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Fredag 14 december 

Medalj åt Maria 
m fl 
Pl fredag avslutas det k~u
nalpolitiska Aret ttaditionsenbgt 
p! stadsteatern (börjankl17)med 
medaljutdelning åt trotjänare, 
prisutdelning åt kulturarbetare 
mm. 

Till de senare hör den sporadi
ska VB-medarbetaren Maria 
Sundqvist Hon kommer vid till
fåilet att framföra sin komposi
tion ''Malmö-Limhamn" eller 
"HO". Ackompanjerar solostäm
man gör en bleckkvintett ut mu
sikskolans orkester. 

(Vi vet faktiskt att kulturpris
tagama inte flr medalj. Men vi 
fiffiar gärna med sanningen för 
at fl en alliteration i rubriken.) 

Samaktion mot 
matpriserna 
Ni har kanske hört om Aktions
gruppen för sänkt matmoms och 
bättte matkvalitet, som bestAr av 
ett stort antal kvinnor, bAde par
tilösa ocb politiker. Till de sena
re hör ASa Domeij (mp) och 
Annika Åhnberg (v). 

Det lr intressanta paroller som 
manharsamlats kring: Sänkmat
momsen, Bort med onödiga för
packningar och rabattkuponger, 
ökad konkurrens inom livsme
delssektorn och Stlill sammakrav 
pl importerade som på svenska 
livsmedel. De tte förra leder 
naturligtvis till sllnktamatpriser. 
Det gör knappast det fjärde, men 
det g canter ar i genglid matkva
liteten, och det lr en annan av 
kampmjens hörnstenar. 

Nllllllinsamlingenkommer att 
plgl under hela 1991 och listor 
lc.oinmer att spridas p! olika sätt, 
bl a genom vinsterpartiet 

Pfl väg in 
i konsthallsnllmnden som ny 
ordinarie representant för vlln
sterputietlrOlaStenfeltNimn
den kommer SUlllOlikt att uppgl 
i nlgot större om ett lr, men 
innan dess ska bl a den delikata 
frigan om ny konsthallschef 
lösas. 

Spelar LKF rysk roulett med 
hyresgästernas pengar? 
Flr ett allmännyttigt bostads- nAgra !ll~ader. ~är det gäll~ en 
företag spekulera med sina till- kortfrisug plw:ermg är det ännu 
gångar, tillgångar som väl egent- mer ~ärkningsvärt at~ man 
ligen bara utgörs av tillflilliga p l~ ar 1 osäkr_a pa~, ~är d~n 
överskott i hyresintäkterna? Man möJh~a extta vtns~_rimhgen är 
kan frlga sig detta med anled- margmen om man J~ör.med 
ning av att Lu.t}ds Kommunala bankkonto eller betydl1~t säkra-

F "ghe bol LKF köp . . re kommunala eller statliga pap-. astl ts ag, , tms1g per. 
1 finansbolag~t Nycke~ ett bo- För tillfälletkommerförlusten 
l~g som n11: tnställt sma betal- inte att plverka hyran, men på 
nmgar. Följden av detta är att sikt måste förlusten täckas och 
man kommer att förlora runt 12 enligt uppgift från en ledamot i 
miljoner ~onor. _Plac~ringen LKFs styrelse fmns det bara ett 
skedde, enligt :uPPgift pl mr ådan sätt för LKF att få in mer pengar. 
avGunHe~ik,s?märkomm~- Detblirallts!hyresgästemasom 
nalrld och s1tter 1 styrelsen för i slutändan får betala förlusten. 
~ bank som föreslog place- De privata hyresvärdarna kom-
nng~. Sty!'elsen för LKF f!.ck mer därimot att göra en extta 
~drig m~Jhghet att ta stlillning vinstgenomattbruksvärdesnivån 
till placermgen, som var tänkt att hö ·s 
vara kortfristig; en placering för ~ · 

Isbana i L ondagård 
J ag har talat med ett antal damer 
(och herrar också för den delen), 
som liksom jag gärna rör p! sig 
utan att direkt sporta. Vi anser att 
det borde finnas icke-kommer
siella mötesplatser för alla åldrar 
och Arstider i centtala staden och 
tycker då att en isbana vore en 
bra ide att förverkliga. 

