
UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 

Utkommer fredagar 19 8 9 15 :e år g. 

Torsdagen den 24 mars 

z.~ 
24-30 mars 

VB:s kalendarium över kultur
~rra~ge!flang och andra offentliga 
tillstallmngar. Interna möten åter
finns i mötesspalten på sista 
sidan. 

BIO 
SÖDRAN PÅ MEJERIET 
Tillbaka till Ararat Den första 
dokumentära långfilmen om 
1900-talets första folkmord då 
1 ,5 ,iii .. armmenriar dödades' och 
ett h e t folk fördrevs från sitt land. 
Fred, lörd, sönd, 18,30. 
Det Röda Fältet Kinesisk film 
som fick guldbjörnen i Berlin förra 
året. Torsd. 18,30. 
Önsketrädet Bygemenskapen 
på den georgiska landsbygden 
har två s1dor. Den ger samhörig
het och trygghet, men å andra 
sidan för den med sig självtillräck
lighet och intolerans mot den som 
bryter mot det invanda. Långfred, 
Påskafton, Påskdagen, kl . 21. 
En handelsresandes död efter 
Arthur Millers pjäs. Duslin Hoff
man spelar Willy Loman. Torsd. 
30.3 kl21. 
Kärlekens matadorer Enl. re
klamen en fullständigt amoralisk 
film som är ett prov på den 
"extrema" kulturvåg som sköljt 
genom Spanien efter fyrtio år 
med Franco och "locket på" . 
Långfred, Påskafton, nattbio kl. 
Gummltarzan Bästa barnfilm 
1982 enl. UNICEF. PASKDAGS
MATTINE Kl. 14. 
~xll.stark film om flyktingar. Extra 
v1smng 28, ?.9.3 kl 19,30. Redu
cerat pris. Aven specialvisning 
dagtid 28-30.3. Ring 131050 kl 
8.30-17. 

MF FOLKÅROCK: Långfred. kl. 
21 Front 242. Påskafton kl. l 
21 :JDr JohnTrio. Annandagen: 
Tania Maria kl 21 . 

TEATER 
Lilla Teatern Påskafton, Påsk
dagen 19,30: "Det värker lite" av 
Harold Pinter med Teater Singusa 

STADSTEATERN Torsd. 30.3 
"Tolv edsvurna" Skånska teatern. 
Ungdom t.o.m. 17 år fri entre. 

FÖRELÄSNINGAR 
FILOSOFICIRKELN 
Tisd. kl 19.30 Carelinasalen , 
Kungshuset Sverre Sjölander: · 
"Viljan, !fled~etandet och krop
pen ur b1olog1skt perspektiv". 

Forums föreläsnln~sserle 
"Kvinnor och Medeltid Palae
stra. Kl. 14.15 - 16. Tisd 28.3: 
Hedda Gunneng, Torsd. 30.3: 

Vad som är sanning 
i Göteborg ... 
Vpk Lunds årsmöte 
hade, som VB rappor
terat, en animerad dis
kussion om förslaget 
att inbjuda social
demokraterna till 
samarbete kring en 
mindre del av första
majfirandet. Overvä
gande st~gen var 
negativ. Aven på blå
sorkesterns årsmöte 
blev det mudder. 

Nu läser vi att vpk i 
Göteborg i år bjöd in 
bl a s och kpml, inte 
bara till en stillsam fest 
utan till gemensam 
demonstration på första 

maj. Båda har emel
lertid tackat nej, av 
olika skäl. 

Här nere förekom
mer dock en del 
broslagning s a s i 
marginalen. Blåsorke
stern spelar den 30 ap
ril på SAP Norrs tra
ditionella bål och 
dagen innan på r-amas 
fest i Malmö till stöd 
för Proletären i sam
band med tryckfri
hetsmålet. Även M 
Wiehe medverkar vid 
det senare arrange
manget. 

