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Den akuta bristen på 
lägenheter består 

Vid gårdagens fullmäktige
möte i Lund togs ett nytt bo
stadsförsörjningsprogram för 
åren 1982-86. Eftersom 
Veckobladet produceras ons
dag - torsdag och vi därför 
inte vet hur det gick i full
mäktige, skall vi . titta på 
vad partierna har tyckt i fas
tighetsnämnden och kom
munstyrelsen. Med säkerhet 
kommer borgamas förslag att 
antas. 

Program eller planer, som den
na gör kommunen vaije år, vilket 
innebär att det i fjol togs ett bo
stadsförsörjningsprogram för 
1981-85. Det viktigaste som hänt 
sen i fjol är att både borgama 
(m-fp-c) och SAP vill bygga be
tydligt färre lägenheter enligt det
ta nya program än det förra. 

I fjol ville borgarna bygga c:a 
3500 lägenheter under femårs
perioden, i år är man nere i c:a 
2850. Borgarnas motivering till 
detta är att medan kostnader
na i nyproduktionen ökat kraf
tigt, så har folk i allmänhet fått 
lönesänkningar. 

Detta innebär att människor inte 
har råd att bosätta sig i nypro
duktionen och därmed minskar 
terfrågan. Borgarna menar ock
så att eftersom vi de senaste åren 
ändå inte orkat bygga enligt pla
nerna så kan vi likagärna sänka 
kraven. I stället för att gå på of
fensiv och se till att genomföra 
det map planerat. 

Behovet 
Behovet av nya lägenheter i 

Lunds kommun är stort idag och 
bostadsförmedlingen kan i stort 
sett bara klara förtursfallen. Den 
främsta anledningen tilllägenhets
bristen är att det by~ts för lite 
de senaste åren. 1979/80 byggdes 
bara c:a 850 nya lägenheter, 
och av dessa var bara 250 i fler
bostadshus. Detta är inte bara 
långt under planerna, det byggs 
faktiskt färre lägenheter i Lunds 
kommun än i riket i sin helhet, 
trots bostadsbristen. 

Mot den här bakgrunden för
står man varför lägenhetskön 
ökade med 56% mellan 1/1-80 
och 1/1-81. Det står idag c:a 2900 
i lägenhetskön, och av dessa 
saknar 1800 egen bostad. Me
dan lägenhetskön ökar har små
huskön minskat och innehåller 
dessutom mycket luft: av 1400 
i kön som erbjöds småhus på 
Gunnesbo tackade endast 10% 
ja. 

Forts. på sid 3 
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Kristus ut ur domkyrkan 

I SÖJ:\dags kunde man läsa i pres
sen att Domkyrkorådet beslutat 
sätta stopp för demonstrationer i 
domkyrkan och dess närmaste 
omgivning. De hungerstrejkande 
polackerna blir de sista represen
terna för en plågad mänsklighet 
som får synas i kyrkan. 

Som motivering anför man att 
det av sanitära skäl är olämpligt 
med demonstrationer inomhus. 
Har de hungerstrejkande polac
kerna månne underlåtit att sköta 
den dagliga hygienen, låtit skägg
stumpen växa, glömt att peta 
naglarna? Har något flygblad 
-råkat hamn mellan sidorna i en 
psalm bok eller har några tårar 
ökat halkrisken på domkyrkans 
hårda golv? Vi vet inte riktigt 
vad det är som har fått domkyr
korådet att visa handlingskraft, 
men vi misstänker att de vise 
männen - för det är väl mest 
män - ägnar sig åt smutsig poli
tik: genom att vägra de förtryckta 

att höja sina roster. 
Tänk om Kristus skulle ha väg

rat att ha med spetälska att göra 
av sanitära skäl, tänk om han 
hade förskjutit änkor och faders
lösa för att de verkat lortiga, tänk 
om han hade avstått från törne
kronan för att inte bloda ner om
givningen? Nej, vad domkyrkorå
det har gjort är att kasta ut 
Kristus ur Lunds domkyrka. 

Ä ven om de flesta av oss -
kommunister inte tror 
på gudasonen Kristus så vill vi 
gärna vara med och för
svara mycket av vad han stod för. 
I hans ställningstagande för den 
förtryckta människan känner vi 
igen vår egen kamp och i den kyr
kaorganisation som har 11yggts på 
hans grund ser vi med förfåran lik
heter med våra egna organisatio
ner i de s.k. socialistiska länderna. 

Domkyrkorådets beslut är små
sint: upphäv beslutet! 

Diskussion om 
tredje vägen 
Urider veckoslutet kommer 
några kamrater från VPK
Lund att uppvakta partiled
ningen i Stockholm för att 
diskutera den s. k. tredje vä
:gen, ett alternativ till en des
ipotisk sovjetkommunism och 
en handlingsförlamad social
demokrati. 

Med sig har vpk:arna från Lund 
ett dokument, som efter livlig dis
kussion antogs på ett medlemsmö
te i tisdags. Tankegångarna i detta 
har i hög grad inspirerats av mot
svarande analys gjord av det itali
enska kommunistpartiet, efter so
cialismens nederlag i Polen. 

