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UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 

Utkommer fredagar 1982 8:e ärg. 

Fredagen den 10 september 

Intervjumed Rolf Nilson 

Andra namn på VPKs lista till 
val i fullmäktige är Rolf Nils
son. Rolf har suttit i Lunds 
fullmäktige sen valet 1973, då 
VPK för första gången tog 
mandat. Rolf är 3 7 ?.r, arbetar 
som lärare och är far till tre 
barn. 

Var har ditt politiska engage
mang sitt ursprung? 
Jag kommer ur förhållanden där 
ingen har ägt något, varken föräld · 
rar, släktingar eller föräldrars vän
ner. Klasstillhörigheten är själv
klar och jag tycker om att debatt 
tera och påverka. 

J ag gick i gymnasiet i Helsing
borg första halvan av 60-talet. J ag 
minns att vi demonstrerade mot 
sydafrikansk frukt. Det var före 
FN-bojkotten och polisen tog våra 
plakat. Det här var också tiden då 
det ännu var oklart hur Sverige 
skulle ställa sig till innehav av 
kärnvapen. Det. blev beslut mot. 
Frågan aktiverade fredsrörelsen 
som växte. Jag deltog i kampanjen 
mot svenskt atomvapen och var 
med i Svenska freds- och skilje
domsföreningen. 

J ag kom till Lund när rörelsen 
för fred var som starkast. Nordal 
Åkerman , Jan Myrdal och andra 
var här och talade under parollen 
"Vägra döda, vägra värnplikt". Sä 
småningom kom Vietnamrörelsen 
att dominera. Det var en befrielse
kamp som gav fredsrörelsen djup 
och nyans. Jag deltog i de flesta 
anti-imperialistiska aktionerna i 
Lund vid den här tiden. 

Vi har lagt fram en motion i 
fullmäktige om kommunalt freds
arbete. Det svenska försvaret är 
ett klassförsvar och jag är mot den 
bakgrunden fortfarande totalväg
rare. Där avviker jag från parti
linjen. Det retar mig till vansinne 
att till och med VPK gick med på 
det sista fårsvarsanslaget på 16 
miljarder kronor! 

Hur har du jobbat sen du blev 
partiansluten? 
Det var efter valet 1969. I början 
var vi en handfull medlemmar p å 
10- 15 stycken, men snart ström
made folk till. 1971 - 72 bildade 
vi en kommunalpolitisk grupp och 
delade in oss stadsdelsvis. Utskot
ten blev alltfler och allt livaktiga
re. Jag kom att jobba med det 
mesta, och satt bl a ett år i kvin
napolitiska utskottet. 1973 lycka
des vi komma in i fullmäktige, där 
jag var en av fyra kamrater . Efter 
valet 1976 blev jag dessutom 
VPKs representant i kommunsty
relsen . Där är jag fortfarande, men 
nu har jag hjälp av en suppleant. 
Vi är också representerade i flera 
av kommunens nämnder. 

Under årens lopp har det ock
så blivit en del utomparlamenta
riskt arbete. Till exempel har jag 
erfarenheter från konkret hyres- · 
kamp. Vi bodde några är i AF :s 
bostäder och lyckades en tid med 
maskningsaktioner med mera hål
la tillbaka hyreshöjningarna. J ag 
har också erfarenheter från att ha 
haft barn på dagis i Lund i tio år. 
Det har föranlett mitt engage
mang i aktionsgruppen För bra 
barnomsorg. -

Vad är dina erfarenheter från 
arbetet i fullmäktige ? 
Det var roligt när vi lyckades stöd
ja Nordarmatur under deras kris 
hösten 1978 och våren 1979! Vi 
var ute hos de anställda och sam
talade. Först var de skeptiska men 
så småningom alltmer intressera
de. De sam talen är ett positivt 
minne. J örn Svensson var där i val
rörelsen och vi hade handmålade 
affischer med texten "Rädda job
ben!". I dag fmns Nordarmatur 
kvar i mindre skala. Det är de an
ställdas förtjänst och en liten uns 
av äran är vår! 

Det var också roligt när vi un
der våren fick socialdemokraterna 
att svänga i frågan om bostadstill
lägg för pensionärer! I försäkrings
nämnden, i socialnämnden och i 
kommunstyrelsen drev vi att kom
munen ska ersätta pensionärerna 
de 80 kronor som staten beslutat 
skära ner. Genom agitation, flyg 
blad och diskussioner bedrev vi 
framgångsrik opinionsbildning. 

VPK-Lund har jobbat hårt, 
forutsättningarna har varit goda 
och vi har varit framgångsrika. Ju 
starkare VPK, desto radikalare 
socialdemokrater och desto för
siktigare borgare! 