V ad som är sanning 
i Sydney ... 

danskt femtital när det 
är som bäst, med en 
mängd fina detaljer. l Operan i Sydney är 

som bekant världs
berömd. Ja, först var 
den världsberyktad för 
att den blev så fantas 
tiskt mycket dyrare än 
beräknat, men sådant 
förlåtes med tiden. Nu 
är den stadens vinjett 
och symbol som en av 
1900-talets stora arki
tektoniska skapelser. 

Arkitekten hette 
J~rgen Utzon och var 
dansk. Innan han ritade 
sin opera utformade 
han bl a ett lundensiskt 
radhusområde, i kanten 
av Nilstorp. Typiskt 
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l 
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Till detaljerna hör 
de lyktstolpar som Ut
zon designade till att 
smälta in i helheten. 
De börjar bli gamla nu, 
och i behov av renove
ring. Men elverket 
tycker det är enklast att 
byta ut dem mot sin 
standardmodell. 

Stadsarkitekt Staf 
larmades men ansåg, 
enligt uppgift, att det 
inte var så mycket att 
bråka om. 

J~rgen 
Utzons 
utrotnings 
hotade 
lykJstolpe 
pd Vinter
gatan, 
tecknad av 
Thomas 
Schlyter. 

Vpk spelar Eisler 
i Radio Solidaritet 
annandag påsk 

Den nya, galvade standard
lykJstolpen, bestyckad med fyra 
lysrör. 

Vpk Lu!ld sänder som vanligt 
en halvtunrna fjärde måndagen i 
månaden kl 17.30-18. Nästa 
gång är den 27 (annandag 
påsk). I sändningen blir det 
mest musik- från Eislerdagarna 
och 8 mars. 

Lösnummer 2 kr 

Heter 
medborgarrätt 
pengar? 
Lördagarnas politiska och re
ligiösa appellmöten är ett inslag 
som det är svårt att tänka bort ur 
livet på Mårtenstorget. Det 
framgick inte minst av den kart
läggning som professor Wär
n~ryd och hans geografikolleger 
gjOrde för ett antal år sen. Och 
utan den magnet som Mårtens
torget är skulle handelsmännen 
gå miste om många köpstarka 
kunder från omlandet. 

Detta sagt för att vinna 
bundsförvanter i en fråga som 
egentligen handlar om demo
krati. Under många år kunde 
mötesarrangörerna ta ström till 
ljudanläggningarna från konst
hallen. Men så beslöt konst
hallsstyrelsen att sätta stopp för 
de_n hanter~gen - det kunde ju 
bh flera kilowatts förbrukning 
sammanlagt på ett år! 

Nu ska man anmäla sej till 
energiverket minst två dagar 
före önskad inkoppling. Varpå 
de hänger ut en tåt ur kabel
skåpet intill systembolaget. För 
detta ska de ha 300 kr, i för
skott, "inklusive strömförbruk
ning under l dygn". 

Polistillståndet kostar 70 kr 
och torgplatsen några tior. För 
många organisationer kan det bli 
oöverkomli_gt dyrt att utHVLlia 
vad man trodde var en demo
kratisk, medborgerlig rättighet. 

Slagskeppet, 
trots allt 
I förra veckans VB-ledare kriti
serade de motorvägslokaliser
ade anläggningar som hotar att 
växa upp strax utanför Lunds 
komrnungräns. Närmast gällde 
det Prästberga medan vi kon
staterade att konsortiet 
"Slagskeppets" etablering i 
Löddeköpinge inte tycktes vara 
aktuell längre. 

Men det var den! Det fram
gick av morgontidningarna 
samma dag. Det ska bli ett låg
prisparadis i Lödde, uppbyggt 
kring en ny motorvägsavfart i 
den fula sandsko gen. 

