
UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 

Utkommer fredagar 198 9 15 :e årg. 

Fredagen den 3 
februari 

3- 9 febr. 
VB:s kalendarium över kulturarran
gemang och andra offentliga till 
ställningar. Interna möten återfinns 
i mötesspalten på sista sidan. 

SÖDRAN 
Torsd-Sönd: 
VI ses Igen, barn. Louis Malles 
självbiografiska film om sin barndom 
i det av nazisterna ockuperade 
Frankrike. Kl. 18.30 
Med Tidens Gång av Wim Wen
ders ( 1976) kl 21 ,00. Roadmovie 
om män med rockmusik. Fr 7 år. 
Fred-Lörd: 
NA TIBIO på Södran kl 00,15: Dom 
kallar oss mods .. en chock för 
fo!~hemssvenskar. Fr 15 år. 
SONDAGSMATTINE Barnen från 
Blåslöfjället. Av Jonas Sima 
(1980) med bl a Beppe Wolgers 
och Monica Zetterlund kl 14. 

BIO 16 
Carmen Carmen , Regi Carlos 
Saura.Fri entre. Fr 11 år. Sö 5/2 
18,30: St Knuts förs.-gård Linero. 
Må 6/2 19.00: Svaneskolans aula. 
Onsd 8/2 19,00: Ugglaskolans 
matsal , S Sandby. To 9/2 19,00: 
Hubertusgården, Nöbbelöv. 

SAGOR på stadsbiblioteket. 
sagorummet Lö kl 11: Sagor på 
spanska. Sö kl 15: Hiskeliga 
historier, Clas RoswalL 

MEJERIET Lö 21 lan Hunter o. 
Mick Ronson Band. To 9/2 20. 
Lasse Tenander. 

STADSTEATERN Tel.131415. 
Fre, Lör 19,30 Sön 16,00: Det 
enda rätta av Tom Stoppard. 
Gästspel Malmö stadsteater. 
Ungdom under 17 år fri entre. 

LILLA TEATERN spelar 
Strindbergs familjedrama 
Pelikanen tre, lör, sönd kl 19.30 
på gamla elvarket på 
Winstrupsgatan. Om en mor, en 
son och en dotter, vars karl har ett 
förhållande även med modern. Tel 
12 51 01. 

TYPOGRAFER OCH FACKLIG 
KAMP. Faktor Börje Ellerström 
berättar om semester och 
semesterhem på Kulturen månd kl 
19. Utställningen Arbetare i Lund 
för 100 år sedan visas alla dagar 12-
16. 

AM~ESTY Må 6 /2. Stadsbibl. 
Stud1erum. Bredg. 3 B kl 19. 

l detta nummer: 

Arg s-vice 
skäller VB 
för Mc 
earthy
maner 

Välmatat 
om 
korvsmet 
på 
Kloster
gatan 

Vi längtar till bitria veckan 

Lund l 000 år: 

Var är Eiffeltornet? 
Två svenska städer firar tusen
årsjubilewn 1990. Den ena är 
Västerås, där förberedelserna 
pågått i fyra år. Den andra är 
som bekant Lund. 

I Lund har det inte hänt så 
mycket, men i onsdags var det i 
alla fall ett möte mellan full
mäktiges och jubilewnskom
mittens ordförande Lennart 
Prytz (s), jubilewnsgeneralen, 
den hurtfriske Staffan Holm
quist, och representanter för en 
massa föreningar. 

Det blir ett måttfullt 
tusenårsfliande. "Inga kommu
nala miljoner", förklarade 
Prytz. Pengarna måste förresten 
sökas redan under våren. (Sen 
måste manus vara inne efter 
sommaren till jubileumspro
grammet som ska tryckas i 
december. På den tiden hinner t 
ex VB utkomma med femton 
nummer.) Man hoppas i gen
gäld mycket på föreningsfolkets 
och de andra lundabornas krea
tivitet och handlingskraft. 

Kommunens egen hand
lingskraft är inte så stor. "Kan 

vi få en tillfällig, störe cam
pingplats till jubileumssom
maren om sexton månader", 
undrade en talare. "Omöjligt", 
sa Prytz. 

Holmqvist sa att han ville 
"saluföra" Dalby hage. Ja, alm
döden kan säkert bli en 
turistattraktion. Annars talades 
det inte så mycket om handel, 
fast en del om sponsring. 

