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Lasse Werner. talar· 
i Lund l maj 
VPK/KU Lunds l Majde
monstration " Arbetarpoli
tik - socialism" hälsar med 
glädje Lars Werner välkom
men att tala på l Maj. 

Demonstrationen samlas 
på Clemenstorget kl 13.00. 
Avmarsch sker kl 14.00 till 
stortorget där avslutande 
möte hålls omkring kl 15.00. 

Talare på Stortorget blir, 
förutom Lars Werner, Karin 
Lentz, som läser egen poesi 
och talar om läget i Nicara
gua. För kommunistisk 
Ungdom i Lund talar 
Kristina Zitko . Konferencier 
blir Ann Schlyter. 

Bland de nya parollerna 
för året märks "Nicaragua 
måste överleva", "Nej till 
öresunds bron"," Rädda 
Barnen - nej till småbarns
skola" och "Kamp mot 
porren" samt "Röd politik 
för grön miljö" . 

Andra viktiga paroller är: 
" För ett fritt och demokra
tiskt Palestina" , "Krossa 
apartheid - stöd ANC", 
"USA ut urCentralamerika" 
"Sovjet ut ur Afghanistan" . 

Öppet hus i stadshallen 
klll.OO- 17.00. 

stadshallen är för dagen om
döpt till "VPK HUSET". 
Mellan kl 11 och l 7 är där 
" öppet hus" med kaffeser
vering, hembakt bröd, ut
ställningar, bokb6rd, barn
aktiviteter och filmförevis
ningar. 

Fest från kl 20.00 

På kvällen är det fest med 
mat, dryck och dans till 
"Quintetten", fem tjejer 
som spelar jazz, fusion och 
latin allt i egna komposi
tion~r. Festen håller på till 
kl 01. 

Lunds kommunistiska 
Blåsorkester 

spelar i demonstrationen. 
Man har delat upp sig i två 
orkestrar för dagen. Kl 18 
spelar man dessutom i dom
kyrkan där Kristna för So
cialism arrangerar. På Vpk
festen spelar orkestern åter 
upp ett program omkring 
20.30. 

Lund sett från vänster 1987 
InneMil 

Slollrll N6drn av Marie-Loul.le Stciner 

Fundrrlnpr kr ini McDonllld'a av Anders Salomonsson 

Llnrro av Lan Ragwald 

Arklld<lurm och dm l'rlnvanrm ordnlnam av Gunilla s vemson 

MIIJII&m m arbclarf&rf-t IV Gomnar Sandin 

v-orden novell av Otro Wilhelm-Hedenskos 

Lund bch6ver en kommunal bildskola IV Pell:r Andenon 

Karf AltB l blbllbci.JIIIIna av Karl Wittini 

K vfnnokraft l Landapolitiken av Killen Andelbetl. Tora FriberJ, 
Ulrika Jllkobsson, Lena Lundgren och Ann Schlytcr 

Dtll Rlnb 11e1111!SitMI nove0 av Barbro Arte 

FllnnApn allliverleva l tH .. kUU1111V Anna RydberJ 

"Det hlr .. litteralur odl .t .. hlr ll!r elllf M! av"- Anltdmlnpr om 
den lundtmlåa ll!rlapvlrldee 19117 av LM'S Gustaf Andasson 

30 novftllbtrfllrenln&tB av Eva Tombjer 

LUla T .. ~.., av Mart.Biombtt& 

Lagom till l Maj utkommer V pk Lunds årsbok "Lund sett från vänster" 
Den säljs på såväl demonstrationen som i stadshallen och kostar 30:-

Det är roligt att Lars Werner 
kommer till Lund l maj . 
Han står ju för en tolerant 
och öppen kommunism som 
passar vårt kynne här nere. 
Att han dessutom kommer 
från arbetarklassen och va
rit en duktigt idrottsman 
ser vi förstås som ytterli
gare ett plus. 

Det förvånar oss att Jörn 
Svensson som åtskilliga år 
talat om' att han suttit för 
länge ja till och med sagt 
nej till omval från riks
dagens talarstol, nu ställer 
upp som kronprinskandi
dat/ordförandekandidat. 
I övrigt är oss mycket dun
kelt, det som nu händer 
i partihögkvarteret. 