Vi har lagt fram ett förslag till 
en ny progressiv politik för Lund. 
Men vi behöver SAP:s hjälp att 
~en omföra den. ' 

KG 

Lösnummerpris 1 kr 

Bra valupptakt 
, lyckad höstfest 

I lördags låg det åska i luften 
när Sandin och andra i sista 
minuten gjorde klart för C H 
Hermanssons framträdande 
på stortorget. Snart skulle 
blåsorkestern spela, Lars 
Bengtsson hälsa välkommen 
till valupptakten och regnet 
stilla falla över partifolk som 
samlats från hela distriktet. 
Nå vädret blev bättre och mötet 
öv~rgick i ett glatt karnevalståg 
som ringlade sig från torget till 
Folkets Park. Få, mest barn, ut
nyttjade möjligheten att smin),ca 
och klä u t sig men bortsett fran 
; detta så var karnevalstäget ett 
nytt och bra grepp. Höstfesten 
fick en rivstart! 

I Folkets Park väntade en rad 
av fasta och kära institutioner 
från förra årets höstfest: Vecko
bladsståndet med sina ballonger, 
Bommarco och medhjälpare med 
grillat lamm och jugoslavisk korv, 
uteserveringen med hemlagat bak
verk , utescen, tält och tivoligrejer. 
Ansvariga för ekonomi, program, 
teknik osv irrade omkring med 
oroliga blickar. Paret Nilsson sto~ 

1vid lopporna som om dom blivtt 
kvar där sedan hösten -81. J a, 
allt var som vanligt. 

Men första dagen skulle ändå 
komma att bjuda på en del ny
heter. De två politiska tungviktar
·na Hermansson och Jörn Svensson 
gav en politisk accent åt inled
ningen, vilken dock lättades upp 
av att Hermansson berättade sa
gor, som han i viss utsträckni?g 
~älv hittat på. KU hade en mustk-

festival som drog till sig majori
teten av stadens punkare och skin
heads. På dagen gick det bra, men 
senare på kvällen skulle det bli en 
viss skadegörelse och programmet 
fullföljdes inte på söndagen. ~yr
verkeriet som lär ha kostat crrka 
4 000 kronor blev ett populärt av
brott i musiklyssnandet . 

Solig söndag 
Söndagens festligheter började 
med att blåssextetten Folkets 
fana höll konsert vid uteserverin
gen. Morgonsolen var så stark .tt 
några blåsare skaffade sig Vecko
bladet specialvikta båtmössor. Det 
artade sig alltså till en fin dag, och 
det blev det. Men tyvärr uteblev 
en del arrangemang och särskilt 
ponnyhästarna och renässansgrup
pen Lure!'l~~fi:ånvaro kändes som 
en besvikelse. Å andra sidan be
höver ju inte en höstfest vara ma
tad med program, det måste också 
finnas tid för samtal och begrun
dan. Många ide'ella föreningar ha
de stånd med utställningar och lit
teratur och inne i Folkets park
huset fanns t ex en kons tu tställ
ning av Henrik Teleman att be
skåda. 

Redan kl 18 avslutades årets 
höstfest och det tunga efterarbe
tet tog vid. I det innersta rummet 
satt ekonomigruppen och räknade 
pengar, som farbror Joakim i 
Kalle Anka. Resultatet lär bli ett 
par tusen plus om inga oförutsed
da utgifter dyker upp. Men tänk 
vad det skulle ha kostat med av
talsenliga löner! 

FH 



Idrott och 
politik 

Valtider är skryttider, det är o
frånkomligt, och inte blir det 
bättre av att vi är skåningar. Mal
mösossarna skryter i en stor an
nons över att vara ett idrotts
parti för att de har några gubbar i 
nämnder och klubbstyrelser. Skul
le inte vi då här i Lund kunna 
framhäva att vi faktiskt är ett id
rottande parti och att detta är 
ganska unikt: ännu har inte något 
av våra två korplag i fotboll mött 
någon kombination från SAP IF, 
vårt handbollslag har ingalunda 
fått nöjet att trolla bort Modera
ternas HK, vandringssektionen har 
inte mött skogsluffare från Cen
tern här i Lund. Men, det ska er
kännas, i ett och annat motions
lopp , kan vi faktiskt stöta ihop 
med Sverker Oredsson (fp) . (Det 
kan förresten bli aktuellt nu på 
söndag då fem av VPK-Lunds 
kommunalfullmäktigeledamöter 
ställer upp i Segerundan i Malmö.) 

