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Fredagen den 19 februari 

Vpk Lund: 
Bygg inte västra ringen! 

Vpk Lun~ har ~krivit en motion till kommunfullmäktige, vilken handlar om en planerad utbygg
nad av Vastra Rmgen. Eftersom motionen är ovanligt välskriven publicerar VB den i sin helhet. 

»Var oc~ en som vill nå utanför staden till fots eller med cykel upptäcker hur inringat Lund är 
av stora bilvägar. D~t ligger ett nät av vägar runt Lund och hackar sönder naturen. Västra Ringen, 
som n~. planeras vast och ~ydväst om staden, är det sista ledet i att helt omringa Lund med 
~tora v~gar. -~om om det m te skulle .. vara nog, är Västra Ringen i sin tur inledningen till ett 
annu storre vagsystem med flera nya vagar och rondeller väster om staden. 

Regeringens politik syftar till att 
spara. Man skär ner på viktig so
cial verksamhet som undervisning 
och barnomsorg. Man bygger inte 
tillräckligt med bostäder. Kollek
tivtrafiken är underd imensione
rad . Ändå har vägverket fortfaran
de god tillgång på pengar. Trots 
att bilismen minskar, fortsätter 
vägplanerarna att lägga ut sina rut
verk över landskapet, som om de 
fortfarande befann sig på det till
växtfrossande 60-talet. 

Hotad miljö 
Nu är det aktuellt att förstöra 

ett av de få kvarvarande natur
områdena nära stadens kärna. Det 
är Höjeåns dalgång och kultur
landskapet söder därom, som är 
hotat. Tätorten Lund har extremt 
liten tillgång till allemansrättslig 
mark. Klostergården är ett områ
de med hög exploateringsgrad . 
Men Höjeådalen är en lunga i sta
den inte bara för den närmaste 
stadsdelen Klostergården. Dalgån
gen befinner sig på överkomligt 
gångavstånd även från andra stads
delar. Den används som motions
och strövområde både vinter- och 
sommartid . Här ligger Källbyba
det. Här badar man femton minu
ters väg från centrum med en 
känsla av att vara på landet. Hiir 

går betande kor och hästar, oth 
här finns ett rikt fågelliv. Flack
arps mölla och S :t Lars gamla kvr
kogård är promenadmål och bi
dr'ar till odlingslandskapets karak
tär. Förra året började också kom
munen anlägga en cykelväg längs 
ån mot Värpinge för att göra om
rådet mera tillgängligt som ströv
område. Bänkar och preparerade 
gångvägar underströk ytterligare 
att man ville bevara denna lucka i 
ett hårdexploaterat landskap för 
fler Lundabor. Nu är de borger
liga kommunalråden beredda att 
spoliera allt detta. De kan ogene
rat tänka sig att dra en stor väg ge
nom det som länsstyrelsen klassat 
som naturskyddsområde. Områ
det kommer att förstöras oavsett 
vilket av de olika förslagen till 
vägsträckning som blir verklighet. 

Onödigt vägsystem 
Varken Västra Ringen eller det 

vägsystem som planeras väster om 
Lund behövs. Trafiken minskar 
idag. Allt färre bilar kör på vägar
na. Både långtradartrafiken och 
personbilstrafiken från Y stad, 
Treliebor och andra orter sydost 
om Lund , som idag tar genvägen 
över Stattenavägen-Fasanvägen 
- Fjelievägen mot Göteborg, kan 
ledas förbi tätorten på motorvä-

gen E66 och Norra Ringen till 
rondellen vid Fjelievägen. När om
rådet vid Värpinge byggs väntas 
biltrafiken mellan det nya bos
tadsområdet oc)l Slaffanstorps
rondellen öka. Aven de bilisterna 
kan använda de vägar som redan 
finns norr och öster om stan. 

Motståndet mot vägen söder 
om Klostergården är stort. Mer än 
l 000 personer på Klostergården 
och S :t Lars har skrivit på protest
listor mot att strövområdet i 
Höjeådalen förstörs. Fältbiologer
na, LUFS och andra organisatio
ner har protesterat. 

Med hänvisning till ovanståen
de hemställer vi att kommunfull
mäktige beslutar-
att kommunen agerar för att ut

byggnaden av Västra Ringen 
stoppas, 

att kommunen verkar för att skyl
tar sätts upp så att trafiken 
leds via motorvägen E66 och 
Norra Ringen samt 

att kommunen agerar för att det 
blir genomfartsförbud för tung 
trafik på Fasanvägen. 