Vi hoppas att Lunds köpmän 
och kommunalpolitiker är ve
derbörligen oroade. 
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Distriktsstämman 
Vpks distriktsstämma i lördags bölj
ade med att alla formaliteter avklara
des snabbt. Eftermiddagen böljade 
med att Anne Rohtlin visade upp sin 
förmåga som ordförande i musik & 
teatemämnden. Hon presenterade sina 
favoritartister som SJÖng och spelade 
gitarr( er). An döma av det här så har 
VPK-Lund gjort en bra val på posten 
som närnndordförande. Därefter blev 
det hälsningsanföranden innan mötet 
kom in på diskussionspunktema. 

Valet till distriktsstyrelse m m 
blev helt enligt valberedningens för
slag. Emellertid skulle även en ny 
valberedning väljas. Efter att fem 
kandidater hade nominerats var det i 
vanlig ordning nAgon kvinna som 
ansåg att det skulle in fler kvinnor, 
varpå några fler kvinnor nominerades. 
Nu föreslogs det dock an det skulle 
fastställas att valberedningan skulle 
bestå av fem personer. Så beslutades 
men det blev diskussion om hur det 
skulle bli med suppleanter. Förslaget 
om personliga suppleanter drogs till
baka av praktiska skäl. Då Aterstod 
förslagen att ha, eller att inte ha 
suppleanter. Att inte ha suppleanter 
motiverades bl a med att de kan utses 
efterhand som de behövs. Det beslut
ades dock an suppleanter skulle utses 
direkt . Det anmärkningsvärda 
resultatet är att de tre nominerade 
männen blev ordinarie ledarmöter 
tillsamans med två kvinnor, medan 
samtliga suppleanter var kvinnor. 

Nästa punkt varverksamhetspla
nen, vilken i grunden blev antagen, 
fast med vissa ändringar. En av de 
viktigare var om Öresundsförbindel
ser. När det konstaterades att distrikt 
och parti måste enas om en ekologi
skt riktig lösning som också till
godoser regionens intressen, så kon
staterades det ocksA att detta innebär 
en järnvägstunnel mellan Malmö och 
K~benhavn. Dä regionen inte är 
överrens om detta syns det mycket 
märkligt, inte minst ur demokratisk 
synvinkel, att redan från böljan binda 
sig vid ett alternativ. Det var sA 
märkligt att alla som talade för 
ändrad text antog an det redan var 
yrkat så. Att sA inte var fallet 
upptäcktes först under nästa punkt, 
som gällde en motion om att utreda 
en järnvägstunnel. DA refererades det 
bl a tillbaka till verksamhetsplanen 
som (ju då) i princip sa att tunneln är 
bästa alternativet. Mötet enades dock 
om att tunnelalternativet skulle 
utredas. Det borde väl vara ganska 
självklart. Det är ganska svårt att 
bestämma sig för en linje innan 
alternativen är ordentligt utredda. 

Slutligen diskuterades det huru
vida vi ska diskutera om vi ska byta 
namn. Under denna diskussion dis
kuterades vårt namn en hel del, vilket 
tyder på ett behov av att diskutera 
det. Å andra sidan kan det ju ifrå
gasättas hur viktigt namnet är. F a 
kan betydelse skillnaden mellan so
cialism och kornmunism diskuteras, 
liksom hur väldefinierade dessa ut
tryck är. Båda uttrycken betyder ju 
olika beroende på vem man frågar. 
Fast det kanske vore bra att definiera 
uttrycken. 

Behövs det någon 
skattehöjning i Lund? 
Lät oss först titta pä den kom
munala ekonomins grundsten -
resultatet efter skatteintäkterna 
och finansnettot. Detta mätt 
anger hur väl kommunens in
täkter (skatter och avgifter) täc
ker driftverksamheten plus rän-
tenettot. 

Vi visar här kommunens re
sultat i nominella belopp sedan 
1984, dämanförsta gängen re
dovisade en resultaträkning. Vi 
visar också skillnaden mellan 
resultatet och värdeminskningen 
pä kommunens till
gängar(avskrivningar). 