Man ska leva som man lär , som 
Sonja Brage (s) brukar säga i kom
munfullmäktige. Vad har då VPK
Lund för idrottspolitik? J o vi vill 
prioritera bredd- och motionsid
rott och skapa möjlighet till id
rottsutövande där människor bor 
oc)t arbetar. Vi vill stödja kollek
tiv idrottsverksamhet och resurs
snåla aktiviteter (det sista var en 
känga åt golfen). Elitidrotten får 
inte breda u t sig för mycket och 
kommunen måste tänka på den 
stora majoritet som in te är före
ningsansluten. Kvinnorna måste 
ges samma möjligheter som män
nen. Ett fmmaskigt nät av gång
och cykelvägar bör byggas, ett 
nätverk som också ska kunna an
vändas som promenad- och mo-· 
tionsslingor. VPK vill givetvis 
motverka kommersialiseringen av 
idrotten, privatkapitalets inflytan
de och den ideologiproduktion 
som i alla sammanhang talar om 
konkurens, prestation och profes
sionalism. 

De s k socialistiska sta te rna 
klankas det -·ofta med rätta -
en hel del på, men på ett område 
måste även borgarna erkänna att 
kapitalismens undergång lett till 
förbättringar och det är idrottens. 
Betänk bara östtyskarnas och ku
banernas framgångar. Och vad 
kommer väl hända när Kina bör
jar vakna? 

Alltså, håll bollen rullande, 
rösta VPK! 

Marxistisk grundkurs 
startar i början av oktober. 

Anmälan till Marianne Sonnby, 
tel 13 19 75 eller Vpk :s parti
expedition, te! 13 8 2 13. 

Material om 
Tredje vägen 

Efter militärövertagandet i Po- _ 
len i december 1981 böljade man 
på olika håll i den konmrunistiska 
rörelsen diskutera nödvändigheten 
av en socialismens förnyelse. 

Det italienska kommunistpartiet 
lanserade tesen om en t~edje väg 
till socialismen bortom socialde
mokrati och öststatskommunism. 
Vpk-Lunds årsmöte uppmanade 
partistyrelsen att bryta förbindel
serna med de kommunistpartier 
som var inblandade i den polska 
tragedin. Därutöver tillsattes en 
redaktionsgrupp som skulle ta 
fram ett material för att utveckla 
våra ståndpunkter i dessa allmänt 
ideologiska frågor och strategi
frågor. Detta material betitlat 
»Ingen socialism utan demokra
ti - ingen demokrati utan män
niskans frigörelse» är nu under 
stencilering och kommer att skic
kas ut med Internbulletin i näs
ta vecka, för att sedan diskute
ras på kommunmötet den 23/9. 
Därefter ämnar vi i Vpk-Lund 
ha omfattande studier och diskus
sioner i hela partio~anisationen 
kring dessa frågor under hösten 
öch våren. 

Materialet rymmer en kritisk 
analys av den socialdemokratiska 
välfärd sstaten och av den sovje
tiska modellen, går sedan via en 
analys av den internationella si
tuationen över till en diskussion 
av några ideologiska hållpunk
ter i vad som kallats en frihet
lig socialism. Utifrån uppfatt
ningen att socialistisk politik 
syftar till människans frigörelse 
disk u t eras här bl a patriarkatet 
synen på arbetet och miljö- och 
teknikfrågorna. 

Materialet avslutas med en dis
kussion om demokratin och en 
plädering för en utvidgning av de
mokratin som hävstång i en fri
görelsestrategi, som själva kärnan 
i socialismen. 

Debatt 
11/9 FOLK OCH ROCK. Yolkets 
park kl 15 . Från Vpk : Rolf 
Nilson 
15/9 KRISTNA FÖR SOCIA 
LISM. Lukriss kl 19, Tomegapsg 
8. Från Vpk : Eva Wigforss. 

15/9 SKV. Utfrågning i abort
frågan - Folkets hus medeltid ssal 
kl 19.30. Från Vpk : Christina 
Merker. 

16/9 VÄSTERKYRKAN - PA
NELDEBATT. »Därför är valet 
så viktigt», Kl 19.30. Från Vpk: 
Ulf Nymark. 

SOCIALISTISK 12/9 
UN-GD~O .. MSKONFERENS · 

14:oo , Stadsbibliotakets hörsal 

Sixten Månsson 
• 

aga1n M-
Polismästare .Six ten Månsson är 
åter ute och valsar i spalterna. Nu 
gäller det partiernas fanor och af
fischbockar utanför valbyråerna 
på Botu1fsp1atsen . Det ska vara · 
Tillstånd, med vederbörlig stäm
pelavgift erlagd . 

J ag ska för en gång skull inte 
beskylla polismästaren för politisk 
förföljelse - razzian har ju drab
bat både vänster (s & vpk) och hö
ger (fp) lika. Däremot har jag 
svårt att hålla inne med en ankla
gelse om dåligt omdöme. Inte nog 
med att Månsson underlåter att 
värna om den politiska yttrande
friheten utan låter vandalerna här
ja, in te nog med att han lägger sig 
i innehållet på affischerna och 
hänger sig åt allehanda kitslighe
ter. Han väljer också att ingripa 
mot de politiska partierna medan 
alla blusmånglare som blockerar 
stans trottoarer med sina reklam
skyltar tycks gå fria. Det är ab
surt, och poliser i lägre befattning
ar som man talar med skakar me
nande på huvudet. Det berättas 
också om beprövade krafter inom 
lundapalisen som aktivt söker sig 
bort. 

