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UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 

Utkommer fredagar 1982 S:e ärg. 

Fredagen den 18 juni 

Är 3200 cykelställ nog 
för Anders Nelson? 
Den kommunalpolitiska säsongen är på upphällningen och VB 
skulle gärna ha avslutat med ett rejält fullmäktigereferat . Men 
det här numret går i tryck starx före vårens sista kommunfull
mäktige, så därav blev intet. Istället gick vi till en nämndpoliti
ker, Sten Henriksson, som är vpk's representant i G a tu- och 
Trafiknämnden och gjorde en s.k. interview. 

VB: Hur är läget? 
SH :Lite matt just nu, faktiskt. 
Ungefår som pa upploppet av ett 
1500-meterslopp och man plöts
ligt har mest bly i benen. 
VB: Vad menar du ? 
SH: J o, jag har suttit två och ett 
halvt år i Gatu- och Trafiknämn
den. J ag har alltså ett halvår kvar 
av den här mandatperioden och 
det kunde varit muntrare. På 
sammanträdet i måndags fick jag 
veta av ordföranden att jag inte 
hörde hemma i nämnden. Det kan 
jag väl i och för sig bära - ordfö
randen Anders Nelson(c), en 
ingenjör från Södra Sandby, och 
jag har väl känt ömsesidig miss
aktning för varandra under hela 

perioden, menjust nu är det extra 
plågsamt. Han har, åtminstone 
som nämnordförande, ett ovanligt 
dumdrygt och kaxigt uppträdan
de. J ag har t. ex. svårt att få 
komma till tals utan att bli avbru
ten, det viftas med klubban etc. 
VB: Men politiska motsättningar 
behöver väl inte nödvändigtvis 
resultera i personliga? 
SH: Nej, verkligen inte och det 
finns politiska motståndare i alla 
läger som man kan uppskatta och 
ha personliga kontakter med, så 

också i min nämnd. Men det här 
är alldeles speciellt, jag har fått 
slåss för varenda skitsak, sånt som 
inte borde ta upp någon tid: 
sammanträdesdagar, rätten att få 
våra reservationer utsända med 
protokollen, nämndens sätt att 
meddela besluten, rätten att över
huvudtaget få ha synpunkter på 
stadsplaneförslag utöver de väg
och avloppstekniska. Det är ju 
inte formaliteterna det skall hand
la om, det är politikens innehåll 
som ska få ta tid. 
VB: Vad gällde bråket den här 
gången? 
SH: J o, vi remissbehandlade en 
motion från Vpk om cykeltrafik 
i kommunnen. Det är en bred och 
ganska utförlig motion som tar 
upp ett antal förslag om vad som 
kan göras för att ännu fler männi
skor ska kunna använda cyklar till 
vardags, där finns grejer om cykel
ställ , cykelleder, trafiksäkerhets
upplysning osv och det mynnar 
ut i att kommunen ska starta ett 
projekt på tvärs över förvaltning
ar och nämnder allt i syfte att 
stödja den här utvecklingen. Den . 
är ju till fördel för alla i kommu
nen utom möjligen bensinhandlar
na. Nu ska ju förvaltningen alltid 
yttra sig över motioner och jag· 
kritiserade det yttrandet. Det gick 
ut på att i Lund är allt ordnat till 
det bästa , här finns redan 3200 
cykelställ och här behövs inga 
särskilda projekt, vi lever redan i 
den bästa av alla världar. Så kan 
man ju säga om man vill försvara 
den borgerliga politiken, men det 
kan ju inte vara en förvaltnings 
uppgi(t och jag tyckte alltsä inte · 
att det var en seriös behandling 
av motionen. Men det tålde inte 
ordföranden, han avbröt med att 
det här var bara osakligheter och 
det fanns absolut ingen annan 
kommun i landet som hade gjort 
så mycket för cykeltrafiken som 
Lund , vilket väl är lite magstarkt. 
VB : Men är det den kommunala 
förvaltningen du är förbannad på? 
SH : Nej, även om jag tycker att 
det här ärendet är illa skött. Man 
kan väl också förstå tjänstemän
nens försvarsattityd - de tycker 
säkert att här kommer vi från 
Vpk och klampar in på deras om
råden och har en massa stökiga 
synpunkter på deras yrkesutöv-
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Vad å·r det vi vilja? 
Ljus över staden! 

Vpk är ett revolutionärt parti men man vårdar sig om traditio
nerna . En av de trevligare traditionerna är Höstfesten den förs
ta helgen i september, och trots att valkampanjen i år tar myc
ket tid och arbete så ordnar man den traditionella Höstfesten 
den 4 och 5 september. 

Liksom förra året har Vpk och 
Veckobladet valt att använda Fol
kets Park till festområde. I fjol vi
sade det sig att området var ut
märkt som festplats . Förra året 
gynnades man av ett strålande vä
der, och även i år kommer solen 
att stråla över festplatsen om in
get oförutsett inträffar. Man hop
pas att arrangörerna inte tar sig 
vatten över huvudet . 

F esten har ju efter några år 
börjat att finna sin form som en 
innehållsrik familjefest. Den är 
något så ovanligt som en fest 
där man samtidigt kan få se mo
rotsfärgade indianskalper och vita 
stråhattar stå i samma kö. Kön till 
det grillade lammet . Festen är en 
utomhusfest och det skall dåligt 
väder till för att man skall dra sig 
in i Folkets Park-byggnaden. Men 
den möjligheten finns och det är 
väl en av anledningarna till att 
man har valt Folkets Park som 
festplats även i år. Annars är det 
ju mera "lyft" över S:t Hans bac
kar. 