RESULTAT EFTER SKATT OCH FINANSNETTO 
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RESULTAT MINUS AVSKRIVNINGAR 
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Vilka slutsatser kan man dra 
frän dessa diagram? 

För det första kan man notera 
att kommunens resultat alltjämt 
är positivt, dvs att skatteintäkter 
och av gifter gott och väl täcker 
de löpande utgifterna plus ränt
orna. För det andra kan man se 
att resultatet räcker även för att 
täcka avskrivningarna. För det 
tredje är resultatet systematiskt 
bättre i verkligheten än det som 
budgeteras. 

Men det är inte endast det 
totala resultatet som ger en ljus
are bild över kommunens ekon
omi. Man kan även titta pä an
dra mätt, t ex kommunens läne
skulder eller räntekostnader. 

I samband med fullmäktiges 

1987 1988 1989 

budgetbehandling förra året de
batterades vad som kunde vara 
ett lämpligt realmätt pä kommu
nens länekostnader. Ett förslag 
var att titta pä hur stor del av 
skatteintäkter behövs för att 
täcka räntekostnaderna. 

I följande diagram har kom
munens räntenetto (kostnader 
minus intäkter) jämförts med 
skatteunderlaget. Man kan se att 
kommunens räntekostna C.: er 
nådde ett maximalt värde i986, 
och har sjunkit sedan dess. Förra 
årets siffra var pä samma nivå i 
realt värde som 1984 års. Även 
här kan man notera att de verk
liga kostnaderna är lägre än de 
budgeterade. 

PROGNOSER OVER SKATTEI NTAKTER 
1989-ÅRS PRI SER 
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Bugetprognoser 
Det är inte sv ärt att identifiera en 
genomgående tendens i de vi
sade diagrammen. Kommunens 
budget underskattar konsekvent 
intäkterna och överskattar kost
naderna. 

Om man jämför bokslut och 

1985 

1986 

1987 

1988 

Verksamhetens 
nettokostnader 

(.) 

+ 
+ 

Budgetens dåliga prognos
värde blir ännu mer påtagligt i 
flerårsperspektiv. Om man t ex 
jämför de budgeterade skattein
täkterna frän de senaste ekono-

RÄNTENETTOTS DI 

2,50,---------------------
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Kommunen kommer att få 85 
milj kr mer i skatt 1989 än man 
budgeterade i EVP för två är se
dan, en intäkt som motsvarar en 
skattehöjning pä ca 1:30 kr! 

Varför uppstår dessa stora 
differenser? En andledning är att 
man har olika syften med en 
kommunal budget. Dels ska den 
vara ett styrinstrument - anslag 
och ramar ges för olika verk
samheter. Dessa anslag fungerar 
emellertid ofta som gränser, 
vilka endast undantagsvis får 
överskridas. Budgetbeloppen 
äterspeglar därför mer den 
maximala än den troliga åt
gängen. Det är med andra ord 
sv ärt att fä budgeten att fungera 
samtidigt som ett bra prognosin
strument och ett bra styrinstru
ment. 

Det är viktigt att kommunen 
behä11er budgeten som styr-

Fot & cykel 
gnetar på 
Lunds Fot och Cykelfolk har 
under 191l8 sett til1 att det blivit 
cykelbanor vid förträngningen 
pä Östervängsvägen, framgår 
det av verksamhetsberättelsen 
som har skickats ut inför ärs
~ötet. Mobilia har fått pästöt
rung om att där behövs en cy
kelparkering, ga.tukontoret om 
"cykelparkerin~st>ländo,:t" vid 
järnvägsstationen och kommun
styrelsen om nya terminaler för 
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budget för ett antal viktiga mått 
kan följande tabell erhållas. Här 
betyder "+" ett överskott på mer 
än 5 milj kr i bokslutet, "-" be
tyder ett motsvarande underskott 
och "(.)" betyder att man ham
nade rätt i budgeten. 

