
Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Schelm sein leben lang! 
(M. Luther) 

VE(~Ilf)BJ .. lll)l~'l, 35 
UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND . 

Utkommer fredagar 1983 9:e ärg 

Fredagen den 11 november 

Stoppa kvinnorna! 
Stoppa kvinnorna stod det 
ytterst provocerande på en 
lila affisch uppe på Teknis för 
ett tag sedan. Det hela gällde 
ett möte som hölls förra ons
dagen där teknologer, ingen
jörer med flera diskuterade 
varför kvinnliga civilingenjö
rer trots allt fortfarande har 
svårare än sina manliga kolle
ger att få jobb i industrin. 
bakgrunden är att kvinnliga civil
ingenjörer som söker arbete i nä
nngslivet blir särbehandlade - of
tas t i negativ riktning. Att så är 
fallet har konstaterats av bl a 
studerandeorganisationerna på 
Teknis genom att samla de erfa
renheter de arbetssökande har 
gjort. Utöver den stora publiken 
(ca 150 kvinnor och lO män (var
för inte fler?)) och studerandere
presentanter fanns också folk från 
ABV (Armerad Betong/Vägför
bättringar), SCA (Svenska Cellu
losa AB), Volvo, Gränges Alumi
nium, L M Ericsson och Alfa-Laval 
på plats för att debattera. 
Av Sveriges civilingenjörer är idag 
5- 10% kvinnor. Andelen kvinnor 
bland de tekniska cheferna är än
nu mindre. Det finns en stor efter
släpning, alltså. Andelen kvinnor 
bland de nyutexaminerade är stör-

re, men långt ifrån 50%, och det 
är in te ens entydigt a t t den ökar. 

Företagsföreträdarna berätta
de om sina företag och sin syn på 
kvinnliga civilingenjörer. De var i 
de flesta fall öppna och medvetna, 
och alla insåg värdet av kvinnliga 
tekniker. Nästan alla 6 företagen 
anställde en högre andel kvinnor 
än vad som motiveras av andelen 
nyutexaminerade inom respektive 
bransch. Dock ansåg de flesta att 
det var så bra ute på företagen att 
det faktiskt inte fanns några pro
blem! Detta var lite naivt att häv
da, då ingen bättre än publiken 
visste att motsatsen ligger när
mare sanningen. Det är väl ingen 
slum p vilka företag som tackar ja 
till en sådan här debatt! En fråga 
som inte fick något svar var hur 
ett företag borde bedöma två i 
övrigt likvärdiga tekniker, varav 
en fick markservice hemma. Det 
hela avfärdades av Ulf Brasen 
(Alfa-Laval) som ett utslag av 
manschauvinism (sic!). 

Slutintrycket blev att öppen
het fanns i enskilda fall , men ock
så att man på sina håll inte ville 
erkänna (och därmed kunna börja 
ta itu med) det generella proble
met. 

OT 

Varför 
kommundelsnämnder? 
Vpk:s representant i kommun
delsnämndskommitte'n, Tarci
sio Bommarco, har presente
rat ett diskussionsunderlag, 
som syftar till att bredda de
batten kring principen för 
den planerade kommundels
nämndsreformen. 
Vpk menar att en sådan debatt 
bör föras innan man går in på de
taljerade förslag, och den bör fö
ras u t till allmänheten. Reformen 
får inte komma som en överrask
ning för dem det berör. 

- Inom vpk anser vi, att den 
nu pågående utredningen om 
kommundelsnämnder i Lund inte 
skall påbörjas från svansen (om
rådesindelning, organisation) utan 
från huvudet genom att först ana
lysera orsakerna till att kommun
delsnämnder utreds just nu. eller 

att "utvidgad demokrati" är nöd
vändigt i nuvarande läge, sägs det 
i skrivelsen. 

Vpk vill alltså inte på detta 
stadium binda sig för den ena eller 
den andra modellen, men i andra 
sammanhang har vpk förordat re-. 
presentation i nämnderna i enlig
het med valutslaget i respektive 
område. Detta är en stötesten för 
de andra partierna. 

Läget just nu är att reformen, 
i den mån den överhuvud taget 
diskuteras, framför allt diskuteras 
av tjänstemän på hög nivå och i 
planeringsgrupper. Det är helt 
otillräckligt och det borde åligga 
partierna att föra ut debatten i 
kommundelarna. 

Vi ser mer än gärna att denna 
debatt även förs i VB:s spalter. 

Lösnummerpris l :5O 

Kommunen sviker 
Juristjouren 
Föreningen Juristjouren står utan lokaler efter den siste mars 
nästa år . Det är det datum hyresvärden på Kyrkogatan har satt 
som flyttdag. Får föreningen inte hjälp att till dess hitta nya 
lokaler hotas en unik verksamhet. 

