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Från Lund till Nicaragua 
- Glädjen var stor redan i hamnen i Corinto, när den första sändningen jordbruksredskap lossades. Och den blev ännu större när 
maskinerna kom fram till V alle de los Aburtos, målet för projektet. . 

- Genom kontakter vi har i Nicaragua har vi förstått att det här med jordbruksredskap är en mycket uppskattad form av ut
ländskt bistånd. Detta säger Gustavo Galleto, medlem i Stödkommitten för Centralamerikas Folk i Lund. Gustavo har själv arbetat 
med jordbruk i Nicaragua och vet vilka behov som finns där. ' 

Från Lund ..... 

Just nu pågår iordningsställandet 
av en andra omgång maskiner på 
Mejeriet vid Stadsparken. Det är 
plogar, harvar, gödselspridare, så
ningsmaskiner och slåttermaskiner 
som insamlades av kommitten 
bland Skånes bönder i höstas och 
som nu snart är reparerade och 
uppfräschade. · 

- Snart är det dags för en ny 
insamling, tycker Gustavo. 

- Behovet är visserligen täckt i 
Valle de los Aburtos men samti
digt är det skriande i andra delar · 
av landet. Så vi fortsätter så länge 
det finns bönder som har något 

att skänka. Fast vi väntar nog tills 
det blir lite varmare. 

Detta projekt är inte det enda 
som stödkommitten har på gång. 
För Nicaraguas del jobbar de dess
utom med tandvårdskliniker (17 
st är skickade hittills), tandbors· 
tar , näringsberikat mjöl , kläder , 
sjukvårdsmaterial m m, mm . 

- När det gäller El Salvador 
och Guatemala så kan vi "bara" 
skicka pengar, förklarar Lennart 
Nilsson, en annan kommittemed
lem. 

- Vi kan ju inte adressera ett 
paket med FMLN/FDR, gerillan i 

. .. . . till Nicaragua. 

El Salvador, och tro att det ska gå 
fram. Däremot så har vi skickat 
mycket pengar, 469 000 förra 
året. 

stödkommitten i Lund är 
känd för sin effektivitet, både här 
i Sverige och i mottagarländerna. 

- Det är roligt, tycker Lennart 
och berättar i samma andetag att 
dom har tre radioprojekt på gång, 
Radio Sandino, Radio Vencere
mos Radio Guatemala Libre. Plus 
att snart får kommitten eget sänd
ningstillstånd i Lunds Närradio! 

-Ja, fnissar Lennart, vi har 
aldrig några fritidsproblem, det 

har vi inte tid med. 
De närmaste helgerna kommer 

han och Gustavo att tillbringa på 
mejeriet. Klockan 11 varje lördag 
slås portarna upp för alla som vill 
hjälpa till med konkret . solidari
tetsarbete och Lennart och Gus
tavo hoppas att det bhr många. 
Om det lockar mer med teoretiskt 
arbete har stödkommitten möte 
varannan torsdaf på ABF. Alla 
önskas välkomna . 

Gunilla Thieme 

Avdragsinterpellation i fullmäktige 
OM ETT INDIREKT MEN EFFEKTIVT SATT ATT FA FLER RESENARER TILL KOLLEKTIVTRAFIKEN 

- Ett visst mod att i deklarationstider lägga fram en interpellation som går ut på att klämma åt en stor grupp skattebetalare, sa 
en politisk motståndare med ett stänk av beundran i rösten. Ja, Vpks förslag om åtgärder för att bevaka k ommunens intressen vid 
tilllämpningen av de nya reglerna om reseavdrag har väckt både beundran och undran, för att inte tala om andra reaktioner. Det 
finns därför anledning att så här efteråt referera vad so11,1 faktiskt står i interpellationen, och vad som sades i debatten som följde. 

I och med de nya reglerna för re
seavdrag förvän tas skatteundeJla
get för Lunds kommun ökjl/fned 
ca. 25 miljoner kr, säger 1SK i sin 
rapport »Arbetspendling och rese
avdrag i sydvästra Skåne». Rap
porten visar att arbetsplatserna i 
Lunds tätort kan nå[ med allmän
na kommunikatione från de fles-

ta orterna i SSK-regionen utan att 
för.dröjningen jämfört med bil 
uppgår till 2 timmar. 

