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·Fredagen den 16 augusti

Vallokalen invigd
I tisdags invigdes vpk:s vallokal på Botulfsplatsen. Pressen var närvarande och några
kommunalfullmäktigekandidater ställde upp och presenterade det nytryckta kommunalpolitiska handlingsprogrammet. Valombudskvinnan
Anna-Sofia Quensel bjöd på
kaffe och pepparkakor.
V allokalen har ett fin t läge, precis mitt emot busshållplatsen. den
är dekorerad med banderoller,
som i djärva diagonaler skär tvärs
igenom rummet. På banderollerna
står t ex "30 år är nog - rösta på
vpk!" och "Ja må vi leva- stoppa
rustningarna".
Folkpartiet är den ene grannen.
Detta frihetliga parti har i år satsat helt på personkult kring sin
stilige ordförande. Och så har
dom en affisch med blåklint omgiven av svenska fanor. Blåklinten
står väl för ordförandens blå ögon.
Den andre grannen är socialdemokraterna. Dom satsar i år på
revolutionen. Tage Erlander utnämns till revolutionär, SSU har
en affisch om kärlek och uppror.
Det ger ett offensivt intryck,
man känner segervittringen. Riksaffischerna går ner i historien för
att visa hur socialdemokratin omdanat Sverige till det bättre.

Nytt program
Men åter till invigningen. Vpk
kunde alltså presentera ett 24-

sidigt kommunälpolitiskt program.
Mycket av vad som står i detta har
tidigare formulerats i delprogram i
serien "Vpk Lund informerar om
sin politik". Relativt nytt är avsnittet om äldreomsorg , arbetsmiljön och miljöfrågor i vid
mening (ett särskilt miljöpolitiskt
program · har i dagarna också
kommit ut).
Av programmet framgår att
vpk är berett att samarbeta med
socialdemokraterna, för att bryta
det 30-åriga borgarväldeL Men
in te vilken socialdemokrati som
helst "Ett starkt vpk är den bästa
garantin mot en socialdemokratisk politik av Malmömodell", står
det.
Även Miljöpartiet kan vpk
tänka sig samarbeta med i en "ny
majoritet", men med en viss
tvekan eftersom man inte tror på
att partiet vill stödja en verklig
förändring av poitiken i Lund.

Diur och växt

Apropå Miljöpartiet kan man
konstatera att just avsnittet om
miljö i det kommunalpolitiska
programmet är ovanligt välskrivet.
Plötsligt kan man ana möjligheten
av en framtida politik där djur
och växter på nytt får ett värde i
sig själva och där barnens naturliga solidaritet med allt levande
sprider sig även till de vuxna. Här
ett citat ur programmet: " ... Vi
vill ha en grön stad med vackra
gaturum och torg, som i första
hand är avsedda för människor,
inte för parkering av bilar. Grönskan är inte bara vacker, den ger
lä för vindar från slätten och ger
ett behagligt klimat i stan. Den
fungerar som luftrenare och
minskar energiåtgången för uppvärmning. Den är förutsättningen
för ett djur- och fågelliv i staden."
Mjau

Debatt Vpk - Moderaterna stadshallen den 19 aug
Nu på måndag den 19 augusti kl19 blir det debatt mellan moderaterna och Vpk i Lund. Man kommer att debattera KOMMUNAL DEMOKRATI OCH FRIHET. Debattledar~ blir Jan M.årtensson. Från moderaterna kommer Gun Hellsvtk och Anmka
Annerby samt ytterligare en person. Vpk ställer up_p med Rolf
Nilson, Anders Sannersted t samt Anna-Sofia Quensel.
..
Stadshallen vid Stortorget är platsen och det kan nog bh mtressant.
Välkommen!

