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Fredag 9 februari 

9-15 februari 
VB:s kalendarium över kultur
arrangemang och andra 
offentliga tillställningar fortsätter i 
regel på sista sidan. Interna mö
.ten återfinns i mötesspalten på 
sista sidan. 

BIO Södran fre, lör,sön, 18.30 
"Tong tana· Bt. en film om pena
nerna, ett folkslag, som lever i det 
inre av Borneo. Fre, lör, sön, 
20.30 ·zoo liv skönhet död" 
Regi Peter Greenaway fr 11 år. 
Onsd torsd 18.30 "Miss Mona" 
Regi Mehdi Charef 1986. Onsd 
torsd 20.45 "Caravaggio" Regi 
Derek Jarman 1986. Matinå: 
sönd14.00: "Trollkarlens lärling", 
1 tim 16 min. animerad med 
svenskt tal. Regi Karel Zeman. l 
kvarnen vid det mörka vattnet 
härsiar den onde trollkarten Mäs
ter över tolv lä~ungar. En av dem, 
Krabat, gör uppror och får hjälp av 
sina kamrater. 
Lilla Teatern stortorget Biljbest 
:12 51 01. Fre, lör, sön 19.30 Två 
pjäser om längtan: "Hanjo" av Mi
shima i regi av Lena Ekhem och 
"Även dina kameler" av S von 
Schoultz i regi av Kirsten Roth. 
En djungelsaga" teater med 
dockor. För barn 3-6 år. Två 
förest fre kl 13 och 15. (Samarr 
med stadsteatern). 
Kärlek och magi i mammas kök 
heter en föreställning av Malmö 
Stadsteater som spelas på Lunds 
stadsteater torsd, fred, lörd kl 
19.30, sönd 16.00. Ungdom 
under 17 gratis. 
Sagor för barn i sagorummet på 
stadsbiblioteket mån kl 1 o från 2 
år, tis kl 1 O fr 4 år tor kl1 O sång, 
spel och skoj. 
Kvarnbyskolan Seminarium lör 
10/2 "Vänsterns väg" Gunnar 
Törnar, Vallinge och Herman 
Scmid, Bona. Diskussion om 
vänsterns mål och väg. 040/49 
43 13 el. 046/13 70 06. Pris 50:
inkl mat och kaffe. 

Ordförande Kajsa 
För första gången på flera år kunde vpk Lunds årsmöte i 
lördags välja en fulltalig styrelse om nio personer. För 
första gången på ännu längre var det en s k tung styrelse 
med ett betydande inslag av kommunalpolitiska vetera· 
ner. Och för första gången på fjorton år valdes en ord· 
förande: Kajsa Theander. 
Varför bryta en lång tradition 
och varför ställde du upp, 
Kajsa? 
- Varför jag ställer upp i styrel
sen? Jag har kopplat av nu efter 
min föregående intensiva period 
som kommunalpolitiker och det 
behövdes folk. Ordförande? 
Som kommunalpolitiker lärde 
jag mej att det var praktiskt för 
oss men framför allt för folk 
utanför partiet att ha ett något
sånär permanent språkrör att 
vända sej till. För det är bara 
det jag vill och kan vara. I 
styrelsearbetet är vi likställda. 

För övrigt lär jag bli vpk 
Lunds första kvinnliga ordföran
de genom tiderna. Det kan vara 
dags med en sådan. 
- Du har suttit i fullmäktige och 
dessutom varit partiföreträdare 
en period. Har du erfarenhet av 
något annat politiskt arbete? 
- Basarbete med lokal 
opinionsbildning, framför allt 
på Klostergärden där jag bor. 
Jämfört med de flesta andra i 
styrelsen är det inte mycket. 
Tillsammans representerar vi 
verkligen breda erfarenheter. 
- Vad vill ni då göra i den nya 
styrelsen? 
-Vi har haft ett enda möte hit
tills så vänta dej inget färdigt 
svar. Men vi har hunnit bestäm
ma att mäla om och rusta upp 
vpk-lokalen så att den blir trevl
igare att komma till. Vi vill 
nämligen ordna möten där både 
medlemmarna och den intres
serade allmänheten får tillfälle 
att diskutera politik. Inte minst 
de övergripande och principiella 
frågorna. Det måste ftnnas be
hov av det i en tid när det 
händer så mycket. 

