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Arbetet i dåligt s~illskalJ 
officiella politik som är tid
ningens. Det är tydligen inte 
bara marknadsavdelningen som 
har stor självständighet på 
Arbetet. 

Det blir veteranbilsmässa i Malmö nu i helgen. Kär
leksfullt restaurerade gamla fordon visas upp och 
likasinnade träffas för utbyte av åsikter och gamla 
kolvringar. Men mässan är inte minst en kommersiell 
tillställning vilket framgår av alla firmor som ställer 
ut och ordnar montrar. Huvudarrangörer och sponso
rer för mässan, utom veteranbilsföreningarna, tid 
ningen Arbetet och Shell . 

Det blir motdemonstrationer 
utanför mässan både lördag och 
söndag. Shell är som bekant 
föremål för en internationell 
bojkott pga av sitt engage
mang i Sydafrika. Eller är det 
inte bekant för Arbetet? 

Besvärad reaktion 
- Chefredaktör Lars Engqvist, 
som ska öppna mässan på 
lördag klockan 12, känner för
stås till bojkotten och blev 
klart besvärad över uppmärk
samheten, berättar Greta Hof
sten. Hon är ordförande i 
Isolera Sydafrika-kommitten 
(Isak) i Lund, där bl a social
demokraterna har representan
ter i styrelsen, och som har 
organiserat lokala protestak
tioner mot Shell. 

Hon har talat i telefon med 
Lars Engqvist som först förs
ökte bagatellisera det hela. Ar
betet var bara med på ett hörn 
och Shell var en kommersiell 
utställare bland många på 
mässan. Det sista är inte sant. 
Shell har enligt mässprogram
met ingen monter som de fir
mor som har hyrt in sej, utan är 
som sagt en av huvudorganisa
törerna. 

Invigningstalaren Engqvist 
säger att Arbetets medverkan är 
ett initiativ från tidningens 
självständiga marknadsavdel
ning som han hänvisar till. 
Marknadsavdelningen säger på 
förfrågan att den inte har gjort 
några politiska överväganden. 
På kulturredaktionen, tidning
ens "samvete", säger Bertil 
Palmqvist att han förstår om 
det blir reaktioner på tidning
ens engagemang. 

Bred bojkott 
Bojkotten mot Shell är 
etablerad och bred. Internatio
nellt stöds den av Kyrkornas 
världsråd med dess 400 miljo
ner medlemmar. I Sverige står 
bl a Svenska kyrkan, Mis
sionsförbundet och baptisterna 
bakom den. Åtskilliga insti
tutioner och enskilda har lagt 
om sina inköp av olja och 
bensin, och Shell är klart irri
terat. 

Demonstrationerna i Malmö 
på lördag-söndag blir också 
breda. Greta Hofsten har bl a 
varit i kontakt med Ingemar 
Simonsson, känd socialdemo
kratisk kyrkornarr i Malmö. 
Även om det kan bli svårt att 

Riksdagshörnan 
- Jag har berättat i riksdags
gruppen att vi i Skåne bjuder på 
två regementen, säger Rolf 
Nilson (vpk), denna vecka fri 
från plikter i Stockholm. 

Förslaget lanserades ju i VB 
att Lund ska avstå från det 
regemente, P7, som ingen i 
stan ändå bryr sej särskilt 
mycket om men som ÖB vill 
bygga ut till det dubbla. Där
emot finns det många andra 
ställen i landet där folk, även 
vpks riksdagsledmöter, vill ha 
sina regementen kvar. Kanske 
kan en skånsk generositet 
hjälpa till att lösa upp knutar. 

Den gamle vapenvägraren 
Rolf Nilson konstaterar, likt 
en kommentar i förra VB
numret, att vpk är på väg att bli 
försvarsvänligt, ·åtminstone 
om man får döma efter utta
landen av Lars Werner och Jan 
Jennehag. Förra kongressens 
radikalpacifistiska beslut tycks 
väga lätt. Och här i fyrstads
kretsen har rop-representanten 
Schlaug just lagt sej på en kurs 
i försvarsfrågan om iigger klart 
till vänster om vpk. Åtmin
stone om man ska gå efter de 
gamla dimensionerna. 

med kort varsel samla några 
massor i novemberkylan kan 
man utgå från att demonstra
tionerna noga noteras av de 
närmast berörda, dvs Arbetet 
och Shell. Det ska f ö bli in
tressant att följa Arbetets 
nyhetsbevakning av evene
manget efter helgen. 