J ag har länge närt denna önsk
an men det var först när jag gick 
förbi Kungsträdgården i Stock
holm som jag såg en sidan is
bana i funktion. Det var verkli
gen upplivande. Till musik tllm
!ades det runt på alla möjliga vis, 
mgen "tävlade" och åkte omkull 
andra, trillade gjorde man ändå. 
Röda kinder och stampande föt
ter ackomp~jerade den färg-

glada belysningen och de glada 
tonerna. 

V ar skulle en sådanisbanakun
na ligga i Lund? Jag har funderat 
på Mårtenstorget, kanske inne 
under Kirkebyskulpturen, eller 
kanske på S torgottget som är lite 
ttist, eller, o hädiska tanke, i 
LundagArd om vi ändå måste 
offra några av de kära ttäden. 
Denna ide är inte min utan arki
tekten Yngve Lundquists. Han 
har just nu en utställning på 
Galleri 13 i Fäladsbiblioteket och 
där fmns ett, som jag tycker, 
mycket bra förslag till förändring 
av LundagArd bl a har han ritat in 
Lilla Torg igen. Kom gärna hit 
och titta. 

KA 

l..Jmdagdrd med plats för isbana. Vi f dr hoppas att tJI'kitelcten LIUid
qwist och KA 1tar tänJa pd att marken llllar betydligt, vilket kan stiJlla 
tiU problem vid .spolningm. 

Ett nummer till 
Vi har ångrat oss. Dettanummer 
är inte det sista före jul utan vi 
kommer med ettnästa vecka ock
så. Det blir traditionsenligt tips 
på några fler julklappsböckermed 
lundaanknytning, men det är 
också sista chansen att säga nå
got i höstens alla VB-debatter, 
om EG, Theanders, Kirkeby el
ler vad det nu kan vara. Ta den! 

Förtydligande 
"Än så länge går ... alla (stads
bussarna) på garnmal hederlig 
diesel", stod det i förra numret 
Det är inte riktigt, påpekar Lars
Arne Norborg, v ordf i garu och 
trafiknämnden. Tio bussar kör 
numera på relativt miljövänlig 
lättdiesel och man har just beslu
tat skaffa sex bussar som ska 
drivas med den ännu renare s k 
citydieseln. 

Se även under rubriken 
"Theanders". 

Gamla Lund, 
föreningen, flr åter 30 000 kr i 
årsanslag, efter ett enigt beslut i 
kulturstödsnärnnden. Ekonomin 
i den välskötta föreningen är 
visserligen fortsatt god (vilket 
var motivet för förra Arets ned
skärning) men verksamheten lr 
ocksl omfattande, och mycket 
gagnelig för staden. 

Dessutom ska nämnden göra 
en kraftansträngning och försö
ka f! upp den inköpta skulpturen 
på Bantorget under jubileumså
ret, om än först p! nylrsafton. 

Julmotiv 

Tidigt faller kvillen 
över Rudeboksvägens husrader. 

Som luckor i vlr kalender 
lyser fönstren ut mot mörkret. 

Och dJr, futldlmd mellan den 
neddragna rullgardinen 

och fönsterkarmen, en proletlr 
stjllrna! 

Mlhllnda glr n!gon vis mm 
vilse 

i sitt sekulariserade 
vardagsrum. 

KMl Wilting 



d:>CJC!J Signaturer 
VANSTERPARTIET L.UND ANS&R 

Offensiv hälso- och 
sjukvårdspolitik 
För ett par veckor sedan fastställ
de landstinget budgeten för 1991 
och i den ingår ett hArt sparpro
gram, som på många sättkommer 
att försvAra för sjukvArden och 
ytterligare pressa den redan hArt 
drabbade personalen. Mycket 
uppseendeväckande var attsocial
demokraterna faktiskt föreslog 
nerdragningar, som var mer än 
dubbelt så stora som de borgerliga 
partierna.. 

Miljöpartiethadeinte såsårskilt 
mycket att invändamot borgamas 
kraftiga nerdragningspaket och 
föreföll också sväva på moln när 
de ånyo fick chansen att spela 
vågmästare i ärendet om höjda 
patientavgifter. Eftersom regering 
och riksdagsmajoritet beslutat att 
statsbidragen till sjukvArden i 
realitetenskasänkas har landsting
en i stället fått utrymme att själva 
fastställa patientavgifterna. 

