och ändra kurs? Ulla 
Henriksson, yrkesverksam 
som miljöexpert med erfaren
het som och av politiker, var 
pessimistisk. Bilismen ökar ju 
hela tiden! 

Nej till "fattigmans 
tunnelbana" 
Eie Herlitz från Stockholm 

har lång erfarenhet som tra
fik- och miljöpolitiker, i och 
utanför vpk. Inte heller han 
hade blivit särskilt optimistisk 
av sina erfarenheter. 

Om storstädernas kollek
tivtrafik ska kunna överleva i 
någon omfattning måste · den 
förnyas rejält, var hans be
stämda mening. Bilföraren 
når sitt resmål bekvämt och 
relativt snabbt, och det måste 
alltså även de kollektivåkande 
göra. Tidigare hade han före
språkat direktbussar (som ger 
få eller inga byten, folk hatar 
att byta), men numera menar 
han att all viktigare kollektiv
trafik bör gå elektriskt. Andra 
miljörena alternativ trodde 
han inte på. 

Av de elektriska transport
medlen är pendeltågen snabba 
men går på tok för glest, tun
nelbanor går rätt snabbt och 
ofta men det är trist att inte 
ha utsikt, spårvagnar går i 
dagsljuset men kommer hopp
löst på efterkälken på grund 
av plankors och trängsel med 
andra vagnar. Han var mycket 
kritisk till det nyvaknade in
tresset för spårvagnar och me
nade att det emanerade från 
Reagans USA: när de federala 
anslagen krympte blev städer
na tvungna att anlägga "fat
tigmans" tunnel banor i stället 
för riktiga. För att spara fö
rarkostnader bygger man 
spårvagnarna allt större och 
låter dem gå alltmer sällan. 

Ta bort de dyra förarna, 
som dessutom har ett trist 
jobb i de nästan automatise
rade fordonen, säger Eie Her
litz. Med förarlösa system kan 
de små och smidiga vagnarna 
gå varje minut. I Frankrike 
finns redan sådant, fast sven
ska banor borde köra på stål
räls och inte på betongbalkar, 
för snöns och energins skull. 
Tack vare personalbesparing
en blir drift kostnaden förhål
landevis låg. 

Lyft handen från 
nödbromsen! 
Men investeringarna blir 
ofrånkomligen dyra. Och det 
är ju inte bara i storstäderna 
som vpk kräver tunga trafik
satsningar. I årets trafikpoli
tiska motion talar man om 
40- 50 miljoner på tio år. 

Johan Lönnroth, national-

ekonom från Göteborg, fann 
inte ekonomisk täckning för 
det kravet i motionen. Kapi
talisterna har förvisso mycket 
pengar men de är också dukti
ga på att gömma undan dem, 
och framför allt har vi formu
lerat så många viktiga och dy
ra krav som inte gäller trafi
ken. Därför bör vi acceptera 
principen om att varje trafik
slag ska bära sina egna kostna
der. 

Det gör bilarna långtifrån 
i dag, inte om vi tar med den 
fulla kostnaden för miljöför
störing och landskapsförore
aing i vid mening - bilsam
hället slösar med utrymme 
vilket bl a gör det fult. Alltså 
måste bilisterna betala. 

Hur? Johan Lönnroth var 
tveksam till de områdesavgif
ter som företagen enligt vpks 
förslag ska betala i Stock
holm och Göteborg. Vi bör 
inte ha avgifter som fördyrar 
arbetskraften och även drab
bar t ex en blomsterhandlare 
med cykelbud. För storstä
dernas del borde i stället p
avgifterna bli den s.tora nya 
inkomstkällan. Bilplatser kos
tar absurt lite om man jämför 
med hyrorna på de bebyggda 
ytorna. 

Men inte ens de pengarna 
'räcker. Då kommer vi inte 
ifrån nya höjningar av bensin
eller fordonsskatten. Glesbyg
den kan ges särskild kompen
sation, helst åt länstrafikbola
gen, men besioskatten är ett 
sällsynt dåligt verktyg att be
driva utjämningspolitik med. 
Johan Lönnroth var därför 
kritisk mot riksdagsgruppens 
uttalande om att de "bilbero
ende" ska kompenseras vid 
eventuella kommande höj
ningar. 

- Om man ska ta sig med 
tåg till socialismen, kan man 
inte ängsligt hela tiden hålla 
ena handen vid nödbromsen, 
slutade han. 

Gr 

Dåliga kvinnojobb 
Det har länge varit svårt att få 
folk som vill jobba inom äld
reomsorgen. Inte för att det 
är tråkigt att arbeta med gam
la människor utan för att ar
betsförhållandena är dåliga. 
Ensamt arbete, tunga lyft, 
ingen fortbildning, svårt med 
vikarier mm. 

situationen håller på att 
bli likadan inom barnomsor
gen. När tre personer är sjuka 
på ett dagis kommer bara en 
ersättare. Både ordinarie per
sonal och vikarier slits ut. Det 
har blivit svårt att få tag på 
personal. 