Det blir säkert småtrevligt 
det hela. Men alltså inte stor
trevligt. Tusen år är ett ganska 
runt tal och Lund en ganska rik 
kommun. När franska revolu
tionen fyllde hundra byggdes 
som bekant Eiffeltornet till 
åminnelse. I Lund planeras 
inget bestående. Trådbussarna 
kunde ha blivit vårt Eifeltorn. 
Med Lars Åström som ord
förande i ansvarig nämnd blir 
det väl på sin höjd frsöks
verksamhet med lättdieseL 

Och ingen ryttarstaty, något 
som annars brukar förekomma 
vid större jubileer. Fast det blir 
väl en liten statyett över katten 
Tusse. 

Lösnummer 2 kr 

Publikhall 
A v ekonomiska skäl har s och 
vpk skjutit fram planläggningen 
av en publikhal l, medan m p även 
av principiella skäl (stor
kalighet?) säger nej. 

Själv tycker jag att en stad av 
Lunds storlek behöver en stor 
arena för att kunna locka till sig 
attraktiva arrangemang och turne
ringar, då exempelvis massor av 
ungdomar kan träffas . Och det 
gäller inte bara idrott, en stor hall 
kan ju även användas i kulturella 
sammanhang. Till vardags ska 
publikhallen givetvis fungera 
som motionshall. 

storskalighet är knappast 
något ont i sig själv . Tänk om 
kommunen inte varit så snål vid 
planeringen av Högevallsbadet, 
då hade man sluppit problemen 
med de små omklädningsrum
men, bristen på läktare, trängseln 
i motions bassängen! 

Idrottshallar behövs i Lund 
bland annat för att lösa skolomas 
problem, för att varje stadsdel 
borde ha rätt till motionshall och 
för att vissa sportgrenar är i 
behov av utrymmen. Den pla
nerade EOS-hallen är ett exempel 
på hur man kopplar ihop de här 
behoven. Sedan kan man all tid 
diskutera om det inte är rimligare 
att kommunen står som ägare än 
föreningar, som ju får väldiga 
dolda bidrag genom de räntefria 
lånen. 

V ad det nu närmast gäller är 
att lösa Vipeholmsskolans och 
östra stadsdelarnas problem. En 
hall måste byggas, men var och 
av vem? Och hur stor får den bli? 
Kan man möjligen tänka sig en 
ganska stor och tillbyggnadsbar 
motionshall, som i en nära fram
tid kan utvecklas till att bli en 
kombinerad motions- och pu
blikhall? Det är dags att tänka 
efter .. . 

Finn 

Vpk-medlemmar! 
Vi påminner om Vpk Lunds 
årsmöte lördag 4 febr kl 10.00. 
Lokal: Fakiren, Bredgatan 5. 

På kvällen blir det fest inte 
bara fär medlemmar! Kl. 20.00 
börjar vi med en salladstallrik 

Anders Granström och Dam
kapellet framför berättelsen "Den 
vita strwnpan" av D H Lawrance. 
Det blir dans till Lufsens dixie
landband. 

Styrelsen 



Det 
socialdemokratiska 
Sverige 
Lund. 1989. Järnåkraskolan. 800 
ungdomars grundskoleutbild
ning ... Enligt de socialdemokra
tiska fläskiga och välformulerade 
valbroschyrerna ska detta vara 
lika med bra skollokaler, hela 
böcker och god och näringsriktig 
mat. 

I matsalen - myror på 
golvet. I duschrummen -
mögel. För cirka tre år sedan 
började väggarna i dessa dusch
rum att rasa! Elevrådet gick ut i 
pressen och uppvaktade Miljö
och hälsoskyddsnärnnden. Några 
aluminiumstöd sattes upp och 
kranarna fick nya plastknoppar. 
När jag lämnade skolan för ett 
och ett halvt år sedan var väg
garna återigen på vär att rasa! 
Och möglet var kvar i duscharna. 
När det regnar blir tillsynslärare 
Folke Nilsson tvungen att sätta 
en hink i korridoren. Jag har 
ALD-RIG bevistat en mer 
ohygienisk gymnastiksal än 
Järnåkraskolans. 