Juristjouren bildades år 1978 och har sitt ursprung i gamla 
FiB-juristerna. F öreningen vill under enkla former vara ett 
alternativ till den traditionella juridiska rådgivningen och en 
plattform för debatt och kritiska studier kring lag och rätt . 
Primär verksamhet är den kostnadsfria rådgivningen. 

Föreningen har fyrtio medlemmmar och har hitintills drivits 
helt ideellt. · 

VB träffade Ann Irebo och Kristina Nilsson. 
Vilka vänder sig till er? 
- Det är människor från hela 

landet men mest från Lund för
stås. Många invandrare kommer 
hit och många som socialbyrån 
har skickat. Hyresvärdar som vill 
bli av med hyresg'Jster hjälper vi 
emellertid inte och inte heller 
människor som vill ha hjälp att 
deklarera. 

- Vi har 4- 5 fall per kväll och 
alla är inte rent juridiska utan 
ibland lika mycket sociala. Det 
kan gälla att tolka myndigheters 
språk , att skriva besvärsinlagor 
eller att tala om vart folk ska 
vända sig för vidare hjälp. Ett 
ta~ hade vi mycket hyresrätts
fragor, dolda fel i fastigheter 
och liknande och nu har det 
blivit mycket familjerätt om arv 
och testamente. 

Hur har ni agerat efter hesked
et om uppsägning? 

- Vi mäste hitta en annan lo
kal med minst två rum då vi sam
tidigt dels tar emot besökare och 
dels telefonsam tal. Vi behöver 
också få hjälp att betala hyran 
då vi inte kan räkna med så låg 
kostnad som den vi har haft 
här. 

- När beskedet om uppsäg
ning kom i våras tog vi kontakt 

.med politiker i de olika partierna 
för att göra Juristjourens. belägen
het bekant. Vi möttes av gillande 
och skrev därefter till kommun
styrelsen om behov av lokaler och 
bidrag, men där blev det stopp 
i den kommunala apparaten: 

- Kommunstyrelsen svarade 
efter flera månader att fastighets
nämnden på förfrågan inte had~ 



PRIVATLIV 
OCH POLITIK 

Vi har upplevt hur landets justi
tiemin ister försökt klamra sig fast 
vid sin position trots att han gjort 
sig politiskt omöjlig. Han klarade 
det några dagar , men det höll inte 
i längden. Rainer ville in te välja 
mellan den ena karamellen eller 
den andra, mellan effektiv förvalt
ning av sin privatförmögenhet och 
offentlig maktutövning i ett arbe
tarpatis tjänst. Han ville ha hela 
påsen. 

Det vore hyckleri att påstå att 
det bara är principen vi är u te 
efter. Personen Rainer är ett ly
sande exempel på den sortens 
lagom strama och lagom strÖ!J?· 
l;njeforrnade fixare som gor stg 
alltför breda i maktens korrido
rer och det är med uppriktig 
glädje vi nu ser honom aka d1t. 
Vi hoppas han få r sällskap av 
Televerkets generaldirektör Tony 
Hagström , ni vet han som ~rukar 
bilda ständigt nya bolag dar han 
kan sitta i styrelsen och då knuss
las det inte med arvodena. 

Makt är helt enkelt korrum
perande och det g'.i ller på varje 
nivå i varje känt politiskt system. 
Rainer har säkert sina motsvarig
heter i Sovjet och ber'.i.ttelserna 
från makteliterna i de nya natio
nellt självständiga staterna i tred-
je världen talar sitt språk. .. . 

Det behövs alltsa en standtg 
kritik underifrån av makthavar
na, de måste ha en tumme i ögat 
hela tiden. Maos uppmaningar till 
bombardemang av högkvarteret 
borde vara en stående dagorder, 
åtminstone i partier som inte 
hyllar den privata kapitalbild
ningen som samhällsideal. 

Läget är nämligen annorlunda 
på den andra kanten. Det finns 
ett logiskt sam band mellan den 
borgeliga ideologin och det fak
tum att de borgeliga till främste 
företrädare för Lunds kommun 
har valt den framträdande fas
tighetsägaren Per-Håkan Ohlsson. 
Han får säkert sitta kvar och göra 
som han vill med sina hus. 

Avundsjuka är ingen oviktig 
drivkraft till politisk förändring. 
Rainers pengar kommer ju inte 
ur tomma luften, den skatt han 
slipper får vi andra betala. När 
det nu i utredning efter utred
ning klarläggs vilken enorm för
mögenhetsomflyttning som 
skett i svenska samhället de sena
ste åren så vi vet var pengarna 
har hämtats. 

