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Om Lund legat i Schweiz 
så hade det rullat trådbussar på 
stadens gator. De hade börjat 
klockan fem på morgonen och 
fortsatt till midnatt 
Lu~d-Trelleborgs järnväg, 

som 1 verkligheten försvann 
1960, hade levt i högönsklig 
välmåga, för schweiziska stats
j~vägen har inte lagt ner någon 
linje sedan 1936. Den hade varit 
elektrifierad (eftersom drygt 99 
procent av Schweiz järnvägsnät 
lir det) ochdethade gåttetttåg till 
Staff~torp/Svedala varje tim
me, ffilnst 

Även linjerna till Bjärred och 
Sandby-Harlösa hade förstås 
funnits kvar. SJ ville aldrig ha 
dem och även i Schweiz hade de 
kallats privata, men i realiteten 
skulledethavaritkommuneroch 
landsting som stod för kapitalet 
och täckte förlusterna. 

Tunga förluster skulle det 
nämligen ha blivit, för Schweiz 
står inte utanför de ekonomiska 
lagar som säger att modern kol
lektivtrafik inte kan drivas med 
vinst Men eftersom miljömed
vetandet skulle ha varit större i 
det schweiziska Lund än i det 
svenska så skulle lundaborna 
suckande betala förlustema och 
även besluta om nya satsningar i 
olika folkomröstningar. 

(Schw~iz~asorterar glattsitt 
kastglas 1 åtmmstone fyra olika 
kategorier.) 

Tredje spåret till Malmö hade 
varit byggt för längesen och man 
had~ so~ bäst varit igång med 
projektenngen av det fjärde, in
for den fortsatta trafikökningen. 
Men processen skulle vara be
svärlig, för även i Schweiz finns 
det hycklare som säger nej till 
miljösatsningar om det drabbar 
deras egen täppa. 

20 000 lundabor skulle ha löst 
det årskort som berättigar dem 
till 50 procents rabatt på alla 
tågresor. För att ta linje 4 från 
Vildanden till stationen, tåg till 
Hässleholm och buss vidare till 
exempelvis Skyrup skulle det 
räcka med en enda biljett, för 
schweizarna har insett att man 
måste göra det bekvämt för kol
lektivresenärerna. 

Detta och mer därtill om man 
drar lokalakonsekvenser av vad 
Jan Lindahl berättade på föreläs
ningsinstitutet i tisdags. 

Dessutom skulle lundaborna 
nu på söndag kwma ta tåget till 
en station på 2500 meters höjd 
och sen glida utför i behagliga 
slalomsvängar. För Lund skulle 
ju ligga i Schweiz ... 

Gr 

Arbetarebarn 
sjukare 
Enomfattandehälsoundersöknin 
av förskolebarn i Malmöhus l~ 
visar på stora klassmässiga skill
nader i hälsotillståndmellan å ena 
sidan barn från Lomma och Vel
linge, där de friskaste bor och å 
andra sidan Burlöv, Bjuv och 
Landskrona där de sjukaste barn
enbar. 

Helena Svantesson, själv barn
läkare och landstingspolitiker för. 
vänsterpartietharoroats av denna 
undersö~g och tog därför upp 
fr~gan v1dmåndagens landstings
mate. 

Hon påpekade för folkpartisten 
Kay-Vilhelm Winqvist, som är 
ordförande i landstingets hälso
och sjukvårdsdelegation, att ock
så en tidigare rapport ''Hälsan i 
Malmöhus läns landsting" visat 
på ett samband mellan barns ohäl
sa och föräldrarnas ekonomiska 
situation. 

Barnfamiljernas ekonomi har 
blivit sämre, sade Helena Svan
tesson, idag leverfaktisktvar tion
de familj i fattigdom. Skilsmässor 
och missbruk bland föräldrar har 
ökat ochdet socialanätverket bryts 
upp. Också fallen av s k plötslig 
spädbarnsdöd,liksomkikhostahar 
ökat Allt fler barn får allergiska 
sjukdomar och fler drabbas av 
diabetes. 

