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Fredagen den 28 januari 

Raketöverlämnandet 
Det är måndag eftermiddag, strax 
efter halv fem. En grupp männi
skor utanför Folkets Hus i Lund. 
Men vad är det dom bär på? En 
stor avlång sak målad som den 
svenska flaggan, men med en topp 
i de franska färgerna ... Det är 
aktivister från Folkkampanjen i 
Lund som är på väg för att över
lämna en symbolisk raket till 
Lunds socialdemokrater. 
Man stannar till utanför Arbetets 
lokalredaktion. Sen runt hörnet 
och uppför trappan till Arbetar
kommunens expedition. Man 
knackar på och går in. De båda 
tjänstgörande ombudsmännen ser 
överraskade u t. 
-Detta är en svensk avfallstunna 
med fransk stridsspets av uppar
betat kärnkraftsavfall . 
Flygblad överlämnas och tankar 
utbyts. Stämningen är rätt av
spänd och vänlig. Mottagarna ver
kar roade av presenten och före
slår slutförvaring i källaren ... 
Just när gruppen från Folk
kampanjen ska avtåga kommer 
lundasocialdemokraternas ordfö
rande Ove Persson in. Han verkar 
mindre road och snäser något 
om att han minsann vill kunna ha 
sina lampor tända. 
Kärnkraftsmotståndarna går ner 
till Domus och delar ut resten av 
flygbladen. 

Jan H. 

-Det var ju trevligt att få besök, men hur fan ska man kunna arkivera den här? 
Slutförvaring i källaren kanske? foto: Jan Hind erso n 

Branting glor misstänksamt i bakgrunden. 

Jämställdhetsarbetet 
Arbetet för ökad jämställdhet 
är inte någon högprioriterad 
verksamhet i Lunds kommun. 
Det 1979 påbörjade arbetet 
med dessa frågor har miss
skötts och helt enkelt tillåtits 
att rinna ut i sanden. Det är 
bakgrunden till en socialde
mokratisk interpellation i 
fullmäktige i ärendet. 
1979 beslöt fullmäktige att man 
skulle verka för jämställdhet ge
nom att låta den s k Personalpoli
tiska kommitte'n (PPK) arbeta i 
saken. PPK delad_e rask~ upp jo b-

· bet i två delar. l en arbetsgrupp 
samlades arbetsgivar- och arbets
tagarrepresen tanter och några 
andra intresserade. Här skulle man 
syssla med jämställdhet bland 
kommunens anställda. I den andra 
gruppen skulle finnas företrädare 
för de fackliga huvudorganisatio
nerna och för de politiska partier
na. Arbetsuppgiften i denna grupp 
gällde hur kommunen i sin verk
samhet skulle kunna verka för 
jämställdhet. 

Grupp ett kom raskt igång och 
arbetade under något åt fli tig:t 

~~· 

med kartläggning och besök på 
, flera problemförvaltningar. Men 
·så omprioriterades arbetet för 
i gruppens sekreterare - en tjänste
: man från PON - som helt enkelt 
beordrades att syssla med andra, 
"viktigare" saker. Och jämställd
hetsarbetet kom av sig. 

Den andra gruppen lär ännu 
inte ha lyckats att bilda sig - på 
grund av politiska svårigheter! 

· Och numera ligger arbetet nere 
på alla fronter. Men idag är det väl 
inte politiskt intressant med jäm
ställdhet. För när arbetsmarkna
den krymper, ska väl kvinnorna 

. tillbaks till spisen. 

- Mårtensson i Sydsvenska fort
sätter att driva sin kampanj för 
kortare fullmäktigesammanträ
den . . . 
- Hur skall man tolka detta? 
- Jo han menar att alla frågor 

. ska vara avgjorda i nämnderna så 
att de folkvalda bara ska votera 
och hälla käft, möjligen säga en 
kvickhet som kan passa till spal
terna. 
- Det verkar ojuste, ungefår som 
en uppgjord match. Han måste 
vara en dålig sportjournalist. 
- Inte precis, men han är kanske 
bekymrad över att borgarna sällan 
kommer till skott. Tama inlägg 
genomgående. 
- Nä nu sticker vi och ser hand
bollsderbyt Lugi - H 43. Synd att 
det inte kan bli förlängning vid 
seriespel. -----------
stimulera till besök på 
kommunfullmäktiges 
sammanträden! 

