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UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 

Utkommer fredagar 1983 9:e årg 
Lösnummerpris l :50 

Fredagen den 21 januari 

Inför Vpk-Lunds årsmöte: 
Sammanbiten optimism 
"Det har varit ett arbetsamt år för Vpk Lund med både besvi
kelser och framgångar. Hur den exakta balansen ska göras upp 
mellan dessa båda sidor är vi faktiskt inte riktigt ense om i den 
avgående styrelsen." 
Så avslutar V pk-Lunds styrelse sin 
verksamhetsberättelse för 1982, 
inför årsmötet nästa helg. 

Läser man hela berättelsen slås 
man av den lite avslagna och be
svikna tonen. 

"... kommunalpolitiken varit 
platsen för vår största motgång 
under året. Vi tänker inte på själ
va valresultatet utan på att vi inte 
kunde förverkliga den gamla och 
stolta parollen "Bryt borgarväldet 
i Lund". Majoritetsläget är grum
ligt men i princip sitter borgarna 
kvar, och våra rätt splittrade och 
lama försök att sy ihop en röd
grön koalition slog slint. " · 

"Det organiserade arbetsplats
arbetet ligger långt under alla am
bitioner och det är föga tröst att 
det inte står bättre till på andra 
håll i partiet. " 

Men det finns en del som även · 
Vpk-Lunds styrelse gläds över: 

"Blåsorkestern har aldrig låtit 
så bra som nu." 

Och till sist ser man hoppet 
för framtiden hos de unga: 

"Vi gläds åt KU Lunds med
lemsmässiga framgångar och 
fräcka framtoning som vi gott 
kunde ha lite mer av själva." 

I förslaget till verksamhetsplan 
verkar man ha samlat ihop sig · 
~gen: 

"Det är viktigt att vi har en 
realistisk uppfattning om partiets 
och Vpk Lunds problem och om 
var vi står. En klar blick för svårig
heterna är den bästa förutsätt
ningen för ett konstruktivt arbete 
för en framgångsrik politik." 

Fredsarbetet 
samordnas 
Fredsrörelsen i Lund har tagit fart ordentligt. Här finns idag 
en brokig skara fredsorganisationer. De har visat sig vara så 
många nu att det finns behov av samordning och utbyte av 
information. 

För att uppnå detta bildades 
FREDSAM i Lund i tisdags av ett 
15-tal organisationer. Och fler 
kommer troligen att ansluta sig. 
FREDSAM ska fungera som en 
paraplyorganisation för fredsgrup
pernas aktiviteter, man ska träffas 
en gång i månaden, göra en enkel 
bulletin innehållande bl.a. ett 
aktivitetskalendarium. Så små
ningom hoppas man ge ut en 
enkel informationsfolder om de 
olika fredsföreningarna i Lund. 

Yrkesföreningarna blir fler 
FREDSAM vill vara en öppen 
plattform för alla typer av freds
arbete. Här finner man klassiska 
fredsföreningar som IKFF, men 
man kan också tänka sig fackliga 
organisationer som medlemmar. 
Merparten av FREDSAMs med
lemmar är idag olika yrkesorgani
sationer för fred eller mot atom
vapen. I Lund finns idag 13 styc
ken och flera nya är på gång. Det 

är uppenbart att denna nya or- · 
ganisationsform håller på att slå 
igenom, främst med läkarnas akti
viteter som inspiration. 
Yrkesföreningarna för fred pla
nerar ett öppet seminarium den 
19mars i år. 

Mot USAs försvarsstrategi 
FREDSAMs första gemensamma 
aktivitet utåt var att besluta att 
skicka ett brev till utrikesminis
ter Bodsträm med krav på protes
ter mot USAs regering för dess 
försvarsstrategi . 
På längre sikt tänker FREDSAM 
verka för att skapa ett "Fredens 
Hus" i Lund, dvs skapa en fast 
lokal och träffpunkt för det ge
mensamma fredsarbetet. 

Den som vill ha kontakt med 
FREDSAM kan kontakta 
Gunilla Nordström-Björverud 

.på te! 046-55165 . 
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L Vad ska du göra nästa 
l lördag? 
l - Gå på vpk-Lunds årsfest 
l förstås! 
1- Ar det inte lite tråkigt? 
·-Ingalunda, det lär vara några 
1 glada galoscher som har 
l ordnat festen i år. Anti
l puritanskt så att säga. .._ _________ _ 

.. 

