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Lundaprojekt: 
Självbyggeri i Jose Benito Escobar 
Sommaren 1981 reste Helena Molin och Jaime Valdes, två 
elever på arkitekturlinjen på L TH, på eget initiativ till 
Nicaragua. De ville undersöka möjligheterna att starta ett 
svenskt elevprojekt i Nicaragua i bostadsbyggande och stads- · 
planering. De tog kontakt med olika myndigheter, och när 
Jaime och Helena reste hem två månader senare hade de be· 
sökt en by i nordvästra Nicaragua som skulle v~ra lämplig 

Väl i Sverige inleddes ett intensivt 
arbete för att man skulle få pro
jektet i hamn. Först gällde det att 
få klartecken från A-sektionen att 
det var godkänt som projekt, 
sedan att få ekonomisk hjälp och 
lärarresurser. Merina Guruchet, 
arkitekt från Argentina, med 
mångårig erfarenhet av ulands
projekt på A-sektionen blev pro
jektledare. Sammanlagt blev det 
sex arkitekturstuderande och tre 
blivande väg-och vatten-ingenjö
rer som bildade Nicaragua-grup
pen. En ansökan om ekonomiskt 
stöd skickades till SIDA, och be
viljades. Det innebar att resan och 
uppehället för tre månaders vistel
se i Nicaragua var betalt för nio 
elever. 

Riskooperativ 
Vilka är då Nicaragua-projektets 
uppgifter? För att ta det från bör
jan så handlar det om att försöka 
lösa en liten jordbruksbys många 
problem. Byn heter Cuatro Palos 
eller Jose Benito Escobar som 
den efter september 1979 döptes 
om till. Byn har 560 innevånare 
som huvudsakligen livnär sig på 
att arbeta i riskooperativet som 
Jose Benito Escobar utgör en del 
av. Antingen arbetar de på ris
fälten eller i risförädlingsfabri
ken. Riskooperativet ägs av det 
halvstatliga företaget PAGRO
NICA, vars stora uppgift är att 
göra Nicaragua självförsörjande på 
ris. För att nå det målet skajord
bruksarealen bl.a. utökas och 
följaktligen fler människor anstäl
las. Detta leder i sin tur till att 
fler familjer kommer att söka 
sig till Cuatro Palos, och för dem 
måste man bereda bostäder. Detta 
blir en uppgift för projektet, dock 
en av de mindre. 
Det stora problemet som måste 
lösas är översvämningarna som 
drabbar området varje år vid 
regnperioden, april till septem
ber, då de flesta husen blir vatten
fyllda. Värst var det 1982 då 
nästan bara det gamla godset, 
haciendan förblev torrt och följ
aktligen blev härbärge åt byns 

invånare i flera veckor. Vägtran
sporter är omöjliga under regn
perioden. v att n et förstör de re
dan under torrperioden dåliga 
vägarna, och det saknas broar över 
de floder som oroflyter byn i 
öster och väster. Ä ven när vägarna 
är någorlunda farbara är möjlig
heten till kommunikation med · 
närmaste by eller stad närmast o
befintlig. Om man vill ta sig från 
byn och inte har tillgång till bil, 
vilket ingen har i Cuatro Palos, får 
man försöka lifta med någon av 
de få passerande bilarna eller last
bilarna, men man kan aldrig vara 
säker på att få komma tillbaka 
samma dag. Vi hade förmånen att 
få låna en jeep av PAGRONICA 
under vår vistelse. Utan den hade 
vi inte kunnat göra mycket. 

Många behov 
I byn bor folket i trähyddor med 
palmbladstak och jordgolv. Latri
ner saknas i de allra flesta fall och 
behoven uträttas efter skym
ningen i den närbelägna skogen. 
Brunn har däremot de flesta men 
tyvärr är vattnet förorenat . En 
mindre skola har funnits men den 
strök med vid översvämningen 
förra året . F ör tillfället har man 
imättat en provisorisk i 
Haciendan. Alla barn får inte plats 
där sam tidigt, så de turas om att 
gå där på för- resp . eftermidda
garna. En skola behövs alltså. En 
dispensär är under uppbyggnad 
och risförädlingsfabriken håller på 
att byggas u t. Ett snickeri/ sågverk 
finns men står sedan en längre tid 
tillbaka då sågklingor och andra 
verktyg är förbrukade och inte 
kunnat bytas ut mot nya reserv
delar p.g.a. USA's exportblockad . 
Till raga på allt ligger byn i ett 
jordbävningsområde som vart 
tionde år drabbas av svårare skalv. 
Senast var det i början av 70-talet 
då hela huvudstaden Managua 
ödelades. 