Det är ingen slump att Järn
åkra är en grundskola. Det 
äringen slump att Järnåkra bara är 
en av många svenska mögel
arbetsplatser just för grund
skoleelever. Det är ingen slump 
att regeringen sparat in 2,5 
miljarder på skolan de senaste 7 
åren. Det är ingen slump att 
lO 000 elever demonstrerade i 
Stockholm för några veckor se
dan. Allting har sitt samman
hang. 

Sverige är inne i en hög
konjunktur. Svensson köper mer 
än nånsin och företagen inkas
serar hiskeliga summor. Enligt de 
nationalekonomiska Keynesregler 
med vilka Sverige styrs SKA 
staten i en högkonjunktur spara 
in på den offentliga sektorn. 
Detta för att i den efterföljande 
lågkonjunkturen kunna pumpa 
pengar i främst industrin - men 
också i den offentliga sektorn. 
Allt för att motverka kapitalis
mens gissel: konjunkturväng
ningarna. 

Regeringen har hittills haft 
mycket lätt att spara in på skolan. 
Hur många svenska elever är 
fackligt anslutna? Jo, bara 
33 000. Hur många elever har 
rösträtt? Inte många. Men elev
råden då? Isolerade, utan reell 
makt. 

Alltför vänligt 
om Jan Mårtensson 

Efter sin förlöpning mot gunstig 
knakhökaren återtog Gunnar 
Sandin sin Dr Jekyllhamn i 
recensionen av Lunds tidningar. 
Han kunde lugnt behålit Mr 
Hyde's penna; bedömningen av 
Jan Mårtensson i Lunds vik
tigaste tidning blev allt aningen 
mjäkig. 

För i själva verket är det ju så 
att red Mårtensson lägger en tung 
hand över det massmediala Lund 
i egenskap av ledare och sållare 
av vad som ska undersökas och 
publiceras i den stora tidningen 
som läses av stora och små 
makthavare och vi andra. Man 
kan gärna anlägga ett 
alternativresonemang när man 
bedömer vad som skrives i SDS. 

I sin megalomani är j u 
Mårtensson Lund - analogt med 
Ludvig XIV i Frankrike. Ett pa
radexempel leverades i lördagens 
(28/1) blad . I en liten artikel 
långt ner på sidan får en 
underhuggare berätta Arbetets 
stora nyhet från förra torsdagen 
(19/1): att Vipeholmsskolan blir 
ett väldigt stort antal miljoner 
kronor dyrare, vilket ger Lunds 
skolstyrelse en hyreshöjning från 
2 till 6,6 miljoner kronor. 

Detta var dels en stor nyhet för 
lundaborna, dels en politiskt 
intressant implikation av 
privatiseringen. Lund kunde ju 
ha köpt Vipan av landstinget, 
men avstod till förmån för privata 
NCC som utan blygsel låter 
okontrollerade kostnadsökningar 
gå ut över skattebetalare och 
elever. 

Barnslig känslighet 
För det första svek Mårtensson 

sin journalistiska plikt genom att 
inte svälj a förtreten att 
konkurrenten var först och sna
rast publicera nyheten, eventuellt 
bearbetad och förbättrad. För det 
andra kunde han på övligt vis ha 
belyst det hela ur politisk 
synvinkel, det tvekar han inte att 
göra i andra sammanhang. Här 
anlägger "Mr Lund" ett barnsligt, 
men bland journalister inte alltför 
ovanligt perspektiv: "men det har 
ju stått i konkurrentavisan!" 

Alltså journalister som skriver 
för journalister, inte för att 
presentera sina läsare nyheterna 
snarast, oberoende av var de 

MEN - som tur är bildas nu L--------------1 
KÅRER som aldrig förr. Elev
organisationen, elevernas enda 
fackliga organisation (fd SECO/ 
Elevförbundet) kommer förhopp
ningsvis när verksamhetsåret är 
fullbordat att kunna räkna in 
ytterligare l O 000 medlemmar 
Elevorganisationen växer och 
regeringen får allt svårare att 

skära ner på skolan. Och du, om 
du själv går eler kärtner någon 
sopm går i skolan: Ta kontakt 
med Elevorganisationen, Sture
gatan 64, Stockholm. OCH -
den 10 februari demonsterar 
lundaeleverna för en bättre skola. 
Ta kontakt med KU för mer Info. 

kommer ifrån. I Mårtenssons fall 
tycker man sig ana en barnslig 
känslighet för att känna sig 
trampad på tårna. Slutresultatet 
av det här tramset blir 
hursomhelst för stora läsar
grupper att eftersom det inte stått 
i sydsvenskan så har det inte 
hänt. 