Man föreslår att "ombudsmanna
tjänste,, reduceras från f n 28 tim
Tnar til/12 timmar per vecka. " 

Som vanligt vill man prioritera 

stadsdelsarbetet och arbetsplatser
na: "Stadsdelsarbetet är en av 
Vpk Lunds basverksamheur. Att 
under 1983 arbeta för fungerande 
stadsdelsgrupper i alla stadsdelar 
är en central uppgift för Vpk 
Lund och dess styrelse. " 

Ä ven i år skall det ordnas en 
Höstfest: 

"Aven detta år bör vi anordna 
en höstfest med i princip samma 
framtoning som tidigare är dv s 
mycket fest, lite politik och under 
Veckobladets fanor." 

"Första maj blir bra i år. Det 
ligger på en söndag så folk far inte 
ut på långturer den helgen utan 
går kvar i stan och är allmänt de
monstrationssugna. Vi kör igång 
lite smått kvällen innan för dels är 
det lördag, dels ska reformisterna 
inte ha monopol på det politiska 
sisteaprilfirandet. " · 

Till sist ställer vi oss helt ba
kom styrelsen när dom i avsnittet 
om tidningsarbetet säger: 

"VB är faktiskt något som he
la Vpk Lund har anledning att 
vara stolt över!" 

Lars Borgström 

Folkkampanjen i Lund har be
slutat att framställa en pappers
raket som de ska uppvakta Syd
kraft i Malmö med, som protest 
mot lastning av atombränsleav
fall i Barsebäck på Sigyn för tran
sport till Frankrike. Av svenskt 
avfall kan det bli franska kärn
vapen genom plutonium! 



Gammalt och· nytt 
Politisk debatt 

Såhär i början av det nya året bor
de man kunna fundera på vad som 
saknas i Veckobladet. Och man 
kommer då fram till att det i VB 
egentligen finns ganska lite av 
verklig politisk debatt om väns
terns utsatta läge. 

Två mandat har gått förlorat 
för Vpk-Lund i kommunfullmäk· 
tige och Bokcafet, en gång skandi
naviens mest välsorterade vänster
bokhandel, har lagts ner och ändå 
har inte stadens förut så stridslyst
na intelligentia fattat pennan för 
att analysera läget och föreslå nya 
strategier. 

Under de ekonomiskt feta 
åren i slute t av 60-talet och långt 
in på 7Ö-talet var varje marxistisk 
grupp med självaktning beredd att 
bygga upp ett revolutionärt parti 
på basis av prograrr.:_,. stadgar och 
avancerad analys av rådande klass
samhälle, men i dagens läge, då 
det här hemma liksom runt om
kring i världen ser värre ut än nå
gonsin tycks alla vägar vara spärra
de. Och de som borde tala och 
skriva tiger. 

Visserligen förekommer det in
om Vpk en diskussion om den s k 
Tredje vägen, men mycket lite av 
detta tränger ut i VB :s spalter. VB 
är ju förövrigt öppet for hela väns
tern. Varför tar man inte chansen 
att "avslöja" Vpk? Men en del av 
vänsterns kris är väl att den förut 
så pigga smågruppsvänstern i stort 
sett försvunnit eller förlorat sin vi
talitet. Särskilt saknar man de i 
marxismens elementa väl bevand
rade Förbundet Kommunislarna 
och de alltid internationellt pers
pektivrika Trotskisterna. 

I stället har vi nu fått freds
kämpar, miljöpar tister och Am
nestyfolk, grupperingar som i viss 
mån står över kla~gränserna OGh 
som därför har ganska lite att sä~it 
i huvudfrågan om klassamhällets 
vara eller inte vara. Därmed .inget 
ont sagt om dessa grupper ( och 
för sig. 

För att återvända till början: 
Vad som saknas i VB är lite mer 
genomtänkta politiska inlägg som 
kan sprida ljus i det borgerliga 
senkapitalistiska mörkret . Och lju
set ska ju komma från Lund! 