Inventering 
Vår vistelse i Nicaragua inleddes 
med en två veckor lång rundresa, 
då vi fick stifta bekantskap med 
det traditionella byggandet. Ge-

för just ett sådant projekt. Det finns många duktiga tekni
ker och arkitekter i Nicaragua, men inte tillräckligt många 
för att kunna· ta itu med allt det behov av bostäder som finns 
i landet. Därför är myndigheterna oerhört tacksamma för all 
hjälp de kan få, trots att det i det här fallet rör sig om icke 
färdigutbildade arkitekter. · 

nom dörrknackning gick vi runt 
i olika hus i städer och samhäl
len. Vi ritade och fotograferade 
husen och intervjuade dess invå
nare. Människorna är otroligt 
vänliga och vi stötte aldrig på 
några problem i Vårt arbete. 
Efter rund turen vid tog arbetet 
i byn. F örs t och främst gällde 
det att lära känna bybefolkning
en, inventera alla hus, göra upp
mätningar av området, undersöka 
jorden, vattnet, brunnar, dass och 
huskonstruktioner. Samtidigt · 
undersökte vi om det fanns möjlig
heter att finna lämpligt- byggma
terial i ~heten. Det visade sig 
att grannbyn hade ett tegelbruk , 
och om bara sågverket kunde 
komma igång skulle man kunna 
bygga i trä. Vi beslöt genast att 
skicka en ansökan till SIDA om 
ekonomisk hjälp till reservdelar 
åt sågverket. Dessutom kan man 
bryta lavasten ur jorden och an
vända på samma sätt som tegel. Vi 
hade under tiden täta kontakter 
med jordbruksministeriet och 
bostadsministeriet, PAGRONICA 
och lantarbetarnas fackförbund. 

Förslag 
Efter att ha samlat in allt mate
rial gjorde vi ett förslag på byplan 
och hustyp, och hur man skulle 
kunna lösa vatten-, avlopps- och 
latrinproblem. Förslaget visades 
upp för alla, invånare som myn
digheter. Meningen var att 
vi skulle få kritik och synpunkter 
på vårt förslag. Det fick vi också, 
men det är inte lätt att läsa rit
ningar om man inte är van, vare 
sig man bor i Sverige eller i Nica
ragua. Missförstånd uppstod trots 
att vi försökte rita allting så peda
gogiskt som möjligt. T.ex. trodde 
man att alla i byn skulle vara 
tvungna att ha grisar, eftersom 
det på varje gemensam gård var 
imita t en gris fålla. Meningen var 
att man kanske skulle slippa alla 
de pro b lem ' som grisar åstad
kommer när de springer omkring 
lösa och badl!J" i avloppsvattnet 
och äter av grönsaksodlingarna 
genom att hålla dem i fållor. 

Rapport 
Projektet bygger på att alla i byn 
skall delta i byggandet, s.k. själv
byggeri. Man bildar bygglag som 
med hjälp av någon yrkeskunnig 
person bygger upp husen. 
Dagen före hemresan fick vi en 
lista på en styrelse som hade bil
dats för att se till att det hela 
fungerar. Dessutom fanns det med 
en lista på folk som dels hade 
vissa yrkeskunskaper, dels var 
villiga att hjälpa till. För oss var 
det en bekräftelse på att en av 
de viktigaste förutsättnigarna för 
vårt projekt var uppfyllt, näm
ligen människors vilja att vara 
med. 
I Sverige återstår nu att bearbeta· 
ritningarna och skriva en rapport 
om värt arbete. Allt skall vara 
klart den 27 maj, då resultatet 
hängs i foajen i A-huset för all
män beskådan i en veckas tid. 
Den 3 :e juni skall vi få kritik av 
en församlad expertgrupp. 
Under sommaren fortgår arbetet 
med rapporten, som måste över
sättas till spanska för att kunna 
läsas i Nicaragua, och ritningarna 
som kanske måste redigeras efter 
kritiken. I augusti skall två eller 
tre av oss bege sig till Nicaragua 
och överlämna ritningarna och 
rapporten. De skall också genom
föra vissa fortsatta studier, t.ex. 
bygga latriner och .se hur det fun
gerar. Dessutom hoppas vi kunna 
starta byggandet av en ny skola. I 
januari 19 84 åker så tre elever 
fOr att göra sina examensarbeten 
i Nicaragua och därmed kunna 
starta och följa upp det fortsatta 
byggandet. 
Vi har bildat en förening som 
heter Nicauivac som ämnar se till 
att projektet ska kunna utföras 
både ekonomiskt och praktiskt. 
Byggandet ska fmansieras dels 
med att de framtida husägarna rar 
betala en viss summa av sin lön, 
dels med att den Nicaraguanska 
staten skjuter till en viss summa 
sam t att vi samlar in återstoden. 
Stöd oss därför ekonomiskt eller 
genom att bli medlem! Vårt post
giro är: 475 3824 - 4. 