U nikt kyrkospel 
Lund har många traditioner. 
Till de mera märkliga hör 
att Lunds kommunistiska 
blåsorkester varje l maj bru
kar spela i domkyrkans 
krypta under gudstjänsten. 

Något före kl 18, då nor
mala människor är på väg 
till universitetsplatsen för 
att höra studentsångarna, 
spelar delar av blåsorkestern 
några kamplåtar utanför 
domkyrkan kring en röd fa
na . Sedan går musikerna in 
i kyrkan spelande t ex Ven
ceremos. Nere i kryptan föl
jer så en konsert som är an
passad till dagens radikala 
text. Arets dirigent heter 
Birgit Stare. 

Sådan är traditionen 
och enligt folktron kom
mer jätten Finn att rucka 
lpå kyrkan den dag tra
ditionen bryts. 

Folklivsred. 

Men egentligen ligger 
det för långt från Lund 
för att vi skall kunna ta 
det helt på allvar. Den 
här typen av pro b lem 
kan aldrig uppstå i vpk
Lund eftersom vi inte har 
någon ordförande. . 

Red. 

»Det är vår övertygelse 
att Lars Werner har en 
stark förankring bland 
såväl medlemmar som väl
jare», säger vpk-Lunds sty
relse med anledning av de 
senaste veckornas spekula
tioner i massmedia kring 
partiordförandens person. 

El Salvador 
Den 7 maj genomförs Ope
ration Dagsverke av elever 
runt om i Sverige. Det ar
bete som genomförs blir till 
förmån för El Salvador. 

I anslutning till OD blir 
det öppet hus hela dagen 
7 maj i Violeta Parra-före
ningens lokal, Stora Fiskare
gatan 7, i källaren. Dit 
kommer 5 unga från La
tinamerika och berättar. 

Från Silvåkra till Södra Sandby 
går en dammig grusväg 
den här soliga dagen. 

En färist 
skakar bilen två gånger. 
Två gånger 
dånar det i kupen. 

Och som väntat, 
låter det inte alls 
som väntat. , 

Karl Witting 



Ungdomstribunalen , 
Med avseende på antalet del
tagande ungdomar så måste 
Ungdomstribunalen, som hölls 
i Malmö den 25:e april, be
traktas som något av en be
svikelse, men kanske bidrog 
det strålande försommarväd
ret till a t t så få personer slöt 
upp på Stadt Hamburg. Olika 
frågor behandlades, alla av 
särskild betydelse för ungdo
mar, som t ex bostadslöshet, 
arbetslöshet, sexualitet och 
studiemedel. Programmet var 
upplagt så att inför varje ak
tuell fråga "vittnade" ett an
tal personer om sin egen situa
tion, något som fick vara en 
inledning till och ligga till 
grund för den debatt som 
sedan följde, med bl a frågor 
till en panel bestående av in

. bjudna från näringsliv, myn-
'digheter och politiska partier. 
Bland andra deltog Jörn 
Svensson och talade angående 
AIDs-problematiken om vik
ten av att beslutsfattare ej 
lockas till repressiva åtgärder 
mot riskgrupper, vilket enligt 
honom skulle leda till att dessa 
tvingades undan till en undan
skymd, anonym tillvaro, där 
smittan skulle få större möjlig
het att spridas okontrollerat. 

När frågan om Saab:s' eta
blering i Malmö skulle tas upp 
till diskussion lyste represen
tanter från industrin med sin 
frånvaro; de var alla upptagna 
med sin affärskontakter. En 
av debattledarna, Petra Nils
son, slog huvudet l'å spiken 
när hon sa att "Saab-direktör
erna tycker det är viktigare 
att träffa sina internationella 
affärskontakter än att lyssna 
på synpunkter från de män
niskor som drabbas av den 
eventuella etableringen av en 
Saab-fabrik på Kockumsom
rådet, och som skulle inandas 
luften med dess utsläpp". 