Folkpartiets kris gör mig tankfull 
och först som sist söker jag na
turligtvis efter de materiella för
klaringsgrundenia. Visst har väl
jarbasen i form av frisinnade 
han !verkare, köpmän etc. för
svunnit och visst kan man för
stå att tjänstemannagrupperna 
har polariserats till vänster och 
höger. Man skulle dock kunna 
tro att de hundratusentals väl
utbildade mellanskiktare som bär 
upp de administrativa apparater
na i detta rika land skulle kunna 
bilda en ny bas för en borgerlig 
väm ter, en åsiktsgruppering som 
hyllar .vissa upplysta ideal utan 
att för den skull vilja ändra på 
makt- och egendomsförhållande
na . Men det har aldrig funnits 
någon stark borgerlig vänster här 
i landet och det saknas en tradi
tion av den typ som finns tex i 
Danmark. Det finns kollegierum 
där den som Jäser Dagens Ny
heter betraktas som en farlig radi
kal. Högerns hegemoni i ämbets· 
mannasverige överlevde nog rätt 
väl fyrtio år av socialdemokra
tiskt styre. Fast nog borde det väl 
finnas en och annan mellanskol
lärare och sjuksköterska kvar för 
folkpartiet. Alla kan väl in te sitta 
och räkna på villaavdragen, läsa 
Allt om Mat och rösta på Modera
terna? 

Politisk liberalism 
Förklaringen är nog trots allt po
litisk, det kan man se på det lo
kala planet. Ta tex frågan om 
medborgarvittnen i Lund som var 
aktuell för något år sedan. Det var 
socialdemokraterna som väckte 
denna typiskt liberala fråga som 
handlar om hur man ska få ele
mentär kontroll på att de nitiska 
poliserna inte i distraktion pryglar 
upp fylleristerna. Nej, sa folkpar
tiet i Lund, sånt ska vi inte ha. 
Eller när lundafolkpartisternas 
nya hopp , fru Lyttkens, i höstas 
stod och instämde i varenda ord 
i en trafikmotion från VPK, varpå 
hon yrkade på avslag. Folkpar
tiet i Lund har i s_ina led perso-

SAP måste övertygas 
Folk & Rock fortsätter att kämpa 
för ett musik- och kulturhus i 
Gamla mejeriet (i stadsparken). 
Man säljer stödmärken för 5 kr, 
samlar namn på listor och låter 
sin fma u !ställning cirkulera inom 
Lunds bibliotekssystem. För när
varande befinner sig utställningen 
på Norra Fäladens stadsdelsbiblio
tek, beläget i Fäladsgårdens hög
stadieskola. 

Av de dokument som ställs ut 
framgår det att kravet på ett kul
turhus har ett brett stöd bland 
stadens föreningar och kultur-

grupper. Bland annat får Folk & 
Rock positiv resJ?ons från SSU-fri
het och Unga Ornar och det är 
viktigt för det är just socialdemo
kraterna som behöver övertygas. 
Vpk, Miljöpartiet och Folkpartiet 
verkar klara. 

Socialdemokraterna kan i alla 
fall sträcka sig till en utredning, 
vilket är ett framsteg eftersom det 
i längden blir lite trist att föra en 
debatt· med politikerna via mass
media. 

ner med en viss allmän kompe
tens och sympativäckande fram
toning inte · minst Sverker 
Oredsson som visade egenskaper 
som distans och humor - men i 
sin politik har det inte varit att 
skilja från moderaterna. Där ligger 
nog fö rklaringen. 

På lokal 
Kalla det gärna masochism -
själv skulle jag föredra att be
nämna det utslag av vänsterns 
verklighetskänsla och vilja till 
anpassning till nya realiteter. Men 
vi var i alla fall några stycken som 
var på Petri Krog häromkvällen, 
det där nyöppnade stället i hör
net av Petri Kyrkagata och Winst
rupsgatan , om ni förstår vad jag 
menar. Vi hängde av oss jackorna 
ungefar vid klassikerhyllan, i 
Leninrummet om man uttrycker 
det så, och gick sen upp och satte 
oss vid baren, s.a.s . vid tidskrif
terna. Inredningen är vad man 
brukar kalla påkostad, dvs rent 
smäck. och med den sortens o
bestämda stilblandning som är så 
väsentlig för den rätta krogkäns
lan. Särskilt gardinerna väckte 
min beundran. Servitriserna ver
kade trevliga och en stor stark 
från fat kostade 22.5 O, 50 öre 
billigare än på Storkällaren. J ord
nötter fick man också. Trappan 
till övre planet finns kvar, men 
så byggdes den också efter an
visningar av en kille som dispu
terade på trappor på Byggnads
funktionslära. Nyinredningen bör 
ha kostat några hundratusen, men 
det går säkert bra, Thelandersson 
ska inte behöva oroa sig för 
hyran . När det är dåliga tider går 
folk ju mer på krogen och jag 
kommer säkert tillbaka. Undrar 
om luckan genom trossbotten ner 
i källaren finns kvar? 

