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Det är inte ofta man får lyss
na på en kommunistisk för
fattare i Lund. I lördags var 
det i alia fall möjligt för då 
pratade Dea Trier Mörch i 
bibliotekets hörsal. 

På podiet bakom sig hade hon 
en utställning av den konst hon 
skapat vid sidan av sitt författar
skap. De som var med under det 
stora uppsvinget kände igen Röde 
Morkollektivets kampaffischer i li
noleumtryck. Dea berättade att 
man ofta gjorde dem i svart
vitt för ' att de skulle kunna 
mångfaldigas i t ex flygblad och 
bulletiner. 

DTR verkar ha en glad, 
kollektiv inställning till det mesta. 
När hon skulle föda ett av sina 
tre barn sökte hon sig till riks
hospitalets största förlossningssal 
med tio sängar. Där upplevde hon 
en stor gemenskap och en stor 
glädje i att se alla ungar födas . 
Här blev hon också havande med 
sin bok »VinterbarJ1)) (-76) . 

Livsnära 
Hennes böcker kommer ofta 
direkt i anslutning till ett avslutat 
livsskede. Konststudier i Polen, 
Jugoslavien och Sovjet gav upp-

hov till böckerna »Sorgmunter so
cialisme» (-68) och »Polen» (-70). 
Barnafödandet resulterade i, för
utom ovan nämnda bok, »En tre
kant» (-77) och »In i världen» 
(-77). 

1980 kom »Innerstaden», som 
skildrar några kommunistiska fa
miljer i Köpenhamn. »Aftonstjär
naro> (-82) tar upp en gammal 
människas död i cancer. Och den 
senaste boken »Morgengavem> 
(-84) handlar om hur ett äkten
skap brakar ihop efter elva år . 
Hennes eget har också upphört, 
hon har separerat från sin Truls. 

UrDKP 
DTR har också skilt sig från 
Danmarks kommunistiska parti , 
eftersom hon upptäckt att det 
inte har en demokratisk inre 
struktur. Hon gillar inte heller 
att bli kritiserad för borgerliga 
tendenser när hon målar blom
mor. 

I alla fall vill hon inte sälla 
sig till kören av DKP-kritiker. 
Dea Trier Mörch förblir socialist, 
därom kan man vara täm !igen så 
säker. 

Men hennes mer blåögda kol
lektivism har fått sig en törn, 
och hon menar numera, att det 
är oerhört viktigt att varje män
niska söker sig till sin egen san
ning och vågar stå för den . 

Hennes förä ldrar var j u dar , 
som konverterat till kristen 
grundtvigianism . DTR menar att 
det finns ett nära samband mel
lan denna fromhetsriktning och 
socialismen : bägge betonar gemen
skap, jämlikhet och nuets bety
delse. 

Mera sånt 
Ja , det var en härlig författar
träff, som säkert kommer att 
öka intresset för dansk kultur. 
Man får hoppas att arrangörerna, 
stadsbiblioteket och ABF , fort
sätter i samma anda . 

I slutet meddelades det att en 
cirkel i kvinnalitteratur ska startas 
med Karin Lcntz som handledare. 
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Ge bort Veckobladet - gratis 
Veokobl.odetlirar i lr sitt JO in jubileum men fortfarande är 
inte alla lundabor prenumeranter. 

Vi vill alma all fler ska .lisa Veckobladet. Säkert har du 
kamrater, vänner, oVin.ner eller andra som inte läser Vecko· 
bladet men som kanske altulle vilja. 

Om du skickar in namn och adreSi på alla dessa <lina bekan
t~ så skickar vi VB till dem under 4 veckor. Sista veckan frågar 
Vl om de vill fortsätta. Alltsi, sk.icka in namn och adre~r till 
Veckobladet, Bredaalan 28, 222 21 Lund eller ring Göran 
Persaon 14 16 12. 

KPMLr 
hoppas 
KPMLr ställer upp i höstens 
kommunalval i Lund . Det 
klargjordes på ett möte i tis
dags då deras ordförande Frank 
Baude talade . Baude 
genomför just nu en turne ge
nom landet där han talar över 
ämnet "Finns det en revolu
tionär kommunalpolitik?", 
och det är fler platser än 
Lund där r-ama i höst tänker 
vara med och konkurrera. 

Vissa organisatoriska förutsätt
ningar för en lokal valrörelse 
tycks finnas, för drygt tretti per
soner hade kommit tillmötet för 
att lyssna på "kommunisternas" 
representant i Göteborgs kom
munfullmäkt ige . 

Ungefär som V pk 
Vad Frank Baude konkret gör 

i den församlingen fick man inte 
veta så mycket om. Det han 
nämnde pån1inner rätt mycket om 
vad V pk gör i Lund och på andra 
håll. I stället fick vi en principiell 
marxistisk genomgång av parla
mentarismens karaktär och be
gränsningar. 

