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Forskarby blev 
företagsby 
Inga bostäder på Pålsjö ängar 
Totalt överkörda av högre makters planerande sa byggnads
nämndens borgare och socialdemokrater i onsdags ja till läns
styrelsens allra mest expansiva förslag till en forskarby på Pålsjö 
ängar. 

- Allt för sysselsättningen, tyck
te Erik Rylander (s) och sa nej till 
Vpks krav att åtminstone 600 lä
genheter skulle planeras på Pål
sjö. 
- Tror ni verkligen på den här 

våldsamma utbyggnaden av före
ta~ens utvecklingsverksamhet? 
fragade Thomas Schlyter (vpk). 
-Ja, nog blir man betänksam, er

kände Nils Lewan (m) uppgivet, 
men vad spelar det för roll vad vi 
säger i byggnadsnämnden? Det 
här har ju länsstyrelsen ordnat .. . 

Byggnadsnämnden förespråkar 
alltså det planalternativ som ger 
Draco och Gambro de största 
markområdena och som omöjli~
gör ett självbärande bostadsomra-

de. Endast Vpk och Miljöpartiet 
förespråkade ett alternativ med 
fler bostäder, huvudsakligen på 
bekostnad av Draeos och Gam
bros expansionsutrymmen, se bil
derna. 

Vid byggnadsnämndens sam
manträde visades tjusiga ritningar 
ocn perspektivskisser på forskar
byns byggnader, som på bilderna 
emellertid kallas för företagsby(!), 
med hörsalar och kafeer utefter 
en lång inbyggd gång. Ritningarna 
var skickligt gjorda av Anshelm
gruppen (Klas Anshelm ritade tek
niska högskolan i början av 60-
talet) på uppdrag av Skånska Ce
ment som gärna vill bygga hela 
forskarbyn i morgon - under ti-

forts. s. 2 

Sd här tänker sig A nshelmgruppen att ett huskomplex i forskarbyn kan ta 
sig ut. De runda utskjutande partierna är hörsalar, längs den stora kom·-

. doren förbi hörsalarna finns ocksd kafeer m. m. andra gemensamma 
funktioner anordnade. f huskropparna bakdt finns utrymmena för de en
skilda fors}far(utvecklingsgrupperna. Hela forskarbyn i första etappen 
skulle bestiJ av kanske sex sildana här komplex. Pd baksidan (uppdt d t hö
ger), dvs. dt motorJ!ägen till finns tillfart och P-platser. 

Lösnummerpris l :50 

Latinamerikansk boklåda 
öppnar i Lund 
Till februaris nyöppningar i Lund hör inte bara Tredje världen: 
butiken och bokhandeln på östra Vallgatan utan även ett nytt 
bokcafe'! Det ligger in över gården på Kungsgatan 28. Här säljs 
skivor och böcker på spanska och här kan man dricka kaffe 
och te. Det är föreningen Arauco som driver verksamheten_ 

Arauco är en riksförening med lokalavdelningar över hela 
landet och har till syfte att sprida latinamerikansk kultur och 
främja kontakten mellan svenskar och latinamerikaner. Nam

' net är indianskt och betyder motstånd mot inkräktare. VB har 
träffat" Gonzalo Ehijo. 

Vilkå är ni ? 

Vi är en förening som vänder oss. 
till latinamerikaner och vill sam
la alla oberoende av politiskt par
ti. Lokalavdelningen bildades i 
mars 1981 av en grupp chilenare. 
Även svenskar kan vara med, till 
exempel de som har adopterat 
barn från våra länder. Vi vill föra 
den latinamerikanska kulturen vi
dare . Rötterna är viktiga för iden
titeten och förhoppningsvis skall 
en del av oss återvända. 

Vi är angelägna om att kontak
terna mellan svenskar och latin
amerikaner förbättras. Här i Lund 
har vi samarbete med KFUM/ 
KFUK, Vpk och flera studieför
bund. Vi har fått materiell hjälp 
och positiva reaktioner på våra 
aktiviteter. Som ett exempel kan 
jag nämna att några av hyllorna 
här kommer från gamla bokcafe'et. 
Vi behöver fortsatt stöd för dtt 
fylla målsättningarna <' Ch 1 gen
gäld vill vi vara med när andra 
behöver o' ' · 

lfur jobbar ni? 