Knaksmetig 
kökkenmödding 
Det här är bara ett exempel på 
vad vi läsare inte får se i den 
s to ra draken, eftersom 
Mårtensson skickar ut sina 
adepter på så många harmlösa 
presskonferenser om spex, 
Knutsgille, Sparbankens fönster 
och annat efemärt istället för att 
verkligen gräva i både dynga och 
trevligheter av större dignitet. 
Det är vad jag men.!'-! med 
alternativresonemang. Aven på 
en välbemannad redaktion är 
varje journalist tillgänglig bara 
cirka åtta timmar fem dagar i 
veckan. Då gäller det att utnyttja 
yrkeskunnandet och gnistan till 
att producera spännande och 
läsvärt material, istället för den 
knaksmetiga (för att travestera hr 
Sandin), politikerfrotterande i 
och för sig välskrivna 
kökkenmödding vi nu tvingas 
konsumera. 

Bror med Thatcher 
Vi kan trösta oss med att denna 

tunga hand lyfts från oss i och 
med att Mr Lund om något år ska 
försöka bli du och bror med mrs 
Thatcher under några års tid. 
Från Lundone till Lundonl!! Där 
torde det vara betydligt svårare 
att skaffa sig förtroenden via 
bastun och Rotary. 

Om korvsmet, 
bussar och opinion 

POn 

VB har skrivit en ledare där man gjort 
en materialistisk klassanalys av 
Klostergatan och kommit fram till att 
huvudmotsättningen går mellan 
korvfabrikanter och macintoshägare, 
an åtgärder för och emot trafik kan fä 
skiftande konsekvenser samt att man 
därför måste vara oerhört konsekyent i 
kampen mot bilismen i stort. Ar dä 
klassferspektivet sä självklart i det 
fallet. 

Vad gäller Lunds innerstad finns )u 
ett brett intresse för en bättre milJo, 
bilfrihet och bättre kollektivtrafik . T o 
m köpmannaföreningen har ju fätt 
in tres se för gågator och det s k läs et 
pä stortorget infördes som bekant av 
en folkpartist. Frågan är därf~r om 
VB:s käcka klassanalys ar sä 
intressant. Vad som däremot är 
intressant är hur denna reglering av 
stadstrafiken, som alla vill ha, ska~ se 
ut. Vilka gator skall ta bussar, vilka 
skall ta emot bilar, vill vi ha fler 
gågator? Som VB själv antyder får en 

lokal reglering konsekvenser på annat 
h!ll. Ar det en fö rdel att fä 
Klostergatan bilfri om problemet 
flyttas till Winstrupgatan? 

Skulle en bilfri innerstad medföra 
an handeln flynar till nya köpcentra så 
som VB-ledaren antyder s! har vi 
stärkt bilsamhället genom att göra 
Lund bilfritt! Skall vpk dll till varje 
pris kräva en bilfri stadskärna om t o 
m VB -redaktören köper bil för att 
komrna åt sina färgband på Gaste
lyckan? 
Som vice ordförande i trafiknämnden 
måste givetvis Lars-Arne se till hur 
han skall kunna lösa detta med största 
möjliga stöd, för journalisten Gunnar 
är det viktigt att få rätt. För vpk är det 
kanske numera också vikugare att 
argumentera för an övertyga än för att 
fä sista ordet 

Det är nog denna fråga mer än 
trafikspörsmäl som debatten hittills 
har belyst. Lars-Arne argumenterar 
utifrän ett humanistiskt 
grundperspektiv som räknar med att 
kunna omvända t o m en korvhandlare 
för en bra förslag. Gunnar är snabb att 
markera skillnaden mellan (vi) 
marxister som förstAr mekanismen 
och (de) som skaffar bil och blir allt 
mer beroende. 

Pä kort sikt kan Lars-Arne te sig 
oskuldsfull där han riskerar att bli 
uppbunden av lojaliteter och tekniska 
problem medan Gunnars ~inje. 
åtminstone är framgångsnk 1 

Stockholm där ju en medium lyckats 
avsätta en JO med en liknande, mora
lisk argumentering. 