Dethär försämradehälsotillstån
det hos barn är klassmässigt rela
terat och det är politikernas skyl
dighet att reagera menade Helena 
Svantesson. 

Temadag löser problemen? 
I sitt svar berättar Kay-Wilhelm 
Winqvist för Helena Svantesson 
vad hon redan visste, nämligen att 
delegationen planeraren temadag 
tisdagen 12mars. Temadagenhar 
~l ~.Yfte "att visa på vägar att 
förbattra det stöd hälso- och sjuk
vården och socialtjänsten ger till 
de mest behövande" för att citera 
ett kanslisvenskt formulerat bor
garsvar som inte kommer att göra 
en enda unge friskare. De förslag 
s_om.vänsterpartiet och miljöpar
tiet till~ ans föreslagit avslogs 
av landstmgesmötet 

Men det var väl heller ingen 
som trodde att borgarna ville av
skaffadenklassmässigt betingade 
barnohälsan? 

Nej till EG, 
ja till Europa 
Miljöpartiet och vänsterpartiet 
tillhör inte de mest framgång
srika partierna i Sveriges riks
dag, men nu har de i all fall fått 
igenom ett av sina mest centrala 
krav under senare år. I och med 
socialdemokraternas ja lir det nu 
klart att det blir folkomröstning 
om den svenska EG-anslutning
en. 

Dllrmed lir det också dags att 
trappa upp arbetetmed opinions
bildningen. Mycket lägligt kom
mer dllrför lördagens offentliga 
seminarium med inledningar av 
Per Gahrton (mp) och Bengt 
Hurtig (v), bAda medlemmar av 
utrikesutskottet Mötet blir för
hoppningsvis upptakten till ett 
mer organiserat anti-EG-arbete i 
Skåne. Det äger rum på stads
biblioteket kl 13-16. 