I fjol fick man en del klagomål 
från de kringboende på att den se
na dansmusiken störde. Andra 
klagade på att · det var för kallt att 
vara ute så sent. Därför kommer 
den sena kvällsdansen på lördagen 
att hållas inomhus. För att få va
ritation i utbudet har höstfest
kommitten bett Folk och Rock 
att arrangera den. 

Även i år blir det naturligtvis 

ett tivoli, och man har lyckats att 
få samma låga priser som förr. 
Det kommer att kosta fem kronor 
per "resa". Enligt uppgift tog man 
tio (!) kronor per "resa" under 
karnevalen, men man hade kanske 
mycket omkostnader att täcka. 
Karusellerna blir färre i år mest 
för att kunna få mer plats för and
ra aktiviteter som utställningar, le
kar och dragkamp (?). 

Ett önskemål från höstfest
kommitten har varit att sent på 
lördagskvällen få fyra av ett sju
särdeles fyrverkeri. Ett fyrverkeri 
som skulle låta den lundensiska 
natthimlen lysas upp av den väl
kända devisen: "Bäst för Lund 
VPK ". Men snöda ekonomiska 
hänsyn har tyvärr gjort att man 
något lite har fått dämpa sina an
språk, men ett fyrverkeri skall det 
bli . 

Höstfesthelgen, den 4-5 sep
tember, håller Vpk Skåne sitt val
upptaktsmöte, och detta kommer 
man att kombinera med Höstfes
ten. Till Höstfesten kommer alltså 
V pk :are från hela Skåne Ut vall
färda. Under lördagen kommer 
man att arrangera .ett demonstra
tionståg ut från centrum till Fol
kets Park. Tanken är att det inte 
skall bli en traditionell demonstra
tion utan det skall mer få karaktä
ren av ett festtåg, med musik och 
sång; för att markera att politik 
är roligt . 

' 
' 

Annan Höstfest 

LB 

Nästa nummer 
kommer inte ut förrän den 6 augusti. Så till dess vill vi önska 
våra läsare en sommar med mycket läsväder och så hoppas vi 
att ni är utvilade inför valkampanjen. Då behövs alla krafter. 
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Hjälp oss fortsätta 
vår verksamhet 

Detta skrivs samma dag som 
fritidsnämnden ska fatta beslut 
om huruvida KU Lund ska få 
några kommunala bidrag för 1982 
eller inte. Det mesta talar för a t t 
nämnden kommer att gå på sitt 
arbetsutskotts lonje och neka oss 
bidrag. Anledningen är att vi läm
nat in en del uppgifter för sent 
till fritidsförvaltningen. Om detta 
kan sägas följande.: Själva bidrags
ansökan blev inlämnad i tid och i 
vår ansökan fanns alla de uppgif
ter med som behövdes får att 
kunna räkna ut storleken på stö
det. Det som saknades var en del 
formella kompletteringar som inte 
blev klara förrän vid det extra års
möte som hölls efter det att bi
dragsansökan skulle varit inne. 
Enligt bestämmelserna har man 
rätt att komma in med komplet
terande uppgifter inom en månad. 

Nu skedde emellertid det ödes
digra misstaget. Den som var an
svarig för bidragsansökan glömde 
helt enkelt bort att skicka in de 
kompletterande uppgifterna. 
Sedan flera år tillbaka har vi i KU 
Lund _utsett en speciell bidrags
ansvang utanfår styrelsen. 
Systemet har hitintills fungerat 
bra, men i år visade sig emeller
tid nackdelarna med detta system. 
Trots påminnelser från styrelsen 
kom inte uppgift_erna in i tid. 
.. . Det apsurda i sammanhanget 
ar JU anda att detta misstag får så 
stora konsekvenser. Att en ung
domsorganisation vars verksamhet 
till största delen bygger på frivilli
ga, oavlönade ~betsinsatser ska 
berövas sin viktigaste inkomst för 
att en medlem missar ett datum. 
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ning. Men ännu mer visar def här 
på den sorts sammanflätning av 
förvaltnings- och partiintressen 
som är svår att undvika. Lund har 
haft en borgerlig majoritet i snart 
trettio år och då anpassar sig 
tjänstemännen och rentav identi
fierar sig med den borgerliga po
litiken - det här kan man se på 
många håll i Lunds förvaltningar 

loch kanske ännu tydligar än på 
Gatukontoret. Inte minst därför 
skulle det vara nyttigt med ett 
regimskifte. 
VB: Så det är det du hoppas på? 
SH: Jo, jag längtar inte precis 
efter att sitta tre år till · och 
skriva rese!'Vationer, politik syf
tar ju också till att få saker gjorda. 
Jag hoppas att Vpk och social
demokrater kan bilda en politisk 
majoritet efter valet och kanske 
böljar det finnas vissa förutsätt
ningar för det. I min nämnd hit
tar vi varandra nu i ett antal frå
gor - vad gäller den här cykel
motionen så tillstyrkte socialde
mokraterna den med några modi
fieringar som det var lätt att gå 
med på. Sen önskar jag också 
miljöpartiet lycka till med att 
plocka borgerliga miljöröster -
det är en fantastisk tanke att det 
centerparti som låter en man som 
Anders Nelson representera sig 

Det är ju trots allt fritid snäm n
dens uppgift att stödja ungdoms
och fritidsverksamhet, inte att ta 
för~ningar i örat när de begår fel. 