Det är inte särskilt lätt att ange 
ett sam hällssystem som skulle 
garantera social rättvisa tillsam
mans med en rimlig personlig 
frihet. Men att kapitalismen som 
till själva sin kä~na bygger l'å och 
idealiserar enskildas u tsugnmg av 
andra skulle u t göra kärnan i ett 
sådant system tror vi inte. 

Välfärdsstaten har blivit en offen
tlig kvinna. De flesta vill .a/ska 
med henne, men zngen alskar 
henne. 

Göran Therborn i Sv. Dagbladet 

OK, Göran, vi grabbar först~r 
ju vad d'! menar_. Men numera ar 
det ju manga kvm!lor som t .o.m.. 
läser politiska artiklar och då ar 
det vällite grovt uttryckt? 

Äntligen november 
Det är november och som vanligt är det m ånga som rutinmässigt 
faller för dystra betraktelser, t ex som den i följande dikt . För
fattaren lär heta Thomas Hood , och jag klarar inte att översätta 
den: 

No sun, no moon, 
No morn, no noon, 
No dawn, no dusk, no proper time of day. 
No warmth, no cheerfulness, no healthful ease, 
No comfortable feel in any member, 
No shade, no shine, no butter/lies, no bees, 
No fruits, no jlowers, no leaves, no birds, 
No - vember. 

No - ja, skulle jag villa säga, så illa 
är det ju faktiskt inte. Själv vet jag 
ingen vackrare syn än ett skånskt 
betlass i motljus, just i början av 
november. J ag tycker allmänt det 
har varit en fin höst, som rena de
monstrationsexemplet från en 
grundkurs i meteorologi. Låg
trycken har rulla t in över S y d
sverige med ett urverks re~el
bundenhet. Tilltagande sydvast
tig vind, milt, regn och blåst, vin
den vrider till nordväst, det klar
nar upp, kall nordlig vin~ och så 
efter ungefår tre dygn borJaT cy
keln igen. Det är en fin klimatzon 
vi bor i. 

Planmässig förfulning 
Vad är stort och vad är smått? På 
fullmäktige i torsdags togs en 
stadsplan för området nere vid 
Höjea, ni vet alldeles vid mfarten 
till Lund från Malmö. l sin klok
het har AB Bilrna flyttat sin bil
verkstad från Dalby till det om
rådet och kommunstyrelsen har 
lovat att de ska få det nästan ända 
ner till ån. Det finns lagar om 
strandskydd upp till 100 meter 
från ån och i dag finn s en remsa 
om 60 meter obebyggd mark. Den 
hade kunnat räddas om partierna 
i Lund hade levt upp till ett mini
mum av miljöintresse. 

PHOTOGRAPHER 

På Cafe Ariman visar Föreni
ngen Fotogalleriet fr.o.m. lördag 
en utställning med !mogen 
Cunninghams _bilder. lmog~n 
Cunningham ar den amenkanska 
fotografins grand old lady. Hon 
började fotografera redan 190 l 
och fortsatte till sin död , 93 år 
gammal, 1976. 

Hennes bilder u !vecklades från 
de i början av seklet gängse 
romantiska softade bilderna till en 
sakligare rakare fotografi. Hon 
samarbetade på 30-talet med 
Edward Weston och Anse] Adams. 
Efter skilsmässa 1934 försörjde 
hon sig oc_h sina barn på fotogra
fering. 

Parallell t visar F öreningen Foto
galleriet en !mogen Cunningham-
utställning på Arkivmuseet o • 

Båda utställningarna pågar till 
11/12 och på Ariman kan man se 
en videofilm om !mogen. Sam
tidigt visas på Ariman fotografier 
av dansken Leif Madsen. 

På lördag kväll kl 18 visar F o_to
galleriet och KV dansken~ Fmt;t 
Thanes bildspel Atlantis pa 
stadsbibliotekets hörsal. 

Spelar det nån roll? J a, jag 
menar det. Den lilla glimt av vat
ten och grönska man får när man 
kommer från Malmöhållet, allde
les innan sörjan av bensinmackar 
och bilverkstäder tar vid, är värt 
nånting. Det är den sortens m.il
jöelement som betyder oerhort 
mycket mer än de K-märkta hus 
av typ Kjederquistska gården 
som man lägger ner miljoner på 
och avbildar i turistbroschyrer
na. Vpk, Miljöpartiet och till hen
nes heder Gierid Fiskesjö (c) tyck
te åmiljön var värd att bevaras. 
Moderaterna, folkpartiet, center
partiet och socialdemokraterna 
skiter i hur det ser ut där och drev 
igenom den planmässiga fo~ful
ning som ska drabba Lunds sodra 
infart. Samma politiker kommer 
om mindre än två år att skriva 
broschyrer om hur mycket de vär
nar om miljön i Lund. 

