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litevinoch 
mycket vatten 

Så är kommunfullmäktiges behandling över. Denna gång tog det 
lika lång tid som det brukar göra i Stockholm och Uppsala. Tre 
samman trädesdagar. 

Många har säkert sett fram e
mot mötet med spänning, hopp 
eller fasa allt beroende på politisk 
utgångspunkt. 

Skulle SAP få igenom sitt skat
tehöjningsförslag eller skulle bor
garnas och Sydsvensk:a Dagbladets 
linje med ökade avgifter och för
sämrad service vinna. 

Nu vet vi att det var den sena
re linjen som vann men att det 
blev några få positiva och inte alls 
ointressanta avvikelser från bor
garnas förslag. 
Busspriserna kommer inte att hö
jas efter nyår. Miljöpartiet la sina 
fyra röster till Vpks 7 och SAPs 
23 för oförändrad taxa. Barnom
sorgstaxan kommer att få en nå
got rättvisare utformning och de 
130 daghemsplatsrena som SAP, 
Vpk och folkpartisten Barbro 
Grevholm lyckades rösta fram i 
förra budgeten räddades. Den bor
gerliga majoriteten ville spara 
pengar genoin att göra om dem 
till familjedaghem. 

Det blev också en del förbätt 
ringar inom äldreomsorgen, peng
ar till stadsskogar och genom om
räkning av bostadsbidragen två 
gånger om året, genom att SAP 
och/eller Vpk förslag gick igenom. 
Speciellt glädjande var det att 
V pk fick majoritet för sitt försla~ 
att satsa ytterligare l miljon pa 
åtgärder mot arbetslösheten. Det 
var ett krav som partiet förde 
fram också i förra budgeten men 
då stod ensamt bakom. 

Men i det stora hela fick bor
garna igenom sina krav. Det blir 
taxehöjningar på el, vatten och 
värme som kommer på hyran, och 
bostadsbidragen släpar efter. 
Vpks krav på hyres- och taxe
stopp fick inget stöd, och för
slaget om förbättrade bostadstill
lägg för pensionärer föll när miljö
partisterna röstade med de borger
liga. 

Veckans Vers -----
med anledning avatt kärnavfalls
båten Sigyn gått på grund nära 
Barsebäck. 

Barnomsorgsutbyggnaden fort
sätter i sin långsamma takt med 
försämrad kvalitet och försämrade 
arbetsförhållanden för personalen 
tack vare att borgare och miljö
partister gick samman mot arbe
tarpartiernas förslag till snabbare 
utbyggnad och förbättringar. 
skolavgifterna finns kvar av sam
ma anledning. 

Debatten var ömsom vin och 
ömsom vatten. Klart lysande var 
Kajsa Theanders inledningsanfö- . 
rande på torsdagen då hon grans
kade den borgerliga politiken ur 
kvinnoperspektiv. Resultatet var 
förödan.de för borgarna, och kan 
bara jämföras med den formliga 
massaker som hon och Birgitta 
Edgerton utsatte Nils-Arne An
dersson och Lunds skolpolitik för. 
Att den mannen går upprätt är en 

· gåta. 
Två moderatkvinnor är också 

värda lite extra uppmärksamhet. 
Gun Hellsvik, som nu är social
nämndsordförande och enligt 
Sydsvenskan snart skall bli kom
munalråd och kommunstyrelsens 
ordförande, presenterade den aka
demiska varianten av moderat po
litik, elegant, pedagogiskt som en 
föreläsning i företagsekonomi, 
Louise Rehn (hon är inte släkt 
med Birge~) förde fram samma 
politik brutalt, utan elegans men 
med samma pedagogiska effekt. 
Man får aldrig glömma att de rep
resenterar samma parti och sam
ma ideologiska egoism. 

Arne Annmo var blek. 
Socialdemokraterna hade en 

del ganska bra förslag, ofta ge
mensamma med Vpk men upp
träder i tid och otid som ett prin
cipiellt skattehöjarparti. Det var 
definitivt i otid när de ensamma 
på tisdagskvällen yrkade på 15 ö
res skattehöjning därför att kom
munens utgifter hade ökats med 
tre promille av budgetomslutning-
en. -

Man kan falla i grdt när en .. bdt 
gdr pd grund i det vackra Oresund 
En kärnavfallsbdt till Barsebäck 
Ett förslag: ta dem bägge väck! 

Mjau 

Lösnummerpris 1 kr 

Ny Dag blir veckotidning 
Efter nyår utkommer Ny Dag som veckotidning i stället för som 
nu som tvådagarstidning. Det är huvudsakligen ekonomin som 
tvingat fram omläggningen. Ny Dag utkom som veckotidning i 
slutet av 60-talet, så redaktionen har redan erfarenhet av vecko
tidningsutgivning och som ett första försök har man gett ut ett 
provnummer i stor upplaga. (Det kan hämtas gratis på Vpk:s 
partilokal, Bredg. 28). Här en kort recension. 