Om ungdomar är vana vid 
att bli behandlade på detta 
nonchalanta sätt av makt
havarna. i olika positioner 
(Saab:s representanter var 
sanningen att säga inte en
samma med att utebli, t ex 
var centerpartiet ej represen
terat), så var det kanske inte 
endast vädret den dåliga upp
slutningen kan skyllas på! 

Fotnot: Ungdomstribunalen 
var ett for,um för olika ung
domar där de fick möjlighet 
att ställa beslutsfattare till . 
svars för dagens situation. 
Ungdomstribunalen i sig rep
resenterade dock ej någon viss 
åsikt, utan var just ett forum. 

01n att gå med "i miljöpartiet 
Äntligen ett positivt förslag 
i VB! Jag tänker naturligtvis 
på sign "Lucifers" förslag i 
förra veckans VB. Det att 
hälften av lundavpkama skall 
gå med i Miljöpartiet för att 
på så sätt höja genomsnitts
nivån i bägge partierna. 

Jag hoppas verkligen att 
förslaget tas på allvar av led
ningen. Tänk att få slippa 
allt tjat om utomparlamena
tariskt arbete. Slippa alla 
flygblad och affischer. Som 
nu till första maj. En sann 
miljövän vill ju inte skräpa 
ner stan med affischer. 

Äntligen kan man få 
pyssla om sin sommarstuga 
utan att känna dåligt samve
te! 

Det här med glassmot-

sättningar har jag egentligen 
aldrig begripit . Pinne eller 
strut - det kvittar mig lika! 

Och det här med höger 
och vänster. Visst har Miljö
partiet rätt som säger att en 
rak vänster eller en krokig 
höger - den kan gå på ett 
ut! -

Jag tror det är mycket 
trevligare i Miljöpartiet ock
så. Alla är snälla mot varan
dra och inte bråkar dom om 
partiledare och sånt. Dom 
har ju ingen partiledare att 
bråka om! 

Jag tycker inte det är 
konstigt att vpk får låga sif
fror i Arbetets opinionsun
dersökning. När dom ringde 
och fråga mig så sa jag så 
klart att jag skulle rösta på 
miljöpartiet. Man vet väl 

Viola Claessons utspel 
J ag har under några dagar 
läst i olika dagstidningar att 
Lars Werner har problem 
med kvinnakämparna i par
tiet. Att vi (?) inte tycker 
att han ställer upp på kvin
nokampen. 

Ja nog får han slåss alltid. 
Som luttrad ledamot i pro
gramkommissionen och i 
partistyrelsen, och med 
mångårigt intresse för kvin
nofrågor, har jag suckat 
många gånger. Det har ju 
satts på sin spets nu i sam
band med diskussionen om 
det nya partiprogrammet. 
Inte minst har jag haft batal
jer med Jörn Svensson. 

Olika linjer i kvinnokampen 
Det hade naturligvis känts 
bättre om kvinnorna i pro
gramkommissionen och par
tistyrelsen varit eniga. De 
kvinnor som i likhet med 
mig jobbat länge med kvin
nofrågor fick jag stöd från. 
Det hade varit ännu bättre 
om Viola Claesson också va
rit på vår linje eftersom hon 
sedan drygt ett år tillbaka 
börjat engagera sig i kvinno
kampen. Men hon valde att 
inte yttra sig. Kanske hänger 
det ihop med konfrontatio
ner vid valet av kvinnapoli
tiskt utskott när några lyftes 
ut och Viola placerade sig 
själv där. Med partistyrel
sens bekräftande. 

K vinnokämpar stöder Werner 
Som läget nu är tillhör jag 
de som reserverat mig till 
förslaget till partiprogram. 
Programkommissionens tex
ter om tex kvinnokampen är 
bättre. Och jag tycker också 
att Lars Werner, precis som 
jag sa vid senaste partistyrel
sen, ska vara kvar som parti-

ordförande. Det vet jag fler 
kvinnakämpar som tycker. 

Varför gör nu Viola 
Oaesson detta utspel och sä
ger att hon inte vill vara vice 
ordförande eller sitta i VU? 
Kongressen väljer ju inte 
dessa utan det görs internt i 
partistyrelsen. 