I interpellationen konstateras 
det att grahskningen i en del fall 
är summarisk redan i dag. »Hittills 
har avdragen för faktisk eller fik
tiv resa med egen bil varit. mycket 
stora, och det finns anledning att 

tro att flertalet aktuella deklaran
ter försöker behålla avdraget, som 
genom sin storlek kommit att 
betyda mycket för deras privata e
konomi. )) 

»S tar k a ekonomiska skäl talar 
alltså för att kommunen engagerar 
sig i frågan om de nya reseavdra
gens tillämpning .... Mycket vik-

tigt är rättviseskälet, att de dekla
ranter som noga följer reglerna in
te förlorar på det, och att tillämp
ningen blir likformig.)) 

»Kommunen kan på olika sätt 
verka för att de nya reglerna efter
levs: - En uttalad avsikt att noga 
följa utvecklingen skulle öka taxe-

forts. s. 3. 
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~se.ru., Vpk bäst igen Giftkväll i Sjöbo 

I december beslutade kommun
styrelsen vända sig till de politiska 
partierna för att be om direktiv 
till den kommunalpolitiska utred
ning som skall börja sitt arbete nu 
i vår. Remisstiden gick ut i slu tet 
av januari och stadskansliet har nu 
sammanställt svaren. Ettlnte allt
för betungande uppdrag för kans
liet som det skall visa sig. 

Miljöpartiet har en del bra syn
punkter, som emellertid varit i 
säck innan dom kom i påse, om 
läsarna förstår vad vi menar. En 
bantning av kommunalrådsorgani
sationen, politiska sekreterartjäns
ter åt oppositionen och ett nytt 
sätt a t t räkna partistödet är alla . 
gam!~ välkända VPK-krav . Origi
nellast är Mip :s förslag om en läse
sal för de förtroendevalda, vilken 
även skulle kunna " fungera som 
en informell kontaktpunkt över 
partigränserna" . Vi ser framför 
oss bilden av Stig Nilsson och Gun 
Hellsvik inbegripna i ca animerat 
samtal, medan Bir~er Rehn hyss
jar år dom för att fa läsro. 

En kväll härförleden åkte jag och en kamrat till Sjöbo. Vi hade 
fått veta att det där anordnades en debattkväll om framtidens 
jordbruk. 

Vad har till att börja med folk
partiet att säga om den kommuna
la demokratin? Ja, den som det 
vi sste. Folkpartiet har nämligen 
som enda parti inte lämnat något 
svar. Hur kan nu detta komma 
sie;? Två funderingar anmäler sig. 
Kan detta vara en knäpp på näsan 
åt Arne Annmo , som ståt t fadder 
åt utredningen, och en anvisning 
om vem det nu är som styr och 
ställer hos liberalerna? Eller är det 
bara så att folkpartie t är så ner
kört och fullt av motsättningar att 
dom inte kan samla sig till en 
ståndpunkt i frågan? 

Moderaterna är faktiskt något 
mer talträngda. På fyra rader ut
vecklar dom sin syn på den kom
munala demokratin. Att modera
terna i och för sig inte har något 
intresse av att utveckla den kom
munala demokratin, visste vi på 
förhand. Men att valframgångarna 
stigit partiet så åt huvudet , att 
man inte ens försöker dölja sin 
arrogans är kanske lite överraskan
de. 

Centerpartiet är fortfarande 
sura för att dom inte fick. en egen 
kommun att regera över, vilket 
dom fortfarande tror skulla ha 
löst alla demokratiska problem. 

Socialdemokraterna hllf skrivit 
ett kort och principfattigt svar 
som nästan helt och hållet skjuter 
in sig på sammanträdestider och 
arvoden. 