Det är de ekonomiska problem 
som Ny Dag har dragits med som 
gör att man nu går över till vecka
utgivning. Kostnaderna har fort
satt att öka, men man har inte 
kunnat kompensera med ökade 
intäkter i samma mån. En tung 
utgift är distributionskostnaderna, 
Ny Dag är ju rikstidning, samti
digt som Ny Dag har mindre an
nonsintäkter än andra tidningar. 

Provnumret är liksom tidning
en tidigare i tabloidformat, men 
delvis i fyrfårg, bl. a. omslag och 
mittuppslag. Numret har 32 sidor. 
Tidningen är mera aktivt formgi
ven än tidigare och bättre tryckt 
- en veckotidning har mer tid på 
sig vilket är till fördel för preci
sionen i den tekniska framställ
ningen. 

Analys möjlig! 
Innehållsmässigt är bedöm

ningen svårare. Provnumret kan ju 
av lättinsedda skäl inte göras aktu
ell t u t an innehåller endast långsi.'c
tigt material. Som Ny Dag är 
Vpk:s huvudorgan måste dock be
vakningen mycket handla om ak
tualiteter, men som veckotidning 
fmns också tiden att göra djupare 
analyser. Här ligger Ny Dags möj-

ligheter, för det är ont om politis
ka veckotidningar i Sverige, och 
man saknar en tidning som fort
löpande bevakar och sätter in hän
delser i deras sammanhang. Man 
har gjort detta i flera artiklar i . 
provnumret och utnyttjat tillfäl
let genom att göra flera breda 
svep över olika utrikespolitiska 
frågor , t. ex. kapprustningen i 
rymden och valen i Brasilien. 

Provnumret saknar i någon 
mån den riktiga skärpan ännu i 
några av artiklarna. Det kan bero 
på numrets karaktär, det ska 
vara läsvärt i flera månader och 
dessutom helst värva många pre
numeranter. Den största fällan för 
redaktionen med den nya utgiv
ningsformen ligger nog här. Man 
får inte låta sig luras att göra en 
alltför glättad produkt. Den ska 
vara genomarbetad men vass: Ut
nyttja tiden till att verkligen tala 
om hur det är, varför och vad man 
ska göra åt det! Utnyttja tiden till 
mer avancerad layout och fler 
konstnärligt genomarbetade bil
der! Om inte annat, så väcker man 
debatt och detta tillsammans med 
en markerat socialistisk analys gör 
nya Ny Dag till en spännande tid
ning. 

OT 

PRENUMERERA! 
Gäller endast nya prenumeranter på Ny Dag 
r-----------Jaa.vlll prEnumerera . 

·o KVARTAL6Skr (S2kr) 
D HALVÅR 120kr (96kr) 
D HELÅR 230 kr (184 kr) 
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in före 20 dec. 
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Spilld eller 
nödvändig 
retorik? 

Efter ett sista ryck så har nu Vpk 
Lunds valberedning gjort sitt med 
de kommunala uppdragen. Ge
nom att gå i taktisk valkartell med 
miljöpartiet fick ju Vpk in repre
sentanter också i de mindre nämn
derna (se föregående VB och arti
kel i detta VB). Ett 80-tal V pk-are 
i Lund kommer nu att vara mer 
eller mindre aktiva i det kommu
nalp.arlamentariska arbetet under 
den närmaste treårsperioden . En 
stor och ambitiös satsning. 

En. annan, betydligt mindre 
uppmarksammad, aktivitet inom 
Vpk-L~n.d är studierna kring en 
ny ~olitik , de s k Tredje Vägen
studierna. Ett väl genomarbetat 
studieprogram med en blandning 
av små, och. st.ora möten har lagts 
upp. Socialismens f<irnyelse" 
" Den socialdemokratiska mode!: 
!ens kris" och "Den sovjetiska 
modellens kris" är några av rubri
kerna. Tanken med studierna har 
v~it och är att diskutera sig fram 
till. e~ , kanske förändrad, syn på 
soc1a~sm~n och dess möjligheter. 
En vag till soc1ahsmen där man 
verkligen försöker lära både av det 
sovjetiska och det socialdemokra
tiska misslyckandena. studierna 
ger en faktisk möjlighet att påver
ka åtminstone Vpk Lunds fram
tida politiska inriktning. I studier
na deltager lite drygt 50 medlem
mar och sympatisörer. 

