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VBs kritik 
av Arbetet 

Tornegapshusens saga all Gun Hellsvik 
på .. hal is • 

i nr 6 har upprört somliga. Arbe
tet har minsann lika goda jouma
hster som någon annan tidning 
hävdar man. ' 

Månntro . l måndags revs alltså 
Per-Håkan Ohlssons hus som 
var1t föremll.l för en så lång och 
hård debatt. VBs utsände var 
~aturligtvis på plats och fick ett 
htet samtal med Ohlsson, och 
efter en stunddök även sydsven
skan upp. Arbetet publicerade 
emellertid "nyheten" först på 
onsdag. 

Antingen har man en märklig 
nyhetsvärdering på Arbetets lun
?aredaktion eller så håller man 
m te reda på v ad som händer i den 
här .lilla staden. Ingendera för
~armgen är särskilt smickrande 
for de berörda. 

SJ bryter 
avtal? 
När järnvägsstationen renovera
des ~:>eh d~ss omgivningar ställ
des l ordnmg häromåret, inrätta
des .ett antal parkeringsplatser på 
s.ta~onshusets södra sida, där det 
tidigare hade funnits träd och 
cykelställ. Vänsterpartiet och 
andra protesterade men majori
teten lät sej bevekas av SJ som sa 
att man absolut måste ha centralt 
bel~gn.~ platser till sin "rikspar _ 
kermg , dvs. för resenärer som 
kommer med bil och fortsätter 
med tåget. 

I tisdags slog en vaksam sJ
anställd l~ (heder åt honom!). 
~hefen for deras fastighetsdivi
sJon h~de beordrat uppsättrring 
av vanhga p-automater på de åtta 
P!atsema. "Riksparkerama" har 
v~s~t .sej vara få, och fastighets
diVJl!!Onen ser då en möjlighet att 
dra m pengar från vanliga bili
ster, som alltså normalt inte ut
~yttjar tåget utan bara har ärende 
1 stadskärnan. 

-Såvitt vi förstår, skriver Lars
Arne Norborg och Thomas 
Schlyter (v) till bl.a. kommun
styrelsen, är detta ett brott mot 
det avtal som 1989 tecknades 
mellan ko~unen och SJ, och 
som uttryckligen talar om riks
parkering för tågresenärer. 

~et var med minst sagt upprörda 
kans lo!, som Jag i måndags morse 
blev Vittne till vad mången lun
dabo fasat för- rivningen av To
megapshusen. Klockan åttahade 
man börjat, klockan halv nio var 
det ännu några murar kvar och 
klockannio vardetenhög ler'tegel 
och mög. ?å andra sidan gatan 
stod fastighetsägaren själv 
boktryckaren Per-Håkan Ohls~ 
son och hans hustru med kamera 
och förevigade förödelsen. Pre
cis som jag själv, men i vilket 
syfte? För familjealbumet? Bland 
andra vittnen sågs boktryckarens 
bror, förre ordföranden i Fören
ingen Gamla Lund Sven-Håkan 
Ohlsson, som förklarade sig inte 
alls ha ~ed detta att göra, utan 
hellre ville visa hurvälskött hans 
eget grannhus var. 
U~d~r r~vningens gång stod en 

andäktig htenskaradagisbamall
deles stilla tvärsöver gatan och 
begrundade det hemska som 
skedde. Undrarvilkainsikter som 
etsat sig fast i deras minnen- att 
söta små gulliga hus, dom rivs av 
stora elaka gubbar med grävsko
por ~ch vattenslangar. -Varför 
kan mte små gulliga hus få stå 
kvar? Vad ska det bli istället? 

Många cyklister passerade för
v ån at, och en del bilar försökte ta · 
sig förbi. ~at~ var inte avspär
rad, som nvrungsentreprenören 
hade önskat. Gatukontoret hade 
inte tillåtit avspärrning, ty Tome
gapsgatan ansågs ha viktig trafik 
som inte fick stoppas . 

Dessutom skulle det kosta riv
ningsfirman skjortan om gatu
kontoret skulle skylta om stan. 
Boktryckaren Per-Håkan Ohls

son är långt ifrån nöjd med ut
vecklingen. Själv skyller han på 
staden, som är hans benämning 
på den kommunala apparaten. 
Lunds stad har aldrig haft förstå
else för hans krav, utan snarare 
hindrat honom i hans önskan att 
bevara husen på det sätt han an
sett bäst. Det skulle ha varit att 
riva dem och bevara dem i min
net- och själv skulle han ha fått 
bygga ett par tre bostadshus som 
han kunde sälja. -

Nu får han inte som han ville 
med det heller. Som VB berät
tade i förra numret, gick 
byggnadsnäntnden varken med 
på takkupor mot gatan eller att 
höja hushöjden från 3,0 till 3,7 
meter. Det skulle ju förstöra hela 
gatururnmet, något som han får 
chansen att återskapa, när husen 
nu är borta. 