En rätt realistisk bild av vad 
man kan göra på en ensam plats i 
fullmäktige hade dock Baude fått. 
Man kan inte göra särskilt myc
ket. Till de få som lyssnar på ho
nom i den församlingen hör dess 
borgerligt sinnade sekreterare som 
hade gett honom en blomma som 
komplimang för hans höga och 
tydliga röst. 

Ingen radikal front 
Den blomman förstår man, för 

det är roligt att lyssna på Baude , 
både för hans ohämmade göte 
borgska och hans agitatoriska 
skicklighet. De övriga på mötet 
kom inte med så stora bidrag till 
kvällen - frågestunden var kort 
och matt. På en fråga svarade 
Baude att r-are i riksdagsvalet 
möjligen kunde rösta på social
demokraterna men att V pk var ett 
ointressant alternativ. 

I linje med detta avvisade han 
också tanken på ett närmare sam 
arbete mellan de radikaler som 
kan tänkas hamna i fullmäktige . 
Men han medgav också att läget 
överallt inte behöver vara -tlet
samma som i Göteborg. 

Gr 



Vårdskolan 

Det brinner i knutarna på vård
skolan här i Lund. Landstinget, 
dvs dess utbildningsnämnd, plane
rar att, i besparingssyfte, lägga 
ned 11era vuxenutbildningar bl a 
mentalskötarutbildningen , kurser 
för storhushatlsteknisk personal 
och kokerskor, vårdbiträdesut
bildningen och kurs i socialt be
handlingsarbete. Vuxenutbild
ningarna inom gymnasieskolan 
har på många sätt bidragit till 
kontinuitet och stabilitet inom 
hälso- och sjukvården. Dc som i 
vuxen ålder bestäm t sig för att ge
nomgå en vårdskolcutb ildning har 
tillfört sjukvården livserfarenhet, 
kunskaper från andra områden i 
samhället och i skolsituatio nen bi
dragit till den annorlunda miljö, 
som blir resultatet av att ungdom 
och vuxna arbetar i samma hus. 

Utbildningsnämnden påstår att 
behovet av utbildade mentalskö
tare är tillgodo sett. Vi påstår att 
det är behovet i förhållande till de 
befattningar landstinget är berett 
att använda , som är tillgodosett. 
Det reella behovet är ej tillgodo
sett eftersom man idag använder 
den positiva utvecklingen mot 
primärvård och öppen psykiatri i 
rent besparingssyfte . 

Detta tycker vi är dåligt. Kon
sekvenserna blir svåra för sjukvår
d~n som helhet och det blir vi 
kvinnor som direkt drabbas av ö
kad arbetslöshet. Det gäiiP-r, att 
som 17-årig gymnasieelev, veta att 
det är inom vården som jag vill ar
beta, därför att det är i första 
hand dessa åldersgrupper som ska 
erbjudas utbildning på vårdlinjen. 

Det gäller, att som kvinna, 
stanna kvar vid spisen om jag inte 
varit förutseende nog att avsluta 
min yrkesutbildning innan jag bil
dat familj.Som vuxen är mina 
möjlit?heter till utbildning/om
sko lrung starkt begränsade. Detta 
tycker vi också är dåligt. Natur
ligtvis anser vi att både ungdomar 
och vuxna har rätt till arbete och 
utbildning . 

Några som tycker att det är 
b!a att kvinnorna blir vid spisen är 
vara borgerliga politiker. Då tror 
man sig slippa alla krav på en för
bäitrad barnomsorg och en för
bä,tring av övrig social service. 
Tidens lösen när det gäller äldre 
omsorg är hemsjukvård. Vi kan 
väl inte kallas paranoida bara för 
att vi ser en koppling mellan hem
sjukvård och arbetslösa 

Det har varit stormöte på vård
skolan med anlednina av dessa 
nedläggningshot. På detta möte 
antogs ett uttalande som kräver 
att landstinget bibehåller nuva
rande vuxenutbildningsnivå 
att förvaltningsutskottet precise
raT hur många befattninaar och 
vilka, man tänker ta bo~t ~nder 
1985 och 1986, med utaångs
punkt från dagens planering.
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Detta tycker vi är bra! 
Leve den utomparlamentariska 
verksamheten! 
Stärk den offentliga sektorn! 