Men de politiska frågor som 
diskuteras man och man emellan 
är inte Jörn Svenssons anförande 
om " Nödvändigheten av socialis
mens förnyelse" utan om Spyken 
ska byggas ut eller bort på läng
den eller på tvären, om man ska 
l~ta t!afi~en i den eller den gatan 
kora at ho ger eller åt vänster o s v 

Jo, vi vet . Det är också viktig~ 
frågor. Och Vpk Lund har säkert 
ett av de mest genomtänkta och 
välförankrade kommunalpolitiska 
program man kan finna i detta 
land. Men frågan är vad som kom
mer ut av allt detta kommunal
politiska arbete. Är det nödvän
digt att vara representerade i t ex 
alla t~xeringsn~mnder ute i byar
na . . ~mns det m te andra viktigare 
politiska. uppgifter iåag? · 

Och 1 de tunga politiska nämn
derna. Hur ~ungerar återkoppling
en mellan narundledamöterna och 
verkligheten? Hur många frågor 
~r lyfts fram ur det kommunal
politiska töcknet och sen drivits 
utomparlamentariskt? Hur myck
et välformulerad och välunder
?yggd . reto.rik har och kommer 
mte .att spillas i det kommunala 
sammanträdesrummen? Vi undrar 
om det är en övertänkt politisk 
prioritering, den nuvarande mel
lan kommunalpolitiskt och annat 
politiskt arbete. En from förhopp
ning är att de närmaste tre åren vi
sar att vi )tar fel. 

Mullefronten slår till 
Var ni. ute .och gick i Lund påjul
skyltnmgss.ondagen? En fin upp
leve!~ - 1 det vackra ljuset vid 
femtiden myllrade människorna 
fram på gatorna. Det finns inget 
som går upp mot det befolkade 
gaturummet i en stad, ett gaturum 
som dessutom är fritt från biltra
fik. Barnen i Lund blev plötsligt 
synliga - går man i centrum till 
vardags undrar man ju om den här 
befolkningen förrnår reproducera 
sig själv, men här var de nu i bär
selar och barnvagnar med full 
styrka. 

Kortsiktiga köpmän · 
Så här skulle centrum kunna se ut 
oftar~ . Men det motarbetas egen
d?m~gt nog av köpmännens arga
rusationer som ständigt drömmer 
om en återgång till sextiotalet då 
man kunde köra bil fram till bu
tiksdörrarna. De sysslar nu med 
egendomliga projekt där man ska 
ha fri genomfart i Lunds centrum 
e~er gigantiska parkeringsanlägg
rungar under torgen, i stället för 
att hänga med i tiden och inse att 
deras kunder vill ha en bilfri 
gång- och cykelvänlig miljö. Had~ 
Lunds butiksägare haft lite för
stånd och framförhållning hade 
d.e, t ex genom frikostiga dona
tJoner till valfonden, försökt stär
ka Vpk i kampen för en bättre 
kollektivtrafik och färre bilar. Det 
~ade &Yn.~a~ centrumhandeln på 
sikt. Da gor Jag naturligtvis undan
tag för den omfattande livsme
delsförsäljningen i Domus/Tem
po/Focus, men den är ändå dömd 
i sin nuvarande form , de tunga 
livsmedelsinköpen hör ju hemma i 
stadsdelscentra. Men specialaffä
rerna hade kunnat blomstra och 
~et är ju det som är det viktigaste 
1 ett centrum utbud. 

Fisken i vattnet 
Annars var d~t som vanligt bloms
terhandeln Ins, vid hörnet av By
targatan och Klostergatan som ha
de den vackraste skyltningen, den 

~r gången en orgie i grönt och 
VItt. Stan var fylld av lotterier och 
krimskrams just så som man vill 
att det ska vara. Men var fanns 
vänstern? På Folkets Hus hittade 
jag socialdemokraterna och 
Svensk-Kubanska, men annars var 
det klent. Sålunda höll inte Lunds 
Kommunistiska Blåsorkester nå
gon bejublad konsert på stortor
get, utan var på internat fjärran 
från fo~et. Inte heller såg jag någ
ra smallkaramellsförsäljare från 
V pk Lund. Borde inte fisken vara 
där vattnet är? Julen är ju dess
utom, som jag så ofta framhållit 
en röd högtid. ' 

I hissen 
Fullmäktige har manglat hela 
veckan, kväll efter kväll, med bud
geten. Det är en alldeles speciell 
stämning när man droppar in där 
!f~~åt elvat!den. Nästan inga 
!fuora~e, på taktaren sitter några 
JOrnalister och möjligen någon lätt 
bestänkt kommuninvånare som 
vill följa budgetutfallet för Vebe
röd. Nere i salen råder en nästan 
avsl?~nd stämning. I foajen pratar 
politikerna med varandra i de 
mest osannolika kombinationer 
och dricker såar av kaffe. 