Lu.nds
nya karta
Lund växer och förändras
snabbt. Därför är det bra att
stadsingenjörskontoret har tagit fram en ny lundakarta
som börjat säljas !lnder sommaren. Fast är den värd 20 kr
som priset är i bokhandeln?
Det s k svarttrycket är tydligare än på förra upplagan. K~nske är
det väl kraftigt, den orn1t1erade
kan få för sej att en kyrkby strax
söder om Lunds stadsgräns heter
Knastorp. I gengäld är färgerna
murrigare, så kartan är inte lika
dekorativ som· förut. En klar bnst
är att man inte längre skiljer mellan öppen och sluten begyggelse.
Dessutom förklaras inte alla de
nya färgerna, t ex den som betecknar trafikanläggningar. Den
bruna färgen används väl frikostigt. Hela landstingstomten utanför Norra Gränsvägen täcks av en
stor blaffa, medan Norra sjukhuset som bekant är en rätt blygsam
anläggning.
I motsats till kartverkets alster
försöker lundakartan titta in i
framtiden och anger "viss planerad bebyggelse" och en del tänkta
vägsträckningar. Det är en tvivelaktig ambition. Vid Klostergården
redovisar man vägplaner som lyckligtvis är helt ute ur diskussionen,
som "Klostergårdsvägen" och
"Källbyvägen. Däremot har man
skisserat "Västra ringen" svagare
än på 197 5 års karta. Börjar t o m
stadsingenjörerna tvivla på dess
förverkligande?
Större anledning hade det varit
att markera pågatågshållplatsen
Gunnesbo som faktiskt är beslutad och kommer att öppnas i juni
1986. Men som sagt, bäst är att
, inte försöka spå om den svåra
framtiden .
Specialkartan över stadskärnan
är både tydlig och vacker. Särskilt
gläder det att alla enskilda järnvägsspår är utritade. Även baksidesöversikten av hela kommunen
är ett framsteg. Fast där saknar
man:ni~dk11rvorna. Nog borde det
framgå att den mäktiga Romeleåsen drar fram i de östra kommundelarna.
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Nu på lördag, dvs den 17:e, drar
vi KU :are ut på stan med appelltal, gatuteater, flygbladsutdelning
och tidningsförsäljning. Det ska
bl a handla om ungdomsarbet~
lösheten, en ständigt lika aktuell fråga även om det kan kän nas tjatigt. Men vi fortsätter oförtrutet att tjata så länge den nuvarande regeringen inte ens kan garantera oss uppfyllandet av så
elementära behov som ett jobb
och en bostad. Först stoppar man
undan oss i beredskapsarbeten,
ungdomslag med flera tillfälliga
lösningar, so m in te ger oss en lön
som går att leva på. Sen går man
ut och säger: "Se så duktiga vi är,
arbetslöshetsstatistiken har sjunkit si och så mycket sen vi kom
till makten".
Men statistiken ljuger. Dels för
att så många inte har nåt fast
jobb, och dels för att uppemot
hälften av Sveriges gymnasieelever
hellre skulle vilja ha ett jobb.
Egentligen . . .
•
Detta innebär dessutom att
man hindrar myndiga människor
från att leva ett normalt och
självständigt liv. Det är livsviktigt
att behövas och att fylla en funktion i det samhälle man lever i.
Därför går vi nu tillsammans
med VPK ut i valkampanjen med
följande krav:
Att alla arbetsgivare anställer
en ung människa per 50 anställda.
Att
anställningsstoppet
kommun och landsting upphävs.
Att tillfälliga lösningar, som
t ex ungdomslagen, ska innebära heltidsarbete.
Att alla ska ha en lön som
går att leva på.