Cecilia Torudd 
lir blyg inför publik, pAstAr hon, 
och var inte lätt att locka till sin 
gamla hemstad Lund för att be-· 
rätta om hur hon gör sina bilder, 
som lr gouterade inte minst av 
alla mer eller mindre radikala 
40-talister. På tisdag kl19 kom
mer hon till stadsbibliotekets 
~~~ och det lir föreläsnings
uusututet som ordnar. 



~KOMMENTAR 
Oppositionsrollen 
väntar 
socialdemokraterna 16 
vänsterpartiet 6 
miljöpartiet 5 

sununa 27 

borgare 38 

SA här tippar vi mandatfördel
ningen iLWlds kommunfullmäk
tige efter höstens val. Vi bygger 
vAr prognos i första hand på den 
senaste tidens opinionsmätning
ar. Visst fums det utrymme för 
lokala avvikelser, och Lund bru
kar utmärka sej när det gäller 
sådana. Men socialdemokrater
nasoch miljöpartiets tillbakagång 
är så markant an det ofrånkomli
gen blir ett kraftigt utslag även 
häri Lund. 

Socialdemokraternas fall blir 
sannolikt ännu större här än i 
övriga riket av rent demografi
ska skäl- de många unga lunda
väljama och det fortsatta förbor
gerligandet, i rent ekonomiskt
klassmässig mening. Möjligen 
kan fallet dämpas om inget miss
nöjesparti ställer upp lokalt och 
tar röster bland de lågutbildade. 
Miljöpartiet A andra sidan klarar 
sej relativt bllttre i Lund än natio
nellt eftersom man här har en 
organisatorisk styrka som sak
nas t ex i Malmö. 

Och vänsterpartiet? En viss 
uppgång, men inget som kan 
uppväga koalitionsbrödernas 
katastrofer. 

En tröst i bedrövelsen: de na
tionella trenderna är så starka att 
detnog intehade hjälpthurmånga 
trådbussar den nya majoriteten 
än hade fått ut på Lunds gator, 
eller hur stark och lyckosam 
kommunalpolitiken än hade va
rit i övrigt. Vi hade fått storstryk 
i alla fall. 

Borgarna tar över. Om det blir 
tre eller fem partier i deras rege
ringsunderlag vet vi inte men det 
spelar inte så stor roll. De har en 
lång och stark tradition av sam
arbete här i Lund och inga fribry
tare finns i sikte. När nu Hans 
Albin Larsson lämnar fullmäkti
ge förskjuts t ex centerns medel
proportional ett par fot At höger. 

SA det är lika bra att vi förbere
der oss på oppositionsrollen, 
åtminstone för tre Ar men sanno
likt för åtskilliga perioder. 

Å andra sidan är det en roll 
som passar oss bra, hAde väns~
partiet och miljöpartiet. Det blir 
mte lätt för borgarna att styra 
Lund. Fortsatta nedskäringar av 
servicen blir inte populära bland 
alla krävande och talföra lunda
bor, oberot2tde av hur de röstade 
i kommlDlalvalet 

Kanske k\Dlde vi öva lite på 
oppositionsrollenredan nu. Skär
pa språkbruket t ex. 

S:t Lars underifrån 
I den nyutkomna boken om S:t 
Lars Sinnessjuk i Folkhemmet 
redogörs för förhållanden som 
man knappt trodde fanns kvar 
långt in på 50- 60-talen. Pensio
nerade skötare berättar så att 
lukten av fattigdom och institu
tion slår emot läsaren. Instängd
het, trängsel och fattigdom. På 
S:t Lars hamnade de alla i en 
osalig blandning: de senila, de 
som hörde röster, de depressiva. 
Ofta långt från sin hembygd och 
sina anhöriga. 

Kuranstalt 
Att S:t Lars på 1870-talet bygg
des för positiv förnyelse av sin
nessjukvården har man väl idag 
svårt att föreställa sig.Det plan
lades som en anstalt som skulle 
fungera som kurort. En ren, ljus, 
ordnad miljö skulle verka läkan
de på de galna. Men S:t Lars 
drabbades av omdedelbar över
beläggning på gnmd av bristan
de resurser. Det blev snabbt en 
anstalt med trängsel i stora sov
salar. 

Sinnessjuk i Folknemmer byg