Vi återger här den sammanfatt
ning av dokumentet, som arbets
gruppen, som skrivit förslaget, 
själva gjort: 
-Polens kris är total. 
-Polens kris är samtidigt den sov-
jetiska modellens kris: Oktoberre
volutionens epok är slut, dess po
litiska drivkraft har försvunnit. 
-Polens kris är socialismens kris i 
den utsträckning socialismen 
identifieras med den so'ljetiska 

>modellen. 
-Polens kris är inte en kris för so
cialismen som ide. 
- F ör att bevara socialismens tro
värdighet måste vi formulera en 
tredje väg, som i grunden skiljer 
sig från både den so'ljetiska och 
den traditionella socialdemokra
tins. 
-Denna tredje väg bygger på 
självständighet och är avpassad till 
vaije lands förutsättningar. 
-De krafter som vill vandra den
na väg bör också sluta sig samman 
internationellt. I förhållande till 
den östeuropeiska socialismen ska 
dessa krafter stödja liknande strä
vanden inom och utom de stats-

t----------------------------lbärande partierna. -Den tredje vägen innebär där-

Demonstration för Solidaritet 
Lördag den 30 februari. Samling Clemenstorget 10.30. Avmarsch 
11.30. På uppmaning av Solidaritet sker denna dag demonstrationer 
i hela världen. I Lund arrangeras den av Stödkom. för solidaritet. 
V pk-Lund uppman1tr till deltagande. 

med ett ideologiskt brott, både 
med den so'ljetiska modellen och 
de statsbärande partier som är 
dess subjekt. 

Av dessa teser synes alla u tom 
den sista vara väl förenliga med 
den inställning som partiledningen 
givit uttryck för den senaste må
naden. Vi menar att den sista te-

1----------------------------lsen innehåller den logiska fÖljden 
av de föregående. Ett accepteran-

Om invandrarna och 
den ekonomiska krisen 
9ffentligt möte med Vpk:s riksdagsledamot Alex Christopoulos »Om 
mvandrarna och den ekonomiska krisen». Mötesuppvärmning med sex
t~ttmusik från sex länder. Torsdag den 4 februari kl 19 Stadsbibl., 
cukelrum l. Intern eftersits: valet och eftervalsläget i Grekland. 

de av denna tes innebär föränd
ringar i partiets hållning. Den 
gradvisa utvecklingen av v!r själv
ständiga linje når sin slutpunkt. 
Därmed löses den efterhand allt 
större motsättningen mellan vårt 
arbete att utveckla en svensk väg 
till socialismen och återstoden av 
historiska, känslomässiga och real
politiska bindningar till den so'lje
tiska modellen. 



~ Örestad går igen 
Minns ni Örestadspolitiken, re
kordårens storvulna projekt som 
gick ut på att göra Sydvästskåne 
till en enda stor asfalterad kaka? 

Fred och avspänning 
Det svartnar över horisonten, 

neutronbomber, SS-20 robotar, 
kärnvapenbestyckade ubåtar och 
andra dödsmaskiner fyller syn
faltet mer och mer. Att växa upp 
med denna bild för ögonen 
är svårt. Man känner sig bestulen 
på sin fram tid när förintelsen i 
form av kri~ tycks så nära. 

Därför maste alla medel sättas in 
för att visa på freden som en 
möjlighet. Idag är det alltför 
många som ser freden som en 
omöjlighet. Fredsfostran måste 
vara en självklar del av samhälls
kunskapsblocket i skolan. Vi 
måste få lära oss krigets bakom
liggande mekanismer , hur im
perialism och maktsträvan leder 
oss mot den totala förintelsen. 

En annan sak som är nödvändig 
för att förhindra krig är insikt och 
förståelse för hur människor i 
andra länder lever. Internationella 
ungdomsläger där ungdomar från 
hela världen möts och lär känna 
varandra är av största vikt för 
att freden skall få en rimlig chans. 
Varje kommun i Sverige borde ta 
initiativ till sådana ungdomsut
byten. Freden är ju i allra högsta 
grad en internationell fråga. 

Varför inte bjuda in ungdomar 
från N ev ers (Lunds vänort i 
Frankrike) till ett fredsläger här i 
Lund? Och varför har inte Lund 
någon vänort i Östeuropa eller 
tredje världen? Det vore ett bra 
steg mot fred och avspänning. En 
fiende har svårt att · förbli fiende 
när man har sett hans hembygd 
och mött hans familj. 