Men det finns några · som har 
bettet kvar trots den sena tim
men. Kajsa Theanders (vpk) ener
giska stämma skär som en kniv ge
nom sorlet när hon sopar golvet 
med Nils Arne Andersson (c) och 
b?~garnas skolpolitik. V ar för gör 
m mte det och varför gör ni inte 
detta, varför dröjer byggandet av 
byggnad nio på Polhemsskolan 
den behövs ju och uppskovet gö; 
den 800 000 kronor dyrare - jag 
yrkar tillägg om kronor så och så 
på kontona 6.333.1234, 6.333 
12345 .. . Kajsa tycks bara bli pig
gare och argare allteftersom tiden 
går, stackars Nils Arne vacklar 
punch-drunk i talarstolen och kan 
till slut bara komma på att det är 
så lång leveranstid pa hissen som 
ska monteras in. Då är Kajsa på 

REsultat av valkartell 
Gen?m att Vpk och Mip (Miljö
partiet) beslutat bilda en valkar
tell vid valet till de kommunala 
nämnderna på kommunfullmäktl- · 
gernötet den 16 december kan de 
rösta in varandra i 7- resp 11-man
nanä~nderna. På s~ sätt får Vpk 
pl.ats 1 namnberednmgen, besvärs
namnden, försäkringsnämnden 
och ett antal taxeringsnämnder. 
y alberedningen har föreslagit föl
Jande kam.rater till de olika pos
t~rna : (Nar det gäller de övriga 
namnderna se förra VB). 

·n{imnd: ordningarie: suppleant: 
namnberedningen Artur Berger Kerstin Gustafsson 
besvärsnämnden Emmy Lindskog Tommy Persson' 
försäkringsnämnden Hillevi Andersson Chris Nilson 
särskild taxeringsnämnd l Bern t Lundgren Birgitta Bommarco . 
särskild taxeringsnämnd 2 Lennart SöderlundVictoria Höög 
tax.nämnden i S Sand by Britt Wickum Iris Nilsson 
tax.n~nden ! Dalby Gunnar Sandin Björn F ryklund 
tax.n~mnden ~ Genarr Kent Nilsson Stig Eriksson 
tax.namnden 1 Veberod Henry Malmborg Hans Lundberg 
Lundabygdens Sparbanks styrelse: Anders Löfqvist 

ho~om i~en: "det var det löjligas
te Jag h ort, skylla på hissen ... " 
Gong-gongen räddar kommunalrå
det. 

~. 

Mullefronten 
Det är alltid rohgt när d;t uppstår 
nya kombinationer och jag vill 
gama rapportera om en ny sådan 
den s k mullefronten. I borgarna~ 
budg~tförslag föreslogs en ned
skarnmg om kronor tjugosextusen 
va~ gäller anslaget till Skid- och 
Fn-luftsfrämjandets barnverksam
het, de s k skoJ~:smullarna. Under 
fältropet "medelålders mellan
skiktare i alla partier förena er" 
Sllmla~es nu s-tvpk+mip+spridda 
roster 1 centern och folkpartiet till 
g~mensamt försvar mot detta råa 
tillgrepp från de små liven. Envar 
som stått där i blöta lågskor ba
kom en ful gran ute i Skrylle och 
~oreställt en löjlig skogsvarelse vet 
JU hur angeläget detta anslag är. 
Mullefronten gick mycket riktigt 
fram som. en ångvält i fullmäktige. 
Be":ny J ansson (m) försökte vis
serligen hävda att det var orättvist 
mot barnen ute i Dalby och Ge
narp som s a s redan befinner sig 
~te i vildmarken, men det höll ju 
mte. Jag betraktar Mullefrontens 
seger som intressant tidens tecken 
och frågan är bara när koalitionen 
på nytt formerar sig, måhända för 
andra och större uppgifter. 

Lucifer . 

Hyresgästföreningens om
budsmän och fastighetsägarna 
försöker nu hemlighålla hy
reshöjningsöverenskommel-· 
ser. Men VB har siffrorna: 
För det kommunala fastighets

bolaget LKF var förhandlingarna 
klara 24/11, men resultatet släpp
tes officiellt först 30/11. AF:s 
förhandlingar blev klara 30/11 
men ska inte släppas förrän 9/12: 
Hyresgästerna måste förlora på 
detta herrilighetsmakeri. 

Nåväl - LKF:s hyresgäster 
fick en höjning på 22:50 kr/kvm 
och år - d v s 150 kl/månad för 
en normal trea. 

E,nligt ~ad vi ~rfar får AF:s hy
resgaster 1 familjelägenheter en 
höjning på ca 11%, plus ökat ut
tag för möbler. Det motsvarar 
unge_får LKF :s höjning. De som 
bor 1 rum, pentryrum o likn. ska 
också få ca 11% höjlning från och 
med 1/1 83 , men även en 14% 
höjning från och med 1/9 83. 
~.enna .. senare höjning ska dock 
galla aven under 1984. Även 
rumshyresgäster ska få en ökad 
avgift för möbler. 



Kvinnapolitik i Tyringe-Brittas torp 
Hur det kan gå till när Vpk
Skåne har en kvinnapolitisk 
konferens kan ni läsa i denna 
rapJ>ort till Veckobladet: 

Vi, drygt 20 kvinnor och ett barn 
från hela Skåne, samlades lörda
gen 27/11 i Tyringe-Britas torp. 
Vi inledde med La Lega och sedan 
småpratade vi runt kaffet. 