Föreningen Fotogalleriet har nu 
funnits i ett år, och har ett 75-tal 
medlemmar. Man kommer att 
fortsätta ordna utställningar i 
Arimans lokaler och tänker också 
ordna andra aktiviteter kring bild
visningarna. Vill du veta mer om_ 
foreningen kan du komma 1 
kontakt med den genom Ariman. 

Erövra högskolan 

Tystnaden kring Forskarbyn blir 
alltmer öronbedövande. Jag me
nar naturligtvis inte publiciteten, 
den är nog så vältalig. Men jag 
menar kritiken, jag som trodde 
att universiteten var till för kri
tisk skolning. 

För ett år sedan kom ett antal 
vid universitetet verksamma so
cialdemokrater ut med en bok 
som hette »Erövra universiteten»! 
De har uppenbarligen blivit bön
hörda i sin önskan, men sker er
övringen från rätt håll? Framtids
minister Ingvar Carlsson var nere 
och pratade på Tetradagarna och 
tyckte uppenbarligen det, där 
fanns inga reservationer om att 
universiteten skulle ha några an
dra uppgifter än att servera ka
nonmat till Asea och de andra 
pojkarna. Lunds socialdemokrater 
tiger och sam tycker. o 

Det är ingen som har nagot 
emot att det finns några hus med 
teknikföretag uppe på Pålsjö 
ängar tror jag. VPK har ju länge 
talat om behovet av industriell 
förnyelse i denna nedgångna lan
dsända. J ag var n a turli&tvis där 
och klämde några sma läckra 
smörgåsar (med skinka) på invig
ningen häromveckan och det ver
kade ju riktigt trevligt. Men det 
som stöter är anspråken, tonen, 
skalan och planeringen av det 
hela. J ag tycker inte man skulle 
behöva vara vpk-are för att ställa 
några frågor om kommunens 
och universitetets tänkta roll 1 

Forskarbyn. 
Lucifer 

Draco fondägt 
Det snackas så mycket om 
fonder i stan. VB är full av 
dem och på senaste fullmäk
tige sa man att de redan har 
infiltrerat företagen i Lund. 
VBs rasande reporter ring
de runt till några kända 
lundaföretag och på Draco 
blev det napp. 

- Ni var ju initiativtagare till 
de ökända företagarveckorna. Hur 
går det ihop med att ni är fond
ägda? 

- J a, det är ju lite pinsam t, 
svarade telefonrösten. Fast vi är 
ju inte fondägda, direkt alltså. . 

- Inte fondägda ? väste v1. 
- Nä ... , det är Astra som är 

fondägda. Dvs inte helt men till 
10 %. Fjärde AP-fonden är den 
störste ägaren. 

- Vem äger Er då, fortsatte 
VB obarmhärtigt. 

ASTRA, viskade rösten 
med en lätt snyftning. Snälla VB 
tala inte om det för någon .. . 



Wingren om Luther 

Under rubriken »Luther 
den store· glädjedödaren» höll 
professor Gustaf Wingren i 
tisdags ett föredrag i Lunds 
arbetarinstituts föreläsnings
serie. Anledningen var för
stås 500-årsminnet av Luthers 
födelse. 
Wingren började med att uttrycka 
missnöje över att kultursidorna i 
dessa dagar framställer L u the r 
som en moralist som vill tvinga 
folket till tråkigt arbete, och för
bjuda världsliga nöjen. 

I själva verket var Luther så 
glad över att slippa klosterlivet 
och kunna gifta sig med en 
nunna att han ofta i positiva 
ordalag uttalade sig om mat, 
vin, dans, öl, kvinnor, skämt 
och glam . Han var också en 
fargstark upprorsman som brände 
påvens bulla och uppträdde 
morskt inför kejsaren. 

Tråkmåns 
Ryktet som tråkmåns har Luther 
fått genom den katekes som 
svenska folket sattes att lära. 
Det hade å andra sidan den för
delen med sig att analfabetismen 
förbjöds i lag redan år 1686: Män
niskan skulle ju, enligt Luther, 
genom egna bibelstudier komma 
till frälsning. 

L u the r lärde också att kyrkan 
inte skulle ha världslig makt. 
Detta utnyttjade Gustaf Wasa 
som bekant och stärkte statens 
makt genom att dra in kyrkans 
egendomar. Ur detta skifte kunde 
sedan det svenska stormaktsväldet 
utvecklas. 

Jordnära 
Luthers syn på äktenskapet var 
jordnära. För honom var äkten
skapet inget sakrament utan en 
samlevnadsform som skulle re
sultera i barn. Om mannen är 
impotent så har kvinnan rätt 
att skaffa sig älskare, tycks 
Luther ha menat. 