Hem till stallet 
Skjutsstallet i Dalby, en något 
odistingerad byggnad bakom 
Gästgivaregården ligger taskigt till. 
Sossarna vill bygga ett nytt 
Konsum där i stället och centern 
ihop med de andra borgarna vill 

bygga bostäder där. Som vanligt 
blir det väl VPK.ensam som får 
stå för traditionskänsla och kon
tinuitetsbevarande, några av hörn
stenarna i värdekonservatismen. 
Centrum i Dalby med kyrka, 
tingsplats och anordningar för 
mottagande av resande är i prin
cip detsamma som för tusen år 
sen och bildar en fm enhet, om 
än något splittrat av massbilis
men. Men våra bilar är ju en 
parentes i det längre perspek
tivet och förresten är nya kring
farter . på gång. Skju !s stallarna 
skulle kunna återanvändas, till 
Konsum eller bostäder eller fri
tidslokaler eller vad som. Den ny
rika perioden då vi hade råd att 
riva är väl slut? Vi har förresten 
inte råd andligt heller, här i 
denna marginella utposten från 
den europeiska kulturen. Vi 
behöver de få tecken vi har på att 
vi inte bara befinner oss i en ny
kolonaliserad vildmark. 

Klassisk Essomodell 
Men vad i helvete, ska vi bevara 
fallfårdiga skjutsstallar är det väl 
snart dags att kräva fornminnes
skydd för gamla bensinstationer? 
Javisst, det var ett misstag att 
riva den gamla fina bensinstatio
nen vid Södertull, en klassisk 
Essomodell så vitt jag minns. 
Jan Mårtensson går skämtsamt 
ännu längre i ett förment fram
tidsnummer av Sydsvenskan, 
framtagen till Kulturens utställ
ning' och berättar om kampen om 
det gamla P-husets bevarande. Jo, 
skämt och allvar ligger närmre var
andra än vad mången tror. Men så 
långt som till att bevara ett 
gammalt lokaltåg från 1939, en sk 
X7-a villjag inte sträcka mig, trots 
att det nyligen har föreslagits här 
i VB . För hur skulle man kunna 
musealt återge själva atmosfaren: 
lukten av vått ylle och cigarett
rök, doften av apelsinskal och 
gammal Köpenhamnsfylla? 

Lucifer 

SAP kan inte övertygas 
Socialdemokraterna tycks inte · 
kunna överty~s om att det är vik
tigt att behålla det kommunala 
ansvaret för arbetsplatsutlåningen 
vid Lunds stadsbibliotek. SAP:s 
representanter i biblioteksnämn
den har tillsammans med borgar
na, något som VB tidigare konsta
terat, reducerat en 30-timmars ar
betsplatsbibliotekarietjänst till l O 
timmar. Nästa steg lär bli att kraf
tigt skära ner på bokanslaget till 
denna verksamhet. Enligt ansvari
ga tjänstemän skulle nämndens 
majoritet i princip ha bundit sig 
för att skära ner p_å arbetsplatsut-

låningen till förmän för lässtimu
lerande åtgärder på skolan. 

Förutom det märkliga i denna 
koppling och i att SAP ställer upp 
på en kraftig nedskärning av ar
betsplatsutlåningen, så kan man 
fråga sig om det är riktigt juste att 
först ta emot statliga pengar för 
att bygga upp en angelägen verk
samhet och sedan när dessa för
svinner, påbörja en nedrustning. 
Visserligen brukar man slakta heli
ga kor när mjölken börjar sina 
men den verksamhet det här rör 
sig om är väl ändå inte att järnfora · 
med ett nöt? 



Bolivia-
ett krigshärjat land 
Efter kontakt med represen
tanter för Bolivias demokra
tiska regering har Vpk-Lunds 
styrelse beslutat att Bolivia 
ska bli föremål för årsmötets 
traditionella solidaritetsmani
festation . 
Den militärjunta som genom en 
blodig kupp tog makten i Bollvia 
1980 har nu lämnat ifrån sig 
makten - efter att systematiskt 
ha förskingrat och stulit landets 
resurser. En demokratisk regering 
har tillträtt för att tillgodose 
folkets krav. 