Kommunala samband 
En gång i tiden· var polisen en 

kommunal angelägenhet, och det 
låg obestridligen något principiellt 

sunt i att den dagligen verkande 
delen av statens våldsmakt (för att 
tala marxistiska) åtminstone del
vis kontrollerades av den lokala 
folkvalda församlingen. Sen kom 
förstatligandet och centralisering
en och de nya imponerande polis
högkvarteren i rikets alla städer -
det i Lund är ändå jämförelsevis 
diskret. Kvar av kommunalt sam
band blev en till synes menlös 
polisnärnnd. Den i Lund är så 
liten att vpk ännu inte är repre
senterat och man hör aldrig talas 
om dess verksamhet. J ag tror att 
den inte gör ett dugg, åtminstone 
inte för att skaffa sig insyn eller 
öva inflytande. 

Nämnas kan att vpk Lund har 
några kvalificerade och mycket in
tresserade kandidater till uppdra
get som polisnämndsledamot den 
dag som proportionalitetsreglerna 
medger partiet att vara med. 

Det existerar dock informella 
samband mellan polis- och kom
munledning. Styrkan kan jag inte 
bedöma, men polismästare Måns
son var ju inbjuden att dricka ett 
glas champagne eller två vid 
Grand hotells högtidliga åter in vig
ning, och hans omvittnade person
liga engagemang för bestraffning
en av den. parallella soppköksak
tionen vittnade om u !präglad fi
ness i att tacka för maten. 

Lucifer 

Öppet brev till SAP 
Hur länge ska vi vänta på svaret? 

Den l september fick SAP i 
Lund ett brev från Vpk Lund, vari 
vi frågar om SAP ställer upp på 16 
punkter för en progressiv kommu
nalpolitik. Punkterna tar upp ar
bete, bostäder, omsorg om barn 
och äldre och andra centrala om
råden. Tiden har gått och ännu 
har inget officiellt svar dykt upp. 
Både Vpk Lund och väljarna i 
Lund vill självfallet ha svar på frå
g-.m vad det är för slags politik, 
som en vänstermajoritet vill driva 
när borgarväldet bryts den 19 sep
tember. 

För en gångs skull svarade so
cialdemokraterna på vårt förslag -
t o m en timme innan frågorna ha
de offentliggjorts! Men man svara
de inte oss utan pressen. Vi väntar 
fortfarande på svaret till oss. 

SAP s agerande har förvirrat och 
försvårat en seriös diskussion om 
innehållet i vårt förslag. Vi hoppas 
att det inte var avsikten, utan ett 
"valtaktiskt" misstag. 

De arbetslösa, de som står i kö 
till barndaghem, pensionärena, de 

som står i lägenhetskö, hyresgäs
terna, alla vill självklart veta hur 
en socialistisk majoritet ska lösa 
problemen och driva en politik i 
deras intresse. Lika viktigt är det 
att få svar på hur stadsmiljöfrågor
na ska lösas, hur kulturfrågorna 
ska behandlas och hur den kom
munala demokratin ska förbätt
ras. 

Att ställa dessa frågor är inte 
valtaktik från vår sida utan i stäl
let en fråga om att tillmötesgå de 
krav på besked som väljarna stäl
ler och som de vill ha före den 19 
september. 

Vi är säkert ense om att vår vik
tigaste uppgift i valet är att bryta 
borgarväldet, men det är dessu
utom vår skyldighet att redovisa 
förutsättningarna för ett vänster
samarbete efter valet. Vi måste 
också ange huvuddragen i en ny 
progressiv kommunalpolitik. De 
16 punkterna är vårt förslag. Vad 
säger SAP? 

Vpk Lund 

o Jag vill ha mer information om 
KHF 

KHF 
o Jag vill gli i en studiecirkel 
o Jag vill bli madlam i. KHF 

Sändes till KH F-lund 
Box 1646 
221 01 lund 



Skåne runt 
med hammare 

och spik 

Vpk- Lunds aktiviteter sätter 
som bekant sina spår även utan
för den egna kommunen. På 19 
orter runt om i Skåne fmns t.ex. 
nu sammanlagt 50 affischtavlor 
utplacerade av valkommittens ut
sände under en heldagsoddysse 
med tillfalligt lånad lastbil. Ett 
uppdrag som utfördes för Skåne
distriktets räkning. 