Vi vill värda oss bättre om 
medlemmarna och hjälpa dem 
att finna bra arbetsuppgifter. 
Men tiden är förbi när man kan 
dirigera medlemmarna till be
stämda uppdrag. 

Men vi ska också arbeta för 
att göra partiet synligare i stan. 

Gärna fler appellmöten på Mär
tenstorget, helst med blåsmusik. 
En traditionell form men den 
kan nog utvecklas. Man kunde 
också äteruppta verksamheten 
med äterkommande kommunal
politiska flygblad, helst med 
koppling till VB. 

- Kongressdebatten rasar . 
Någon kommentar? 

- Det är bra. Det finns åsikts
skillnader också i vpk Lund och 

fl 
kanske också inom styrelsen. 
Men det kan vi nog hantera. 
Sen hoppas jag att vpk-arna i 
Lund ska märkas mer genom 
inlägg i den allmänna 
partidebatten, i Ny Dag och så. 
Vi har lite av en isolationistisk 
tradition som behöver brytas. 
-Några åsikter om Vecko
bladet? 
-Visst. Jag tycker att ni skulle 
ha kvinnor i redaktionen - det 
skulle bli en annan och bättre 
stil. Och jag efterlyser fler artik
lar med nyhetskaraktär och 
snärtiga notiser. 

Gr 

Hardebergaboende: 
mindre bilberoende 
Vi i fullmäktigegruppen, som 
sagt ja till att diskussionen om 
bostäder i Hardeberga ska fort
sätta, har naturligtvis haft be
tänkligheter för och emot, efter
som Hardebergaornrädet bryter 
mot traditionell 
bostadsplanering i Lund. A v 
följande skäl tycker jag att det 
finns starka argument för att 
noga undersöka förut
sättningarna för boende runt 
Hardeberga: 

Vi beskylls för att förstöra 
miljön! Ett av de största m_jljö
hoten i boendet är bilen. Ant
Iigen har dörren öppnats för en 
vändning bort frän det tradi
tionella vågplanerandet för bilar 
genom att införa spärburen kol
lektivtrafik. Kritikerna säger att 
det har för litet underlag, att det 
blir för dyrt etc. 

Lågt bilberoende 
Dyrt? Ja, men ungefär samma 
kostnad per km som för motor
väg. För litet underlag? Må så 
vara, men jag anser att denna 
spärled är öppningen för ett helt 
nytt sätt att planera för kommu
nikation och kan därför bli 
vändpunkten för den politik vi 
vill föra- att bygga bort bilbe
roendet Hardebergaförslaget är 
än så länge det enda förslag som 
ger mig förhoppning om möjlig
het till ett boende med lågt bil
beroende. Detta är det viktigaste 
skälet för mig att säga ja. Ja, 
jag anser till och med att vi inte 
har räd att säga nej till att ta 
reda på mer. För det är faktiskt 
det ett ja eller nej betyder. 

Det sägs vidare att miljön för
störs om det byggs på de vackra 
sluttningarna. Jag vill påstå att 
vi har rätt att bo på vackra plat
ser och nära naturen. Nära natu
ren blir det än mer med vpks 
förslag med "gröna kilen". Med 
en begränsad utbyggnad av om
rådet kommer den mesta bebyg
gelsen att ligga på åkermark. 
Forts på sid 2. 



~KOMMENTAR 
Kommunismens död 
Mänga förvånar sig över att de 
kommunistiska statsbildningar
na brutit samman så snabbt och 
för det mesta utan blodsspillan. 
Orsaken kan synas vara folkens 
fasta uppträdanden på torg och 
gator, men det är nog bara halv~ 
sanningen. 

Revolterna har i själva verket 
ägt rum inom de kommunistiska 
partierna i vilka det förmodligen 
alltid funnits starka fraktioner 
som förespråkat en demokratisk 
socialism utan statliga ekonorni
ska monopol. 