Demonstrationsdeltagare 
från Lund uppmanas att gemen
samt ta pågatåget in, kl l 0.02 
på lördag och 12.02 på söndag. 

Ett mönster 
Arbetets medverkan tillsam
mans med Shell, eller åtmin
stone uppmärksamheten kring 
saken, beklagas säkert av tid
ningens politiska ledning med 
Lars Engqvist i spetsen. Men 
annars följer tidningens enga
gemang ett klart mönster. 

Det mönstret är stödet åt 
bilismen och "motorkulturen". 
Arbetets motorbevakning är 
omfångsrik, och motorredaktör 
Bo Larsens kommentarer till 
olika trafikregleringar och bil
skatter strider ofta mot den 

Veteranbilsintresset ingår i 
den motorromantik och motor
ideologi som är ett stöd för den 
hårdföra motor- och bilpraktik 
som propageras. Detta får väl
taliga uttryck i den special
bilaga om bilmässan som följ 
de med Arbetet i måndags, och 
där Bo Larsen stod för hela den 
redaktionella texten. Veteran
bilshobbyn är tydligen en fin 
liten nisch, skyddad från var
dagslivets hårda realiteter. "Här 
finns inga uttalade sociala 
barriärer eller några begrän
sande klasskillnader mellan 
människor." Och skulle det än
då uppstå några sådana otäcka 
skillnader finns det en säker 
nyckel: "Med gamla fina bilar 
och motorcyklar öppnas grin
den till slott och herresäten." 

Vi tror alltså att Lars Eng
qvist är ett offer för sina själv
ständiga och aggressiva mark
nads- och motoravdelningar. 
Det fritar honom naturligtvis 
inte för anklagelsen om grov 
politisk omdömeslöshet. 

Det minsta man kan begära 
är att han sjukskriver sej till 
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Ständigt aktuell! 
(apropå artikeln härintill) 

"Arbetet är och förblir min 
favorittidning när det gäller att 
finna illustrationer till den 
schizofrena samhällsutveck
lingen. Löpsedeln proklamera
de: 'Motorvåren är här - 10 
extra sidor.' Men oturen ville 
att det var samma dag som 
Bengt Nihlgård presenterade 

l
sin nya larmrapport om skogs
dödens framfart där han i all
varliga ordalag krävde allvar
~iga inskränkningar i biltrafi
lken i Skåne.'' 

Lucifer 15 maj 1987 

Köp och njut 
kåserisamlingen 

Stilla flyter 
Höje å 
I alla välsorterade lundabok
lAdor, på vpks expedition eller 
per telefon till Lars Borgström. 
131975, eller Gunnar Sandin, 
135899. 



Zenit och Lund 
Lördag den 12 november (se 
meddelande pA annan plats) 
firar tidskriften Zenit att man 
utger sitt hundrade nummer i 
formen av "nordisk socia
listisk tidskrift". 

Det var nog ursprungligen 
tänkt att hundranummersjubi
leet skulle sammanfalla med 
tjugoArsjubileet förra Aret. Men 
utgivningstakten har sackat 
vilket tyder pA att det kan vara 
svArt att få in bidrag, Atmin
stone i tid. Om det samma vitt
nar den stundom höga andelen 
av översatta artiklar. 

Omvänt behöver det senare 
inte vara nAgot fel. I ett litet 
sprAkormAde behövs mängder 
av introduktioner till och 
inblickar i utländska debatter, 
och den verksamheten har ända 
från början tillhört Zenits 
starka sidor. Just öppenheten 
för vänsterdebatten ute världen 
var väl ocksA det som en gång 
skapade Zenits särart och posi
tion. Ideema från England, 
Frankrike och Italien var en 
viktig motvikt under de Ar dA 
m-l-rörelsen höll pA att ta över 
den svenska (ytter)v änstem, 
inte bara för vad de sade i sej 
utan oclcsA som ett bevis för 
pluralismens värde. Där har 
historien gett Zenit rätt. 
KFML/SKP och dess teoretiska 
organ Marxistiskt Forum är sen 
länge borta medan Zenit gnetar 
på med sin utgivning. 