Vår första inledare var Kerstin 
Bergöö som talade om " Språk och 
kön i förskolan och skolan". Hon 
utgick från svensk och internatio
nell forskning som visar på flick
ans underordnade roll i klassrum
met; 
medelklasspojkar talar 2 ggr mer 
än medelklassflickor, 
medelklasspojkar t alar 2,5 ggr mer 
än arbetarklassflickor, 
medelklasspojkar talar 3 ggr mer 
än arbetarklassflickor. 

Flickorna används som lära
rens redskap för att hålla ordning 
och tysta ner pojkarna när dessa 
tar för stor del av lektionen 
(=konkurrerar alltför mycket med 
läraren om makten). 

Flickorna premieras när de 
passivt upprepar inlärd kunskap. 
De lär sig ord. Pojkarna avbryter 
läraren genom att initiera nya frå
geställningar. Så lär de sig och ut
vecklar för dem nya begrepp. Vid 
medveten satsning på att öka 
flickornas språkliga aktivitet i 
klassrummet har man som högsta 
värde uppnätt 42% (!) Tar man 

FotofetivaL 

Det är inte bara i Malmö man kan 
ordna fotofestivaler. Det ökande 
intresset för fotografi avsätter sig 
också i Lund. Det här veckoslutet 
har fotosektionen vid Kursverk
samheten i Lund en minifestival 
med utställningar, bildvisningspro
gram och koi:ta kurser (s k work
shops). 

Förutom den traditionella 
elevutställningen-frän höstens kur
ser visar Ralph Nykvist gatubilder, 
Börje Almquist fotogravyrer och 
Tomas Segeblad platina- och pal
ladiumbilder. De båda senare ut
ställningarna anknyter till de rätt 
unika kurser som KV-Lund har 
om äldre fotografiska processer, 
s k ädelförfaranden. Sådana meto
der handlar det om i den work
shop som Björn Andersson leder 
på lördagen. På söndagen hålls en 
mer nybörjarbetonad workshop 
för dem som vill pröva på att själv 
framkalla och kopiera vanliga 
svartvi ta bilder. 

Bildvisningarna är KV-läraren 
Lars Kjellbergs fotografiska rese
rättelse "Med tåg frän Uppåkra 
till Hongkong"(fredag kl 19), den 
fine danske dokumentärfotogra
fen Viggo Revad som visar bilder 
och berättar om sitt fotograferan
de (lördag kl 17 .30) och på sön
dagen visar Andrtlfilmens still
bildsfotograf Ove A h/ström bilder 
och berättar om inspelningen. 

Utställningarna och bildvis
ningarna är i stadsbibliotekets 
Hörsal, och det är öppet fredag 
17 -20, lördag 12- 18.30, söndag 
18-21. 

Jan H 

bort den tid då flickorna används 
som lärarens redskap återstår bara 
några få procent. 

Flickorna lever sitt eget liv i 
klassrummet. Deras viktigaste sys
selsättning är att lära sig tvåsam
het = intimitet =jag/du. Pojkarna 
är sakorienterade. De lär sig kon
kurrera och ta för sig = makt = 
jag. 

Vi avbröt Kerstin och började 
diskutera längt innan hon kommit 
till slutet, för det hon pratade om 
kändes så viktigt för oss allihop. 

Nästa inledare var Carina 
Svensson som redogjorde för den 
teoretiska kvinnoforskningen och 
diskussionen om patriarkat och 
marxism . 

Vi diskuterade hur de patriar
kala strukturerna blir synbara i 
olika Vpk-sammanhang som t ex 
kongressen, Vpk Lunds kommun
möten och kompoL 

Frän Värmlands kvinnapoli
tiska utskott kom Eva Wahlberg 
och berättade för oss om deras 
kvinnapatrull som de åkte om
kring med på sex olika orter i 
Värmland, om hur 50 kvinnor ar
betade på olika sätt med detta uti
från en kärngrupp av 3- 4 tjejer. 
Entusiastiskt beskrev Eva kvinnor
nas stärkta självkänsla och grup
pens arbetsglädje. 

På kvällen drack vi glögg och 
åt pepparkakor, sjöng till Agnetas 
och Kerstins fina gitarrmusik och 
småpratade i B ritas varma hem. 

Kvinnapolitiska utskottet 

Korpmöte 
Lundakorpens herrfotbollssektion 
hade i år ett ovanligt välbesökt 
årsmöte. Ordf. Eibert Rooth 
kunde berätta att hela 83 lag del
tagit i seriesystemet och 64 i 
cupen. Därtill tillkommer ett 
dussin lag i oldboysserien. Hela 
verksamheten har gått på cirka 
60 tusen kronor, som i huvud
sak betalats genom anmälnings
avgifter. En imponerande billig 
verksamhet! 

Under det år som gått har 
ett läkarteam undersökt skador 
i samband med korpfotbollen i 
Lund och man har därvid funnit 
att frekvensen skador per person 
inskränker sig till en skada vart 
sjätte år. 