Dagens Bolivia kan jämföras 
med ett krigshärjat land . Den eko
nomiska katastrof som militärjun
tan lämnar efter sig innebär bland 
annat att hela 70% av nationalin
komsten går åt till att betala rän
tan på dollarlånen. Den årliga in
flationen är upp· i 70 till 100 %. 
3000 småföretag har tvingats läg
ga ner. Den årliga genomsnittsin
komsten per person är nere i 5 
dollar . Landet har inte ens resur
ser att inköpa de allra livsnödvän
digaste läkemedlen. Barnadödlig
heten är hög. 

Den nya demokratiska rege
ringen har inlett ett program som 

syftar till att rädda så många barn 
som möjligt. Man har beslutat om 
ett skolmåltidsprogram som ska 
ge varje barn ett glas mjölk och en 
bit bröd om dagen. Men resurser
na räcker tills vidare bara for 
2500 barn av en miljon . 997 500 
blir utan. . 

Bolivias nya vänsterregenng 
vädjar till världen om solidaritet. 

I februari besöks Stockholm 
av en regeringsdelegation ledd av 
vicepresidenten Jairne Pas Zamo
ra. 

Aktion Bolivia 
Det finns planer att bilda en Ak
tion Bolivia för det nödvändiga 
solidaritetsarbeteL Arbetet ska 
ges en mycket konkret inriktning. 
Det gäller att skicka lakemedel, 
mjölk, vete, jordbruksredskap och 
konstgödsling samt papl'er . och 
skrivmateriel för alfabetlsenngs
programmet. Organisationer för 
denna verksamhet planeras bland 
annat i Stockholm, Uppsala, Väx
jö och Lund-Malmö. 

V pk Skåne har beslutat att ak
tivt stödja denna verksamhet. 

Gunnar Stensson 

-----------------------
Centralamerikavecka· 
22-29 januari 

Över hela världen växer opi
nionen mot USA:s inbland
ning i Centralamerika. 
1\Nicaragua kämpar för sitt 
bräckliga oberoende. 
* El Salvador och Guatemala är 
nära att förblÖda. 
*I Guatemala mördas enligt Am
nesty 100-200 civila varje dag, i 
El Salvador 40-50. 

Kraftiga internationella protes
ter. Endast en stark världsopinion 
kan rädda situationen. 

Därför arrangerar solidaritets
rörelsen i Sverige Centralarnerika
veckor över hela landet. I Lund 
inleds veckan med en: 

Stor demonstration Lördag 
22/1 kl 11.30 på stortorget. 

Övriga arrangemang är bl a : 
~o Lindblom (f d ordf i Amnes
ty) som talar om "Mordet på 
Mayakulturen" och om dagsläget 
i Guatemala. Raices, en latiname
rikansk grupp från Malmö spelar 
och sjunger. Fika. 
Lörd. 29/ l kll3. Folkets Hus. 
* En representant för FMLM 
kommer direkt från de befriade 
områdena i El Salvador och infor
merar. Vi visar också "Vi hade 
inget val", ett bidlband av Ulf 
Aneer. Gösta Lempert och Jan
Eric Ström från Midvinter spelar. 
Fika. 

Tisd 25/1 kll9. Folkets Hus. 
* Egda Jenkins från Nicaraguas 
ambassad i Stockholm talar om 
situationen i sitt hemland. Vi vi
sar "Nicaragua - a dangerous 
exemple", en videofilm från BBC 
plus en u tställrting av Tornelillas 
Folkhögskola och barnteckningar 
från Nicaragua. Musik och fika. 
Torsd 2 7 f l kll9. Folkets Hus. 

Alla intr~rade hälsas välkomna! 

Dåtid, Nutid, Framtid 
Sedan i oktober har Kulturen 
överst i Vita Huset en utställ
ning med temat Dåtid Nutid 
Framtid. l tre salar visar man 
året 1882, uppbyggt av Kul
turens samlingar, nutiden be
stående av föremål från vårt 
1980-tal, bl a en hel köksin
redning, och till slut en fram
tidsvi~ion om 2082, uppmå
lad i stora va:kra scenerier av 
studerande på arkitektskolan. 

Ett museums jubileumsutställ
ning, vilket det är fråga om, låter 
ju inte alltför ~pännande, men ens 
fördomar kommer på skam . Det 
är med etf igenkännande leende 
man som gammal lundabo vandrar 
genom ett 1800-tals-Lund . 