Lund den 15 februari 1982 
Vänsterpartiet Kommunisternas 
kommunfullmäktigegrupp" 
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Flera tusen skattebetalare wm 
lämnade in deklarationen under 
de sista timmarna i måndags kun
de ta del av texten pd vpk:s drygt 
4 meter höga affischtavla utanför 
Lokala Skatt. 

Lunds turistchef 

Lunds turistchef Bo Kiellin skall 
som vi tidigare berättat om resa 
till USA p§ uppdrag av herrk lub
ben Rotary. Han skall vara där 
som reseledare för en grupp av 
Rotarys stipendiater. Resan har 
inget samband med hans arbete 
för Lunds kommun men Bo 
Kjellin har ändä begärt att Lunds 
skattebetalare skall betala hans 
lön när han är borta, Han har be
gärt -och beviljats- tjän stledig 
het med lön. 

Med anledning av detta har 
Rolf Nilson i vpk ställt nägra 
f rägor till kommunstyrelsens 
ordförande, Sverker O redsson. 

Anser Kommunstryrelsens 
ordförande att det är rimligt 
att skattebetalarna i Lund 
skall betala turistchefen under 
hans extraknäett för Rotarv 
a lternativt betala Rotarys rese: 
ledare under tre veckor i USA? 

- Anser Kommunstyrels-ttns ord
förande att Lunds kommun har 
räd med chefstjänster, som man 
kan vara borta ifrän i sex 
veckor utan att det märks? 

V i fä r väl se vad Sverker O redsson 
har att anföra till sitt fö rsvar. 



Utvidga demokratin 
De flesta ungdomar i Sverige 

idag är glada över att de får växa 
upp i ett av de få länder på vår 
jord där man får tycka och tänka 
vad man vill, med tryckfrihet , 
rösträtt, rätt att bilda politiska 
partier osv. 

Ändå märker vi ofta att de de
mokratiska fri- och rät tigheter 
vi har inte räcker till. I ·sommar 
kommer 185 000 människor 
att gå öppet arbetslösa däribland 
många ungdomar. Hur många av 
oss vill ha det på det här viset? 
En enda man - Wallenberg -
har makten över 400 000 männi
skors arbeten bl.a. de på Åker
lund och Rausing. 

I Lund rivs gamla hus trots 
att en stor opinion är emot 
detta. Och trots att mer än 
10 000 lundabor skrivit på 
protestlistor mot Tempos 
p-hus avslogs vpk' s krav på 
kommunal folkomröstning 
och p-huset byggs som bäst. 

Det är tydligt att vi måste 
kämpa för att utvidga demo
kratin. Den måste gälla alla de 
områden där den inte finns idag -
arbetsplatserna, skolorna, högsko
lan bostadsområdena ... 
Me~ Sverige kan inte bli mer 
demokratiskt så länge ett fåtal 
människor kontrol1erar Sveriges 
näringsliv. Det måste alla till
sammans göra. Det är socialism . 

Men samtidigt som vi kämpar 
för en utvidgning av demokratin 
i Sverige, så vet vi att det finns 
många fel och brister i dagens 
socialistiska stater. Exempelvis 
i Sovjet finns det på många om
råd~n mindre demokrati än i 
Sverige. Människors· rätt att fritt 
säga vad de tycker är starkt be
skuren. Och i Polen bekämpas just 
nu arbetares krav på demokrati 
med militär. Inte många svenskar 
skulle hellre vilja leva i ett sam
hälle av Sovjettyp än i Sverige. 
Det är självklart att vi som kom
munister och demokrater inte 
anser att dessa länder kan vara 
förebilder för hur vi vill ha det 
i Sverige. 

Socialdemokratin regerade Sve
rige i 44 år. De genomförde en hel 
del bra reformer men det har inte 
fört oss närmre socialismen. Sam
hällena i Östeuropa utvecklas 
dåligt på grund av bristen på 
demokrati. Därför måste vi säga 
nej till både den östeuropeiska 
och den socialdemokratiska vä
gen , Det krävs en tredje väg där 
socialism och demokrati går hand 
i hand. 

Därför är den debatt som nu 
förs i vår rörelse kring dessa frå
gor mycket positiv och viktig. 
den kan bidra till att utveckla 
våra ståndpunkter och därmed 
stärka VPK och KU. 