Hur sker då tillsynen av dessa 
tavlor, så fjärran från våra ordina
rie reparationspatrullers räckvidd? 
Någon organisation för fortlöpan
de kontroll finns inte, och behövs 
nog inte heller eftersom tavelvan-· 
dalerna inte lär härja fullt så vilt 
som i Lund. Ändå kan vi anta att 
en del tavlor vid det här laget be
höver viss reparation. Ta därför 
med hammare och spik vid näs
ta söndagsutflykt, och ställ ko
san lämpligen till någon av de ta
velförsedda orter som anges här 
bredvid. 

Även ni som fårdas inom Lunds 
kornmun uppmanas att fram till 
den 19:e ha en hammare och någ
ra spik med i bagaget när ni beger. 
er hemifrån. Trots att stora an
strängningar görs for att dernolera 
våra affischbockar så är det oftast 
förvånansvärt lätt att med enkel 
utrustning hjälpligt återställa dem. 
Håll vandalismen stången! 

valvakan 
V al vakan ordnas även i år i 

Folkets park fr o m kl 19 på 
valdagen. På programmet: Blås
orkestern, sånggruppen, -allsång, 
politiska kommentarer m m. Hu
vudinslaget blir naturligtvis TV :s 
och radions rapportering. 

Vi har egen u t skickad reporter 
för att bevaka sammanräkningen 
i Lund. 

Lättare förtäring ordnas (smör
gåsar, varm korv m m). 

Ska arbetsplats
utlåningen väck? 
Det börjar se illa ut. Bil:ilioteks
närnnden har beslutat att över
föra 20 av 30 bibliotekstimmar 
från arbetsplatsutlåning till en 
halvbibliotekstjänst på ett rektors
område; en droppe i havet för 
skolans del men en ordentlig kal
huggning på arbetsplatssidan l 

Den l juli 1983, då ompri
oriteringen ska äga rum, återstår 
alltså bara · lO bibliotekstimmar 
för en verksamhet som på några 
år blivit ganska omfattande och 
som - att döma av gjorda under
sökningar - givit uppmuntrande 
resultat. 

Bakom omprioriteringen tycks 
framför allt centern och social
demokraterna stå. De har läst 
Kulturrådets rapport 1982 :l där 
det står att man i den fortsatta 
utbyggnaden ska ge ett ökat an
svar åt de fackliga organisa
tionerna, att bokombud ska utses 
och att avtal om arbetsplatsut
låning bör fattas mellan arbets
marknadens parter. . 

Men att skrota den kornrnuna-

la arbetsplatsutlåningen innan sa
dana avtal fattats är verkligen att 
kasta yxan i ~ön. Dessutom be
tonas det i ovannämnda rapport 
att kommunbiblioteken även i 
fortsättningen ska ha en viktig 
funktion när det gäller arbets
platsutlåning: "kommunbibliote
kets uppgift skulle i första hand 
bli att stå för det organisatoriska 
och administrativa huvudmanna
skapet, att ställa upp som basre
surs (regelbundna besök av fack
utbildade bibliotekarier, informa
tion, bokurval, bibliotekstekniska 
rutiner osv)". 

Det strider mot bibliotekets 
målsättning att i kristider i för
sta hand dra in resurser som rik
tar sig mot grupper som sällan går 
till vanliga bibliotek eller för att 
.citera Lunds stadsbiblioteks egen 
målsättning: »För att nå biblio
teksovana grupper krävs en aktivt 
uppsökande verksamhet. Denna 
skall bedrivas på arbetsplatser, 
speciellt industrier ... ». 

Evas choklad- & körsbärstårta 
Förälskelsens rus är, liksom vissa 

andra rus, stundom ett til lstånd av 
vision är klarsyn där kostnader, ka
lorier och andra av materiella värl
dens futtigheter fllr sina rätta 
proportioner. När så en kökets 
riddare möter sin Eva och hon vi-

' sar sig vara en filandrise(se not) i 

1

1 blomning, kan det förutom ljuv 
mu si k också uppstå en ny kompo
sition tillägnad hennes tunga. Re
ceptet kan varieras till Sachertllr-
ta(hopp a över körsbärsvinet och 
ersätt körsbärssylten med 2 barn
matsburkar aprikospure) , det blir 
d/l nllgot i stil med Mammas Sach
ertårta och slår Lundagå rds med 
flera hästlängder. 
Bottnar: 
150 g smör 
1 3/4 dl socker 
5 ägg, separerade. 
150 g mörk blockchoklad 
2 3/4 dl vetemjöl 
2 tsk b a k p u Iver 
Ugnstemp 175-200 gr i 50 min 
Fyllning: 
(1 1/2 dl körsbärsvin) 
150 g smör 
1 ägg u la 
1 dl florsocker 
100 g mörk blockchoklad 
1 burk körsbärssylt ca 400g gärna 
med hela bär i 
Glasyr: 
100 g mörk blockchoklad 
nllgra matskedar v ispgrädde 

Gör så här: 
Rör smör och socker pösigt. 

