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Fredagen den 16 september 1983 

l O år av dikta 
10 år av kamp 

Chiledemonstrationen i Lund i lördags var den största antiim
perialistiska demonstrationen i staden på flera år. Det var tio år 
sedan militären tog makten i Chile, men det var något mer än 
de jämna åren som bar en uppslutning på 700 demonstranter. 

Med chilener och andra latinamerikaner gick folk från bl. a. 
LO, sap, V pk och apk under rop som »Folk som kämpar kräver 
rätt! Du ska störtas, Pinochet! » och i täten av tåget ljöd Vpk:s 
blåsorkester. Vädret var ljummet och människorna runt gator
na många. 

Autentiska utsändningar från 
Chiles radio hördes över stortorget 
och bland banderollerna som efter 
demonstrationen stod lutade mot 
stadshallen märktes en skylt med 
texten "Jävla USA". Det hölls tal 
och blåsorkestern spelade. 

President Allendes sista tal gick 
runt som flygblad bland mötesdel
ta?:arr·a För tio år sedan medan 
bom l.Jerna exploderade sa han bl. a. 
såhär: 

"J ag tror på Chile och dess 
framtid. Andra chilenare kommer 
att ta över efter oss och övervinna 
detta mörka ~:ch dystra ögonblick 
ctå förräderit> · tnllbordas. Fortsätt 
i vetskapen OJ t! att förr eller senare 
kommer de stora avenyerna ånyo 
att öppnas och fria människor gå 
fram för att bygga ett nytt och 
bä t tre samhälle." 

Resolution 
Med adress till den jubilerande re
gimen i Santiago antog mötet på 
torget en kraftfull resolution. Den 
krävde att juntan skulle ta konse
kvensen av folkets väldiga protest 
och avgå, att de mänskliga rättig
heterna omedelbart skulle upprätt
as och att fria och allmänna val 
skulle hållas. 

Det är alltför många gånger 
upprepade krav, men den aktuella 
utvecklingen i Chile sätter förnyad 
auktoritet bakom de slitna orden. 

Ifrånvuxet komplex 
Juan Tapia, f.d. ordförande i. Sal
vador-Allende-kommitten i Lund, 
sa till VB efter mötet: 

- Idag äger protestaktioner 
rum över hela Chile och den av 
befrielseteologin inspirerade kyr
kan har basgrupper överallt. Man 
har böljat växa ifrån komplexet 
att inte kunna störta juntan. Idag 
kräver en mycket bred allians dess 
omedelbara avgång och kampen 
harblivit märkbart modigare. 

Fruktan för demokrati 
- Fascisterna fruktar demokra
tin. Den dagen ställs de inför . 
domstol och ingen kan hjälpa dem. 
Det är inte längre bara vänstern 
som slåss mot juntan utan också 
medelklassen och till och med del
ar av högern. Det är äckligt att 
grupper som tidigare hjälpte Pino
chet till makten nu stöder de kraft
er som vill störta honom! 

- Folket lever farligt i balans
en mellan fascisternas latenta de
speration och den skärpta medvet
enheten om att det är nödvändigt 
att agera. Pinochet kan sitta livet 
ut! Bakom sig har han det multi
nationella kapitalet, USA :s reger
ing och militären. Men ett åter
erövrat hopp utmärker, som sagt, 
läget just nu. 

Internationellt stöd 
- Den internationella solidari
teten har varit ett ständigt och 
nödvändigt stöd. Den svenska re
geringens protest mot augustimas
sakern nyss och demonstrationen 
här idag är nya exempel. Det har 
varit viktigare än vad ni själva har 
insett. 

Nya stämningar 
Lördagens till synes rutinmässiga 
demonstration för Chiles folk var 
en demonstration i ett kanske mer 
historiskt känsligt ögonblick än på 
länge. Någon kände igen stämning
ar från de sista stora demonstratio
nerna före Franco-regimens fall 
1975. 