Kämpar och socialdemokrater 
Dalby, poesi, vatten m. m. 

Det är inte ofta vi tar upp Dalby 
i den här spalten, men den här 
gången är det svårt att låta bli. 
Anledningen är ett t. o: m .• for 
den här kommunen ovan!J.gt dalJ.gt 
stadsplaneförslag. Det är ju så att 
det ska byggas en ny rundfartsväg 
söder om Dalby för att avlasta 
centrum från genomfartstrafik. 
Men denna nya väg ska ha anslut
ningar norrut, t. ex . till Hälle
stad svägen. Då valde de fantastis
ka människorna på stadsarkitekt
kontoret att dra en ny väg från 
sydvä st snett upp genom Dalby, 
en väg som skulle h~ga .mellap 
järnvägsstat ionen och JarnvagsS{Ja
ren på en särskild upphojd vag
bank. Jag har inte sett ett brutala
re vägförslag sedan Genombrot
tets tid (Genombrottet var den 
fyrfalts motortrafikled som före-

slogs skära rakt iger10m N öden i 
Lund). Tänk er en vag mellan sta
tionen och spåren i Dalby! Det 
skulle vara som att skilja barken 
från trädet. 

En hård skola 
Nu är det hela lyckligen stop

pat. Byggnadsnämnden to~ visser
ligen förslaget, men gatunamnden 
vaknade ur sin annars normala le
targi (jo, vi bedriver här en .med
veten kulturgärning med tranm~ 
på främmande ord) och sa neJ; 
Länsstyrelsen sa faktiskt ocksa 
nej. Hjälten i det här? En vpk-are 
naturligtvis, Clas Flemm~, som 
skrev en fin reservation 1 bygg
nadsnämnden och därmed slog 
larm. Det är märkligt vilka fina 

Kollektivhus 

Kommunstyrelsen i Lund beslöt 
den 1 2 januari att i n te gå i borgen 
för en ombyggnad av ett antal stu
denthus på Delphi till kollektiv
hus. 

Med anledning av detta beslut 
har kollektivhusföreningen i 
Lund, K l L gjort ett uttalande där 
man bl.a. säger. »KIL anser att 
Delphiprojektet Inte i första hand, 
var en seriös satsning på kollek
tivt boende utan snarare ett för
sök att lösa Akademiska F öre
ningens eko,nomlska pro.blem . . . 
Nu när Delphiprojektet ar ett av
slutat kapitel tar Kl L med sina 
BO aktiva medlemmar nya kraft
tag för kollekti vhus i Lund. Ba
kom KIL \tår också ca 400 per
soner i Lunds kommuns koliek
ti vhuskö 

K l L' s medlemmar är beredda 
att, och vill, ta aktiv del i utveck
lingsarbetet med ett kollektivhus. 
Mycket f örarbete behövs. A rb~t
samt, ja, men det ger den nod 
vändiga delaktigheten. Det kol
lektiva boendet börjar inte med 
infl ytt ningen. >> 

kommunalpolitiker det har blivit 
av de ärrade veteranerna från 68-
70 har det funnits någon bättre 
sk~la? Det skulle i så fall ha varit 
bland revolutionärerna i Stock
holm 1917. Tänk på Leninsgamle 
kompis Zeth Höglund som slu!ade 
sina dagar som kommunalrad 1 

Stockholrn. 

Dikt och tanke 
Jag såg att journalisten och för

fattaren J an Mårtensson skulle 
läsa dikter vid ett evenemang i 
veckan och blev fylld av förvän
tan. Äntligen skulle vi få höra, låt 
vara i bunden och måhända svår
tolkad form, de sanningar om li
vet och politiken i Lund vi . så 
länge anat finns förborgade 1 sm
net hos Sydsvenskans Lundachef, 
men som pressetiken och påtryck
argrupperna hindrat honom från 

att säga i tidningen. Men ack, så 
var det inte - den här gången gäll
de det den i och för sig fine Tida
holmspoeten med likartat namn. 
Men nästa gång? 