Det torde vara långt kvar tills 
någon kan vara nöjd med 
Tornegapshusens sorgliga his
toria. Lundabornahar förlorat den 
sista resten av stadskämans ka
rakteristiska småfolksbebyggel
se. Fastighetsägaren har förlorat 
möjligheten att exploatera tom
tema som han ville, men framför 
allt har han förlorat ansiktet. 
sydsvenskans dom i tisdagens 
tidning var hård - "Skarnmens 
hus revs". 

Thomas Schlyter 

i Osterrike 
När Carl Bildt åkte till sin vän 
George Bush i USA så fick hans 
jusitieminister, Gun Hellsvik från 
Lund, inte följa med. Gun for i 
stället söderut till sitt 
favorittillhåll, den lilla skidbyn 
GroB~l i Salz~mrgerburgerland i 
Österrike. Skidor åkte hon inte 
kan vi meddela, men tog i ställe~ 
lån~~ stärkande promenader på 
de ISlga bergsvägarna i trakten· 
försiktigtvis nog utrustad med · 
broddar och spetsig käpp. 
. V ad Gun funderade på under 

sma långpromenader vet vi inte. 
Kanske nya djärva grepp inom 
d~n ekonomiska brottsbekämp
nmgen, eller så skärikte hon en 
tanke åt att maten i Österrike är 
hälften s~dyr ~om i Sverige, trots 
att Österrike, liksom Sverige inte 
ärrned i EG. ' 

Turist red. 

Embarras de richesse 
~Il t insänt material fick inte plats 
1 detta nummer. Bl. a. fickenEG
(kritisk)-insändare lov att ställas 
över. Men låt det inte hindra er . 
att skriva mer. VBs framtid är i 
motsats till Arbetets, t.v. tryg
gad. 

Nya svidar till 
lundatjänstemän 
.~u skall det snar~ bli möjligt för, 
aven de enklare, tjänstemänne på 
ett av ortens större läkemedels
föret~g att klä sig snyggt och 
prydhgt. Under den kommande 
veckan kommer ett konfektions
f~:etag attpresenteraoch erbjuda 
tjanstemännen på Astra Draco 
ett komplett paket med allt vad 
en enkel tjänsteman kan behöva 
i klädväg; från det mest intima 
till det yttre eleganta. Personalen 
kommer att erbjudas ett paket 
med en kostym (i bästa ylle
kvalitet)" alt, blazer och byxor 3 
skjortor, 3 par.kalsonger, 3 par 
strumpor, en livrem och en si
denslips. Allt. detta för knappt 
3000 SEK, v11ket är halva det 
n~rmala priset. Om man får välj a 
sh ps s j älv har vi n te lyckats att ta 
reda på. 

Näringslivsred. 



(!)\]~ Inventering att lära av 
VÄNSTERPARTIET L.UND ANSER 

Sveriges nya 
roll i världen 
Så har Calle Bildt fått med beröm 
godkänt av självastepresidentBush 
för sitt arbete på ett svenskt 
systemskifte såväl inrikes som 
utrikespolitiskt. 

Får vi tro Bush så är Bildt ledare 
för ett folk som söker en ny roll i 
E~ropa och en pånyttfödelse av 
frihetoch initiativ i inrikespolitiken. 
Ja, Bush förklarade t.o.m. att den 
vind av politiska förändringar som 
svept över Europa nu även nått 
Sverige. Bild t som tydligen ska ha 
sett mycket smickrad ut kvitterade 
med ~tt vi efter att det kalla kriget 
vunruts kommer att behöva visio
nen, beslutsamheten och styrkan 
hos USA för att säkra den nya 
freden . 
. ~verigt:håller p~ att få en ny roll 
Ivar iden. AvenommteBildts besök 
lär ha vä~ktnågon större uppmärk
samhet 1 USA ska man nog inte 
bortse från symbolvärdet av att det 
!and som en gång väckte stort 
mtresse internationellt för sin 
svenska modell, nu ska utvecklas 
till ett normalt kapitalistiskt 
västland. Inte mindre är symbol
värdet av att statsministern i det 
land som en gång kritiserade USAs 
krigföring i Vietnam så hårt att den 
amerikanske ambassadören kalla
des hem, talar om behovet av USAs 
beslutsamhet och styrka. 

Det fmns en hel del märmiskor i 
världen som skullekunna ha mycket 
att framföra om vad USAs beslut
samhet och styrka betytt för dem, i 
Centralarnerika och Sydostasien 
t. ex. Tidigarehar Sverige stundtals 
ställt upp för dessa märmiskor mot 
USAs intressen. Nu är det slut med 
det. Nu ska det resas mer till London 
och Bonn än till Managua, enligt 
utrikesministern. 