För att göra åtminstone 
något vill nu kommunledning
en göra om vikariatstjänster 
till fasta pooltjänster. Det be
tyder att vikarier får anställ
ningstrygghet och lön även 
när den ordinarie personalen 
är frisk. Men som vanligt med 
borgarna i Lund blir det bara 

·halvbra. De nya tjänsterna 
blir uppehållstjänster, dvs de 
anställda får inte lön hela året 
utan tvingas vara utan jobb 
fem veckor varje år. 

Varför inrättas uppehålls
tjänster enbart för kvinna
jobb? Låt i stället turistchefn 
få en tjänst med uppehåll hela 
året. 

Cyklar på pågatågen 
Kanske får vi ta med cyklar 
på pågatågen i framtiden. 
Vpks Bodil Hansson har före
slagit det i Sydvästra Skånes 
Kommunalförbund. När mo
tionen behandlades i SSKs 
styrelse yrkade båda lunda
representanterna bifall till 
förslaget. Claes Göran Jöns
son (s) ville ha en försökspe
riod där cyklar tillåts under 
veckosluten. Gun Hellsvik 
(m) sa att man i det fortsatta 
planeringsarbetet av tågtrafi
ken ska göra det möjligt att 
medföra cyklar. 

Men byråkratin är lång
sam. Beslutet blev att motio
nen remitterades till pågatågs
kommitten för ytterligare be
redning. Fast man skulle ta 
hänsyn till bl a vad lundarep
resentanterna sagt. 

Kapitalistnyck 
Det blir inget hotell vid Villa 
Sunna. Det blir ingenting an
nat heller. I drygt ett år har 
stadsarkitektkontoret arbetat 
med en detaljplan för kvarte
ret. Nu är ägaren, Anna-Greta 
Crafoord, inte intresserad 
längre. Det är dyrt för skatte
betalarna att tillfredsställa ka
pitalisters nycker. 
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Inte bara 
trådbussar 
När nu Gunnar Sandin fortsätter 
med sina rallarsvingar mot 
vätgasförespråkarna kan jag 
dock konstatera att han håller 
dörren öppen för att vätgas i 
framtiden ändå kan vara till en 
viss nytta inom transport
sektorn. Detta var just min 
egen ståndpunkt då jag i VB nr 
7 ställde frågan "Varför inte 
vätgasdrivna servicebussar?" 
Ty det är ju så att även om man 
inför trådbussar i Lund kommer 
det att behövas mindre stads
bussar för tvärgående trafik och 
för färdtjänstuppgifter. 

Eftersom vpk Lund i en 
motion krävt lokala experi
ment med alternativa bränslen 
ter det sig lockande att pröva 
just vätgas i småbussar, för 
vilka det finns en användbar 
teknik. 

När det gäller Gunnars kamp 
mot fraktionen "manliga arbe
tare från glesbygden och hans 
okänslighet för åldrade indu
striregioner typ Bergslagen 
och Norrlandskusten måste 
man känna till hans förkärlek 
för drastiska formuleringar för 
att undgå att bli förbannad. 

Men när blev det vpks poli
tik att utan motstånd acceptera 
att Norrland förlorar sina nä
ringar? Säkert behöver man 
inte ändra på älvarnas lopp el
ler odna djupfrysta jordgubbar 
på myrarna för att rädda 
Norrland. 

Finn Hagberg 

Nej till 
boskapstransporter 
"Vi kan ju knappast förneka 
faktiska förhållanden", skriver 
sign FH apropå att bygga en 
tunnel under Sundet för att 
underlätta för pendlarna. Det 
har väl alltid varit god vpk
politik att förneka faktiska 
förhållanden och framför allt 
att försöka ändra dess när vi 
inte har tyckt likadant. Vadan 
denna resignation? Kära FH, 
även om du är äldre än vi som 
minns du väl den gamla stolta 
vpk-parollen "Låt V eberöd 
brinna". Det betydde att man 
inte skulle satsa på de östra 
kommundelarna utan om folk 
bosatte sig där, långt från sina 

jobb, så fick de stå sitt kast. I 
sak har inget förändrats . 

Vi skall naturligtvis inte 
medverka till en ökad pendling 
mellan bostad och arbetsplat
ser, genom att bygga en fast 
förbindelse över eller under 
Sundet. Det blir säkert en 
kraftigt ökad pendling genom 
att människorna bor, bosätter 
sig, i Malmö medan företagen 
flyttar till Danmark och EG. 
Våra egna erfarenheter i vårt 
dagliga arbete säger oss att en 
placering inom EG är en stor 
fördel för den exportintensiva 
industrin. En av anledningarna 
till etablering inom EG är 
fördelen att hamna inom den 
gemensamma marknaden, inte 
att transporttiderna blir korta
re. Den fasta förbindelsen som 
sådan är mer att betrakta som 
en vision för biltrafikfantaster 
och intresserade vägbyggare. 
SJ behöver den inte. Akeri
ägarna inte. 