På lång sikt framstår dock Lars
Arne som mer förnuftig. Risken med 
den hårda polariseringen är blide att gli 
miste om nya övertygade och att tappa 
de som redan är med, men som inte 
känner an de kan leva upp till de höga 
kraven. VB:s ledare misskrediterar ju 
en bilfri Klostergata hos alla köpmän, 
även de som inte har affär vid 
Klostergatan, eftersom de som utpe
kade klassfiender knappast kommer att 
stödja förslaget. Uppenbart väckte le
daren ont blod hos potentiella 
sympatisörer som stöts bort ~~ det 
tönuga språket. Lars-Arne ar <:n 
förtjust cyklist men blir ändå arg. Till 
sist kan jag tänka mig att en och 
annan partimedlem börjar svikta när 
ett redan dåligt samvete, tyngt av 
dåligt besökta möten, rädsla för att 
yttra sig, bristande inbetalningar till 
kampfonder och dälig skolning i Marx 
och Lucifer, nu päläggs skulden an ha 
bil. Har hon tagit materialismen och 
Brechts .. Erst komrnt das Essen .. :· på 
allvar riskerar vi att hon väljer bilen. 

Men vad gör d! alla vi som trots 
allt tycker att Gunnar i grunden har 
rätt i an bilismen inte är riktigt bra. 
Alla vi som trots detta goda föredöme 
pli grund av dålig karaktär, fula in
tressen och flegma ändå kör bil? Skall 
vi lägga av med allt arbete och 
gömrna oss i vårt garage? Nej, erkänn 
er dubbelmoral men fortsätt an arbeta 
för en bättre miljö. Med små, små 
steg och med hjälp av en och annan 
korvhandlare kan vi nog slippa bilen 

en dag. · d' k.. bil · Under tiden: om ru än .. or 1 

Lund, kör inte på den överbelasta~e. 
och avg_asbemängda Dalbyvägen, kor 1 

stället Ostervångsvägen och tuta utan
för 32:an s~ att Gunnar förstår att vi 
trots allt inte sviker! 

Mårten DU/ler 

PS För teknikintresserade redaktörer: 
Detta skrivet på en Ericsson 7700 
reseskrivmaskin och redigerad på en 
Canon NP-155 kopieringsapparat med 
hjälp av en Fiskars hushll.llssax, en 
burk Casco RX-lim samt en 
kulspetspenna av märket Bic. Vem 
behöver en Mae? 



C H på underjordiskt möte 
studentprästerna i Lund hade i söndags bjudit 
in vpks förre partiledare, CH Hermansson till 
ett seminarium under rubriken "Kristendom 

och marxism", och som talare under en eku
menisk temagudstjänst i domkyrkans krypta 
på kvällen. 

Inför ett drygt femtiotal åhörare 
inledde C H Hermansson med en 
kort beskrivning av marxismen 
som ett verktyg för att förstå 
utvecklingen. C H pekade på 
vissa begrepp som missförståtts 
som "materialism" och 
"idealism". Materialister i 
marxistisk mening är inte en 
person som är prylgalen ,utan en 
som tror att de t inte är 
människornas medvetande som 
be-stämmer deras vara utan 
tvärtom deras samhälleliga vara 
som bestämmer deras med
vetande. 

,Vad sa Marx om religionen? 
C H passade på att avliva en 
gammal fördom om att Marx 
skulle ha ansett religionen vara 
ett opium för folket. Som mycket 
av Marx skrifter har också detta 
misstolkats . Uttrycket är en 
stympad del ur "Till kritiken av 
Regels rättsfilosofi" där Marx 
beskriver hur människor i 
maktlöshet v änder sig till 
religionen. 
Han liknar detta vid opium. Det 
betyder naturligtvis inte att Marx 
anser att de religiösa skulle vara 
någon form av andliga 
knarklangare, vilket tyvärr denna 
vantolkning av marxcitatet lett 
till både bland kristna och marx
ister. 

I själva verket menade C H 
Hermansson att socialister och 
kristna har gemensamma rötter 
och framför allt mycket ge
mensamt att kämpa för i dag. 
Han pekade på kristusgestalten 
som en revolutionär och visade 
på att många bonderörelser i 
Tyskland under medeltiden hade 
kristna revulutionära drivkrafter 
som taboiterna och vederdöparna. 
Han gick vidare och pekade på 
kampen mot Francofascismen 
och dagens befrielseteologi 
Iatinamerika. 

