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Fredag 26 januari 

26 jan- 1 febr 
VB:s kalendarium över kulturar
rangemang och qndra offentliga 
tillställningar fortsätter i regel på 
sista sidan. Interna möten åter
finns i mötesspalten på sista si
dan. 
BIO Södran fre,lör,sön, to r, 18.30 
"Tong tana" Bt. en film om pena
nerna, ett folkslag, som lever i det 
inre av Borneo. Fre,lör, sön 20 .30: 
"Fula, skitiga & elaka". En absurd 
komedi om den italienska famil
jen. Regi EttoreScola. Bf. Ons, tor 
20.30 "ZOO liv skönhet död" Regi 
Peter Greenaway fr 11 år . Matine: 
sönd14.00: "Mamman och den 
vilda bebin" m fl4 svenska teckna
de barnfilmer.45 min. 
"Nallar och människor" Bio 16, 
bt fri entre visas följande dagar 
och tider: Sön 18.30 St Knuts för
samlingsgård. Mån 19.00iSvane
skolans aula. Tis 19.00 i Bostället, 
Gunnesbo . Ons 18.30 i Stadsbi
bliotekets hörsal. 
Mejeriet Lör 21.00: lan Hunterand 
Mick Ronson 
Lilla Teatern stortorget Biljbest 
tel:12 51 01 . Fre , lör, sön 19.30 
Två pjäser om längtan: "Han jo" av 
Mishima i regi av Lena Ekhem och 
"Även dina kameler" av S von 
Schoultz i regi av Kirsten Roth. 
Sagor för barn i sagorummet på 
stadsbiblioteket mån kl 1 O från 2 
år, Iis kl 10 fr 4 år tar kl10 sång, 
spel och skoj . 
Kulturen lörd Lunds filatelistföre
ning håller handlarbörs, ungdo
mar ordhar frimärkslotteri, utställ
ning av frimärken . "Historiens 
månad" fortsätter med att Eva 
Kjerström-Sjölin berättar på sönd 
kl14. 
Kvarteret Korpen till Lund! 
stadsteatern fred kl 22.00, lörd 
19.30 Bo Widerbergs pjäs spelas 
av Folkteatern från Malmö. An
ders Granström i rollen som den 
försupne fadern. 
Konst i Lund "Syntes aven stad 
- Lund i konsten" Utställning i 
Konsthallen , Mårtenstorget Öpp: 
Må-Fre 12-17 (To 12-20) L ö 10-
17. Sö .12-18. 
sydkina och yttervärlden är 
ämnet för prof Lars Ragvalds för
edrag på Fakultetsklubben i Lilla 
salen 1 tr i AF-huset. Onsd kl 12-
13. 

Måste man vara 
medelålders 
svensk höginkomsttagare för att 
komma över och behålla en 
bostad i Sverige? Hur löser vi 
bostadskrisen, förverkligar en 
social bostadspolitik och stärker 
hyresgästernas ställning? 

Vårens brasaftnar på Kvarn
byskolan inleds av Jan Ström
dahl, arkitekt, hyresgästaktivist, 
riksdagsman (och VB-prenume
rant) och alltså väl skickad att 
tala om och kritisera den svenska 
bostadspolitiken. 

För den som inte vet det ligger 
Kvarnbyskolan inte i Lund utan i 
Malmös utkant, men den är bra 
ändå. Flera därute har kontakt 
med Lund, så om man ringer 
040-494313 eller 465265 kan 
man diskutera samåkning till 
detta evenemang (onsdag 31.1 kl 
19) eller något av de följande 
under våren. De upplyser också 
om bussförbindelser. 

Konsthalls
striden 

Tecknarens (Göte BerströmsJ
gissning om de tankar som rör 
sig i huvudet på AnkarZoo (s). 

ABF: trängd folkbildning 
ABF är Sveriges största folk
bildningsorganisation. Det finns 
bruksorter och andra fästen för 
arbetarrörelsen där ABF har 60-
70 % av antalet cirkeltimmar. 
Men Lund är ingen arbetarpräg
lad kommun och här har ABF 
bara 18 %, hälften av Kursverk
samheten. 

-Men jakten på studietim
mar, för att hålla ekonomin up
pe, har varit förödande för stu
dieförbunden, säger Per-Göran 
Wikfors och Gillian Nilsson, 
ordförande resp funktionär i 
Lundabygdens ABF. Vi behöver 
inte nödvändigtvis bli större. 
Men vi tänker bli bättre. I Lund 
har vi ju speciella möjligheter 
med alla akademiker som är 
knutna till arlietarrörelsen och 
som kan ge oss ett handtag. 

De har kallat till presskon
ferens för att berätta om kam
panjen "Slaget om folkbildning
en" som ABF kör just nu. De är 
oroliga för folkbildningens 
framtid och det handlar inte 
främst om pengar, understryker 
de, även om de inte kan låta bli 
att berätta om Staffanstorp som 
inte har höjt det kommunala 
cirkelbidraget sedan 1981. Nej, 
det gäller folkbildningens all-

Behövs 
betongen? 
Det råder byggboom i Lund och 
behövs en massa betong. Sådan 
kommer numera från s k 
betongstationer, där man blandar 
cement och ballast som förvaras 
i höga silotorn. Det finns flera 
såna inom räckhåll, bl a i Har
deberga .. men Skånska Makadam 
AB i Åstorp och Skanska AB 
vill in på den lukrativa lunda
marknaden. 