Kommunismens historia har 
kännetecknats av de ständigt 
återkommande partiutrensning
arna. Stalin tog ju kål på en hel 
pionjärgeneration av kommunis
er och även inom det svenska 
partiet har som bekant demokra
tiska strömningar tvingats lämna 
in. Det kan synas underligt ef
tersom utbrytningen ur det so
cialdemokratiska moderpartiet 
skedde utifrän ett ultrademokra
tiskt förhållningssätt där framför 
allt minoritetens rätt betonades. 

I Lund har vpk sedan mänga 
år kännetecknats av denna smått 
anarkistiska demokratiuppfatt
ning och det är vi förstås stolta 
över. Vi, och i synnerhet VB, 
har sedan länge varit mullvadar 
som undergrävt den demokra
tiska centralismens benhårda 
principer. Vi har också på ett ti
digt stadium stött demokratiska 
strömningar i Östeuropa, som t 
ex arbetaroppositionen i Polen 
och Charta 77 i Tjeckoslo
vakien. 

Är vi då utan skuld? Det beror 
väl ytterst på hur vi som indivi
der handlat, skrivit och sagt. De 
flesta kommunister har säkert 
drivits av goda motiv men väg
rat se det som var uppenbart. 
Andra har sett styggelsen och 
beslutat sig för att ändra sina re
spektive partier innifrän. Utan 
dessa senare hade förvisso kom
munismens sammanbrott blivit 
ett inferno. 

Läxan vi lärt oss är att det inte 
räcker med goda motiv inom 
politiken (liksom inom religio
nens sfär). Teoretisk fanatism 
och verklighetsfrämmande 
framtidsdrömmar kan skapa ett 
ondskans imperium, fastän de 
ursprungliga motiven var goda. 

Kanske måste vi framledes 
mer lita på vad vi ser med vår 
sinnen och på det goda vardags
omdömet och kanske låta oss 
styras av lite mer ödmjuka tän
kare som t ex skalden Lidner: 
"Varhelst en usling finns är han 
min vän, min bror". 

Vagt beslut om Hardeberga 
"Hard~bergstaden ~ en intres- vara.få. Hardebergastaden skall ~pk vill ha en ny stadsbildning i 
s~t ide som bör studeras ha en profil av framtidsstad, det Onnerup-Bonderup sydost om 
närmare. Den . totala vill säga en stad med närservice Dalby. I det gemensamma bor-
be.by~gelseytan ä bör ~ock och go& kollektiva transporter, gerliga förslaget lanseras dess-
roms as 1 avsev rt. o~- med energisnåla hus och ge- utom en ny variant av Stäng-
mkunsty~eksenfö anseär .att e mensamt brukande. bystaden. Det finns ganska 
e onom1s a ruts ttnmgarna ~- 11 · d f 
fö ~ b ",.~ t f"k bö m .. .~~ga mer e er mm re an-

r sp .. r u .. ~en ra 1 r Flertal 'o·· r grön kil "full f· l ·11 b d studeras nännare såväl vad 1
' tas! a örs ag t1 ut yggn~ 

g ä Il er i n v e s ter i ng ar' Översiktsplanen handlar inte ba- a v L.u n d u t an f ö r 
ra om Hardebergastaden. Kom- kommungränserna driftskostnader som · 

finansiering. Skulle en sådan munstyrelsen fattade en läng rad -I kons~kv~ns ~ed . vår syn 
studie visa att spårburen trafik andra beslut också. Bl a blev det på Lun?s tillvaxt g1ck Jag emot 
med nämnt underlag inte är rea- majoritet för vpk-förslaget om alla försl~g ut?m vårt eget 
listisk bör inte heller utbyggnad en "grön kil" frän Östra Tom till komplettermgsförslag och det 
ske i detta område" Skrylle. Den fick stöd av s och om bostäder i Hardeberga-

Så formulerade. kommunsty- mp. Kommunstyrelsen uttalade området, säger ~oland. 
relsens majoritete sitt beslut om också stor tvecksarnhet till flera Centern, soc1aldem_o~atern~ 
Hardebergastaden i tisdags. av vägprojekten i planen och och vpk har maJOTI~et ~ 