Råttor på 
Klostergården 

"Ytterstadsdelarna lider brist 
på naturliga mötesplatser för 
människor som är trötta på 
ensamhet. Gemenskapen i 
kassakön i det lokala köp
centrat är inte överväldigande 
och stämningen på postkon
toret har blivit hetsig sedan 
det datoriserade nummersys
temet tvingar folk att upp
märksamt bevaka sin tur. 
Ungdornen förvildas på grund av 
brist på vuxenkontakter. Video
kvartama blir allt vanligare och 
det sägs att dessa är en av orsaker
na till den ökande kriminaliteten. 

Det är en svår uppgift för de 
kommunala fritidsgårdarna att er
bjuda ett alternativ till den all
rnännna rotlösheten. I synnerhet 
är det svårt att integrera olika 
åldrar, vilket ändå är målsätt
ningen. 

Temadagar 
Klostergårdens fritidsgård tycks 
ändå vara på väg att ibland kunna 
nå andra än tonåringar genom 
temadagar av olika slag. I lördags 
hade man t ex lånat ut lokalerna 
till Svdsveriges srnådjursvänner, 

Jörn Svensson 
eller Rolf Nilson 

Henry Malmborg 
exit 
För ett tag sedan uppmanade VB 
Bror Arvidsson (m), ordf i energi
verksstyrelsen, att avgå. Det var 
naturligtvis att skjuta på sittande 
fågel. Inte ett ögonblick inbillar 
vi oss att skriverier i VB har 
något med hans beslut att efter 
innevarande valperiod lämna 
kommunalpolitiken att göra . 

Däremot blev uppmaningen 
för mycket för hans kompis , 
vpk-suppleanten Henry Malmborg . 
Vid energiverksstyrelsens sam
manträde på onsdagskvällen till
kännagav han, ivrigt viftande med 
Veckobladet, att han nu lämnar 
vpk för att vi varit taskiga mot 
Bror. Däremot tänker han kvarstå 
som suppleant i energiverken med 
den lite märkliga motiveringen, 
att han går in som suppleant även 
för miljöpartisten. 

som ställde ut hamstrar, marsvin 
och råttor. 

Trots att det sägs att råttan 
är kvinnans naturliga fiende var 
der mest tjejer i olika åldrar som 
var där med sina keldjur. Hamst
rarna , som är nattdjur, låg och 
sov, men marsvin och råttor 
höll sig vakna och bet vänligt i 
fingret om man stack in det i 
burarna. 

Vackra djur 
Råttor har otäcka svansar, men i 
övrigt är de vackra djur med skim
rande päls och intelligenta ögon. 
De är mycket renliga, tycker om 
människor och lever fredligt 
samman med artfränder (till och 
med två hannar kan man ha i 
samma bur). 

Sensmoral 
Den här utställningen som fritids
gården ordnat visar, att om barn 
och vuxna har gemensamrna int
ressen så är det möjligt att mö
tas. Och den lärdornen kan man 
väl dra, att vuxna måste bejaka 
barnet inom sig om en sådan 
kontakt ska bli möjlig. 

Mjau 

När detta nummer av VB dimper 
ner i brevlådan har vpk-Lund be
stäm t om Rolf Nils on ska nomi
neras till riksdagen i stället för 
Jörn Svensson. Majoriteten på 
kornmunmötet den 27 februari 
ansåg att så skulle ske. 

Huvudargumentet var att vpk
Lund måste visa fasthet när det 
gäller att hålla på rotationsprinci
perna, men där förekom även en 
viss politisk kritik. 

En del av argumenten mot 
Jörn har visat sig ohållbara och 
styrelsen har därför utlyst ett nytt 
möte. Det är inte mer än rätt att 
en garnmal idol som J öm Svens
son får chansen att försvara sig, 
tycker den väl. 

Barnmiljökonsulent 
- behövs det? 

Luleå har nyligen fått en barnmil
jökonsulent, som på den kommu
nalpolitiska nivån ska ta tillvara 
barnens intressen. Lena Nyström, 
som den första konsulenten heter, 
räknar med att få ta en rejäl dust 
med bilsamhällets förespråkare. 
Den som känner Luleå, ver att t 
ex stadskärnan är en livsfarlig lek
plats för barnen. 

Även om· Lund i det avseendet 
är något bättre är staden i sin hel
het en tämligen livsfientlig och 
steril miljö för det uppväxande 
släktet. Så nu väntar säkert 
många progressiva människor på 
att vpk-Lund tar ett initiativ i frå
gan. Ska miljöpartiet hinna före? 

I detta nummer har vi många li
noleumtryck av Dea Trier Mörch. 
Vi hade tänkt oss det som en 
senkommen hyllning till henne 
och konstnärskollektivet Röde 
Mor, som betydde så mycket för 
vänstern under det spontana 
uppsvingets dagar. 