Tillsätt äggulorna. Smält block 
chokladen över vattenllnga och 
tillsätt den under omröring. 
B landa mjöl och bakpulver och · 
häll i smeten. Vispa ägg vi torna 
mycket hllrt och vänd försiktigt 
ned dem. Häll över smeten i en 
mycket noga smörad form och 
grädda i 50 min, 175-200 gr. Vän
ta en stund och stjälp sedan upp 
kakan, låt den svalna och dela 
den sedan i tre bottnar. 

Dessa tärtbottnar är inte bara 
goda utan har ocksil utmärkta 
fysikaliska egenskaper som t/llig 
het och absorbtionsförmåga. 

(f) 
~" Denna gäng dränker vi in den i 

körsbärsvin. Stommen i fyllningen 
är en förenklad smörkräm (inget 
smält socker och dylikt) . Rör 

. helt en kelt samman smöret, flor 
sockret och äggulan. Tillsätt den 
smälta blockchokladen . Blanda 
därefter i större delen av körs
bärssylten. Efter att ha brett ut 
fyllningen och byggt upp tllrtan 
breder man nämligen ett tunt 
lager sylt(utan bär) pil toppen. 

Glaceringen gör vi också på · 
enklast tänkbara sätt. Smält helt 
enkelt blockchokladen och rör ut 
den m ed lite vispgrädde, och bre 
snabbt ut den över tårtan. 

Lät tllrtan stil i 1 dygn och ser
vera den sedan din hj ärtans kär 
med vispad grädde. Och sedan .. . 

Marskatten 

Not: Enligt Brillat-Savarins :»Sma
kens fyszologi.»

1 
denna klassiska, 

sakkunniga ocn spirituella hyll
ning till det borgerliga franska 
köket, kännetecknas filandrisen 
av en särskild fallenhet för att 
upp_skatta sötsaker och desserter. 
Brzllat-Savarin an~er också hennes 
(det är oftast fragan om en kvin
na) typiska fYsionomi(!) för att 
underlätta det för oss att hitta 
den rätta vägen, via gommen, 
till hennes hjärta. 

Valrörelsen rullar på tämligen 
högt varv in i slutskedet. I val
kornmitten kan vi konstatera att 
alla verksamheter som vi skrivit 
om och mobiliserat till i tidigare 
VB-nummer flyter hyggligt eller 
åtminstone någorlunda. 

Vi ska därför koncentrera oss 
på en enda sak: affischer och af
fischtavlor . Vad de förra beträffar 
har den svårutträttliga bildgrup
pen nu framställt tre nya: en om 
landstingsvalet, en anti-SAF-af
fisch och en fm antirivningsbild 
av KU Lunds kontroversielle ord
förande Henrik Teleman. De ska 
ut på stan. 

Fördenskull behövs affischtav
lor. Reparationspatruller är ute 
var kväll men dessutom tänker vi 

.på söndag göra ett stort ryck. Allt 
befintligt trävirke ska spikas ihop 
till nya tavlor, och sen ska de ut 
med de nya affischerna på. Sam
tidigt koncentrerar vi tavlorna till 
Lunds centralare delar. Därför be
hövs både snickare, klistrare och 
ch au ffö r er. 

Låt socialismens glada bud
skap synas på stan under den sista 
veckan före valet. Kom och spika! 

PS Boka redan nu in Vpks stora 
valvaka i Folkets park. Välkorn
men även du, VB-läsare, som av 
någon anledning ännu inte varit 
aktiv i Vpks valrörelse. I linje med 
Mästarens liknelse om vingårds
männen inbjuder vi alla att vara 
med och fir%f,\· 

Alternativ inotion 
I förra veckans VB kunde vi 

läsa om diverse -rnotionslopp i 
Malmö. En VB-redaktör ska del
ta i Malmörnaran och kommu
nalpolitiker från Vpk Lund ska 
springa segerundan (mål omkring 
kl 12 på Malmö stadion). 

Men det erbjuds också alterna
tiv motion på söndag. Då åker vi 
nämligen till Y stad och delar ut 
valmaterial i brevlådorna. Glädjan
de nog har Vpk i sista stund fått 
ihop en kommunallista i Y stad 
och det är den som lundaborna 
nu ska hjälpa till att sprida. Korn' 
med och motionera i trapporna! 

Samling kl 10.08, Bredgatan 28. 

SLA ETT SISTA SLAG FÖR YTTRANDEFRIHETEN 
Visa vandalerna att vi inte ger upp! Kom och laga affischtavlor 
inför sista valrörelseveckan! Sönd11g 12.9 från kl l O på YPK
lokalen. Under Höstfesten bjöds på såväl blås som stråkar 
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ljugarbänken 
-Handen pil hjärtat, vad anser n i · 
egentligen om löntagarfondför
slaget? 