SKP har rätt!
Lundaavdelningen av Skp, dvs
Sveriges Kommunistiska Parti, har
överklagat lundapalisens beslut
att vägra dem appellmötestillstånd
på Mårtenstorget under lördagarna i valrörelsen.
Det förefaller som om Skp har
rätt och att polisen otillbörligt har
gynnat de partier som är etablerade i fullmäktige, enligt principen :
"åt den som har, åt honom skall ·
varda givet" . Minnesgoda Vpk-are
minns hur vi själva drabbades av
sådant för cirka tio år sen.
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Är alla komna nu? Nehej, en del läi- viss dröja si~ kvar i
Småland, på Sifnos och vid Sandhammaren. Det K.an inte
hjälpas, nu kör vi.
J ag ber att få hälsa alla hjärtligt välkomna till den nya säsongen, spelåret 85/86!
Visst är det så att det nya året
börjar nu och inte i januari. Själv
lever jag yrkesmässigt i terminer,
men jag tror att det är fler som
känner att nu är det dags igen att
gå på allvaret och verkligheten
igen efter sommarens stora oreda.
Dock gäller det att starta mjukt .
Man skulle kunna ha någon sorts
kollationering med Lunds innevånare, ungefär som på teatrarna, med ett upprop på Mårtenstorget, där alla möter upp, får
ett glas i handen och försöker se
solbrända och vederkvickade ut.

Semesterliv
Själv kan jag, med mitt sinne för
vederkvickande miljöer, rapportera från de tyska motorvägarna och
de västeuropeiska campingplatserna. Mitt gamla minne av Autobahn var att det gällde att i backspegeln hålla utkik efter vita
Mercor. När man skulle köra om
en långtradare och det såg tomt ut
bakåt så var det alltid på samma
sätt. Det som bara var en vit prick
vid horisonten när man började
omkörningen och pressade upp
sin bil i 9 5 visade sig när man var
i höjd med framhjulen på lastbilen vara en vit Mercedes som vilt
ljusblinkande låg en halv meter
bakom. skillnaden nu var att det
lika gärna kunde vara en röd folka
GTi, men stämningen av allmän
brutalitet och blodsmaken i munnen var densamma.
Då var det trevligare på campingplatserna. Det är inte så mycket
hyckel om att det ska vara naturskönt eller så, ofta är campingplatsen en ödetomt eller ett hörn

av stadsparken där man bor billigt och tätt och kan följa familjelivet hos varandra. Om holländare
och belgare i husvagn vet jag numera att de har en passion för
pommes frites, med majonäs, ett
mellanmål som kan förtäras
dygnet runt. Man lär sig mycket
i det internationella reselive t.

Politiken
Det påstås att det skall pågå en
valrörelse, men det har jag inte
märkt någonting av. OK, det kan
vara annorlunda när detta läses,
Lunds kommunfullmäktige har ju
extrasammanträde på torsdagen
och politikerna skulle grovt
svika sin uppgift om de inte
eldade på där så man kan få upp
trycket lite, åtminstone i kommunalvalet. Ansvaret faller tungt på
Lennart Ryde (m), Lunds mest

Lunds första kvinnliga
stadsbud l
Skall Lund få sitt första kvinnliga
stadsbud nu på torsdag?
Orsaken till denna fråga är att en
motion från Vpk d å kommer upp
på dågordningen. ·I motionen
föreslår Vpk att Lunds kommun
skall göra den nerlagda biografen
Regina till kommunens kvalitetsbiograf.
Trots att motionen ej har hunnit
behandlas i fullmäktige har Kommunstyrelsen
och
Byggnadsnämnden överlåtit lo kale n till
Grand Hotell, samt skingrat inredningen.
Hela detta handlingssätt är en!
kränkning av den kommunala
demokratin: att handla utan att
invänta de folkvaldas beslut i fullmäktige.
Tecknaren Göte Bergström har
tänkt sig att om fullmäktige bifaller motionen så skulle kanske
Gun
Hellsvik behöva agera
stadsbud.

kände kommunalpolitiker, att
göra en sista stor insats i kommunalpolitiken genom att säga några
väl valda ord om Kulturmejeriet
till glädje för vitaliteten i valrörelsen.
Tills dess får jag lita till andra stimulanser för adrenalintillförseln .
Har ni hört om pastor
Ekman
som just nu samlar fUlla hus i
Uppsala. Enligt referat i Svenska
Dagbladet anser han att den höga
skatten i Sverige beror på att en
ond andefurste regerar landet och
att Gud vill att vi ska ha ett "jättestarkt försvar". Han förutspår en
andlig väckelse bland landets officerare och anser att socialismen är
instiftad av djävulen. Se där en
präst i min smak!
Lucife r