Vi som inte pendlar åker 
naturligtvis hellre båt på havet 
än fraktas som boskap långt 
under detsamma. 

Till debatten om EG eller 
inte kan vi återkomma. 
Lars Borgström & Lars Nilsson 

privatanställda och VB
medarbetare 

Peter Dahl i Lund 
I lördags var det vernissage på 
Peter Dahls utställning i Lunds 
konsthall, en utställning där 
man frapperas av ett mycket 
fint återgiv ande av ljus i 
oljemålningarna samtidigt som 
de speglar en viss ironi. Dahl 
är också aktuell genom att han 
är en av de konstnärer som har 

utformat vpks valaffischer. 
Han berättade vid samtal som 
vi hade att hans affisch som 
huvudmotiv kommer att ha ett 
träd med människor och krig. 

Dessutom visas på konst
hallens övervåning Peter Dahls 
kända Bellmansvit. "-

Göte Bergström 

Karin Blom 
Uardavägen D: 85 
223 7l Lund 

Slagord 
i valtider 
VB 15/4 efterlyser ett bra slag
ord inför valet. Jag har letat i 
min citatsamling för att se om 
det fanns något lämpligt. 

Som gammal lundensare och 
medlem av Tegnersamfundet 
hittade jag under Tegner, Esai
as, ett par rader ur epilogen vid 
magisterpromotionen 1820: 

Det sägs, att solen sänks, att 
dagen gulnar; 

välan! sd kämpen under 
aftonrodnan; 

dag är det nog ännu att vinna 
slaget. 

Så sant som det är sagt, men 
kanske något långt som paroll 
betraktat. Mera slagkraftigt är 
då ett annat citat av national
skalden: 

Än kommer dag, än är ej allt 
förbi . 

Men man skulle naturligtvis 
också kunna låta Rune L eller 
någon annan ärevördig kamrat 
gå i spetsen för förstamajtåget 
och upprepa de ord som Henrik 
av Navarra yttrade till sina 
trupper före slaget vid lvry den 
14 mars 1590: Följ min vita 
hjälmbuske, även om fanorna 
sjunker! 

Det som jag själv tycker 
vara det bästa förslaget är dock 
vad Harry Hjörne på GP skrev 
vid krigsutbrottet 1939: Allt 
kan hända, bara inte det v ärs
ta. 

För övrigt säger mig min 
inre radar, att valet sannolikt 
kommer att gå mycket bättre än 
vi själva fruktar och våra 
motståndare hoppas. Dock na
turligtvis bra under förutsätt
ning att vi tar till oss ytter
ligare tre rader ur epilogen 
1820: 

Tro ej, vad Mglösheten viskar 
till er, 

att striden är för hög för er 
förmdga, 

och att den kämpas ut väl er 
förutan. 

Lars-Arne Norborg 

l ~ kOI'TVIU1iatl8k l 
~ kommunalpolitik 

Kompolgruppen träffas på vpk
lokalen mä 2.5 kl 19.30. Diskus
sion om energipolitiken och hand
lingsprogrammet. 

POSTTIDNING 

KVARNBY
SKOLAN 

Bona folkhögskola 
l Malmö 

en arbetarrörelseskola 

För dig som 
- vill komma igen 

- behöver fräscha upp 
gamla kunskaper och 

självförtroende 
- behöver kompetens för 

fortsatta studier 
- vill allmänbilda dig 

- vill arbeta p6 ett 
annorlunda sätt 

040-49 43 13 
040-18 86 52 046-13 70 06 

Kollektivboende 
Det kända kollektivet Glädjen · i 
den vackra lägenheten vid Lunda
gärd söker minst en ny medlem, 
gärna kvinna, som är beredd att 
bo en längre tid. Ett stort och ett 
mindre rum blir ledigt 1.6 (kort
tidsboende är f ö möjligt juni
aug). Frän 1.8 bor i kollektivet 
Finn, Häkan, Kitten och Lotta. 
Kyrkog 17, te l 129098. 

• c. 
VPK IF. Träningen pä Lerbäck 
upphör. Seriespelet i div 2 har 
börjat. Bra för övrigt, 1-1 mot 
Karlstorp och 3-1 mot El-sand
berg. 
VANDRINGSSEKTIONEN. To 
5.5 kl 20 Pyrenearmöte hemma 
hos Ingrid A, Karl Xl-gatan 10, 
tel 142672. 
BLASORKESTERN. Lä 30.4 
kl 10.40 samling Mörtenstorget 
för appellmöte 11-12. Sö 1.5: 
se "Orkesterjournalen" eller 
ring Sten H, 144457. Glöm inte 
notställ till domkyrkan och kväl 
len. 

~ICKOBlADET 
Detta nummer gjordes av Lars 
Nilsson och Gunnar Sand in. 

Kontaktredaktör för nästa num
mer Finn Hagberg, te1129098. 
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