Den avslutande prisutdel-
ningen var rena julaftonen för 
Vpk IF då Thomas Pettersson 
kunde inhämta guld i div I 
och J an Svensson likaledes för 
div Il . Socialdemokratiske Per 
Lundgren, som delade ut pris
erna, såg något besvärad ut. 
När ska egentligen den mer 
reformistiska delen av arbetar
rörelsen komma igång? 

FH 

Det verkar kanske underligt att så här i advent komma dragandes med 
en mellansvensk novemberdikt Men saken är ju den, att i våra trakter 
varar november inte sällan långt in i april. Alltså: Stadsbarn av Bo Berg
man. 

stadsbarn 

J ag älskar dimman som släpar våt 
över kajer och torg i natten 
och lyktornas ögon, röda af gråt, 
och lukten från gatan och hvissland låt 
från en spökligt skymtande båt 
ute på Mälarens vatten. 

Jag älskar novemberdagens grå 
förtviflau och grändens fasa, 
fabrikernas hjärtan som bulta och slå 
och droskan som rullar och löfven som gå 
i dans kring en bänk i en vrå 
med en ensam människotrasa . 

Bo Bergman 

PRENUMERANT! 

För de allra flesta är det nu dags 
att förnya prenumerationen. Pre
numerationspriset för nästa år har 
vi beslutat h'öja till 60 kr/helår 
och 30 kr/halvår. Anledningen 
till detta är ökade priser för 
tryck osv, men också att VB fort
farande går med kraftig förlust. 
Därför ser vi gärna att du tar en 
stödprenumeration som vi satt 
till100 resp 50 kr. 

VB somgåva 
VB:s, trots höjningen, låga pris 
gör att det är utmärkt att ge bort 
som hel- eller halvårsprenumera
tion. Den som vill ge bort VB som 
gåva kan fylla i det speciella inbe
talningskort som medföljer detta 
nummer. Ange både den som skall 
ha VB och ditt eget namn. 

VB somjulklapp 
Du kan ge bort VB som julklapp. 
Om du skickar in pengar så vi har 
dom före den 14 december så kan 
prenumerationen påbörjas med 
årets sista nummer. Vi skickar då 
också ett specialkort till den som 
skall ha VB, med uppgift om vem 
som är givare. 

OBS! 
De som skall förnya prenumera
tionen får med detta nummer två 
inbetalningskort. Ett för att för
nya sin egen och ett för gåva
prenumeration. 

VB-redaktionen 

Tusentals ballonger 

Tusentals ballonger kommer 
att stiga till väders lördagen 
den 4 december i hela Euro
pa! 

Varför? lo, för då finns Ro
nald Reagan .på besök i Central
amerika. För överläggningar med 
presidenterna i Costa Rica, Hon
duras, Guatemala och El Salva-
dor... -

Kommer detta att bli upptak
ten till en militär intervention i 
Nicaragua? Det har i allafall exil
somozisterna lovat från sina mili
tära träningsbaser i Miami. "Vi 
ska fylla Nicaragua med lik" sa en 
f d Somoza-officer till Newsweek 
för några veckor sedan. Längs Ni
caraguas gräns i Honduras finns 
militärbaser och nybyggda flyg
baser (Sverige håller på att bygga 
en väg vid gränsen i östra Hondu
ras - i anslutning till en 4 km 
landningsbana!) Många av solda
terna betalas av CIA liksom vapen 
och flygplan. De militära rådgivar
na kommer från USA, Israel och 
de latinamerikanska diktaturerna. 
De senaste två åren har den ameri
kanska hjälpen till Honduras varit 
lika stor som de föregående 100 
åren (1,4 miljarder kr)! USA in
tervenerar inte direkt, u tan går via 
sina lydstater . . . Därför är vi yt
terst oroade över Reagans besök i 
Central-Amerika! Det kan betyda 
ytterligare militär upptrappning 
och massiv militär intervention i 
Nicaragua. 

Vi måste förhindra en kata
strof! 

Därför demonstrerar vi på lör
dag. l Lund är det samling kl 
11.00 på stortorget och ballong
uppsläpp kl 12.00. 

Dessuton: cirkulerar namnlis
tor med protester mot USA:s 
militära närvaro i Central-Ameri-
ka. . 

Vi vill inte ha ett nytt Viet
nam! 

Demonstrera på lördag! 
Skriv på listorna! 

Stödkommitttn för Centralameri
kas Folk 
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Blåsorkestern 
internerad 

Lunds kommunistiska blåsorkes· 
ter lämnade i helgen Lund och 
drog sig undan till Löddeköpinge 
för att i lugn och ro fö1kovra sig. 
Behövs detta? »Ja, för man kan 
alltid lära sig mera! » Under Maria 
Sundqvists musikaliska ledning ö
vades bl. a. flera stycken av Weill, 
Beethoven m. fl. liksom nyare lå
tiu av olika slag. Helglägret var 
ganska spelintensivt: »Jobbigt men 
kul!» utropar en deltagare, »vi trä
nar bl. a . inför vår lilla julfest om 
ett par veckor». 