Som vanligt när det gäller de
mokra tifrågor har Vpk dom int
ressantaste och mest genomarbe
tade synpunkterna. I vårt remiss
svar är den principiella grundsy
nen att det går en vattendelare 
mellan den kommunala byråkra
tin å ena sidan och de politiska 
partierna och -deras förtroende
valda och den andra. För att ut
veckla demokratin måste partier
nas inflytande stärkas på bekost
nad av tjänstemannainflytandet. 
Detta gör man genom att rejält 
förbättra partiernas (särskilt dom 
smås) möjligheter till insyn i mak
tens alla vinklar och vrår. Detta 
plus bättre arbetsvillkor, genom 
t ex politiska sekreterartjänster, 
expeditionsmöjligheter och kon
torsservice, är fundamentalt för 
att utveckla demokratin i kommu
nen. Ger man de politiska partier
na bättre insyns- och arbetsmöjlig
heter ökar enligt vår mening för
utsättningarna för en fördjupad 
kommunal demokrati. I en repre
sentativ och pluralistisk demokra
ti som vår är de politiska partierna 
ett sine qua non. 

Om incest 

En kväll härförleden åkte jag och 
en kamrat till Sjöbo. Vi hade fått 
veta att det där anordnades en de
battkväll om framtidens jordbruk. 
Resan dit gick fortare än beräknat 
så vi ägnade en stund åt att 
beundra det vackra kommunal
huset , som är värt ett besök. 

När kommunstyrelsens ordfö
rande hälsade oss välkomna var 
fullmäktigesalen fullsatt. Det vi
sade sig vara sista sammankoms
ten i en rad föreläsningar och de
batter som kommunen ordnat till
sammans med Lunds Universitet , 
det s. k . Sjöboprojektet Inte för 
att jag är småsin t och missunnar 
en landsortskommun att ta vår lä
roanstalt i anspråk, men jag kunde 
inte låta bli att känna ett sting av 
avundsjuka och undra varför inte 
Lunds kommun engagerar univer
sitetet för olika projekt. 

Den förste talaren var Torgny 
Andersson, lantbrukare från Ste
hag. Sedan sex år tillbaka driver 
han och hans fru ett lantbruk helt 
utan gifter och konstgödsel. De 
första åren hade de svårt att få det 
att gå ihop, men nu går det så bra 
att de har råd att anställa med
hjälpare. Förutom att maten blir 
bättre kan det också med en an
nan typ av jordbruk finnas möj
lighet att skapa fler jobb på lands
bygden. 

Arne Lynge, LRF-ordförande i 
södra Sverige och en argonom 
från Hushållningssällskapet för
svarade sedan det traditionella 
jordbruket. Siffror och tabeller 
togs fram; stallgödsel är minst lika 
farligt som konstgödsel och i jäm
förelse m ed andra länder är rest-

I slutet av januari anordnade Kvinnocentrum i samarbete med studiefrämjandet ett möte om 
incest. stadsbibliotekets hörsal var så gott som fullsatt med kvinnor. Tyvärr var endast ett fåtal 
män närvarande. 

Föredragshållare var Karin Olofsson, som kommit i kontakt med incest genom sitt arbete med 
Kvinnojouren i Stockholm. Hon är egentligen lekman och har haft misshandlade och andra svårt 
utsatta k vinnor boende hos sig. 

Definition av incest: ensidigt ut
nyttjande av närstående barn, van
ligast pappa-dotter men också 
pappa-söner. Det är dock inte o
vanligt att kvinnor eller kvinno
figurer begår incest gentemot 
döttrar eller söner. Incest är ett 
komplicerat psykologiskt drama. 
Det finns olika grader av incest 
alltifrån psykologisk incest, verbal 
incest till fullbordat samlag. 

De personer som begår incest 
har själva stora psykologiska prob
lem, de behöver psykoterapi för 
att komma tillrätta med sina 
problem. I sexualbrottsutrednin
gen föreslås förbud m o t sexuell t 
ofredande, påföljden för incest 
eller våldtäkt föreslås till fängelse 
i två år och minst 8 månader. I 
USA är den dömde på vissa ställen 
skyldig att gå terapi under fängel
sevistelsen. 

Det som S. Freud kallade sex
uella fantasier har många gånger 
varit en incestuös verklighet. 
Freud visste detta, men kunde i 

det samhälle han levde i inte avs
löja dessa medelklassfamiljers 
hemligheter. 