--------
Den infiltrerade 
fredsrörelsen 
Med anledning av folkriksdagen 
för fred i Stockholm har SDS och 
Arbetet i ledarform ägnat sig lit 
att friskt angripa F redskommit· 
te'n. l sak har v i inget emot detta, 
men vi tycker att det sills under 
bältet: Arbetet talar om "sovjet
medlöpare" och om vikten av att 
"avskärma" denna förening frän 
fredsarbetet, och SDS sk river med 
fasa om "massivt infiltrationsar
bete", precis som pil den tiden dl! 
McCartys ande rädde i svenska 
massmedia. 

l Svenska Fredskommitten ar
betar människor som lägger ner 
ett ofta hängivet fredsarbete, pil 
grundval av en teori som säger att 
Sovjet är en stor fred sk raft medan 
USA är imperialistiskt och hotar 
världsfreden. Sovjets invasion i 
Afghanistan, milltära dominans i 
Östeuropa och kovändning i Eri
treafrllgan lAter man sig inte pil
verkas av. Det tycker vi kommu
nister i Lund är fel och därför har 
vi glltt ur Fredskommitte'n. Men vi 
Ifrågasätter inte fredskommitte'an· 
hängarnas ärliga uppsåt, och rätt 
att verka inom en samlad fredsrör
else: i själva verket kan de behövas 
som en motvikt mot alla agenter 
som infiltrerat fredsrörelsen frän 
väst och som har Svdsvenskan 
som massmed labas. 

Är det inte dags för ansvariga 
att ta i med härdhandskarna ... 

Jag trodde den var stendöd och 
nu . mogen för roande anekdoter i 
kommunalpolitiska memoarer. 
Men drömmar dör inte så lätt. Ni 
skulle ha hört när Nisse Gustavs
son och Larry Andow, båda (s) 
var uppe och försvarade Bolmen
projektet på fullmäktige i decem
ber. Det var en minnesvärd debatt 
- föranledd av vpk:s motion om 
att Lund skulle lämna konsortiet 
- kom karaktäristiskt nog · inte 
kom in i tidningarna. Lars V. An
dersson, centerns enda debattäss, 
hade en helkväll. Med sin djä
vulskt effektiva, viskande stil 
gjorde han mos av hela Bolmen
gänget, med deras galna prognos
makare och vägran att se verklig
heten i ansiktet. Lund/Malmö 
kommer aldrig att behöva något 
Bolmenvatten i och med att indu
strierna har lärt sig att återanvän
da vatten genom de högre taxorna 
och skulle vi någon gång i fram ti
den behöva ett tillskott så rinner 
det en underjordisk flod - Al
narpsströmmen - under våra föt
ter. Genom att lägga Bolmentun
neln i malpåse kan vi ännu bespa
ra oss så där 400 miljoner i inves
teringar - än är det inte för sent. 
Centern och folkpartiet har börjat 
ta reson, men det hjälpte inte i 
Lundafullmäktige. Socialdemo
krater och moderater gjorde ge
mensam sak som vanligt och vann 
omröstningen, med Börje Löf
quist (s), som hedrande avvikare. 

Dystra framtidsutsikter 
Nu är samma koalition i gång i

gen - enligt tidningarna ska både 
socialdemokrater.. och moderater 
motionera om nya tag för Öre
sundsbron. Ack, denna Öresunds
bro, detta halmstrå för Malmös 
socialdemokrater som kört sin 
stad i botten och inte för sitt liv 
kan komma på en ny tafll$:e. Olof 
Wahlgren har hakat på naturligtvis 
och vi har nu att emotse tjugo le
dare i Sydsvenskan och fem insän
dardebatter med Ann-Mari West
man och Carl-Erik Fröberg. Ja, 
det är verkligen inte bara det grå
mulna vädret som gör det tungt 
att leva så här i januari. 

G17 på gång 
F örslaget att bygga ett nytt kol

kraftverk , gemensamt för Malmö/ 
Lund hör hemma i samma genre. 
G 17 är Sydkrafts sinistra arbets
namn på det tänkta nya verket. 
Det ska bli en gigant, med 500 
MW värme och 300 MW el skulle 
det bli större än något annat i 
Sverige - bara grundinvesteringen 
går på 3 miljarder. I Malmöpoliti
ken går det inte an att komma 
med småpotatis - det ska vara 
störst i Sverige, gärna i norra 
Europa. 

Palmer på Ribersborg 
Svagheten med G 17 är naturligt

vis, som Claes Fleming, vpk:s Ieaa
mot i byggnadsnämnden i Lund, 
har påpekat, att det inte är stort 
nog - visionerna har in-te räckt 
till. Det är först när man kommer 
upp i sådär en tio gånger större 
brasa som man kan få den där rik
tigt tilltalande värmeekonomin. 
Då lägger sig koldioxiden som ett 
tält över hela Malmö <>ch m2.n får 

den där drivhuseffekten som ger 
sån skjuts i de ekonomiska kalky
lerna. Det skulle äntligen bli pal
mer på Ribersborg. Vi f.U prata 
med Arne Lundberg i Malmö, sen 
får vi Lunds socialdemokrater 
med oss, säkert som amen i kyr
kan. 