Visst har landstingen och också 
kommunerna under senare Ar fått 
drastiska inskränkningar i ekono
min bl a genom indragningar och 
försämrade statsbidrag, men läget 
i Malmöhus läns landsting är inte 
av den art att det krävs sådana 
panikåtgärder, som i den nu fast
lagda budgeten. Vänsterpartiet 
kunde faktiskt presentera ett bud
getförslag utan nerdragningar, 
med sänkta patientavgifter och 
med ökat utrymme för lönehöj
ningar åt de lägst avlönade. 

Vänsterpartiet fick inte gehör 
för denna förnuftiga linje och 
majoriteten har heller aldrig gått 
med på att uppvakta regeringen 
för att kräva återbetalning av alla 
de miljarder, som staten dragit in 
från sjukvArden under 80-talet. 
Åtminstone borde regeringen ha 
kunnat påbörja återbetalningen. 
Sverige är trots allt ett rikt land 
med utmärkta möjligheter att ga
rantera en god sjukvård och bra 
anställnings- ochlöneförhållanden 
för de vArdanställda. 

Under 80-talet har de rika blivit 
allt rikare medan löncandelen av 
förädlingsvärdet har sjunkit och 
sjukvArdens andel av BNP (brut
tonationalprodukten) har krympt. 
Resurserna har alltså omfördelats 
och industriföretagen har väl säl
lan haft så bra tider som det sena
ste decenniet Men det är ju trots 
allt arbetare och tjänstemän, som 
dragit ihop vinstema och vi mAs te 
självfallet kräva en rättvis fördel
ning av resurserna. 

Det är inte rimligt att, som i 
exempelvis vArt eget sjukvlrds
dislrikt,reduceradenekonomiska 
ramen med 15,5 miljoner kronor 
när Lundadistriktet redan, sedan 
flera Ar, dras med ett WlderskotL 
Majoriteten borde självfallet i de 
sjukas och anställdas intresse följt 
Vänsterpartiets linje vad gäller 
budgeten för 1991. 

Vänsterpartiet i Lund, styrelsen 

Det har visat sej svArt för läsarna 
att veta vad som är skämt och 
allvar eller eventuellt bAde och i 
VB. Vår redaktionella linje har 
varit att hAlla dem lyckligt osä
kra, men detta orsakar tydligen 
komplikationer. & metod är dA 
att markera textens art genom 
signaturer av olika karaktär. 
Saken är inte helt enkelt, men vi 
försöker exemplifiera med en 
konkret fråga. 

Under rubriken ''Fördomar och 
fel i VB" skriver Peter Pettersson 
(Ny Dags siste chefredaktör) att 
VB, eller åtminstone en av dess 
skribenter, har fördomar mot 
personer somsysslarmed fåravel. 
Framför allt reagerar han mot att 
skribenten "också har fel på en 
viktig punkt - bilens betydelse 
för de som bor i gles- och lands
bygd". I stället borde miljövlln
nerna t ex ställa krav på bilindu
strin att producera miljövllnliga 
bilar, fortsätter han. 

PP bor uppåt landet och lllser 
normalt inte VB. Om han gjort 
det så hade han märkt att VB s en
visa bilkritik inte i första hand 
motiveras med avgser och luft
föroreningar. Tvärtom har vi 
kritiserat att debatten bland blde 
vänsterpartister och miljövänner 
i allmänhet är så ensidigt inriktat 
på detta. Det undanskymmer 
nämligen bilens övriga, och 
dominerande, avigsidor. 

En ekologisk världskonferens 
har i dagarna påtalat att llven om 
hela världens bilpark förses med 
högeffektivakatalysatorer så gör 
koldioxidutsläppenmen framför 
allt det allminna resursslöseri 
som en massbilism inneblir att vi 
måste övergå till andra transport
former, och dllrmed andra livs
mönster. 