över där 
C?mständigh~t~rna ville att jag den här gången inte kunde 
fua l :a maJ 1 Lund utan istället fick tillbringa huvuddelen 
av dagen på en lätt nergången Greyhoundbuss på resa mel
lan Itacha, N.Y. och New Brunswick, N.J. Bitvis ett mycket 
vackert landskap , ungefär som en mångfaldigad Hallandsås. 

USA,s Lund 
Reseberättelser kan tyckas 
ligga en bit bort från de lokala 
ärrmen vi håller oss till i den här 
krönikan, men det är bara sken
bart. Ithaca är nämligen USA 's 
Lund upptäckte jag, en måttligt 
stor stad som domineras av ett 
stort universitet, Cornell. Basen 
och överbyggnaden är bara lite 
tydligare där - nere i stan bor 
människorna som arbetar i in
dustrierna och de servicenäringar 
e~t stort universitet ger upphov 
till, medan universitetet ligger 
på en hög kulle till vilken man 
tar sig på en spikrak och otro
ligt brant backe (den lär drän
k~ s i salt vid minsta snöfall). 
Pa anslutande kullar bor pro
fessorerna. Det var här Nabokov 
föreläste E ng Lit 3 O l, eller vad 
den nu hette, och dessemellan 
spa_nade in traktens nymfetter. 
Uruversitetet är privat och tillhör 
den fina krets som brukar kallas 
Ivy League. Det blomstrar natur
~tvis, . simmande av pengar från 
mdustn och militärer och mer 
lär det väl bli - man har t ex en 
laserforskning som nu får ytter-
ligare skjuts med Reagans sats-
ning på Stjärnornas krig. stu-
denterna, eller snarare deras för
äldrar, får skjuta till en del också, 
det kostar sådär en 7 5 000 kr 
per år att gå här. Men det är väl 
använda pengar, man f'ar en 
utbildning där folk som är världs
stjärnor på sitt område kan stå 
och hålla grundkurser man får 
viktiga personliga kon'takter för 
kommande vrkesliv och man får 
det självförtroende som följer av 
att man utexaminerats vid en 

elitinstitution. Det är så över
klassen reproducerar sig och sen 
har man ett lämpligt antal fri
platser så att man kan få in lite 
svarta också. 

Det är med blandade känslor man 
besöker amerikanska universitet. 
Mest känner man avund förstås 
resurserna och miljöerna är så: 
dana att man gärna skulle vilja 
~yta. ~en m~ kan också häpna 
over VIlka Självmedvetna insti
tutioner det rör sig om, stater i 
staten med egen polis, egna buti
ker, hotell och_restauranger, egna 
flygplan och Idrottsanläggningar 
etc. etc. Särskilt organiserade en
heter sysslar på heltid med att 
Il!jölka f;d . elever i ledande posi
tioner pa pengar och forsknings
~slag. Det är verkligen utbil
rung som välskött och effektiv 
industri. Det är också så att dessa 
stora universitet bildar kulturella 
och oolitiska öar i ett samhälle 
som i sådana avseenden är ganska 
utarmat. Vid universiteten trodas 
'teatergrupperna, aar nnns ett mu
sikliv, där kan man se Fassbinders 
senaste mm i universitetsbiogra
fen eller gå på möte med den 
lokala Freeze-gruppen och lyssna 
till Daniel Elisberg som talar om 
kärnvapenupprustnirtgen. Man 
kan verkligen leva ett rikt liv i det 