Optimismen bland exilchilenar
na själva uttrycks i att de alla obe
roende av parti nu lyckats samlas i 
en enda organisation med ett enda 
mål - militärdiktaturens fall och 
demokratins upprättande, Chile 
Democrdtico. 

Blev årets septemberdemon
stration för Chile den sista? 

KG 

Lösnummerpris l :SO 

Lund gö~er Sydkraft 
Är det en kummunal skandal under uppsegling eller ser vi re
sultatet av klantigt skötta kommunala affärer? Lunds kom
munrevision har börjat intressera sig för ett avtal som slöts 
mellan Lunds kommun och Sydkraft för drygt l S år sedan. 

I det famösa avtalet beslöts att 
Sydkraft och Lunds kommun 
skulle bilda ett hälften/hälften-ägt 
bolag, Lunds Kraftvärmeverk AB 
(LKVAB), för att bygga och driva 
ett kraftvärmeverk i Lund. Beslu
tet att bygga ett kraftvärmeverk 
revs emellertid senare upp och i 
stället har man byggt en hetvat
tencentral på samma tomt. I avta
let mellan Sydkraft och Lunds 
kommu n sägs att Tekniska Ver
ken skall bära alla kostnader som 
hänger samman med hetvatten
centralen och de gemensamma an
läggningarna. Eftersom värmen le
vereras till Lunds kommun kan 
man tycka att detta är rimligt, 
men Sydkraft som hälftenägare i 
bolaget har hela tiden fått 
del av värdestegringen eftersom 
man är hälftenägare till bolagets 
samtliga tillgångar. 

-Det är möjligt att avtalet var 
rimligt från böljan, säger Bengt
Olle Bengtsson, Vpk:s represen
tant i kommunrevisionen, men 
det är på gränsen till klantighet 
att man under så många år under
låtit att göra något åt avtalet. Det 
formella aktiekapitalet är visserli
gen lågt, 100 000 kr, men kapital
bildningen har under årens lopp 
varit betydande. 

Högt taxeringsvärde 
Omsättningen i bolaget var un

der 1982 97.4 miljoner kr, och 
det formella taxeringsvärdet var 
26.8 miljoner kr. Värdet i företa
get har byggts upp av lundaborna, 
som genom sina fjärrvärmeavgifter 
förutom normala driftskostnader 
fått bidraga till uppbyggnaden av 
värmeproduktionen. En kapitali
sering som nu alltså till 50% ägs av 
Sydkraft. 

-Substansvärdet är svårt att få 
reda på för en utomstående, men 
självklart är det som står ute på 
Väster värt mer än det formella 
aktiekapitalet, säger Bengt-Olle 
Bengtsson. 

-Har man inte bidragit till 
uppbyggnaden genom fJärrvärme
avgifter, bör man ända veta att 
Lunds kommun har ett samman
lagt borgensåtagande på 8.875 
miljoner kr för bolaget. 

Ny förhandling 
Under hösten förs förhandling

ar mellan Sydkraft och Lunds 

kommun om ett förslag till nytt 
avtal och i samband härmed har 
Energiverkens chef, Jan Holm
qvist, skrivit ett brev till Lunds 
kommunrevision, där han bl. a. 
säger att »konstruktionen med 
finansiering inom bolaget genom 
upptagande av lån, vars kostnader 
har överförts utesJu tande till 
energiverken genom avgifter för 
den producerade värmen, har 
emellertid medfört att även den 
kontrahent som ej bidragit till ka
pitalbildningen i bolaget dock ä
ger 50% av kapitalet». 

Vidare säger Jan Holmqvist att 
»ett förslag till nytt konsortialav
tal vari hänsyn tas så långt som 
möjligt (vår kurs.) till de inled
ningsvis nämnda icke önskade ef
fekterna vid investeringar i nya 
(vår kurs.) anläggningar eller an
läggningsdelar». Frågan och brevet 
diskuterades vid tisdagens möte i 
kommunrevisionen, och man be
slöt att fortsätta diskussionen ä
ven på nästa möte. 