Menglesbygdenklarar sej inte 
utan bilen, silger PP och mlnga 
andra. Ettpolitisktproblem llrdl 
att glesbygden llr så stor, i varje 
fall som begrepp. Upproret i 
Jllmtland, om att det höga ben
sinpriset skulle knäcka glesbyg
den, fick ju regeringen att snabbt 
chockhöja bilavdragenför arbets
resor, till stor glildje för mlnga 
personer som t ex pendlarmellan 
glesbydsmetropolerna Lund och 
Ystad eller Stockholm och 
Strllngnäs. Vinsterpartiet ville 
genom Lars Bilekströmdessutom 
sinka bensinskatten. Nu har 
bensinpriset sjunkit till sin gam
la nivå men avdraget ligger kvar 
påsinhöga.Medglesbygdensom 
för ev llndning har bilistkollekti
vet skaffat sej nya och stora för
delar på oss övrigas bekostnad. 

Själv llr jag främst emot bilen 
för att den förstör och förfular 
stadslivet, för olyckorna, för att 
den stllrker individualismen (jag 
lir kollektivist) och egoismen. Inte 
hellermo!dettahjlllpernAgraka
talysatorer. 

PP må kalla detta en fördom. 
Men vi kan lära av bl a filosofen 
Gadamer att fördomar är en frukt
bar och positiv företeelse. 

Gr 

I cirka 13 000 lr har det levat 
människor pl den skånska och 
svenska landsbygden (och dA 
spekulerar jag inte i interglacia
lerna) utan att köra bil. I minst 
4000 av dessa har man bedrivit 
fåravel. Nu kvider PP och en 
massaandra attdetplötsligt skulle 
vara omöjligt 

I taxeringsnämnden i Södra 
Vebarp (salig i A.mirmelse) hade 
vi i höstas ett fall med en bonde 
som skötte två glrdar. Det var 
400 meter mellan dem och den 
strlckankördehanbil.fyragång
er om dagen. Nllmndens majori
tetbeviljadehonomavdrag.F'mns 
det någon mening att ha bönder i 
landet om de llr så bekväma av 
sej? 

Tillavdelningen ovan kan till
liggas att Lars 1Jickström lir en 
feg politiker (repris). 

Grr 

"Om bilen förbjöds eller om 
bcminpriset chockhöjdes skulle 
det förvisso åkas mindre bil ... 

Men ettomedelbartresultat skul
le bli att landsbygden avfolkas 
och var och en med lite fantasi 
kan föreställa sig vilka följder 
det skulle få", skriver PP. 

Fantasi lider vi ingen brist på. 
En följd härnere skulle bli att 
Vomb-ochRingsjöamallntligen 
AterfiCkrent vatten eftersom inga 
smlbönder i Sjöbo och Hörby 
lllngre skulle hlllla konstgödsel 
och svinurin i dem. En vacker 
hedmark skulle utbreda sej på 
åkrarna kring Lund. Den skulle 
bli fin mat för hjortar och vild
svin, som sl småningom skulle 
våga sej fram till bebyggelsen 
och äta ur hinderna på Norra 
Filladens och Klostergårdens 
barn. 

De verkliga miljövinnerna 
skulle jubla. 

Grr! Grr! 

Stadsmiljön skulle förstås för
sämras av de invaderande bön
derna med deras vana att kasta 
skit omkring sej (kolla baksidan 
av ett normalt skånskt kostall!) 
och förpesta luften. Många kör ju 
sina traktorer p! lågskattad men 
stinkande (och olaglig) brllnn
olja l. 

V ad beträffar riskerna för den 
andliga miljön beträffar påpeka
de ju den lundensiske skolpoliti
kern Lars Andrz (s) härförleden, 
medexempel frånDalby, att barn
en frln byarna kanske inte llr så 
brightaochhar svArt atthllvdasej 
gentemot stadsbarnen. 

Men det finns ju andravärden 
i livet 

GRRRRRRRRRRRRRRRRRR 



Smått och gott 
från byggnadsnämnden 
stadsbyggnadsdirektör Anders 
Tingvar var, pA byggnadsnämn
dens sammanträde i onsdags, 
uppenbart bekymrad över gatu
och trafiknämndens "brådstörta
de" beslut i förra veckan att för
bjuda biltrafik i bl a Klosterga
tan. Handelsföreningen har som 
bekant rasat över beslutet och 
fAtt stöd av moderata politiker: 
trafikpolitikern Mats Helmfrid 
(som dock inte var med pA sam
manträdet trots att han tillhör 
presidiet) och byggnadsnämn
dens Christine Jönsson. Ä ven 
Larry Andow (6) tycks ha menat 
att handlama behövde höras. 