Annu mer absurt blir det hela 
med tanke på att KU är det i sär
klass mest aktiva ungdomsförbun
det i Lund. Fråga eleverna på 
Lunds skolor vilket av ungdoms
förbunden de oftast ser och hör 
talas om! Vilka sitter på Mårtens
torget och demonstrerar för arbe
te och bostad i ett dygn? Vilka 
ger ut en skoltidning fyra gånger 
om året? osv osv. Och inte är det 
många ungdomar i Lund som inte 
känner någon som är med i KU! 

Nu är vår omfattande verk
~mhet ~otad . Utan bidrag tvingas 
VI att gora en rad omfattande in
skränkningar. Våra möjligheter att 
nå ut till andra ungdomar i Lund 
minskar. Naturligtvis är det speci
ellt allvarligt för oss att detta hän
ett valår. I detta sammanhang kan 
man inte bortse ifrån att de som 
antagligen beslutat att inte bevilja 
oss några bidrag är våra politiska 
motståndare. 

Ett hopp återstår dock. Att al
la de som uppskattar vår verksam
het vill stödja oss så att inskränk
ni_ngarna b~ så små som möjligt. 
V1sst har VI ungdomar klantat till 
det får oss, men vi hoppas ändå 
på förståelse och ber därför alla 
Vpk:s och KU:s medlemmar, sym
patisörer och vänner att stödja vår 
verksamhet genom att sätta in 
pengar på p g 86 84 80 - 5. Skriv 
»Stödinsamlingen» på blanketten. 
Såväl stora som små bidrag mot
tages tacksamt. 

skulle kunna göra anspråk på att 
företräda miljöintressen. 
VB: Men du har ett halvår kvar 
i nämnden. 
SH : Ja, man får väl försöka skaffa 
sig några enklare nöjen, dricka 
mycket sammanträdeslemonad 
och beväpna sig med en lagom 
bfandning av tålamod ocj distans. 
Det är en av riskerna i den här 
branschen att man tar sig själv. på 
för m~ket allvar och glömmer att 
rätt mycket är skenfåkteri. För
resten. Anders Nelson avslutar 
ofta nämndsammanträdena med 
att tacka· för visa t fårtroende 
vilket nog måste anses vara lit~ 
egendomligt i en politisk nämnd 
som sannerligen inte har valt 
honom. Jag har länge haft på 
tungan att säga hur det är med det 
förtroendet, men jag har hållit 
mig_ hitintills. Nästa gång lär det 
bli svårt. 

Tack ABF 
Detta är det sista numret av 
VB som trycks på ABF:s 
tryckeri. Vi tackar för ett 
gott samarbete. I fortsätt
ningen skall Vpk Skånes 
tryckeri acupress trycka 
VB. 

Östra Torns by 
Hyres eller 
bostadsrätt? 
I åtskilliga år har man disku
rat vad man ska göra med den 
idylliska Östra Torns by. 

Det finns långt gångna planer 
på att bygga 40 lägenheter i byn, 
i vissa fall på obebyggda tomter, i 
andra fall istället för "befintliga 
ekonomibyggnader" (dvs. man vill 
riva lador). 

Enligt beslut i fullmäktige ska 
de nya husen i Ostra Torns by be
stå av hyreslägenheter. Men nyli
gen backade det kommunala bo
stadsföretaget (LKF) ur med mo
tiveringen att det skulle bli för 
dyrt att bygga hyreslägenheter. 

Fastighetskontoret föreslog då 
att det istället skulle bli bostads
rätter i byn. Och så tyckte också 
Fastighetsnämnden. 

Men inte dess Vpk-represen
tant David Edgerton, som överkla
gade beslutet till kammarrätten. 

- Det var ett juridiskt fel , säger 
David Edgerten till mig när jag 
ringer honom får VBs räkning, 
det är fullmäktige som har beslu
tat om bostadsförsörjningspro
grammet, och Fastighetsnämnden 
överträder sina befogenheter om 
den ändrar planer på hyreslägen
heter till bostadsrätter. 
- Och vad sa kammarrätten? 
- Den har begärt inhibitation, dvs 
Fastighetsnämndens beslut är tills 
vidare upphävt tills kammarrätten 
har beslutat i frågan. Det tyder på 
att den stöder mitt resonemang. 
- Men kan man verkligen bygga 
hyreslägenheter? Blir inte kostna
derna får höga? 
- Det som skulle kostat extra är 
dels att anpassa husen till miljön i 
byn och dels arkeologiska utgräv
ningar. Men vi menade att kom
munen skulle "subventionera" sitt 
bostadsföretag bl.a. genom att 
inte ta betalt för marken, och få 
ner hyran till bruksvärdet. (Vilket 
innebär 2000 kr/mån för en 80 
kvm-3 :a, istället för 2265 som var 
LKFs lägsta alternativ; VBs anm.) 
- Bostadsrätt skulle sänka må
nadskostnaden något i och med 
att man har insats, fortsätter Da
vid, men det blir en ~cia/ snedef
fekt av bostadsrätt. A ven om man 
sätter ingångskostnaden rätt lågt 
så stiger säkert insatsen kraftigt 
när husen säljs vidare. Då skulle 
byn bli ett reservat för penning
starka. 