Fälleben 
De kringresande vattenmegalo

manerna från S y d vatten har gästat 
kommunen och lagt ut texten. 
Det gällde en i sig vettig uppgörel
se kring ägandet av vattenverken 
vid Ringsjön och Vomb, men ba
kom allt skymtar Bolrnentunneln. 
J an Svärd - s-kommunalråd i 
Malmö - gjorde i sammanhanget 
ett kort framträdande och doku
menterade därvid de egenskaper 
som man har lärt sig förbinda med 
Malmös komm unalpolitiker; själv-

NY DAG 
GRATIS 
i en hel månad inför 

VALET 

säkerhet okänslighet och allrn än 
politisk 'fräckhet. Loppet är kört 
vad gäller Bolmentunneln varhans 
budskap. Det är det naturligtvis 
inte 198 7 ska den stå klar och för 
det ·krävs att kommunerna ställer 
upp med några hundra miljoner 
till. Men innan dess hmner det 
flyta mycket vat.ten. i Alnarps
strömmen och tva ganger ar det 

kommunalval. Det var nog flera 
som stöttes av sydvattenfolkets 
maner - en folkpartist föreslog 
viskande till min sagesman att de 
skulle lägga falleben för dem i 
trappan när d~ gick. Anarkis~iska 
förslag har alltid mm sympati och 
det är klart att vi småpartier ska 
hålla ihop mot de stora elefanter
na. Heder åt t. ex. Friggebo som 
lät Malmöpolitikerna få höra 
sanningens ord om deras bombade 
stad . 

Tryckt stämning 
Det är inga muntra stämningar i 

vare sig kommunal- eller opposi
tionsrådskretsar i dessa dagar. Det 
berättar min hemligaste kommu
nalpolitiska källa, en person vi 
här på redaktionen låter gå under 
arbetsnamnet Deep Throat. An
ledningen är det groteska bygge 
som reser sig i trakten av Tempo, 
f. d. Epa. Har man tur kan man se 
råden, gärna i skydd bakom en 
portfölj, stå och titta begrundan
de på P-husmonstret. Det kommer 
att stå fardigt lagom till valrörel
sen. Men inget ont som inte har 
något gott med sig. Det blir e.n bil
lig valrörelse för vpk - det racker 
med en enhetsaffisch som uppm a
nar den kommunalpolitiske välja
ren att gå ner och titta på huset. M- Luäf" 

DU som ännu inte prenumererar 

DU kan få Ny Dag gratis en hel månad 

DU betalar tidningen för sex månader 

DU får den hem i din brevlåda i sju 

DU följer valkampen mars - september 

DU behöver bara komma ihåg en sak: 

DU ska skicka in talongen i februari 

r··-------·· -----------------------, l JA l Jag vill ha Ny Dag frankera$ l 
l i sju månader men ~i . l l betalar bara för sex ~~:::mn l 
l (120 kronor). ""''~ · l 
l Var god texta l 

l Namn Arbetartidningen l 
1 Ny Dag l 

1 Ortsadress 
l 

------------

Svarspost 
Kundnummer 30622005 

l 
l 
l 
l 
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»Försvara vår fria abort!» 
Nu på lördag den 20 februari ordnas ett stort möte i Stock
holm under parollen »FÖRSVARA V ÅR FRIA ABORT». 

Från Kvinnocentrum i Lund kommer bl.a. Anna-Maj 
Hermansson att deltaga och Veckobladet kan här presen
tera valda delar av hennes inlägg. 

"19 80 tillsatte regeringen en 
Abortkommitte, för att dom skul
le utvärdera den nuvarande abort 
lagstiftningen (som -trädde i kraft 
den l januari 1975). 

AK har olika projekt och del
undersökningar på gång, och just 
nu har ett av dessa projekt avslu
tats. Under hela 1981 har alla 
kvinnor som sökt abort i Lund, 
Malmö. Örebro, Västerås och Ös
tersund blivit uppmanade att fylla 
i ett frågeformulär, som frågar: 
vilket land kvinnan är född i, för
äldrarnas födelseland, civilstånd, 
boendeform, relation till barna
fadern, utbildning, sysselsättnings
grad, tjänsteställning, tidigare an
vända preventivmedel , huvudsak
ligt preventivmedel det senaste 
halvåret , preventivmedel när kvin
nan blev gravid , varför kvinnan 
gör abort, antal tidigare gravidi
teter, antal hemmavarande barn 
under 16 år, vilken graviditets
vecka aborten utfördes i och var
för aborten eventuellt ej gjordes. 

Dessa kvinnor representerar 
1/6-1/7 av alla abortsökande 
1981, och det är det största statis
tiska material som finn,s i Sverige. 