- Visst låter det väl vagt sä- syftade då i första hand på kommunstyrelse!l men mte l 

ger Roland Andersson so~ re- vägarna till och frän bostäderna kom~unf~l~äktlge. Det ställer 
presenterade vpk på samman- i Hardebergaområdet. Det ska naturligtvis till problem. 
trädet, men det är omöjligt att planeras för kollektivtrafik och .-:- Jag hoppas att byggnads-
gå ett varv till i nämnderna. Till då behövs det inte så stora bil- namnden tar kommunstyrelsens 
kommunfullmäktige kommer vägar. beslut på al~var. Utredningen. av 
den inte förrän till sommaren. Roland föreslog fördjupade spårvägen till Dalby måste pno-
Beslutet i fullmäktige kommer översiktsplaner för stadens ytter- riteras. Förhoppningsvis tar mp 
förmodligen inte att bli särskilt områden och hänvisade till vpks sitt förnuft till fånga fram till 
klart det heller. Det handlar ju förslag för Norra Fäladen. Det debatten i fullmäktige. I prakt-
om en översiktsplan för byggan- förslaget avslogs. iken innebär deras nuvaran~e 
det efter 1996. Översiktsplanen - Det förstår jag, säger Ro- ställningstagande att det inte blir 
ska senare konkretiseras i van- land. Vi har missat det i vårt n å g o n s p år b u n d e n 
liga stadsplaner. remissvar. Vi får ta upp det un- kollektivtrafik mellan Lund och 

Miljögruppen positiv 
Bakom beslutet står center
partiet, vpk och socialdemokra
terna. Vpks fullmäktigegrupp 
har kritiserats för sitt ställ
ningstagande. I debattinlägg här 
i VB har vpk-ledamöterna i 
gatu- och trafiknämnden under
stödda av representanter för mp 
kritiserat bostadsbyggandet i 
Hardebergaområdet. Det kom
mer i konflikt med naturvårds
intressen, har man sagt. Andra, 
t ex Lunds Miljögrupp som ytt
rade sig före vpk, har varit mer 
positiva. 

Miljögruppen betonar att den 
spårbundna trafiken ska invigas 
före eller samtidigt med bo
städerna. De påpekar konflikten 
med naturvården men resonerar 
inte om begränsningar av stads
arkitektkontorets utbyggnads
förslag. I stället har de funde
ringar på utforrrmingen av bo
stadsområdet. Deras yttrande 
avslutas så här: 

-Parkeringsplatserna och väg
arna till och frän området ska 

der den fortsatta hanteringen av Dalby. De missar chansen att 
översiktsplanen så att de andra minska avgasutsläppen frän bilar 
partierna är bättre förberedda. och dieselbussar. Det är närmst 
Vi vill att Svenshögsvägen ska patetiskt att försvara ett sådant 
bli en attraktiv affärs- och ställning s tag ande med 
bostadsgata. Det finns utrymme naturvårdsintressen. 
för bebyggelse kring den. Med Roland säger avslutningsvis 
en sådan komplettering skulle att han inte vet var det kommer 
den hålla samman istället för att att byggas i Lund om 
skilja bostadsområdena på Norra Hardebergaförslaget faller. Det 
Fäladen och bilarna skulle tving- enda säkra är att det blir en 
as köra långsammare. Vi vill stadsbildning i Bonderup-
också undersöka om Norra Fä- Önnerup. Förmodligen blir.det 
laden kan förtätas och göras mer dessutom någon form av 
stadsliknande, utan att man för Stängbystad. 
den skull släpper in bilar bland -----------
bostadshusen. I den planeringen Harde berga ... Forts fr sid l. 
kan man utnyttja erfarenheterna Alternativa utbyggnader i "Lund 
bland dem som redan bor där. blir som vanligt -på den platta 
Andra ytterområden kan åkermarken. 
behandlas på samma sätt. Det Kulturhistorien 
ger ett tillskott av bostäder som Så till kulturhist-1rien. Först vA-
kompletterar de som byggs gade jag knapp[ tänka tanken 
kring spårvägshållplatserna på för mig själv. Men efter att ha 
Hardebergaområdet. formulerat den och testat den 

Livlig fantasi 
En läng rad andra utbyggnads
områden föreslogs under sam
manträdet. Alla utom mp och 

med andra konstaterade jag att 
den var kontroversiell men 
möjlig att tänka även av andra. 