- De politiska kraven i nuläget 
är rätt självklara, säger Bengt-Olle 
Bengtsson. Först och främst 
måste det gamla avtalet utsättas 
för en orJentlig genomlysning, 
eventuellt borde det prövas rätts
ligt. Sydkrafts ersättning för att 
dra sig ur det gamla avtalet skall 
vara 50 000 kr, eventuellt plus 
ränta. Vad gäller ett nytt avtal 
finns det ingen anledning att över
huvudtaget koppla in Sydkraft i 
Lunds värmeproduktion, avslu tar 
Bengt-Olle Bengtsson. 



Bort med tassarna, 
Rune! 
Kommunstyrelsen och kommun
fullmäktige har sagt ja till musik
husprojektet i Södra Mejeriet nere 
vid stadsparken. Fastighetsnämnd
en beslöt vid sitt sammanträde i 
måndags att söka 8 milj. kr för 
projektet i fråga, men av detta vill 
man ha endast l miljon kr i år, för 
att projektera huset . En sådan ut
farlig projektering föreligger dock 
redan , utförd för musikgrupper
nas räkning av en konsult. Till sa
ken hör också att om ombyggnad
erna inte påbörjas i höst riskerar 
man att mista 3 miljoner kr i AMS
anslag, samtidigt som massor med 
musikgrupper i Lund har dåliga 
eller helt står utan repetitionslo
kaler. 

Hur kan det bli så? Fastighets
chefen i Lund, Rune Linder har 
gjort uttalanden i lokalradion, 
som låter ana varifrån initiativen 
kan komma. Herr Linder, ni är 
tjänsteman och har endast att ge
nom fora de politiskt fattade be
sluten eller avgå - bort med tassar
na! 

10 år av kamp 
I lördags sörjdes l O-årsdagen av 
störtande! av Salvador Allendes 
demokratiskt valda regering i Chi
le. Militären med Pinochet i spets
en tog makten. Det som sedan dess 
har hänt i Chile är även för syd
amerikanska forhållanden ett 
ovanligt vidrigt exempel på för
tryck och maktmissbruk. Vem kan 
glömma hur meningsmotståndare 
och andra oskyldiga rangslades på 
fotbollsstadion i Santiago de 
Chile? 

Ingen ting har ändra t sig de t 
senaste året i Chile, utom att dik
taturens ställning har blivit allt sva
gare - en följd av att regimen 
själv har sålt u t den chilenska eko
nomin till utländska fin an sin tres
sen. Pinoch et har gjort vissa efter
gifter den senaste tiden, numera 
är det tillåtet att inte ge sina barn 
skoluniformer på grund av fattig
dom ... dock tillkännagavs detta 
inte förrän dagen efter skolstart
en. Samtidigt läser man dagligen i 
dagspressen om att så och så många 
har slagits ihiäl av polisen - låt oss 
hoppas att arets Chiledemonstra
tion var den sista. 

Aniara i 
Puttgarden 

Våra öron mot rymden, upp
fattande avlägset brus, informa
tionsorgan till världar vi inte kän
ner, suggestiva spindelvävslätta 
konstruktioner. 

Rymdåldern har kommit till 
Lund med parabolantennerna på 
lasarettets tak. Ska vi nu u !forska 
främmande världar, söka kontakt 
med fjärran civilisa tioner, bli en 
livslina till en ständigt flyende 
Aniara? Nej. Antennerna är rikta
de mot Puttgarden, vi ska nu icke 
blott få höra utan också se James 
Last und sein Tanzorchester sam t 
ett stort antal amerikanska serier 
på tyska, därmed ökande vår val
frihet. För detta ska vi debiteras 
av Televerket via vår hyra. Mediet 
är budskapet! 

Frifräsiga folkpartister 
Det har gått ett år sedan va
let, ett tillfälle som en ko
lumnist givetvis girigt griper 
efter för att ge en översikt 
och tala om hur det verkligen 
förh åller sig. 