liberal landet Academia. Univer
sitetslärarna rör sig mellan dessa 
öar, sätter sig i bilen och far genom 
det lokala slumområdet som 
börjar just utanför cirkeln av 
studentbostäder, ut i de blomst
rande villaförorterna. Arbetslös
heten li~ge! på 11 procent, stål
verken 1 P1ttsburgh och bilfabri
kerna i Detroit går på tredjedels
fart. 
Baksidan på en gammal radio 
I New Jersey är man däremot de
finitiv! inte i Lund. Landskapet, 
har nagon sagt, ser ut som bak
sidan på en gammal radio: motor
vägar, gamla järnvägsspår, sumpiga 
kanaler, med bostäder inplockade 
på måfå i ett välorganiserat kaos. 
Jag besöker en gammal bekant en 
gång i tiden bekymrad över Viet
namkriget, nu upptagen med att 
Jogga och att göra det trevligt 
i trädgården. Röken står tät från 
barbecueeldarna på villaterasserna 
och det är ett ständigt brus från 
tumpiken och de andra motor
v~garna som finns runt omkring. 

Man kan inte göra nagonting utan 
bilen - det skulle vara otänkbart 
att gå eller cykla till en affår för 
att köpa mjölk och bröd - shop
pingcentrat kan bar_a nås per bil. 
Har har de verkligen fatt sin 
Västra Ringen och mer till. 

Konvergens 
Den som varit ute och rest har 
något att berätta, heter det ju. 
Jag kan berätta att överste 
Saunders' Kentucky Fried 
Chieken är lika saftig som någon
sin, utan tvivel beroende på det 
hemliga receptet. Och MacDo
nalds har nu serverat över 40 mil
jarder hamburgare och har fler 
anställda än US Steel, det senare 
ett faktum som borde föranleda 
en del marxistiskt nytänkande. 
Skillnaderna mellan USA och 
Sverige verkar allt mindre: samma 
tv-program, sammajapanska bilar, 
samma Borg och Stenmark, sam
ma joggare. Man kan egentligen 
lika gärna bli hemma. 

Lucifer 



Kultur och pengar 
Föreningarna bakom ett Kulturhus i Gamla Mejeriet vid Stads
parken, FolkåRock, Plek~rum, Skånsk __ Spelglä?je samt Ar~ets
gruppen ger inte slaget filriorat utan kampar vtdare. H~la ~-~d~n 
med tunga sakargument, och det är tydligt att man ar val m
satta i de frågor -man driver. 

Lunds fastighetskontor har kostnadsberäknat en upprus~
ning av Gamla Mejeriet, och i den beräkninge~ har man tagtt 
till rejält (kanske i avskräckande syfte, vad vet vt?). 
I ett allm~~t utskick t~ alla ko111- Ridhus. LCR hade 1982 620 med-
munalpol!ttskt aktiVa 1 Lund lag: lemmar i åldern 7-25 år, dvs totalt 
ger Arbetsgruppen som ett svar pa 620 personer i hela föreningen . 
detta, i ett antal välunderbY.ggda LCR fick 1982 
punkter fram argument varfor det 
inte behöver bli så dyrt för Lunds 
kommun att renovera Gamla Me
jeriet som fastighetskontoret an
ser. Arbetsgruppen framhåller sär
skilt att 30-35% av den totala 
byggkostnaden kan täckas av 
AMS-pengar, allmänna arvsfonden 
kan ge bidrag till projekt som det
ta, Socialstyrelsen har möjlighet, 
och har gjort så på andra orter, 
att gå in och stödja s k drogföre
byggande verksamhet, osv. 

I ett avsnitt säger man : "Vårt 
föreslagna projekt har även sociala 
ambitioner. Vi riktar oss till stor 
del till ungdomar, de som inte har 
någonstans att ta vägen på sin fri
tid, de som känner sig för gamla 
för fritidsgården och som pga ål
dersgränser stängs ute från så gott 
som alla Lunds "nöjesställen" . 
Det är ungdomen som drabbas 
hårdast av dessa dåliga tider; ar
betslöshet, kriminalitet, vandalise
ring, utslagning, drogmissbruk etc. 
Ett Kulturhus kommer med allra 
största sannolikhet ha positiva ef
fekter för ungdomarna i Lund. · 

Mot bakgrund av detta tycker 
vi in te det är speciellt tillfreds
ställande att jämt tvingas disku
tera kostnader kring projektet. 
Istället borde man i mycket större 
utsträckning tala om vad vi på 
lång sikt kan spara." 