Mellan vpk Lund och Zenit 
har det funnits en särskild 
relation. En gång i tiden delade 
vi lokal, och folk med 
Zenitbakgrund spelade nyckel
roller när partiorganisationen 
reorganiserades i början av 
1970-taiet. Den speciella 
"vpk-Lund-linje" som dA och då 
gjort sej synlig, och retat andra 
delar av partiet, var märkbart 
påverkad av Zenit. 

V arken kring Zenit eller 
kring vpk Lund råder det samma 
glans som det en gång gjorde. 
Men uthållighet är också en 
dygd, och hundra nummer av en 
teoretisk tidskrift utan egentlig 
organisatorisk bas är faktiskt 
en smärre prestation. Varken 
tidskrifter eller partier är o
mistliga, men erfarenheten 
visar att de traditioner som de 
förkroppsligar inte utan vidare 
lAter sej ersättas. Och histo
riens hjul rullar på. I Lund har 
vpk för första gången, trots ett 
visst valnederlag, uppnAtt en 
viss kommunal maktposition. 
Och det som sker i Lund är del 
av en nationell utveckling där 
nylibralemas bakslag och eko
logistemas framgångar kan 
vara början till en ny politisk 
dynamik. . 

I det läget behövs teon, se: 
riösa analyser och debatter. V1 

Stor 
11tarkt1ad 1 
Solidar ansökte i somras om 
att-.få köpa mark för en stor
marknad på Gastelyckan. Sju 
olika lägen föreslogs. Ärendet 
bordlades i byggnadsnämnden 
men togs upp igen i onsdags. 
Med den ganska starka opini
on mot stormarknader som 
präglat lundapolitiken hade 
man väntat sig ett klart av
slag. 

Men icke - borgarna var 
nu eniga om att anvisa en 
tomt vid Dalbyvägen för ett 
stort dagligvaruhus. Kruxet är 
bara . att där finns ett ofärdigt 
hotellbygge som måste lösas 
ut med dyra pengar till en 
finsk bank. 

Så borgamas beslut kan ha 
varit en medveten nitlott -
köpet lär inte gå att genomfö
ra före nyår, och sedan har de 
partier som är motståndare 
till stormarknader majoritet. 

Ty i denna fråga var vpk 
överens med såväl miljöparti
et som socialdemokraterna. 

l Vpk-ka11didater, 
budget 111111 
Roland Andersson nominera
des (i praktiken utsågs) som 
väntat till vpks minoritets
företrädare av medlemsmötet 
i onsdags. Inga andra kandida
ter fanns, men det blev viss 
diskussion kring hans arbets
uppgifter. 

Till ledamot i kommunens 

De senares medlemsmöte har 
med kraft avvisat en stor
marknad, trots att det rör sig 
om Konsum. Det är ett starkt 
och demokratiskt fattat be
slut, som med stor övertygel
se fördes fram · av Birger 
Rehn. Hans argument, som 
att butiker ska finnas i bo
stadsområdena där folk bor, 
och att .ett dagligvaruhus vid 
Dalbyvägen .bara vänder sig 
till bilburna kunder, hade inte 
kunnat sägas bättre. 

Thomas Schlyter 

valberedning nominerades Da
vid Edgerton, med Kitten An
derberg som suppleant. illf 
Nymark blir vpks nya repre
sentant i Sydvästra Skånes 
Kommunalförbunds fullmäk
tige. 

Övriga vpk-kandidater till 
styrelser och nämnder spikas 
inte förrän på medlemsmötet 
den 24 november. Valbered
ningen har många kandidater 
klara men inte alla, och mö
tet i onsdags gav den fler upp
gifter. Det ansågs önskvärt att 
vpk-are föreslogs till en rad 
olika smärre nämnder o dyl. 