- Men de har verkligen haft 
tillfålle att yttra sej, säger Tho
mas Schlyter (v). De har fAtt 
säga sin mening i anslutning till 
LennartJönssons trafikutredning 
ochharävengjortenegen.Detär 
mycket positivt att gatu- och tra
fiknämndenharkommitloss, och 
det är viktigt att vi inte förlorar 
tempo utan att utvecklingen mot 
en "bilfriare" stadskärna äntli
gen kan komma igång. 

En förändrad arbetsorganisa
tion pA stadsbyggnadskontoret 
kan verka som en okontrover
siellfrAga, särskilt somdenhand
lar om en breddning och "demo
kratisering" av ansvaret Men 
det finns aspekter som innebär 
att stadsbyggnadsdirektören fAr 
ökadkontroll öververksamheten. 
I förlängningen skymtarattkom
munstyrelsen och den s k led
ningsgruppen ska överta vissa 
översiktsplanefrågor som bygg
nadsnämnden nu ansvarar för. 
Thomas Schlyter var här överens 
med borgama om att det inte flr 
bli" p! det viset. 

En liknande allians höll p! att 

:G1ACJES l 
S'nfJiJEr~ l 
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uppstA kring en av stadens juri
ster som tidvis arbetar At stads
byggnadskontoret. Man var i alla 
fall övemes om att han borde 
använda stämpelklockan, han 
som alla andra. 

Cykeltrafiken genom Thule
hemsomrAdet har varit en segsli
ten fråga. En militant grupp bland 
de boende har varit emot cyk
lingen och de har fAtt stöd av 
stiftelsens ledning (Thulehem ägs 
som bekant av Skandia och leds 
av en f d rikspolischef). Men 
byggnadsnämnden är ense om 
att Thulehem inte kan fA spärra 
en halvkilometer lAng zon för 
cyklar, särskilt med tankepAalla 
som måste till Vipeholmsgym
nasiet, och man är uppenbarligen 
beredd att expropriera erforder
lig mark och man inte kan göra 
upp i godo - en ovanlig åtgärd 
när det gäller en cykelväg. 

Om KlostergArdens centrum 
har vi skrivit och debatterat en 
del här i VB. Ska det flyttas öst
erut till områdets utkant eller 
ligga kvar, med risk för förtvi
ning? Byalaget och en stark opi
nion bland de boende vill inte 
veta av någon flyttning. Bygg
nadsnämnden beslöt i alla fall att 
skicka ut bAda planförslagen p! 
remiss men ocksl att hllla ett 
informationsmöte pAKlostergAr
den. Kanske inte bara för folk 
som bor just där: ett centrum 
längre At öster kunde vara till 
glädje även för bebyggelsen öst
er om Malmövägen, som har 
förlorat en hel del service genom 
Aren. 

Rutinmässigt motsatte sig 
Thomas Schlyter n!gra föreslag
na nya parkeringsplatser. 

Lund firar 
GRAMSCI 
Tisdagen den 22 januari 1991 är 
det hundra Ar sen Antonio Gram
sci föddes. I Lund kommer detta 
att firas med en späckad och 
mångsidig Gramscidag. 

"Kan marxistiska teoretiker 
överleva kommunismens död?" 
är rubriken pA den paneldebatt 
som blir ett av inslagen. Gramse i 
är kanske beviset pA detta. I Ita
lien, vars kommunistiska parti 
han grundade, lär han stA lAgt i 
kurs just nu,liksom fallet är med 
andra världsligahelgonfigurer ur 
den kretsen, men i länder som 
England och Tyskland spelar be
grepp som han formulerade och 
började utveckla en vital roll i 
den pågående teoretiska sam
hällsdebatten. En framträdande 
gramscian frän respektive land 
(Bob Jessop och Alex Demiro
vie) kommer attmedverka i Lund. 