Ja, vad hon sagt är att 
hon tycker det varit jobbigt 
i VU! Hon och Lars Werner 
går tydligen inte ihop. 

Även Bertil Måbrink, 
Lennart Beijer och Britt 
Rundberg klagar - de tyck
er inte att VU gjort det de 
tänkt sig och det är Lars 
Werners fel. Det är oroliga 
tider nu inför kongressen så 
det gäller att försvara sig! 
Och skjuta skulden på nå
gon annan. 

Utspelet handlar om 
partiledarposten 
Ja det är väl inte märkvärdi
gare än att vi har lite olika 
åsikter i partiet och Viola 
Oaesson, Bertil Måbrink 
och några till vill ha en ny 
partiledare. Den enda som 
varit på tal är J örn Svensson. 
Han är inte VPK Lunds eller 
VPK Skånes kandidat. Alla 
odds pekar på att Lars 
Werner fortsätter som parti
ordförande. Vi får väl hop
pas att han nästa period får 
ett VU som sarnarbeter med 
honom och inte mot honom. 
Något att tänka på för kon
gressombuden som ska välja 
ny partistyrelse. 

Tora Friberg 

NY DAG, vpks tidning, finns att 
köpa på följande ställen i Lund: 
Pressbyrån Centralen och Botulfs
platsen, Ahl~ns, Lasarettskiosken 
och Konsum Fäladstorget. 

för sjutton åt vilket håll vin
den blåser. Dum är man ju 
annars. 

Jag tror förresten att 
många vpkare redan har gått 
med i Miljöpartiet. Det 
måste ha varit dom som var 
ute och klättrade på stake
tet till Barsebäck i söndags! 
Dom riktiga miljöpartisterna 
håller ju på att klättra över 
4%-spärren till riksdan. När 
jag kommer med i Mp ska 
jag föreslå att dom där klät
trarna utesluts och skickas 
tillbaka till Vpk. Där hör 
såna där jobbiga typer 
hemma tycker jag. 

Marat 

Kvinnaklubbar 
på nytt? 
Till skillnad från de flesta 
andra partier i Sverige och 
utomlands saknar vpk ett sär: 
skilt kvinnoförbund. Det bru
kar motiveras med att män 
och kvinnor gemensamt bör 
ha ansvar för kvinnofrågor. 

Evy Gunnarsson har i en 
intressant artikel i Ny Dag nr 
l 6 visat att när Socialdemo
kratiska vänsterpartiet bilda
des 1917 fanns det väl fun
gerande kvinnoklubbar, men 
dessa upplöstes i och med 
Komintern och kvinnorna 
tyingades in i driftceller. Man 
trodde väl att revolutionen 
var nära och att kvinnornas 
speciella politiska krav därför 
inte fick sättas främst . 

Det finns skäl att anta att 
denna strategi kom att verka 
passiviserande på partiets kvin
nor. Männen kom att domi
nera politiken med sina makt
frågor och sina ursinniga trä
tor kring ideologiska problem, 
något som märks än i denna 
dag (inte minst nu inför 
kongressen). 

Visst vore det ·intressant 
om kvinnaklubbar på nytt 
kunde växa fram som svam
par ur jorden. Och varför 
inte i Lund där jordmånen 
är så fin? 

Tant Fina 

- Vad vi kan lära av histo
rien, skriver Evy Gunnars
som, är att vi inte får låta 
tankar om likhet omyndig
förklara oss och tankar om 
särart skjuta. undan oss 
från politiken och på det 
sättet osynliggöra oss. Våra 
strategier måste formuleras 
utanför den patriarka/a 
maktstrukturen och på våra 
egna villkor. 

Ny Dag 16/4-87. 