En tyst fars 
Sydkraft är en listig skapelse 

med två ansikten. Med det ena är 
det rena allmännyttan, styrt och 
ägt av Sydsveriges kommuner, med 
det andra ett börsnoterat företag, 
vars aktier på senare år i rask takt 
har förvärvats av Anders Wall och 
hans pojkar. Nåja, blandekonomin 
kräver väl sina konstruktioner, 
men nog skulle man kunna tänka 
sig mera insyn från politikerna 
och inte den tysta fars som nu ut
spelas. 

Skaffa namnstämplar 
Kommunernas gemensamma in

tressen i Sydkraft ska tillvaratas i 
en församling. Lunds tre delegera
de, Per-Håkan Olsson (m), Len
nart Linden (c) och Harry Kris
tensson (s) inkommer till freda
gens fullmäktige med sin redovis
ning av uppdraget med en noncha
lans som borde resultera i en skra
pa. De har satt sina namn under 
en fardig rapport, författad av nå
gon tjänsteman på Sydkraft, som 
naturligtvis inte har ett ord att sä
ga om ändrade makt- och ägarför
hållanden. Rapporten ska kunna 
duga i alla kommuner, alltså finns 
det luckor i texten, där man ska 
fylla i »Lund» eller »Landskrona» 
eller vad det nu är. Men Lunda
delegaterna gitter i år inte ens se 
till att dessa luckor är ifyllda i de 
handlingar som tillställs Lunds 
kommunfullmäktige. Jag tycker 
de borde få ta konsekvenserna av 
sitt ointresse och befrias från sina 
uppdrag, eller om detta inte låter 
sig göras, snarast ersätts av namn
stämplar. Då skulle man åtmin
stone kunna spara in på arvodena. 

'U ..-
Nej till facket 

Lucifer 

Renhällningsstyrelsen i Lund 
kunde gärna ha ett par fackliga 
representanter med närvaro- och 
yttranderätt pil sammanträdena. 
Det tyckte i alla fall företrädare 
för kommunalarbetarnas och 
kommunaltjänstemännens fack
liga organisationer och skrev till
sammans med VPK :s representan
ter i styrelsen ett brev med denna 
begäran. 

Skrivelsen avslogs pil tisdagens 
sammanträde i styrelsen. Att bor
garna inte var intresserade av 
fackliga företrädare var inte ovän 
tat. Men att socialdemokraterna 
i styrelsen .-ed Nisse Gustavsson i 
sp~tsen sällade sig till borgarna i 
detta ärende väcker frågor. Är 
detta socialdemokraternas sätt att 
bidra till facklig insyn p§ arbets
platserna och till demokrati l ar
betslivet? Vet N lsse Gustavsson 
alltid bäst? 

Eritreaner i Lund 
varnar: Etioperna 
förbereder offensiv 
Ertireanska medlemmar i EPLF 
(Eritrean People's Liberation 
F ron t) i Lund har glltt ut med ett 
pressmeddelande och varnat för 
att den Etiopiska militärregimen 
förbereder en ny allmän offensiv 
mot de eritreanska befrlelsestyr
korna. l meddelandet sägs bl a: 

"Varför är nu etiopierna sil 
säkra pil en lätt framgäng efter si
na svära misslyckanden? Den etio 
piska arme'ns moral stllr lägre än 
någonsin tidigare. Det som har 
förändrats är emellertid den eld· 
kraft som nu riktas mot vllra styr
kor. Man kommer att använda in· 
te bara Mig 21 och Mig 23-plan 
utan även äldre, nyligen renovera
de amerikanska F 5-plan. För 
första glingen skall man även an
vända 20 bestyckade helikoptrar 
av typ MI 24, levererade av Sov
jetunionen och flugna av piloter 
frän Sydjemen, samt transport
plan av typ Hereulas C 14 frän 
Libyen . Etiopiernas farligaste va
pen är dock den sovjetlevererade 
nervgasen, ett synnerligen giftigt 
kemiskt stridsmedel som förut in
te använts mot vllra styrkor och 
som civilbefolkningen egentligen 
inte har något verksamt försvar 
emot. 

Italienska 
kommunistpartiets 
Polenanalys 
i Tempus 
PCI publicerade den 30 december 
förra liret en analys av händelser
na i Polen. Artikeln, som kom in i 
partiorganet L'Unita, har väckt 
stor uppmärksamhet och även 
kommenterats frän Moskva. l ana· 
lysen förs bland annat ta nken 
fram om en tredje väg mellan soci· 
aldemokrati och sovjetkommu· 
nlsm. Första delen har översatts 
och publicerats i nr 3 av Tempus. 
Fortsättning skall följa. 

Tidningen Tempus, som ut
kommer varje torsdag, har i är be
lönats med stora journalistpriset. 
Den har en ganska borgerlig fram
toning, men innehilller ofta vikti
ga dokument och insiktsfulla ana
lyser hämtade frän de stora dra
karna utomlands. Tempus uppfyl
ler den upplysta borgerlighetens 
krav pil någorlunda tillförlitlig in
formation om världsläget. 