Förutom bokcafe'et har vi studie
cirklar i olika ämnen. Det kan 
vara historia, filosofi, foto med 
mera. Och vi har aktiviteter för 
barn, fotboll och annat. Genom 
Radio Latina i Malmö kommer vi 
att sända dagliga nyheter på 
spanska inom Lund . Det är i sam
arbete med föreningen Uruguay. 

Vi latinamerikaner har olika 
grupper för varje land vi kommer 
från. På riksplanet håller vi nu på 
att samlas till en enda enhet. Den
na organisation heter ONADEL 
(Organizacion Nacional Latino
americana) och har fått kontor 
i Stockholm. Genom den kan vi 
förhandla med myndigheterna om 
våra specifika angelägenheter. 

Och bokcafe'et? 

Här säljer vi litteratur på spanska. 
Det är sagor för barn, skönlittera
tur, ekonomi, historia, psykologi, 
sociologi med mera. Och vi har 
grammofonskivor. Vi säljer åt en 
latinamerikansk bokhandel i 
Stockholm som heter LAIE (Lib
reria Latinoamericana) och för 
det får vi någon procent. · 

Vi öppnade den förste februari. 
Det har varit mycket arbete de 
sista veckorna med att flytta in. 

. Vi är nöjda med lokalen. den 
ligger centralt. Men vi fortsätter 
att leta efter rum för andra akti
viteter. Kaffet är billigt och vi har 
öppet mellan kl9.30 ochkll6.30. 
På lördagar har vi öppet mellan 
kl l 0.00 och kl 13 .00. Går verk
samheten bni kommer vi att för 
länga öppettiderna. KG 

Aktion 
Bolivia 
Nyligen föll Garcia Mezas korrup
ta militärdiktatur samman i Boli
via. En demokratisk regering har 
nu fått ärva all den misär som 
jenna lämnat efter sig: ett land i 
fu llständig bankrutt, med svält, 
brist på medicin, sjukvård och an
dra nödvändigheter. 

Men det är in te bara materiella 
problem man har att lösa. Militä
ren har stora intressen i kokain
handeln och är ett ständigt hot 
mot demokratin och utveckling
en. 

En av de första stora satsningar
na gör den nya regeringen på sjuk
vården. Man har därför tagit kon
takt med svenska organisationer 
och exilbolivianer för att få hjälp 
med detta. 

Det är just för att försvara den 
bräckliga demokratiska utveck
ingen, samt för att samla in sjuk
;årdsartiklar och läkemedel, som 
nu Aktionsgruppen för solidari
tet med Bolivias folk ska bildas. 

Ett första konstituerande möte 
kommer att hållas måndagen 
den 14 februo.ri på stadsbiblio
tekets hörsal i Lund. Lena Brun
denius kommer då att informera 
om situationen i Bolivia. Musik
gruppen Bolivia libre kommer att 
spela och naturligtvis kommer 
styrelse att väljas och stadgar att 
antas. 

Bland de organisationer som 
stöder aktionsgruppens bildande 
märks ABF, SAP, VPK, KU och 
ss u. 
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K vinnoår 
Männen är de som först lämnar 
det sjunkande skeppet? Vpk Lund 
sjunker inte, men när framgångens 
vindar inte längre blåser, är det då 
bara kvinnorna, som bara har sina 
bo~or att förlora , som strävar vida
re . Frågorna ställs utifrån det fak
tum, att Vpk Lunds styrelse vid 
årsmötet fick en sammansä ttning 
där kvinnorepresentationen är 
större än någonsin. Kvinnorna är 
f. n. mer än dubbelt så många som 
männen. Endast tre män sitter 
med i Vpk Lunds styrelse under 
det pågående »mansåreb>. Två av 
dessa har suttit med i styrelsen ti
digare. Göran Persson, kassör, 
börjar sitt fjärde verksamhetsår 
och Lars Bengtsson, en gång i ti
den ordförande i Vpk Lund, som 
nu är inne på sitt andra verksam
hetsår i den här omgången. Kvar 
från den gamla styrelsen är också 
Lisbeth Dahlin, Brita Lindberg 
och Eva Wällstedt. Lisbeth Dahlin 
har tidigare arbetat med styrelsen 
i mitten av 70-talet och varit aktiv 
inom Kvinnocentmm. Brita Lind
berg har varit ansvarig för stads
delsgrupp Norr och arbetat en del 
med internationella frågor, fram
förallt södra Afrika. Eva Wällstedt 
har arbetat aktivt med återupp
byggnaden av stadsdelsgrupp Sö
der och med Musikföreningen 
Plektrum . Som nya i styrelsen in
valdes Eva Almquist, aktiv i VB
redaktionen och tidigare aktiv i 
studiekollektivet på Socialhög
skolan, Monica Eriksson, tidigare 
ansvarig för stadsdelsgrupp Inre 
Väster , David Kallos, tidigare ak
tiv i KU och Elisabeth Strömberg, 
ansvarig för stadsdelsgrupp Yttre 
Väster och aktiv i Antihandikapp. 
Som suppleant invaldes Sign-Britt 
Centerfjäll , inflyttad från Linkö
ping, där hon tidigare arbetat med 
partiet. Fortfarande saknas tre 
kamrater i styrelsen. 