På frågan var Luther skulle ha 
stått politiskt om han levt idag 
svarade Wingren, med reservation 
för felgissning, att han antagligen 
skulle ha varit gråsosse, eftersom 
han på sin tid delade gemene 
mans syn på det politiska livet. 
Luther ville alltså ha lag och ord
ning på det jordiska planet, 
men frigöra människan från yttre 
religiösa boj or. Genom tro och 
inte genom handling skulle man 
frälsas. (En grym lära i dessa tider 
när det är så svårt att tro! 
Red: s anm.) 

Det är svårt att överskatta 
Luthers betydelse i det svenska 
samhället, kanske spökar han fort
farande inom oss - på gott och 
ont. Wingren slutade med att re
kommendera läsning av Nathan 
Söderbloms nyutgivna Lutherbok 
»Humor och melankoli». 

Mjau 

Gympa och Palcestraboll 
Lucifer hade i nr 33 ett infor
mativt inlägg om Lugis gym
nastik i Gerdahallen. Att det 
är en skön form av motion 
kan säkert bekräftas av andra 
VB-läsare. 
Särskil t för oss veteraner (numera 
fr o m 35 år) är gymnastik en 
läm pli g träning under vinterhalv
året, eftersom den ställer krav 
som äldre ofta kan nå upp till: 
allsidighet och uthållighet. De 
mera explosiva bollsporterna pas
sar bä t tre för ungfolket. 

Bollars lockelse 
Men även äldre medborgare har 
svårt att försmå bollars lockelse. 
Jag saknade nog i Lucifers fram
ställning det som inofficiellt kal
las för »Palaestrabolb>. Namnet 
kommer sig av att denna sport 
utvecklades under den tid då 
Lugis gympa förekom i Palaestra
huset. 

Palaestraboll kan närmast be
skrivas som ett basketliknande boll
spel utan regler, men där man bör 
undvika att skada motspelaren. 
Det finns alltså plats för impro
visationer. De som kommer in i 
sporten utan förvarning blir ofta 
upprörda, när någon plötsligt 
hänger i deras kastarm! 

Intelligens och framåtanda 
Vänner av denna sport brukar 

samlas efter Fagers och Bertil 
Andersens gympatimmar för ca 
l O min u ters spel. Det är hårda 
minuter då mycket händer: Rug
.byspelarens framåtanda måste 
kom bineras med en basketspel
fördelares intelli&ens. En bra 
palaestraspelare maste kunna riva 
åt sig bollen under egen korg, 
kontra snabbt och placera bollen 
i motståndarens korg från tämli
gen långt håll. 

Nåväl, det är idealet. I verklig
heten är vi palaestraspelare vete
raner, som nog så sävligt rör oss 
över plan. Ofta halkar vi snöpligen , 
eftersom golvet är halt av svett. 

Lite fakta 
Har du nu blivit intresserad av 
gympa, ja kanske till och med 
av Palaestraboll, rekommen
deras du att skaffa en Lugifolder 
i fickformat, där alla tider finns 
noterade (man kan också finna 
dagens tider på lundasidorna). 
Terminskort kostar 90 kronor för 
icke-studerande. Studerande lik
som universitetsanställda betalar 
50 kronor. I detta ingår även 
bastubad. 

För övrigt sätter vpk:s inom
husfotboll igång nu på lördag: 
Lerbäcksskolan klockan 16. Här 
förekommer även gympa, men 
det är mest för uppvärmning. 

TroHis möter Kompol 

Diskussionen i VB om vpks 
ställningstagande till hur fa
miljesamverkan ska regleras 
när TroHis familjedaggrupper 
övergår till att bli lägenhets
daghem , fortsatte i måndags 
med att Tomas och Håkan 
från Trollis mötte vpk:s kom
munalpolitiska grupp. 
Till att börja med enades man om 
att familjesamverkan var önskvärd 
och det framkom också att många 
närvarande vpk-are till hundra 
procent stödde Trollisföräldrarnas 
modell. 

Vpk-majoriteten (den som för 
några veckor sedan röstat på kom
pols möte) ansåg emellertid att 
Trollismodellen måste förhandlas 
fram med föräldrarna till de fem 
barn, som beräknas komma till. 
Mot detta invändes att de nya för
äldrarna måste veta vad de ger sig 
in i och de måste ha en positiv 
inställning till just familjesamver
kan (annars erbjuds de andra om
sorgsformer). I övrigt, menade 
Trollisföräldrarna, måste verksam
heten givetvis kunna ändras av 
föräldrar och personal tillsam
mans. De tyckte också att det var 
inkonsekvent av vpk att godta reg
lerna för Skrållan och Gröngölin~
en, men inte för Trollis. Det pa
pekades i sammanhanget att fa
miljemedverkan är lindrigare på 
T rallis, eftersom den sker på 
kvällstid. Några invändningar fran 
facket tycks inte föreligga. 