Till sist skriver man: "Vi, Mu
sikföreningar har under lång tid 
diskuterat vår eventuella roll i 
"Kulturmejeriet" och då kommit 
fram till bl a följande: Vi vill först 
och främst låta oss jämföras med 
andra inom kommunen bidrags
berättigade organisationer (ung
domsförbund, idrottsföreningar, 
scoutkårer etc) vad gäller bidrag 
för verksamhet, lokaler, utrust
ning etc. 

För att på ett åskådligt sätt vi
sa hur vi menar vill vi peka på ett 
par konkreta exempel inom Lunds 
kommun. 

Lunds Civila Ryttarförening 
håller som bekant till i Lunds 

Lunds Civila Ryttarförening 
håller som bekant till i Lunds 
Ridhus. LCR hade 1982 620 med
lemmar i åldern 7-25 år, dvs totalt 
620 personer i hela föreningen . 
LCR fick 1982 125 224:- i bidrag 
från Fritidsnämnden. LCR dispo
nerar Ridhuset kostnadsfritt. 
Lunds kommun står för drift, 
underhåll och viss service av fas
tigheten. Lunds kommun planerar 
nu en om/nybyggnad av Ridhuset 
preliminärt 1986-87 till en kost
nad av 2,2 miljoner (1982 års pris~ 
läge). 

Lunds 4H krets hade 1982 
209 medlemmar i åldern 7-25 år. 
7 medlemmar över 25 år . Totalt 
216 medlemmar. 4H fick 1982 
110915:- i bidrag från Fritids
maämnden för sin verksamhet. 4H 
har även kostnadsfria lokaler, ute 
på Östra Torn. Lunds kommun 
står för drift, underhåll och viss 
service av fastigheten. 

I bägge ovan nämnda fall står 
kommunen för vaktmästeriarbe
ten och föreningarna står själva· 
för städning och annat invändigt 
underhåll . Många idrottsförenin
gar betalar ingen hyra för sina 
lokaler mer än i de fall då det fö
rekommer entrebelagd verksam
het. 10-15% av entre'intäkter vid 
tävlingsarrangemang är brukligt. 

Det finns många fler exempel 
på bra och vettiga relationer 
mellan kommun och föreningar 
etc. Vi menar att i nämnda exem
pel finns attityder och rutiner 
mellan parterna som väl kunde 
översättas till Lunds Musikföre
ningar." 

År det inte snart dags för lun
dapolitikerna att ta sitt ansvar för 
kulturen i den här kommunen. En 
gång i tiden var Lunds kommun 
en föregångskommun i landet vad 
gäller musik och annan kultur. 
Tyvärr står kulturen och musiken 
inte lika högt i kurs hos dagens 
alltmer penningfixerade borgare. 

Alperna och Romeleåsen 
Några restplatser återstår, som d~t 
brukar heta i reseannonserna, till 
Vandringssektionens E.l:lropavand
ring den 12-15 juni, "Over Alper
na till Medelhavet". Men det är 
brått för senast på måndag ska an
mälningarna vara inne. Ring Ing
rid Andre, te! 142672. Sen blir 
det planeringsmöte på tisdag den 
17.5 kl 20 hos Lars & Ulrika, 
skarpskyttevägen 22 F. 

Som en uppmjukning tänker 
Sektionen bestiga Romeleåsen i 
pingst, och alla är hjärtligt väl
komna att vara med. Det blir en 
mjukvandring där man tar sej 
fram i sakta mak, med många ras-

ter och på vägar som är framkom~ 
liga för kärror och bar~va~nar. Vt 
ligger i tält och har spntkok med, 
men lagar stora, gemensamma 
kvällsmål över öppen eld. 

Vandringen böljar redan på fre
dag eftermiddag den 20.5. Buss 
går från SJ busstation kl 17 .~0 . 
Det är möjligt att ansluta pa !or
dag morgon med buss som ~år kl 
9.15. Vi är tillbaka i Lund pa sön
dag eftermiddag. 