"Detta är ett utmärkt exempel 
på en verksamhet som V pk anser 
att Lunds kommun bör avvisa 
istället för att välkomna, därför 
att den bidrar till Lunds ex
pansion utan att föra något gott 
med sig", säger Thomas Schlyter 
i en reservation. Majoriteten i 
byggnadsnämnden vill nämligen 
tillåta den begärda etableringen 
på Gastelyekans industriområde. 

märrna position och anseende, i 
en tid när den offentliga sektoms 
alla utbildningsformer konkurre
rar och folk ända uppe i den so
cialdemokratiska regeringen inte 
har någon personlig erfarenhet 
av den egna rörelsens bildnings
arbete. 

Och de delar ut ett temanum
mer av förbundstidningen Fönst
ret (som f ö innehåller en bra 
artikel av Henrik Teleman) . 
Kändisar och doldisar uttalar sej 
om ABF och 90-talet. Satsa på 
miljöstudier, säger flera. Vi har 
försökt, svarar man i Lund, men 
det kom inte en enda anmälan. 
Det fordras antagligen en sär
skild funktionär som far runt och 
puffar på. Satsa på kultur, säger 
andra. Ja, arbetarteatern är lyck
ad här i Lund, säger Wikfors och 
Nilsson, och den verksamheten 
kan kanske byggas ut. 

Man ska starta en "ABF-skola" 
för lågutbildade och fortsätter 
med sin breda verksamhet ihop 
)Tled handikapporganisationerna. 
Och förstås med de vanliga cirk
larna. Men det är svårt med an
mälningar när våren är så tidig, 
suckar Gillian. Folk vill ha tid 
till sina trädgårdar. 

Förutom att betongstationen 
inte behövs bullrar och dammar 
den, säger Thomas. Dessutom 
kommer det höga tornet att störa 
profilen av Stora Råby by med 
dess medeltidskyrka. 

Sol 
över Rådmansvången 

Ståtanoe i morgonljuset 
Rådmansgatans nya fasader 

i Trollebergsrondellen 
restema av julgranen huggen 

i bitar 

inget kan få kioskägaren 
att slarva med växelslantarna. 

Karl Witting. 



VPZLIND 
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Klostergatan 
- bussgata! 
Idag går bussarna som ska västerut 
från Lunds centrum en helt oaccep
tabel extrarunda i stadskärnan innan 
de kommer till rätt riktning. För de 
bussar som ska ut på Troliebergs
vägen betyder det en extra körsträcka 
på över en halv kilometer järnfört 
med om de hade kört Klostergatan. 
V ad spelar då femhundra meter mer 
eller mindre för roll? 

En aspekt är ökad energiförbruk
ning. Om en buss drar fyra liter per 
mil betyder det två dl bränsle mer för 
varje tur och alltså flera liter varje 
dag. Med de nuvarande bussarna be
tyder det även ökade utsläpp. Men 
även med nya "miljövänliga" bussar 
kvarstår denna ökade energiförbruk
ning med åtföljande ökning av natur
esursförbrukning och kostnader. 

En annan aspekt är att det tar 
längre tid. Vis serligen handlar det 
bara om ett par minuter. Men att 
kollektivtrafik måste ta så kort tid 
som möjligt är något som hittills 
verkar ha undgån trafikplanerama. Ett 
av de främsta skälen till att många 
åker bil i stället för att åka kollektivt 
är att kollektivtrafiken tar mycket 
längre tid. Det innebär bl a att buss
injer bör ha så raka linjesträckningar 
som möjligt för att bli attraktiva. 

De busslinjer som svänger norrut 
efter Clemenstorget skulle kunna ha 
en hållplats närmare stationen om de 
körde på Klostergatan i stället. Detta 
ger kortare restider för bussresenärer 
som ska vidare med tåg och ger där
med ytterligare attraktionskraft åt 
kollektivtrafiken. 

En förutsättning för dubbelriktad 
buss trafik på Klostergatan är natur
igtvis att biltrafiken där förbjuds. 
Men det är väl knappast någon tvekan 
om att vi kan vara utan biltrafik där, 
möjligen undantaget varutransporter 
till affärerna. 

Men varför motsätter sig miljö
partiet en dubbelriktad busstrafik på 
Klostergatan? Ett skäl är naturligtvis 
att bussarna släpper ut en hel del 
giftiga avgaser. Men dessa avgaser är 
inte farligare på Klostergatan än på 
Sant Petri kyrkogata. När konsek
venserna dessutom blir ökade totala 
utsläpp (pga längre körsträcka) är 
ställningstagandet anmärkningsvärt. 