Inom blåsorkestern har på se
nare tid den gamla debatten om 
en masslinje kontra en elitlinje 
fått nytt liv. Det handlar om hu
ruvida orkestern alltid ska vara 
öppen för godtyckligt antal ny
börjare, eller om man ska efter· 
sträva en sammansvetsning och 
förkovran , som gör att det är svårt 
fö r nybörjare att direkt börja sam
öva med orkestern. Bitoner om 
orkesterns syfte, bra blåsorkester 
eller rent politisk orkester? , har 
också hörts. Inget entydigt svar 
har givits utan helgens läger kan 
ses också som en praktisk under
sökning av vad som är möjligt. 

Nu börjar det bli dag~ att se vad 
det blir av valfläsket. Var det för 
namnberedningen och taxerings
nämndsplatserna vi slet i valrörel
sen? I dessa realpolitiska tider bju
der Veckobladet på en Gryta med 
lite av varje. (4 partier, förlåt por
tioner) 
2-3 hg magert bogfläsk eller annat 
fläskkött , 6-8 smålökar, l hg 
champinjoner (fårska!) , 8·10 
prinskorvar (ett paket) , 0.5-1 msk 
paprikapulver, salt, peppar, 4-
kryddor (spec. blandning, finns i 
affåren), 3-4 dl tärningsbuljong, 
2 msk tomatpun!, persilja. 

Skär fläsket i små skivor. Bryn 
fläsk och lök i en stekgryta , till
sätt champinjoner och korv och 
dofta paprikapulvret över, Låt allt 
fräsa under omrörning, salta och 
peppra och späd med buljong och 
tomatpure. Lägg lock på grytan 
och låt den sjud~ i ca. 20 minuter. 
Smaka av och strö över hackad 
persilja och servera med ris. 

Composem är ledig! 
tfter att ha haft fullbokat hela 
hösten har vi nu återigen kapaci· 
tet för mer sättning. Förutom 
svensk, norsk och dansk text, · 
comp·osersätter vi även tyska och 
engelska texter. 

För inbokning eller offert - ring 
oss! 

a c u press 
Bredplin 28, 222 21 Lamd, 1Tn 046-14 9438 

Kvinnakurs våren 83 

Fridhems folkhögskola i Svalöv 
ordnar mellan l O januari och 15 
maj en kurs, som vill ge ökade 
kunskaper inom skilda områden 
i samhället, där kvinnors röst 
sällan hörts. 

Anmälan insändes senast l O 
december 1982 till Fridhems 
folkhögskola, Box 123, 268 00 
Svalöv. Upplysningar: 0418/ 
620 20 (exp), 651 17 (kvällar). 

Julbazar 
Waldorfskolan i Hardeberga har 
sin årliga julbazar i stadshallen i 
Lund nu på lördag-söndag. För
utom möjligheten att skaffa väl· 
gjorda och vackra julklappar (och 
därigenom stödja ett pedagogiskt 
alternativ till den vanliga skolan) , 
kan man njuta av barnteater, mu
sikprogram m m. 

Lördag: 9- 14 Försäljning. 
14 Familjeunderhållning med Per 
Duns ö och Ola Ström, 19 Soare~ 

Söndag: 12 - 14 Försäljning, 
13 Barnteater "Jägaren och hans 
hund, med bl a Thomas Wiehe. 
19 Konsert. 

Vi har gift oss! 

Mona Olsson 
Sven-Bertil Persson 

INSTÄLLT MÖTE 
Det utannonserade Nv ~mötet 
i Hässleholm den 5/12 har upp
skjutits till vidare. 

Monica och Sven-Hugo 
Många tack för den revolutionära 
rödbetssoppan , som , förutom att 
den var enastäende god, avsevärt 
stärkte vAr revolutionära bered 
skap . 

V pk Lunds fullmäktigegrupp 

Trött på att skicka 
n tiga .tom tar som 

/kort? . 

Köp istället Henrik Telemans 
a vykort! 

linasnitt m m. 

UTGIVARKORSBAND 

Till SÖNDAGSSKOLANS möte 
om " Den sovjetiska modellen" 
har vi Inbjud it Feiwel Kupferberg 
att In leda. Felwel är en gammal 
F K :are som liksom sA mänga and
ra svenska vänster intellektuella 
sedermera utvandrat till Danmark 
där han Idag är verksam vid Aal 
borg un iversitetscenter. Felwel 
har l mänga år forskat kring de 
östeu ropelska statern a, och dl! 1 
synnerhet gransk at demarxistiska 
ansatserna till teorier om dessa 
statsbildningar och de prövningar 
en analys av dem innebär för den 
marxistiska t eorin. De lättast till
gängliga publicerade resultaten är 
vä l en rad artiklar l Zenit och 
Bokcafåts månadsbulletin och ka
talog. 