Kajsa Theander (vpk) menade 
att i fallet Skrållan - Gröngölingen 
hade frågan inte ordentligt disku
terats i kompol-gruppen . 

Kommunen . . från sid l 

någon lokal att anvisa och an 
ärendet därmed betraktades som 
slutbehandlat då man inte kunde 
ge bidrag till en lokal som inte 
fanns. 

- Vi kan inte få bidrag där
för att vi inte har någon lokal 
och vi kan inte få någon lokal 
därför att vi inte har några peng
ar. N u är vårt största hopp den 
nybildade gruppen Socionomer 
för en aktiv fram tid. 

Kan Juristjourens verksamhet 
annars anses falla inom den kom
munala kompetensen? 

- J a, J uristjouren skulle pas
sa in under socialnämnden då 
det ju redan är så att denna 
nämnd hänvisar till oss. Kom
munen använder och har nytta 
av oss och då borde vi också 
få hjälp därifrån, precis som 
Kvinnojouren har fått. 

Så långt som till poli
tikerna i fullmäktige kom som 
sagt aldrig vår begäran om hjälp. 
Men om vi först skaffade en 
dyr lokal som vi inte hade råd 
med och sen sökte bidrag kan
ske det skulle gå bä t tre, ver
kar det som. 
Stöd Juristjouren vars motto är 
- Juridisk rådgivning folkets 
tjänst! 

KG 

Nästan överens 
På en punkt blev alltså vpk-majo; 
riteten inte överens med Trollis
föräldrarna, men det var ot;ksä det 
enda som skiljde. En strid om 
påvens skägg, tyckte någon. Inte 
så säkert, menade en pessimistisk 
kamrat. 

I alla fall tyckte Trollisföräld
rarna att diskussionen varit myc
ket givande och hoppades på stöd 
i fortsättningen. 

Eftersom det är vpks huvud
linj e, att alternativa pedagogiker 
och sam verkansformer ska utveck
las inom den kommunala barnom
sorgen, och inte utanför i privat 
regi , så finns det alla skäl i världen 
för vpk att stödja Trollisexperi
mentet, som fungerat så väl under 
tio år. Å andra sidan borde väl 
inte Trollisföräldrarna behöva 
frukta förhandlingarna om grund
valarna med de nytillkomna för
äldrarna, eftersom de sjä lva är i 
absolut majoritet. Eller finns det 
en lucka i resonemanget? 

Bakgrund formulerad av 
Trollisföräldrarna 

Finn 

Trollis bildades 1974 på föräldra
initi ativ och består formellt av tre 
f am iljedaggrupper. Förä ldrarna 
hyrde en lokal för att kunna ut
vecl$1a dagis med gemensamt an 
svar för verksamheten. För förä ld
rarnas eel innebär denna form ett 
ful lständigt ekonomiskt ansvar 
(exklusive personalens löner) och 
att vi tillsammans med pers onalen 
planerar ve rksamheten och inköp, 
förval tar och underhåller lokal 
och materiel, tillagar lunch och 
städar, samt rycker in ibland t ex 
vid transporter och inköp. Till 
allra största delen · sköts detta ar
bete p å kvällar och helger. Föräld 
rainsatserna är nödvändiga för 
daghemmets existens, vilket vi an
ser är en förutsättning för ett 
verkligt föräldrainflvtande och 
engagemang . Se vidare skrivelsen 
"om Trollis" 820106. 

i 7!U l;:. . % 

Kvinno~: ·' 
och litteratur 

Nordiskt Folkuniversitet anord
nar 25 - 27 nov ett seminarium 
kring temat Kvinnor och 
litteratur. Det inleds fre 25/11 
med en författarafton där kvinn
liga författare läser ur sina verk. 
Lördagen inleds med ett semina
rium kring kvinnor och kr.f:?ativi
tet med Margot Bengtsson. Ovriga 
seminarier behandlar kvinnor som 
författare, kvinnor i förlags
världen , kvinnor som läsare sam t 
forskning i kvinnors författar
skap. 

Bland de medverkande märks 
Kirsten Thorup, Danmark, Cecile 
Löveid, Norge samt Karin Lentz, 
Susanna Roxman, Anita Linde 
från Lilla Gleerups och Birgit 
Flinck från stadsbiblioteket. 