För en tid sedan blev ändå bi
ståndsmini_ster Al~ Svensson tvung
en attresa tillMex1co för attnärvara 
v~d unde~ecknandet av fredsupp
gorelsen 1 El Salvador. Inbjudan, 
som l.är ha förvånat den borgerliga 
regenngen, kom därför att Sverige 
underden tidigareregeringen spelat 
en konstruktiv roll för denna 
fredsuppgörelses tillkomst. 

En sådan konstruktiv roll för 
lösandet av svåra internationella 
konflikter kunde Sverige ibland 
spela som ett alliansfritt land som 
vågade föra en från stormaktsblock 
självständig utrikespolitik. Nu 
reduceras Sveriges roll till att vara 
ärmuettriktvästlandsomsjälvmant 
underordnar sigEGoch/eller USA. 

Desto viktigare då att det finns 
en vänster som ser till att den 
internationella solidariteten och 
tredje världen-perspektivet också i 
fortsättningen hålls lev ande i 
Sverige. 

Vad har en vanlig lundabo för naderskulleplanteras-helstmed grammet har de historiska av -
glädje av Bevaringskommimens träd. snitten utökats väsentligtoch det 
inventering av ~usen i Lund? J ag finns referenser för den som vill 
menar VI som mte är arkitekter Villastad för medelklassen läsavidare.Bildmaterialetärför-
ellerpolitiker.Ochsomintehel- Mitt tredje närområde är stås rikligt. Här fmns gott om 
ler råkar bo i ett hus som Plantagelyckan vid Monumen- nytagna foton varvade med 
rivningshotas och därför behö- tparken och det områdets gamla. Särskilt glad är jag över 
ver argument. bebyggelsehistoriaärheltannor- kartmaterialet, inte minst de 

Man kan ställa sig dessa frå- lunda. Det var en del av stadens många historiska kartorna. 
gor, när man ska börja läsaLund betesmarker lång in på 1700-ta-
utanför vallarna. Del J, l~t. .1754 lades lyckan ut på ini-
Bevaringslommittens senaste tialiv av Eric GustafLidbeck för 
rapport, vilken i huvudsak är ett att man där skulle odla 
arbete av Otto Ryding. medicinalväxter och annat nyt-
. Ett sätt att pröva bokens möj- tig t. Bl a planterades 50 000 

hgheter är att se efter vad den mullbärsträd. Dethelafungerade 
skriver om mitt eget bostadsom- dock inte, utan Plantagelyckan 
råde: Spoletorpsområdetpågrän- förföll och blev snart till vanliga 
sen till Plantagelyckan. Det ser åkerlyckor. Staden växte vid 
väldigt olik~ ut runt om mig; 1800-talets slut och vid detta se-
storstadsaktlga stenhuskvarter kels början löstes marken in och 
ett stort grönområde och en lite~ · styckades till villatomter. Där 
villas.tad. Kan boken hjälpa mig byggdes harmoniska, välgjorda 
att forklara varför det blivit så småhus - ofta ritade av lokala 
olika? arkitekter. I motsats till 

Spoletorp 
- tidigt industriområde 
Spoletorpsområdet, som i stort 
sett var obebyggt fram till slutet 
av 1800-talet, blev ett av Lunds 
tidiga industriområden, närheten 
till järnvägen lockade. I kvarte
ren norr om Clemenstorget mel
lan Karl XI- och Spolegatorna 
etablerades under 1880- och 
1890-t~len ~n ångsåg, brädgår
dar, smckener och andra indu
strier. Mest känd blev Svenska 
Leksaksfabriken, som numera 
har flyttat från stan och heter 
PLM. Den gamla fab
riksbyggnaden finns kvar, sedan 
länge omgjord till bostäder. 

När Spoletorpsområdet 

Profes.sorsstaden bebyggdes 
detta VIllaområde i huvudsak av 
personer ur medelklassen . 

Med hjälp av Lund utanför 
vallarna kan jag således finna 
förklaringar till varför Lund ser 
så olika ut i angrärisande områ
den där jag bor. Järnfört med 
tidigare delar av bevaringspro-

Vem var folkskollärare 
Malmros? 
En annan sak är att nyfikenheten 
växer med läsningen. Tänk om 
det någonstans funnes biogra
fiskanotiseromdearkitekteroch 
byggherrar som skymtar förbi. 
Vem var folkskollärare Malm
ros, som inte höll sig till sin skola, 
utan byggde en massa hus i mina 
kvrater? Vilka var Bernlund och 
Liljeblad, som jobbade tillsarn
mans i tomtaffärer i Spoletorp? 
Eller Carl Wennerholm, som ri
tade huset där jag bor, vart tog 
han vägen? 