Hur tillvaratas kulturhistoriskt 
värde? Vid Hardeberga handlar 
det bl a om en gammal tings
plats men också om ett medel
tida gods eller slott med bosätt
ning runt om. Manifesteras 
detta minne med en 
kulturskyddad inhängnad eller 
förs livsminnet vidare genom att 
vår tids folk bosätter sig där? 
Levande människor där kan väl 
inte vara kulturhädiskt? 

Jag vill att vi fortsätter att un
dersöka möjligheter och hinder 
för ett boende i denna miljö. 

Gunlög Stenfelt 
PS En partikamrat antydde att 
möjligheterna till solenergiex
periment skulle vara goda på 
sluttningarna. Vad mer? DS 



Antibro och årsmöte 
Politik är roligt. Fast ibland blir 
det väl mycket av det roliga, 
som när två tillställningar kolli
derar. Så var det i lördags. 

Först gick jag till lunda
politikernas möte mot Öre
sundsbron på Knut den stores 
gata. Det hade jag nog gjort 
även om jag inte hade varit 
direkt inblandad, men det var 
jag ju. För jag var den vpk-are 
som Tove Klette (fp) hade fått 
tag i när hon ringde runt bland 
partierna. 

Ekumenisk samling 
Det var milt men blåsigt och vi i 
Röda Kapellet blåste lite extra 
under samlingen. "Der rote 
Wedding" var väl inte tänkt för 
så här ekumeniska möten men 
det är en vacker marsch och 
ingen tycktes ta illa vid sej. Inte 
så fasligt många åhörare men 
god stämning. Tove inledde 
med initiativtagarens rätt och 
följdes av Nils Lewan. Jag 
kände mej kluven. Det är bra att 
personer med justa åsikter 
lämnar moderatema men det är 
också bra att personer med justa 
åsikter finns kvar i det partiet. 
Åtminstone hade den aktuella 
aktionen blivit ännu slagkrafti
gare om också en moderat fun
nits med. Synd att Christine 
Jönsson blev tvungen att hoppa 
av mellan mötet hos Tove och 
presskonferensen. 

Att Anders Ebbessen (mp), 
Hans Albin Larsson och jag 
själv talar mot bilbron är inte så 
märkligt men det är verkligt 
roligt med engagemanget hos 
Tove Klette och Gunnar 
Jönsson (s) i deras kluvna 
partier. Nå, Gunnar Jönsson har 
ju agerat i Öresundsfrågan med 
motioner och annat redan 
tidigare. Eftersom den sannolikt 
viktigaste opinionen ftnns inom 
hans parti är det bra att han och 
Lund driver saken så ihärdigt. 

Förskjuta vpks tyngpunkt 
Sen var det dags för vpks 
årsmöte som hade pågått ett par 
timmar. Mer folk och bättre 
stämning än förra året. Om
välvningarna i världen har fått 
några i Lund att lämna partiet 
men fler tycks ha blivit vita
liserade. Förutsättningen för en 
god fortsättning är naturligtvis 
att kongressen inte blir ett bak
slag i traditionalistisk riktning, 
något som centralt placerade 
observatörer allvarligt fruktar. 
Ett tydligt vänsterutspel från 
Lund kan förskjuta centern och 
hela partiets tyngdpunkt i rätt 
riktning, sades under den all
mänpolitiska diskussionen, och 
det låter tänkvärt. 

Dessförinnan pratades det 
kommunalpolitik, delvis av 
mycket handfast slag. Hur har 
vpks representanter ställt sej till 
höjda hyror, stängda sopnedkast 
och flyttade busshållplatser? 
Den typen av realpolitiska dis
kussioner är vi ovana vid i 

Lund, men så blir det när man 
har del i makten. 

Männens julafton 
Och så debatterades Harde
bergastaden eller rättare sagt hur 
vpks positiva remissvar kommit 
till. Och mer allmänt hur våra 
kommunalpolitiker fungerar i 
förhållande till medlemmarna i 
övrigt. Och vilken roll de ger 
kulturpolitiken. Av någon an
ledning var det bara män som 
tvistade om detta trots att det 
fanns gott om kvinnliga kom
munalpolitiker på mötet. 