Gräsrotsdemokrati på Norr 

Lunds fullmäktigeförsamling 
har just klubbat igenom ett 
kansli för kommundelsnämn
den på Norra Fäladen. Det 
innebär att en samordnare 
och en assistent kommer att 
rekryteras och att det även 
finns pengar för en projek
anställning. Tillfälligt lånad 
lokal utnyttjas redan i tid
ningsbärarnas gamla lokal i 
köpcentrat. 
Ett hett tips på samordnar
posten är Roger Niklevski 
från socialförvaltningen, som 
har varit med att förbereda 
KDN (Kommundelsnämnden) 
på tjänstemannasidan. Han 
har också varit drivande ba
kom tillkomsten av en om
rådesbeskrivning, som kom
mer att vara ett gott hjälp
medel för den politiska nämn
den. Men ännu är inte tjänsten 
utlyst . 

Ordförandeskifte 
Nämnden är nytillsatt men 
består till sin kärna av· ·med
lemmar i den styrgrupp som 
politiskt förberett reformen. 
Efter önskemål av framför 
allt socialdemokraterna har 
nämnden fått en borgerlig 
majoritet, med folkpartisten 
Per Harryson som ordförande. 
Denne är dock utbränd och 
kommer att ersättas av Bernt 
Nilsson vid halvårsskiftet. 
Bernt Nilsson är nykomling i 
KDN, men är välkänd i orga
nisationslivet i Lund. Han ver
kar allmänt öppen och inte 
speciellt partipolitiskt fixerad. 

Typiska Skarpsky ttebarn 

planerar redan at! tills~tta 
specielia utskott sa att mte 
alla . ska behöva syssla med 
allt. Men utskottssammanträ
dena skulle bli dyra för den 
magra budgeten om arvode 
ska utbetalas, det finns därför 
förslag från Tarcisio att leda
möterna tills vidare inte skall 
ta ut arvoden för utskotts
sammanträden. 

Miljöprogram för norr 
En speciell grupp har red~~ 
tillsatts för att bearbeta milJO
programmet för Lund, som är 
ute på remiss. Gruppen har 
lagt upp en plan för remiss
förfarandet i akt och mening 
att föra ut den till de boende 
på Norra Fäladen. I dess för
längning vill gruppen ha ett 
särskilt miljöprogram för norr. 
Det är uppenbart att miljö-

. frågorna kommer att bli vik
tiga för KDN:s ledamöter och 
kanske kommer dessa och de 
allmänna demokratiambition
erna att bli den överideologi 
som skär över partigränserna. 

FH 

Frin det 
kommunala 

Mänga människor ä!, ar.bets
lösa i Lund. Det ar mget 
nytt att Lund har en ,_pro
centuellt högre arbetsloshet 
än både länet och land.et. 

Under förra valpenoden, 
då s, vpk och m hade. "!;a
joritet i kommunen, mrat
tades en sysselsättningskom
motte. Dess program, som 
lades fram i november 1985, 
.stoppades emellertid und.an 
av den nuvarande borgerhga 
majoriteten och har inte lett 
till n~got politiskt besl.~t. 

VPK har haft flera forslag, 
som samtliga blivit nedrös
tade. . .. 

1 Vad gör då borgarna 1sta -
!et? Man hade kunnat vänta 
att de skulle försöka skaffa 
sig en bild av läget. Men 
självklara fråg;?r om ve~ 
som är arbetslosa (akademi
ker? ungdomar utan yrkes
utbildning? kvinnor ~ed ut
bildning för offentliga sek: 
torn?) kan inte besvaras 1 
Lund. De olika kommunal~ 
förvaltningarna famlar 1 
blindo. Alla tror att nagon 
annan vet. I själva verke! 
saknas kunskapen t o m pa 
arbetsförmedlingen.. . 

VPK ställer därför en m
terpellation till kommun
styrelsens ordförande ~un 
Hellsvik (m), men med nnga 
förhoppning att borgarna 
denna gång ska få ändan ur 
vagnen. Syftet är o~kså att 
påvisa borgaEnas omtresse 
för de arbetslosa. 

En viktig fråga som disku
terades i fullmäktige i sam
band med kansliets tillkomst 
var om individ- och familj e
omsorg skulle överföras eller 
kvarstå centralt. Det finns nu
mera en majoritet (s, vpk, 
mp, c) för att överföring ska 
ske och tjänstemännen har 
hela tiden varit positiva till 
detta. Beslut kommer att tas 
längre fram i samband med 
att barnomsorg, bibliotek, fri
Jid, skola, park, natur övertas 
hKDN. 