Trots att minst 5 000 kvinnor 
har berörts av detta form ulär, så 
har ingen information gått ut och 
talat om varför det är viktigt att 
kvinnan svarar på dessa frågor. In
gen har heller haft chans att ifrå
gasätta om formulärets frågor är 
relevanta och tillräckligt uttöm
mande, när vi kvinnor äntligen 
skulle få lov att försöka beskriva 
vår abort situation. 

Frågeformuläret skall kvinnan 
och läkaren fylla i tillsammans, 
trots att läkaren i Lund har 15 mi
nuter per patient för att göra en 
gynekologisk undersökning, ta 
ställning till hur kvinnan mår p sy
kiskt, ge henne en tid för aborten, 
informera om sövningen och själ
va abortingreppet, informera om 
eftervården, diskutera och be
stämma preventivmedel och even
tuellt skriva ut recept. 

Allt detta måste leda till att 
man får en statistik, som inte är 
speciellt sanningsenlig och uttöm
mande. AK 's uppgift är istället, 
enligt kommittedirektiven, att 
försöka ta reda på och för söka 
förstå hur kvinnans arbetssamma 
och mångsidiga situation egentli
gen ser ut. 

Alla frågorna vänds mot kvin
nan i Du-form, utom den viktigas
te frågan om varför kvinnan vill 
göra abort? Den frågan skallläka
ren eller kuratorn besvara i sin be
dömning! Kvinnan är alltså inte 
betrodd att själv bedöma och tala 
om varför hon vill göra abort. Vi 
skulle helst se att denna fråga inte 
alls varit med, (utan i stället ut
retts i exempelvis djupintervju
form) för man kan inte svara i en 
liten pytteruta, om ett beslut som 
rör hela ens livssituation. 

Den för oss viktigaste frågan 
skulle istället ha varit en förkla
ring på varför vissa kvinnor inte 
använt något preventivmedel, när 
de blev gravida. I abortdebatten 
pratar man ofta om att vissa kvin
nor använder aborten som ett pre-

venlivmedeL Det protesterar vi 
starkt mot, och skulle gärna vilja 
ha statistik som bevis på detta . 

Männen då? 
I abortkommittens direktiv 

står det att man särskilt bör upp
märksamma mannens roll i abort
situationen. Trots det är man bara 
intresserad av barnafadern i frågan 
om "relation till det väntade bar
nets far" (dvs make, tillfallig 
bekantskap etc). Man är mer in
tresserad av moderns föräldrar s 
nationalitet , än om barnafaderns 
nationalitet. Man är intresserad av 
att se sambandet mellan kvinnan s 
utbildning, sysselsättning och pre
ventivmedelsanvändning och antal 
aborter, men inte mannens kor
relation av utbildning, yrke och 
användning av preventivmedel 
samt inställning till aborter. Man 
är inte heller intresserad av att få 
veta om kvinnan och mannen är 
överens om aborten eller om bara 
mannen vill att kvinnan skall göra 
abort (dvs hur många kvinnor som 
tvingas välja mellan abort eller en
samstående mor) eller hur många 
män som skulle velat ha batnet, 
men där kvinnan gör abort. Detta 
trots att abortdebatten ofta hand
lar om att barnafadern inte kan 
ställa några krav på kvinnan. Det 
skulle vara mycket intressant att 
få veta hur många män som skulle 
velat ha barnet mot hur många 
kvinnor som skulle velat behålla 
barnet om mannen ställt upp och 
dela t ansvaret . 

På detta sätt styr man synen 
på aborter, som att det helt är 
kvinnans sak att stå för preventiv
medlet, kvinnans sak att helt en
sam ansvara för aborten och kvin
nans sak att själv ansvara för de 
barn hon föder. 

Kvinnorörelsen kämpar för att 
vi ska få jämlika förhållanden mel
lan kvinnor och män, där båda tar 
aktiv del i att förhindra en oöns
kad graviditet, aktivt bestämmer 
när man vill ha barn och aktivt 
delar föräldraskapet. M en för att 
kunna få denna jämlikhet, så mås
te det vara AK 's uppgift att visa 
på befintliga brister i jämlikheten 
och genom detta kunna föreslå åt
gärder, som kommer att minska 
de "onödiga" aborterna, som vi ju 
alla vill slippa. 
KVINNOCENTRUM I LUND" 

Det är mycket viktigt att vi kvin
nor SJAL VA talar om vad som är 
bra och dåligt med den nuvarande 
abortlagstiftningen_ Att vi talar 
om hur vi vill ha en bra preven
tivmedelsrådgivning, hur vi tycker 
att en bra abortmottagning skall 
se ut, hur vi vill bli behandlade 
när vi kommer t ill kvinnokliniken 
för att göra en abort och att vi vill 
få fortsätta att ha en fri abort i 
Sverige. 