Netto-

investeringar 

+ 
+ 
+ 
+ 

miska verksamhetsplanerna 
(EVP), får man stora skillnader. 
I följande diagram har penning
värdet genomgående omvandlats 
till 1989 års priser. 

L AV UTDEBITERINGEN 

1986 1987 1988 1989 

• BUDGET 

instrument. Men man måste ·bli 
mer medvetna om budgetens 
svagheter, skattesatsen måste 
baseras på troliga utfall, inte på 
maximala. 

Slutsatser 
Det finns tre slutsatser som kan 
dras från denna analys: 

l) Kommunens ekonomi är 
betydligt starkare än vad som 
brukar framställas. 

2) Kommunens budgetprog
noser kan ifrågasättas 
boksluten är så gott som alltid 
bättre än budgeten. 

3) Någon skattehöjning be
hövs inte för att täcka de ramar 
som kommunstyrelsen har an
tagit. 

David Edgerton 

(Några stycken har av utrym
messkäl utelämnats) 

regionalbus~arna. Praktiskt har 
!:ireningen demonstrerat cykel
hjälmar, sålt billiga cykellysen 
och hjälpt till att laga diton. 

Fot & cykelfolket gnetar 
alltså på med sin praktiska och 
vänliga reformism. Man må be
klaga att föreningen inte också 
initierar lite mer militanta ak
tioner mot lagbrytande och 
andra bilister, t ex det växande 
ofoget att parkera r! tro! te are•·. 
Men även reformismen har ju 
sira poänger. Och Fot & C"kel 
lovat att vara aktiva and"• 
bilfria veckan. 

Bokcafet som mjuksociologi 
"Bokcafeets form tillhör kanske en tid där det fanns läsande 
folk." Detta är en av slutsatserna i en uppsats med titeln Bok
cafeets liv, lidande och död: skisser till en historia av Jose F 
Pacheco. (Sociologiska institutionen.) 
Uttalandet kan tyckas märkligt och var båda med om den 
självklart. Böcker (det var ju smärtsamma dödskampen. 
sådana och inte kaffe som var Gunnar tillhörde initiativtagarna 
huvudsaken på Bokcafeet) för- och arbetade under hela tiden 
utsätter föstås läsare. Men som frivillig med olika upp-
Bokcafeet var ju något mer än gifter. 
ett ställe där man kunde köpa Det var det unika samarbetet 
böcker och tidskrifter. Det var inom vänstern i Lund som 
ett kulturellt projekt, en del av gjorde Bokcafeet till ett av de 
en Kultur-von~unten, för att ta första i Sverige men framför allt 
till ett av uppsatsförfattarens till det största i Skandinavien. 
favoritbegrepp, vilket han Föräldrarna hette Zenit och 
hämtat från den Västberlinske Clarte. Dess medlemmar hade 
filosofen Fritz Haug. Uppbyg- sett alternativa boklådor vid 
gandet av en sådan kulturell resor utomlands. De såg också 
kompetens är enligt Haug inte en våg av framför allt utländsk 
bara ett medel, det är också ett vänsterlitteratur skölja fram och 
mål i sig och hjälper de in- tyckte det var viktigt att den 
blandade att finna nya former fanns tillgänglig för lundensisk 
för att leva och handla: ".Die publik. Samma ambition att 
kulturelien Praxen zeichen sich föra in den internationella 
dadurch aus, dass die Subjekte debatten i svenska 
sich in ihnen als Selbstzweck studerkammare fick en del ur 
setzen." Detta är, om jag för- samma kretsar att engagera sig 
stått Pacheco rätt, anledningen som översättare. 
till att man kan betrakta Bok
cafeet så organiskt att man kan 
studera dess födelse, liv och 
död. 