Hela vandringen går inom Lunds 
kommun och i mycket omväxlan
de terrärlg - förresten är det vac
kert överallt så här års. 

Fler upplysningar genom Gun
nar Sandin, tell35899 

Fisljummen värme 
Bättre miljö 
Värmepumpverket är ur rruljt>
synpunkt överlägset ~ol- och 
oljeeldade system. OlJebespa-

r&f~gn P!n~ ~:~%~rid~~ 
släpp över Lund varje år . 

1. for&nqau1· 
:t 1'v.DleQSturbokompreseor 
3.Eimotor 
4. Vluel 
!1. Kondensor 
6.. Kondensatkylare 
1. Avspanrungskarl 
a. Splllvanenpwnp 
9. Fjånvarmepump 

10. Av!ltanqnmosvenul 
11. HOQtrycksreqlervenul 
lli.(Aqtrycksregierventll 

Härom veckan var VB på uppstart
ning. Så heter invigning nu för ti
den. Det var Lunds Energiverk, 
Stal-Laval Turbin AB och ABV 
som med energiminister Birgitta 
Dahls Ajälp högtidligt upp-starta
de Lunds första värmepumpsverk. 

Det verkar vara en bra anlägg
ning. Den tar värme ur vårt av
loppsvatten som används för att 
höja temperaturen på r.eturvattn,et 
i fjärrvärmen. Spillvan:n.en fr~n 
disk, dusch och dass hjalper till 
att värma upp våra lägenheter, en
ligt det bakvända kylskåpets prin
cip. Av två delar vatten och en del 
el får vi tre delar värme och sparar 
på så vis olja. 

Anläggningen klarar av 10% av 
Lunds behov och kan värma ca 
5 000 bostäder. Med dagens olje
priser är den dess!lt?m "billig", 
22,5 milj betalda pa h~e mer an _2 
år och går sedan med vmst. Den ar 

-~--, 

ren och snygg, bullrar lite men det 
lär inte vara något större problem 
eftersom den skall köras i stort 
sett obemannad. 

Det finns ett aber med värme
pumparna. Eftersom de drivs med 
el så riskerar de att ersätta O!Je· 
!Jeroendet med el- och därmed 
·kJ "1kraftsberoende. Utbyggnaden 
av 1·:irmepumpar måste ske plan
mässigt och underordnas energi
besoaring och hushållning. Detta 
betonade också Birgitta Dahl i sitt 
invigningstal. 
· Stal-Lavals representant gjorde 
oss uppmärksamma på ytterligare 
ett hot. I sin iver att marknadsfö
ra sina turbiner och värmeverk 
hoppades han att vi skulle släppa 
våra emotionella låsningar mot att 
bygga ut de orörda norrlands
älvarna. 

Inga onödiga miljökämpar där 
inte! 

Banditernas stödtrupper i L und 
Det är väl känt att UNIT A som 
för många, många år sedan var en 
regional proamerikansk bef~iels_e
rörelse mot Portugals kolorualval
de, sedan länge är integrerad i den 
sydafrikanska armen. 

UNIT A har försökt sig på 
konststycket att framstå S()m en 
antikommunistisk befnelserorelse. 
Och var skulle de få stöd om inte 
hos Lunds ungmoderater? Här i 
Lund ordnas möten och bildas 
stödgrupper. En UNITA-man som 
kan bra svenska men dålig engel
ska kommer och läser upp ett 
motsägelsefullt uttalande om be
friade områden och om avstånds
tagande från Sydafrika. 

Evaldt Mbuenda (SWAPO) 
som bor i Lund bevistade mötet: 
- Vi har baser och flyktingläger 

Ett varningsord 
Det är dags nu igen, årstiden är 
inne. De första s.k. folksångarna 
har redan siktats på ströget i 
Köpenhamn och då är det bara 
en fråga om dagar innan d,e är 
här. Man känner igen dem pa att 
de ofta har en grå filthatt, stål
bågade glasögon och en barfota 
flickvän som uppfordrande be
traktar det öppna gitarrfordralet. 
De kan i regel två Bob Dylan
låtar varav den ena alltid är 
"Blo~ing in the Wind" , varvid 
de också tar till munspelet. De 
brukar med fö rkärlek inrikta sig 

som kontinuerligt fOrsörjs från 
Luanda i de områden av Angola, 
som han påstod vara befriade av 
UNIT A. Han hade mage att hävda 
att UNIT A hade goda relationer 
till SWAPO. Eftersom vår ordfö
rande Sam Nujoma för tillfallet 
är i Sverige kollade jag med ho
nom. Han avfardade UNIT A som 
banditer. 