Sen pratar vi en del om om det 
verkligen är berättigat att bygga i 
den här miljön. Jag framfår farhå
gor om att byn karaktär blir för
störd. Den fungerar ju nu som en 
komplementmiljö för de områden 
som finns runt omkring. 

David menar att det inte är fel 
med en viss fårnyelse. De tomma 
tomter man bygger på var ju be
byggda innan skiftet i 1800-talets 
början, och vissa lador har med 
tiden blivit rätt förfallna. 

Men kommer verkligen den 
nya ?ebyggelsen att kunna anpas
sas till den gamla stilen? Man har 
ju sett åtskil:liga skräckexempel på 
hur det blir när arkitekter ska 
rita "nygamla" h~s, invänder jag, 
men medger samtidigt att det dag
hem som nu byggs i byn (på två 
gamla ladors plats) verkar smälta 
in fint i miljön. 
- Det är naturligtvis ingen enkel 
fråga , svarar David, och menar att 
~et i~te är värt att riskera bymil
JOn for 40 bostadsrättslägenheter, 

Jan H 

Medverkande: Kontrene 
och ständigt upphetsad) 
Lennart Rivet Ryde 
Sverker Sviker Oredssor 
Birger Blixten Rehn 
samt 
Nilssons Rolf & Schlyte 

Konfrenciern: - Och 
herrar, har direktionen 
jen och förmätenheten 
sensationella kraftspor 
PÅGARNA!!! 
musikfanfarer, Lennart 
gande i judodräkt med 
gula kronor på 
-Först kommer här d< 
kornet Lennart Rivet R 
visslingar och rop från p 
-Nu kommer han, tro 
enda slag, i ett enda fe 
slag, att inte bara knä< 
- ånej mina damer ( 
KOMMER A TT RIV A l 
en husmodell bärs in p 
tar i nävarna och samlar 
- Medans Ryde samlar ~ 
intresserade meddela a· 
särskilt för Lund utarl 
Lindnerska knäppen ef 
sekundant på Fastighet 
är tydligen Ryde redo. 
möjliga tyssstnad . .. 
Lennart R yde slår till c 
len . . . 
- DÄR! Såg ni? Fanta~ 
enda slag! Denne Len 
verkligen en prydnad fe 
för det som finns kvar a 
Lennart Ryde ut 

- Och nu. Läjdis änd ( 
nen, sträjt från Borgaf1 
Oredsson! Give him a bi 
Sverker Oredsson gör e, 
gör några snabba armhä 
sedan på rygg på golvet 
relser med benen. 
- Det nummer som Sve 
för är ett inte bara ett 
PSYKISKT kraftprov. 
på den mest oerhörda sj 
ker Oredsson ska nu sn 
bryta sina egna vallöfte! 
Sverker Oredsson tar u, 
föremål som det står "1 
- Vi början i den lätta 



------- VECK OBLADsTEATERN PRESENTERAR ------t 
Sökes: Teaterapor, ett antal. 

Det skulle sitta fint med en 
politiskt cabaret på Höstfes
ten och varför in te lite gatu
teater på Mårtenstorget 

Försök har gjorts att sam
la folk, några tex ter har skri
vits (se härintill t. ex. ) o. s. v. 

DE TUNGA P GARN A 

Men om det verkligen ska 
bli nåt så krävs det fler som 
vill stå i rampljuset och bära 
sig åt. Teaterapor ombedes 
ringa till Pär Egevad 11 66 99 
och prata cabaret. 

ern (snabbpratande 

s Thomas 

1u mina damer och 
den stora äran, gläd
. att presångtera vår 
grupp DE TUNGA 

Ryde kommer injog
blått bälte med små 

t sensationella kraft
•de! 
Jbliken 
det eller ej, att i ett 
rödande hårt karate
ka en enda tegelsten 
>Ch herrar) - HAN 
.TT HELT HUS!!! 
1 scenen. Ryde spot
sig 
lg kan jag för special
t det rör sig om ett 
•etat slag kallat dci' 
er Rydes mångårige 
;konoret ... Men nu 
rår jag be om största 

ch klyver husmodel

tiskt underbart! I ett 
nart Rivet Ryde är 
r sin stad .. . eller, ja, 
r den . . . 

·äntlemän, in på sce
ägen i norr: Sverker 
~hand! 
rtre i träningsoverall, 
mingar och lägger sig 
och gör cyklande rö -

rker O nu laddar upp 
fysiskt utan även ett 
Vi ska snart se prov 
ilvövervinnelse. Sver
trt, tro det eller ej -
! 
1p ett vedträliknande 
·afik" på. 
klassen. Ni ser , han 