Den nya styrelsens första m ö te 
präglades av en positiv stämning 
och en stark vilja att föra ut parti
ets politik i konkreta ak tioner. 
Viktiga politiska frågor att arbeta 
med på det lokala planet är bl. a. 
arbetslösheten, freden, trafikprob
lem och bostadsfrågor. Den fort
satta ideologiska skolningen ses 
också som en högt prioriterad frå
ga. Styrelsen enades om att inte 
låta sig ockuperas av enbart admi
nistrativt arbete, utan också se till 
att få tid till politiska diskussioner 
i större utsträckning än tidigare. 
Detta skulle innebära att styrelsen 
också har en skolande effekt för 
sina medlemmar. Mötena med den 
kommunalpolitiska gruppen sågs 
som en viktig del av det komman
de arbetet , och möjliggörs även i 
fortsättningen, då styrelsen kom
mer att träffas på måndagar jämn 
vecka. Ojämn vecka har styrelsen 
sina möten på tisdagar. Den nya 
styrelsen ser fram emot ett aktivt 
och framgångsrikt år, under vil
ket nya medlemmar kommer att 
söka sig till Vpk, under vilket Ny 
Dag och Veckobladet -kommer att 
få fler prenumeranter, under vil
ket stadsdelsgrupperna kommer 
att fungera igen och under vilket 
den ekonomiska situationen för
bättras . 

Den nya styrelsen har också 
bestäm t sig för a t t solen ska lysa 
på Höstfesten. 

Väl mött till ett aktivt 1983! 

Gamla cigarrer 
Jag kan inte hjälpa att den skåns
ka vintern, när den nu slår till, ger 
mej illusioner av tundra och isola
tion. När vinden får lyktstolparna 
att vaja som videspön, utom syn
håll eftersom de är flera meter 
bort, och iskristallerna piskar mej 
i ansiktet skulle ett stelfruset ka
daver eller värre i diket inte förvå
na mej. lika litet som vargarnas y
lande. 

Annars var jag på väg till Bok
hörnan . Nyfiken förstås, efter all 
den oförskäm t ohöljda textreklam 
redaktören har bestått den med. 
l Bokhörnan råder rökförbud. Det 
gör nu ingenting, för det finns en 
eminent kafeterrass att röka på, 
men det är i alla fall något oerhört 
för mig som är fostrad hos den in
te rökfria kafevänstern. Tänk er 
Bokcafets gamla böcker, de som 
hade stått på hyllorna ett par år. 
Att läsa dem i sängen var ett våg
spel, ett äventyr, lätt drömde man 

forts. fr. s. l 

den kan de ordna tillfalliga ba
racker på åkern intill fö r de före
tag som vill sä tta igång omedel
bart. SRA (ett LM-företag inom 
kommunikationsradio) är ett så
dant företag, de vill flytta sin ut
veckling frän Kista i Stockholm 
till Pålsjöområdet. SRAs utveck
lingsavdelning omfattar flera 
hundra personer. Landshövdingen 
lär ha satt sin doktorshatt i pan t 
på att de ska få bygga på kaffe
rastavstånd från E-huset . 

- De forskarbyar som har 
fungerat bäst har inte inhyst så 
stora grupper, utan det har rört 

sig bort. De utsöndrade en stark 
och litet äcklig doft av unket kaf
fe och gamla cigarrer. 