Länkarna svarar 
på angrepp 

Sällskapet Länkarna i Lund har 
glltt i skarpt motangrepp mot de 
kritiska tankegängar som bitr. so
cialdirektör Margaretha Ek lund 
och socialsekreterare Barbro Ek
ström gett uttryck At och som 
publicerats i Arbetet. l ett med
delande till pressen sägs bl a: 

"Säl;skapet Länkarna är en or
ganisation, som arbetar helt ide· 
elit. Nyktra alkoholister jobbar 
tillsammans tör sin egen nykter
het och för att hjälpa alkoholister 
till ett nyktert och meningsfullt 
liv. Ingen i Sällskapet gör sin in
sats till priset av en biträdande 
socialdirektörslön, utan allt görs 
pli fritid, kvällar och nätter, för 
att hjälpa olycksbröder och -syst· 
rar i nöd. Trots att vi saknar for
mell kompetens att besätta höga 
tjänster i socialförvaltningen stllr 
det dock klart att vi lyckats be
tydligt bättre än socialförvaltnin
gen när det gäller att äteranpassa 
alkoholister till ett nyktert liv. 



forts. fr. s. 1 
))Den akuta ... >> 

Hur mycket skall byggas? 
Trots att vi har en akut brist 
på lägenheter i Lund väljer 
borgarna att skära ner _planerna 
istället för att förverkliga dem. 
Borgarna fortsätter också sin kraf
tiga satsning på småhusbyggande 
trots att alltfler' efterfrågar 
lägenheter i flerbostadshus. SAP 
vill också skära ner, från 4500 
till 3 7 50. Bara VPK står fast vid 
fjolårskravet Borgama vill att 
52% av byggnationen skall vara 
småhus medan både SAP och 
VPK vill ha högst 20% småhus. 

Upplåtelseform 
80% av de som står i lägenhets

kön vill bo med hyresrätt och 
alltså bara 20% med bostadsrätt. 
Trots detta satsar borgarna på 
bostadsrätt som upplåtelseform. 
Endast 25% skall byggas med 
hyresrätt. SAP tiger om detta 
i sin reservation till kommun
styrelsen, och man får därför 
anta att de har ungefår samma 
uppfattning som borgarna. 

VPK vill bygga allt med hy
resrätt. Bostadsrätt kräver en 
priskontroll. 

Alla partier vill bygga 25% 
tvåor, 25% treor och 50% 
fyror och större. Dock finns den 
viktiga skillnaden att SAP och 
VPK vill att fördelningen skall 
gälla både småhus och flerbostads· 
hus. 

VPK menar också att det bör 
byggas ett kollektivhus under 
femårsperioden, med tanke på 
det stora intresse som finns för 
denna boendeform. 

Kollektivhus: 
Att äga ellerbo -är det frågan? 

Enligt et garnmalt förslag, som vi 
spårat till arkitektlinjen vid L TH, 
skulle några studentlängor vid Del
phi kunna byggas om till kollektiv
hus. Såväl AF som flera av de po
litiska partierna i Lund har ut
tryckt sitt gillande av idC\1. Det har 
dock visat sig, att en ombyggnad 
skulle kosta åtskilliga kronor - och 
frågan är naturligtvis vem som skall 
betala dem. 

Det skulle bli lite svårt att följa 
traditionen att den som b o r (ej 
den som ä g e r) bör betala, för de 
hyror man skulle vara tvungen att 
ta ut skulle ligga långt över den 
kostnadsgräns som även de mest 
fanatiska anhängarna av kollektiv
hus skulllekunna betala. 

Då återstår alltså: kommunen att 
vigga pengar av. Av vanans makt(?) 
erbjöd sig nu kommunstyrelsen att 
ingå borgensförsäkran med c:a 
60-70 kr/kvm/år, så att AF inte 
skulle riskera något . 

Sådana resonemanger ställer inte 
VPK upp på. Kollektivhus är bra, 
men bostaden som handelsvara är 
dåligt. Om kommunen vore ägare, 

Kollektivhus- vad är det ? 

-fr ån KlL's utställning på Stad s· 
biblioteket· 

Ett kollektivhus består av ett hus 
med många lägenheter av olika slag, 
för olika boendebehov. Det finns 
gemensamma lokaler för exempelvis 
fritidsverksamhet. men det kan 
även innefatta service åt äldre och 
handikappade. Med kollektivhu s 
vill man motverka kategoriboende. 

Den gemensamma restaurangen 
ger möjlighet för de boende att 
träffas informellt och naturligt 
varje dag. 

Fastigheten sköts av de boend e, 
vilket tillsammans med gemensamt 
bruk av maskiner och apparater ger 
lägre boendekostnader och bättre 
möjlighter till grannkontakter än 
))Vanliga>> hyreshus. 

Många kollektivhusprojekt har 
misslyckats pga att de haft privat 
ägande och lönsamhetskrav upp
blandat med boendebehov och ge
menskapstankar. Det är bättre om 
kommunen äger husen. Då slipper 
de boende att behöva betrakta sig 
~älva som handelsvaror. 