UJ./

HÖSTFEST. En av Vpk
Lunds många traditioner.
En· trevlig tillställning ute i
Folkets Park. Lamm, tivoli,
cafe, lotter, lo p_pis . . . J a,
ni vet. I år blir det HösT ·:_
FEST helgen den 7 och 8
september.
Traditionellt; med överraskningar. På lördag kväll t. ex.
blir det kabare och efterföljande dans i Stora Tältet.
Till loppmarknaden behövs
det saker: kläder, böcker,
porslin . . . Lämna in på
Vpk:s partilokal, Bredg;J_tan
28 eller ta med ut till Folkets
Park.
Var ute i tid, boka helgen den
7 till 8 september.
-
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.Valaktiviteter
~u h~ det så. smått börjat komma igång. Valarbetet . Det börJar. svarrna pa partilokilen. V almateriilet har kommit och
afftscherna har börjat att tryckas.
En del av informationen här nedan är i huvudsak riktad till
\:'Pk Lunds ~edlemmar, inen det allra mesta vänder si&
t~ alla so~. vill gö;a en insats för Vpk Lund i valet. Ju fler Vl
bhr desto lattare gar det . Att delta 1 valarbetet är ett fint sätt
att komma i kontakt med Vpk Lund. Ett sätt att lära känna
dess medlemmar.
Vallokalen har öppnat på Botulfsplatsen. Fr o m 19/8 kommer
vi att ha följande öppettider och
pass:
Måndag-Fredag: 11-14, 14-17 och
17-19.
Lördag: 10-12, 12-14.
Vill du anteckna dig för ett pass
så gå dit ner och skriv på schemat
eller kontakta Lasse Svensson
12 90 98, eller Anna-Sofia på
12 82 18. Telefonnumret till vallokalen är 15 lO 74.

Istoppning och utdelning
De flesta stadsdelsgrupper tycks
ha kommit igång med sin istoppnings- och utdelningsverk samhet.
Har du inte blivit kontaktad av
din stadsdelsgruppsansvarig, så
tag kontakt själv! (Se lista längre
fram i texten). I år har VPK Lund
fårre försände_lser att sto ppa,
Lund plus Svalöv och Trelleborg.
Det kan hända att distriktet kommer att begära mer hjälp senare.
För"utom att jobba hemma kan du
komma ner på partilokalen varje
dag och stoppa, eller sätta dig på
vallokalen och ta ett tag därnere.
Det finns färdiga paket om 500
kuvert att ta hem för hemistopp.
Anteckna då namn och te! på
Hemistapps listan på partilokalen.

Miljöprogram
Lördagen den 31/8 kommer Viola
Claesson att delta i appellmöten
på Mårtenstorget och utanför vallokalen. Lördagen ägnas åt miljöfrågor. Då kommer också Vpks
miljöpolitiska program att presenteras.

Arbetshelger
Vi har planerat in två arbetshelger, lördagen den l 7/8 börjar
vi kl 13 och håller på så länge vi
orkar , med avbrott för lite mat
och dryck. På söndag den 18/8
håLler vi på mellan 13-18. Denna
arbetshelg planerar vi att i första
hand ägna oss åt istoppsarbete.
Eventuellt trycker vi också
affischer'. Alla krafter behövs.
Det är härligt att ta en kaffepaus tilsammans efter en gemensam arbetsinsats.
Vi håller till i partilokalen på
Bredgatan 28 .
Lördagen den 24/8 och söndagen
den 25/8 ser ungefår likadana ut.
Men nu börjar vi också med att
spika affischtavlor.