Sen valde vi styrelse och 
ombud som det berättas om på 
annat håll i numret och antog en 
motion om att förstamajfirandet 
måste diskuteras extra utförligt i 
år eftersom "de senaste årens 
demonstrationer allt mer blivit 
automatiska repriser av tidigare 
års manifestationer, dock med 
allt färre deltagare" och att 
parollen har ställts om ett nytt 
vänsterparti. Detta är kanske i 
vardande: ett par avhoppade 
apk-are deltog i mötet. För 
första gången under min tid i 
partiet avslutade vi inte med att 
sjunga Internationalen. 

Krogen 
Sist gick vi på krogen och bän
kade oss i restaurang Kulturens 
vackra kyrksal som f ö ritats av 
vpk-aren Mårten Duner. Där
med blev det för en gångs skull 
lite liv på stället. Någon hade 
hört att kontraktet sagts upp, att 
restaurangrörelsen utbjudits till 
försäljning och att både kröga
ren och Kulturen förlorar stora 
pengar just nu. 

Så gå till Kulturens restaurang 
och njut av Albansk hot dog och 
Frusen äggtoddy med punsch 
medan tid är. Läckert är det. 

Gunnar Sandin 

l - · - 4 ~ . ~ ...... _ - u: .. .. .. 

Tarcisio 
f> orM rnai'CO. 

Distriktskonferens 
och partikongress 
Årsmötet valde delegater till 
skånedistriktets årskonferens i 
slutet av mars. Konferensens 
bedöms som viktig i den bryt
ningstid som partiet befinner sej 
i, och det tycks finnas delade 
meningar i centrala frågor. Men 
eftersom Lund nu har utsett en 
utpräglat reformvänlig delega
tion och Malmö (efter votering) 
gjort detsamma, lär det finnas 
en klar skånsk majoritet för den
na riktning. 

Ordinarie ombud för Lund 
blev Lars Bengtsson, Margare
tha Bjömsson, Bodil Hansson, 
Sven-Hugo Mattsson, Olof Nor
borg, Ulf Nymark, Ann Schly
ter, Gunnar Stensson, Kajsa 
Theander och Kristina Zitko. 

Till ny distriktsstyrelse nomi
nerades lundaborna Margaretha 
Björnsson, Rolf L Nilson och 
Gunnar Sandin. Det kan bli 
strid både om lundainslagets 
storlek och Rolf N s person. 

Delegater till partikongressen 
i maj väljs längre fram, men det 
är nu klart att Lund får fem 
platser mot Malmös tre och öv-
riga distriktets åtta. · 



VECKOBLADET. Utges av Vpk Lund. Bredgatan 28, 222 21 
LUND. T946/13 82 _13. Postgiro 1 74_.59-9. Pren 100 kr per år. 
Ansv . utgtvare: Montca Bondeson. Sättn . o !ay-<>ut: VB-red. på 
Tidskriftsverkstan (Wallin & Dalholm) Fabnksg. 5. T.11 51 59 
onsd. e. kl 18. Manus lämnas senast onsd. kl 17 på Bredg. 28. 
Eftertryck av text tillåtes om källan anges. Btlder är upp
hovsmannens egendom. Red. förbehåller sig rätten att korta 
insänt material. Tryck: ABFacktryck, Lund. 

HAR DU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen till 
Veckobladet. 
NY ADRESS ...........................................•...•.•.....•............•..... 

Ka r i n Blom 

Uc:Hda v i:ige n D: 85 

223 71 Lund 

Stöd till Anne Rothlin 

Malmöbor 
VB s höga principer till trots kan 
vi inte låta bli att kommentera 
två av de mest aktuella malmö
borna. Lundaanknytning gives 
dock. 

Ska lasarettet i Lund få göra 
hjärtbyten eller ej? I tisdagens 
sydsvenskan yttrade sej den be
märkte hjärtbytespatienten själv, 
tidningens redaktör Kurt Karls
son, i frågan. Inte oväntat anser 
han att Lund ska få göra hjärt
byten och anför en rad argu
ment: 

"Utvecklingen går snabbt mot 
ett ökat behov i Sydsverige. 
Rimligen bör en Öresundsbro, 
som äntligen tycks bli verklig
het, medföra stark inflyttning 
och större resurser i Malmö
Lund-regionen." 