-Men jag förs tår attdetta faller 
utanför ramen för ett Beva
ringsprograrn. 

l alla fa~l har Otto Ryding all 
heder av s1tt arbete och vi väntar 
med spärrning på kommande de
lar. 

l. 

stadsplanelades 1880 skapades 
de fyrkantiga kvarteren och 
många dåtida klippare i 
fastighetsbranschen spekulerade 
i tomterna. Såsmåningom flytta
des industrierna och kvarteren 
exploaterades efter hand och be
byggdes mednuvarande bostads
hus i sten. 

I närheten av anmälarens hem ligger detta prydliga hyreshus som 
behandlas i den nya inventeringen. Henrik Teleman tecknadeför ett 
antal år sedan. 

Grön lunga 
En annan del av Spoletorp
sområdet är kv Kråkelyckan, 
stadsdelens enda grönområde, 
där bl a Lindebergska skolan och 
Ribbingska sjukhemmet ligger. 
Att denna gröna lunga finns kan 
man tacka zoologiprofessem 
August Quennerstedt och hans 
hustru för. De hade båda starka 
humanitära intressen, och vid sin 
död hade de donerat hela områ
det för byggande av sjukhem, 
skola och studentskehem. Deras 
egen villa, ritad av Zetterv all, i 
Kräkelyekans nordvästra del är 
nu Gerontologiskt centrum. Träd
gården runthuset anlades som ett 
stycke Småland- man kan fort
farande se björkar, barrträd, 
vitsippor och annat. Ett villkor 
för donationerna var att trädgår
den skulle bevaras och att all 
mark, som inte gick åt till bygg-

En kortkurs 
om kvinnors liv 
Hur vrider vi klockan rätt? 
Fredag -lördag 13 -14 mars 
Kvinnor ordnar sitt liv på olika 
sätt; de lever i olika livsformer. Vi 
analyserar hur kvinnor gör för att 
få det att gå ihop med alla måsten 
i vardagslivet och skilda förhåll
ningssätt till arbetet. En kurs om 
kvinnors liv, tid och arbete med 
kvinnoforskarnaKaren Davies och 
Tora Friberg. Kursstart fre 13/3 kl 
14.00. Kursavgift ink! kaffe 
smörgås, lunch 300 kr. Anmäl~ 
senast 6 mars till Kvarnbyskolan, 
Kvarnbyvägen543, 212 91 Malmö 
te! 040/49 43 13 

Nej till EG i Lund 
Den 4. mars hålls ett offentligt 
möte 1 Lund för att diskutera 
motsåndet till svenskt medlem
skap i EG. Ordföranden i organi
sationenNej till EG, Pelle Måris
son från Nässlö kommer att be
rätta omhurdettamotsåndhåller 
på att ta form runtom i vårt land. 

Efter det inledande föredraget 
dommer mötet att diskutera hur 
IT_I~ skall arbeta och oragnisera 
s1g 1 Lund. På dagordningen fins 
desutom v al av en interims tyrels e 
och information från repre
sentatnterför Nej till EG i Malmö. 
Möte äi på Fakiren, ·Bredgatan'5 
och det börjar kl19 . 



Tredje statsOlakten 
Traktens tidningsfrågor fortsät
ter att fascinera. Plötsligt är Per T 
Ohlsson tillbaka i full sving på 
Sydsvenskan; den bok han har 
haft tjäns tiedig t för att arbeta med 
avslutades oväntat snabbt enligt 
kommunikeema. I den mån den 
alls utkommer förväntar vi oss 
nu att upplagan i sin helhet köps 
upp för förvar in g i någon källare 
på Segevång. Och Ohlsson som 
skulle blivitchefredaktör förTid
ningen Z, våradagars Fädernes
landet! Samtidigt försvinner Per 
Holmgren genom den fallucka 
som var avsedd för Nils Gunnar 
Nilsson, till Berlin. Det är snabba 
ryck i tidningsvär Iden, men efter
textannonserna består. 

Och Arbetet som ska räddas av 
Lars Engqvist, Hans Cavalli
Björkman och Rune Andersson. 
Jag förstår om 500 anställda på 
tidningen desperat tar fasta på 
varje hopp och moraliserar inte 
över dem, men man må väl ur
säktas om man får kalla kårar av 
de namnen. Vilka motiv skulle 
Cavalli-Björkman och Anders
son kunna ha att finansiera en 
tidning som står för en självstän
dig nyhets- och opinionsförmed
ling i enlighet med arbetarrörel
sens traditioner? Tjäna pengar? 
Där finns inga pengar att tjäna! 
Omtanke om de anställda? Hos 
dessa solbrända pojkar, aldrig! 
Omtanke om den fria opinions
bildningen och dess behov av en 
radikal röst i det mörkblåa Skåne? 
Rena skämtet! Lust att retas lite 
med sydsvenskan och fprbereda 
ett alternativ inför en framtid där 

EG-frågans kärna 

Marieberg/Bonniers tar över på 
allvar? Kanske. Själv tror jag att 
de drivs av sin vanliga fåfänga 
och av symbolvärdet i att bli kal
lade att rädda den svenska ~be
tarrörelsens äldsta och, nåja, äro
rikaste tidning. Resultatet om de 
lyckas: en tidning som talar om 
Axel Danielsson i sin redak
tionsruta, ochsom troget förmed
lar fläskannonserna till arbetar
klassen i Malmö, men som aldrig 
på allvar skulle kunna utmana 
den kapitalistiska hegemonin i 
regionen. 