Naturligtvis finns det en hel del att 
göra för att fä kollektivtrafiken milj
övänligare. Och det måste satsas re
surser på att bygga upp ett kollek
tivtrafiksystem som är skonsamt mot 
vår omgivning. Men i väntan på det
ta kan vi inte försumma dem som 
idag åker kollektivt. I stället måste vi 
bygga upp en infrastruktur som gör 
att folk väljer att åka kollektivt. 

Därför, låt Klostergatan bli en 
dubbelriktad bussgata och underlätta 
för planerama att arrangera en väl 
fungerande kollektivtrafik. 

V pk Lunds styrelse 

Kongressdebatt 

Partiet och 
socialismen 
Finn Hagberg ställde frågan om 
partiet och socialismen på sin 
spets i VB för ett par nummer 
sedan. Frågan gäller inte bara 
om vi behöver ett kommunistiskt 
parti i Sverige, något som fler
talet inom vänstern tycks vara 
beredda att svara nej på idag , 
utan om det ens finns behov av 
ett socialistiskt parti. I förra 
veckans nummer av VB följdes 
inlägget upp av Blom, Duner, 
Persson & Stubbergård ("Partiet 
eller socialismen?"). 

Finn Hagbergs fråga är natur
igtvis berättigad. I sin ompröv
ning måste partiet definiera om 
sitt förhållningssä tt till såväl so
cialism som marknadsekonomi. 

Det leder oss till frågan om 
socialdemokratin. Finn kunde 
lika gärna ha frågat om det be
hövs ett socialistiskt parti till 
vänster om socialdemokratin. 
(Kanske är det Linderots gamla 
taktiska dilemma som går igen.) 

Vänsterns nödvändiga 
kulturkritik 
För min del tror jag att det finns 
behov av ett värtsteralternativ till 
socialdemokratin. Socialdemo
kratins marknadsorientering un
der 1980-talet har skapat utrym
me på vänsterkanten i svensk 
politik. Det krävs emellertid att 
detta vänsteralternativ blir tyd
ligt, i såväl teoretisk som prak
tisk bemärkelse. Ska vpk bli ett 
verkligt alternativ inom arbetar
rörelsen måste ideologin utveck
las mer i riktning mot ett krtiiskt 
förhållningssätt till de orättvisor 
som kapitalismen genererar, än 
att vara en profetia om ett sta
tiskt samhälleligt slutmål. 

Samtidigt krävs att politiken 
blir mera realistiskt upplagd. Det 
måste bli ett slut på flosklerna 
och överbuden . När det gäller 
den ekonomiska politiken tror 
jag att kärnpunkterna i den sven
ska modellen kan vara en ba ar
betshypotes: det går att förena 
ekonomisk effektivitet och en 
rättvis fördelning inom mark
nadsekonomins ramar. 

Vidare finns det ett brett fä! t 
inom politiken, där det alltid 
kommer att finnas behov av en 
socialistisk röst. Det gäller det 
social - och kulturpolitiska om
rådet. Om vi blir mer realistiska 
i vårat förhållningssätt till mark 
nadsekonomin, bör vi bli ännu 
s tarkare i vår kritik av kom
mersialismens härjningståg bland 
människorna. Människors väl
färd eller ofärd kan inte redu
ceras till de materiella frågorna 
om säkra jobb, lönenivå eller 
heltäckande socialförsäkringar, 
utan det handlar också om att de 
kommersiella intressena gör allt 
starkare intrång i våra liv . Den 
kommersiella glättighetens bak
sida är alienation, ensamhet och 
perspektivlöshet. Mot detta bör 
vi framhäva den riktiga kulturen 

och den socialistisk. människo
synen, som betonar delaktighet, 
gemenskap och medvetenhet. 
Den andliga ohälsan i samhället 
är lika allvarlig som de mate
riella orättvisorna. Vi bör inte 
v ara rädda för att ta upp dessa 
frågor, trots att vi med all sä
kerhet blir beskyllda för att inte 
respektera människors integritet, 
för moralism, snobberi osv. 

Teorin får inte blockera 
Kort sagt behöver vi en mera 
resultatimiktad "kortsiktig" po
litik som kan kompletteras med 
de "mjuka" frågorna. Ska vi vara 
ett parti som arbetar för för
bättringar för de förfördelade 
grupperna i dagens samhälle, 
krävs en förståelse för hur po
litiken verkar innanför samhälls
ekonomins ramar. De som har 
det svårt i samhället är inte bet
jänta av, att teorin om slutmålet 
får stå i vägen för möjliga fram
steg och förbättringar idag. 

De är heller inte betjänta av att 
partiet serverar förslag, som har 
en så världsfrånvänd upplägg
ning att ingen kan säga något 
bestämt om utfallet. Människor 
förväntar sig att vi gör något här 
och nu. Slutmålet är en klen 
trö~t. i sammanhanget. 
Socialismen kommer kanske "på 
lång sikt", men som Keynes en 
gång sa, "på lång sikt är vi alla 
döda" . 