Incesten börjar ofta i milda 
former med budskap från den 
vuxne »du får inte tala om det 
här, det är vår underbara hemlig
het». Barnet känner en viss lust 
och tar på sig skulden. Sedan föl
jer avsky och barnet försöker på 
olika sätt komma ifrån situatio
nen genom att uppvisa symtom 
som exempelvis sängvätning, agg
ressivt beteende eller sexuellt u t· 
manande beteende. Flickor drar 
sig undan och slocknar. Tilliten 
till livet skadas. och senare i livet 
hämnas de på andra människor 
och ställer till oreda för sig själva 
och andra, speciellt för de män
niskor som kommer dem nära och 
för vilka de blottar sig. Ofta beter 
de sig utmanande, har ingen för
måga till mogen kärlek utan sna· 
rare sexualiserad kärlek. Miss· 
handlade kvinnor som stannar 
kvar i sina förhållanden har ofta . 

blivit incestuöst kränkta i barn
domen, detta är också vanligt 
bland narkomaner. För tonåringar 
som rymmer hemifrån klin det 
vara ett sätt att komma ifrån in
cestövergrepp i hemmet. Karin O. 
menar att för att bli »botad» mås
te den person som varit utsatt för 
incest genomgå psykoterapi där 
terapin handlar om rejält sorgear
bete för att så leda fram till förlå
telse. 

Litteraturrekommendationer 
Eva Ekselius: 

Våld mot kvinnor 
Kristina Liljestjärna: 

Två systrar 
A lic e Miller: 

I begynnelsen var upp· 
fostran 

Asa Britasdotterj 
Britta Stövling: 

Incest - dotterrätt mot 
patl'larkatet 
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produkterna i maten mycket 
mindre här. En kvinna i publiken 
undrade dock om det trots allt 
inte finns en risk med alla be
spru tningsm ed el. Hon försäkrades 
om att allt kontrolleras noggrann t 
via försök med möss och hon kan 
vara helt lugn, befolkningstillväx
ten i landet bevisar ju att det inte 
finns någon anledning till oro , 
dessutom finns det en massa na
turligt gift, mögel o. dyl. i naturen 
som är minst lika farligt. Nils Mal
mer, professor från ekologiska in
stitutionen samt Magnus Enell , 
forskarass istent från limnologen 
redogjorde för Ringsjöprojektet. 
Med hjälp av siffror, tabeller , stap· 
!ar och diagram visades sambandet 
mellan jordbruket och den stigan
de fosfathalten och försurningen 
av Ringsjön. Förr i tiden kunde 
man med blotta ögat se 2.5 m ner 
i vattnet , nu inskränktes sikten till 
0.5 m. De kringliggande kommu
nernas reningsverk fick gott be
tyg. 

Arne Lynge försökte i det 
längsta misstänkliggöra resultaten 
från Ringsjön. Nya diagram 
plockades fram som bevis för att 
konstgödsel inte alls är så farligt, 
husmödrarnas tvättmedelsan
vändning framhölls också som en 
bidragande orsak till vattenförstö
ringen. Och till slut, när argumen
ten tröt påminde han om att 
stadsborna på 30-talet kommit på 
att det är fmare att skita i vatten, 
ett ofog som tyvärr sedermera 
spridits till landsbygden, men då 
protesterade ordföranden och 
tyckte att det inte hörde till ä m
net. 

På hemvägen pratade vi om att 
kvällens debatt bara är början på 
en viktig kamp för bra mat och 
rent vatten. Och egentligen är det 
ju inte t-ara böndernas fel att det 
blivit så här, det är de multinatio
nella giftbolagens jakt på profit 
som förvridit synen på lantbru-

. karna och deras rådgivare. 
När vi kom till Dalby svängde 

en stor lastbil, nästan som i skydd 
av mörkret, ner på vägen mot 
djurfabriken och jag tänkte att 
det finns mycket som behöver 
plockas fram i ljuset, för män
niskor är ju inte möss. 

Bodil . 



Lokalare än VB: 
Östra Torn-kuriren 
I en oregelbundet återkommande artikelserie brukar vi presen
tera någon av de olika tidskrifter som ges ut i Lund. Den här 
gången rör det sig om en verklig lokaltidning. 

Namnet är Östra Tornkuriren , 
men spridningsområdet är begrän
sat till Ö Torns nordöstra hörn, 
de 314 hushållen i bostadområdet 
Djingis Khan. Tidningen bekostas 
av den lokala bostadsrättsföre
ningen och kommer u t med 6 - 7 
nummer om året. Varje nummer 
består av ett drygt 20-tal sidor i 
A5 format . Utformningen är 
snygg och professionell, det finns 
yrkesfolk i redaktionen. 