Samarbete nödvändigt 
C H Hermansson pekade på fyra 
områden inom vilken samarbete 
mellan socialister och kristna är 
möjligt. Ja till och med redan är i 
gång och bör utvecklas vidare till 
att gälla också existensiella frå
gor. De fyra områden CH pekade 
på var: 

Cykelstölderna 
ökar mest 
statistiken för 1988 kring brotts
ligheten i Lund visar att cykel
stölderna ökade med 436 och 
bilinbrotten minskade med 456. 
Det är en obehaglig trend som 
tyder på att cykeln hamnat i 
strykklassen när det gäller att 
hålla efter kriminalitet. 

l) Kampen mot kärnvapen för 
fred och nedrustning . 
2) Arbetet på att förbättra lev
nadsförhållandena i tredje värl
den 
3) Kampen för en bättre miljö. 
4) Avskaffandet av de sociala 
orättvisorna i v ärt land. 

Vem är ormen? 
Greta Hofsten tog upp frågan om 
marxismens märmiskouppfattning 
som hon ansåg vara 
problematisk. Till skillnad mot 
kristendomen som hade en 
djupare människosyn hade 
marxister längre till förståelse 
och förlåtelse. Marxismen har 
drabbats av det moderna projektet 
- som hon uttryckte sig. CH 
instämde i att det behövs mer 
debatt om marxismens 
människosyn. 

Gustav Wingren menade att 
marxismen hade en motsvarighet 
till kyrkans eskatologi ( närmast: 
läran om de yttersta tingen) där 
arbetsdelningen var syndafallet 

Varför finns det t ex inte 
någon databank för cykelägare, 
där man frivilligt kan registrera 
sin cykel och som polisen kan 
anlita vid kontroller och för att 
spåra upphittade cyklar? Varför 
finns inte enkla stöldanmäl
ningsblanketter som man själv 
kan fylla i? Varför bedrivs ingen 
forskning kring det flitiga 
cykelstjälandetjust i Lund? 

FH 

och revolutionen frälsningen. 
Tanken på Lenin som en Ryss
lands gubben Noak är otvivel
aktigt roande. Men vem är ormen 
i paradiset? 

Underjordiskt möte 
På kvällen medverkade CH i 
domkyrkans "Söndagskväll i 
kryptan" där han talade över 
temat. Vem har makten över 
Sverige. Med en anspelning på 
Lunds egen jätte (Finn) pekade 
han ut fyra jättar som styrde 
Sverige. De "15 familjerna hade 
vuxit till fyra konglomerat som 
har den ekonomiska och alltså i 
grunden också den politiska 
makten i Sverige. 

Att det står i grundlagen att 
"all makt utgår från folket" får 
nog mot den bakgrunden ses som 
en betydande överdrift. 

Nästa söndag talar Boel 
Flodgren om makten över 
forskningen. 

RL 

Frän det 
kommunala 

Bilfritt 19-25 maj 
Det blir bilfritt i Lunds innerstad 
den 19-25 maj. Första dagen blir 
en fredag. Det är bra för då kan 
gatukontoret göra de sista för
beredelserna under ordinarie ar
betstid. Det är framför allt bra 
att veckan kan få en flygande 
start med en innehållsrik helg. 

Kommunen kommer att satsa 
på aktiviteter under den inle
dande helgen men ocksåunder 
veckan. Exakt vad det blir är 
ännu inte bestämt. Men det blir 
både underhållning och allvar. 
Det är klart att busstrafiken 
kommer att förstärkas. Man 
kommer att göra stadsbussrna 
avgiftsfria under veckan. Kom
munen kommer att låna in 
miljövänligare demonstrations
bussar. Kanske något företag som 
tillverkar trådbussar kan sätta upp 
en provisorisk ledning och köra 
något hundratal meter? Det blir 
förmodligen seminarier om stads
trafiken. Det är en öppen stäm
ning så alla ideer är välkomna. 