Moderaterna har skickat 
en politisk komet, Staffan 
Bolin som efter att ha tjänat 
sina s'porrar i gatu- och trafik
nämnden nu blivit vald till 
moderatordförande i Lund. 
Gamle ordförande Göran Wal
hln sitter också med i KDN. 
Till veteranerna får räknas 
Tarcisio Bommarco (vpk) och 
Per Wickenberg (s), som ver
kar ha haft ett bra samarbete 
hitintills . Kvinnorna är väl 
representerade i nämnden och 
bland dem finns en rad starka 
personligheter: Nanna Nilsson 
(s), Ingrid Malmqvist (s), Ma
rika Jardert (mp), Lena Lund
gren (vpk) och Birgitta. Josefs
son-Hultgren (c). Sistnämnda 
ledamot brukar ha sina barn 
med sig på mötena, precis 
som var vanligt under det 
stora vänsteruppsvinget 

Ko'nkurrens eller samarbete i skolan? 

lnformatiO'n och utbildning 
De skriftliga förslagen till 
verksamhetsövertagaodena är 
utarbetade och accepterade 
av de centrala förvaltningarna 
och av KDN. Fackets in
vändningar har varit måttliga : 
framför allt har man tryckt 
på att personalen må.ste .ges 
information och utb1ldi'img, 
och att tempot i förändrings
arbetet inte ska vara för högt. 

Tittar man närmare på för
slaget till verksamhetsöver
tagandet finner man också att 
ansvariga förhandlare efter
strävat en mjuk övergång. 
Många av de centrala förvalt
ningarnas tjänster kommer 
även i framtiden att anlitas 
mot att de utlokaliserade 
penningsummorna återvänder 
till källorna. Allt kommer att 
flyta vidare som vanligt till~ 
dess att de nya politikerna 1 
KDN känner sig mogna fatta 
djärva beslut. 

stadsdelsplan 
Nämnden börjar sitt arbete i 
en ganska orolig tid. På den 
negativa sidan får man räkna 
borgarnas spariver som gör att 
ett tungt hot vilar över stads
delsbadet och en av bygg
lekarna. Biblioteket har redan 
fått vidkännas ett bortfall av 
en fritidspedagog och pengar 
för programverksamhet. Po- · 
sitivt kan bli planeringen av ' 
stadsdelens ut byggnad, vilket 
bör leda till att man kan upp
rätthålla nuvarande verksam
het inom skola och barnom
sorg. På stadsarkitektkontoret 
jobbar man med en stadsdels
plan som ska rymma ideer 
från de boende själva. Elsa 
Grip, som håller i det har v.ar~t 
uppe och informerat sava! 
tjänstemän som KDN. 

Arbetet i nämnden kommer 
säkert bli betungande. Man 

Klassföretåndaren för en 7 :e 
klass var bekymrad och d~r
för sammankallade han tlll 
ett föräldramöte. Det var en 
god sammanhållning i klas
sen eleverna var trevliga 
mot lärere och varandra. De 
var ambitiösa och gjorde 
sina läxor. 

Problemet för läraren var, 
att de var så slätstrukna. 
Det fanns inte några som ut
märkte sig framför de andra. 
De samarbetade alltid och 
saknade tävlingsinstinkt. 
Läraren menade, att med 
det här arbetssättet riske
rar eleverna att inte komma 
in på de åtråvärda gyl!lnasie
linjerna. Läraren ansag, att 
för elevernas skull vore det 
bra om föräldrarna kunde 
öka stressen på barnen, så 
att de presterade mer. 

Hur hade det kunnat bli 
på detta viset? 