Någon brist på material tycks 
tidningen inte lida av - det bor 
tydligen skrivglatt folk på Djingis 
Khan. Här finns allt från fin
stämda dikter av områdespoeten 
Anita Johansson, till styrelsens 
senaste förmaningar. 

Djingis Khan är ett aktivt bo
stadsområde. Den mest storslagna 
manifestationen av detta är den 
årliga Bananfesten, men också till 
vardags händer det saker: musik
cafeer, barnfilmer, danskurs ... 
Området har egen sånggrupp: Mid
nattskören och en gitarrorkester 
under uppbyggnad. Kalendariet i 
ÖTK ger ett imponerande intryck. 

Aktiviteten gäller också visavis 
boendet . styrelsens ambitiösa ut
redningar om utbyggnad av husen 
stöts och blöts i enkäter och dis
kussionsinlägg. Området består av 
enbart 3-rumslägenheter, och ef
tersom det enligt enkäten finns 
två eller fler barn i över hälften av 
hushållen, finns det ett behov av 

utbyggnad på många håll. 
I senaste numret hittar vi en 

frän vidräkning med det dyra och 
inkompetenta HSB-service. I ett 
tidigare nummer fick styrelsen , 
och särskilt dess ordförande, en 
välförtjänt råsop för den maktfull
komliga handläggningen av farg
sättningen på husen . (Resultatet 
tvingas jag uthärda varje morgon 
när jag drar upp rullgardinen -
grårosa och grönsvart tror jag det 
kallas). En annan form av kritik 
drivs i den med tiden allt egen-

östraTorn 
Kuriren. 

domtigare anonyma följetången 
Sagan om kaninerna och rävarna. . 

östra Tornkuriren är en trevlig 
liten tidning, klart läsvärd åt
minstone för dem som bor på 
Östra Torn. Det är "det lilla livet" 
som speglas i tidningen, och i den 
mån de boendes vyer sträcker sig 
bortom gillestugan, värmesyste
met och Bananbacken, får man in
te veta så mycket om det i ÖTK. 

Men visst borde varje bostads
område ha en Östratornkurir l . 

JH 

Pågatågen går! 
Det var deltagarrekord på februarimötet med Svenska Järnvägs
klubbens skåneavdelning när Lennart Serder från SSK berättade 
om Pågatågen. 

Inte var det SJ :s förtjänst att det 
blev en ny generation lokaltåg i 
Skåne. Det framgick tydligt av 
Serders inledning liksom det fram
går av den dokumentation som 
SSK nyligen har gett ut. Med Lars 
Peterson som SJ-chef var det all
deles stopp. Med Bengt Furubäck 
blev det bättre men kostnaderna 
var länge en stötesten. Lösningen 
blev att kommunförbunden själva 
köpte sina tåg från Asea vilket 
blev mycket billigare än att gå via 
SJ . 

Att det blev inkörningsprob
lem med ett helt nytt system var 
inte så underligt, menade Lennart 
Serder, som också tyckte a t t en 
del redan höll på att lösas och att 
allmänhetens mottagande var po
sitivt - det tyder biljettstatistiken 
på. Och så blev det frågestund och 
besked kring några spörsmål: 

Toaletter ska det inte finnas, 
"då börjar folk kräva dem på 
långa bussturer också". Det finns 
ingen tid att tömma toalettankar 
under dageh, och tankar som rym
de en hel dags produktion skulle 
äventyra tågens stabilitet eller åt
minstone begränsa utrymmet. 

Någon hållplats i Källbymölla 
verkar inte trolig men den i Gun-

nesbo kommer liksom - utanför 
Lunds kommun - Dösjebro. 

Lommabanan ligger kvar så lo
kaltrafiken kanske kan komma 

igen ett annat år när SJ har sänkt 
sitt pris. 

Fler biljettautomater är redan 
beställda. 

Folk tar ofta fel tåg i Lund. 
Eventuellt får man ta in alla SJ
tåg på ena sidan av plattformen 
och lokaltågen på den andra, och 
så sätta upp höga staket längs 
plattformens mitt. 