Det trendiga Lund 
En första reflexion måste då 

bli att valresultat är inte allt. Vi 
fick en socialdemokratisk rege
ring, vilket var en lättnad efter al
la klantigheter och kanske en mi
nimigaranti för en socialt ansvarig 
politik. Men det politiska stäm
ningsläget, tidsandan eller vad 
man nu vill kalla det har fortsatt 
att förskjutas högeru t. Med början 
sådär 1975 har opinionsutveck
lingen bara gått i en riktning och 
ingen tycks se något slu t. 

Jag är ingen pessimist på sikt, 
men nog är det tröttsam t. I en 
ungdomsstad som Lund märks 
trenderna tydligare och stan är 
nerlusad av glada ekonomistude
rande med SAF-dekaler på doku
mentportföljerna. studentafton
utskottet inbjuder till aftnar med 
Olof Ljunggren, Anders Wijkman, 
Hans Werthen och P G Gyllen
hammar, den sistnämnde sanno
likt en eftergift för radikalerna. 
På affischtavlorna visar socialde
mokraterna en svensk flagga i vat
tenfrirg och vi uppmanas att »Ge 
Sverige en chans». Vilket Sverige, 
vem exakt? De som på ett år har 
fördubblat sitt kapital på aktie
börsen eller de som förmodas öka 
landets välstånd genom att inte 
arbeta? 

Nygammalt 
Vänstern sitter alltså trångt 

och det bör erkännas. Marxismens 
idearv har inte räckt för att besva
ra de nya frågorna kring ekologi 
och samhällsorganisation när in
dustrisamhället forändras så 
snabbt som i dag. Stormaktsöver
grepp i socialismens namn har inte 
precis piggat upp stämningen . 
Men det är en kapitalistisk kris vi 
upplever, både lokalt och globalt. 
Det u !nyttjas, förbluffande nog, 
till att sprida ekonomiska teorier 
och en samhällssyn som man 
trodde gick i graven på 20-talet. 
Vi ska spara oss ur krisen genom 
att låta kapitalägarna plocka hem 
ännu mer av vinsterna, och låta 
ett stort antal människor gå ar
betslösa sam tidigt som andra ska 
suga i ännu hårdare. Det är själva 
förnuftet som sitter trångt . 

Vad bör göras? 
Men det ska väl ga over. Vi 

kanske borde hjälpa till med det i 
V pk Lund, efter måttet av vår för
måga. Jag menar att Vpk Lund 
har i ett antal år ägnat sig åt att 

lO år av 'tf 
Kun& Carl Gustaf har nu 

suttit pa tronen i tio år, med
delar malmöpressen. Vi fortsätter 
vår antirojalistiska kampanj. 

Låt det inte bli tjugo! 

övertyga Lunds fasta innevånare 
om att den här stan sköts dåligt 
av socialdemokrater och borgare 
ensamma. Så är det ju, och vi har 
också lyckats rätt hyggligt. Men 
kanske har en socialistisk organi
sat ion i en universitetsstad, där tu
sentals formbara människor 
strömmar förbi varje år ännu 
angelägnare uppgifter. Det skulle 
vara på det idemässiga planet, att 
förmedla en annan samhällssyn än 
den i övrigt gängse. Jag menar inte 
att vi ska sluta att rädda gamla 
hus och kräva bättre förhållanden 
på Mårtenstorget, men har vi 
glöm t annat? 

Avundsjukt 
Efter dessa utsvävningar som 

bara väntar på ett kraftigt genmä
le, får vi väl gå över till den trygga 
kommunalpolitiken. Då måste jag 
som vpk-are ge uttryck för en häf
tig avund gentemot miljöpartiet. 
Ack, om man hade utsatts f<ir 
dessa utbrott av indignation från 
borgare och socialdemokrater som 
nu kommer miljöpartiet till del. 
Det är ingen måtta, miljöpartis
terna är oansvariga, vinglande och 
opportunistiska och jag vet inte 
allt. Det är den sortens angrepp 
som för ett parti framåt och jag 
önskar fler kunde riktas m o t oss. 
Jag är övertygad om att man di
rekt skulle kunna mäta resultaten 
i form av nya väljarsympatier: ett 
skarpt uttalande från Gun Hells
vik ger kanske 3 röster, en rejäl 
insändare från Lars Ber~all (c) 
nog uppåt fem. Det är sa det sli
ter i en. 