Ordning i leden 
V pk :s Skånes arbetsplatsutskott 

har i ett öppet brev till partisty
relsen (20/1) krä vt att V pk ska 
bryta alla förbindelser med 
Sovjetunionen och andra s k soci
alistiska stater , som stött militär
angreppet på Polens arbetare. l 
andra partier är det inte vanligt 
att utskott gör offentliga uttalan
den men inom Vpk, som ofta har 
en okonventionel l basdemokratisk 
struktur, sker detta alltsomoftast. 
Arbetsplatsutskottet har tidigare 
uttalat sig om 
de varvsanställda, löneavtal m m 
utan att någon har kn orra t. 

Nu tycker emellertid distrikts
styrelsen att en uppstramning är 
på tiden och att i fortsättning 
enbart styrelsen får ta uttalanden. 
Enligt välunderrättad källa är det 
folk i Huvudstaden som blivit 
irriterad över den vildvuxna flo
ran av uttalanden från Sydsveri
ge och som därför krävt l i te k la 
rare linjer. 

Medlemmar i arbetsplatsutskot
tet är nu upprörda och samtidigt 
nedstämda och t ycker att det i 
hög grad angår ett arbetsplatsut
sko tt om arbetare fängslas och 
mördas. Höga vederbörande bor, 
de, säger en av de mer stridbara 
kamraterna i utskottet, ägna sig 
åt nåtet annat än att bekämpa Per 
Kågesson och Vpk-Skånes arbets
platsutskott. 