Affischer
Tryckningen av V pk Lunds lokala
affischer fortskrider. Vi är klara
med två och har ett par till att
trycka. Ring Mats Bahgard , te!
12 90 62, om du vill hjälpa till.
Det är ett roligt och spännande
arbete.

Appellmöten och gårdsmöten
Varje lördag har V pk Lund appellmöten på Mårtenstorget och
utanför vallokalen . Dessutom har
vi appellmöten onsdagar och fredagar 17-18 utanför vallokalen.
Det behövs folk . Vill du hjälpa
till kontakta Lisbeth Lundahl
te!. 13 34 09 eller Sven Bertil
Persson 12 87 73.
Vpk Lund kommer också i år
ha gårdsmöten med musik och
tal måndagar till fredagar. Vi
samlas 17.45 och håller på till
19.30. Vi börjar så smått
måndagen den 19/8 med endast l
talare åt gången, veckan därpå 2
talare varje dag. · Ansvariga för
talare är Kajsa Theander 13 28 40
och Bodil Hansson 13 39 97. Musikansvarig är Gunnar Sandin
13 58 99.

Ungdomens dag
Lördagen den 17/8 är Ungdomens
dag . Vi kommer att ha verksamhet i hela Lund under dagen.
Kontakta Bodil Pettersson på te!
11 61 24om du kan hjälpa till.

Kvinnofrågor
Lördagen den 24/8 ägnar vi åt
kvinnofrågor, ytterligare information om denna dag presenteras på
annan plats i detta nummer av
VB.

Vandring
utmed Donau

stadsdelsansvariga
Yttre
Väster:

Inre
Väster:

StaT.an
Lingärde

12 04 00

Göran
Nyman

13 82 12

Monica
Ericsson

13 89 97
(13 20 95)

Nöbbelöv Gunnar
Be lin

Öster:

'Norr

30 52 38

Ulla-Britt
Thoren

30 67 22

David
Ed gerton

12 70 86

Inga - Lena
N adel

14 78 37

Ove
Mallander

15 71 99

Lars-Anders 15 05 18
Jönsson
Centrum

Mar ia nne
Sonnby

13 19 75

Klostergården

Bod i l
Hansson

13 39 97

Gunnar

133171

Stensson
Söder
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Vpk IF:s vandringssektion
ordnar ju årligen en europavandring under et.t par sommarveckor. I år gällde planerna Donaus stränder med Wien
som slutmål. Utrustningen bestod som vanligt av ryggsäckar, tält, sovsäckar och övrig
vandringsutrustning.
Endast fem vandrare hade anmältt
sig till Donauvandringen. Dessa
tog tåg ner till Nlirnberg, där man
besökte en stor järnvägsutställning. Sedan vidare till den österrik iska staden Linz, där gruppen
övernattade på hotell på grund av
ett ihållande regn.
Dagen därpå äntrades en flodbåt med skovelhjul och dieselmotorer. På akterdäck spelade en
norsk skolblåsorkester, utan de
klädnypor som ska hålla noterna
på plats. Drickande båtens vita vin
passerades den plats där August
Strindberg hade en romans med
Frieda Uh!.
Den verkliga vandringen böljade i den lilla idylliska staden
Grein. Gruppen gjorde nu under
sex dagar drygt 20 km per dag
utmed Donau. Mesta tiden gick
man på inte alltför trafikerade
vägar eller på flodvallar med asfaltbeläggning, där endast cykeloch gångtrfik var tillåten.