Reella problem 
J a, det är lätt att v ara sarkastisk 
över turerna kring Arbetet, men i 
botten ligger dagstidnings
branschens ytterst reella svårig
heter. Det finns tidningar som 
fortfarande är lönsamma: typ
fallet är en monopoltidning i en 
välmående länshuvudstad, säg 
t.ex. Jönköpings-Posten. Men 
resten av dagspressen går hygg-

Iigt bara när det är högkonjurtk
turochnuhotarnyareklarnmedia. 
Vi har snart en TV som tar över 
de stora riksannonserna för mär
kesvarorna och en kommersiell 
lokalradio som kommer att spy 
ut lokal reklam. Det brukar be
skrivas som om detta är ett ound
gängligt resultat av den tekniska 
utvecklingen och ett stort fram
steg för yttrandefriheten. Det är 
nys; borgarna har velat ha det så 
och socialdemokraternahar varit 
undfallande ochdärför får vi det. 

Men visst verkar det onödigt 
att man ska behöva hugga ner 
stora skogar, köpa tryckpressar 
som kostar 100 miljoner och 
tvinga hundratals tidningsbud 
upp i ottan för att vi ska få veta att 
Mobilia säljer kalopskött för 
39.90 kilot. Då verkar någonhalv 
kilowatt i etern mer praktiskt. 
Den prenumererade dagstid
ningen som vi känner den har 
förmodligen inte så lång tid kvar 
att leva. Ska vi rädda något av 
dess kvaliteer måste vi se till att 
den ser om sitt hus, sänker sina 
kostnader, utnyttjar sina förde
lar. Det är orimligt att Arbetet 
och sydsvenskan ska ha var sin 
dyr tryckpress. En gemensam 
tidningsfabrik är lösningen på det. 
Det är orimligt att ena tidningen 
på en ort ska kunna verka på helt 
andra villkor än den andra därför 
att den lyckats kapa åt sig alla 
eftertextannonserna: de bör na
turligtvis vara gemensamma och 
inkomstema delas proportionellt. 

En del vill gå ännu längre och 
låta skillnadernamellan tidning
arna bestå av namnen och en 
ledarsida: så är det i dag på Got
land med en socialdemokratisk 

Hur maximerar vi fredschanserna? 
Ska vi fortsätta EG-debatten, eller 
rättare sagt debatten om den 
europeiska unionen? Nu, efter 
Maastricht, tycks det nämligen 
ganska klart att det inte längre 
handlar om en ekonomisk gemen
skap enbart utan en union som är 
både ekonomisk och polititisk. 

Jag tänker inte diskutera vad 
Marx skulle ha tyckt om en sådan 
union utan lämnar gärna detta 
kontrafaktiska problem till mera 
spekulativa andar. Inteheller finner 
jag tågluffamas synpunkter särskilt 
intressanta i detta sammanhang, 
eftersom det mig veterligt redan nu 
gårutmärkt bra att tågluffa i Europa 
och ett svenskt medlemskap alltså 
varken gör till eller från i den saken. 

Vad som behöver diskuteras är, 
tror jag, vilka sakliga skäl av 
ekonomisk eller politisk natur som 
kan tänkas talaförettja ellerettnej 
till svenskt medlemskap. Som jag 
ser det, har de ekonomiska argu
menten fått breda ut sig alltför 
mycket i debatten. Helt säkert kan 
ingen veta något om det ekono
miska utfallet vid medlemskap och 
icke medlemskap. Sannolikt blir 

skillnaden mellan den under alla 
förhållanden ofrånkomliga ekono
miska integrationen och det fulla 
medlemskapet marginell. 

Någotmer bestämdkanman vara 
när det gäller den demokratiska 
dimensionen. Om inte EG genom
går en radikal demokratisering av 
sin beslutsstruktur, kan jag inte se 
annat än att vi med vår nationella 
suveränitet också förlorar väsent
liga delar av vår demokrati . Även 
om vi också fortsättningsvis kan få 
bestämma ifall vi ska ha parkering 
i G al ten eller inte. 