Därtill ligger Lund bättre till 
än Sahlgrenska i Göteborg som 
"socialbyråkratema" Stockholm 
har prioriterat för denna verk
samhet där tiden är vital. "Dra 
en cirkel runt Göteborg och du 
finner att nästan hälften faller i 
vatten, där det inte finns några 
organ att hämta. Dra en mot
svarande cirkel runt Lund och 
den når långt ner i det Europa 
och in i det Baltikum, som håll
er på att öppna sig mot väst. 
Dessutom inför Danmark nästa 
år hjärndödsbegreppet Det ger 
en ny marknad för organ." 

Vi kan inte undgå att fasci
neras av denna marknad där be
hövande balter ska kunna få 
organ från Lund, eller hur det 
nu var tänkt. Men hur ska de 
komma dit? Lugn, det har re
daktör Karlsson förstås tänkt på: 

"En fast Öresundsförbindelse 
betyder möjlighet att transpor
tera organ och patienter obero
ende av väder." 

Vi trogna SDS-läsare är upp
riktigt glada över att Kurt Karls
son har fått sitt nya hjärta Vi är 
också lättade över att läkarna 
inte bytte hans hjärna, som har 
gett oss så många hög
tidsstunder och som vi hoppas 
ska göra det länge än. 

Den andra malmöbon för dagen 
är förstås f d redaktör Lars Eng
qvist, Nils Yngvessons eftert
rädare som stadens starke man. 
Man valde Engqvist bl a för 
hans visioner, har det sagts, och 

På vpk Lunds årsmöte i helgen 
antogs följande uttalande: 
"Musik- och teaternämndens 
ordförande har anklagats för att 
vara alltför aktiv och engagerad. 
Anklagelserna omfattar också 
kritik för att Anne Rothlin 
skulle ha handskats med 
nämndens pengar på ett 
oansvarigt sätt. 

Vpk har sedan partiet kom 
med i kommunalpolitiken i 
Lund verkat för att arvoden till 
politiker bör hållas nere. Vi ser 
kommunala nämndsammanträ
den som en fritidssyssla, ett po
litiskt arbete som man inte ska 
ta betalt för. För det arbete som 
en ordförande eller vice ordför-

ande i en nämnd lägger ner, ska 
vederbörande givetvis ha er
sättning i den omfattning som 
fordras för att täcka annat in
komstbortfall. Man kan behöva 
ta tjänstledigt från sitt vanliga 
jobb, om man har ett sådant. 

Nu värderas olika nämnder 
olika mycket.. Socialnämnden 
och skolstyrelsen ligger högst 
med arvode till ordförandena på 
över 90 000 kr per år, medan de 
kulturella nämndemas ordföran
de bara har 15% av detta eller 
ca 13 500 kr per år. När då 
Anne Rothlin med stor kraft och 
energi engagerar sig för att ex
empelvis få Cullbergbaletten att 
etablera sig i Lund, anses det 

De finns mitt ibland oss 
Du sätter dig på en buss vid 
Botulfsplatsen. Någonstans 
ifrån porlar ett främmande 
språk, obegripligt, avbrutet av 
ideliga fnittranden; ett par 
eritreanska flickor. Det kunde 
lika gärna v ara en buss i 
Karlskoga eller Lenhovda. De 
6000 eritreanema finns överallt 
i Sverige. De har flytt undan 
Etiopiens krig. De. är my~ket 
medvetna om sm natiOn, 
Eritrea. 

Under rubriken Fred i Eritrea 
1990 genomförs ett öppet semi: 
narium lördagen den 17 februar1 
i bibliotekets hörsal. Seminariet 
är tillägnat Lars Bo!'destam, 
som skulle ha var1t en av 
huvudtalarna. Han omkom i 
~!ccember då han körde pä en 

de VISlonerna går inte av för 
hackor. Eller hör hur hans gam
la tidning refererade honom i 
helgen: 

"... säger Lars Engqvist och 
ger en vision av en malmöitisk 
vision, förlagd till E 14 mot 
Sturup, av de högteknologiska 
företagen i Stockholm på vgen 
till Arlanda". 

Men trots att vi fascineras än 
en gång vaknar lundabon i oss. 
Är det inte Lund med dess stolta 
Ideon som ska ha den här re
gionens högteknologiska föret
ag? Tänker Malmö snuva oss på 
dem? 