Arbete, handel, universitet och 
fritid redovisas genom uppbyggda 
miljöer. Man vandrar förbi söm
merskebostäder i Nöden, tittar in 
på en svarv i Carl Holmbergs Me
kaniska vid stationen, passerar 
Axel Danielsson och Knut Wiek
sen som står och talar vid universi
tetet och hamnar till slut i Calle 
Holmbergs egen matsal vid Ban
torget. Det är imponerande hur 
man lycka t s visa flera sidor av 
Lund. Här ställs Nöden mot Ban
torget , universitetet mot verkstä
derna, borgerskapets cykelutflyk
ter mot arbetarnas badande i All
helgonadammarna. Vanligt vid så
dana här tillbakablickar på Lund 
är att man koncentrerar sig på 
universitetet, professorsoriginal 
och Piratenhistorier blandat med 
gamla leksaker och allsköns arkiv
fynd. 

Här däremot får människorna 
komma till tals, som gestalter från 
det förgån~na tittar de på en från 
dörrarna pa S:t Månsgatan, och de 
stiger ut ur fotografierna som 
pappfigurer med pratbubblor. 

Det som mest etsar sig fast är 
E W Åhlunds och hustrun Jennys 
ateistiska äktenskapskontrakt och 
barnannons från 1890: "En liten 
Nihilistiska har fötts den 15/2"! 

Optimistisk framtid 
Så vandrar man vidare i Lund och 
kommer 200 år framåt i tiden till 
år 2082. Även där kan man känna 
igen hus på ··gatorna, d~r gammalt 
blandas med nytt. Overhuvud
taget är det en optimistisk fram tid 
som de blivande arkitekterna må
lar upp. Borta är rivningshot, 
kärnkraft och isolering, istället le
ver vi i en idyllisk stad med smala 
bilfria gator och gårdar med både 
bostäder, arbetsplatser och ge
menskap. Kanske saknar man lite 
befolkningen i dessa vackra kök, 
gränder och badhus (badhuset är 
utbytt om hundra år, tack och 
lov). Ibland skymtar människor i 
ett fönster eller ett badkar, men 
de blir inte så levande som 1800-
talets Lundabor. 

Något kommer de tillsynes i 
Skånskans bidrag för 22 oktober 
2082: aostadsbyggandet har bli
vit helt demokratiskt och koramu
nen är inte så toppstyrd som förr, 
säger en 84-åring som var med pa 
vår tid . Sydsvenskans flasiga bi
drag försämrar tyvärr det positiva 
intrycket av både framtid och ut
ställning. Det får en att inse att 
Lund kan ha lika tråkiga kommu
nalpolitiker i ledningen och lika 
tråkiga lokaljournalister i morgon 
som idag. 

Prylsamhället 
Nutidsdelen av utställningen är 
den som ger svagast intryck. Me
. dan historien är befolkad och 
framtiden vacker består yår nutid 
bara av prylar. Man förstår att det 
finns vetenskapsmän för där är 
fullt av molekyler och observato
rier. Kanske finns det barn,· det 
görs i alla fall mycket leksaker. 
Vuxna diskar och tittar på video i 
sitt rena kök Glädjande är att 
några dem on s trerade för fred 
1982. Det har lämnat spår i Kul
turens samlingar, mellan hologram 
och elektroniska leksaker. Kanske 
gör det framtiden möjlig. I så fall 
ska jag använda det nya badhuset . 

pip 

Lunds bostadsförsörjningsprogram 
Varje år i januari skall kom
munfullmäktige anta ett bo
stadsförsörjningsprogram för 
de kommande fem åren. Nu 
är det alltså dags igen. 

Det är allmänt känt att bristen 
på bostäder är ett av de verk
ligt stora politiska problemen i 
Lund. I dess följd har vi orätt
visor och spekulation. 
Årets program är en klar be
svikelse. Borgama vill bara bygga 
2800 nya lägenheter. Av dessa 
skall 42% vara småhus. Bo
staden skall ägas helt eller vara 
bostadsrätt i 65% av de nya bo
städerna. 