Frifräsiga folkpartister 
Vi som opartiskt har betrak

tat miljöpartistern i Lunds kom
·munalpolitik tycker nog att de 
reagerar ungefår som frifräsiga 
folkpartister, en i övrigt utdöende 
grupp. Alltså friska ställningsta
ganden oberoende av blocktän
kande i de frågor man har ideer, 
dvs. för mp 's del ifråga om natur
resurser, social gemenskap etc., 
och en oreflekterad borgerlig 
reaktion när det gäller klassin tres
sen. 

Det är inget skamligt med det, 
i avsaknad av en ideologi på cent
rala områden uppfattar man inte 
det politiska innehållet i vissa frå
gor och då slår politikernas och 
rörelsens klassbakgrund igenom. 

Nu är ju m p inte ensam t om att 
representeras av mellanskiktsfolk, 
det gäller ju ofta också Vpk och 
socialdemokraterna, men i våra 
fall är ändå banden till arbetarrö
relsen givna. Kort sagt: miljöpar
tisterna är aktningsvärda på 
många sätt och bidrar i Luhd till 
att bryta upp det fantasilösa bor
garstyret, men klasskampen tycks 
de tro ha avslutats på 1800-talet. 
Och vad var det för egendomlighe
ter Kjell Dahlström kom med i 
€?!coinslag i radio häromsöndagen? 
Ar det verkligen det angelägnaste 
för miljöpartiet just nu att få en 
stark central ledning och ser man 
verkli~en sitt parti som något för 
eliten. Jag trodde det hela hade 
något med gräsrötterna att göra. 

Lucifer 

- ~ .. 
Rydes andra 
undergång 
På Östra Torn finns (bl. a.) en 
ladugård. stadsplan har gjorts Ö· 
ver området och i den vill man 
bevara ladugården. Byggnads
nämnden g'"lkande planen i våras 
och nu ligger ärendet hos länssty
relsen. 

För ett år sedan begärde fastig
hetsnämnden (FN), dock ej Vpk 
och mp, att ladugården skulle ri
vas. Detta avslog byggnadsnämn
den (BN), byggnaden skulle ju be
varas. Då besvärade sig Lennart 
Ryde, FN :s ordförande över det
ta. Länsstyrelsen remitterade det
ta besvär till BN. Den l O augusti 
togs besväret upp i byggnads
nämnden. Det blev majoritet för 
rivning av ladugården. SAP hade 
ändrat ståndpunkt och ville nu 
riva!?! Att Lennart R y de inte ha
de rätt att besvära sig, reflektera
de ingen över utom Vpk:s repre
sentanter i fastighetsnämnden. 
Dessa har nu i en skrivelse till 
länsstyrelsen framfort att Len
nart R y de in te har delegations
rätt att besvära sig och att fastig
hetsnämnden aldrig har besvärat 
sig över bevarandet av ladugården. 

På måndag ska fastighetsnämn
den behandla en inlaga från Eva 
Wigforss och David Edgerton 
(Vpk), som skriver att fastighets
nämnden inte har besvärat sig i 
rivningsfrågan och att Lennart 
Ryde har överskridit sina befo
genheter. 

Den nybyggda gången under 
järnvägsspåren på stationen kallas 
för Rydes undergång, blir detta 
hans andra? 



Cuarteto de cuerdas 
Latinoamericano 

På söndag den 18 september kl. 
19 spelar Cuarteto de Cuerdas La
tinoamericano i stadshallen som 
en anhalt på deras Sverigeturm!. 
Det är inte vilken turm! som helst, 
utan behållningen går till El Salva
dor och aktiviteter för Radio Fa
rabundi Marti, till Uruguay, näm
ligen hjälpfonden för de politiska 
fångama och deras familjer sam t 
till den fackliga kampen i Chile. 