Annars var det mesta som sagt 
bra. Och Lennart Serder verkade 
tro på upprustning av Ystadba
nan. 

-Hoppas bara att Lars Peter
son inte blir landshövding efter 
Hörjel, suckade ett par pensione
rade SJ-anställda på vägen ut. De 
vet vad de talar om. 

gr 
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Intressant· bankbok 
Med anledning av Lundabygdens Sparbanks 150-årsjubileum i år 
har det kommit ut ytterligare en blädderbok om Lund, nämligen 
I Lundabygd av Nils Palmborg. · 

Såvitt jag fö rstår har boken helt 
bekostats av jubilaren och bl a de
lats ut gratis till Föreningen Gam 
la Lu;Jds medlemmar. Huruvida 
den finns i handeln är i skrivande 
stund oklart, på biblioteken kom
mer den förstås att finnas. 

Nåväl, ytterligare en Lunda
bok alltså, ger den något nytt? 
Nils Palmborg har ambitionen att 
vaska fram gamla bilder, som man 
inte sett förr. och det har han 
lyckats med. · Eftersom sparban
ken har kontor inte bara i Lund, 
utan också i så exotiska orter som 
t.ex. I >alby, Veberöd och Genarp, 
ja t o n t ända bort i K.lågerup och 
Lödde cöpinge, så har detta gett 
Palmborg en utomordentlig anled
ning att ta med sällan skådade fo
ton fr~n dessa utkanter och även 
från landsbygden runt om. Det 
har blivit en bok, som det är rik
tigt roligt att bläddra i. 

72 insättare, en låneansökan 
Om sparbanken står det inte stö 
rande mycket i boken. En hand
full bilder från eleganta bankkon
torinvigningar kan man tolerera. 
Intressantast är annars bankens 
programförklaring publicerad i 
Lunds Weckoblad 23 januari 1833 
inför bankens öppnande och åter
given i faksimil i boken. Där kan 
man läsa att "på penningen beror 
ytterst all utveckling i våra dagar; 
ju mindre man har däraf, dessto 
större är dess wärde. " Därför är 
det viktigt att "Man bör göra den 
fattiges schilling så mycket wärd 
som möjligt . . . Detta är det enda 
som kan återföra sparsamheten 
hos den klass, som mest behöfwer 
den." Och författaren drar slu tsat
sen att "en sparbank i ett sam
hälle är den enda fattigvård, som 

forts. fr. s. l. 
ringsnämndernas uppmärksamhet. 
- Kommunen kan ensam eller till
sammans ·med andra kommuner 
vända sig till riksskatteverket eller 
regeringen för att taxeringsnämn
der på pendlarorter får mer tid 
och resurser till sitt förfogande, 
en satsning som snabbt skulle ge 
utdelning för både stat och kom
mun. - Kommunen kan genom 
att ta fram mer varierad och de
taljerad statistik över restider och 
resmöjligheter än vad SSK kunnat 
göra, ytterligare underlätta taxe
ringsnämndernas arbete J> 

Interpellationen besvarades av 
Gun Hellsvik(m). » ... visat en män
niskosyn som borde vara främ
mande för var och en som tror på 
demokratin.» Gun Hellsvik menar 
vidare att man genom att genom
föra de föreslagna åtgärderna 
misstänkliggör alla deklaranter 
och granskande tjänstemän i taxe
ringsnämnderna. »Vi på den borg
erliga sidan ... är inte beredda att 
misstänkliggöra alla p g a av att 
ett litet antal inte lever upp till de 
krav vi har rätt att ställa på var
andra.» 

Svaret kommenterades i sin 
tur av Stig Nilsson. » ... det är Gun 
Hellsvik som underkänner demo
kratin när hon genom sitt känslo
laddade svar där hon inte på 

· minsta sätt berör sakfrågan, vill ri
, da spärr mot den demokratisk rät-

leder till målet, emedan den mins
kar den fattiges antal, då alla öfri
ga fattiginrättningar endast an
tingen öka det. eller göra dess bör
da ty ngre." Första dagen fick ban
kan 72 insättare och en lånean
sökan. 

Mångsysslaren Agardh 
Programförklaringen publicerades 
anonymt, men det blev senare 
känt att skribenten var en av ban
kens grundare - Carl Adolph 
Agar d h. 