Vätskebalans
Vandr ingstakten på ca 11,40 minuter per km ledde inte till överansträilgningsskador. Det blev tid
för många raster då man, för att
upprätthålla vätskebalansen, tvingades avsmaka de lokala vinerna
(~om nog inte var glykolade).
Aven om gruppen mest höll sig
för sig själv hände det att man tog
kontakt med lokalbefolkningen,
so m d å näs t an all tid vis ad e sig
vara vänligt sinnad och lätt att
umgås med. Till det yttre är den
rundnätt på grund av . kostsammansättningen: en måltid i Österrike består normalt av en massa
kött med grönsaker, och potatis
som dekoration.
Så gav man sig under två dagar
in i inlandet. över berg och dalar,

som på sina ställen påminde om
skånska åsar. Plötsligt, kl 12.45,
den åttonde dagen, låg hela Wien
under vandrarnas fötter. Men inte
länge, för snabbt var man nere i
stadsdelen Sievering där man åt en
brakmåltid på- ja förstås Wienerschnitzel
·

Wien ·
Nu vidtog ett par dagar då Wien
skulle beses. Gunnar Sandin,
vandrmgssektionens guru, beslöt
sig för att försöka åka alla spårvagns- och tunnelbanelinjer. Vad
andra gjorde kan antydas genom
ett utdrag ur resedagboken; som
beskriver tvenne vandrares storstadsäventyr: " . . . Ett besök på
utställningen Traum und Wirklichkeit, ärkehertig Frans Perdinans
blodiga uniform, skisser på Karl
Marxhof, foton från 1800- och
tidigt 1900-tal är något man
minns. Därefter bar det iväg till
Tierganlen. Djuren mådde inte.
bra, de antingen sov, kliade sig
eller ville in i sina sovrum. Endast
en liten björnunge verkade ha roligt. Men en trevlig akvariehall
fanns.
Tårtorna har varit en besvikelse: inte särskilt stora och ofta innehållande fadda smörkrämer. Vi
ville också se Ludvig Wittgensteins hus, men hade svårt att hitta det. Efter att ha styrkt oss med
vin och pratat med lokalbefolkningen lyckades vi finna det, men
det visade sig att Bulgariska konsulatet numera ägde huset. På
kvällen återförenades vi och tog
oss till nöjesfältet Pratern, där vi
åkte pariserhj~\. slänggunga, bergoch dalbana. Aven en del skytte
och bollkastning förekom . Vi åt
och drack gott på en servering där
Beethoven lär ha suttit och ugglat.
'Sent kom vi i säng."

Fram tidsplaner
Donau är ju en stor flod som bl a
går genom Ungern och Jugoslavien. Det är troligt att vandringssektionen ett annat år fortsätter
med utforskandet av denna
vattenådra.
Dagboksansvarig

Bredgatan 28, 222 21 Lund. Tel 046/12 74 95 (onsd efter kll8.00).
Postgiro l 74 59-9. Prenumeration 80:-/ år. Sättning och layout: VBred på acupress, Lund. Tryck: acupress, Lund. Ansvarig utgivare:
Monica Bondesson. Prenumerationer: Göran Persson, 14 16 12.
Eftertryck av text tillåtes om källan anges. Bilder är upphovsmannens
egendom. Red förbehåller sig rätten att korta insändare. För abeställt
material ansvaras ej.

Har du flyttat?
Skicka hela adressdelen med din gamla adress till Veckobladet,
Bredgatan 28,222 21 Lund. Min nya adress är:

POSTTIDNING
Karin Blam
Erik Dahlbergs g 3 B
222 20 LIUI'CD

Adress: . . . .
Postnummer:

Postadress.
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Pasta med
avocad o-ostsås
Så här i valtider kan det ju vara
trevligt med en pastasås, till omväxling mot allt valfläsket.
Färgen är ett problem, men även
icke-centerpartister kan avnjuta
såsen.
Till en stor avocado tar man 23 hg grönmögelost (börja m'!!d den
mindre mängden).. Osten smältes
i 3 msk c re me fraiche (en eftergift
åt högervågenJ.
Under tiden kokar man bandnudlar (tagliatelle) till 2 pers.
Alldeles innan pastan är klar
mosar man raskt, men noggrant,
ner avocadoinkråmet i ostsmeten
med en passerstav. Smaka av med
resten av osten som smulas i, lite
i sänder. Serveras lämpligen med
ett lätt, rö t t vin och en god, röd
kamrat.