Cuarteto de Cuerdas Latino
am ericano är en klassisk stråk
kvartett bestående av duktiga 
musiker och musikpedagoger, som 
på detta sätt bidrar till kampen 
mot fortrycket i Latinamerika. 

Utöver den stora traditionella 
klassiska musiklitteraturen, som 
ju till stor del kommer från Euro
pa, spelar man mycket klassisk 
latinamerikansk musik, också 
eller kanske speciellt modern så
dan. Gruppen har fått verk kom
ponerade at sig. Sådana har man 
inte ofta tillfalle att höra i Lund. 
Tag chansen och ge samtidigt ett 
bidrag till den humanitära ocli 
fackliga kampen i Latinamerika! 

Duo Telepatico 
på Höstfesten 
De båda trollkonstnärerna Duo 
Telepatico vvpträdde i tältet på 
Höstfester. p, <;b ndagseftermidda
gen !4 /9} o;·;: (rollade och for
trollade. 

Det var mycket folk i tältet, 
som stannat för att se Duo Tele
paticos fram trädande. På väg in i 
tältet möter VB också en annan, 
äldre illusionist, som bekände att 
han kommit för att kolla in sin 
kollega! 

Vad sägs om foljande trick: 
Han i duon går ut bland publiken 

med tre tjocka böcker i handen . 
En frivillig får välja vilken bok av 
de tre hon/han vill. Tre andra fri
villiga får i tur och ordning hålla 
upp ett antal fingrar, 1-5. Det blir 
två, tre och tre. Aha, sidan 233 . 
Den frivillige säger första boksta
ven i sista ordet på sidan 23 3 i 
den utvalda boken. Hon i duon, 
kvar uppe på scenen skriver då 
ett ord på sin griffeltavla, och 
samtidigt som hela ordet läses upp 
vänds tavlan, och se - det är sam 
ma ord! Det är magnifikt. 

Utanför tältetuppträdde på söndagseftermiddagen en annan duo, näm
ligen ovan avb1ldade glada dragspels· och tvättbrädeduo. 

Svar till Trollis 
Daghem med föräldrarned

verkan är en fråga som ständi~t 
tycks återkomma. För ett ar 
sedan falldes Lund i Arbets
domstolen. Efteråt fördes besvär
liga förhandlingar med facket. 
Enighet nåddes om en ny modell, 
som innebar att två daghem , 
Gröngölingen och Skrållan, på 
försök skulle drivas som »daghem 
med förälclrasmedverkam> efter 
särskilda rik t linjer. Försöket 
skulle bara gäliJ dessa två daghem, 
pagä l o m 1983 och sedan 
utvärderas. Överrenskommelsen 
godkändes enhälligt av social
nämnden. 

På dessa tva daghem råder 
nu bl a ar' •c tsplikt för foräl
drama, "~') resp 60 tim/år. Jag 
är inte övertygad om att detta 
skulle vara den bästa formen 
för föräldraengagemang. Möjlig
heten att klara arbetsplikten beror 
på vilket jobb man har. Somliga 
klarar del utan inkom stbortfall 
(och gör då p g a lägre taxa en 
ekonomisk vinning, som Vpk 

anser alltför stor), medan andra 
har svårt att ens få ledigt. Man 
bör i stället eftersträva former 
för foräldraengagemang där alla 
kan delta, oavsett yrke, oavsett 
klass. Vanliga daghem ger den 
möjligheten. 

Detta är början på ett svar 
till föräldrarna på Trollis. J ag 
känner rätt väl till Trollis; som 
ledamot i socialnämnden har jag 
fått sex sidors skriftlig informa
tion. T rollis är tre fam iljedag
grupper som bedriver daghemsl ik
nande verksamhet i en särskild 
lokal, där föräldrarna medverkar 
och tar ansvar. 