Agardh var en märkvärdig 
mångsysslare. V ad sägs om en lev
nadsbana, som matematiker - bo
taniker (pionjär inom algforsk
ningen) - präst - riksdagsman -
nationalekonom - biskop? 

Som nationalekonom kom han 
att intressera sig för praktisk eko
nomi och här kom initiativen till 
Lund s sparbank, Skånska hypo
teksföreningen och andra inrätt
ningar. 

Under sin lundatid hann han 
också med att starta en av de förs
ta lundatidningarna - Lunds Alle
hand.a. där också Tegner och Lmg 
medarbetade. Under biskopstiden 
i Karlstad utvecklades han till.ak
tiv skolman, som bl a ivrade för en 
omdaning. av läroverken. Han in
spirerade =~till en utveckling av 
sockenbiblioteken inom sitt stift 
- en pionjärinsats. Litteraturhis
torikerna k;änner till Agardh som 
Gustaf f:.~ings morfar. Om den
na intr~ta person kan man ~
sa i en bok av Bengt Wallerius. Bo
ken heter . Carl Adolph Agardh, 
romantikern ·.- politikern. Tiden i 
Lund. Boken kom redan 1975. 
Men kom ihåg att en oläst bok är 
en ny bok! i. 

ten att debattera ... en fråga av 
största vikt och att hon som kom
munstyrelsens ordförande nekar 
att besvara frågor av största bety
delse för kommuninvår•T'Tla och 
kommunens ekonomi.» 

»Enligt Veckans Affårer om
satte den ekonomiska brottslighe
ten i Sverige 1978 40 miljarder kr. 
Rikspolisen har räknat fram att 
stat och kommun varje år går mis
te om 20 miljarder kr på ~nd av 
skattefusk. För ett par ar sedan 
konstaterade Dagens Nyheter i en 
artikel att 80 procent av alla 40-
49-åringar med inkomster över 
80 000 skatteflfflar. 730 000 
människor jobbade svart 1979 
och det beräknas att detta bety
der att över 30 miljarder kr un
dandras skatt. Har man allt detta 
klart för sig förefaller det horri
belt att påstå att vi i Vpk skulle 
underkänna demokratin när vi fö
respråkar mer resurser till taxe
ringsnämndernas förfogande». 

»Ytterst är det otillräckligt 
med mer resurser till taxerings
nämnderna men de behövs just 
nu. Ytterst måste vi ha ett nytt 
skattesystem för att komma till
rätta med de stora orättvisorna.» 
»Hellsvik borde ha gett ett rejält 
svar och sett till att vi fått fram 
statistik på restider och resavstånd 
och vidare sett till att delar av de 
25 miljonerna används för att för
bättra kollektivtrafiken.» 
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ljugarbänken 
Veckans närmast oundvikliga frå
ga lyder: Hur ser ni på den s k for
skarbyn? 

l) 
'·~ ~41i' 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 U.JM:l 

e . 

' 

--~ llll!egerd Göransson (s) 

" 
Birger Rehn (s) •

~--~ :~ 

~ 
Lennart Ryde (m) Nils Arne Andersson (c) 

--------------~ 

Nr 78 ute nu l l 
Ur innehållet : 

Eric Robshawm/Den väst
europeiska vänsterns tillstånd 

Lennart Schön/Det bisarra, 
det magra och det sanna 

Göran Ahrne/ Att tillämpa 
olika klassmodeller 

Debatt om marxismen; 
I ringhörnorna Ingvar Johans
son, Svante Nordin och 
Lennart Berntson 

Artiklar om Polen, om social
demokratin och keynesianis
men, recensioner. 

Zenit finns att köpa på Bok
hörnan, Östra Vallgatan 25 

ZENIT ~\l 
Box 1156 

221 05 Lund 

-Som gammal elektriker 
tycker jag att det låter 
spännande med elektro
ner . 

- Det är otäckt med alla 
krigsprylar som ska till
verkas men man f å r tänka 
på jobben . Att vara social
demokrat är att vara klu· 
ven .. . 

- Vi från byarna tycker 
förstås det är bra med en 
ny, stor by på Lunds öst· 
ra kant. 

- Utmärkt! Tusen högav
lönade forskare kommer 
definiti v t att avgöra den 
sociala balansen i stan. 