ger till stor del på berllttelser och 
minnen av skötare och annan 
"lägre" personal. Att de stod ut 
och att de dessutom - som flera 
vittnar om - fann glädje i sitt 
arbete framstår hart när som ett 
under. S:t Lars var en sluten in
stitution med stram hierarki. De 
anställda varnästanlikahårthåll-

na som patienterna med orimligt 
lång arbetsdag och dålig betal
ningMånga bodde i tjänsterum 
ovanpå avdelningarna och blev 
även de inlåsta på området på 
kvällen. Uteslarv kundemedföra 
avsked. 

Tbc -en skamfläck 
En särskild skamfläck i S:t Lars 
historia är tbc-frågan. När folk
hemmet i en stor kampanj utrota
de tuberkulosen glömde man 
mentalsjukhusen. I de till brist
ningsgränsen fyllda sovsalarna 
(25-30 patienter i samma ~) 
spreds sjukdomen lätt- även nll 
personal. Inte förrän i slutet på 
40-talet försvann tbcn från S:t 
Lars. 

Till det positiva i Sinnessjuk i 
Folkhemmet hör berättelserna om 
det goda arbetet. S:t Lars var 
långt in på 50-talet praktiskt ta
get självförsörjande. Skötareoc~ 
patienter arbetade gemensamt 1 
sysalar, i potatislanden, i tvlltte
riet och vad det kunde vara. 
Skötama hade tidigt klart för sig 
nyttan av sysselsättning - långt 
innan "terapi" var uppfunnen. 

Osynliga synliggörs 
Bo Gerle skrev 1979 en kortfat
tad historik om S:t Lars med 
anledning av dess 100-Ars
jubileum. Han berättar om över
läkarna, om forskningen, om or
ganisationen. Man tror knappt 

Sd se111 som en bit in pd 50-talet vor oroliga patiL~er utrustade,::;:; 
kJädeTsomejgickattrivasöndu,plustryc~p,~ggensom: 
skötanta JawJe ldsa "PP med nyc/cel. Teclcning Gote Bergstrom. 

Bilfri, 
bilfriare, 
bilfriast? 
Byggnadsnämnden tog alltså i 
förra veckan ställning för attstats
kärnan görs till s k behörighets
zon dygnet f\Dlt, men att boende
parkering tillåts på helger och 
nlltter. Det innebär ett stöd för 
majoritetens strävan att minska 
bilismen i innerstaden, i stort sen 
enligt det förslag till bilfri vecka 
som dåvarande vpk lade fram för 
två Ar sedan. Beslutet var ett yt
trande över en remiss från gatu
och trafiknämnden om alternati
va lösningar på bilfri innerstad, 
som är aktuella i samband med 
centrumutredningens genom
förande. 

Köpmännen i Lund har gjort 
en egen utredning och stadsarki
tektkontoret delar en del av deras 
synpunkter, t ex an det skulle 
vara brist på p-platser i stadskär
nan. Det är en mycket välformu
lerad analys som kontoret gjort 
om ''bilbri innerstad", men ty
värr kommer man till ett par fe
laktiga slutsater: 

- an ''bilfri innerstad" löses 
bäst om bilarna får fortsätta att 
köra in i stadskärnan, även om 
vissa beslutade gågator genom
förs, 

- att det behövs ett p-hus i 
stadskärnans sydöstra del. 

Byggnadsnämndens majoritet 
beslöt alltså att avvisa dessa slut
sater. P-huset hade förut alla 
partier i nämnden motsatt sig, 
men nu har moderatema tydli
gen låtit övertyga sig av stadsar
kitektkontorets felaktiga slutsat
ser att det inte skulle gå att ordna 
parkering utanför stadskärnan. 

. Thomczs Schlyter 

det handlar om samma ställe. I 
SinnessjuJc i Foliehemmet fast
hålls hela tiden perspektivet 
underifrån. Det är en bok man 
blir berörd av, för här kartläggs 
ytterligare en liten del av de 
undanskuffades historia. Den 
som sällan syns i de vanliga hi
storieböckerna. 

Boken väcker många funde
ringar. År det bättre idag? Vi för
fasade oss nyligen över de ru
mänska barnhemmen, men för 
50-60 Ar sedan låste vi in de sin