Trots 
Barnsligt trotsig var jag på 8 :e 
mars , internationella kvinnoda
gen. I stället för att demonst
rera som jag brukar satt jag hern
rna och mindes de 8 :e marsfi
randen jag varit med om, mindes 
hur bra och riktigt det var att 
kvinnor har gemensamma alldeles 
speciella intressen och att kvinna
gemenskap är nödvändig och 
trygg att luta sig mot i solidartet 
utan manssamhällets förtryckar
mekanismer. Och sen finns det 
olika vägar - kvinnor för sig 
själva i olika kamporganisationer 
och intresseföreningar eller för
söka gå in i mansvärlden - i 
parlament, styrelser och fackföre
ningar och där tillsammans göra 
våra rös ter hörda och förändra 
med risk att bli uppsugna och 
verka på männens villkor. 

I vpk har jag alltid hört och 
instäm t i att »det är viktigt att 
kvinnor finns med». Ingen klass
kamp utan kvinnokamp - ingen 
kvinnokamp utan klasskamp löd 
parollerna. Ibland tänker jag att 
jag är ovanligt trög och alldeles 
för lite trendig. För plötsligt går 
det upp för mig att kvinnorna 
flytt fältet eller i alla fall håller 
sig i utkanten och männen får allt 
mer själva bestämma: det var 
nästan omöjligt att få kvinnor att 
ställa upp på kongressen . På 
distriktets årskonferens var jag 
och en annan tjej ensamrna bland 
ett tiotal killar i lundagruppen. 
Det hade varit bra om fler tjejer 
hade varit med. Tvärtemot Luci
fer söker j ag hellre strid u tå t än 
inom partiet med kamrater som 
jag tycker om fast de ibland har 
fe!aktiga åsikter och låser sig i 
stallningstaganden. Kamratliga 
diskussioner - kritik och själv
kritik är kanske ute? 

I kommunalpolitiken har 
kvinnorna en alldeles för margi
nell betydelse. Kvinnliga kamrater 
i kommunala nämnder gör säkert 
ett ypperligt arbete som tyvärr 
märks för lite utåt. Jag har 
många gånger önskat att fler 
kvinnor aktivt intresserar sig för 
kommunalpolitiken, eller ska vi 
överlämna åt männen att be
stämma hur vår stad ska se ut 
hur våra pengar ska fördela; 
eller vilka frågor vpk ska driva. 

Jag är inte långsint, nästa 8 :e 
mus kornmer jag att demonstrera 
igen. Kvinnasolidaritet är nöd
vändig, men utan kontakt med 
den politiksa verkligheten och 
motståndet i den blir kvinno
kampen isolerad och ett frö 
för tillfälliga vindar. 

' Bodil Hansson 

Till V. Ergilius (VB nr lO) ,. 

Svaret är Kristus! 

»Beatrice» 



Tankar om det otänkbara 
Den konservative amerikanske framtidsforskaren Herman 
Kahn skrev sin bok "Tankar om det otänkbara" om det verk
liga ödesämnet, dvs världen efter ett kärnvapenkrig. {Han trod
de liksom Mao att den skulle klara sej hyfsat!) Jämfört med 
den frågan är ämnet för den här artikeln något futtigt. 

Den handlar om riskerna för och följderna av att Vpk i 
höst råkar ut för ett ordentligt valnederlag och ramlar ur 
riksdagen. Den likheten finns dock att det är en fråga som 
alla vpk-are tycks skygga för, som de väljer att inte tänka på. 
Trots att de borde veta bättre. 

Själv har jag ett tydligt minne 
av valvakan 1976. Det gick bra för 
V pk, särskilt i Lund, men det blev 
en borgerlig regering. Det var 
kamraterna inte alls beredda på 
och många blev ordentligt chocka
de . Det är inte bra att vara choc
kad i politiken för det minskar 
handlingsförmågan . Det är bättre 
att tänka efter före. 

Vpk lever farligt 
Tittar man på valsiffrorna för 

perioden 1970-1982 kan man få 
intrycket att det är en naturlag att 
Vpk ska ha omkring fem procent 
av rösterna. Eller åtminstone att 
det skulle vara inskrivet i grund
lagen. Men bakom denna skenbara 
stabilitet döljer sej mycket starka 
rörelser. 

De grundligt gjorda eftervals
undersökningarna visar att Vpk 
byter ut en stor del av sin väljar
kår mellan varje val. Partiet har 
med andra ord en betänkligt liten 
'kärna" . Ett annat utslag av detta 
är att de organiserade medlem
marna är så få i förhållande till 
väljarna. 

Det innebär att Vpk lever far
ligt . Vår valrörelse måste "lyckas" 
varje gång för att vi ska klara den 
par lam en tariska överlevnaden. 