Vpks linje när det gäller 
den nu aktuella kommunala 
budgeten väckte lång debatt 
men meningsskillnaderna var 
inte så stora. Det konstatera
des att de olika "överbuds"
alternativen nog rymdes inom 
budgetkontorets sedvanliga 
f elräkningsmarginal. 

.Möte n1cd l\1otpol 

do(e~t: 
Per f vostin. 

l Lördags avhöll Motpol ett öppet möte över ämnet Medicin och moral i stadshallens ses
sionssal. Paneldebatten leddes av PO Östergren, som också är huvudredaktör för tidningen 
Motpol. Deltagare i debatten var Prof. Uffe Juul-Jensen, Århus, Dr Svante Malmgren, Lid
köping, DocenteQ. i teologi Per Frostin, Lund samt överläkare Anders Björklund, Lund. 

Inledningen hölls av di
striktsläkare Peter Nilsson 
från Dal by, SOil också är 
ordförande i Motpol. Nils
son framhöll bl.a. att indu
strin borde ta ett större eko
nomiskt ansvar för arbets
skadorna än i dag, då bara 
20 % kommer från det hål
let, resten får övriga skatte
betalare stå för trots att in
dustrin idag är orsak till 
mycket av den ohälsa som 
finns i dagens samhälle. Dr. 
Anders Björklund hävdade 
att ingen blir avvisad idag 
när det gäller sjukvård. På 
den punkten blev han 
motsagd av bl.a. Länkamas 
representant på mötet, där 

tackar Zenit för de gångna 
hundra numren och för viktiga 
lokala insatser, men önskar 
ocksA lycka till i framtiden. 

man faktiskt blivit t.o.m. 
avvisade vid delirium. Dr. 
Björklund ville att man 
ej vid sjukskrivning skulle 
vara för snabb att sjuk
skriva patienter, därför att 
sjukdomen gick i många fall 
själv tillbaka. På denna 
punkt blev han upplyst av 
Ulla Hansson vpk, som 
presenterade sig som den 
ständiga patienten om att 
allmänläkarna ofta saknade 
kompetens att bedöma psy
kiska besvär, varför det 
händer att patienter blir av
visade av denna orsak. Prof. 
Uffe Juul-Jensen berättade 
att i Danmark betalar man 
ej någon avgift vid läkar
besök. I övrigt var förhål
landena likvärdiga med de 
svenska. Jensen liknade 
sjukvården vid en alltför 

liten livbåt som om alla 
skulle få plats i den måste 
en del sitta och dingla med 
ena benet utanför. Dr. 
Malmberg pekade på att 
man kunde omfördela resur
serna när det gäller späd
barnsdödligheten genom 
t.ex. sända hem mödrarna 
en dag tidigare än i dag från 
BB och härigenom sänka 
denna spädbarnsdödlighet 
med någon promille. Peter 
Nilsson ansåg att vi som ar
betar inom vården borde 
agera som medicinska ad
vokater och företräda de 
svaga grupperna, som an
nars inte kan göra sig hörda. 

Motpol räknar sig som 
arvtagare till socialistiska 
läkare på 30-talet. 

Göte Bergström 



1968 
Nu börjar de komma - böc
kerna om 1968. Tidigare i 
höst läste vi "Gammal man 
med trumpet" av Sven-Olof 
Lorentzen, en roman om 
några vanliga och ganska 
skötsamma studenter som 
bodde i kollektiv i Värpinge 
i Lund. 

Nu är det Tomas Löf
ströms tur med Till min 
syster - en berättelse om 
några människor som alla 
är födda 1948 och som 
kommer till Lund 1968. 
Centrala gestaler är lärar
sonen Fredrik Vilhelm och 
prästdottern Helena, vilka 
båda radikaliseras i Lund, 
men som senare väljer olika 
vägar. Fredrik Vilhelm dok
torerar i sociologi och får en 
tjänst i etablissemanget. He
lena reser ut i världen - till 
Calcutta, Marakesh och 
andra hippiställen - men 
väljer att senare ansluta sig 
till Kommando Gudrun 

Ensslin, löper linan ut och 
hamnar i evig landsflykt . 