Ovanstående rubrik är också rub
riken till en motion som vpk läg
ger för att förstärka demokratin, 
genom att göra fullmäktigemöte
na mer tillgängliga. Man föreslår 
bl a annonsering samma dag som 
mötena skall vara (nu sker denna 
annonsering en hel vecka i för
väg), att sam man trädeshandlingar
na hålls tillgängliga på läktaren 
sam t att även åhörare skall ha · 
möjlighet att fika, vilket är en 
populär sysselsättning bland leda
möterna, i synnerhet som ut-

l skänkniogen är gratis. 

-----------
Demokrati är debatt 
Den som tror att debatt 
är till skada för demokratin 
tycks inte veta ett skvatt 
om att det ytterst är despotin 
som vill verka tyst och utan 

opposition 
på maktfullkomlighetens tron 

SN 



~~Ord för dagen 
~n.saru., 

Mp slösar med el 
Kan ett parti som säger sig värna 
om naturens och samhället' re,ur
ser ändå ställa sig bakom et t 
omotiverat krav på att anvanda 
elenergi för uppvärmning nar 
andra resurser finns att tillga'1 l· ör 
miljöpartiet (m p) tycks det vara 
så.På annat sätt kan inte partie t 
tolkas efter ·sitt ställning; tagande 
till ett ansökningsärende ;om be
handlats i styrelsen för Lunds 
Energiverk. 
Det aktuella ansökning,ärendet 
gällde fem villafastigheter i kv. 

. Dövstumsskolan på Östervängs
vägen. Området är planerat för 
fjärrvärll).e och ledningar är så 
gott som framdragna till tom te r
na. Villaägarna vill dock instal
lera el-värme i stället för att 
utnyttja fjärrvärmeledningen. För 
att det~a skall vara möjligt är 
det nödvändigt att fö rstärka så vii l 
el-nätet som nätstationen. Ln 
kostnad på närmare en halv 
miljon kronor. Samtliga partier i 
styrelsen förutom Mp anslöt sig 
till förvaltningens förslag. Mp 
ville däremot bevilja ansökan. 
Mp har, genom sitt ställnings
tagande därmed klargjort att 
de trots partinamnet radikalt 
skiljer sig från miljörörelserna. 
Dessa har ju klart deklarerat 
ett nej till el-energi föi uppvärm
ning. Detta därför att de anser 
denna energi för högklassig för 
att användas till uppvärmning. 
Mp har i stället visat att de, lik
so"! en rad fastighetsägare , 
fallit offer för den propaganda
offensiv som el-bolagen just nu 
bedriver. En offensiv som har 
till syfte att låsa fast samhället i 
en hög elkraftsproduktion, vilket 
i slutändan innebär att kärnkraf
ten blir omöjlig att komma ifrån. 
Mp:s representant i Energiverkens 
styrelse, Sven-Erik Borglund, 
gjorde också, vid ärendets behand
ling, en allmän deklaration över 
Mp:s allmäna syn på kommunal 
värmeförsörjning. Den i gick i 
kort ut på att varje fastighets
ägare ~älv ska ha möjlighet att 
välja energiform. Ägarna skulle 
ges möjlighet att få välja mellan 
fjärrvärme, naturgas, el eller få 
installera värmepumpar. Ett 
således väl dukat bord, där det 
bafa ~! att ta för sig efter önske
mål. Ar detta Mp:s allmäna syn 
på den politik som partiet skall 
bedriva i en viktig del av miljö
politiken blir det svårt att ta dem 
på allvar. För hur skall en 
kommun kunna planera för en så 
pass omfattande och variationsrik 
värmeförsörjning. Eller är det så 
att Mp är motståndare till 
kommunal värmeplanering över
huvudtaget? 
I så fall bör Mp i anständighetens 
namn klargöra detta. 

Veckans vers 
I ungdomen 
ger dikten mod att börja 
leva 
~å ålderdomen 
ger den lust att fortsätta 

· (Motion av C H Hermansson i 
riksdagen. Dikten fclljs av ett · 
yrkande på 2 milj<)ner till ut
givande av lyrik). 