Avgiften är 275 kr och anmälan 
görs till Kursverksamheten senast 
17 november. 
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Sehr geehrte Genessen Veckoblad
Redakteure, 

als sehr eifrige Leser und selbstver
ständlich Abonnenten des Vecko
blad hier in Rostock möchten wir 
Ihnen einige Zeilen schreiben zum 
Bericht von ,Grr" in der vorigen 
Ausgabe. 

Vi försöker nu att skriva liten 
dalig svenska, här i Rostock kan vi 
i utvidgade överskolan studera det 
som valämne. Alltså tänkte vi, det 
skulle vara mycket nöje, att höra 
på debatterna från fullmäktigeför
samlingen i Lund. som den store 
förkämpen för nordeuropeiska 
folkvänskapen, kamrat Grr, så ex
emplariskt har fram ställt i före
gående utgåvan. 

Men: vi har förgäves försökt 
och sökt på alla frekvensområ
den efter överföringarna från 
Lund, och vi har frågat alla fa
miljer MUller i hela Rostacks 
telefonbok, men ingen kan oss 
tillräckligt förklara hur denna 
mottagning skall lyckas oss. 

Alltså ber vi Er nu , kära kam
rater redaktörer: kan inte den 
store fredskämpen, kamrat Grr, 
i nästa utgåvan av , Veckobladet", 
ge oss en liten teknisk anledning, 
hur man bäst skulle förfara för 
att inkoppla transmissionen från 
Lund? 

Es lebe die grosse Freundschaft 
der Ostseevölker! 

Mit sozialistischen Kampfgriis
sen 

Ergebenst lhr 
Paul Schmidt u.Familie 

BLASORKESTERN ldaröd : Sam 
ling i morgon lördag 8.30, avfärd 
8.45. Se skiss. Medtag lakan, alla 
noter, notställ ev glasögon (och 
instrument) . Lägret avslutas sön 
med spelning 16 .30, Tolvskillings
sviten, på Linera fritidsgård. 
Nybörjarre. & ord. rep. inställt 
söndag. 

SNABBLÄSANDE 
V ÄRMLÄNNING 

Det verkar som om Gunnar San
din, i likhet med Lucifer, besökte 
Stockholm den 4 oktober. GS' 
bokstäver skälver till den grad att 
han öppnar partivisiret totalt. 
Trots sin lite överlägsna och 
småputtriga stil verkar GS dåligt 
ha assimilerat allt han läst av 
Marx, Althusser och andra. Kan
ske beror det på att han är snabb
läsare och värmlänning utan den 
fasta och trygga förankringen i 
det skånska lugn, som inte låter 
sig rubbas av det fiktiva trampet 
från 75 000 demonstrerande di
rektörer. För den skull inget ge
nerellt ont sagt om Värmland, 
som ju ändå fram bragt så pass 
lugna och bildade personlighe
ter som Lagerlöf, Fröding och 
Ferlin. Dessbättre var de inte 
snabbläsare. Däremot kunde de, 
genom kraften från sina friska 
historiska rötter, ge lu~na, konst
närliga visioner av nagot annat 
och bättre. Eller å t m instone ge
nom sin konst ge utrymme för 
associationer kring sakernas 
bättre tillstånd. 

Jag tror inte ett ögonblick att 
Lagerlöf, Fröding och Perlin 
hade accepterat en ekonomisk 
ordning, som gör svenska lön
tagare direktansvariga för ut
plundringen av de arbetande i 
lå,~?;löneländerna. De hade alltför 
pataglig kännedom om den svens
ka fattigdomen för att över huvud 
taget reflektera över något sådant. 
Och fast de, i motsats till GS, 
hade rätt liten kännedom om 
Marx är jag förvissad om att de 
hade analyserat verkligheten in
nan de tagit ställning och inte 
hade de fått skrämselhicka av en 
överhetsdemonstration. 

· Stig Nilsson 

.. - ·---------i 
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TILLFÄLLE' l 
Lunds Kommunistiska Blåsor- l 
kester spelar l 

l TOLVSKILLINGSSVITEN l 
1 sönd. 13 nov kl 16 .30 på 
l Lineros fritidsgård. 1 
·-----------1 

Vår dotter 
Elisabeth Hemmingsson 
Hans Persson 
Lunds KK 3 november 1983 

Tomas Peterson 
Arneidsson fick 
längesedan 

och Monica 
en son för 

Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 U.JND 
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. 
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SVENSKA ÄPPLEN 
Vet ni var Sveriges största frukt
trädgård ligger? Kivik? Inte, den 
ligger mellan Hamburg och Nord
sjön på Elbes väs.tsida. Därifrån, 
från ,das Alte Land", kommer 
våra äpplen, åtminstone på våren 
och sommaren då marknadskraf
terna släpps fria. 