Dags att fundera på aktiviteter 
Organisationer som är intres
serade av stadsmiljön kommer 
~aturligtvis att ta tillvara möj
ligheten att föra fram sina ideer. 
"Friställda ytor ska upplåtas 
generöst" står det i VVBs förslag 
till arbetsprogram. Så bör det 
naturligtvis bli. Det är alltså dags 
för intresserade organisationer att 
börja fundera på aktiviteter. 

N å g on gemensam långlördag 
lär handelsföreningen inte arran
gera. styrelsen hotar med att 
handlarna ska friställa personal 
under bilfria veckan. Men det är 
säkert bara tomt hot. Framsynta 
handlare inser naturligtvis att allt 
som händer i innerstan under 
bilfria veckan kommer att dra dit 
folk. 

Ska gatukontoret röja 
konstsnö? 
Enligt uppgift förhandlar Lars 
Åström (s) - som har goda 
kontakter med högre makter -
om lagom bra väder under 
veckan. 

Veckan ska finansieras med 
de pengar som blivit över från 
vinterns snöröjningskonto. Det är 
de borgerliga partierna uppörda 
över. De tycker det är ansvars
löst. Det är svårt att veta vilka 
kontakter de har med makterna. 
Men det verkar inte bli någon 
snö att röja nu. När det inte är 
frostgrader kan man inte ens göra 
konstsnö. 
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MALMÖ: Spegeln S:a Förstadsg 
38. Sönd. 17.00 l Bergmans Det 
sjunde inseglet. Fasabinder
pjäsen "Soporna, Staden och 
Döden" av Folkteatern och Proteus 
spelas pa 1-olkteatern onsd - lörd. 
19,30. t o m 8 april. 

SMÅLANDS: Teaterpub med 
Valla och Andreas lörd. Litteratur
gruppen träffas månd kl 19. Alla 
nya välkomna. studiecirkel i 
socialism onsdagar kl 18. Råkkpub 
!ors 21-01. På scenen: Totta 
Näslund & Co. Medlemskort på 
expeditionen 12-19, övr vard 12-
15. Smålands nation öppen även 
för icke studerande. 

MUSIK PÅ BAL2AC blir det både 
tre och lördag. Bllvo Parilic spelar 
klassisk gitarrmusik fred kl 21 och 
bandet Almost Blue lirar jazz från 
be-bop till nu på lörd kl 21. 

JAZZ blir det dessutom på 
konsthallen lörd kl 11 med 
gruppen Kvällsjazz samt på 
storkällaren sönd 17-20 med 
Kroons jazzband. 

CAJUNPEPPAR spelar i Lilla 
Verkstan på Norra Fäladen lörd kl 
22. Latinamerikanska föreningen 
ACLA arrangör. 

MORRHAR OCH ÄRTOR med 
Gösta Ekman visas gratis på Lunds 
nation 5 vån kl19.30. 

MINNEN FRÅN LABYRINTEN -
antiken i Erik Lindegrens lyrik med 
Kristina Hallind Lö 4/2 kl 11.15 
Klassiska lnst. Sölveg. 2. 

FILOSOFICIRKEL 
introduktionsmöte Må 19,30 
Kungshuset, Carolinasalen. Arne 
Werner: "Viljan och kunskapen 
som materiens livgivande principer 
och kroppen som primärt kun
skapsorgan" 

,:..-- \. 

Hej! 
I mitt inlägg om trådbussar i VB 
m 3 hade jag uttryckt mig något 
ofullständigt om uppdelningen av 
stadsbussnätet och några rader 

Karin Blom 
Uardavägen D: 85 
223 71 Lund 

försvann dessutom i sättningen, 
vilket gjorde det hela något svår
förståeligt. Rätt text bör vara: 
"Dela även upp stadsbussnätet i 
två delar - en nordvästlig del 
som passerar centralstationen (in 
Spolegatan och ut Troliebergs
vägen eller omvänt) och en syd
östlig del som passerar Galten (in 
frän S Esplanaden på Råbygatan 
och ut igen via Bankgatan)." 

Gunnar Be/in 

MAKTEN ÖVER FORSKNINGEN 
Boel Flodgren, prof. i juridik, 
Domkyrkan, Sönd 19.00. 
Söndagskväll i kryptan. 

Inga dieselbussar innanför de yttre gatorna på denna kartskiss utom 
den korta sträckan mellan S Esplanaden och Galten. 