Man märker att Tomas 
Löfström är bra på att be
skriva milj ö, stämning och 
atmosfär vare sig det gäller 
Lund, Österlen eller Cal
cu tta (han har ju tidigare 
gett ut flera fina reseskild
ringar). Han väljer de rätta 
nyckelorden för att snabbt 
skapa en tidsatmosfär: 
"Kommer ni ihåg bilderna? 
Dessa tidstecken, det sena 
sextiotalets ikonografi. 
Skäggiga individer, röda 
stjärnor, himlar, rök, hals
band och glitter, optiska 
synvillor, gevär Che ·Gue
vara, Max von Sydow som 
Jesus, nakna flickor, vägar, 
palmer, jugendmönster, 
ögon, leenden, barn, kartor, 
händer, kärlek, hav, långa 
hår i vind, stränder, berg, 
snö och sol - och en skugga 
bortom allt , ett dunkelt hot 
bakom bergen, som skuggan 

från Mordor i Tolkiens 
Sagan om ringen som vi ju 
alla läst." 

Han beskriver hur talkö
rerna lät, när demonstra
tionståget ropade i Kloster
gatan och hur man fixade 
ett allaktivitetshus. 

Visst kan han en enstaka 
gång låta väl högstämd. Men 
man överser gärna med det, 
för det stör ändå inte helhe
ten. 

Vänsterrörelsen skildras 
varken avståndstagande eller 
okritiskt. Huvudpersonernas 
levnadslopp symboliserar 
vänsterrörelsens möjligheter 
på ont och på gott. Men va
let beskrivs inte som enty
digt. 

Tomas Löfström visar 
med denna bok att han bli
vit bättre som romanförfat
tare, bättre på att göra sina 
gestalter trovärdiga, bättre 
på att hålla samman en 
berät~else. 

Välsigilade tryckfriltete11 
Tryckfrihetsåtal har väckts mot ten, etter mönster av aroer:rr- surna 1 Lunu, men som var 
tidningarna Internationalen, pressen men även andra tid- fräscha i en ny stad och inför 
(Norrskens)Flarnman och Pro- ningar vid århundradets början. en ny publik. Mötet började i 
letären för vad de har skrivit Det handlar faktiskt om demo- vacker sol och slutade i tät 
om det s k polisspåret i utred- krati. Ta t ex "obducenten" i det snöyra, så det var svårt att se 
ningen av Palmemordet. Närm- mordfall som så starkt upprörde noterna vid sista numret, fast 
are bestämt för att de har namn- svenskarna förra året. Hans det gjorde inte så mycket för 
gett enskilda poliser ur den s k identitet var givetvis känd av det var "Internationalen" och 
basebolligan (det närmaste lO 000 läkare och 1000 journa- den har vi spelat förr. 
som vi i Sverige har kommit lister, samt deras släktingar Själva fäste vi oss vid T-

Latinamerikas, Israels m fls och värmer, men vanligt folk amas fiffiga agitpropläda: hög-
dödsskvadroner): Tell, Piltz fick inte veta vem han var talare, apparatskåp och talar-
och andra. I lördags höll tid- förrän just Proletären avslöjade stol i ett. Det var kul att för en 
ningarnas moderorganisatio- det (T et Härm). gäng leva upp till det gamla 
ner: APK, SP och KPMLr pro- Sä vi for in till ett förmöte namnet- Lunds Kommunisti-
testmöten på skilda häll, bl a i på Södergatan i Malmö, en ska Bläsorkester var ju en 
Malmö. bleckensemble ur orkestern. ekumenisk beteckning för att 

Inom Lunds Kommunistiska Arrangörerna var mycket glada kunna samla kommunister av 
Bläsorkester ville vi gärna gö- - de hade väl inte räknat med olika schatteringar. Men fram-
ra en insats för tryckfriheten. aktivt stöd frän vpk-hället. för allt kändes det bra att slå ett 
Där finns sympatier för VBs Själva fick vi spela ut så myc- slag för tryckfriheten. 
linje som ju går ut på större ket vi orkade av alla klassiska Gunnar Sandin 
öppe~et och fränhet i debat- slagnummer som börjar bli rätt 

U p piggad pressgra1111e 
Vi i VB har alltid värnat om den 
lokala politiska debatten. Det 
har blivit bättre efter hand: 
både Arbetet och sydsvenskan 
har numera regelbundna lokala 
ledarartiklar som inte sällan 
handlar om Lund. 