drama en akt av Jan Hinderson 

tar sig an löftet, det är till fotgän~are .och 
cyklister, nå det ska .. väl inte vara till nagot 
besvär, Ja just det! DAR bryter han det! 
Det gick ju bra Sverker! Och nästa då? J ah~, 
Barnomsorg, står det på den. Det kanske blir 
lite kvistigare ... 
Sverker O tar på samma sätt upp ett nytt 
"löfte" och bryter det till ackompanjemang 
av konfencierens svada. 
- Nu får vi se hur det går med barnomsor
gen. Musklerna spänns ... J ap p! Där gick det 
vallöftet! Men, vad nu, är han skadad? Å, ba
ra en sticka i fingret ... 
Sverker O suger irriterat på tummen och vä
ser: "D jädra Grevholm ". 
- Publiken kan vara lugn. Han överlever. Det 
är en hårdhudad en Sverker. Fast jag måste 
meddela er att det här ändå är ett av hans 
sista framträdanden. Han ska dra sig tillbaka 
och det är klart att det här är ju en hårt 
bransch där även den bäste kap riskera att bli 
utslagen. . . . .. 
- Men nu väntar ett kraftprov. Penswnarer
na. Skall han klara av att bryta löftena till 
pensionärerna. . . . .. 
ny löftesbrytning, SO tar z, och knacker 
"löftet" . • 
-Jodåminsann, Sverker Sviker Oredsson gar 
inte av för hackor, det är bara löftena som 
ryker. Ja, tack ska du ha för denna strålande 
insats ... 
Sverker O börjar gå mot utgången - men 
vänder helt plötsligt tillbaka in på scenen för 
ett extranummer . . . 
-Vad nu? Sverker kommer tillbaka. Ett helt 
oväntat extranummer. Och vad är det för 
vallöfte han tar itu med nu? SKYTT ARNA! 
Ojojoj. Man kan s~ hur han tv~.~ar .. sig ~ill 
detta, vilken oerhord psykisk SJalvovervm
nelse detta nummer kräver. 
SO bryter även detta löfte .. . 
-Ni ser. .. Han BRYTER det. Detta ar JU 
fantastiskt . Ett sånt oväntat extranummer. 
Har han mer i bakfickan, ska han fortsätta? 
Grand Hotell? ... Nej, det finns löften som 
inte ens Sverker förmår bryta. Men tack ska 
du ha ändå för detta avslutningsframträdan
de på dessa tiljor som föreställa världen ... 
Sverker O ut. 

Konfrenciern harklar sig och tar upp en pap-
perslapp ur fickan . . . 
- Jag måste tyvärr meddela att Vl mte ~an 
släppa fram Nils Arne Andersson, en av vara 
främsta i plojning, förlåt plöjning står det. 
Men har har fått förhinder, han är upptagen 
med att plöja upp för odlingarna kring nya 
högstadieskolen i Sandby. 
- Men nu kommer istället näste man in på 
scenen: En av de verkligt tunga pågarna! 
BIRGER BLIXTEN REHN! 

Birger Rehn in, klädd i stålmansdräkt med 
det socialdemokratiska S:et på bröstet. 
-Nu får den ärade publiken vara vänlig att 
skärpa sig. För här följer nu en uppvisning i 
den högre tekniska skolan . .. ELEKTRIKER 
Birger Rehn som vi ju kan läsa på valsedlarna 
ska nu få en helt vanlig glödlampa att -lysa! 
Ett rullbord övertäckt av en fackföreningsfa 
na rullas in, fanan rycks bort, därunder ligger 
en mängd elektriska grejer, överst en glöd
lampa. 
- Detta är oerhört spännande. SPANNING
EN är oerhörd, kort sagt. Sitter fingerfärdig
heten kvar i nyporna hos denne gamle yrkes
man efter alla dessa år bakom skrivborg och 
i talarstolar i Rörelsens breda famn. Får vi be 
om största möjliga koncentration ... 
Birger Rehn skruvar och drar i sladdar och 
fixar o ch mixtrar, inget händer, han fortsät
ter alltmer desperat. 
-Ja Birger, hur går det? Vi väntar, spänning
en är stor- åtminstonde i publiken . .. 
plötsligt ser konfrenciern vad som fattas, och 
går diskret och sätter i en stickkontakt som 
hänger ner i en sladd från bordet, i ett vägg
uttag. Glödlampan börjar plötsligt lysa, Bir
ger Rehn skiner också upp . .. 
-Det lyser! Ni ser det! Ljuset frå n Lu nd! 
Det var en imponerande prestation av Birger 
Rehn! Och med detta teknologiska kraft
prov tar vi adjö av Birger Rehn . . . 
BR ut med sin utrustning. 

In kommer nu Rolf Nilsson och Thomas 
Schlyter, om möjligt gärna den ene cyklande 
på en enhjuling och den andre stående på 
cyklistens axlar. 
- Och så, sist men inte allra mi~st: Nilssons 
Rolf och Schlyters Thomas. Ett par tu nga 
pågar vänsterifrån. De ska nu göra ett kombi
nerat kraft och uthållighetsprov. Ska de kla
ra det även denna gång? I nio långa år har 
suttit på fullmäktigebänkarna. Och nu ställer 
dessa ärriga champions upp för tre år till ... 
Alla de andra Vpk:arna har efter tre, eller i 
bästa fall sex år, slungats ut av den obarm
härtiga rotationsprincipen .. . 
RN och TS sätter sig på ett par stolar och 
håller sig krampaktigt fast. 
-Och NU sätter dom sig. Ni ser, ni ser själva, 
med egna ögon. Dom har satt sig - OCH 
DOM SITTER KVAR! Oerhört, ytterligare 
tre år i fullmäktige . 
Konfrenciern vänder sig mot dom med in 
tervjuvarmikrofon: 
-Hur bär ni er åt?! Hur står ni ut? 
RN/TS: -öronproppar! 

RIDA 
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Lolo Wannberger 

Med stor bestörtning har vi 
nåtts av budet om Lolo W ann· 
bergers död . Lolo hade ett 
långt medlemskap i Vpk och 
satt bl.a. i styrelsen för ett par 
år sedan. Som diktare och tru
badur gjorde sig Lolo känd i 
vida kretsar och framträdde 
vid flera olika arrangemang i 
Lund och på andra häll i 
Skäne. 