Höstens
kvinnapatrull
Höstens kvinnapatrull hade en fin
start i samband med valupptak-·
ten i Helsingborg. Med det nystartade lotteriet kom publiken oss
närmare. Vi vill ju gärna prata
med , inte bara till. I appelltalen
tog vi upp sextimmarsdagen. o~h
familjepolitiken. Vi säger neJ till
vårdnadsbidrag och ja till utbyggd föräldraförsäkring.
Kvinnapatrullen fortsätter alla lördagar fram till valet. Turneplanen ser ut som följer.
17/8
Höganäs l 0-12
24/8
Ängelholmll-13
31/8
Eslöv
Astorp
7/9
14/9
ev. Svedala
Styrkan i kvinnapatrullen är att vi
är många. Vi ska vara många.
Ensam är inte stark. Så vill du var
med i kvinnagemenskapen på
något torg i Skåne så hör av dig.
Det finns många uppgifter. Du
kan hålla i vår vackra banderoll,
dela ut flygblad, sälja lotter, tröjor, Ny Dag m.m., sjunga och/eller
hålla appelltaL Ring någon av oss
om du vill vara med.
Yvonne Svedman 046-11 60 36
Iris Nilsson
046-11 8S 91
040-18 48 20
Cajsa Alebro
IngelaNordström 040-92 83 28

VPK:s MILJÖDAG

Arbetarbostaden
på Kulturen

Lörd 31/8 appellmöte kl 12-13
på Mårtenstorget. Viola Claesson
(v.ordf i V pk) talar.
Lokala Vpk politiker. Blåsorkester.
Kl 14-17 blir det rundtur med
buss för att presentera Vpk Lunds
miljöpolitiska program: visa p å
miljöbovar och titta p å de pärlor
vi har i natur hänseende.

I våras presenterade Kulturen en nyhet - man har inrett en
arbetarbostad i huset vid Adelgatan l b. Huset har under sommaren visats för allmänheten - på söndagarna med guide.
Huset ha,r ägts av Kulturen sen
1924; där har funnits hyresgäster
in på 60-talet, men det har varit
tomt de senaste åren. Den arbetarbostad, som nu inretts tänks vara
från 1930. Då bodde i huset en
arbetarfamilj - man, hustru och
ett barn, och det är deras hem
man fi3rsökt rekonstruera bl a
med hjälp av barnet-sonen, som
ännu lever. Lägenheten består av
två rum och ett litet kök. Det
stora rummet mot Adelgatan hyrdes ut som studentrum, ett på
den tiden vanligt sätt att skaffa sig
pengahjälp till hyran, och familjen
trängde ihop sig i det andra,
mindre rummet.
Eldning i kakelugn, inget badrum och dass på gården var det
förstås. Mannen var målare och
därmed säsongsarbetslös, hustrun
utbildad sömmerska, hon sydde
alla familjens kläder. Trots små
omständigheter kan det ändå inte
anses att den familj, vars hem
Kulturen valt att rekonstruera,
var någon riktig genomsnittsfamilj.
Eftersom den bara hade ett barn
1930 var den inte trångbodd jämfört med hur arbetare brukade bo
(S-6 personer i ett rum var inte
ovanligt). Ekonomin måste också
ha varit över genomsnittet, då
hustrun inte under någon period
arbetade utanför hemmet.
Själva bostaden är kärleksfullt
rekonstruerad och av föremålen
känner besökaren igen många :
utdragssoffan, de broderade dukarna, fotografiet från föreningsutflykten,
Hemmets Journal,