nesjuka på liknande ställen och 
vände dem ryggen för att slippa 
se. 

Och hur blir framtiden? Får de 
sinnessjuka all den hjälp de be
höver för ett drägligt liv? Eller 
f1r vi ett individinriktat trefjär
dedelssamhälle, somkommer an 
svika dem? 

i. 

Sinnessjuk i Folkhemmet. 
V Ard, arbete och dagligt liv vid 
S:t Lars sjukhus i Lund 
1938-1958, Eva Andersson 
(red),LundabygdensABF, 1990 



Bengt Silfverstrand(s): 

Svårare att vinna freden än kr 
Vid förra lördagens appellmöte 
för fred i Mellanöstern talade 
bl a s-riksdagsmannen Bengt 
Silfverstrand. Vi Aterger bär 
delar av bans tal. I morgon, 
lördag, hålls sista appellmötet 
på Mårtenstorget kll2. Då talar 
riksdagsledamoten,mUjöpartis
ten Per Gartbon om freden i 
Mellanöstern. Dessutom deltar 
en representant för Kristna 
Fredsrörelsen. 
"Vapnen har tystnat. Kuwait är 
befriatmen fred råderinte i Mella
nöstern. Vapenvilan förmår inte 
dölja de politiska och psykologi
skahinder förverklig fred som nu 
avtecknar sig bortom den formi
dabla militära segern -en tekno
logins triumf över tanken. 

Under 1990 växte det fram en 
stark optimism om möjligheterna 
till en fredlig värld och en stabil 
världsordning. Murar revs och 
gränser öppnades. Frihetens flod
våg vällde fram till synes obe
tvinglig i ljuset av glasnost och 
perestrojka. Ljusetochförnyelsen 
blixtrade till och upplyste stora 
delar av Öst-europa. 

Men mörkrets furstar spjärnar 
emot. I Östeuropa och i Mellan
östern. Visst är Saddam Hussein 
en ärkeskurk och en krigsförbry
tare. Det är han och hans gelikar 
som bär huvudansvaret för den 
tragedi som under sex veckor ut
spelat sig kring Persiska viken. 
Ockupationen av Kuwait är utan 
minsta tvekan ett grovt brott mot 
folkrätten. Sant är också att FN 
sanktionerat våld som en yttersta 
åtgärd för att driva inkräktaren 
bort från det land han tagit i sin 
våld. 

Men vad vi kan och måste ifrå
gasätta är om militärt våld var 
nödvändigt får att driva despoten 
ut från Kuwait Vi har som demo
krater både rätt och skyldighet att 
diskuteradenmilitära segerns pris 
och förenlighet med FN-resolu
tionerna. V ar det enbart genom 
världshistoriens mest intensiva 
bombningar över Iandet mellan 
Eufrat och Tigris som internatio
nell fred och säkerhet i området 
kundeupprättasenligtFN-resolu
tion678. 

En serie förödande bombattack
er som skördat också tusentals 
civila offer har kallats får "upp
mjukning av stridslinjen". Detta 
militäranyspråk åla Orwells 1984 

Kriget har redan hunnit skärpa 
de redan svåra motsättningarna 
mellan araber och västerlänning
ar, liksom mellan muslimer och 
kristna. Rasismen har fått ny nä
ring, de ekologiska skadorna är 
redan oerhörda, och de starka dik
tatorema som står och stampar i 
kulissen, exempelvis i Syrlen och 
Iran vädrarmorgonluft som aldrig 
fårr. 

Att vinna kriget är en sak men 
att vinna freden är en annan och 
betydligt svårare. 

Krigets verkliga förlorare är 
palestinierna. Detta arma och plå
gade folk som berövats ett eget 
land och nu fruktar att deras dröm 
om en egen stat vid sidan av Israel 
skall förbli blott en dröm. 

Någon bestående fred i Mellan
östern blirdetinte fårrände berör
da länderna tillgodosett palestier
nas rätt till ett eget hemland och 
Israel garanterats säkraoch erkän
dagränser. 

-Det måste bli stopp för vidare 
vapenexport till området. En in
ternationell Mellanösternkonfe
rens för fred, folkens självbestäm
manderätt och hävande av alla 