Fyra slags väljare 
Vem röstar då på V pk, och av 

vilka skäl? Utan att vara uttöm
mande ska jag försöka urskilja 
fyra olika grupper: 

l. Socialister, d vs dc som vill 
ha en socialistisk samhällsomvand
ling och därför röstar på det enda 
socialistiska partiet i parlamentet. 
De är långt fler än Vpk-medlem
marna och innefattar bl a anhäng
are till organisationer som inte 
själva har en chans att komma in i 
riksdagen. Men dc är långt färre 
än man skulle önska. De övertyga
de socialisterna är en markant mi
noritet i dagens Sverige. 

2. Missnöjda socialdemokrater. 
Överraskande många av Vpks väl 
jare anger att dc har socialdemo 
kraterna som "bästa" parti. Men 
eftersom dc är missnöjda med det 
"egna" partiet - och det finns det 
gubevars många anledningar till -
proteströstar dc med oss. 

3. Kamrat 4 procent. Detta är 
en i debatten välbekant väljarfigur 
som också han är socialdemokrat 
men ända röstar på Vpk, därför 
att det är bra med vänsterkritiker 
i riksdagen eller helt enkelt för 
att säkra underlaget för en social
demokratisk regering. 

4. Oseriösa. Det är välkänt att 
Vpk länge har haft en hög pro
centandel av förstagångsväljarna. 
Sam tidigt vet vi att det är åtskilli
ga år sedan som radikalismen gick 
tillbaka bland tjugoåringarna. 
Vpks fortsatt höga (om än sjun-

kande) andel bland dem tolkar jag 
som att en hel del kostar på sej att 
rösta på Vpk därför att dc ännu 
inte tar politiken pa särskilt stort 
allvar, och för att V pk är det mest 
avvikande alternativet man kan 
välja. 

Inför höstens val 
Hur är det då med dc fyra 

grupperna ovan inför den 15 sep
tember? Ja, vi vet redan att "so 
cialisterna" blir färre än 1982 och 
att de "oseriösa" atminstone i 
Skåne har fått ett intressant alter
nativ i Skånepartiet. 

Gruppen "Kamrat 4 procent" 
tror jag aldrig är särskilt stor. 
Trots allt är det (lyckligtvis) få 
väljare som är så övcrtaktiska . 
Men framför allt finns det ingen 
allmän upplevelse av hot mot 
Vpks riksdagsplatser på samma 
sätt som dc t t ex fanns inför valen 
1970 och 1976. 

Mitt huvudintresse knyter sej 
därför till gruppen "Missnöjda 
socialdemokrater". 

Vår egen kraft ej hjälpa kan 
Socialdemokraterna är det 

centrala partiet i svensk politik 
och har nu åter regeringsmakten. 
Det partiets allmänna popularitet 
bestämmer dc andra partiernas. 

När den socialdemokratiska 
regeringen fälldes 1976 berodde 
det på att borgarna hade lyckats 
uppamma ett ovanligt stort miss
nöje med den ("affärerna"). En 
liknande missnöjesvag märktes i 
opinionsundersökningarna efter 
bensinskattcuppgörclsen . 

N u är m in skäligen enkla tes 
att när borgarna lyckas skapa ett 
allmänt missnöje med socialdemo
kraterna så avstår visserligen en 
del "socialdemokrater" frän att 
stödja sitt parti, men dc blir inte 
automatiskt borgare för det. I en 
opinionsundersökning mellan va-

len kan dc förklara sej som "osäk
ra", men en gång i val b aset röstar 
dc inte blankt. Och många av dem 
kan inte tänka sej att rösta till 
hö!!cr utan röstar till vänster, dvs 
paVpk . 

Den paradoxala slutsatsen blir 
att det mest är borgarnas fram 
aanaar och socialdemokraternas 
tabbar som bestämmer Vpks röst
resultat. Inte våra "positiva" in
satser, dvs vad vi själva säger eller 
gör. 

Vad hände egentligen 1968? 
Och omvänt. När socialdemo

kraterna ökar i popularitet tar dc 
röster fran bade höger och väns
ter. Från det senare hållet behöver 
dc inte ta särskilt manga för att 
Vpk ska hamna intill fyrapro
ccntsspärren . 

Ett exempel pii den utveck
lingen är 1968 ars val. Det brukar 
sägas att Vpks katastrofresultat 
den gangen berodde pa elen sovje
tiska inmarschen i Tjeckoslovaki
en. Men jag tror i stället (i likhct 
med Anders Sanncrstcdt som har 
framfört tanken) att det som hän
de var att ·socialdemokraterna 
nådde en popularitetstopp i sam
band med Erlanders sista val. Vips 
var Vpk nere i 2,6 procent och tva 
riksdags p la t ser. 