Matspalt öppnas 
}.~ 

~~~ 
skulle man kunna subventionera Vid förra redaktionsmötet kläck-
sig själv. Låt AF följa samma vill- tes ideen att inbjuda Veckobla-
kor, om de inte vill sälja de tomma dets läsekrets att komma in med 

-----------------------------f~h~u~se~n~-~--------------------------------------------------~ egna matrecept, vilket härmed 
sker. Bifoga gärna ett förslag på 
namn på rätten där ert eget namn 
ingår, typ: "Hermanssons frestel
se". Ert recept, om det är ätligt , 
kommer att publiceras under 
ovanstående vinjett. 

Stölder och annat 
rackartyg 
Det verkar vara lite si och så med 
laglydnad e i Lund: på grund av de 
många stölderna av framförallt 
uppslagsböcker (teolog- och jurist· 
studerande lär vara värst) kommer 
stadsbiblioteket att införa ett spe· 
ciellf stöldskyddssystem. Det fun
gerar så att något piper någon
stans om man går ut, utan att ha 
passerat kamerutlånet. Härigenom 
tänker sig förvaltningen spara in 
garderobieren, vars vakande ögon 
inte längre ska behövas. 

Å andra sidan ökar förståss 
risken för klädstölder, (för kläd
skåpen lär inte räcka till alla) nå
got som i första hand drabbar lån
tagarna. För övrigt kommer nog 
många låntagare bli ledsna över 
att den populära bokbrevlådan 
dras in, den som kan användas när 
biblioteket är stängt eller då man 
skäms över försenade böcker. 

Nå, bibliotekets problem tycks 
ändå vara små jämfört med ren
hållningsverkets. Eller vad sägs om 
Sven R. Petterssons (c) motivering 
till varför han vill bli befriad från 
sitt uppdrag i renhållningsstyrel
sen: 

" ... Missförhållandena är al
koholproblem, rattfylleri, miss
handel, olaga hot, stölder, bedrä
gerier, tagande av muta m.m .... " 
Man undrar med bävan vad "m. 
m." kan tänkas stå för, men ob
servera att anklagelserna inte be
höver vara sanna. Dom kan ju - å 
andra sidan - eventuellt vara det, 
åtminstone delvis. 

Kapitalet satsar på 
idrottshallar 
Att idrott och politik hör 
ihop förstår envar som sett 
Olof Nordström (m) blekna 
in(ör en missad Lugi-chans i 
Idrottshallen eller köpt en 
kopp kaffe av Ingegärd Gö
ransson (s) i pausen av en 
match där Lunds BK spelar, 
men att idrott och religion 
hör ihop var väl ändå inte 
lika självklart: Kyrkan slår 
vakt om det själsliga medan 
kroppen vårdas av kommu
nen, folkrörelserna och Mam
mon i skön förening - trod
de vi. 

Men nu tycks det stå klart att 
KFUM ska gå in i idrottsbran
schen: Om Oredsson och Co får 
som dom vill kommer de unga 
männen att bygga en idrottshall 
på Mårtenlundsområdet. Sedan 
blir hallen uthyrd till kommunen 
till ett pris som motsvarar dess 
värde och omkostnader, så egent
ligen är det svårt att förstå varför 
inte kommunen bygger - ~älv. 

Men det är klart, det flyter 
omkring en massa pengar som det 
arbetande folket slitit ihop under 
århundradena och . som, enligt 
ekonomerna, borde satsas i vettiga 
industriprojekt, men som istället 
investeras i konst , guldtackor och 
narkotika. Kanske har nu turen 
kommit till idrottsanläggningar: I 
Lund har vi redan en sqashhall på 
Spolegatan som är privatägd, och 

så förståss Victoriafiallen på Norr 
som äga av någon som heter Ply
moth. Är det månne frågan om 
lukrativa förlustbolag, för så'n väl
dig vinst lär idrottshallar väl inte 
ge? 

Wallenberg in 
Det senaste är att Wallenbergs

stiftelsen ska gå in och investera i 
Gerdahallen vilket kommer att le
da till att Palaestra aldrig blir åter
uppbyggt. Vad har e~entligen 
Wallenbergarna emot Lmg och 
varför satsar de inte sina pengar i 
industrin vilket är deras historis
ka uppgift, sett ur ett marxistiskt 
perspektiv? Och vad finns det 
egentligen för kontakter ~ell_an 
Olof Nordström (m) , som v1 mot
te redan i början av denna artikel, 
och Wallenbergarna? 

En sak är säker, Wallenbergs
stiftelserna saknar inte pengar: i år 
har de börsaktier för l 400 mkr, 
vilket skall jämföras med familjen 
Wallenberg som säges äga 320 
mkr. 

Apropå finansfamiljer så har ju 
ABBA seglat upp på nionde plats, 
med sina 450 mkr, på listan över 
de rikaste utsugarna i detta land. 
De flesta på den listan har gjort si
na stora kap på fastighetsmarkna
den (jasså ni tycker också hyrorna 
är höga), men ABBA tycks också 
ha investerat i något som heter 
"Badhus och Monark", värderat 
till ca 150 mkr. Idrott och kapita
lism hör avgjort ihop! 

Mjau 

Nr 73 utenu-ur innehållet: 

Stefan de Vylder , Det måste löna sig 
att arbeta 
Iris Young, Det tvåhävdade resulta
tet av parningen mellan marxism 
och feminism 
'Jeg er en hummer' sa cU)n norska 
räkan 
VPK's 26:e kongress 
Finns på Akademibokhandeln eller 
direkt från ZENIT. Sätt in 15:- på 
pg nr 55 65 22-1. Prenumeration 
6 nr 60:-. 

ZENIT, Box 1156, 221 05 Lund 
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Från Ljugarbänken 

VI frAg<~r kommunal· och oppo
sitionsrAden om hur det kommer 
sig· att Rausings, landets rikaste 
finansfantilL bor i Lund? 

Lennart Ryde (m) 

- Det är väf sA att Lunds borgare 
lyckats hAIIa den lokala arbetar· 
klassen i strama tyglar. 

Sverker Oredsson (fp) 
- Detta faktum har gett mig nAg
ra sömnlösa nätter : kanske hade vi 
kunnat undvika att avgiftsbelägga 
skolmAltider om vi skärpt skatte· 
uppbörden nAgotl? 

G' & 
Nils Arne Andersson (ej 

-G ad Rausings fritt kringströvan
de galtar och dräktiga vildsvins
suggor är kanske en bättre affär 