ockupation i området måste kom
ma till stånd. 

Sverige kan här spela en aktiv 
roll och då också ta initiativ till 
ökade humanitära och ekonorni
ska insatser får miljöskydd och 
stöd till krigets offer och flykting
ar i området. Ett sådant initiativ 
bör också omfatta en internatio
nell plan för omfattande bistånd 
till alla de länder i Mellanöstern 
som drabbats av krigets gissel." 

Mårtenstorget, lördag 
Ungsamt blir lördagarna längre och varmme. P d Mtlrt_enstorget har 
btlde del kommersiella och politiska livet ptlgdlt Ju! la vllltern, men nu 
blommar del v.pp vecka f"år vecka. Mt;n f dr politiken plats? Det utry'!!
me som finns reserverat för den är till stor de! oclalpe~at av Jc;amsäl
j0T111l- och deras bilar. Torgvakten och poliSen har 'praktiken gett 
v.pp.Jnger Rudberg (mp) som anförde snyftkampanjen tiU to~gbilar
rsas försvar ftlr antas vara beltlten nu. Ann Schlyter tog b11den en 
lördag i december, del blir alllstl värre. 

Hälsning från Kvarnby · 
Det är ju på gränsen till det tillåt
na att skriva om företeelserutan
för Iundagränsen i VB. Men 
Folkhögskolan i Kvarnby får väl 
vara gränsfallet. Den ligger bara 
15 km från Klostergården (mitt 
nav ... ) och verksamheten är av 
högsta intresse även för lokal
patrioterna i Lund. Ändå missa
de ni att göra reklam för den 
senaste brasaftonen, med Henrik 
Teleman om konstens roll. 

Isnart fyra år har vi jobbatmed 
elever, i huvudsak malmöbor, 
som vill förbättra sin allmänbild
ning och sitt självförtroende, som 
av sociala (och andra) skäl behö
ver en nytändning, som vill ta ett 
sabbatsår och studera etc. Egent
ligen är det skolans femte folk
högskoleår. 1986 startades näm
ligen en kurs i samverkan med 
Bona för de flnska byggnads
arbetarna som byggde om sko
lan. 

Vi tänker fira de fem Arenmed 
en fest den 25 maj. Vi hoppas pA 
solochvärmeochmångamänni
skor i vår vackra trädgård. Och 
musik, någon föreläsning, mat 
och dryck, skön samvaro och 
återblickar. Hör av dig med tips 
och boka in lördagen (ca 10-15) 
redan nu. 

Ny verksamhet 
Just nu är vi lite spända inför 
framtiden. Viplanerarförutökad 
och ny verksamhet Grundkur
sen kompletteras med tvA spe
ciallinjer pA gymnasienivA. En 
med miljöprofil och en med so
cial inriktning. För ändamålet är 
vi i full färd med att iordningstäl
la en paviljong. Våra två finska 
kamrater (som har gjort under
verkmedskolan)spikarochsågar 
för fullt. Ute i malmöstadsdelen 
Fosie startar vi en invandrarkurs 
till hösten, en uppdragsutbild
ning. 

Men folkhögskolan är i stöp
sleven. En utredning och en lagd 
riksdagsproposition signalerar 
nya vindar. Avreglering och 
individuella löner är väl bekanta 
kännetecken. Efter att ha tam
pats med en s-dominerad folk
högskoleförening som vill starta 
en eget s k folkrörelsefolkhög
skola i Malmö har vi begärt att f A 

bli en egen, självständig folk
högskola. Våradiskussionermed 
FolkhögskoleföreningenochHy
resgästföreningen handlade om 
att utveckla ett gemensamt pro
jekt. men deras olika turer och 
klantighet har gjort oss irritera
de. Nu söker både de och vi re
surser för att "starta eget". 

Positiva tecken 
Det finns tecken som tyder pA att 
vi får ja på vår framställan. Vi 
tolkar det i sA fall som en stor 
framgAng. Hyresgästföreningen 
kan motivera med att det är en 
stor organisation som inte har 
egen fokhögskola. Att vpk 1984 
fick statsbidrag för Bona berod
de på detta, sedan har statsmak
terna varit ytterstrestriktivamed 