Själv ser jag tecken p a at t so
cialdemokraterna gör ett bra val i 
höst. Borgarna är lika sp littradc 
som nansin och folk är oroade 
över moderaternas dominans. 
Högkonjunkturen haJler i sej och 
socialdemokraterna har hittills 
lyckats väl med sin timing. Dc är 
ju landets skickligasic politiska 
taktiker. 

Det är stor risk för att vi far 
många "nöjda socialdemokrater" i 
höstens val, och dänned alltför fa 
" missnöjda". 

Ett scenario 
Detta långa resonemang har 

varit nödvändigt för att motivera 
min ståndpunkt, nän1ligen att 
Vpk coentli.,cn lever farliot i alla 
val oc'IJ tn';ligcn extra far ligt i 
höst. 

Jag kan tänka mej att följande 
händer: 

Vpks siffror förblir laga i opi
nionsundersökningarna men alla 
intalar sej att "det ordnar sej nog 
som vanli!!t". /.len sa far vi inte 
det lyft -under sista valrörelse
veckan som vi fick 1982, och sa 
hamnar vi på 3,9 procent. I M
landstinget kommer vi under tre
procentsspärren (1982 hade vi 
3,3). I kommunerna är bilden 
skiftande eftersom röstSplittring
en fortsätter att öka, men meJ 
tanke pa Lunds speciella ideolo
giska och sociala prägel tillhör vi 
Vpks förlustkommuncr. 

Att Vpk försvinner ur riksda 
gen behöver inte leda till att rege 
ringen faller. Det kan hända att 
socialdemokraterna far framgang
ar som kompenserar. 

Chock och sympati 
l TYs valvaka kommer Lars 

Werner att försäkra, att V pk ater
kommer till riksdagen i valet 
1988. Men i partiet blir chocken 
stor . 

Personligen blir omställningen 
störst för niigot hundratal riks
dagsledamöter. politiska ~ekrcte -

rare och ombudsmän som får se 
sej om efter annan fö rsörjning . 
Därtill kommer ett antal journa
lister för även N y Dag befinner sej 
farligt nära en spärr, nämligen 
presstödsgränsen l O 000 ex . 

Denna avtappning behöver 
dock inte bli så katastrofal som 
det kan förefalla . Dels är inte ef
fektiviteten i V pk-apparaten över
drivet stor i da!!. Dels kommer 
stora fonder av idealitet att kunna 
mobiliseras . 

Det kommer även att mobi
liseras betydande sympat ier för 
oss, medkänsla och uppriktig 5ak
nad. Vi har trots allt funnits i riks 
dagen sedan urm inncs tider. Dl! t 
svåra kommer nagra manader se 
nare da vi verkligen ska anpassa 
oss till den radikalt nya situatio
nen . 

Ett högre mål 
Denna nya situation är verkli

gen inget att önska sej, men om 
vi hamnar i den oällcr det att uöra 
det bästa av omständigheterna~ 

MitJet m<istc d:i ställas högre än 
att vi 1988 ater ska hanka oss 
över gränsen till en ny fempro
centscxistcns . Det bör ga ut pa att 
bygga en vänster som är atmi.n
stone lika stor som den danska 
där SI' nu har hegemonin. 

D<l maste partiet förnyas. En 
förutsätining för de t skapas ge
nom att en de l apparat tjiki auto 
matiskt försvinner vid ett Vdlne 
derlag. Men det b..:!Jövs självklart 
ock sa nya ideer. Det har jag ingL'n 
anledning att ga in pa här efter
som t ex Ulf Nymark har formu 
lerat den sa vä l i Vpks kongrL'SS
Jcbatt. (Genom en dhlig tradi
tion fördes det mesta av den dc
batten internt , men är nagon icke
läsare bland VBs läsare nyfiken 
kan han/hon vända sej till mej för 
ett referat.) 

Lund 
Vpk Lund kan komma att spe

la en icke ointressant roll i ett sa
dant nytt läge för partiet. Den 
utomparlamentar iska verksam he
ten är trots allt bättre utvecklad 
här än på dc tlesta andra hall, och 
framför allt är dc nva ideer som 
behövs hyggligt fö rankrade . 

Med en mental beredskap blir 
vi inte så chockade som man~a 
andra och kan !!Öra bra ifran o-ss 
pa dl! extrakonycsscr och -k onk
rcns<.:r som säkert blir resultatet av 
(!tt katastrofvaL Vi far även lätta
re att göra den L!konomiska om
ställningen . Det är vik tigt att den 
nödvändiga krympningl!n i ett sa
dant läge inte gar ut öwr Vecko
bladet. 