Att stänga fönstret 
En bekant råkade passera Palaest
ras fönster vid niodrage't i sön
dagskvälL En fråga inställde sig. o
medelbart: Kan Lunds kommunis
tiska blåsorkester spela Muppar
nas signaturmelodi? Svaret är 
"Nej , inte än." Skämt åsido, Hans 
Eisler (vars polare B Brecht o 
Kurt Weill har skrivit Tolvskil
lingsoperan, som blåsarna också ö
var på) säger emellertid att en 
kommunistisk blåsorkester kan 
spela allt, men ibland stänger man 
fönstret . 

Lucifer 

sig om avdelningar om kanske 10 
eller 20 forskare, säger Thomas 
Schlyter, Vpks representant i 
byggnadsnämnden. Om det kom
mer ett par tre företag som SRA 
så är ju hela forskarbyn full , och 
det kan ju in te vara meningen. Så
dana stora enheter, och naturligt
vis ännu mer tillverkningsindustri, 
hör hemma på Gastelyekan (utan
för Dalbykarusellen) eller på Gun~ 
nesbo. Det allra mär kligas te är 
dock ändå att planerna på en 
forskarby tas som intäkt för att 
ge Draco och Gambro enorma 
markområden med bra läge, för 

Danskjazz 
Den livaktiga jazzklubben Plekt
rum bjuder på torsdag (17/2) på 
renodlad dansk jazz. Thermrenius 
heter gruppen av någon anledning 
och den leds av Pierre Dörge, le
dande jazzgitarrist i Danmark. Kl 
20 börjar konserten i Lunds 
konsthall och det är fri entre för 
medlemmar. Är man inte medlem 
kan man bli det där. Det kostar 
bara ett par tior. Då stöder man 
jazzen i Lund och får löpande 

· program och information om pla
nerade arrangemang. 

Av den just utsända verksam
hetsberättelsen för år 1982 fram 
går att man givit inte mindre än 
34 konserter under året och att 
6000 personer varit och lyssnat. 
Att Plektrum behövs i Lund är 
självklart för alla jazzvänner. Men 
lika självklart tycks det inte vara 
för dessa att besöka Plektrums 
konserter. Publiksiffrorna kunde 
vara bättre. Du som tycker om 
jazz- och bluesmusik, ta chansen 
att höra levande m u sik någon 
gång. Inplanerat är, förutom tors
dagens konsert: 25/2 SPAR TO, 
danskt funk/jazz/rockband, 4/3 
Elvin Jones Jazzmachine. 

A. E. 

fram tida expansion sägs det. Det 
finn s inga chanser att t . ex. Draco 
skulle kunna fylla den föreslagna 
tomten med utveckling inom ö
verskådlig tid. Är det månne fråga 
om förtäckt markspekulation? 

- Om nu forskarbyn blir en 
flopp, fortsätter Thomas, och det 
är tyvärr inte uteslutet, ja då st~r
vi där med ett område som inte 
kan användas för bostäder heller. 
Därför hade Vpks och Mps förslag 
varit att föredra, och det är synd 
att socialdemokraterna i det här 
läget svek de bostadssökande i 
Lund. 

Två alternativa planer för På/sjö ängar. Längst ner vid Tunavägen syns Sparta , till höger motorvägen, längst upp 
No"a Ringen och till vänster Kemicentrum och Sölvegatan. Till vänster V pk s och M ps förslag , där Scheeles väg 
(från Getingevägen ner till Tunavägen öster (till höger) om Sparta ges en relativt östlig sträckning. Forskarbyn 
läggs i höjd med Kemicentrum, Gambro och Draco får mycket stora expansionsområden reserverade. Då blir 
det plats för ett bostadsområde mellan forskarbyn och Sparta med 600 lägenheter, tillräckligt för att motivera en 
väsenffigen utbyggd service i området. Till höger ses det förslag som togs av borgare och socialdemokrater i bygg
nadsnämnden i onsdags. Schee/es väg ligger längre västerut. Gambro och Draco får stora expansionsutrymmen, 
dessutom har tillkommit inplanerade områden för annan (tillverknings?)industri. Forskarbyn ges samma utrym
me som i Vpks förslag, medan det bara eventuellt kan bli några bostäder, och definitivt inte tillräckligt många för 
att utgöra ett självbärande-bostadsområde. 