L~nnart Ryde (m) 

-En positiv tanke som, om den 
förverkligas, kan bereda vägen för 
ännu en historisk kompromiss 
mellan kreativ företagsamhet och 
mjuk socialdemokrati. 

. •~ 
Sv~rker Oredsson (fp) 

- Tja , näringslivet behöver j u risk
vill igt kapital och det kan bara 
dras in med tvilngsmetoder. Tro 
mej. jag känner svenska folket! 

Nils Arn~ Andersson (ej 
-Bra att övervinsterna kapas så 
att inte arbetarna inom exportin
dustrin kan sätta fart på löneglid
ningen. Lagorna löner gynna lan
det! 

Birgu R~hn (s) 
- Ett urvattnat förslag som kom
mer att avföra socialismen från 
dagordningen några decennier 
framåt. Som gammal lundabo 
förslär jag i stället kommunali
sering av Å&R, Tetra Pak och 
G ambra. 

· /fllqi/rd Glirtm110n (s) 

Uselt, dat ledar till ett ko rpo
rativt samhälle där pamparna pA 
respektive sida kommer att sitta 
och skAla !Iver gjorda klipp pli 
aktiab!lrsen. 

Svar till Henrik Teleman 

Rätt gissat: Bakom initialerna JH 
döljer sig J an Hinderson. Som för 
övrigt har lite svårt att förstå det 
fina i kråksången med ditt mång
ordiga resonemang på temat :"ef
tersom dom andra bara skriver 
om det negativa så ska vi bara 
skriva om det positiva". 

Det blir ju bara halva sanning
en i alla fall, även om det blir oli-

. ka halvor. Skulle det vara helt o
möjligt att tänka sig nyanserade 
artiklar, böcker, filmer osv. som 
tog upp både det positiva och det 
negativa. (T.ex. "god gulasch -
politisk ofrihet"). 

Sen begriper jag inte varför det 
skulle vara "självspäkning" att kri
tisera de sovjetdominerade regi
merna i Östeuropa. J ag har aldrig 
identifierat mig med dessa regi
mer. Som VUF-medlem demonst
rerade jag mot Sovjets ockupation 
av Tjeckoslovakien, och som Vpk: 
are mot militärdiktaturen i Polen. 
Och jag har alltid gillat Rosa 
Luxemburg bättre än Lenin. 

V pk :s partiprogram tar ställ
ning för en demokratisk socialism. 
Det är för att verka för en sådan 
jag arbetar inom Vpk. Och jag 
hoppas att det dokument om 
"Tredje vägen" som håller på att 
utarbetas inom Vpk-Lund och de 
studier om socialismen som pla
neras i Vpk-Lund efter valet , ska 
hjälpa till att ytterligar utveckla 
förståelsen av nödvändigheten att 
förena socialism med demokrati. 

Två Vpk-lag 
i div I? 

JH 

När en match återstår i fot
bollskorpens div 2 har Vpk I 
gått upp . i serieledning. Vill det 
sig väl kommer det att fmnas 
två Vpk-lag i div l nästa år (det 
finns 5 divisioner och 11 serier 
i Lund). 

Senaste matchen mot Årik blev 
en gastkramande historia där V pk 
under de sista 4 minuterna vände 
ett underläge 1-2 till seger med 
3-2. 
·Sista matchen blir mot SMU 

torsdagen den 23/9 kl 18.30 på 
Klostergårdens plan 3. Missa 
inte den! · 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 LUJMJ 

»Even the bad timas are good». 
Så vi Il jag n ågot krystat samm an
fatta Jörn Svenssons tal pli Vpk
festen i Malmö för an vecka se
dan. För att visa detta samlas vi 
(förutom på alla val -sammankom
ster) p å f ö !j a n de stä Ilen: 
FREDAG 10: Smålands nation 
22:00 Claes Y & grabbarna roc
kar giU t eus maximu s av er • 
Pub Sparta 22:00 Z e ro har tid i
gara producerat nägon slags ton
satt psykoanalys. Kanske något 
nytt efter verk Jighetskonfronta
t ion med USA et t par år. 
LÖRDAG 11: Tremeloes(äkta 60-
ta l) på Kulturbolaget i Malmö 
20:00. Börja dagen med t orghan 
del och appellmöte, ett valbyrå
besök och lite Cirkus Max Jmus 
på Stad sbibl 13:00. Efter svamp
stuvn ingen rekommenderas l r w 