VI MASTE .s:TALVA TALA 
OM HUR VI VILL HA DET, 
OCH VI MASTE V AGA ST ALLA 
KRAV! 

Skriv vad du har på hjärtat till 
Abortkommitten INNAN deras 
huvudbetänkande är klart! 

Abortmotståndarna har redan 
sktivit massor, för att göra inrtyck 
av att vara många_ Vi måste visa 
att vi är många fler! 
Adressen är: 

Abortkommitten 
Socialdepartementet 
103 33 Stockholm 
08/7631000 sekr_ Mats Ro len 

KVINNOCENTRUM I LUND 
Kontaktkvinna: Anna-Maj Her
mansson, S:t Hansgränd JB, 
22242 Lund 

Ny minoritet 
efter valet 

"Vpk-Lund i arbete" är rubri
ken på en serie kortintervjuer 
som VB gör med ett antal 
V pk-medlemmar, aktiva på 
olika håll in'om organisatio
nerts vittförgrenade verksam
het. 

Den förste intervjuade är 
Sven-Bertil Persson som får 
representera den kanske inte 
alltför viktiga men förden
skull inte ointressanta kom
munalpolitiken. 

- Du är ordinarie ledamot i 
fullmäktige och suppleant i kom
munstyrelsen. Hur lång tzd tar de 
uppdragen ? 

- Det växlar men ser i genom
snitt kanske ut så här. Fullmäkti
ge betyder ett sex timmar långt 
möte i månaden och minst lika 
mycket tid med att läsa handlin
gar och förbereda inlägg - jag 
skriver faktiskt alltid mina anför
anden i förväg. Kommunstyrelsen 
är ett två timmars möte var tredje 
vecka, med ett par timmars inläs
ning innan och lika mycket tid på 
att skriva reservationer efteråt. Vi 
måste reservera oss ofta, Rolf N il
son och jag. 

- Det får jag till fem timmar i 
veckan om man slår ut det. Det lå
ter måttligt mycket. 

- Ja, men sen har vi må~ads
mötena, dvs de allmänna bered
ningsmötena för Vpk:s kommu
nalpolitiker. De mötena varar tre
fyra timmar och jag är oftast med. 
Så det blir en del tid sammanlagt, 
men jag klagar inte. 

- Och sen ringer väl väljarna 
och har synpunkter på politiken? 

- N ej, det har tyvärr faktiskt 
aldrig hänt. 

- Hur är då stämningen i dina 
kommunala sammanhang just nu? 

- Valet kastar sin skugga 
framför sej. Moderaterna är stöd 
diga och mittenpartierna söker 
profilfrågor_ Det gör att det är lite 
mera spänt mellan de borgerliga 
partierna just nu. Socialdemokra
terna är uppfyllda av att de efter 
valet ska ta ansvar för kommu
nens ekonomi. Så de är ambitiösa 
i att hitta på nedskärningar. 

- Det innebär väl att de inte 
flörtar med Vpk? 

- Nej, det har blivit klart fros
tigare. 

- Och hur tror du att valet går 
här i Lund? 

- Det blir en ny minoritet i 
fullmäktige. Om majoriteten är 
det knappast möjligt att säga nå
got än. 
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Y?K :s Åk till 
sondag~skola ~, Landskrona! 
startar tgen 
Kanske i ännu högre grad än 
VPK Lunds andra verksamheter är 
SÖNDAGSSKOLAN öppen och 
odogmatisk - för dem som inte 
förstår sig på sådant borde nam
net alltså vara försett med »Var
ning ironi». Hät möts hårdföra 
kommunister och mjukisvänster, 
partirävar och icke-medlemmar 
som tar sina första stapplande 
steg på rött territorium, en och 
annan inte alltför stelbent social
demokrat och övervintrande anar
kist kan också söka sig hit. Tema
tiken brukar röra sig i partipoli
tikens utmarker, kring viktiga 
frågor som-man-inte-brukar-prata
om. Om man ska sätta en över
rubrik på vårens ämnen skulle 
det vara: ideologier. Det kommer 
att handla om ungdomskultur, 
om kristendomens värde, om 
barns fantas~ om skolan som 
ideologiförmedlare, om den 
s.k. tredje vägen och andra irrvä
gar, genvägar och återvändsgrän
der för socialismens stigfinnare att 
trots allt söka sig framåt på. 