Bokhörnan öppnad! 
Förra lördagen öppnades bokhandeln Bokhörnan, belägen i 
gamla kafe Fördärvets lokaler mittemot Spyken. Som Vecko
bladet kunde berätta redan förra veckan · satsar Bokhörnan 
främst på litteratur från mindre och mer ovanliga förlag, men 
också på kulturtidskrifter och erbjuder därmed litteratur som 
annars kan vara svår att få tag på. 

Öppnandet gick av stapeln stil
enligt till tonerna från mässings
kvintetten (normalt mässings
sextetten) Folkets .Fana inlånad 
från Lunds Kommunistiska Blås
orkester. Efter »Frihetens For
post» (norsk arbetarsång) invig
ningstalade Staffan Lindberg, bl. 
a. om hur han som barn hade be
sökt lokalerna, då kafe, varvid 
hans far hade gjort en lång utlägg
ning om lärdom och kunskap , så 
att för honom var lokalerna redan 
förknippade med det innehåll de 
nu har fått. Medan kvintetten spe
lade »Barrikadmarsch» klipptes 

bandet av och publiken fyllde o
medelbart den lilla bokhandeln ... 

Bokhörnan för också diverse 
kulturtidskrifter och en röst kom
menterad e det faktum att detta är 
unikt i Lund: - Man känner en 
helig vrede när man besöker Glee
rups eller Akademibokhandeln 
och frågar efter de här tid ~krifter
na. De svarar: »Sådana tidskrifter 
kan vi inte föra. » En sådan här 
hylla tar ju inte upp en kvadrat
meter av deras jättelika lokal'lr. 

P. S. Den som inte prenumere
rar på Veckobladet kan naturligt
vis inhandla ett lösnummer på 
Bokhörnan. 

Degiga kakor 

-Vart är vi på väg kamrat? 
- Till den nyöppnade bokhör-

nan. 
- Dom lär vara välsorterade på 

serier. 
- Javisst, man satsar på »the 

laughing left». 
- Tänkvärt att det första som 

såldes i lördags var ett exemplar 
av VB. 
- Förresten det bjöds ju på vin 

och några sorts degiga oblater på 
invigningen. 
- . Men dom kristrta hade ba

ra Tanzaniakaffe när tredjevärl
denbutiken Klotet invigdes. U
hjälpen går före m ysterierna , så 
att säga. 
- Det sägs att Thomas Schlyter 

blev haffad av polisen på Mårtens
torget efter invi~ningen. 
-Vinglade han . 

- Ånej, Thomas är en nykter per
son, nä det visade sig vara förbju
det att cykla på torget, sam ma 
torg som det är tillåtet för bilarna 
att köra omkring på. 
- Kan det vara san t? 
- Ja, polisen tyckte själv det var 
för sorgligt och lär ha uppmanat 
Thomas att motionera i fullmäk
tige. 
- Må han göra det! 
- Då är vi framme . Oj, vilken al-

tan! 
- Tänk dig en servering här och 

så blåssextetten Folkets Fana en 
· mild sommarkväll ... 

- Synd med den trafiken, men 
man kan kanske kasta degiga ka
kor på bilarna. 
- Dumma dig inte, nu går vi in. 

Vänstern och freden 
Vpks söndagsskola är i full gång igen. Möte på söndag som van
ligt kl. 19 på Vpks partilokal. Veckans ämne är Vänstern och 
Fredsrörelsen och mötet inleds av Kent Lindkvist. 

I det nu tida kalla kriget präglas 
Väst av antisovjetism, samtidigt 
som varje upprorsrörelse i Västs 
inflytelsesfarer betraktas som 
terroristisk. Hur har dessa attity
der växt fram och vilka är driv
krafterna bakom de nutida mot
sättningarna mellan stormakter
na? 

Det nuvarande rustningsupp
svinget bjuder på en global milita
risering utan motstycke. De nya 
vapensystemen förändrar förut
sättningarna för krig både mellan 
stater och inom stater. Vilka kon
sekvenser har utvecklingen av 
kärnvapnen och nya elektroniska 
vapensystem för kampen för sam
hällsförändringar? 