Jo klassen hade under 
tre å; haft en mellanstadie
lärare som infört stadielös 
undervisning. Detta i syfte 
att minska konkurrensen 
mellan eleverna och upp
muntra samarbete. Man kan 
säga att mellanstadieläraren 
som' hade tagit intryck av 
erfarenheterna från dag
hemmens syskongrupper, 
där barn i olika åldrar sam-

sas med varandra, hade 
lyckats väl i sina avsikter. 
Förslaget om småbarns: 
skola och årskursindelning 
på förskolenivå, visar dock 
att det borgerliga Lund har 
andra avsikter med barnen 
än att i första hand fostra 
dem till samarbete och 
hjälpsamhet. 

I samma skola har det 
under den gångna veckan 
varit rådslag om betyg. Hem 
och Skolas förbundsstyrelse 
har uttalat sig mot betyg i 
grundskolan, men nu ska 
föräldrarna i varje klass i 
hela Iandet yttra sig. Intre~
set för fragan har vant 
synnerligen måttligt. I en 
7 :e klass kom fem av 23 
föräldrar. 

Argument för betyg: 
Barnen ska lära sig att bli 

bedömda. I livet kommer 
deras insatser alltid att vär
deras. De ska lära sig att 
handskas med konkurrensen 
på ett konstruktivt sätt . 

Argument mot betyg: 
Konkurrens är av ondo, . 

den befrämjar egoism och 
hänsynslöshet. Vi bör sträva 
efter att minska antalet 
konkurrenstillfällen i livet. 
En av de fem närvarande 
röstade emot betyg. 

Hulda 
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Barsebäck 
Det är ilskan och törtVIVlan 
över alla människor som ser 
styrkan i makten. Människ
or som är rädda innerst inne 
men ser det som ett neder
lag att visa rädslan. 

Hopplösheten över en 
värld som bygger på mak
ten gör mig rädd, så satans 
rädd för att leva. 

Jag vill visa min rädsla 
för jag tror att det ger en ' 
styrka. En styrka att leva ! 
vidare och kämpa för vil
jan att leva i en kärleks
fullare värld där alla är 
rädda om varandra - i 
stället för att vara rädda 
för varandra. 
. Alla har vi ett hjärta 
mom oss som vill kärlek 
och gemenskap och som 
u tan ömhet kommer att 
stelna. Men bara på ett 
sätt går det att locka fram 
den instängda rädslan hos 
människor som ser makt 
som styrka. Genom att 
öppna sig själv och visa 
sin rädsla för allt som 
hotar livet. 

Postadress .... 

I en artikel i VB nr 13 be
klagade jag mig över att 
Lilla Teatern skulle behöva 
bet<;~la. 3600 kr i hyra för 
Fäladsgårdens aula efter det 
a t t de glatt stadsdelens in- ' 
vånare med att två gånger· 
framföra en intressant Lars 
Forssellpjäs. Skolans utrym
m~. är ju under helger och på 
kvällstid ett dött kapital 
som borde kunna erbjudas 
kulturgrupper till näst intill 
nollpris för att på så vis få 
lite liv i boendeöknen. 

Nu säger fritidsnämndens 
ordförande att Lilla Teatern 
bara behövde betala 550 kr , 
(antagligen per föreställning 
dvs Il 00 kr inalles). Det ä; 
ett framsteg, men den ur
sprungliga notan var på 
~ 600 kr. Sedan blev det tyd
ligen omförhandlingar. 

Eftersom Lunds kom
mun inte har någon fast av
lönad teaterensamble borde 
förvaltningarna vara ytterst 
generösa mot amatörteat
rarna, i synnerhet om dessa 
vill spela i stadsdelarna . Det 
ska vara klargjort i förväg så 
att grupperna kan göra upp 
realistiska kalkyler. 

Finn Hagberg 

POSTTIDNING 

Karin Blom 
Uardavägen D:85 
223 71 Lund 

Värpinge 

Till de ivrigaste motståndar
na mot utbyggnad i 
Värpinge hör min morbror 
berättar Gustaf. Han har e~ 
liten gård åt det hållet. Ve
t~t växer så det knakar på 
twplUSJOrden. Men priset 
är för dåligt, tycker min 
morbror, så han eldar upp 
säden istället. 

Det är ett utmärkt 
bränsle. 

Med energin från pannan 
driver han spannmålstorken. 