Det första mötet nu på söndag, 
handlar om alternativrörelsens 
ideologi och strategi. Under ti
digt 70-tal växte det fram en 
antikapitalistisk rörelse bredvid 
den traditionella vänstern med 
honnörsord som »livskvalitet» 
och »småskalighet». På senare år 
har några marxister sökt inarbeta 
en del »alternativa>> synsätt i sina 
teorier, och i Folkkampanjen 
fanns ett ganska brett sam arbete 
mellan alternativa miljökämpar 
och partikommunister, men de 
ideologiska skillnaderna är fort
farande markanta. Kring dessa 
skillnader och framför allt kring 
vad vi har att lära oss av alternativ 
rörelsen komromer dikussionen 
på söndag att kretsa. I samband 
med strategidiskussionen kommer 
det också att vara möjligt att för
höra sig om alternativrörelsens 
konkreta projket i Norden, koop
erativ, kollektiv osv. Inledare är 
Andy Jamison, en naturaliserad 
amerikan med många järn i elden, 
bl.a arbetar han på forsknings
politiska programmet här i Lund. 
Dessutom kommer Rickard Lee 
Skvers (? sätt.) från Köpenhamn 
(Christiania) också att kunna ge 
en del av sina erfarenheter från 
alternativa projekt. 

AL TERNATIVRÖRELSENS 
IDEOLOGI OCH STRA TEGI 
Ini Andy Jamison, sänd 21 
februari kl 19. stadsbibliote
kets studiecirkelrum 4 (ingång 
från Bredg.). 
Lästips: Joseph Huber. Välfårds
staten vid sin tillväxtgräns: en 
mångfaldig ekonomi eller en 
parallell, i Välfård och sedan? ' 
red Nordal Åkerman. (I denna 
antologi finns också Kaj Blom
kvist, »Det kooperativa alterna
tivet») . David Biggens, »Bilden 
av det socialistiska samhället>, i 
Natur och samhälle nr 3/81. 

Det förhåller sig så att tre och en 
halv mil från Lund spelas sedan 
några år Sveriges bästa och mest 
spännande teater. Det är naturligt
vis Skånska Teatern i Landskrona 
som avses. Man vet inte hur länge 
detta kan förbli - det lilla och 
hårt krisdrabbade Landskrona har 
naturligtvis svårt att i längden hål
la kvar denna stora och professio
nellt lysande ensemble. Men än så 
länge finns chansen och har du 
den minsta känsla för teater kom
mer du att ångra dig resten av ditt 
liv om du inte åker dit nu . 

Det som spela s är tre pjäser av 
Rudolf Värnlund, tre pjäser som 
handlar om arbete och liv och po
litik. Det fmns väl ett och annat 
att säga om pjäserna och om vad 
exakt de har att ge i dag, men 
Skånska Teaterns sätt att använda 
dem är det som är det slående, de
ras fantastiska sätt att utnyttja en 
scen. Alla tre körs i ett svep på 
söndagarna 13.30, med soppserve
ring emellan. Dessutom körs pjä
serna en och en på vardagkvällar 
19.30, t. ex. den 20, 24 26 och 27 
februari, och då är det lättare att 
få tag på biljetter. Biljetter be
ställs på tfn 0418/25740. Det går 
både järnväg och motorväg till 
Landskrona och man får allt vara 
bra tung i gumpen för att bara sit
ta kvar i det kulturfattiga Lund. 
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Nikkaluoktasoppa 
För 8 personer: 
4 hg köttfärs, 2 msk margarin, 
4 msk senap, 2 msk soya, 2 purjo
lökar, 400 g strimlad vitkål, salt, 
vitpeppar, 2 st l-liters buljongtär
ningar, 2 ltr vatten. 

Bryn köttfårsen i fettet, blanda 
sedan i soyan och senapen. Häll 
nu i buljong o10:h vatten och den 
strimlade vitkålen och den skivade 
purjolöken. Låt koka sådär en tio 
minuter och servera med grovt 
skuret, halvfint Södervidingebröd. 