Svar frän Peter 
Larsson 
"Förutom skvallret om vad jag anser 
om att Vpk fått ordförandeposten i 
Kulturstödsnämnden, eller motivet till 
SAP:s ställningstagande angående 
fördelningen av ordförandeposter, rym
mer artikeln i Veckobladet en fråga av 
principiell natur. 

Försöken till politiskt angiveri 
från VB-redaktionen ärrnotbjudande ur 

demokratisk synvinkel: när VB påstår 
att de vet något om vilken/vilka or
ganisationer jag har varit med i, bryter 
man mot demokratiska fri- och 
rättigheter som man annars hyllar. Det 
är faktiskt sä att VB :s redaktion inte 
har en aning om vilka organisationer 
jag har varit med i, inte med mindre att 
man pAstär att man har tillgäng till 
medlemsmatriklar eller dylikt. Och om 
sA vore fallet hade man begått brott för 
att komma över dem. Det är just den 
typen av angiveri som äkta eller på
stådda kommunister alltid har vätjt sig 
emot, mänga gAnger har man dA 
försvarats av t ex socialdemokrater. 
Angiveriet var en metod som 
praktiserades av t ex Mc Carthy under 
de politiska häxprocesserna i USA. 
Det är trist att konstatera att VB an
vänder metoder som påminner om detta · 

för att komma !t en politisk 
meningsmotståndare. 

När det gäller varför nämndens 
sammanträde blev s! längt och varför 
sA litet blev uträttat s! hävdar jag att 
VB:s beskrivning har ganska litet eller 
inget att göra med vad som verkligen 
hände. Inte heller tror jag att orsakerna 
till varför sammanträdet skiljde sig pA 
flera sätt från hur sammanträden brukar 
vara i kulturstödsnä!_tmden, är san
ninsenligt återgivet. Vems förslag 
som "vann" eller inte "vann" i de 
frågor nämnden hann behandla 
kommer att framgli när protokollet är 
justerat! 

Kulturstödsnämndens nye ord
förande hade uppenbarligen miss
uppfattat innebörden i sitt uppdrag, 
likväl som de politiska realiteter som 
råder i kommunen efter valet 1988. 

POSTTIDNING 

M-politiker sabbar miljön 
Jack H Berggren, känd m-politi
ker i Lund, är fly förbannad. 
När hans bil besiktigades visade 
det sej att hans avgasrenings
ventil helt sonika var borttagen, 
och det blev förstås anmärkning. 
Nu hotar körförbud. Men JHB 
anser tydeligen att man ska få 
sabotera miljön ostraffat. 

Vpk 11- trämng Lerbäcksskolan Lö kl 
15-17 (på söndag kl 13 
Tornacupen). 
HANNAS FLÄKT rep på Palaestra 
sönd 512 kl17.30. 
BLÅSORKESTERN. Sö 5.2. kl 
18.45 prick rep på Kapellsalen, 
Mozart. Kl 20 årsmöte, därefter 
liten fest. Ta med dryck! 

ST_ÖDKOMMITT~N för 
Latinamenkas folk. Medlemsmöte 
på ABF !ors kl19. 

l!ii~l 
KOMPOL Måndag 6/2 19.00 
Diskussion om idrottshallar i Lund. 

Detta VB gjordes av 
Gunnar Sandin, Lasse Svensson 
och Kajsa Theander. 

Kontaktredaktör för nösta nummer 
är Gunnar Sandin, tel 13 58 99. 

De plumpa försöken från VB:s sida 
att hitta "sprickor" mellan SAP:s lo
kala partiledning och mig, är väl 
snarare ett uttryck för en gängse stil 
inom den kommunistiska rörelsen än 
på en riktig beskrivning av tillståndet i 
Lunds Arbetarkommun. Eller som min 
barndoms kommunist, brukade säga 
när han skulle avfärda en me
ningsmotståndare "Nä dä inte ha nAtt o 
säj, d! kväker di som gradera i 
vassen". 

vilket torde vara detsamma som nu 
Veckobladet ägnar sig At. Vad gäller 
Vpk:s politik i kulturstödsnämnden, 
blir det kanske anledning att !ter
komma till det även i Veckobladet 
under de tre kommande !ren. 

Peter Larsson 
l :e vice ordf. i kulturstödsnämnden, 

gruppledare för SAP 
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