Men avgörande tycks mig vara 
den säkerhetspolitiska dimensio
nen. "Freden är högsta målet för en 
upplyst regering", sa redan Karl 
XIV Johan, och för de svenska 
folkrörelserna har ända från början 
avskyn förkrigetoch viljan till fred 
varit grundläggande. Detgällerinte 
minst vårt eget parti som ju från 
början tillhörde den ''Zimmerwald
vänster" som gjorde revoltmotden 
europeiska socialdemokratins kap i
tuJatian för militarismen. 

Längs två vägar försökte de 
svenska folkrörelserna förhindra att 

Sverige drogs in i krig. I förstahand 
genom kollektiv säkerhetspolitik 
inom ramen för Nationernas 
Förbund, senare Förenta nationer
na, i andra hand, om detta inte 
lyckades, genom alliansfrihet i fred 
syftande till neutralitet i krig. 
Eftersom de stora världsorganisa
tionernahittills visat sig vara högst 
ofullkomliga som fredsgaranter, har 
det i praktiken blivit neutralitets
politiken som betytt mest. 

För en liten nation som vill undgå 
krig innebär alltid utrikespolitik i 
viss mån en chanstagning. Frågan 
som behöver ställas är: hur maxi
merar Sverige sina möjligheter att 
stå utanför väpnade konflikter? 

I förra söndagens "God morgon, 
världen" sökte Jan-Magnus Jans
son, finländsk statsvetare och topp
politiker, ett svar för sitt lands 
räkning. Han bedömde riskerna för 
militära konflikter mellan olika 
stater i f.d. Sovjetunionen eller 
mellan dem och EG-statema redan 
under90-taletsom stora. Han trodde 
också att Ryssland efter sin 

l'ii\varande svaghetsperiod skulle 
Merkomma som stormakt. Finlands 

och en centerpartitidning och det 
påstås gå bra. Men där närmar 
mansig smärtgränsen: en bra tid
ning utmärks av en självständig 
hållning också i nyhetsförmed
ling och reportage, där är det 
viktigt med flera röster. 

Veckobladet visar vägen? 
Framtiden? Ja, jag känner folk 
som talar om elektroniska tid
ningar som kommer via telenätet 
och trycks i hemmet varje mor
gon på den personliga laserskri
varen. Det är tidningar vars sam
mansättningman väljer själv och 
som t.ex. skulle kunna kombi
nera Norrskensflarnmans ledare 
med Svenska Dagbladets börs
kommentarer och sydsvenskans 
lägenhetsannonser. Resultatet 
blir en fragmenterad offentlig
het, men dagens situation är kan
ske inte så lysande den heller. 
Men desktoptekniken där en och 
samma person är reporter, ledar
skribent och grafiker har gjort 
tidningsproduktion lättare och 
billigare. Ett alternativ skulle 
alltså vara verkligt lokala tid-

. ningar, säg en sorts viewspaper 
inte helt olika ettVeckoblad ut
byggt till säg 32 sidor och ut
kommande 5 dagar i veckan, till 
salu i gatuboxar och på Konsum. 
Vi får väl ta och räkna på det. 
Tyvärr brukar sådana drömmar 
sluta i gratisutdelade annons
tidningar. 

Lucifer 

historia hade, menade han, visat 
hur illa det kunde gå, när Finland 
allierat sig med väst- eller central
europeiska nationer mot Ryssland, 
men också hur väl de finsk-ryska 
relationerna kunde gestalta sig, när 
finsk utrikespolitik tog rimliga 
hänsyn till ryska intressen. 

Wilhelm Agrell har nyligen i 
Dagens Nyheter givit uttryck åt 
likande tankar och gått så långt 
som till att förorda ett väpnat 
neutralitetsförbund mellan Sverige 
och Finland. 

Lägger man till detta, att möjliga 
konfliktscenarier avtecknar sig i 
södra delen av EG-området, t.ex. 
mellan Frankrike/Spanien och den 
muslimska världen, tycks det mig 
klart, att ett svenskt EG-medlem
skap snarare ökar än minskar 
krigsriskerna. 

Mot detta brukar anföras, att vi 
kan behöva stöd utifrån om vi trots 
allt skulle anfallas. Men stormakter 
brukar hjälpa, när deras intressen 
så kräver, annars inte. Oavsett vad 
som står i traktaterna. 

Lars-Arne Norborg 
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Hänt i veckan 
Det blir åter bilar i Klostergatan 
sedan centern bytt fot i frågan. 

- Våra anhängare är ju inte 
från stan och de blir så förvirrade 
av alla skyltar inne i stan, förida
rar en talesman för partiet. De 
kör lätt fel och så blir de utskrat
tade. V år ståndpunkt är att ingen 
ska behöva skämmas för att han 
är från landet. 