Lund var väl den första sven
ska ort där Gramsci aktualisera
des pA 1960-talet, av gruppen 
kring Zenit (tidskriften utkom
mer f ö med ett Grarnscinurnmer 
lagom till jubileet). Även i dag 
finns det Gramsciinspirerade 
forskarepAuniversitetet och det 
blir det smakprov pA. Medver
kande svenskar utifrän är publi
cisten Anders Ehnmark och filo
sofen Ingvar Johansson (lunda
förflutet!). 

Men Gramsci hade inte bara 
teorier om politiken utan även 
om kulturen. Därför avslutas 
kvällen med teater av Gramscis 
favoritdramatiker PirandeHo och 
italiensk musik. Med sardiskt till
tugg- Antonio Gramsci var frän 
den ön, nämligen. 

Till seger 1996 
FSLN, "sandinisterna" i Nicara
gua arbetarnuhArtpi att skapadet 
folkliga stöd som man saknade 
tidigare och som delvis är en för
klaring till att mm förlorade valet 
iNicaragua tidigare i Ar. N u siktar 
maninsig pi attvinna valet 1996. 

Detta och mycket, mycket mer 
kan du läsa i den nya almanackan 
för 1991 som just nu distribueras 
av Stödkommitten för Centrala
merikas Folk. Tvåspråkig som 
vanligt och som vanligt rikt illu
strerad med färgfoton frän de län

l der kommitten arbetar för; El, 
' Salvador, Guatemala, Honduras 
och Nicaragua. 

Almanack<rdrällerdetavslhär 

1 

Ars. Mlnga km du fl gratis. Den 
här fAr du betala 40 kr för. Köp en 
till dig själv och köp nlgra att ge 
bort till jul/nyir. 

Förvarjekronaduskänkerskju
tC'Z SIDA tillltta kronor. Ahna
nackanfmns pi Tredjevärldsbuti
ken Klotet, pi St Tornegatan 48. 
Tel 14 11 14 öppet vard 15-18, 
lörd 10-14. Du kan ocksl köpa 
den pi Vänsterpartiets exp. te l. 13 
82 13. Ring och beställ s! skickar 
vii 

Att börja om 
från början 
SA var det dags igen för det 
Marxistiska Folkuniversitet. I 
början av januari, torsdagen den 
3 till och med söndagen den 6 
januari närmre bestäm, g Ar det av 
stapeln. TyvärriStockholm,men 
det finns ju utmärkta tågförbin
delser. 

Under parollen Vänstern Le
ver- Leve Vänstern presenterar 
manett fullspäckat program. Det 
finns mänga gamla lundabekan
ta att lyssna till, men också en del 
andra spännande föredragshAl
lare. T ex kan man efter att ha 
lyssnat pl orkestern Bandiera 
Rossa luta sig tilbaka och och 
åhöra när Sven-Eric Liedman, 
med rötter i den nordostskAnska 
sandjorden, prata om "Att börja 
om frln börjm-KarlMarx idag". 

Under lördagen tar ett antal 
inlägg upp Maktutredningen ur 
olika perspektiv: "Kvinnopers
pektiv pA maktutredningen", 
"Hur koncentrerad är den ekono
miska makten i Sverige?", "Oli
ka teorier om makt G Ar makt an 
mllta?'' 

Senare pi lördagen tar man 
upp: Fackliga frågor, Litteratur, 
Den globala arbetsfördelningen 
samt Jämställdhet. 

Dagen avslutas med en kort 
Marxistisk grundkurs. 

Även söndagen har ett bra 
program som avslutas med en 
paneldebatt om Arbetarrörelsen 
och Socialismen. 

Vill du vetamer sA ring till 08-
651 70 04 eller skriv till CMS, 
Kungsgatan 84, 112 27 Stock
holm. 