Detta och mycket annat kan 
man läsa i »Äpplen som bäst», 
som nu säljs på Fokus för end
ast 2 kronor. På 92 sidor får 
man reda på vad man kan göra 
med äpplen. Utgivarna »Centrale 
Marketinggesellschaft der 
deutschen Agrarwirtschaft m bH» 
i Bonn-Bad Godesberg, BRD, 
försäkrar i baksidestexten att de 
flesta recepten kommer från 
svenska äppeltävlingar. 

De svenska äpplena är alltså 
inte bara svenska, de är interna
tionella. Nu tror jag ju inte att 
recepten smakar sämre för att 
de är utländska. Helt tysk är 
inte boken, den är producerad 
av »lnventus Åke Bäckström AB», 
satt hos Norra Skåne i Hässleholm 
och tryckt hos Ral1ms i Lund. 

Skånsk äppelkaka har dock 
inte fallit marketingherrarna i 
smaken, det receptet saknas. F ör 
att reparera den skadan presen
terar VB här detta recept (pro
ducerat av köksfl.losofen, satt 
av VB-redaktionen ocli tryckt 
hos acupress i Lund). 

Tag sex äpplen (gärna rran 
Kivik), skala dem, pilla bort 
kärnorna och skiva tunt. Varva 
skorpmjöl (gärna brynt), äpplen 
och socker i en smord ugn_s_säker 
form (3 lager äpplen). Overst 
skorpmjöl. Klicka lite margarin 
ovanpå och häll på en halv dl 
vatten. Grädda mitt i ugnen i 
200° i 30 minuter. Vaniljsås 
eller glass till. 

Kakan mättar, den kallas inte 
skånsk för intet. 

Varför lyssnade ingen när marinen 
varnade för försvagningen av 
ubåtsbekämpningen ? (. .. ) En 
förnuftig lösning vore att avbry
ta eller åtminstone rejält banta 
JAS·projektet. Då kunde marinen 
få ökade resurser. 

Lars Werner i Marinnytt 

Javisst vore det en väg. En 
annan vore om man startade' en 
landsomfattande insamling till att 
skaffa fler pansarskepp. Skulle 
inte VPK kunna ställa sig i spet
sen? 

STUDIEMÖTET »Frihet, demo· 
krati och soci al ism » onsdagen 
16/11 är inställt . 

MÖTE OM AVTALET tars den 
17/11 kl 19 på Ungdomens hus, 
sal 4, Skolgat3n, Malmö. lnledn 
Ake Jönsson. VPK -are och KU · 
are välkommna. 
KOMMUNMÖTE tars 17 / 11 kl 
19.30 Stadsbibl studiecirkelrum 
Kommunala budgeten. 
VPK l F inomhusträning L ö 12/11 
kl 16 på Le rbäckssk olan . Alla väl
komna. 
LILLA TEATERN »Cafe Cabar<h> 
Lö 12 november kl 19.30. 
JAZZ l KONSTHALLEN: 
Lö 12/1 1 String Connection kl 
19.30 entre 35 :-
Sö 13/11 Natale Bellan Sextett 
kl 13 -15 f ritt inträde 
Ti 15 / 11 Jan Wallgren -Pianopro
gram för konstutställningar kl 
19.30 entre 25 :· 
To 17/11 Sven Klangs Kvartett 
med Stell an Olsson kl 20.00 
Entre 20:-
KONSE RT klassisk gitarr l nge 
borg Riebesehl, BRO, Arkivmus 
15/ 11 kl 19.30 

KOMPOL Inget ordinarie kompol
möte 14 nov. l stä llet möte med 
Energiverken för att diskutera 
geotermi. Möte den 14/11 kl 19 
på Energiverkets lokaler i kvar -
teret Ljusåret, ingång från 
R åbyvägen . l n te enbart de 
kommunalpolitiskt engagerade 
kamraterna är välkomna utan 
även andra intresserade partimed
lemmar . Energiverket har lovat 
b j ud a på f i k a.. · 
Samma dag offentligt möte om 
bl a kommunens budget . SF L 
arrangerar, alla fullmäktigepartier 
inbjudna att delta kl 19, Stads
bibl. hörsal. 
Fullm äktigegru ppen träffas Sö 13 
nov kl 14 hos K ajsa Theander, 
Sunnanväg 14 L för att förbereda 
budgetsammanträdet. l ntresserade 
är välkomna. 

VECKOBI .. ADI~T 

Denna veckas redaktion: F in n 
Hagberg, Lars Nilsson och Lars 
Nyman. 

KONTAKTREDAKTÖRER : Olle 
Teleman 12 88 80 och Finn Hag
berg 12 90 98. 
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