Jändskt f alkös på Klostergårdens 
fritis med Ale Möiler bl a 18:00 
och dansvänliga skor. För er med 
bara en väx el är naturligtvis da 
gens fest i folkparken med stöd
konsert för musikhuset från 18:00. 
Missa inte Segerundan i Malmö. 
Löpningen avslutas på Stadlon 
omkring 12:00. Fem kommu
nalpolitiker deltar från Lund. 
De välansade och färglösa hopar 
sig säkert på Pub Sparta med 
G u i tars U nlimited versus Caesars 
bluesband(med Ralph p å trum
mor!) 22:00. 
SÖNDAG 12: Jazzafton på Del
phipuben(Norra Fäladen). Kostar 
inget, men akta er för f lipper
spelen och den elektroniska ka
nonprojekti lsinnesmassageappa· 
raten(som hörs över hala lokalen), 
Ta en kall i stället. 
TISDAG 14: Mera jazz! Rena 
rama med Kenny Whee le r (Åberg, 
Bobo, Palle, Kjellberg) p å Sparta 
.19:30. 
ONSDAG 15: Lyrik och musik p å 
stadsbiblioteket 19:00. 
TORSDAG 16: På Sparta 22:00 
T rameloas Som sagt, Even the bad 
timas are good. 

För nytillkomna läsare vill vi 
gärna poängtara att detta är ett 
s k progressivt UNal av vad man 
kan göra J Lund om man vill gö 
ra av med pengar. övrigt lämnas 
utan påseende. För nytillkomna 
radikala studenter kan vi följande 
information: Sodom och Malmö 
nation är svåra, Lunds och V ärm
lands medelsvå r a, Smillands helt 
OK. Övriga har s a s mer tekno 
logisk karaktär. Lämpliga är ock
sA framf!lr allt Ulrikadals pizze
ria, en och annan gäng Spisen och 
FI!JplnA. Om Carlssonsblidar man 
sig lätt en uppfattning genom att 
passer a gen om valvet an fredag 
aller J!lrdag efter 22 :00 ner till 
busstatlon. Tag dock inte bussen 
till Malmö, det är svArt att komma 
hem igen, Dessutom: l Lund r!ls
tar vi pA Vpk. Åker man till 
Maimil kan man Inta vara hal t 
siikar. 

Valtipset 

l 
Så påminner vi om Vpk:s po

pulära valtips. Det gäller att tip
pa hur många kommunala rös-

lter Vpk Lund får. Som ledtråd 
kan nämnas att det behövs 6950 
l röster för att det ska gå som i för-

l
ra valet, inte 6590 som det fel
aktigt sto d i VB 25/82. 

Att göra ett tips kostar 10 kr , 
3 tips kostar 25 kr och 7 kostar 

150 kr. Priser: presentkort på 
!Domus, Seger och Folk & Rock 
samt bokpriser. 

Det går att tippa genom att 
~tta in pengar på Vpk:s post· 
guokonto 71 00 9Hi, skriv ditt 
tips på postgiroblanketten. Du 
kan också tippa på Vpk:s parti
lokal och valbyrå. 

BLÅSORKEsTER GÅRDs -
SPE L NINGAR: O rk m å 13/9. 
Sam! Tunaparkan nära Hallands. 
Ons 15/9 reserv. (obs ej änd r ing, 
GS). 
Ork Il ti 14/9 Saml Pizzer ian 
Ulrikedal. To 16/9 Sam! Små
la nds nation. 
Ork III : Spelar ti och to en l 
särskilt meddelande. 
Alla sam! kl 17.45. Ta med alla 
noter. 
BLÅSORKESTERN SPELAR PÅ 
CHILEDEMONSTRATION. Fre 
10/9 kl 17.40 p å Stortorget . Tar 
ca en halvtimme. 1 maj lårar. 
BLÅSORKESTERN SPELAR PÅ 
APPELLMÖTE på Botulfsplatsen 
Jö 11/9 kl 11. Sam! 10.45. Ta 
med alla noter. Därefter k l 12 på 
Mllrtenstorget. Obs några utvalda 
kommer att personligen tu bbas 
att åka till Kristianstad, men de 
flesta splar på Botulfsplatsen. 
BLÅSORKESTERN. Ingen rep 
pli sö 12/9. 
KRISTNA FÖR SOCIAL15M in
bjuder till offen t lig valmöte ans 
15/9 kl 19.00 Lukriss lokale r 
Tamegapsgatan 8, För Vpk Eva 
Wigforss , för (s) Ciaas-Göran 
Jönsson och för miljöpartiet 
Anders Lindeberg. 

Kompol har möte mär'! den 13 
sep t kl 19.30 på partilokalen, . 
B redgatan 28. 

REDAKT IONSUTS K OTT: 
Finn Hagberg och Kristina 
Lanthe n. 
BILDER: 
Göta Bergström . 

NÄSTA VECKAS KONTAKT
REDAKTÖR : 
Lars Borgstr!lm tal 13 19 75 
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