-Efter revolutionen 

Som en försmak av det goda 
livet efter revolutionen publi
cerar VB (med ensamrätt) re
ceptet på huvudrätten som ser
verades vid VPK Lunds årsfest. 
Huvudrätten kan ätas som ensam
rätt. 

DANS 
Latinamerikansk 
dans på Smålands 

Nation. 
Lördag 26/2 kl21. 

Latinamerikansk mat 
och dryck saveras. 

Arr.: Föreningen Uruguay. 

Madeiragravat innanlår 

6 pers. . 
500 g jämntjockt innanlår i bit 
1/2 dl socker 
1/2 dl salt 
l msk grovkrossad svartpeppar 
l msk olja 
1/2 dl madeira 

Stryk in köttet med oljan (den 
skyddar det yttersta mot att gra
vas för hårt). Strö och häll över 
övriga ingredienser, lägg ner i tätt
slutande påse och låt stå under 
lätt tryck i 5 dygn. Vänd köttet 
emellanåt och rör om i spadet. Ta 
upp köttet och skrapa av kryddor
na. Låt det vila över natten. Köt
tet ska sedan skäras upp i mycket 
tunna skivor varvid en skärmaskin 
mer eller mindre är ·av nöden (om 
du inte har någon så fråga din 
slaktare). Man får ut ca. 40 skivor. 
Ett -lämpligt tillbehör är en gravsås 
som man gör på samma sätt som 
gravlaxsås men byter ut dillen 
mot fårslagsvis persilja, dragon 
och körvel. (Man kan också grava 
fiien, -vilket tar 3-4 dygn, men en
ligt min uppfattning är sämre ef
tersom den mörare men har en 
tendens att bli väl lös i köttet av 
gravningen - dessutom kostar 
den 50 kr mer per kilo. Däremot 
ger kalvfile och fläskfile utmärkt 
resultat. Ersätt då gärna madeiran 
med sherry.) 

PS Ljugarbänken 

FÖRENINGEN URUGUAY har 
rikskongress !ör 26/2 kl 9 -18 p å 
Smålands nation . 
SÖNDAGSFÖRELÄSNING på 
stadsbibliotekets hörsal , Bredg 3 
27 feb om l nvandrare i Eu r opa : 
första och andra generationen. 
KHF :s FÖRELÄSNINGSSERIE 
tis 1 mars kl 19.00 på partilo· 
kalen Bredg 28: »Högskolans roll 
i dagens samhälle med historiskt 
perspektiv». Svante Nordin. 
PUB SPARTA 25 feb Spar 2 
26 feb Rolf Wikströms Hjärt· 
slag. 
VANOR l NGSSE KTIONEN 
Februarivandring med köldprov. 
26-27 febr av resa lördag kl 9 .07 
frlln Centralen . 
BLASORKESTERN repeterar på 
sö 27/2 kl 19 p å Palaestra. OBS! 
flöjterna börjar redan kl 18. 
ÖPPET REDAKTIONSMÖTE VB 
har redaktionsmöte tis 1 mars 
19.30 på ACU -press. Alla väl 
komna. 

lifi~l 
KOMPOL har möte 28 febr 
kl 19.30 på partilokalen Bredgat 
28. 
Dagens politiska fråga: ~HO 

~REA 
Vi kunde naturligtvis inte placera 
in Kjell Dahlström på höger- vän
sterskalan ovan. Så vi fick klämma 
in honom i luckan här. 

Kvinnofrågor i kommunal
politiken, målsättning och orga
nisation. 

~ECKOBLADET 
Denna veckas redaktionsutskott 
utgjordes av: Lars Nilsson och 
Olle Teleman. 

Vi har Rea-böcker som ingen annan har. Dessutom 
ett urval av det som andra har. 

Bokhörnan, Östra Vallgatan 25 Bokhörnan 

Kjell Dahlst röm (mp) 

- Varje institution borde ha en Ii - . 
ten, liten täppa. Och en liten, Ii · 
ten ko fö r grädden till elvakaffet. . 

Bilder: Lena Kumlin(foto) och L 
G Mann. 

Kontaktredaktörer för nästa VB: 
Finn Hagberg 12 90 g8, och Olle 
Teleman, 12 88 80. 
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