.·~ 
~~~ .... 

Centmmjör 
marxif!tfka 
samhälls

s1udier 

Blåsar-och 
sångarläger 1991 
Det meddelas för alla intressera
desA.ngareochblåsare(ochtrum
mare) att det lär bli ett läger även 
sommaren 1991, i veckan efter 
midsommar. Det lutar At Karls
hamn igen, säger de arrangeran
de stockholmarna. Återkommer 
gör också den uppskattade kock
en frln Värmland och den dito 
dirigental Wim Boerman, föru
tom Maria Sundqvist och Indra 
ledare. Reservera alltsl veckan 
och avvakta utförligare informa
tion. 
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En kvarts Ekelund 
och en hela 
Bugg e-Wicksell 
Julen nännar sig och det är dags 
att börja planera för vänsterns 
traditionella motionslopp på jul
och nyårsafton. 

Bugge-Wicksell-joggen som 
startarviddomkyrkanpånyå.rsaf
ton kl 9.00 brukar det inte vara 
något problem med. Hitintills har 
ett flertallöpare och cyklister klarat 
den ca l millånga sträckan. Men 
Ekelundloppet, som gå.r mellan 
Eslöv och Lundagå.rd på julafton i 
soluppgången, har upphört att 
locka och det är kanske ett tecken 
på att de ansvariga bör hitta på ett 
sätt att fårnya traditionen. 

I å.r prövar vi därför en kvarts 
Ekelund från Stångby station till 
cafe Lundagård. Det är en sträcka 
pl en dryg halvmil, som även 
ganska otränade bör klara. Den 
som vill kangåellercykla. Efteråt 
blirdetsaffransbullarikollektivet 
Glädjen, Kyrkogatan 17. Intresse
rade kan anmäla sig till underteck
nåd, tel12 90 98. Tåget går 8.46 
frln Lunds järnvägsstation. 

PS Den nya stationsbyggnaden 
har blivit fm, men servicen är inte 
den bästa. Först saknas klockan 
utanpl huset så man vet inte om 
man ska spurta sista sträckan när 
man ska med tåget Och så måste 
man stå i kö för att få tag i de små 
tågtidtabellerna för t ex pigatåg 
mellan Lund och Stångby. 

Finn Hagberg 

Theanders 
"Om mansomjag anser attbilis
men är en ond företeelse som 
borde bort, vill man uppmana 
människor att inte arbeta i en så 
skadlig bransch, och man känner 
skadeglädje inför de många ak
tuellarapportemaom biltillverk
ningens och bilförsäljningens 
kris. Menden skadeglädjen borde 
jag ha hållitförmej själv ochinte 
gett uttryck åt i Veckobladet. Den 
notis som jag skrev om Thean
ders bottnar inte i nAgon särskild 
oviljamotdenfumanocherutan 
just i min allmänna syn pl bilis
men. Den Asikt som framfördes 
var dessutom min alldeles egna, 
inte tidningens och än mindre 
vänsterpartiets, vilketocksAvAr 
ordförande hlr i Lund, Kajsa 
Theandez, hardeklarerat Genom 
mitt skrivsitt har jag sirat och 
kanske skadat er, vilket jag nu 
lngrar och för vilket jag vill be 
om ursäkt" 

Ungefär sl sa jag vid mitt 
sammantrlffandemedde anstill
da pl Theanders i måndags. 

Se f ö lven Göte Bergströms 
inlägg i dagens nummer. 

GIUIIItUSandin 

Är bilreparatörer 
hederliga? 
TyvlrrharsignaturenGri Veck
obladet i stort sett ritt nlr han 
uppmanar bilreparatörerna att 
söka ett hederligt yrke. 

Hur kan jag plstl detta? Jo 
orsaken lr den nedsilende rap
portsomTV2visadeisittTraflk
magasin i mindags den 10 de
cember. Motormlinnens stora \Dl

dersökning av 2000 bilreparatio
ner påvisade fusk upp till 70 
procent (eller sju bilar av tio). 
Fusk som i vissa fall v.- direkt 
trafikfarliga_ 

S jllv har jag tre gAnger fAtt lka 
tillbaka till Theanders bilverk
stad fbr samma fel efter kontroll 
hos Svensk Bilprovning. 

Jag frlgar: lr det ett hederligt 
ytke IOlll tilllter detta? Anhlllet 
omsvar hos Metallarbetmörbun