På födelsens och livets tid 
Författaren vistades själv i stu
dieobjektets periferi under dess 
sista verksamhetsår. Han triv
des uppenbarligen i miljön, och 
som många av oss andra saknar 
han den. Men ännu mer tycks 
han sakna epoken. Han menar 

att kulturella initiativ av Bok
cateets slag föds och utvecklas i 
en bestämd tid och miljö och 
dör i en annan. Då var födel
sens och livets tid, nu härskar 
döden i en tid då "det förefaller 
som om den ungdomliga en er
gin skulle ha försvunnit för att 
ge utrymme åt en politisk 
likgiltighet och likgiltighet för 
det politiska varat." Nu söker 
han med hjälp av intervjuer 
med tre centralfigurer rekon
struera Bokcafeets livscykel. 
Han har talat med Karin Lentz, 
Gunnar Sandin och Sven-Erik 
TorhelL Karin och Sven-Erik 
v ar anställda i rörelsen i flera år 

hos besökare och personal en 
föreställning om att här gällde 
andra regler. "Kundkretsen 
tyckte att ett vänsterbokcare 
skulle hålla låga priser och 
skulle vara allmänt generösa 
och välvilliga", säger Karin i en 
intervju, där hon också berättar 
att man fick plocka undan 
schackspelet, eftersom "folk 
satt och satt i timmar och drack 
en kopp kaffe för tre kronor." 
De anställda var enligt Karin 
inte intresserade av ekonomi: 
" .. . vi var intresserade av att 
kunna erbjuda alternativa böc
ker, böcker som vi satt och lus-

Forts på sista sid 

Ang. kritik mot 
kommunalpolitisk 
vinjett 

Kamrat redaktör! 
Verkligheten förvånar. Hur ~an 
den gulliga pippin vara manlig? 
Fet, rultig och go. Måste det 
väl ändå vara en tjej i medel
åldern. 

Pip 
fip 

Å sen mannen! När jag ri
tade den var det min avsikt att 
göra en könsneutral agitator, 
sån som vi lider brist på i 
kommunalpolitiken. Platt
bröstad med bångstyrigt grått 
hår och dräpande argument. 

Men OK, bidrar det till mer 
kvinnliga skriverier kan jag väl 
rita dit några bomber. 

Fast, ligger inte detta till
vägagångssätt nära tanken på att 
dra fler läsare till spalten? Då 
kanske en kvinnlig kommunal
politiker med utstrålning passar 
bättre? 

RB 
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Birgit Saywer Kvinnor som bro
b~ggare: runstenarnas vittnes
börd om arv och ägande i det vi
kingatida Skandinavien. 

UTSTÄLLNINGAR 
KULT~REN, Alla dagar 12- 16. 
Utställntngen "Arbetare i Lund för 
100 år sedan". 

MÖTEN 
AMNESTY INTERNATIONAL 
Tel11 97 01) varje tisd öppet hus 
i lokalen Gröneg. 717-19. 

LUFS Tisd. 28.3 kl 04,30 (!) Orr
spel, Lars Olof Persson leder 
exkursionen på Fjällmossen. 
Samling Zoofysiologen kl 04,30. 

UTOMBYS 
MALMÖ: Bio Spegeln S:a För
stadsg 38. Påskdagen 17.00 l 
Bergmans "Nattvardsgästerna• 
Fessbinder-pjäsen "Soporna, 
Staden och Döden· av Folktea-

Oppet budget
möte på Norr 
I mindags hade konunundelsnämnd Norr 
inbjudit de boende till en forberedande 
diskussion om nilsta m budgetforslag. 
Ambitionen var fOrstAs att p! ett tidigt 
stadium lita gräsröttema komma imed 
synpunkter. 