trampsymaskinen, den gamla radion ... Det är glädjande att Kulturen nu äntligen börjar dokumentera arbetarklassens liv och
rädda dess miljöer och föremål.
Det gäller ju förhållanden som
snabbt försvinner, fast de gällde
för endast S0-60 år se dan.
Många har själva upplevt dem.
(Själv tillhör jag förtitalisterna
och minns, att så här var det hos
morfar.) Men för många äldre
människor tycks minnena av "den
gamla fattigtiden" än idag . vara
för knippade med olust och bitterhet och man vill att allt det gamla
ska utplånas helt.
Just den r aktionen finner man
inte sällan hos äldre politiskt aktiva socialdemokrater, något som i
Lund märktes i diskussionerna om
Nöden och solgårdarna. Man ville
helst riva hela skiten. Reaktionen
är begriplig men farlig. De t är
farligt att göra sig historielös, att
låtsas ah välfärd kommer · ur intet. Det är viktigt att tala om för
dem som inte har egna minnen:
det är inte mer än SO år sedan
som trångboddhet, periodisk arbetslöshet , dålig ekonomi etc var
det normala för stora delar av
befolkningen i Sverige.
Kulturen skapades en gång för
att man ville rädda spåren av det
försvinnande bondesverige . Hop pas att man nu har först ånd och
resurser att fortsätta att dokumentera den tidiga arbetarklassens liv.

Varför bör kvinnor rösta på VPK?
Det får du veta lörd 24/8 på Botulfsplatsen l 0-11 eller på Mårtenstorget 11-12. Kvinnor i VPK
framför då med tal och sång
varför Vpk :s alternativ är det
bästa och skulle gynna flest
kvinnor.
Innan dess blir det mobiliseringsmöte med bl.a. sångövning
torsd 22/8 kl 19.30 hos Iris
Nilsson på Virvelvindsvägen 4 E.
Välkommen!
Internationella utskottet kallas
till möte på partilokalen måndagen den 19 augusti kl 19 för att
diskutera situationen i $ydafrika
och vilka solidaritetsaktioner som
kan planeras.
Alla intresserade partimedlemmar
och sympatisörer är välkomna att
delta.
(en! uppgift planeras det en solidaritetsdemonstration till den
29/8) .
VANDRINGSSEKTIONEN.
Lö
17 .8 kl 12.4S går tåget till Helsingborg. Sen tar vi färjan till Helsing0r och tåget mot Gilleleje, och
släntrar sen en halvmil mnan vi
slår upp tälten på ~trand~n av Kat:
tegat . Lika makhgt bhr det pa
söndag . Välkomna alltså till en behaglig senso mmarvandring. Uj:>p·
lysningar genom Gunnar Sandm,
te! 13S899 .

Tiomila
Lördagen den 17/8 kan den
morgonpigge vara med om starten för inofficiellt SM i tiomilalöpning.
Start
och
mål
ligger öster om Sparta, under
motorvägen. Banan har formen
av en åtta, som går kring Tek!Jiska
Högskolan och Ideon samt Östra
Torn och Mårtens Fälad. Tio
gånger skall denna åtta springas.
.
Det är andra året som L up ordnar
denna lite udda tävling. Förra
året hade segraren en tid på
drygt sju timmar, medan den
sista (som var en kvinna) tog
mer än tolv timmar på sig.
Intressant är att studera löparnas
dryckes- och matvanor. Förra
året deltog en norrman som
bälgade i sig tio liter CocaCola, och ingenting annat .

l

"Vi har fått en son
Lena och Mats Bohgard
Rum eller lägenhet till skäligt
pris önskas före 1/9 av ·studerande (rån Uppsala.
Ring Lottie på telefon
018/11 9S 48
P.S. Lägenhet i Uppsala finnes
för ev byte.
D.S.
EFTERLYSES
-Grön Caravansovsäck saknas
sedan länge. ·
-2S m svart gummielkabel saknas
sedan i våras.
Thomas Schlyter tell4 7S OS

i(ii~·ak
kommunalpolitik
~

l

Måndag den 19/8. Inget kom.
pol. möte pga debatten mellan
Vpk och moderaterna i Stadshallen kll9.

1r~(~J{f)IIJ~JlJ)J~1'
Veckans redaktion var: Lars Borgström, Lars Nyman samt Finn
Hagberg.

Kontakredaktör för nästa VB är
Finn Hagberg, tel12 90 98 .