Fredsrörelsens uppsving är en 
reaktion på rustningsuppsvingeL 
Trots en kraftfull opinionsbild
ning har den ännu inte haft något 
avgörande politiskt inflytande. Är 
fredsrörelsens inflytande överskat
tat? Vilket är dess förhållande till 

arbetarrörelsen? Vilka hållningar 
har vänstern till fredsrörelsen? 
Vad kan vänstern bidra med till 
fredsrörelsen; teoretiskt, ideolo
giskt, politiskt? Eller, för att vän
da på det, har fredsrörelsen någon 
nytta av vänstern? Klarar den sig 
kanske bättre utan vänstern? 

Jalta-världens Europa står i 
centrum för denna diskussion. 
Frågan är då vilket Europa freds
rörelsen , arbetarrörelsen och väns
tern står för. Och vilka är vägarna 
till ett annorlunda Europa? Har 
de revolutionära parollerna från 
första världskriget någon funktion 
att fylla idag? Eller är det stäm
rungarna från 1944 som bör fram. 
manas; enhet i den stora alliansens 
tecken? Måste de kommunistiska 
partidiktaturerna i Öst stö rtas 
sam tidigt som kapitalismen i Väst 
avskaffas för att folklig enhet i 
Europa ska kunna upprättas? Vil
ken roll ska USA och Sovjetunio
nen spela i Europa? 

Det våras för 
filmstudio-n 
Nu drar filmstudion igång igen. Mannen på bilden är Jacques 
Tati. Hans 'Fest i byn' ingår i lördagsserien. Den börjar nu på 
lördag kl 13 . Då visas 'Lawrence av Arabien' , denna storslagna 
film om en legendarisk hjälte (spelad av Peter O'Toole) som ma
nipuleras bort av skrupelfria politiker. Längre fram kommer-bl. 
a . Orson Welles 'De magnifika Ambersons', George Stevens tidi
ga verk 'Gunga Din' med Cary Grant samt fem klassiker i gangs
tergenren, bland dem Public Enemy och Gudfadern. 

Stora serien med aktuell 70- och 
80-talsftlm visas på torsdagar. Här 
har man möjlighet att återuppleva 
filmer som Lumets 'Network', 
Lynchs 'Flefantmannen', Boissets 
'Man kallade honom Sheriffen' , 
Viscontis 'Den oskyldige' och 
Menzels 'Sommarstället'. 

Som vanligt kör man även två 
tisdagscirklar. Den första har fått 
rubriken Kultfilm. Här återfinns 
filmer som skapat någon form av 
mystik omkring sig, antingen ge
nom att ha blivit speciellt älskade 
eller - speciellt hatade. 'Casa
blanca', 'Johnny Guitar', 'Peeping 
Tom', 'Heavens Gate' , 'The Last 
Movie' ; se där några utvalda s. k. 
kultfilm er. 

Den andra tisdagscirkeln be· 
handlar dokumentärfilmens his
toria och användningsmöjligheter 
som ett vapen i propagandans 
tjänst. Den mest kända av de fil
mer som visas är väl· den berykta
de 'Viljans triumf, Leni Riefen
stahls suggestiva skildring av parti
dagarna i Niirnberg. 

För den sömnlöse erbiuds mid
nattsfilm under fem söndagsnät
ter . 'Alla helgons holodiga natt ' , t. 
ex. 

Köpenhamns filmmuseum får 
ett besök söndagen den 27 janua
ri. 'Lördag kväll och söndag mor
gon' är en av de fyra »diskbänks
realistiska» filmer som står på pro-

. grammet. 

'· ... ~~;. - .>. 

~f_!, ;~ ::_: _,/ .. 

Alla vet kanske inte att fllm
studion är öppen fö r vem som 
helst. Medlemskort löses före vis
ningarna, som samtliga äger ru~ 
på Sparta. För exakta uppgifter 
se dagspressen under studentkå
ren. Stora serien kostar 50 kr, för
dagsserien 45, tisdagsserierna 35 
resp. 30 . Därtill kommer med
lemskort 25 kr. Om man har tid 
och råd kan man lösa ett total
kort för 150 kr som gäller för alla 
de inemot 50 filmerna. Vilket 
man än väljer så är det en väsent
lig prisskillnad mellan att se film 
på filmstudion och att gå på de 
vanliga biograferna. För att inte 
tala om kvalitetsskillnaden! 

A. E. 
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Läkare och 
läkemedel 
Debattpjäs 
gästar Lund 

Den tyske författaren Rolf 
Hochhuths uppmärksammade 
debattpjäs Läkare ges idag 
fredag och i morgo-n lördag 
på Lunds stadsteater. Det är 
ett gästspel från Helsingborgs 
stadsteater. 