Ett femtiotal kom till mötet. Ovanligt 
mlnga pensionirer hade hörsammat kal
lelsen och de hade en hel del önskemll, 
som kvällens ordforande Per Wieleen
berg nogsamt nedtecknade. Bland annat 
krävdes med bestilmdhet fotvArdens lter
komst till dagcentralen . PI sikt vill man 
ha servicebostäder si att man kan bo kvar 
även när hälsan sviktar. En äldre man 
ville fl tillglng till fritidsgArdens biljard 
och bordtennis. Han fick klarsignal direkt 
frln närvarande fritidsassistent Anita 
Åberg. 

En annan intressant synpunkt som har 
med fritidsvetbamheten att göra fram
fordes av nlgra oroliga foräldrar. Man 
ville att även mellanstadiebam skulle ha 
tillglng till fritidsgirden pi kvällstid. Nu 
är de utestängda och man kan befara att 
n!gra av dem i protest ställer till ofog. 

Skolbamsforäldrar klagade pi städ
ningen i skolorna. Bristen pi lärarvika
rier är ett annat problem. Över huvud 

Bokcafet som mjuksociologi 
Forts trAn sid 3 
läste ... det tog timmar att be
ställa böcker, det tog timmar att 
läsa kataloger." Det kunde 
också hända att en "kund" kom 
in och trodde sig veta att någon 
fransk författare, kanske Louis 
någonting, hade skrivit en bok 
som handlade om statens roll i 
afrikansk ekonomisk utveck
ling. Entusiasterna på Bok
cafeet, som satte en ära i ge den 
bästa service, lade några 
arbetstimmar på efterforsk
ningar. När "kunden" delgavs 
resultatet av mödorna gick han 
till VB och beställde boken. 

Vänstern slutade läsa 
Men den yttersta orsaken till 
Bokcafeets lidande och död var 
att "vänstern slutade läsa 1978", 
som ex-lundensaren och ex
vpkaren Bo Rothstein brukade 
uttrycka det. I de "nya" rörels
erna, kvinno- och miljörörels
erna, var man, som det lite 
överslätande heter, mera prak
tiskt inriktade. Trots det la man 
stora resurser på att tillhanda
hålla litteratur på de här områ
dena. "Stundtals hade vi en hel 
hylla med bara kvinnolittera
tur", säger Karin. 

Den minskade föräljningen 
hade säkert många orsaker. Här 
skulle ett litet inslag av kvanti
tativ metodik kunnat ge betyd
ligt intressantare upplysningar 
än uttalanden av intervjuper
soner. Man undrar t ex vad det 

betydde att många studenter i 
början av sjuttitalet skulle 
bygga upp ett litet vänster
bibliotek, när de kom till Lund. 
En genomgång av vad det var 
för böcker man sålde 
på Bokcafeet i hur stora mäng
der och vid vilken tidpunkt 
skulle kunna ge en intressant 
inblick i den tidiga sjukhisto
rien. Tyvärr saknas den typen 
av data som komplement till de 
mer impressionsistiska 
bilderna, som intervjuerna ger. 
Med större kunskap om detta 
skulle man kunna bedöma om 
det hade funnits möjligheter att 
driva verksamheten i andra 
former. Sven-Erik vittnar om 
konservatismen, motståndet 
mot att ändra formerna: " ... det 
var en verksamhetsform som en 
gång hade fastlagts .. . det 
hängde ihop med hela Bok
cafeets existens." Ja, så var det 
kanske. Gunnar, som är en föga 
sentimental person, menar att 
"Bokcafeet överlevde för 
länge." Han svarar också på 
frågan om det är möjligt att 
idag samlas kring ett projekt av 
den här typen, att "de här pro
blemen formuleras ju av de nya 
generationerna som känner be
hoven ... " Och deras behov är 
väl andra än våra var. Därför 
är deras projekt andra än våra 
men absolut inte mindre 
storslagna. Leve Kulturmeje
riet! 
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taget börjar det bli svArt att h1lla perso
nalen fulltalig inom skola, fritid, barn
och äldreomsorg. Det sliter i sin tur pi 
den personal som blir kvar. Budget
avslutet for 1988 visar pi ett överskott 
pga alla otillsatta vikariat! 