Låt inte lura er av banditernas 
stödtrupper här i Lund som i ub~
tarnas kölvatten tror att anti
kommunism kan bedrivas med 
hur grova lögner som helst och ut
vidgas till att rikta sig mot det 
angolanska och namibiska folkens 
rätt till självbestämmande. I p rak· 
tiken stödjer ungmoderaterna 
Sydafrikas rasistregim . 

· Ann Sch/yter 

på halvgamla 60-talsnostalgiker 
som helt omisstänksam t råkar 
passera på väg hem till sina 
konsumtionsinriktade familjer i 
förorterna. De tar därvid alltid 
upp nämnda melodi, i regel på 
ett pinsam t och omusikalisk t 
sätt. Det är inte mycket man 
kan göra - en del har dock haft 
framgång genom att fråga mus
ikanten vad det är för melodi 
och om den inte finns i någon 
inspelning med Abba. Allmärl
heten varnas alltså, härmed. 

SH 
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Auktoritet i egna ögon 

Utan att ha fördjupat mig i Alm
quist, men välläst debatten i VB 
om Ormus och Ariman skulle jag 
vilja vädra följ ande. 
Kan man urskilja vitt ·om svart ej 
funnes, oordning om ordning ej 
funnes .. . ? 

Renee Tunbjer citerar Almquist 
" . . . men skön var rosen - i dess 
nya strimmor så ädelt skön ... " 
En viss ordning krävs också för 
en ros,: ska den få nya strimmor 
tyder det på förädling? Men 
detta är att märka ord. 
Utan en flora skulle människan 
vara hänvisad till sin egen sen
suella upptäckt av rosen, skriver 
Remle. Det är väl ändå inte i 
floran man först upptäcker rosen? 
I .. ':'art ~all inte dess lukt. Många 
noJer s1g också säkert med att 
med olika sinnen förnimma rosen. 
Låt oss ta ett annat exempel. 
Många känner motstånd mot 

. kärnkraft, kärnvapen, datorise
ring, fosterdiagnostik m.m. De nö
jer sig med känslan och de som 
tjänar på att allt detta genomfOrs 
kan ostört arbeta vidare. Inför 
folkomröstningen om kärnkraft 
reagerade många först känslo
mässigt - och det är bra - men 
ville sedan ta reda på varför· ville 
skaffa sig kunskap. Utan ku~skap 
om en sak kan man inte effektivt 
angripa den, man slår i blindo. 
Och fienden är välorganiserad. 
RenEles beskrivning av det rådan
d~ samhällets passivisering av indi
VIden och det individuella stäm
mer, tycker jag. Men hur ska man 
bryta detta? Genom att inte spara 
till pensionen? Allt fler, de ar
betslösa, kan inte göra några be
sparingar. Skulle det vara ett 
verksamt medel? Man skulle inte 
heller förlägga sin vrede till 
solidarite~sa~tnar elle~ appellmö
ten. Varfor mte egentligen'! Det är 
väl inte just vrede man lägger där 
man dryftar åsikter, talar om att 
det finns andra synpunkter än de 
som påbjuds av etablissemanget. 
J ag tror att t ex Vietnamrörelsen 
gjorde mycket genom sina möten, 
V!IJCa gJCk att genomföra tack vare 
en viss ordning. En tid var stor
möten populära, tills man insåg 
att de i sin brist på form alitet gav 