Pjäsen handlar om mygel i läke
medelsbranschen och den tar upp 
frågor som: Kan du som patient 
lita på att din läkare står fri från 
påverkan av läkemedelsindustrin? 
Hur mycket styr egentligen läke
medelsindustrin? Varför får en del 
läkare stora summor utbetalda till 
sig av representanter för läkeme
delsföretagen? Det kan väl aldrig 
vara för att de ska förorda vissa 
läkem edel , kanske rentav farliga 
sådana? 

I pjäsens centrum står en lä
karfamilj, som på olika sä t t drab
bas av den medicinska tekniken . 
Många viktiga frågo r tas upp i pjä
sen. Vart leder den medicinska 
teknologin? Är slutm ålet bästa 
möjliga hälsa åt största antal män
niskor - eller är målet att fram
bringa en lagom stor befolkning 
med optimal funktionsförm åga? 

Men egentligen behöver vi inte 
oroa oss . Det pjäsen skildrar är in
te relevant för Sverige. Det har 
nämligen flera läkare, både från 
sjukhus och från läkemedelsindu
strin, försäkrat ensemblen under 
repetitionstiden . Så då måste det 
väl vara så. Men pjäsen kan ju 
vara värd att se ändå. Om inte 
annat så får man en inblick i hur 
det kan stå till med läkemedels
branschen i ett annat land, ett 
land som alltså inte är Sverige. 
Eller? 

~ . 
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Fula fiskar 
Vi fo rtsätter som utlovat på avdel
ningen fula fiskar. Vem vet, man 
kan kanske på detta sätt visa att 
utseendet inte är allt i världen u
tan att vi mås te lära oss att ta 
hänsyn till inre kvaliteter. 

Alltså , b land det fulaste man 
kan hitta i fiskväg är stenbiten. 
Den dyker upp i fiskdiskarna un
der några korta vin terveckor och 
är en av säsongens verkliga läcker
heter. Vi brukar oftast ä ta den 
som stenbitssoppa men den kan 
också kokas in och serveras kall. 

Stenbitssoppa, 
åt var och en efter behov (därför 
har vi inte angivit några mängder). 
Be fiskhandlaren flå fisken åt dig, 
men kom ihåg att du ska ha levern 
med hem . 

Koka purjolök, skivade moröt
ter och persiljestjälkar i kort spad. 
När grönsakerna är halvkokta sal
tar du och lägger i kryddpeppar , 
lagerblad och den skivade fisken 
som du låter koka i 10 minuter. 
Då tar du upp fisken och späder 
med mjölk (alt. gräddmjölk) till 
önskad mängd soppa som du se
dan reder med en kula av smör 
och vetemjöl. 

Under tiden detta puttrar sköl
jer du levern noga så att du får 
bort allt blod och passerar den ge
nom en sil (tryck med en träslev 
eller sked) . Rör samman levern 
med en äggula i serveringsskålen, 
slå soppan över, rör om och lägg i 
fisken. Klipp över litet persilja, ä t 
och njut. 

Sillasoppa lagar man på samma 
sätt och det är faktiskt inte dumt 
heller. 

Rolf Ni/son 

ERBJUDANDE! Claire Brete'cher : De frustrerade 
del I, II och III. 20:- per del. Eller för alla tre delarn~ 
tillsammans 48:-. 

Bokhörna n, Östra Vallgatan 25, Bokhörnan 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 LUND 

Bio 16 -· 
Nu får vi allt se till att gå flitigt på 
Bio 16 här i Lund. Annars vet 
man inte hur det går med visning
arna i fram tiden. På flera orter 
har Bio 16 fått upphöra på grund 
av för dålig publiktillströmning. 
Här i Lund kör man dock oförtru
tet vidare under våren. 