I grannkommunen Burlöv har 
de båda miljöpartistema i full
mäktige gått över till moderater
na. D~ed har tyngdpunkten i 
båda partierna förskjutits åt vän
ster vilket VB tacksamt noterar. 
När det gäller genomsnittligt 
omdöme och hederskänsla är det 
dock bara ett parti som har vunnit 
på transaktionen. 

Att storkapitalister som Rune 
Andersson och Hans Cavalli
B j~rkman .ställt ~pp i räddnings
aktJonei). for socialdemokratiska 
Arbetet ~ar. förvånat somliga. 
Men det ar mte så underligt: en 
normal dag ges börsnyheterna 
större procentuell plats i Arbetet 
än i Sydsvenskan. VB har mätt. 

En enkelbiljett på stadsbussar
na ska höjas till l O kr. Samtidigt 
vill de borgerliga gatu- och tra
fikpolitikerna öka inkomstema 
genom att börja ta betaltför bam
':agnar som hittills åkt gratis. Ett 
tips: ta fullt betalt av ungen ock
så, så får ni råd att åtminstone 
projektera motorleden Östra 
Ringen. 

Solbrända, vältrimmade och 
mycket nöjda har ett stort antal 
väns ter- och miljösinnade perso
ner nyss återvänt efter en skid
vecka i Alperna. Det var absolut 
värt de 2200 kronor som paket
resan med dieselbuss kostade per 
person, försäkrar de. Motsvaran
de tågresa för fyra personer med 
~ggv agn i båda riktningarna och 
likadan lägenhet hade man vis
serligenkunnatfåfören bitunder 
tvåtusen, säger en erfaren rese
byråtjänsteman som VB talat 
med. Men då hade man förstås 
missat upplevelsen att med 68 
medpassagerare gunga fram i 
buss två nätter på de östtyska 
autostradorna. 

Grr 

Svar till" Jönsson" 
:'Jönsson" avslutar siri irisärrdare 
I VB 6/92 med en fråga: "Kam
panJen Nej till EG kommer snart 
att bygga en organisation i Lund. 
Miljöpartister, anarkister, ung
sossar kommer att finnas med. 
Vadgör ··· .... partistemaiLund" 
Frågan är lätt att besvara. Vän
sterpartister kommer givetvis att 
delta i arbetet. Man kan dess
utom lägga till centerpartister 
kanske en och arman modera~ 
och folkpartist och partilösa. 

Jönsson skriver irlte vänster
partister. Han ersätter "vänster" 
med sju p~nkter och vill troligen 
med detta Ifrågasätta om ma jori _ 
~~n på årsmötet tillhör den po
litiska vänstern. Om detta kan 
man som skämt säga att det ver
~ar som. det främst är "högern" 
mom vanstern som är mot EG 
o.ch EES-avtal. Tar man det se
nöst så är det en olycklig felsyn 
att_tro att J a eller Nej till EG/EES 
1 s1g har med politiken vänster 
e~ler höger att göra. Moderatema 
vill att Sverige ska bli medlem i 
E_G från en högerståndpunkt, so
Cialdemokraterna från en vän
sterståndpunkt och centerpartiet 
fränencenterståndpunkt Jag tror 
att det är så enkelt eller kompli
cerat att EG i sig rymmer alla 
möjligheter. Det är styrkeförhål
l~dena i klasskampen som av
gor, om uttrycket ursäktas. 

J ag tycker det är en rimlig slut
sats att den sverJSka vänstern 
fackförenirlgs-, freds- kvinna-' 
miljö- och solidariteisrörelse~ 
bäst främJar sirla syften genom 
att verka ullsamans med sina eu
r~peiska :vänner irlom EG. Jag 
fornekar mga risker eller tar ut 
några s~grar i förskott, men jag 
~or att tiden definitivtär förbi för 
tsolerade välfärdsöar eller för "so
cialism i ett enda land"! 

K vinnor och fack 
Med ekonomisk tillväxt följer att 
allt fler kvinnor i EG-länder 
kommer att förvärvsarbeta. Där
med ökar också behovet av väl
färdslösningar av "nordisk" 
~odell. Att ekonomisk stagna
tlon är det största hotet mot väl
fården och däremot också mot 
k~inn ors ekonomiska självstän
dighet tycker jag märks tydligt i 
Sverige i~ag. Som ett exempel 
på att EG mte bara är ett hot mot 
kvinnor kan nämnas att det dan
ska kvinnliga arbetarförbundet 
ser EGs lagstiftnirlg mot köns
diskrirnirieririg i arbetslivet som 
ett stöd. När det gäller fackets 
villkor har EG t.ex. satsat pengar 
på att Volvos anställda utvecklar 
koncernfackligt samarbete. Det 
är n~~ligt eftersom "EG-byrå
kraun pch fackförenirlgsrörel-

Ka rin Blom 
Uarda vägen D:85 
223 71 Lund 

sen i vissa avseenden har en ge
mensam motståndare i de trans
nationella bolagen. 