det. 

Göte Bergström 
en IOlll aldrig reparenr pla k 
mllkesverkstllder i fr1111tiden 

Karin Blom 
Uarda vägen D:BS 
223 71 Lund 

Från täppan 
Förhållandet till täppan är inte vad 
det borde vara_ NAgon gång kastar 
jag i alla fall ett getöga pl den 
naknajorden ochhoppas attkylan 
ska ta kAl pA ogräsröttema. An
nars är det mest skafferiets höst
äpplen som minner om somma
rens fröjder. 

Sambon, som ibland har en lätt 
paranoid läggning, har tagit hem 
stugnyckeln, som vi brukar göm
ma under-. Det sägs att lagbry
tare lockas av gömda spritförrAd i 
kolonistugorna och visst är det 
risk att man nAgon gång glömmer 
en skvätt örtbrännvin i ett skåp. 

Annars är det mest krukväxter 
man fårtitta pl, om man vill umgls 
mednaturen såhär Ars. Jagharett 
par trista kaktusar, an halvvissen 
pelargon och nAgon sort gräs, i en 
stor kruka, att roa mig med. 

Men egentligen är ens blick slö. 
Man borde som Nils-Erik Lan
dell, som fAtt Bernspriset, flanera 
i staden med öppet sinne för vad 
naturen bjuder mellan stenarna. 
Han vandrar omkring i sin Stock
holm och ser pl allt udda som 
växer: ormbunkar som siAr rot i 
mursprickor, en livs levande sälg 
som börjatväxa p! riksdagens tak, 
ogräset i asfalten, pepparrot, ryss
gubbe, mattram, vildtulpaner. 

Nils-Erik (vi var klasskamrater i 
Norra Latte) har en natursyn som 
fAr honom att inta en invandrar
vänlig hlllning. Han är antirasist 
in i minsta frökapsel, som Marga
reta Strömstedt skriver i en kom
mentar, ty " ... han vet att vArt 
samhälle skapats pl en mötesplats 
där allt har blandats, där organis
mer frln den sibiriska tajgan har 
dansat sig samman med sina mot
svarigheter frln Centraleuropas 
lummiga skogssluttningar" (Sv 
Dagbl. 901204). 

Nä,nuglrsambonochjagutpl 
stanochköper julklappar, menjag 
tror vi tar vägen över domkyrkan 
och kollar in dom sml ormbunk
arna mellan sandstensblocken, 
som redan Linne noterade som 
tämligen unika i denna trakt av 
världen. 

Filln 

POSTTIDNING 

Teater om Lund 
Kl 19.30 på fredag har Lilla 
Teatern premiär på Jean Bolin
ders drygt timslånga pjäs "Lun
dakvinnor". Ytterligare föreställ
ningar ges pA lördag (samma tid), 
söndag (kl 17) och i januari. 
Pjäsen har kommit till och satts 
upp i sambandmed tusenArsjubi
leetochmedettkommunaltjubi
leumsanslag, varav lejonparten f 
ö har gAtt till författaren. 

Vimöterikändalundamiljöer 
fyra kvinnor vid lika många tid
punkter - 1930, 1950, 1970 och 
1990. Vi har i VB haft kritiska 
synpunkter pl vissa av Bo linders 
tidigare produktioner men pjä
sen lir ha sina poänger och kan 
rekommenderas. 

De fyra kvinnorna spelas av 
Isabella B jerg, Ulrika Kärnberg, 
Ingrid Loeld och Annika Man
dahl. Maria Sundqvist har bear
betat texten och regisserar. 

HANNAS FLÄKT. Sö 16.12 ter
minens sista rep på Palaestra. Kl 
16.30 palestins och kurdisk (ny) 
visa. 17.30 bl a La comparsita, 
Blues for brass och Nicaraguita 
med Birgit. Första rep 1991 sö 
13.1. 
RÖDA KAPELLET. Sö 16.12 kl 
18.45 terminens sista rep på 
Kapellsalen, italienska program
met. Därefter glöQa mm. Första 
rep 1991 sö 6.1. Äfsmötet (med 
fest) flyttat till 10 9.2. Observera 
särskilda notiser om blåsarl4aer. 
Gramsci och Maria S. 

VIF. Träning lördag på Lerbäcks
skolan kl15-17. 

VICKOBUDET 
Detta nummer gjordM IN Lars 
Borgaii'Om och Gunnar Sahdln. 

Kontaktredaktör fOr nästa num
mer (årets sista) Gunnar Sancin 
te1135899. ' 
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