Mlnga andra problem dök under 
kvällen upp och man flr vii. utgl ifrln att 
närvarande politiker tog intryck. Vice
ordforande Tarcisio Bommarco tyckte au 
det hade varit ett bra möte. 

Välrecigerat 
ornEritrea 

Mjau 

Den i Lund utgivna tidningen 
Eritrea-nytt är ute med ett nytt 
nummer. Vi i VB-red är lite 
avundsjuka över den goda 
standarden på dess både tekni
ska och innehållsmässiga re
digering, eftersom vi v~t att den 
framställs under liknande 
(blygsamma) villkor. Men vi 
vill rekommendera den till läs
ning. Inte minst har vpk-are 
anledning att begrunda referatet 
från riksdagsbehandlingen i no
vember om svenskt stöd åt En
treas krav på självständighet, 
där vpk trots flera kongressbe
slut i annan riktning stödde 
socialdemokraternas avslag. 

Hur tornyttar man 
sig lämpligen 
mellan Skåne och 
Danmark? 
Detta var ett av diskussionsäm
nena på VPK Skånes årskonfe
rens som hölls här i Lund i lör
dags. Att det går att ta sig över 
sundet bevisades bl a genom att 
de inbjudna gästerna från So
cialistiska Folkeparti i Köpen
hamn fanns på plats. Hur det 
rent principiellt bör gå till fanns 
det däremot lite delade meningar ' 
om. 

Att VPK sedan länge är emot 
en fast förbindelse för biltrafik 
över Öresund torde vara allmänt 
känt. Partiet har också uttalat 
sig mot fasta förbindelser över 
huvud taget, och hävdat att tra
fiken bör ske per färja. På sen
are tid har man börjat diskutera 
om en tunnel för enbart järn
vägstrafik mellan Malmö och 
Köpenhamn vore ett alternativ . 
En del kamrater· har sett det som 
en nödvändig eftergift för att 
kunna stoppa bilbron, andra har 
av mer principiella skäl tyckt att 
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det vore trevligt att kunna åka 
tåg under sundet. Dessa olika 
skäl har lett till att stämningarna 
i VPK Lund tycks vara för en 
tågtunneL 

En motion till årskonferensen 
krävde att VPK Skäne skulle 
uttala sig för en utredning om 
tågtunneL Detta ställde sig 
årskonferensen bakom, en sådan 
utredning ör ju redan beslutad. 
Ett tilläggsyrkande om att VPK 
Skåne redan nu skulle ställa sig 
bakom tågtunnelalternativet 
avslogs däremot. Många var 
tveksamma, framför allt kamra
terna från Helsingborg, som ju 
redan nu !tar täta, fungerande 
förbindelser . 

Samma beslutsvånda lär fm
nas även bland andra 
bilbromotståndare. Det är bara 
att hoppas att de krafter som är 
emot en asfaltering av 
Sydvästskåne kommer att kunna 
samla sig till ett alternativ till en 
bilbro. Det finns stora 
möjligheter att stoppa bilbron, 
men det blir lättare att utnyttja 
dessa möjligheter om 
alternativet är tydligare än idag. 

Hans Persson 
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jvå st pirayor (Oiga och Stina) säljes 
Ol
ör 50 kr. Endast tillsammans Ring 

ga S. tel14 75 05. · 

·t , A . 
VPK IF . Ingen träning på Lerbäcks
skoJan på lördag. 
BLASORKESTERN. Inget rep på sön
dag Gäller även Hannas Fläkt. 
ERIC HERMELIN. Motionsloppet på 
ca 1 mil på långfredagsmorgon utgår 
från domkyrkan kl 9. Man kan cykla el
ler springa. Kontakta Finn te112 90 98. 
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KOMPOL Tisd 2813 kl19. Ft. o~1näktige. 
Obs ändrad dag pga helgen. 
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