Trollis blev ett ärende i nämn
den, därför att f<irvaltningen 
menade att den nuvarande verk· 
samheten inte kunde få fort
sätta. Lokalen var in te lämpad 
för daghemsverksamheL I stället 
skulle Trollis få välja mellan 3 
alternativ. l) Aweckling. Föräl
drarna söker annan placering. 
Barnen skingars. (Vi sa nej till 
detta.) 2) Atergång till att vara 
vanliga familjedaggrupper. 3) Om
vandling till »daghem med föräl
dramedverkam> enligt modell 
Gröngölingen och Skrållan. 

Trollis förklarade i skrivelse 
830309: »i första hand skulle 
vi vilja att f<iräldramas medver
kan består i att delta i verksam
heten i barngruppen i likhet 

med vad som sker på de andra 
kommunala daghemmen med för
äldramedverkan, och då med det 
lägre timantalet, 40 tirn/år och 
förälder. » Detta är tydliga fakta, 
och ingenting som vi skulle »ha 
få tt för oss»! 

Till Trollis förstahandsalter
nativ sa Vpk, s och miljöpartiet 
nej . Vi menade, att den pågåen
de försöksmodellen inte skulle 
fningås . f'inns det en linje som 

manglats fram efter långa och 
besvärliga förhandlingar, så skall 
den linjen hållas. l stället lanse
rade vi ett hel t nytt fjärde alter· 
nativ, omvandling till vanligt dag
hem! 

l daghem finns utrymme för 
·deltagande, engagemang och an
svarstagande från föräldrarnas si
d&. Det är en fråga om att perso
nal och föräldrar tillsammans sö
ker sig fram tilllämpliga former. 

Om Trollis omvandlas till dag
hem, betyder det ny lokal (kanske 
inte på Klostergården), åtminsto
ne delvis ny personal, fler barn 
och däm1ed nya föräldrar. Då bör 
man inte lägga fast samverkansfor
merna i förväg utan Hita alla till
sammans arbeta fram bra fom1er 

fcir foräldraengagemang. Det kom
mer att ta litet tid och litet kraft, 
och ingen vet säkert hur resulta
tet blir. Det är inte säkert att det 
skulle bli precis som Trollis idag. 
Trollis nuvarande arbetsformer 
beror nämligen tydligt på att Trol
lis från början var familjedaggro p
per. I den omsorgsformen är för
äldrarna nämligen skyldiga att 
svara för inköp och p Janering av 
mat, förvaltning, underhåll och 
städning av lokal. 

Om Trollis omvandlas till 
daghem, kan det alltså bli delvis 
andra former för föräldraengage
mang. Om det blir bättre eller 
sämre får prövas i praktiken. 

Ander Sannersted t 
V pk-ledamot i socialnämnden 
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Med anledning av kungens tioårs
jubileum har vi frågat några lunda
politiker hur de ställer sig till mo
narkin? 

Kjell Dahlström (mp) 

- Han har ju visat ett Rousseau
anskt drag genom att flytta ut på 
landet. 

o 
;Q 

Lennart Ry'de (mi 

-Kungen går väl an, men hur blir 
det sen, vi har ju kvinnlig tron-
följd? 

Ebba Lyttkcn>( fp) : 
(per relej(m ! 

-En t]USlg ung man och en 
samlande kraft i dagens splittrade 
samhälle. Hade han inte haft jobb 
så .. . 

e 
ln&egerd Göransson (s) 

- Nja, kungen vet jag inte, men se
dan! Vi har ju kvinnlig tronföljd! 

Rolf Nilson(vpk) 
(brevledes) 

- Jag blir så förvirrad av frimär
kena med kungen på. Jag spottar 
hela tiden på fel sida. 

Förslag till 
Veckobladet 

Mycket saknas i Lund, kanske 
än mer saknas när det gäller be
skrivningen av Lund och dess [ak
tualiteter. Ett av dessa svarta -hål 
är matställenas anatomi och gas
tronomi. Många tvingas regelbun
det intaga måltider utanför 
hemmet. Vilken vägledning har 
dom? Ingen, i varje fall inte skri
ftlig. 