Lolo var en drivande kraft i 
kvinnokampen och var även 
aktiv vad gäller arbetet med 
internationell solidaritet. Sitt 
arbete kopplade hon till sina 
texter, som all tid finns kvar 
som minnen av en smittande 
glad och positiv kamrat. 

Lo lo sörj s av oss alla. 

VPK Lund 

TILL LOLO 

Det goda som dödas 
Skall snart återfödas 
I sångerna lever du än 

Nu spirar ur jorden 
Som växte de orden 
Du sådde för världen min vän 

Det skall komma en dag 
Ganska så snart 

·Då den snälla blir arg 
och den svaga blir stark 

Lars-A k e 

JUBILEUMSNUMMER! ! 
Zenit l S år och 

7 S nummer gammal 

Ur innehållet : 
Mats Franzenj Vänstern och den 
romantiska pessimismen. Anders 
Sjöholm/ Vänsterns väg till socia
lism. Intervju med Göran Ther
born/ Mellan universitet och po
litik. Stefan de Vy/der/ Nylibera

·lismen i praktiken. Fallet Chile. 
Ingvar Johansson/ Debatt. Marx
ismen som poetisk sanning. 

Finns på Akademibokhandeln el 
direkt frän Zenit. Sätt in 15:- p ä 
pg 55 65 22 - 1. Prenumeration 
6 nr 60:-. 

ZENIT, Box 1156, 221 05 Lund 

Nu finns det 
spik igen 

Val i sikte 
Det blev en flygande start på 

affischtillverkningen i söndags. 7 3 
st helt klara tavlor spikades ihop 
och dessutom blev det ytterligare 
30 ramar gjorda. Fantastiskt! Det 
är roligt att se att den gamla verk
staden inne i magasinet bakom 
vpk-lokalen på Bredgatan leva 
upp igen. I söndags var det som 
om man hade förflyttats några 
decennier tillbaka i tiden. I olika 
delar av lokalen sägades läkt till 
bestämda längder, masonitflak 
kapades och i speciella mallar 
spikades sffischtavlorna samman. 
Innan sommaren finns det en 
chans till att deltaga i en stor 
spikardag. Söndagen den 4 juli 
med start klockan 10 så slår 
vi samman de resterande tavlorna. 
Vill du slå ett slag får socia
lismen under mellantiden så 
är du mer än välkommen till 
vpk-lokalen någon eftermiddag. 
Stig Nilsson kan visa dig vad 
som behöver göras. 

Vi gör alltså själv det mesta 
av värt valmateriaL Förutom 
affischtavlorna så gör vi egna 
affischer, vi förf a t tar våra egna 
valvisor, som framföres av våra 
sånggrupper. Att leva är att 
vara aktiv och skapande i ett 
meningsfullt sammanhang till
sammans med andra. Eller som 
skåneskalden ·Vilhelm Ekelund 
sade: "Vara srilt vara eld är leva" 

Hålltider för sommaren: 

-Stor spikaredag söndagen 
den 4 juli från kl. l O. Till
verkning av affischtavlor 
på Bredgatan 28. 

-Öppet hus för spikning 
varje dag mån-fre kl 
12.30-1 7.00 under juni/ 
juli. 

-Istoppning av valförsän
delser startar den 26 juli. 

-Stora istoppsditgar sönd. 
den l augusti och sön
dagen den 8 augusti. 

Anmäl dig till valarbetet, eller 
kom helt enkelt till vpk-lokalen! 
Kom med och bryt borgarväldet! 
Hugg tag i verkligheten, jobba fo r 
framtiden! Ställ upp med VPK! 

UTGIVARKORSBAND 

Kar in Bl am 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJNO 

stoppa terrorn och 
de politiska avrätt
ningarna i Iran 

Vpk Skånes internationella ut
skott tog den 16 juni ett uttalan
de angående, som man säger, de 
oacceptabla förhållandena i Iran. 
Man tar med avsky avstånd från 
de brott mot de mänskliga rät
tigheterna som begås av Kho
rneiniregirnen i Iran och kräver 
et t äterinförande av de mänskliga 
och politiska rättigheterna för 
Irans folk som en nödvändig 
förutsättning för en fredlig åter
uppbyggnad , social rättvisa och 
demokrati i Iran. 

Håkan Wiberg har kornmit att 
framträda som en av de främsta 
freds- och konfliktforskarna i 
Norden. Han hävdar en radikal 
uppfattning i försvars- och säker
hetspolitiska frågor. 

Denna bok ger främst en .fast 
teoretisk och emirisk grund inte 
bara för fredsrörelsen, utan för var 
och en som vill förstå den senaste 
utvecklingen av världsrnotsätt
ningarna, det strategiska tänkan
det , nedrustningsförhandlingarna 
och rustningarna. Den svenska sä
kerhetspolitiken ses i ett interna
tionellt och jämförande perspek
tiv. Här finns en helhetssyn på 
frågorna kring krig och fred, och 
en argumentering kring krigsfaran, 
kärnvapenkriget, vapenutveckling 
och rustning i det nya kalla kriget. 
Boken är, förutom rikliga vidare
läsningstips, också försedd med 
både sakregister och ordförklar
ing. 

ZENIT FÖRLAG 
290 sid. Ca-pris 77:-. 