att bevilja medel till nya skolor. 
Förutsättningarna är dock att 
statsbidrag till ny verksamhet 
måste tas från annan befintlig 
verksamhet. 

Efter vissa sonderingar tror vi 
attomdetgårsåhärfinnsdetför
utsättningar för ett praktiskt 
samarbete mellan de två själv
ständiga folkhögskolorna i Mal
mö, med rötter i respektive hu
vudfårorinomarbetarrörelsen. Vi 
ser det som en utmaning. 

BengtHall 
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HAR DU FLYTIA T? Skicka hela adressdelen till Veckobladet 
(se ovan). ' 
NY ADRESS ..•................. ..............•...•...•.•...................•. ..••... 

Hur lär vi 
av 70-talet 
är · rubriken på den diskussion 
som avslutar weekendens semi
narium på Smålands nation om 
den antiimperialistiska rörelsens 
historia.. Så om man inte nu bara 
gAr dit för att återse veteraner 
som Alf Brevik, Anders Wall
den, Peter Magnusson och Bep
po Persson kan man alltså se om 
all den verksamhet som utveck
lades på sjuttitalet, inte minst i 
Lund, är tillämpbar tjugo Ar se
nare. Kanske kan man t o m lära 
av misstagen. för sådana gjordes 
förvisso. 

Klockslagen är lördag 11-18 
och söndag 9.30-16, och vi 
nilmner ett par rubriker: Anti
imperialistiskt arbete på 30- och 
40-talen. Vietnamarbetet kring 
1970 (som dA reorganiserades i 
Lund), Kulturens roll i Vietnam
arbetet (några minns nog sAng
gruppen Giai Phong), Frän U
gruppen till Smålands nation, 
FNL-gruppen i mitten av 70-ta
let ~~usive dess splittringar), 
AktivlSJll dA och nu. 

Även representanter för dag
ens aktivister pA. Smålands fmns 
med. 

När gatuchefen, 
Ulf Nordqvist, kommer cyklan
de Öresundsvägen västerut och 
ska_ korsa Kaprifolievägen sA. 
utför han en egendomlig manö
ver. Först böjer han sej häftigt 
bakA.t och rycker styret uppA.t sA. 
att framhjuletlyfter fränmarken 
Ögonblicket dll.rpA. kastar han sej 
framAt över styrstängen sA. att 
bakhjulet lättar. Detta är det 
svåraste momentet och kräver 
säkert grundlig träning. 

• 

Välkommen i kånkgänget, 

LUNDALIV! 
När vi här i VB anmälde första 
numret av lokalkonkurrenten 
~undaliv var vi tämligen välvil
liga, m~n anmärkte pA. formatet 
som ruorde att tidningen inte 
kunde pressas ner i en kA.nk 
Gentemot detta menade Lunda~ 
liv att känken, och antydningsvis 
även VB, hörde hemma på Re
volutionsmuseet. 

Nu ser vi i en malmöavisa att 
annonsörerna har svikit det stol
ta projektet Lundaliv ska därför 
övergå till inte bara kvartals
utgivning utan även A4-format. 

Vi möts i kånken, kära kolle
ga! 

BNP valets 
• vmnare 

Blir detta rubriken efter valet i 
höst? 

Ju mer slöseri desto högre 
BNP. Ju mer "marknad" desto 
större slöseri. Ju större borgerlig 
andel av rösterna, desto mer 
"marknad" .. . 

Be 

PS "BNP" står här egentligen för 
Bangladesh National Party, som 
vann valet där nyligen. 

Detskaerkännas att vi intehar 
sett detta med egna ögon utan att 
det är en rekonstruktion. Men 
den är mycket sannolik, med 
tanke på att cykelbanan just här 
har haft en halvdecimeter hög, 
skarp kantsten under Nordqvists 
hela ämbetstid som gatuchef. 

Ka rin Bl om 
Uarda väge n D: 85 
223 71 Lund 

Lundapolisen slåss och 
stjäl mest! 
Med bestörtning läser jag i Arbe
tet den 2 mars att vår poliskAr i 
Lund toppar listan i länet när det 
gäller . anmälningar om myndig
hetsmiSsbruk, olaga hot, tjänste
fel och stöld. 

Min fråga till Christel Hammar 
är nu: hur kan detta komma sig? 
Du säger i dina tidigare insändare 