Sannerligen, här blir strid på 
kniven! Vi i VB ställer upp för 
Lund, och vi tänker spela över 
hela registret. Vi kommer inte 
ens att välja för s k känsliga di
mensioner, som Lars Engqvist 
och spriten. 

G" 

etiopisk landmina. 

Bland talarna märks 
Marianne Mathlein, som kom 
hem från Eritrea för en vecka 
sedan, Håkan Wiberg, specialist 
på Afrikas Horn, C ar l-Axel 
Elmqvist med erfarenhet av bi
ståndsarbete i området, repre
sentanter för den eritreanska be
frielserörelsen EPLF och bi
ståndsorganisationen ERA, samt 
en panel av riksdagspolitiker, 
för Vpks del förhoppningsvis 
Rolf Nilson, s0m just lämnat in 
en bra· motion om Eritrea till 
riksdagen, vilket kommer att 
göra det lättare för honom i de
batten. Vpk har ju misskött 
Eritreafrågan till den grad, att 
det använts som slagträ mot 
partiet. 

Det blir fri entre, och man 
kan komma och gå när man vill. 
Stannar man ·t,eia tiden, 13 till 
18, ska man dock inte behöva 
svälta; vi kommer att till lågt 
pris sälja smörgfu; och drycker. 

Den som grips av verklig 
entusiasm kan efteråt följa med 
till Hässleholm där en väldig 
eritreansk fest firas med hundra
tals eritreaner, eritreansk mat 
och musik från 18 på kvällen till 
6 på morgonen i T4s gamla ka
serner. Kulturkrock. 

Och den som är aktivist av 
garnmal fm årgång kan hjälpa 
till med bössinsamlingen som 
arrangeras av Afrikagruppen 
och Eritreagruppen. Bössor 
kommer att finnas tillgängliga 
vid DOMUS kl lO lördagen den 
17. Men det dröjer alltså en 
vecka. Vi är bara angelägna att 
göra oss opåminta i god tid, så 
att alla får möjlighet att planera 
in arrangemanget i sina liv. 

Gunnar Stensson 

POSTTIDNING 

fel, därför att hon inte har ar
vode för ett så omfattande ar
bete. 

Om nu ordföranden har 
goda kontakter med riksteatern 
och kulturansvariga i 
huvudstaden, och dessutom kan 
ta på sig att resa dit, borde 
nämnden snarast vara 
tacksamma för det, samtidigt 
som man måste inse att det är 
förenat med utgifter och kost
nader. Om Anne Rothlin inte 
fått klara besked om vilka utgif
ter hon har rätt att få ersatta, så 
är det knappast hennes eget fel. 
Det bör den granskning kunna 
utvisa som hon själv inlett med 
stadskansliet och kommunrevi
sionen. 

Vpk Lunds årsmöte uttalar 
sitt stöd till Anne Rothlin för 
det engagerade arbete hon 
hittills lagt ner som ordförande, 
och hoppas att det inte ska 
knäckas av illvilliga påhopp 
utan krönas med framgång till 
alla lundabors bästa." 
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Sommarhus önskas hyra 
Gärna Österlen och högst 
cykelavstånd (3 km) från havet. 2-4 
veckor under juni-augusti. Aktsam och 
trädgårdskunnig. 
Kitten, tel129098 
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VPK IF. Ingen Lerbäcksträning pga 
Tornacupen. 
HANNAS FLÄKT. Lö 10.2 heldagsrep 
10-17 på Vårdskolan, Margarelav 1. 
Ta med notställ och alla noter. Sö 11.2 
ree på Palaestra 17.30. 
RODA KAPELLET. Sö 11.2 rep i 
Kapellsalen 18.45. Kagel 4, Trasiga 
skor, Jenny, Money money, Cirkus, 
Siciliana. 
VPK LUND. Medlemsmöte on 14.2 
19.30 på stadsbiblioteket. Kongress
motioner. 

l VECKOBLADET 

Detta VB gjordes av Finn Hagberg, 
Gunnar Sandin och Lasse Svensson. 

Kontaktredaktör för nästa VB: Gunnar 
Sandin, tel135899. 
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