Söndagens offentliga möte är 
en f ristAende del av höstens stu
d ieverksam het kring "tredje vä 
gen " . Det ska l huvudsak ägnas h 
frAgan hu r vi kan f ö rstll de östeu 
ropeiska statsbildningarna som 
(motsägelsefyllda) politisk-ekono
miska system, och var man even 
tuellt kan finna krissymptom, av
görande motsägelser och sociala 
krafter varur demokratiserings
och frigörelseprocesser kan ut
vecklas. 
Att ä sa : Avsnittet "Den sovjetis
ka modellen" i' "Tredje- vägen
materialet". Kan hämtas på parti
lokalen, B redg.28. 
J Svensson "Socialismens förny
else" s 4 7-80. 
Den Intresserade rek ommenderas 
ocksll läsa: F '.Kupferberg "Bahros 
alternativ" l HfKs 6/79. 
R Medvedev "Sovjet efter Brezj
nev" i Socialistisk debatt 5/82. 

Alltså sön 5/12 kl 19 på parti 
lokalen, Bredg 28. 

Östeuropaseminarium i Malmö. 

Lördagen 11/12 och Söndagen 
12/12 pli VIktoria pli S :a För
stadsgatan . 

l n ledare : Sten Thelander och 
Joakim Lenz , Malmö 
Josef Lebenbaum, Stödkom. fö r 
Solidarltet 
Felwel Kupferberg och Peter 
Nerfö frän Danmark 

Seminariet avslutas med de
. batt på söndagen. Om du anmäler 
dig till distriktsexpeditionen 040/ 
97 88 97 före den 6/12 fär du 
program hemskickat. Seminariet 
är öppet för alla. 

Kom till VB:s ÖPPNA REDAK
TIONSMÖTE tisdagen 7/12 kl19o-
21 pä Vpk-lokalen, Bredgatan 28. 
Livl ig diskussion inför 1983 till 
teet. Välkomna. 
DEMONSTRATION för fred l 
Central -Amerika, sam lin g 11.00 
storto rget, ballonguppsläpp 12.00 
Arr: stödkommittån för Central 
Amer ikas Folk . 
STADSDELSGRUPP KLOSTER
GARDEN har möte torsdag 9/12 
kl 19.00 pli ABF-lokalen, Vlrvel 
vindsv. 4E. Studlecl r keln "Om 
tredje vägen" fortsätter. Alla In
tresserade välkomna. 
KVINNOCENTRUM. Vi firar värt 
5-årskalas lö r 4/12 kl 18.30 i Gil
lestugan , Djingis Khan. Alla nya 
och gamla medlemmar välkomna 
(knytkalas). 
KVINNOCENTRUM: Besluts- och 
planeringsmöte ans 8/12 kl 19, 
studieci rkelrum 3 stadsbibliote
ket. 
FOTOFESTIVAL, fredag, lördag, 
söndag, stadsbibliotekets hörsal, 
se artikel l detta VB. · 
KV: "Brasiliansk karneval" Vebe
röd, Svaleskolans m atsal , 4/12 k l 
17 .30, samt 5/12 K V :s teaterstu
dio M årtenstorget 5 kl 16. 
Teatro Popular Latlnamerikano: 
Amfitron, Lunds stadsteat er, kl 
19.30 
PUB SPARTA, 3/12 Egba, 4/12 
Tundra 

VPK IF : Träning pli Lerbäcks
skolan lö 4 / 12 kl 16. 
STADSDELSGRUPP CENTRUM 
har möte on 8/12 kl 19 pli VPK 
Iokalen . Disk . om vArens verk
samhet o fortsatt disk. om plan
hushå llningen . 
STADSDELSGRUPP SÖDER har 
möte om demokrati och socialism 
ti 7/12 kl 19.30 hos Eva-Lotta 
Bäckman, Rllbyv. 15C. 
B LASO R K EST E R N repeterar pli 
Palaestra sö 5/12 kl 19. B rasset 
övar de som vill kl 18. Träbilisar
na samlas nämligen redan kl 18. 
Ta med alla noter. 
PIONJÄRER och föräldrar! Sön 
dag e m 12/12 träffas vi pli B red g. 
28 och har Lussefest. Tid med
delas i nästa VB . 
SKOLPOLITISKT möte lö 4/12 
kl 14, partil o kalen, Bredg. 28. 
Disk. om sko lpolltlken, särsklit 
gymnasieskolan. 

kommunistisk 
kommunalpolitik 

KOMPOL, möte 6/12 kl 19.30 
Vpk-lokalen, B redgat 28. Rapport 
frän partiöverläggn ingarna, bered
ning m m . 

~~.J 
utgjordes av Kristina Lanthen, 
Ulla Henriksson och Bernt 
Thelin. 

Nästa veckas kontaktredaktörer: 
Kristina Lanthen, 11 30 86 och 
Lars Borgström, 13 19 75. 