Här och nu 
Kanske borde jag sluta med att 

sia ett Lenincitat i huvudet pil dc 
vpk-are som har svart att skilja 
mellan pessimism och realism . 
Men jag ska avsta och vill bara 
upprepa att valnederlaget k::i n bli 
en rea litet, och att vi är cial iga 
kommunister om vi inte ens vagar 
tänka tanken p ii det . 

Här och n u är annars vår upp:. 
gift att genomföra en fantasirik 
och bra lokal valrörelse. Något lite 
hjälper dock var egen kral"t. 

Gunnar Sandin 
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ljugarbänken Bowlarna vann 
Med anledning av landaprofessorn 
Hans Åkerbergs religionsunder
sökning, som bl a visar att 70 % av 
ungdomarna ber regelbundet, frå
gar vi våra kommunalpolitiker om 
deras böneämnen. 

Lennart Ryde (m) 

Det vågar jag dessvärre inte av
slöja beroende på det expropri
eringshot som vilar över mig. 

Nils Arne Andersson (c) 

- Jag ber om reklam i kabel-TV. 
Smygpropagandan för giftfria 
jordbruksprodukter måste kunna 
bemötas med ärlig , kommersiell 
reklam för chips, ketchup och 
liknande. 

Ebba Lyttkens (fp) 

- Jag ber om att Veckobladet ska 
sluta med sina indiskreta frågor. 
Gud är hur som helst en person 
som faller utanför det liberala 
systemet! 

Birger Rehn (s) 

- Ber och ber .. . vi gamla lunda
bor ställer oss denna religiösa frå
ga: ska vi slå ihjäl biskopen n u 
eller vänta ett tag? 

Kjell Dahlström (mp) 

Jag ber för vår religionspoli
tiska l'rupp, som ska ta ställning 
till fragan om det finns ett alter
nativ till Gud och Djävulen , en 
»G j u väl» eller något sånt . 

Det finns läsare som klagar på 
att det skriw för lite om sport 
i Veckobladet och att vi över
huvud tal!et är .. då!iga p~ sånt 
som vanliga människor mtres
serar sig för, som t ex TV, 
husdjur, kärlek och kröken. 

När det gäller det sistnämnda äm 
net har vi passerat den värsta pu
ritanismen och det verkar som om 
de tongivande skribenterna vill 
tillåta människorna att höja livs
stämningen med en god årgång 
vin. Men i övrigt har vi ju våra 
kampanjer mot Kabel-TV , djur
sjukhuset Dynan och patriarka
te t - kampanj er vilka förvisso 
är välmotiverade , men ändå på 
något vis ensidiga. 

Mikrokosmos 
Dock för att återvända till spor
ten, vi kan givetvis inte konkur
rera med de stora drakarna. Vi 
får för de mesta hålla oss till det 
mikrokosmos som Vpk IF ut
gör. 

Aktuellt 
För vandrarna väntar nu närmast 
fyradagars i påskhelgen. 

Et t av fotbollslagen ställer upp 
i skånecupen och ska söndagen 
den 24 mars kl 12 .30 på Södra 
Lekplatsen vid Stadsparken spela 
mot ett lag av järnvägsfolk från 
Växjö. 

L.ördagen den 23 mars inleds 
motionslöpningssäsongen med 
Lugi-cross ute i Skrylle. Det är 
ett utmärkt tillfälle för vpk :s 
många amatörlöpare att testa 
dagsformen. 

Efter en i stort sett lysande 
säsong vann vpk div II i Lunda
korpens bowlingsserie. Laget fö r-

Sommarläger 
Det är många som undrar , när 
vpk-8kånes sommarläger 1985 ska 
äga rum. VB kan nu avslöja, 
att det blir den 20 till den 28 juli. 
Platsen blir densamma som de se
naste åren, Hjärtasjön strax utan
för Lönsboda. Tyvärr kan man 
in te ta sig hela vägen dit per 
järnväg längre, eftersom SJ lagt 
ner persontrafiken på banan 
Älmhult-Sölvesborg. Å andra 
sidan stannar bussen, som går 
mellan Osby och Lönsboda, all
deles utanför lägret. 

Du som inte redan har upp 
täckt hur trevligt de t kan vara 
att tälta , bada, fiska, studera, 
slappa, diskutera, passa barn eller 
få dina barn passade, elda, sj unga, 
plocka svamp eller blåbär, spela 
volleyboll eller schack tillsam 
mans med andra, du bör boka 
in dig på den här veckan i Löns
boda. Och du som redan tidigare 

lorade bara 5 p på 14 matcher. 
Resultatntässigt har laget klart 
·hemma i korpens div I och nästa 
säsong får vi se, om laget kan 
etablera sig bland korpens »elit
lag». 

l laget har Tomas Andersson, 
Anders Resar och Lennart Löf
ving spelat. Ovärderlig reserv har 
J onas Green varit. 