ning. En viss fastställd ordning är 
en garanti för demokrati, alla kan 
komma till tals. Självfallet ska 
man däremot kunna diskutera 
ordningen/reglerna, inte blint 
handla efter dem. Och då är det 
viktigt att den personliga erfa
renheten får plats, speciellt kvin
nornas. Hittills har männens er
farenheter fått styra och med den 
ordningen har vi hamnat farligt 
nära st~pet . Vilken organisation, 
kollektiV eller samhälle man än 
väljer som exempel måste det 
grunda sig på starka individer, 
med värdighet . Är de svaga och 
passiviserade är de lätta att mani
pulera - livsfarligt! 
Renee har gjort erfarenheten att 
ordning är lika med vedertagna 
värderingar dikterade av för
grundsfigurer - jag gissar av man
liga förgrundare. Den ordningen 
är j ag också trött på! J ag tror det 
finns en auktoritär ordning, men 
också en ordning som vilar på 
auktoritet, dvs kunskap, förmåga, 
insikt. Den kan vi alla bidra till 
bl.a. genom att vi blir auktorite
ter i varandras ögon - vissa behö
ver bli det även i sina egna ögon. 
Ett vildV!lxet kollektiv, det klass
lösa samhället, statens bortdöen
de, Ariman h and i hand med Or
mus på lika villkor - det är väl 
den - flåt - ordningen vi vill? 
PS. Och vad gäller påverkan ... 
cafe Ariman bringar behövlig i 
förvirring i begreppen. Så jag 
skrev efter ett besök där: 

Då och då frig6r sig 
ur männens tunga imposanta 
massa 
unga 6ppna ansikten 
med äkta leenden 
tonfall 
röster w m omfattar alla 
med ögon w m lyssnar 
som ser 
Fauner med silverflöjt 
unga män 
så lika 
kvinnor 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 LIUND 

Skaffa Lund en PS-Iedamot! 
Tora Friberg, medlem av Vpks 
partistyrelse, är tillsammans med 
partnern Bengt Hall på väg till 
baka till Skåne och slår sej gärna 
ner i Lund bara de hittar en 
bostad . 5-6 rum, gärna centralt, 
inflyttning på sensommaren. Ring 
01 1/ 180578. 

EFTERL YSNING 

Vem fick av misstag med sig min 
mörkblå Fjällrävenjacka från 
VPK:s l :a majfest i Folkparken? 

Göran Nyman 13 82 12 

~ . 

"" KOK.> Fl -O'ffU!'> 
11. RJ'.VCW110Nt.R."NDf. 
\J R.EC..EcPI 

Sprängd sjöfågel 

I dessa dagar när marinen spränger 
för glatta livet, så verkar det vara 
läge för en lite ovanlig rätt. · 
En anka behövs (gärna tidnings). 
Ta ur den och lägg den i en lake av 
2 liter vatten, 1.5 dl salt och 0.5 
dl socker. Ställ allt kallt i 2 dygn. 
Ta sedan upp ankan och bind upp 
den. Lägg den med bröstet upp i 
en gryta och fyll på vatten så att 
det täcker. Lägg i l 0-15 peppar
korn. Koka i en timme, kyl sedan 
fort. 
Servera med kokt potatis, rödkål 
och äpplemos. 
Om ni inte gillar fågel kan vi re
kommendera gäddfårs, fiskpud
ding osv. 

f l) 

l~ 
Din knotiga, grågröna stam står 
så bastant med rötterna i den · 
skånska lerjorden. 
Okuvligt sträcker sig ditt grenverk 
mot den ljusblåsvala vårhimlen, 
formar sig till en envist, 
kämpande näve, wm aldrig ger 
upp! 
Ah pil, åh pilen min, 
så kärt att se dej! 

Ingrid Johnsson 

BLÅSORKESTERN Rep sön den 
15.5 och sön 22.5! kl 19.00 på 
Palestra. Sviten (101-107). 
studioinspelning i Landskrona 
mån 23.5 och tisd 24.5 kl9 - 16. 
Spelning sön 29.5 i Landskrona. 

Kompol har möte måndagen 16 
maj kl19.30 på partilokalen. Da
gens politiska fråga: Trafiken i 
Lunds centrum. 

utrymme fOr de starkares styr- Karin Lentz r-----____; ___ ....;;.;;....;..;.:.:;,;.;,;,:._--1....._------J ' VECilOBLAni~T 
Tredjevärldsbutiken 

KLOTET 
hörnet ö.Vallgatan-St Torneg 

(snett emot "Botan") 

Väskor, kaffe, te, kangas, dukar, 
bruksvaror, smycken, kläder, m.m. 

Öppet måndag - fredag 15-18, lördagar 10-14 
Telefon 14 1114 

Stöd en rättvis handel på KLOTET! 

Redaktion: Lars Borgström, Ulla 
Henriksson och Kristina Lanthl!n. 

Kontaktredaktörer fOr nästa VB: 
Lars Borgström 13 19 75 samt 
Kristina Lanthen 11 30 86. 
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