Ta vara på det som finns! 
Författarna till inlägget "Partiet 
eller socialismen?" har däremot 
en mycket märklig uppfattning 
om politiken. Det är lätt att ral
jera kring partiets tvehågsna 
hållning till öststaterna, men det 
är svårare att ge konstruktiva 
bidrag till debatten om ett mo 
dernt vänsterparti. Anser man att 
det behövs ett parti till vänster 
om socialdemokratin i svensk 
politik, och det gör väl flertalet 
medlemmar i vpk Lund, måste 
man väl för tusan försöka ta vara 
på det som finns! Om man vill 
stödja en förnyelse av vpk är det 
väl självklart att vpk Lund bör 
skicka representanter till kon
gressen. Eller ska man följa den 
gamla barmamsan: tycker inte 
alla i partiet som vpk Lund, så 
vill vpk Lund inte vara med och 
leka? 

Resonemanget om ett nylt so
cialistiskt vänsterparti fyller ing
en funktion. Vad finns det för 
utrymme för ett sådant parti? Ska 
det bli ett i raden av pyttesmå 
missnöjespartier på vänsterkant
en? De som redan existerar fyller 
möjligen en rent terapeutisk 
funktion för de sammansvurna, 
men politiskt är de fullständigt 
ointressanta. 

Vidare kan man kanske tycka 
att en viss försiktighet vore på 
sin plats. Det är som sagt lätt att 
vara sarkastisk mot restema av 
den kommunistiska ortodoxin. 
Men hur var det för tio, femton 
eller tjugo år sedan? Har vpk 
Lund ständigt haft rätt där partiet 
i övrigt haft fel? Det fanns väl 

nyfrälsta marxist-leninister även 
här i Lund? De är allesammans 
säkert goda demokratiska socia
lister idag. 
. Vi har nog något att ångra lite 

till mans. Själv har jag hunnit 
med många ideologiska 
lappkast, trots att jag är född på 
1960-talet. De ideologiska 
konJunkturerna svänger snabbt. 
Det talar för en viss ödmjukhet 
när man bedömer andra 
människors övertygelser. 

Jonas Olofsson 

Svar till Ulf Nymark 
UlfNymark är i VB m 2/90 upp
rörd över styrelsens ledare i VB 
1/90, för så vitt vi förstår av såväl 
personligasom politiska skäl. Låt 
oss i all korthet förklara styrel
sens inställning. 

Vad gäller den formella han
teringen ("styrelsens rödpenna") 
så har styrelsen inte "för vana att 
granska texter som lämnas till 
VB". Däremot förbehåller sig 
styrelsen rätten att själv avgöra 
vad som ska stå i de ledare den 
skriver_ detta oavsett om själva 
skrivandet lagts ut på någon 
kamrat inom eller utanför styrel
sen. Också styrelsens egna med
lemmar drabbas emellanåt (hu
vudsakligen när ledarens inne
håll inte diskuterats igenom i 
förhand) av denna eftergransk
ning. 

Det är olyckligt att Ulf inte 
fick klart för sig den praxis styrel
sen tillämpar innan han skrev .11in 
ledare och det är därför än mer 
olyckligt att Ulf inte kontaktades 
i samband med att ändringarna i 
texten gjordes. Detta beklagar vi, 
och vi får ursäkta oss med "de 
omständigheter styrelsen arbetar 
under", som Ulf själv uttrycker 
det. 

Vad gäller det politiska inne
hållet i ledaren menar vi inte att 
det finns någon större skillnad 
mellan styrelsemajoritetens och 
Ulfs inställning. I fråga om kon
gressens ):>etydelse, v art vi vill att 
partiet sKa gå och i namnfrågan är 
vi helt ense. Förändringen i skriv
ningen om kongressarbetets be
tydelse från att kräva "det mesta" · 
av Vpk-Lunds resurser till "stor 
uppmärksamhet" har inte den 
betydelse Ulfvill tillmätadenoch 
är för övrigt inte heller resultatet 
av några politiskaöverväganden i 
styrelsen. Vi står fast vid det som 
avslutlV ledaren: ''kongressen (är) 
avgörande för Vpk:s och den 
svenska vänsterns framtid." Med 
den inställningen torde det vara 
uppenbart att styrelsen inte anser 
detsärskin lämpligtför V pk-Lund 
att siLl "med armarna i kors" 
vare sig inför eller under kon
gressen. (Fast inom parentes vågar 
vi nog påstå att det under våren 
kommer att ägnas fler arbetstim
mar åt kommunalpolitik än år 
kongressförberedelser.) 

fortspä s1d 4 



Försvar för Hardebergastaden 
Jodå, vi har sagt att vi kan tänka 
oss att medverka till att en del av 
den s.k. "Hardebergastaden" 
byggs, Det har vi gjort i vårt 
remiss v ar på förslaget till över
siktsplan för Lnnd. 

JanMårtenssoniSydsvenskan 
ironiserar över att vårt ställni~s
tagande av en rad reservationer. 

Det är inget konstigt med det. 
Översiktsplaneringenhandlar om 
byggandet efter 1996. Självklart 
kan man inte ha mer än prelirni
nära synpunkter på vad som ska 
hända så långt fram i tiden. Det 
handlar mer om ideskisser än om 
stadsplaner. 