än vi trott. 

Birger Rehn (s) 

- Vi gamla tu ndasossar vet hur 
man förenar mAttliga reformkrav 
med förståelse för arbetsgivarnas 
vlnstbehov: Ruben, Hasse och 
Gad och dom andra grabbarna är 
bara att tacka för nya arbetstill 
fällen, vi är inga rabiata Vpk:are. 

l"'qiird G61'tfn110n (1) 
-Familjen Rausings har ju en så 
kultiverad framtoning ... men 
den där förmögenheten måste ju 
ha kommit frlln nägonstans?? 
(Läs Marx! vllr anm) 

Elin Wägner tidig 
med fredsarbete 
kvinnokamp 

Nummer 1/1982 av Veckobla
det innehöll en presentation av 
Signe Höjers memoarer och hen
nes fredsarbete i IKFF i Lund . 

Jag vill nu uppmärksamma ~n 
annan kvinna med anknytnmg till 
Lund , som ägnat en stor del av 
sitt liv år fredsarbete och kvmno
kamp. För i år precis 100 år sedan 
föddes Elin Wägner här i Lund 
och på Norra kyrkogården kan vi 
finna hennes grav. Erik Hjalmar 
Linder och Ulla Isaksson har gett 
ut en mycket läsvärd biografi, i 
två band över hennes liv. Ett liv 
som till ~tor del ägnades åt kvin
nokamp, fredsarbete och kamp 
för en bättre miljö (jord-frågan). 

Elin Wägner bedrev kvinnahis
torisk forskning och hon menade 
att vårt nuvarande patriarkaliska 
samhälle var ett mellanspel, som 
hade föregåtts av en moderålder. 
Hon fann spår av denna besegrade 
moderkultur på Kreta. Hennes 
gissning var att vårt nuvarande 
samhälle, mycket förenklat , ut
vecklats ur motsättningen mo
dern, vårdaren - mannen, kriga
ren. 

Därför var det sj älvklart för 
Elin att en av kvinnornas främsta 
uppgifter idag var att arbeta för 
freden. Under mellankrigstiden 
hade Elin Wägner ett förslag att 
kvinnorna skulle omöjliggöra 
männens krig genom att vägra låta 
sig beskyddas. Kvinnor och bar~ 
skulle vägra gasmask och vagra ga 
ner i skyddsrummen. 

"Jordens sköte" var ett ut
tryck i vårt språk, som Elin Wäg
ner menade kunde vittna om en 
svunnen moderålder och jordfrå
gan var hennes tredje stora livs: 
uppgift. Många av de faror som VI 
idag ser hotar vår miljö , uppmärk
sammade Elin redan på 40-talet. 
Av en schweizisk bondekvinna lär
de hon biodynamisk odling och 
Elin menade att mycket av den 
kunskap oro hur man ska ~indra 
miljöförstörelse fanns att hamta 1 
kvinnors erfarenheter av bruk, 
vårdande och återanvändning. 
Elin Wägner var inte kommunist, 
hon lämnade bl a Svenska Kvin
nors Vänskapsförbund efter 
mångårigt arbete, eftersom hon 
menade att en anslutning till den 
världskommunistiska rörelsen 
med nödvändighet måste innebära 
en kompromiss med manssam
häller och det kunde hon inte stäl
la upp på! 
Att Iäsa:E.H Linder & U. Isaksson 
har skrivit om Elin i bicgrafierna 
»En amazon med två bröst» och 
»Dotter av Moder Jord». Själv har 
hon tagit upp fredsfrågan i bl a 
»Väckarklockaro>. 

Anna-Stina Löwen 

UTGIVARKORSBAND 

Ka r in Bl om 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJNiD 

Jag har skaffat egen telefon: 
13 58 99 . Ring gärna! Gunnar 
Sand in. 

På den vakanta platsen i Vpk
Lunds styrelse invaldes enhäl
ligt av medlemsmötet den 26/1 
Marianne Ekdahl. 

Ett något senkommet grattis till 
vår medarbetare Göte Bergström 
8om fyllde 60 år den 27/1. 

Korsordslösning 
'Hela 6 lösningar till Veckobla
dets stora julkorsord har skickats 
in, vilket Veckobladets korsords
redaktion betraktar som en över: 
väldigande framgång. A v de kor
rekta lösningarna har två vinnare 
dragits: Kajsa Theander och 
Michael Forsberg, båda Lund. Ni 
har ett presentkort på bokcafet 
att emotse på posten. Korrekta 
lösningar hade också lämnats av 
Ulla-Britt Thoren, Per Ewald och 
Birgit Örsmark, medan Karin 
Ameen hade missat en bokstav. 

Tyvärr glömde tecknaren (jag) 
att sätta dit ett ärr i Oredssons 
panna (där det skulle ha gjort sig 
bra), vilket försvårade lösningen , 
vi har godkänt alla förslag där, t. 
ex . GRR. Vi beklagar. 
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2 5 :e till 31 :e januari 
- Lunds stadsfullmäktige voro i

går kallade till sammanträde, men 
då icke mindre än tolf ledamöter 
af fullmäktige uteblefvo, måste 
sammanträdet inställas. 
- Annons: Stor prisnedsättning å 

tiodubbelt renadt eller absolut 
rent bränvin erbjudes av Skånska 
Spritfabriks-Aktiebolaget. 

KU : To 4/2 diskussionsmöte om 
»Den tredje vägen>> på K U-lokalen, 
Bredg. 28, kl 19. 
lt:HF : To 4/2 kl 19 i sal 20 på 
Socialhögskolan talar Mats Ander
son, sekr i SKUG-utredningen om 
Socialtjänstlagen - framsteg eller 
luftreform? 
BLASORKESTERN : repeterar Sö 
31/1 kl 19 l Vllrfruskolans gymna
stiksal. Alabamasång, Kanonen
song, engelska marscher och nr 7-
10. 
KOMPOL: möte Mån 1/2 kl19.30 
pli partilokalen. Pol fråga: Kom
mundeln lngel). 
STÖDKOM. FÖR NIC. FOLK : 
Appellmöte den 30/1 kl 10-13 
pil Mllrtenstorget. Insamling till 
FDR-FMLN i El Salvador.(ln
samlingen p§ Vpk:s årsmöte gav 
71 O kr. 
VPK IF: Träning pil Lerbäcks· 
skotan tö 30/1 kl 16. 
SCHOTTISBERSAN : Lö kl 18 pil 
Klostergllrdens fr i tldsgllrd. Eva & 
Eva frAn Lund spelar Hardanger
fela. Klint-Olles kvintett spelar 
för dans. Obs kl 18 dansinstruk
tion. 
FOLK & ROCK: Commando M 
Pigg samt tokalt inslag på Pub 
Sparta k l 22. 

REDAKTIONSUTSKOTT: Kenny 
Andersson, Jinn Hagberg och 
Olle Telema"'-
BILDER : Inger stenlund och 
Kenny Andersson. 

~m 
NÄSTA VECKAS KONTAKT
·REDAKTÖR: Jan Hinderson tel 
12 71 26 
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