Men vi gläder oss också åt 
den uppryckrling -som har skett 
av "Lundademokraten", SAP 
Lunds tidning. Nr 3 för i är, 
som bl a fanns tillgängligt på 
förra fullmäktigemötet, inne
höll flera saker av intresse. 

Själva fåste vi oss bl a vid 
den osignerade valkommenta
ren. Där konstateras att det 
ökade valskolket inte var en 
företeelse enbart bland borger
ligt sinnade, som det har sagts 
i mänga analyser. V al delta-

gandet har i Lund sjunkit extra ett sådant klimat att konstruk-
starkt i valdistrikt med hög s- tiva samtal och kreativa kom-
andel som på Väster, Nöbbe- promisser blir möjliga". 
löv, Norra Fäladen och Linero. Nämndledamöterna får inte vara 
Både s och vpk backade ju en några nickedockor som bara 
smula i kommunalvalet, men kommer till sammanträdet och 
det fanns undantag. Bäst var röstar (den som läst VB vet att 
Gunnesbo med. en kraftig ök- det tidigare har funnits sädana 
ning för bägge partierna. Kom- socialdemokrater på en del 
mentatorn ser barnomsorgs- häll) . Samordningen ställer 
frAgan som förklaringen i detta stora krav på kommunalråden, 
småbarnstäta område. säger han också med en hörbar 

Claes Göran Jönsson säger i suck. 
en kort artikel att socialdemo- Även Gun Hellsvik (m) med-
krarerna har tagit på sej ett verkar med intervjusvar. "Hur 
tungt ansvar genom att leda har vpk plötsligt kommit med i 
kommunen, eftersom man får bilden så till den grad!?", und-
räkna med att ibland fä alla de rar hon bl a och tänker väl t ex 
fem andra partierna emot sej. pA alla presidieposterna. 
Framför allt gäller det nu för 
nämndordförandena att "skapa 

~Frän det ~mmunala 

Tom lägenhet sticker i ögonen 
En skamfläck mitt i Lund är 
den outhyrda lägenheten vid 
Folk å Rock på Stortorget. 
Lägenheten har stått outhyrd 
i flera år och fönsterna är för
spikade med fula masonitski
vor. Ägaren vägrar hyra ut 
den till bostad. Redan 1985 
ville han ha kontoriserings
tillstånd, och hotade med att 
l å ta lägenheten stå tom om 
han inte fick hyra ut den som 
kontor. I Lund gör hyresvär
darna som de vill. De bostads
lösa ungdomarna har hittills 
bara kastat irriterade blickar 
upp mot de förspikade fön
sterna när de passerar på väg 
till bostadsförmedlningen. 

Miljönämnd puffar på 
I miljö- och hälsoskydds
nämnden har man nu förstått 
att det inte görs särskilt myc
ket för att få bort sJ-bussarna 
från kvarteret Galten. Därför 
har nämnden beslutat att skri
va både till SJ, kommunsty
relsen, byggnadsnämnden och 
gatu- och trafiknämnden och 
begära att arbetet påskyndas. 
Om skrivelsen behandlas i den 
långsarna takt, som är bruk
ligt i kommunen, blir den lig
gande till efter årsskiftet. Det 
är bra för då finns det en 
chans att den blir positivt be
handlad. 

Handlar kommunala bolag 
från Shell? 
Som svar på en vpk-interpel
lation för en tid sedan sa 
kommunstyrelsens ordföran
de Gun Hellsvik (m) att kom
munen inte köper olja från 
Shell. Däremot ville hon inte 
svara på om de kommunala 
bolagen köper olja därifrån . 

Det vore lämpligt att kom
munens bolag själva deklare
rar att de inte köper Shellolja. 
När partierna ska utse styrel
seledamöter till de kommuna
la bolagen är det viktigt att 
man väljer personer som är 
beredda att besluta om en 
bojkott av Shell. 