Dessutom finns inom gebitet 
goda förebilder. Jag kan knapp
ast inte vara ensam om att kasta 
mig över lördagarnas DN enkom 
för att se vad Matpatrullen denna 
gång har att förmedla. Detta 
kastande försiggår utan att jag 
får någon praktisk nytta av det -
restaurangerna, matställena som 
behandlas ligger som be kan t i 
Stockholm. 

Förslaget är: Ta bort »köks
mästaren filosoferar» och in med 
»matgästen konsumerar». Recep
ten har hittills inte varit särskilt 
lundensiska och tillför egent
ligen inte särskilt mycket nytt 
för en gammal dam som jag. 

Med vänliga hälsningar 

Tant Tekla 

Vissa saker skiljer trots allt 
DN från VB (bl a budgeten) , men 
vi ska fundera på förslaget. Vi 
kan nog inte höja prenumerations
avgiften för att finansiera detta. 
Antingen får vi vänta till efter 
den ·25:e eller hålla oss till billi
gare ställen. 

Red 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 LILJMJ 

Majsbröd 
I en aktuell latinamerikansk kon
text illustrerar man lämpligen 
stämningarna med latinameri
kansk mat. Här ett recept på para
guyanska majsbröd: 

l burk majskom, 340 g, 3.5 dl 
majsmjöl, 1.5 dl mjölk, 0.5 dl plus 
l msk matolja, 3 dl Keso, salt, 
l mellanstor gul lök, 3 ägg, 2 msk 
smör, 1.5 msk vetemjöl. 

Ugnen på 225. Smöra och 
mjöla en form. Mosa majskomen 
till pure och blanda med majs
mjöl , mjölk, 0.5 dl olja, Keso och 
ca 1.5 tsk salt. · 

Värm l msk olja i stekpanna 
och låt löken mjukna. Häll löken 
i majssmeten. 

Vispa äggvitorna till hårt 
skum. Vispa äggulorna och vänd 
försiktigt ned dem i vitorna. Vänd 
sedan ned äggen i smeten. Smaka 
av och salta ev. Häll i formen och 
grädda mitt i ugnen ca. 45 minu
ter. 

Glädjande 
Ny Dags upplaga har vänt, står det 
i Ny Dag. Jämfört med förra året 
har nämligen upplagan ökat med 
12 (!)från 13 154 tilll3 168. 

Denna ökning är glädjande då 
ju de flesta vänstertidningar mins
kar - så också Veckobladet. Vi 
kan dock trösta oss med att vi har 
ungefår 7 gånger högre hushålls
täckning inom vårt spridningsom
råde än vad Ny Dag har inom sitt. 

Arbete åt alla 
183 2 personer är idag re 
gistrerade som arbetslösa i 
Lund , av dessa är 691 ung
domar under 24 år. Detta 
kan vi inte acceptera. Kom 
och diskutera på arbets
löshetskonferensen, lörd. 
17/9 kl 13 .30 på Vpk:s 
partilokaL Inledare. Rolf 
Nilsson och Kajsa Thean
der. 

BLASORKESTERN spelar i mor
gon lördag ( 17/9) på Mårtenstorg
et kl 11. T a med nr 1, 2 , 8 , 9 , 11, 
12, 14, 17, 23, 28, 29, 34, 53, 74, 
75. 

Repetition sänd. på Palaestra 
19-21. Glöm inte att boka helgen 
12-13 nov för internat i ldaröd. 

OFFENTLIGT MÖTE 
musik, talare : 

CH 
HERMANSSON 

21 sept 
19:0G stadsbibliotekets Hörsal 

STOPPA SA F-SVERIGEA TFOLKET! '~ 

Veckans redaktionsutskott ut
gjordes a" Olle Teleman, Lars 
Nilsson och Ulla Henriksson. 

Nästa veckas kontaktredaktörer: 
Lars N ilsson, tf n 14 96 14, och 
Kristina Lanthån, tfn 11 30 86 . 

Hemma
Rectangle