att vi har en välbalanserad och 
skicklig poliskår. Det intryclcethar 
väl jag också, som medborgarvitt
ne. ~evisarintedettaattmedborg
arvJttne behövs, i motsats till vad 
du har hävdat i dina insändare där 
du skriver att vi, medborg~itt
~en, ej längre fyller nA.gon funk
uon. 

Bevisar det inte att vi utgör ett 
dämpande inslag i det polisiära 
arbetet Hur annars förklara var
för dessa anmälningar sker just 
när vi inte är i tjänst? 
. Sed~ärdetenannansakattjag 
mte vill gå så längt som till att 
?öma ~t hela poliskA.ren. Att jag 
~te gor det beror pA. att vanligt 
rattsmedvetande säger att det ej är 
rätt. Att polisledningen tillgriper 
sådanametodermot oss medbor
garvittnen, som de gjorde i höstas, 
fAr de svara för själva. 
~an du nu v~ så. ärlig CH att 

dumser att den msyn vi medborg
arvittnen har i dag inte räckermed 
tanke på ovanstående skrämman
de ~ppgifter frAn polisstyrelsemö
tet 1 torsdags. 

Göte Bergström (v) 

En valkommitte 
har bildats inom vänsterpartiet i 
Lund, bestA.ende av Roland 
~dersson, RWle Liljekvist, Stig 
Nilsson, Mats Olsson och Kajsa 
Theander. 

På 93:e plats 
~land landets 284 kommuner 
ligger Lund i Dagens Nyheters 
ekono~ka poängtabelL Ingen 
toppos1Uon men klart inom den 
bästa tredjedelen. Vi behöver 
kansk~ ~te ta de borgerligakata
strofviSIOnerna på sA. stort allvar. 

POSTTIDNING 

Skåne låter 
Grassman vara 
~strid har som bekant bläst upp 
kring vänsterpartiets riksdags
listor i Stockholm som ska fast
ställas nu i helgen. Nuvarande 
riksdagsledamöterna Bo Ham
mar och Annika Ålmberg fAr 
kanske stå tillbaka för bl a det 
nya stjärnskottet Sven Grassman. 

Sven Grassman är social
demokrat har han deklarerat -
även om hans partiledning har 
förklarat att han kommer att 
sparkas om hankornmer in i riks
dagen på en v-lista. Men vänster
partiet ska vara öppet, fastslog 
den senaste kongressen, och det 
måste gälla socialdemokrater. 
. Bland de skånska vänsterpar

ostema fmns en god majoritet 
för den öppna linjen. Däremot 
finns en betydande tvekan inför 
Grassmans ekonomiska politik. 
Ar den förenlig med vänsterpar
tiets övriga? Den senare har rört 
sej i riktning mot större realism. 
Ett genomslag för Grassman
linjen skulle innebära ett äterfall 
i överbudspolitik, anses det 

Detta lAter oroväckande, och 
därmed är stockholmslistan en 
angelägenhet även för oss, sades 
det pA. skånedistriktets senaste 
A.rsmöte. Bör vi inte skriva till 
valkonferensen i huvudstaden 
och protestera? 

Nej, tyckte en svag majoritet 
Inte för att man tycker som Sven 
Grassman men därför att en så
dan in~entionskulle brytamot 
de tradJ.Uoner som gäller i vän
sterparliet. 

HANNAS FLÄKT SO 10.3 Rep på Pa
laestra kl 16.30 gehörsspelning Sov, 
sov och Ana Fina. 17.30 rep med Birgit 
Inför 6 april. 

RÖDA KAPELLET SO 10.3 kl 18.45. 
Rep på Palaestra EG-repertoaren:143, 
147, 164, 234. ldåkläckareftersits OVer 
en 01 på "Gatuköket med restaurang
ambitioner" (Wittlng), dvs Grlfo. Pro
gramgruppens öppna möte hålls lördag 
16.3 kl 15.00 på vänsterpartiets lokal 
Bredg. 28. ' 

KOMPOL Må 11 .3 kl 19.15 Om valet 
KS och budgetramarna. ' 

VIF LO 9.3 fotbollsträning Lerbäcksker 
lan samma tid som vanligt. 

VECKOBLADET · 
Detta nummer gjordes av Lars Borg· 
ström och Gunnar sandin. 

tfl 
Kontaktredaktör för nästa nummer 
Gunnar Sandin, tel135899. 
Vid utebliven tidning ring Rune Uljekvist 
138213 et 115069 
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