J u st nu är tjecken Jiri Menzels 
komedi 'När seklet var kort' ute 
på en visningsrunda i kommunen. 
Menzel var den som gjorde publik
framgången 'Låt tågen gå' för någ
ra år sedan. Enligt samstämmiga 
vittnesbörd från ett antal kritiker
proffs är 'När seklet var kort' en 
verkligt rolig film. Den utspelar 
sig i en liten lantlig stad på 20-ta
let. Den unge bryggeridirektören · 
Francin och hans hustru Marja 
utgör det perfekta paret. Han är 
allvarlig och nervöst lagd. Hon är 
livlig och impulsiv. Så får man be
sök av Francins bror, livfull och 
öppen som Marja. Tillsammans 
ställer de Francins nerver på hårda 
prov. Vad som sedan händer? Ja, 
det kostar det ingenting att ta re
da på, bara besväret att ta sig till 
någon av visningslokalerna, där 
det är fri entre. T. o. m. den 21/2 
kan man se filmen i Lund. Idag 
fredag visas den kl 19 på Torna
gården, på söndag kl 18.30 på Li
nerogården. Övriga tider och plat
ser annonseras. 

A . E. 

BARNTILLSYN ÖNSKAS 
Svante, 9 mån., behöver tillsyn 
några timmar om dagen! an
tmgen f.m. eller e.m. , en till två 
dagar i veckan. Ring Boel eller 
Ulf tell3 15 17 (kvällstid). 

En liten, ovanligt underbar , rum s
ren, 1-årig honkatt skänkes till 
kattvän på grund av allergiskt 
barn i familjen . Ring Anita, tfn 
11 17 30. 

Vräkt! Kan man bli än idag om 
man kräver reparat ioner. 31 mars 
blir jag och min hund utan bo
stad. Har du ett rum eller två att 
hyra u t (gärna kollektiv), hör av 
dig till Olof, tfn 14 07 89 . 

Vpks SÖNDAGSSKOLA har mö
te sö 13/2 kl 19 p~ Voks partilo
kal , Bredg. 28. »Vänstern och 
fredsrörelsen)), inledare Kent 
L i ndkvist. 

AKTIONSGRUPPEN för solidari'. 
tet med Bolivias folk, m å 14/2 k·l 
19 i stadsbibl. hörsal. Se art ikel. 
BLASORK ESTERN. Till redak 
t ionen har influtit motstridiga 
uppgifter. Här programkommit· 
te ns: R epetition som vanligt sö 
13/2 kl 19, Palaestra. V i övar Die 
Ballade v om angenehmen L eben , 
Singing of the socialist Mother
land och We shall overcome. Ta 
med resten av t olvskillingssviten . 
För nya notn ummer, se för r a VB. 
Stadsdelsgrupp ÖST E R har stu 
diemöte om 3:e vägen, ti 15/2 kl 
19. (Var? Sätt . anm.) 
VPK IF tränar lö 12/2 kl 16 på 
L erbäcksskol an. 
Lunds LS(SAC) sta rtar syndika
listisk grundcirkeL l ntrod u k tians
möte må 14/2 k l 19, LS-Iokalen, 
Sandg. 14. 
Lunds LS(SAC) har temakväll on 
16/2 kl 19, plats som ovan: >>Ar
beta m indre , lev väl ». 
K OMMUNALPOLITis K STU
DIEDAG lö 12/2 kl 10 stadsbiQI. 
studiecirkelrum. Kontakta Birg. 
Bommarco , tfn 14 51 85. 
SJA K K och L U DO f am iljefö re
stä llning, Grenland Friteater, lö 
12/2 kl 15, konsthallen . 
SÖ-FÖR E LÄSN. G. Adler-Karls
son, stadsbi bl. hörsal sö 13/2 kl 
16. 
Föreläs. SKANSK MAT. Stads
bibl. hörsal, m å 14/2 kl 14. 
Arbetsdemonstration GREN
LAND FRITEATER , må 14/2 kl 
19, Lunds teate rskola, Kävlingev. 
26. 
CEASARS BLUESBAND, Pub 
Sparta , f re 11/2. 
LASSE TENNANDER, Pub Spar
ta, lö 12/2. 

kommunistisk 
kommunalpolitik 

KOMPOL h·ar möte m å 14/2 k l 
19.30, partilok alen, E'redg. 28 . 
Dagens poli tiska fråga: Vår poli tis
la propagand-:1; nä:-:-3dir. :"':""'.m.? .. 

~ECKOBLADET 

Veckans redaktion sutskott ut-• 
gjordes av: Olle Teleman, Kristina 
Lanthoh och Anders Emilson. 

Bilder: Jan Hinderson (foto ) och 
Thomas Schlyter (planskisser) . 
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