Det finns tre skäl 
för vårt ställningstagande. 
Det behövs ett ganska stolil bo
stadsbyggande även efter 1996. 
Att inte anvisa mark för bostads
byggande och samtidigt säga att 
ungdomar ska få chans till eget 
boende och att Lund ska fortsätta 
ta emot flyktingar är ett slags 
bedrägeri. Det är det även om 
v åra förslag om att bromsa Lnnds 
tillväxt accepteras. 

Bedrägeri vill vi inte 
syssla med. 
- Vi tror att det kan bli en bra 
boendemiljö kring Hardeberga. 
Det blir nära till strövområden 
och vacker natur. Det är inte bara 
villaägare i Dalby och S Sandby 
som uppskattar att bo så. Den 
gröna kil vi vill skapa förbättrar 
dessa möjligheter ytterligare. 
- Bebyggelse kring Hardeberga 
kan hjälpa oss att förverkliga vårt 
förslag om en snabbspårvagnslin
je mellan Lnnd och Dal by. Det är 
i själva verket enda möjligheten 
att förverkliga den. 

Menmankan naturligtvis säga 
-och det gör vi också att biltrafi
ken är ett så stort miljöhot att det 
behövs en snabbspårvagn även 
om det inte blir bebyggelse i 
Hardeberga. 

Dessa hedervärda åsikter bi
drar emellertid inte till att för
verkliga snabbspårvagnslinjen. 
Övriga partier säger alldeles be
stämt att sådan linje blir för dyr. 

Det man man tycka vad man 
vill om men det är ett ovedersäg
ligt politiskt faktum. 
Vårt ställningstagande till över
siktsplanen har ställt snabbspår
vagnslinjen på dagordningen. Det 
måste skapas någon form av poli
tisk majoritet kring det framtida 
bostadsbyggandet i Lund. Vi 
deltar i dendiskussionen och säger 
alldeles bestämt att vi inte kan 
tänka oss att bygga någontin& alls 
kring Hardeberga om snabbspår
vagnslinjen inte förverkligas. 

Det firtns de som utger sig för 
att vara "miljövänner" som kriti
serar vårt ställningstagande. 
Bostadsbebyggelse kring Harde
berga kommer i konflikt med 
naturvårdsintressen, säger de. 

I realiteten säger de nej till en 
snabbspårvagn mellan Lund och 
Dal by. Samma "miljövänner" 

förordar ökad bostadsbebyggel
se i Dalby. 

De plaberar för 
ökad bilpendling 
Vi är naturligtvis medvetna om 
konflikten med naturvården. Det 
är därför vi inte kan acceptera 
alla bostäder stadsarkitektkon
toret föreslår. Det är också där
för vi föreslår den gröna kilen. 
Meninteheller vårtutbyggnads
alternativ är alldeles oproblema
tiskt. Också det kan komma i 
konflikt med naturvården. 

I grunden handlar det om en 
konflikt mellan naturvård och 
behovet av miljövänlig kollek
tivtrafik. 

Vi är övertygade om att den 
konflikten kan lösas på ett ac
ceptabelt sätt. 

Mårten Duner anklagar oss 
för att inte vara tillräckligt tren
diga. Vi har inte följt diskussio
nernai arkitektkrets ar, säger han. 
Nu är det "stadsmässighet" som 
gäller. I Mårtens egen version 
betyder det att man ska dra in 
biltrafiken bland lekande barn i 
bostadsområdena. 

Den trenden är inte klokare 
än det arkitektmode som sa att 
man skulle hänga burspråk och 
andra lustiga plåtlådor på alla 
hus. 

Men den är farligare 
Någon form av "förort" i den 
mån man kan tala om förorter i 
en så liten stad som Lund- blir 
det oberoende av alla arkitekt
trender och oberoende av vad 
v pk säger. Vi har v alt att föreslå 
en "förort" i Hardebergatrakten. 
Det är samtidigt ett politiskt 
genomförbart förslag om spår
buren kollektivtrafik till Dal by. 

Mårten är mer intresserad av 
att säga någonting som låter 
tjusigt än av att vi ska påverka 
politiken mot mål vi är överens 
om. 

Lars-Arne Norborg bekym
rar sig för att v år t ställningsta
gande inte ska vara representa
tivt för medlemsopinionen i vpk
Lund. 

Som vi påpekar i vår verk
samhetsberättelse är det svårt att 
avgöra vad medlemsopinionen 
säger i stadsbyggnadsfrågor. Det 
beror inte på att sådana frågor 
inte diskuteras på medlemsmö
ten. Det är kompromissviljan 
som saknas. 

Hela fullmäktigegruppen 
stod bakom remis sv aret på över
siktsplanen. Vi valde att svara 
trots att vi visste att Lars Arne 
och Mårten hade andra åsikter 
och trots osäkerheten på med
lemsopinionen. 

Vi är faktiskt valda för att ha 
åsikter. 