Finns på Akademibokhandeln el 
direkt frän ZENIT. Sätt in 77 :
på pg 55 65 22-1. (57 :- om du är 
prenumerant på ZENIT) 

ZENIT, Box 1156, 221 05 Lund 

Demonstration 
Mojahedin anordnar en dernon
stration nu på lördag den 19 juni. 
Det är en protestaktion mot 
regimens terror i Iran. Den startar 
klockan 05.00 (!) från Mårtens
torget och man går till Malm ö 
där avslutning sker på Gustaf 
Adolfs torg vid middagstid. Där 
blir det möte med gatuteater, sång 
tal och uppläsning av re sol u tio
ner. 

IN SÄNDARE 

Som bekant tar VB gärna 
emot insändare i de mest 
skilda ämnen.Men någon gäng 
kan det vara lämpligt att 
sätta punkt i en debatt. 
Därför kära miljöpartister 
och syndikalister. Era bidrag 
fick inte plats, men ni • är 
välkomna med nya friska 
åsikter till hösten. 

Loppor-Loppor-Loppor-L 

När du städar nu i sommar så 
kasta inte bort allt du hade tänkt. 
Tänk i stället på att det blir en 
stor loppmarknad på Höstfes
ten. Skänk dina grejor till Höst
festens loppmarknad. Tag kon
takt med vpk :s partilokal så 
fixar vi resten. 

Kornpol har möte måndagen den 
21 juni kl 19.30 på partilokalen, 
Bredgatan 28. Politisk fråga: Val
[strategi. 

iRedaktionsutskott: Lars Borg
jström, . Jan Hindersson och Kris
tina Lanthen. 

·Bilder: Lars-Göran Mann och 
Inger Stenlund. 

:Kontaktredaktör för nästa num
,rner: Olle Teleman tel12 88 80. 

Hemma
Rectangle



Sökes: Teaterapor, ett antal. 

~ .............................. VECKOBLADSTEATERNPRESENTERAR .......... ~ 
Det skulle sitta fint med en 
politiskt cabaret på Höstfes
ten och varför inte lite gatu-

DE TUNGA P 

Medverkande: Konfrenciern (snabbpratande 
och ständigt upphetsad) 
Lennart Rivet Ryde 
Sverker Sviker Oredsson 
Birger Blixten Rehn 
samt 
Nilssons Rolf & Schlyters Thomas 

Konfrenciern: - Och nu mina damer och 
herrar har direktionen den stora äran, gläd
jen o~h förmätenheten · att presångtera vår 
sensationella kraftsportgrupp DE TUNGA 
PÅGARNA!!! 
musikfanfarer, Lennart Ry.de kf!mmer injog; 
gande i judodräkt med b/att balte med sma 
gula kronor på . 
- Först kommer här det sensatiOnella kraft
kornet Lennart Rivet Ryde! 
visslingar och rop från publiken 
-Nu kommer han, tro det eller ej, att i ett 
enda slag, i ett enda förödande hårt karate
slag, att inte bara knäcka en enda tegelsten 
- ånej mina damer (och herrar) - HAN 
KOMMER ATT RIVA ETT HELT HUS!!! 
en husmodell bärs in på scenen. Ryde spot
tar i nävarna och samlar sig 
- Medans Ryde samlar sig kan jag för special
intresserade meddela att det rör sig om ett 
särskilt för Lund utarbetat slag kallat dei' 
Lindnerska knäppen efter Rydes mångårige 
sekundant på Fastighetskonoret ... Men nu 
är tydligen Ryde redo. Får jag be om största 
möjliga tyssstnad . .. 
Lennart Ryde slår till och klyver husmodel
len . . . 
- DÄR! Såg ni? Fantastiskt underbart! I ett 
enda slag! Denne Lennart Rivet Ryde är 
verkligen en prydnad för sin stad . .. eller, Ja, 
för det som finns kvar av den ... 
Lennart Ryde ut 

- Och nu. Läjdis änd Gäntlemän, in på sce
nen, sträjt från Borgarvägen i norr: Sverker 
Oredsson! Give him a big hand! 
Sverker Oredsson gör entre i träningsoverall, 
gör några snabba armhävningar och lägger s~~ 
sedan på rygg på golvet och gör cyklande ro
re/ser med benen. 
- Det nummer som Sverker O nu laddar upp 
för är ett inte bara ett fysiskt utan även ett 
PSYKISKT kraftprov. Vi ska snart se prov 
på den mest oerhörda självövervinnelse. Sver
ker Oredsson ska nu snart, tro det eller ej -
bryta sina egna vallöften! 
Sverker Oredsson tar upp ett vedträliknande 
föremål som det står "Trafik" på . . 
- Vi början i den lätta klassen. N1 ser , han 