Vpk:s reservation 
Vpk visar i sin reservation till 
programmet dels att bostadsbyg
gandet är på tok för lågt och 
dels att ägandet måste avvisas. 
Ägandet måste avvisas därför att 
det bara ökar orättvisorna. 
Det krävs 4500 bostäder under 
perioden för att få bort bristen 
och spekulationen. Men framför 
alltbehövs det hyreslägenheter i 
flerfamiljshus. Vpk vill att 85% 
av lägenheterna skall vara i fler
familjsfastigheter och att alla 
lägenheterna skall hyras ut så 

att ingen behöver vara förmögen 
för att kunna få en bra lägen
het. 
Det är dyrt att bygga bostäd
er därför försöker man nu på 
ollka sätt försämra standarden på 
våra bostäder. Ett steg i den 
riktningen är att föreslå en och 
en halv rummare. Vpk säger 
nej till denna försämring. Par
tiet kräver också att löftena 
om kommunala kollektivhus änt
ligen uppfylls. Ett sådant skul
le kunna byggas på Pålsjö äng
ar. 

Smygkontorisering 
Det finns stora brister i bostads
försöxjningsprogrammet, brister 
som i första hand berör antalet 
lägenheter.Vpk anser a~t man 
skall göra en s. k. soc1al om
rådesinventering.En plan för av
kontorisering av innerstan be
hövs for att man skall kunna 
avslöja smygkontoriseringen och 
bölja återställa de gamla fina 
stadslägenheterna som nu är kon
tor. 
Kommunen skall också genom ett 
aktivt planarbete och en aktiv 
markpolitik skapa förutsättningar 
for att öka bostadsbyggandet 
och förbättra boendemiljön. 
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Att tala 
barnens . språk 

Den som funderar på teater 
annat än i clowneri- och gyck
larbanor, inser snabbt tea
terns konstnärliga värde och 
därmed dess nödvändighet. 
En mycket nödvändig pjäs 
har satts upp i Kirseberg i 
Malmö, "Fram fö.dilla M·ärta" 
med teater 23. 
Pjäsen talar onekligen barnets 
språk, förmår ge barnet konkre
tioner för och av känslor. Pjäsen 
beskriver ett "pappalöst" barns 
situation tillsammans med sin 
"manslösa" mamma . . ;,!ärta och 
Märtas mamma spelar -upp en kon
flikt som är aktuell för många 
barn idag. I bekännelseböcker etc. 
kan ensamstående mammor suga i 
sig tankar och känslor som rättfår
digar och konkretiserar deras situ
ation, för barn behövs det något 
mera konkret än en bok: t.ex. tea
ter. Med Märtas drömmar (ABBA; 
apor; häxor; fröknar, etc) blir 
Märtas känslor tydliga och ut
tryckta på ett direkt sätt - vid 
entnln varnade man föräldrar för 
hemska scener, men konflikter 
kräver ju ett känsloengagemang 
även av barn. Dessutom finns det 
"happy end". 

Vi försöker försvara barnens 
liv och rätt ti.lloiund utveckl~g ge-

nom att kontrollera och övervaka 
barnkulturutbudet på olika sätt . 
Ofta förbjuds saker i barnens 
namn, och det mesta lär väl vara 
vettig censur. Men vem talar bar
nens språk? Förr - och idag - an
ses det angeläget att skapa konst
verk som sammanfattar och förtä
tar en känsla (Wiehe, Sonnevi, 
Amelin, etc), men alltför sällan 
ställs sådana väsentligheter till för
mån för barn . De skall ha ofarlig
heter att leka med - den ameri
kanska drömmen om ett konflikt
löst liv har överförts från föräls
kelsen till barndomen. 

Skådespelarna i Teater 23 till
hör det fåtal som spelar teater 
med hela sin närvaro. Det man ser 
på institutionsteatrar idag är fruk
tansvärt oengagerat och stämpel
ursmässigt. Sedan man sett Tält
projektet och Oktobers Va Mera? 
har man börjat ställa krav på tea
terns innehåll, vem är pjäserna till 
~· · ? !Of. 

"Fram för lilla M ärta" är till 
fOr de barn som har trasiga eller 
omaka föräldrar. Låt dessa barn få 
se pjäsen. Barnet brevid mig sa 
efteråt: "Det var den bästa teater 
jag sett." Gratulerar. 

Kenny Andersson 

I mars' kommer »Fram för lilla 
Märta» till Lunds stadsteater 
och kommer då att spela Lör 

· 12/3 kl 16 och sön 13/3 kl 
16. 