Roland Andersson 

Hundarna svalde 
köttstycket 
-Du Gunnar, jag måste profilera 
mig. 
-en för fan, jag vet. Släng ihop 
något om översiktsplanen. 
-Dom har ju varit runt hela stan 
med ideer om utbyggnaden. Det 
finns inget kvar att profilera mig 
på. 
-Men herregud, ta samma gamla 
kör som vi hade i generalplanerna 
på 60-talet. Gör några satellitstä
der, det höll vi på med då och det 
har alla glömt bort nu. 
- Vaddå satellitstäder?! 
-Jo, förstår du Anders, du är ju inte 
arkitekt från den tiden. Då körde vi 
mycket med att bygga fria satelli
ter rnnt alla Sveriges småstäder. 
Det fick dem att känna "sig viktiga. 
En expansion inom stan är för fan 
ingen expansion att tala om. Var
enda landsortshåla kände sig bety
delsefull när de fick säja i gene
ralplanen att vi ska expandera så in 
i helvete att detmåste byggas satel
litstäder för att räcka till. 
-Det blir liksom i Veberöd menar 
du? 
-Javisst, men inte kring nånn 
gammal mossig by, utan helt nytt 
och fräscht, med bara sovlådor 
kallade villor. Idag skulle vi kunna 
kalla det för att bo mera nära natu
ren! 
-Men var då? Värpinge är ju redan 
kört. 
-Enda chansen är österut. Skit i 
Linero. Ta och pricka in några 
cirklar över kullarna kring Harde
berg a och därikring och släng ut 
tillbyggnaden där. Det blir du så in 
i helvete profilerad på! Ingen an
nan skulle komma på iden, även 
om vi hade med den i SSK:s re
gionplan redan 1971 och då blev 
nedsablade. 
-Jasså du säger det. Okey då. Vi 
kör det. Men hur i helvete ska vi 
klara miparna och vpkarna. De 
kommer att slå huvet i taket. Det 
blir ju bara pendling och villor och 
bilar. Miparna kanskesväljer betet 
eftersom vi kan säja att vi bygger 
så folk kan lev a nära naturen- kan 
vi inte kalla det ekobyar? Men 
vpkarna kommer att bli galna. 
-Du-jaghardet! VIRITARDIT 
EN JÄRNVÄG! 
-Gunnar du är ett geni! Vi säger att 
detta är enda sättetatt finansiera ett 
miljardprojekt som en järnväg till 
Sandby och Dalby! Jag kommer 
att bli ett helgon hos de där miljö
nissarna och rödvinsvänsterol 
Släng åt de djävla hundarna det 
köttstycket. De kommer att sluka 
det i ett hugg med sina skitiga 
käftar. Jag vill se deras min när vi 
står där med ett par tusen klara 
småhus och ger dem sparken i 
skrevet: Idioter, hur i helvete trod
de ni att det skulle gå att ekonomi
sera en järnväg där ute på bystan. 
Begriper ni inte något om ekono
mi? 
-Kyparn! Får vi in en flaskaskum
pa och två glas! 

En som satt bredvid 

Gamla 
snåla Lund 
Det är klent med festyran i stan. 
Medborgama har inte fallit i 
spontant jubel över de 1000 
åren. Jan Mårtensson antyder i 
sin krönika i sydsvenskan var 
problemet ligger: firandet bestAr 
i huvudsak av det gamla vanliga, 
med etiketten "jubileums" på
klistrat. Jovisst, och så bjuds det 
inte på mat. 

Mat och dryck 
Det är nämligen inte många som 
blir muntrare av att det ordnas 
fler kammarkonserter. Det ska 
naturligtvis också göras, men 
det viktigaste är att det blir mat, 
och föralldel dryck Det heter 
som bekant "bröd och 
skådespel" och om det skulle 
knipa så kan man vara utan 
skådespel. Kommunalmärmen i 
varenda järnvägsknut i Småland 
som firar l 00 år vet att ska det 
bli nån fart på firandet så måste 
det bjudas på mat Fri korv med 
bröd till alla eller Smålands 
största marzipantårta eller vad 
som, bara det är mycket och 
gratis. 

Lund är armorlunda anser en 
del. Här har vi så förfinad smak 
och är så sofistikerade att här 
duger inte det som skulle vara 
OK i Eslöv och Lomma. Här 
skulle det behövas särskilda ret
ningar. Bah, säger jag, bristande 
verklighetsuppfattning! Det är 
sant att det finns fler professorer 
i Lund än i Eslöv, fler domkyr
kor etc och visst ger det vissa 
marginella effekter. Men de är 
marginella och borde inte få re
sultera i ett småsnålt jubileurns
frrande. Kalla in lottorna och ci
vilförsvaret, vi vill se folkfester, 
tjugo grytor med fri knake på 
Mårtenstorget, ärtsoppa i tank
vagnar, saft och ballonger till 
barnen, fri jubileumsöl till 
vuxna! Då kan det bli fart på fi
randet och man slipper gräma 
sig över att man ska behöva till
bringa sitt liv i en fisförnäm och 
snål håla. Det finns inga gra
tisluncher sa Milton Friedman. 
Klart det gör, om man bara vill. 