drama en akt av Jan Hinderson 

tar sig an löftet , det är t ill fotgängare och 
cyklister, nå det ska väl inte vara till något 
besvär, Ja just det! DÄR bryter han det! 
Det gick ju bra Sverke~! Och nästa då? J ah~ , 
Barnomsorg, står det pa den. Det kanske blir 
lite kvistigare . .. 
Sverker O tar på samma sätt upp ett ny tt 
"löfte" och bry ter det till ackompanjemang 
av konfenderens svada. 
- Nu får vi se hur det går med barnomsor
gen. Musklerna spänns . .. Japp! Där gick det 
vallöftet! Men , vad nu , är han skadad? A, ba
ra en sticka i fingret . . . 
Sverker O suger irriterat på tummen och vä
ser: "D jädra Grevholm ". 
- Publiken kan vara lugn. Han överlever. Det 
är en hårdhudad en Sverker. Fast jag måste 
meddela er att det här ändå är ett av hans 
sista framträdanden. Han ska dra sig tillbaka 
och det är klart att det här är ju en hårt 
bransch där även den bäste kap riskera att bli 
utslagen. . . . .. 
- Men nu väntar ett kraftprov. Penswnarer
na. Skall han klara av att bryta löftena till 
pensionärerna. . . . .. 
ny löftesbrytning, SO tar z, och knacker 
"löftet" 
- Jodåminsann, Sverker Sviker Oredsson går 
inte av för hackor, det är bara löftena som 
ryker. Ja , tack ska du ha för denna strålande 
insats ... 
Sverker O börjar gå mot utgången - men 
vänder helt plötsligt tillbaka in på scenen för 
ett extranummer . . . 
- Vad nu? Sverker kommer tillbaka. Ett helt 
oväntat extranummer. Och vad är det för 
vallöfte han tar itu med nu? SKYTT ARNA! 
Ojojoj. Man kan se hur han tvingar sig till 
detta , vilken oerhörd psykisk självövervin
nelse detta nummer kräver. 
SO bryter även detta löfte .. . 
- Ni ser. . . Han BRYTER det. Detta ar JU 
fantastiskt . Ett sånt oväntat extranummer. 
Har han mer i bakfickan, ska han fortsätta? 
Grand Hotell? .. . Nej, det finns löften som 
inte ens Sverker förmår bryta. Men tack ska 
du ha ändå för detta avslutningsframträdan
de på dessa tiljor som föreställa världen . . . 
Sverker O ut. 

Konfrenciern harklar sig och tar upp en pap-
perslapp ur fickan. . . 
- Jag måste tyvärr meddela att Vl mte kan 
släppa fram Nils Arne Andersson, en av våra 
främsta i plojning, förlåt plöjning står det. 
Men har har fått förhinder, han är upptagen 
med att plöja upp för odlingarna kring nya 
högstadieskolen i Sandby. 
- Men nu kommer istället näste man in på 
scenen : En av de verkligt tunga pågarna! 
BIRGER BLIXTEN REHN! 

teater på Mårtenstorget 
Försök har gjorts att sam

la folk, några texter har skri
vits (se härintill t. ex.) o.s. v. 

Men om det verkligen ska 
i bli nåt så krävs det fler som 

vill stå i rampljuset och bära 
sig åt. Teaterapor ombedes 
ringa till Pär Egevad 11 66 99 
och prata cabaret. 

Birger Rehn in, klädd i stålmansdräkt med 
det socialdemokratiska S :et på bröstet. 
- Nu får den ärade publiken vara vänlig att 
skärpa sig. För här följer nu en uppvisning i 
den högre tekniska skolan . . . ELEKTRIKER 
Birger Rehn som vi ju kan läsa på valsedlarna 
ska nu få en helt vanlig glödlampa att - lysa! 
Ett rullbord övertäckt av en fackföreningsfa
na rullas in, fanan rycks bort, därunder ligger 
en mängd elektriska grejer, överst en glöd
lampa. 
- Detta är oerhört spännande . SPÄNNING
EN är oerhörd , kort sagt. Sitter fingerfärdig
heten kvar i nyporna hos denne gamle yrkes
man efter alla dessa år bakom skrivborg och 
i talarstolar i Rörelsens breda famn. Får vi be 
om största möjliga koncentration ... 
Birger Rehn skruvar och drar i sladdar och 
fixar och mixtrar, inget händer, han fortsät
ter alltmer desperat. 
- Ja Birger, hur går det? Vi väntar, spänning
en är stor- åtminstonde i publiken ... 
plötsligt ser konfrenciern vad som fattas, och 
går diskret och sätter i en stickkontakt som 
hänger ner i en sladd från bordet, i ett vägg
uttag. Glödlampan börjar plötsligt lysa, Bir
ger R ehn skiner också upp . . . 
- Det lyser! Ni ser det! Ljuset från Lund! 
Det var en imponerande prestation av Birger 
Rehn! Och med detta teknologiska kraft
prov tar vi adjö av Birger Rehn .. . 
BR ut med sin utrustning. 

In kommer nu Rolf Nilsson och Thomas 
Schly ter, om möjligt gärna den ene cyklande 
på en enhjuling och den andre stående på 
cy klistens axlar. 
- Och så, sist men inte allra minst: Nilssons 
Rolf och Schlyters Thomas. Ett par tunga 
pågar vänsterifrån. De ska nu göra ett kombi
nerat kraft och uthållighetsprov. Ska de kla
ra det även denna gång? I nio långa år har 
suttit på fullmäktigebänkarna. Och nu ställer 
dessa ärriga champions upp för tre år till . .. 
Alla de andra Vpk:arna har efter tre , eller i 
bästa fall sex år, slungats ut av den obarm
härtiga rotationsprincipen . . . 
RN och TS sätter sig på ett par stolar och 
håller sig krampaktigt fast. 
- Och NU sät ter dom sig. Ni ser, ni ser själva, 
med egna ögon. Dom har satt sig - OCH 
DOM SITTER KVAR! Oerhört, ytterligare 
tre år i fullmäktige. 
Konfrenciern vänder sig mot dom med in
tervjuvarmikrofon: 
- Hur bär ni er åt?! Hur står ni ut? 
RN/TS: -Öronproppar! 

RIDA 