Demokratiskt underskott 
När det gäller demokalin s~ är 
det ~tigt att begreppet demo
kratiskt underskott förknippas 
med EG, men också bakom detta 
döljer sig en komplex verklig
het: 

-Att kräva s töre makt till EG
parlamentet innebär automatiskt 
att man förespråkat hårdare ffite
gration och mindre makt till de 
nationella parlamenten. 

- Att ge mirlistrerrådet större 
makt kan innebära att man får en 
r~gerirlgamas regerirlg som blir 
s1g själv nog, utanför parlamen
tens kontroll. 

- Att ge medlemsländer veto
rätt- de nationella parlamenten 
avgör- innebär t.ex. att det kon
servativa England kan blockera 
alla sociala framsteg. 

Jag tycker att den danska 
modellen med ett EG-utskott, 
som fungerar som det nationella 
Pll:fl~entets kontrollorgan mot 
mrmstrama är ffitressant och att 
EG-parlamentets makt måste 
utvecklas. Balansen mellan iri
s titutionema måste återskapas på 
en högre nivå. Vi måste försöka 
oss på e~ demokratiserirlgsdebatt 
så att VI kan avgöra när EG är 
ti~räckligt demokratiskt för att 
VI ska överväga svenskt med
l~ms~ap. pen öppnirlgen finns 
namhgen 1 vänsterpartiets sena
ste EG-motion. 

Jävlaode danskar 
EGs protektionism är ett faktum 
likso~.risken ~ör handelskrig o~ 
Gatt-forhandlmgama om frihan
~el irlte går i lås. Alla partier är 
overens om att Sverige skall verka 
för au EG öppnar sig mot om
världen . . Jag tror att det går lätta
re om VI är med än om vi står 
utanför EG, Här tror jag dess
utom att det är bristen på över
statlighet och de lokala parla
m~ntens makt, som gör att man 
tvmgas subventionera jordbru
ket och skydda det mot konkur
rens. Danskarna har ;ävlats och 
försvårat lösningar! J 

Dessutom. Inträffar handelskri
get.kan Jönsson glömrna allthan 
sknver om au Sverige klarar sig 
bra! Då är det stormaktema som 
bestämmer spelreglerna. Stål, trä, 
m s sa och papper produceras inte 
bara i Sverige. Och irlte billigast! 

POSTTIDNING 

sterpartiet och Nej EG har 
mg et trovärdigt alternativ . Med
lemskap är uteslutet. EES-avta

.let har vi avfärdat utan att först 
läsa och analysera det! Att allt 
kommer att vara som det är idag 
elle~ att." det odemokratiska, pro
tekuomstiska och krigiska" EG 
s?m vi målar upp skulle ge Sve~ 
nge bättre villkor än vad EES
avtalet g~r är det väl ingen som 
tror. Antmgen är EG inte så för
färligt eller så är vi verkligen ute 
i kylan! 

Rolf L. !'lilson 

Påsken är sen 
ifirochdärmedärutsiktemagoda 
for att den ska bli varm och be
haglig. Därför har vi beslutat att 
återuppliva den gamlaklassikern 
"påskvandrirlgen". Det blir start 
från den nyss återöppnade håll
platsen Tyringe på skärtorsdags
morg?.n och sen går vandringen 
mot v aster ochnordv äst. Det fmns 
möjlighet att ansluta med tåg på 
kvällen för den som så önskar 
Betingelserna är armars de vanli~ 
g a: två-tre mils lätt vandring om 
dagen, övematlrling i virldskydd 
och otvungen samvaro kring 
lägerelden. 

Det är verkligen m gen brådska 
med anmälan, men man kan få 
närmare upplysningar genom 
Gunnar Sandiri, tel. 135899. 

V andringssela ionen 

KOMPOL möte Må 2.3 kl 19.15 på 
partllokalen .Tema: Hur ser vi på 
pnvat1senngen- framför allt för dagis? 

HannasFiäktLö29.2kl11-15repetition 
~å Palaestra. K1ck1s syster Eva repetitör. 

t och äta efteråt. Sö 1.3 Repetition på 
Palaestra kl17.00- 18.30 

RÖDA KAPELLET Obs förlängt rep Sö 
1·3 kl. 18.45 · 21.45 på Palaestra med 
vocal1st( !) Inför spel13/3 F åladsgården. 
Repertoar:82, 84, 134 164 166 208 
217, 223,224, 233,23l,239,240:244: 
247 : 248,249, 251. l pausen informerar 
ManaSundqvistoch Jolle Carlestarnom 
Nödeprojektet och orkesterns roll i d ena 
Repet förlängt med 112 t. Nästa söndag 
rep med Bosse Fagerström. 
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