Temamöte 
Måndag 29 jan kl 19.00 i ett av 
stadsbibliotekets studiecirkelrum 
har KOMPOL temamöte. 
Två teman behandlas: 
-Cullbergbalett, stadsteater i 
Lund, kvalitetsbiograf? Anne 
Roth/in inleder. 
-15 miljoner i miljöfonder. Hur 
ska de användas. David Edgerton 
inleder. 
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HAR DU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen till 
Veckobladet. 
NY ADRESS ... ... ....................................... ....... ..................... . 

LUKRISS (Kristna studentrörel
sen i Lund) är en ekumenisk stu
dentförening. De har pro
gramkvällar varje torsdag på"Kyr
kogatan 4 (ovanpå bokhandeln Ar
ken). 
amnesty international tis 17-19 
Öppet hus för alla intresserade 
Maglestora Kyrkog 6. 
Bland planeter och stjärnor kan 
du vara på Planetariet Svaneg 9 T. 
107302.på tis kl 18.30., Vinterns 
stjärnhimmel ser du kl 20. 
Smålands (Kastanjeg 7).exp vard 
12-15. tre inkrivning 11-17. Lör 
21-01 Pub med Kajsa Grytt och 
Johan Johansson. Kom i tid! Mån 
lnsskrivning 11-17. Tisd inskriv
ning 11-17. styrelsemöte 19.00. 
Ons inskrivning 11-17. Bostads
expen 17-19. T orsdinskrivning 11-
17. Bostadsexp 17-19.Rock-exp 
18-20. Rock-pub21-01. Lör 3/2 
spelar teatergruppen Sfinx "La 
belle ComJesse" på Smålands kl 
19.30. Förköp på exåen. 
Dags för namnbyte? Många vill ha 
bort "S" i Smålands. Andra v1ll ha 
bort "M". Va säjs om "Åland Na
tion"? 
Kvarnbyskolan Seminarium lör 
10/2 "Vänsterns väg" Gunnar 
Törnar, Vallinge och Herman 
Scmid, Bona. Diskussion om vän
sterns mål och väg . Anmälan 
senast 7/2 040/49 43 13 el. 046/13 
70 06. Pris 50:- in kl mat och kaffe. 
Känner du dig lurad? rådgivning 
av kommunens konsumentrådgi
vare som har öppet följande tider: 
Månd-onsd-fred9-12,30, 13,30-
16. Telefontid Må-On-Fr: 9 - 12. 
Tel. 15 59 50. Krister Palmkvist. 

Svar till Ulf ... Fortsfrån sid 2. 

Den punkt där vi faktiskt är 
oense med Ulf gäller det avslu
tande avsnittet i Ulfs text. Som vi 
läser detvå sista meningarna, och 
vi har faktisktsvårt arrhittanågon 
annan rimlig läsart, bör en del av 
kongressförberedelserna ägnas åt 
att förbereda en brytning med 
partiet/bildandet av ett nytt parti. 
Det är visserligen tänkbart att 
kongressen får ett sådant res_ultat 
att bildandet av ett nytt part1 blu 
såväl möjligt som nödvändigt. Vi 
är också medvetna om att en sådan 
diskussion redan förs. Men vi kan 
inte se det som V pk-Lunds, eller 
någon annan Vpk-organisations, 
uppgift att förbereda ett -~ådant 
parti bildande. Den grundlaggan
de solidariteten med Vpk som 

parti kärtner vi fortfarande. 
V pk-Lunds styrelse 

Replik till 
Karin, Mårten, 
Göran och Ylva 
Den nu v ar ande partis tyrels en v ar 
politiskt förbrukad redan när den 
tillträdde. Att den fick den sam
mansättning den fick sarrunan
hängdemedattJörn-ligangenom
förde v ä! beräknade förberedelser 
redan när valberedningen sam
mansattes. Vi fick följaktligen en 
partistyrelse som inte svarar mot 
utvecklingen i partiet. 

Så kan man förstås säga att 
utvecklingen kunde ha blivit 
mycket värre. Men då är jag inne 
på den sorts resonemang som 
förkastas av Karin Blom, Mårten 
Duner, Göran Persson och Ylva 
Stubbegård (VB 2/90). 

Typiskt för den r:uvarande 
partis tyreisen har v !3n_t att . ~en 
reageratnegativt på varJe politisk 
utspel, som gjorts av t ex. Lars 
Werner, och ofta framtvmgat 
mångtydiga dementier. 

Samma krafter som påverka
de partistyrelsens sarrunansätt
ning var också aktiva i samband 
med utformningen av programre
visionen för ett par år sedan . 
Resultatet är även här en produkt 
som var överspelad redan då den 
antogs . Det blev en liten dogma
tisk katekes med bud och förkla
ringar anpllssade till den förkun
nelse som pastor Jörn, pastor 
Viola, pastor Bitte och p~stor 
Bertil brukar bestå oss med 1 den 
marxistiska bekännelsekyrkans 
namn. 