Kök för sopor 
Sortering av sopor börjar i kö
ket. För att man ska kunna 
sortera sina sopor måste kö
ken vara byggda så att man 
får plats med flera olika sop
påsar och behållare för flera 
olika sorters avfall. Det har 
miljö- och hälsoskyddsnämn
den upptäckt, och i yttrandet 
över ett nytt bostadsområde i 
Dalby säger man att köken 
ska göras på ett sådant sätt 
att källsortering av sopor kan 
fungera . 
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Zenit 100 
Nästa vecka utkommer Zenit 
nr 100! Ur innehållet: 

Tomas 
Forser 

Mats 
Franz en 
Gunnar 
Persson 
Anders 
Löfgren 

Kulturdemokra
ter bland kultur
aristokrater och 
kulturrevolutio-
när er 
Samtids
klicheer 
Socialismen 
poste restante 
Socialism i 'in
formations
samhället - är 
det något att 
bry sig om? 

Bo Reformer och 
Rothstein principer: två 

Zdenek 
Hejzlar 
Anita 
Göransson 
Herman 
Schmid 
Olle 
Svenning 
Gunnar 
Sandin 
Klas 
Eklund 

former av politik 
Från Pragvår till 
perestrojka 
Kön, klass och 
rörelse 
68 i våra 
hjärtan 
Europa som 
vänsterprojekt 
26 år 
i Lund 
Hurkan man 
älska en klass om 
man föraktar 
individerna? 

Sten Om vänsterns 
Henriksson kommunal

Sune 
Sunesson 
Kjell E 
Johansson 

politik 
Om 
1968 
Till minnet av 
60-talet 

Skaffa numret (om du inte är 
prenumerant) på den diskus
sions- och debattdag som 
Zenit med anledning av l O Q
jubileet ordnar på Smålands 
nation lördagen den 12 no
vember. Program: 

9.30 Mats Franzen: Samtids
klicheer 

11.00 Anita Göransson: Kön, 
klass, rörelse 

13.30 Göran Therborn: 
1889-1989- socialismens 
första eller sista århundrade? 

15.00 Bo Rothstein: Reform
politikens kris 

AHa är välkomna! 

För ytterligare upplysningar 
ring Zenit, tell33766. 

Vad gör Lunds 
kommun ekolog? 
Eftersom jag vid det här laget 
som ordförande har några års 
erfarenheter av park- och natur
vårdsnärnnden, ber jag få kom
mentera Owe Svenssons debatt
inlägg i förra veckan. 

Att Lunds kommunekologs 
verksamhet inte debatteras sär
skilt mycket behöver väl inte 
nödvändigtvis vara "alarmeran
de". 

Kommunekolog Nils Eng
lessons uppgifter har inte 
minst under innevarande år fått 
koncentreras på att slutföra det 
angelägna arbetet på en 
naturvårdsplan för Lund. Den 
beräknas vara färdig vid års
skiftet. 

Härutöver har kommuneko
logen tagits i anspråk före
trädesvis vid framtagandet av 
dels översiktsplan, dels miljö
program. 

På grund av denna arbets
belastning har Nils Englesson 
fått lämna andra uppgifter ifrån 
sig, exempelvis som sekretera
re i Höje å vattendragskommit
te. På sikt såge jag dock som 
allra riktigst att vattenskydds
frågor fördes över till kommu
nens naturvårdsenhet. Det vore 
logiskt. 

Att vår kommunekolog med 
sin placering på "parkförvalt
ningen" skulle ha låsts i en 
massa rutinärenden tycker jag 
inte har minsta fog för sig. 

"Parkförvaltningen" är 
egentligen ett rätt vilseledande 
namn. Jag såge gärna att den i 
fortsättningen fick heta "Park
och naturförvaltningen". Och 
analogt därmed blir det "Park
och naturnämnden". Detta in
nebär på intet sätt nedvärdering 
av park(vlrds)enheten, som jag 
inom parentes sagt anser vara 
välskött. Parkdelen skall själv
fallet fortsätta att utvecklas. 

Men alltför många i vårt 
samhälle har för sig att "park
förvaltningen" huvudsakligen 
ägnar sig åt plantering av 
blommor, klippning av gräs
mattor och liknande. Därav kan 
lätt följa den uppfattningen, att 
kommunekologen blir indra
gen i dylika ärenden. 