~ . 
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Lokes vitlöksräkor (4 pers) 
Detta behövs: 

4 - 6 hg skalade räkor (det 
dubbla oskalat) 
2-3 krossade vitlöksklyftor 
2 tsk stark curry (hot madras) 
l tsk paprikapulver 
3-4 msk olja 

Häll upp oljan i en stor panna, till
sätt curry, paprika och vitlök, låt 
det hastigt fräsa upp och lägg ner 

Likt sin fornnordiska namne, Lo- skaldjuren. Stek dem snabbt un-
kes hustru, seglar baljan Sigyn nu der omrörning så de blir gyllne 
runt och samlar upp atomormens och lite knapriga och servera heta 
etter. Stark som etter är inte den- med bröd, som doppas i såsen. 
na anrättning, men den duger åt Något att kyla munnen med be-

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 LUND 

Pristävlan 
VB startar det nya året med en 
pristävlinjl under några veckor. 
Trogen vara lokala ämnen handlar 
den om Lund och vad det gäller är 
att identifiera citaten som alla 
handlar om Lund. Skriv upphovs
mannens namn på ett vykort och 
skicka det till Veckobladet, Bred
gatan 28, 222 21 Lund så att vi 
har det senast onsdag. Först öpp
nade lösning får ett ex av årsbo
ken " Lund sett från vänster". 
Men äran kommer att vara det 
viktigaste: det blir inte lätt. 

Vi kör igång. Vem skrev det 
följande (och gärna var och när)? 

Man kan ha vidsträckt utsikt över 
Lund - både över slätten och 
över huvudstäderna. Men i själva 
staden är utrymmet onekligen 
trdngt: där finns många alltför 
spejande ögonpar, rastlösa hjär
nor, talfärdiga tungor. Det går in
te att undandra sig observation: 
alla vet allt om alla , och lite till. 
skvallret spelar nästan lika stor 
roll som exempelvis i Stockholm. 
Men detta skvaller är sällan allvar
ligt förgiftat, det bedrivs mers 
som skön konst för sin egen skull, 
som träning i anekdotteknik och 
repliksmode, utan medvetet upp
såt till själamord. Vådadråp blir 
det nog ibland ändå. Och qen all
männa atmosfären blir inte enbart 
sund. 

Ylva har fått en lillebror 
Karin Widerberg 
Björn H alfen 

oss dödliga: · hövs. 
--------------------------------1 Bokhyllesektion och juniorsäng 

önskas köpas eller lånas. Victoria 
te!. 12 90 17. 

Veckans Vm -----
I tider när Peps sjunger Kalle på Spången 
och Sigyn snart fastnat i Barsebäckstången 
och vem som blir ärkebisp inte ens Gud vet 
- då fick jag nästan en panna i huv' et 

Cyklist i Lund 18/1-83 

En prenumerant har efter senas
te påminnelsen betalat in 60 kr, 
men glömt att uppge namn på 
inbetalningskortet. Bokförings
datum är 18/1. Ar det du så 
ring Monica telll 34 33.· 
Detta VB är det sista som dom . 

får som inte förnyar sin prenu
meration. 

-BOKllöRNAN-
Lunds nya bokhandel . . . 
med just det som ingen 
annan har! 

STÖD genom att redan nu 
köpa. LAGPRISKORTET 
- aer l O % på allt under 
1983, kostar endast •oo 
kronor. 
Betalas in till A-Z, Lund 
pg 202877-7. Märk talong
en "Lågpriskort" 

BOKHÖRNANBOKHöRN 

BLASOR KESTERN: träning sö 
24/1 kl 19. Medtag alla noter. 
VPK l F : Träning lö 22/1 kl 16 
på Le rbäcksskolan (ta med pengar 
til Jan). 
CHILES KP: firar 60-årsjubileum 
på fritidsgården, Rosengårds cen
trum , Malmö, lö 22/1 k l 19. 
DEMONSTRATION: mot USA:s 
inblandning i Centralamerika lö 
22/1. Samling Stortorget 
Avgång kl 12. Arr. : Stödkom. 

' för Centralamerikas folk. 

kommunistisk 
kommunalpolitik 

Kompol har möte den 24/1 kl 
19.30 pli partilokalen . Pol. 
fråga: direktiv till utredning om 
partiernas insynsproblem. Bered
ning av fullmäktige och Skol· 
styrelsen bl a. 

RED/\KTIONSUTSKOTT : 
Lars Borgström , Finn Hagberg 
och Ulla Henri.ksson. 

NÄSTA VECKAS KONTAKT
REDAKTÖRER: 
Finn Hagberg tel 12 90 98 och 
Lars Borgströmtel 13 19 75 
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