Man kan se vpk som beståen
de av tre delar: våra väljare som 
röstar på oss i brist på bättre, de 
allt färre partimedlemmarna som 
i hopp om för~dringar i par~iets 
politik sträv ar Vidare och partiap
paraten, den relativt lilla grupl? 
funktionärer och maktutövare 1 
riksdagsgrupp, partistyrelse och 
distriktsstyrelser, som har ?ecen
niers partiarbete bakom s1g och 
indentifierar sig med gårdagens 
v pk. 

Det är den sistnämnda grup
pen som traditionellt dominerar 
v<frra kongresser. Det är de som 
behärskar den formella och infor
mella kommunikationen inom 
partiet. 

Om det finns några personer 
somjag gärna vill vara partikam
r~t med är det just Karin, Mårten, 

Ka rin Blom 
Uörd avi:;gen D: 85 
223 71 Lund 

Göran och Ylva. De ser samma l 
saker som jag ser. I stället för att 
resa till den förstockade kongres-
sen vill de att vi ska skicka en 
delegation till dem som inte kom 
med. Det är bland dem förutsätt
ningarna för förnyelse finns. 

Den sista kongressen? 
Det är denna gång nödvändigt att 
tillkongressen väljakamrater som 
står för förnyelse. De finns inte 
bara i Lund. De är i majoritet 
överallt. Denna gång ska de in, 
det ska inte längre vara möjligt att 
förbigå dem och spela över dem 
under kongressför beredelserna. 

Det måste ske en grundläg
gande revidering av alla gamla 
sanningar och attityder vid kon
gressen. Vpk står inte bara inf?r 
en kris utan också inför en un1k 
möjlighet att utvecklas till ~et 
breda, nödvändiga vänsterpartJet 
i Sverige. 

Inga halvmesyrer kan tolere
ras denna gång. Misslyckas kon
gressen med förnyelse återstår 
inget annat än den metod Karm, 
Mårten, Göranoch Ylva föresprå
kar. 

Men tills vidare gäller det att 
kämpa. Att k-et måste bort är 
självklart. Det är oförenligt med 
förnyelsen. 

Gunnar Stensson 

Kom inte för nära EG! 
Miljökampen försvåras om Sve
rige kommer för nära EG. Det har 
miljövärtner länge hävdat. Detta 
påstående har ytterligare under
byggts genom det so~ ~ker i 
Danmark. EG-kommJsJOnen 
tvingar landet att från och med 
1990 ta bort cancermärknmgen 
av fyra ämnen. Samtliga dessa 
ämnen anses i Sverige vara can
cerframkallande. Ett av ämnena, 
etylentiourinämne, bedöms som 
så farligt att det bara får an v ändas 
efter särskilt tillstånd från yrkes
inspektionen! 

Dessutom måste, enligt EG
komrnisionen varningstexterna på 
sju lösningsmedel mildras. Bland 
dessa lösningsmedel märks flera 
av de ämnen som släpps ut av 
industrier i Lund; tetrakloretyl en, 
trikloretylen, toulen och tri-klo-
retan. . . 

POSTTIDNING 

Citat 
"Jag fäste mig vid en liten m~n 
signifikant detalj i pressreferaten 
av reseverksamhetcn. Det fram
kom i redovisningen att Winberg 
vid sina resor till och från Arl
anda som regel inte begagnade 
sig av flygbussen utan av taxi. 
Det är naturligtvis bekvämare 
och snabbare att åka taxi än 
flygbuss, det bara kostar cirka 
fem gånger mer, dvs nu betalade 
ju staten. Det har den väl råd 
till, det är inte det. Men 
riksdagsledamoten väljer här att 
inte dela flygbuss med 
försäljningsingenjö rerna och 
charterresenärerna" (Sign Lucifer 
i VB 21.8.1987). 
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På förekommen anledning medde.las 
att jag på förekommen anledning 
ordnar en liten fest hemma hos meJ 
lördag den 24 februari kl 20. (dagen 
före den 25). Meddelas endast på 
detta sätt. 

Gunnar Sandin 

VPK IF. Lerbäcksträning lö 27.1 kl15-

17. 00 9 30 HANNAS FLAKT. Lö 27.1 kl :. sam-
ling Historiska inst, sal 3. So 28.1 kl 
17 30 rep på Palaestra. 
RODA KAPELLET. Sö 28.1 kl18.45 rep 
på Kapellsalen: Cirkus mm. 

k0f1111U11at18k 
kommunalpolitik 

Se notis på annan plats! (Uppgifterna om EG-komrmsw
nen liämtade ur Arbetarskydd nr 
1190) 

rCKOiii.A~ 
Trångt i VB 
Det är som synes myckel text i 
detta nummer och mycket hän
der som kräver kommentarer 
framöver. Men skriv ändå! Om 
nödvändigt gör vi åtta sidor. 

nummer gJordes av Finn Hag
~!~~~une Liljekvist och Gunnar San
din. 

KontaKtredaKtör för nästa nummer 
Gunnar Sandin, tel135899. 
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