Gr r 

Alltid något 

l första matchen i diVL.2 kor
pen spelade vpk oavgjort mot 
Sparbanken. Vpk består nu
mera mest av veteranspelare 
(_över 3 5 år) men de kan tyd
ligen fortfarande bita ifrån sig . 

Första maj kommer Viole
ta Parraföreningens lokal 
på Stora Fiskargatan 7 att 
vara öppen från kl l 2 för 
alla som är intresserade av 
att komma dit, veta mer om 
~ile, _ och ha dt?t trevligt; 
ata puoger, fika och prata 

·med folk. 
På kvällen blir det chi

lensk sång och musik. 
Arrangör är Stödkom. 

för Chiles ungdom i Lund. 

Jag hatar ingen, jag är ba
ra besviken. Jag vill ingen 
något ont men jag blir arg 
på människor som vill vara 
elaka och inte vill försöka 
förstå. 

Nytt från Korpen 

VPK l F: trän ingen på Lerbäcks
skolan har upphört för säsongen 
BLASORKESTERN 1 maj ork·1 
(Hälsingborg) samling Ciamens
torget 8.15. Ork 2 (Malmö) sam
ling Ciamenstorget 11.30. Ork 3 
(Hässleholm) samling Lunds C 
9.00. l Lund samling Ciamens
torget 13.30. 

Kanske förskönar jag 
synen på människor och är 
naiv i min syn på en bättre 
värld. Men här inne - i 
h järtat - finns hoppet och 
det litar jag på. Jag tän
ker visa vad jag står för in i 
det sista. Och är det inte 
så att alla har ett glödande 
bultande hjärta. Vart är vi 
då på väg? . . . 

Var räqda om varandra! 
Puss och kram! 

Maria Arvidsson 
(som var med och byggde 

en människamur vid grin
darna till Barsebäcks kärn
kraftverk.) 

! __ samband med korpens dag 
sondagen den 24 maj ordnas 
en jubelcykling för motio
närer från korpfotbollspla
nerna på Klostergården kl 
l 0-11. Man cyklar 11 km. 
Mål vid stadsparkscaflit 
startavgift 5 kr för vilket 
man också får blåbärssoppa 
och musik av Lunds kom
munistiska blåsorkester. 

Den l 7 maj blir det cy
kelns dag med en cykel
tävling på 3,6 mil. Start 
från Burlöv, Lund och 
Staffanstorp fram till kl 
14. startavgift l o kr för 
enskild, 20 kr för familj, 
Vinster utlottas. 

Under vår och höst ord
nar korpen terränglöpning 
på Skryllegården på sträckor 
mellan 3-1 O km. Klassindel
ning herrrar och damer samt 
i åldersgrupper. startavgift 
5 kr och priser utlottas. 
Tävlingarna äger rum 6, 13 
och20 maj. På hösten 26 
aug och 2 sept. Alltid ons
dagar kl 19. Man kan an-

mäla sig fram till 15 minu
ter fii.Ie start. Gör dock gär
na en förhandsanmälan till 
korpens kansli tel 117665. 

För övrigt missa inte kor
pens utmärkta rikstidning 
»Korpmotion» nr 4 för i år. 
Här får man utmärkta råd 
av fysiologiprofessorna 
Björn Ekblom kring mo
t~onslöpning. En häftig ar
tikel handlar om hur gåing
trenden utvecklat "power 
walking" , då man använder 
tunga manschetter kring 
hand- och fotleder .. 

Sportred. 

Simrishamn avresa efter stor
torgsmötet omkr 15.45. 
Domkyrkan samling 17 .45. 
Festen i Stadshallen spel omkr' 
20.30. Ingen rep Sö 3/5 . 
VPKs MI LJÖG R UPP Sö 3/5 kl 
19.00 hålls ett studiemöte om 
kommunens miljöprogram. 
Representanter för Folkkam
panjen inleder om energi- och 
värmeproduktion. Verdandis 
lokaler, Nygatan 1. 

lli«==Rik l 
KOMPOL har möte mån 4/5 kl 
19.00 på partilokalen . . 
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