Fler bowlare är välkomna att 
fö rsöka lyckan i vpk:s färger. Är 
intresset stort kan det bli en fast 
träningstid nästa säsong. Ring 
046/11 96 64 om du är intres
serad. 

Nya aktiviteter 
Det finns möjlighet att ta· upp 
nya sportgrenar i VPK IF :s namn 
(som för övrigt inkluderar KU). 
Man kan t ex spela Boule i stads
parken måndagar mellan kl 18 -
21. Seriespel med tvåmannalag 
börjar den 6 maj. En utförligare 
presentation av detta sofistikera
de spel kommer i nästa VB. 

En badmintoncup för herrar 
spelas den 27 - 28 april i idrotts
hallen: singel, dubbel eller mixed . 
En särskild damcup i badminton 
drar igång onsdagen den 9 april. 

Sedan finns det möjlighet till 
mixed fotboll med lag bestående 
av 4 damer och 3 herrar, med 
manlig målvakt. Speldagar blir 
tisdag och torsdag under hösten 
1985. Diverse diskriminerande 
regler gäller för herrarna, bla 
mås te de ha fyllt 30 år. 

Finns in tres se för någon av 
ovan nämnda aktiviteter går det 
bra att vända sig till Finn 
tel 12 90 98. För Boule David 
Kallas. Observera att varje ny 
sektion får sköta sig själv, blott 
papper handhas av herr Hagberg. 

Sportredaktionen 

har upptäckt allt det här och lite 
till, du får nu bekräftat att det 
som vanligt är den sista hela 
veckan i juli, som det gäller. 
Mera detaljerade upplysningar 
kommer så småningom, bl a i 
VB. Men vill du ha sådana redan 
nu kan du ringa någon i plane
ringsgruppen: 
David Edgerton 12 70 86 
Lena Lundgren 14 49 68 
Lasse Svensson 12 90 98 

Det blir Donau! 
Som förut meddelats i VB ord

nar vandringssektionen även i år 
en utrikes sommarvandring. Den 
äger rum under de båda första 
veckorna i juli. Resmålet har nu 
bes tämts. Det blir en vandring i 
Österrike, utmed den mäktiga Do
nau fram till Wien . 

Närmare information kan fås 
genom Gunnar Sandin, te! 
13 58 99. 

POSTTIDNING 

Möbl rum m. tillg. till kök uth. i 
Nöden {helst tjej). Ring Lisa ·tel. 
12 95 51. 

En sällsyn t gäst 
kunde iakttas i Lund måndag ef
termiddag. Det var Hg 670 som 
stod beredd att dra lokalgod s
tåget till Malm ö. 

Sedan Y3-Qrna försvann och 
Y6-orna blev högst sällsynta har 
livet blivit en smula tristare för 
tågälskaren i Lund. Välkommen 
tillbaka , säger vi därför till Hg 
670! 

Gr 

VB på fr~dagarna 

I fortsättningen skall VB komma 
på fredagarna. till dig, om .. posten 
sköter s1g. For att vara säkra på 
detta har vi fått gå över ti).l att 
skicka VB med A-post . y1 lutr 
tvingats till detta dyrare satt , for 
annars låter posten av princip VB 
ligga en extra dag , trots att VB 
levereras sorterad på postnummer 
qch klar att delas ut! 

BLASORKESTERN. Som vanli gt 
Novetter k l 1 B, orkestern kl 19 på 
söndag. T änk p å internatet den 
20-21.4 och lägret 22-29 .6! 

VPK IF : träning på Lerbäcks
skolan lö 23/3 kl 16 - 18. Cup
match mot ett Växsjölag sö 24/ 3 
kl 12.30 på Södra Lekplatsen 
(jämte stadsparken). 
BANDEROLLER som förvaras 
hemma bör snarast inlämnas till 
partilokalen. Det är Banderoll
gruppen som kräver detta å det 
skarpaste... .. 
HYRESGASTFORENINGENS 
årsmöte ons 27{3 kl 19.00. 
stadsbibliotekets hörsal. 
FÖRENINGEN SOLIDARITET 
MED VIETNAM har årsmöteons 
den 27/3 kl 19.00 hos Gunnar 
Stensson, Blidvädersv 6G, 22228 
Lund. 

Iii-ok l ·~kommunalpolitik 

Kom pol sammanträder den 25 / 3 
kl 19.30. Diskussion om trafik
politik. I:eredning av fullmäktige. 

,REDAKTION: Karin Blom , Finn 
Hagberg och Lasse Svenss<_>n. : 

KONTAKTREDAKTÖR FÖR 
NÄSTA NUMMER: Finn:.I:Jagberg 
tel. 12 90 98 . ... · 
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