Kommentar: Receptet kommer 
från Vpk-Lunds vandringssektion 
där man säger att soppan gör sig 
utmärkt utomhus. I vandringssek
tionen steker man hemma, blan
dar i kryddor och förpackar i en 
tät plastpåse. Purjolök· och ett li
tet kålhuvud medföres obearbeta
de - soppan kan sedan lätt full
bordas i fått över den muntert 
flammande elden. Receptet är ro
bust och ytterst tänjbart; är det i 
stället 80 personer som ska utspi
sas ökar man mest på buljongsi
dan - det andra fixar sig. 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJND 

alfaidet \t 
blander vi 
i sm0rret! 

JA Iii 

ATOMKRAfT 

Regionalpolitisk 
konferens 

På lördag kl 10.30 träffas re· 
presentanter för VPK Skånes 
lokalorganisationer på Folkets 
Hus i Lund för att diskutera och 
fastlägga ett regionalpolitiskt pro
gram, Konferensen är hlsto risk 
i den bemärkelsen att det är första 
gången VPK Skåne lägger fram ett 
övergripande regionalpolitiskt 
program. 
Konferensen är öppen för alla 
VPK medlemmar. 

15-21 februari: 
- »Skräddare Palm skall utgifva 

en socialistisk tidning kallad Folk
viljan, redigerad av Skräddarevil
jan. 
- Enligt universitetskatalogen, 

som utkom i veckan, finns det vid 
universitetet 7 4 lärare och 719 
studenter. 

KU :s expeditlonstlder: To 19· 21, 
B redg, 28, tfn 12 31 23. A Ila in
tresserade välkomna! l 
LASSE TENANDE R på Pub Spar
ta iö 20:e kl 22. 
VPK:sSÖNDAGSSKOLA, sö 21:e 
kl 19, stadsblbl. stc 4. Alternativ
rörelsen, A. Jamfason inleder. 
Stdg NORR har möte sö 21:e kl 
18, Skarpskyttev. 2C (partilok. i 
källaren). Diskussion om »3:e vä · 
gen». Gunnar Stensson och Tar· 
cisio Bommarco. 
VPK l F, träning på Lerbäckssko· 
lan lö 20:e kl 16. 
VPK IF:s HANDBOLLSLAG, 
match tf 23:e kl 21 mot ÖG In· 
hoppet, Bollhuset B. 
BLASORKESTERN repeterar på 
sö 21 :e kl 19 på Palaestra. Ny 
engelsk marsch . 1'---------------f KURSVERKSAMHETEN: Håkan 
Snellman; En kosmisk utveck
llngssaga, stadsbibl. hörsal sö 21 :e 
kl 16. 

Pionjärer 
Vi lir sju pionjärer mellan 9 och 
12 år. Vår grupp heter Små knut
na nävar och vi har två ledare. 

Under våren är vårt tema: »Barn 
vill'ha fred.» 

I maj ska vi ha ett läger i A små
sa Direkt efter skolan ordnar SSP 
ett riksläger i Skåne. 

Vi vill bli fler i Lund. Om du vill 
vara med, så ring Birgitta, tfn 
14 51 85 eller Iris 11 85 91. Vi 
träffas tisdagar 18.15-19.45 på 
Bredgatan 28. Kom med! Ni be
hövs. 

-HUMLAN-
HANTVERK. 

K.ONSTBANTVERK. 

syr •stickar 
v:lver •keramik 

kl :Ide r 
vi syr p:l best:lllning 

ti-fr12-18 1010-H 

skomakaregatan 9 ipg 

Jazzföreningen PLEKTRUM: 
Hawk on Fiight, Pub Sparta fre 
19:e kl 22. 

kommunistisk 
kommunalpolitik 

KOMPOL har möte må 22/2 kl 
19.30 på partilokalen, Bredg, 28: 

lri~(~J{()JIJ~JlJ)J~'I, 

Veckans redaktionsutskott utgjor
des av: Kenn y Andersson, Lars 
Borgström och Olle Teleman. 
Bilder: T o mas Schly ter, Kenny 
Andersson, l nger Sten lund, Lars
Göran Mann, Märten Dunår. 

l Nästa veckas kontaktredaktör: 
F i n n H ag berg, tf n 1 2 90 9 8 , 

Hemma
Rectangle