När Owe Svensson hävdar, 
att det är egendomligt med en 
ekolog pA parkförvaltningen, 

Ka rin Blom 
UardavägEJn 0:85 
223 71 Lund 

kan det möjligen tolkas som 
att beteckningen "parkförvalt
ning" fått honom att tro att 
dess verksamhet associeras till 
parker enbart. Vid sidan härav 
delar jag inte hans åsikt att "en 
park är inte ekologisk och inte 
ens avsedd att vara det". Varför 
inte, frågar jag. 

Naturvården har under senare 
år kommit att bli ett allt större 
arbetsområde. Jag gläder mig 
över denna utveckling. Ett 
slags friskvård för både natur, 
djur och människor. Utan att 
parkverksamheten skall in
skränkas; måste en fortsatt 
uppbyggnad av naturvårdssek
torn ske. Inte ett dugg skulle 
vinnas på att flytta över den 
till en specialreglerad nämnd, 
som enligt bestämmelserna i 
hälsoskyddslagen skall finnas 
i varje kommun och se ut på ett 
bestämt sätt. 

Oavsett om jag efter Ars
skiftet är kvar i park- och 
naturvlrdsnämnden eller inte, 
kommer jag i kommunfull
mäktige · att inte minst intres
sera mig för och främja såväl 
parkvlrd som naturvård. Ekolo
gi är ofrånkomligt i samman
hanget. 

Eric Rasmusson (m) 
Ordf i park- och 

naturvårdsnämnden 

ABF s 
års11töte 
Lundabygdens ABF har av
hållit sitt årsmöte i Lands
tingets hus på Baravägen 
den 27 okt. 

ABF har för verk;sam
hetsåren 1987-1988 gått 
med någon vinst (8000:-) 
efter att tidigare gått med 
storförlust. Orsak till vins
ten är att man varit tvungen 
att göra personalinskränk
ningar som varit smärt
samt. 

Cirkelstatistiken kommer 
i framtiden räknas de olika 
föreningarna till godo, och 
då även rena hobbycirklar i 
motsats till tidigare praxis. 
När det gäller barn som ti
digare var för unga att ingå 
i studiecirklar så kan de nu 
ingå i så kallade kulturgrup
per. På årsmötet bjöds vi 
också på en uppvisning av 
en iransk dansgrupp bestå
ende av barn. 

Göte Bergström 

POSTTIDNING 

Ny hyresvärd för vpk? 
På fastighetsnämndens senas
te sammanträde aktualisera
des en fråga som var aktuell 
redan i somras. Borgarna vill 
sälja 1700-talshuset på Bred
gatan 28, där bl a vpk är hy
resgäster, till Hantverksföre
ningen, som ju redan äger 
Magasin Wåhlin inne på går
den. Frågan blev emellertid 
bordlagd denna gången. 

Israel före 
och efter valet 

Läkaren Gert Andersson, 
som arbetade på Västban
ken i maj, inleder må den 7 
november kl 19.30 i studie
cirkelrum 2 på stadsbiblio
teket. Arr. Palestinagruppen 
och Vpks internationellla 
utskott. 

BLÅSORKESTERN Sönd 6.11 
kl 18.45 rep på Kapellsalen. 
Reservera lördag 19.11 för Eis
lerrep! 
DAMORKESTERN Sö 6.11 kl 
l 7.30 rep på Kapellsalen. 
VPK IF Ingen Lerbäcksträ
ning !ö 5.11 pga helg. Som 
vanligt nästa vecka. 
AMNESTY Ti 8.11 kl 19.30 
information för nya medlemmar, 
stadsbibliotekets cirkelrum. 

Iii-* l ~ kommunalpolitik 

Kompol har möte mån den 
7.11 kl 19.30 på vpk-lokalen. 
Diskussion om budgeten. 

~ICKOBLADET 
Detta nummer gjordes av Lars 
Borgström och Gunnar Sandin. 

Kontakredaktör för nästa num
mer är Gunnar Sandin, tet 13 
58 99. 
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