Den signatur som vi har på VB har 
haft fräckheten att lägga beslag på 
för denna lokala krönika, är ta
gen från namnet på en tillfällig
hetsskrift som gavs ut på 1880-
och 90-talen av Axel Danielsson, 
Arbetets grundare och förste re
daktör. En tidning med samma 
namn utkommer f.ö. fortfarande 
i Malmö. När man läser vad 
Danielsson skrev och hur , så får 
man lust att ställa skrivmaskinen 
åt sidan och övergå till annan 
verksamhet, åtminstone för en 
vecka. Det gör vi alltså och lämnar 
ordet till honom. Den valda tex
ten kan sitta bra så här inför 
VPK Lunds årsmöte. Det har 
nämligen hän t förr att unga revo
lutionärer har blivit medelålders. 
Alltså några ord på vägen, hämta
de från en krönika 1893. Det är 
90 år sedan. 
På söndagförmiddagen 
"Jag drack en gök hemma hos en 
gammal partivän, och vi började 
tala om rörelsen. Jag sade honom 
utan omsvep, att han var lat och 
likgiltig och gömde tidningen 
under rocken, när han hämtade 
den hos hökaren. Detta medgav 
han utan vidare. Han ku nde inte 
längre intressera sig för varken 
B-timmars arbetsdag eller rösträtt 
eller de andra småsakerna på par
tiprogrammet, 
- Det skall vara något nytt, all
deles märkvärdigt och storartat , 
om jag skall kunna bli varm, sade 
han och de andra instämde med 
grymtningar. 
- Vad fan menar ni med 'något 
nytt', frågade jag argsint. 
-Blanda leken, Truls, så tar vi oss 
en priffe! Jo, svarade den gamle 
kärnfaste partivännen, jag menar 
ett nytt samhälle, en omvälvning 
på en gång, ett hiskeligt brak, som 
inte tar så lång tid. Och det skall 
du göra! 
Jag sköljde i mig göken och steg 
alldeles ursinnig upp. 

SKPs grundläggande problem har 
varit att partiet har innehållit för 
många intellektuella, som i läng
den har haft svårt att smälta det 
kommunistiska budskapet. Man 
kan här jämföra med VPK, som 
dragit till sig de icke intellektuella 
akademikerna och därför inte alls 
har samma problem med budska
pets trovärdighet. 

Erik Alm i Svensk Tidskrift nr 
9 - 10 1982 

Andra gången gillt 

Vpk återkommer med en 
motion i fullmäktige om att 
parkeringsplatserna (dock ej 
dem för handikappade) på 
Mårtenstorget tas bort. I 
stället vill man ha fler park
bänkar och cykelställ bl.a. 
Det ska bli intressant att se 
om miljöpartiet ställer upp på 
detta krav, som fclrra gängen 
det ställdes, avslogs av de bor- . 
gerliga. · 

-Jaså, ett nytt samhälle, och det 
skall jag göra. Ypperligt! Nej, säg 
inte ett nytt samhälle, det är för 
litet , det skulle ni också tröttna 
på. Nej, låt oss säga en ny värld, 
en ny sol, en ny måne och nya 
stjärnor, allting nytt, och det 
skall jag göra. Och så en stor 
kvarn , som kan mala om era gam
la fruntimmer till sköna jungfrur 
och er själva till ungersvenner med 
bruna lockar och ögon blå. Och 
allt detta skall jag göra! Då vill ni 
vara med och agitera! Tack för 
göken! Och spela nu i fred er 
priffe, medan jag går hem och för
söker laga om den gamla världen! 

Partivännerna sågo något stötta 
ut, men de voro snart inne i sitt 
spel - fullkomligt nöjda med den 
värld de levde i. " 

Axel Danielsson: Politiska skrif
ter i urval , har just utkommit i 
Arkivs klassikerserie. Den hade 
man kunnat köpa på Bokcafet 
om det hade funnits något. 

Lucifer 
Bokhörnan, en ny radikal bok
handel öppnar inom kort. Håll 
ut Lucifer! (Red an m). 

Lunds Arbetar 
instituts 
föreläsningar 
Föreläsningsserier i bildande och 
roande ämnen är en gammal fin 
tradition i svenskt kulturliv. Inte 
minst här i Lund, där det genom 
åren funnits många folkligt sin
nade lärde, lever denna tradition 
vidare. Lite oroande är det dock 
att det mest är äldre som utnytt
jar tillfållena. 

Lunds arbetarinstitut hör till 
dem som troget återkommer med 
en serie föreläsningar varje termin. 
Det sker i samarbete med Lunds 
stadsbibliotek, som står för lokal 
och en viss litteraturservice. Här 
ned presenterar vi programmet 
för våren 1983 (25 jan överhop
pad). 
Tisd 1/2 Människor b akom fasa
den . Möten med kända och okän
da. TV-producenten Bengt Ros
lund. 
Tisd 8 /2 Bra att veta om läkeme
del. Bilder. Apotekare Lars 
Kro on. 
Tisd 15/2 Sk3nska slott och de
ras herrar: Bosjökloster och S ka r
hult. Fä rgbi lder. Folkhögskole
lärare John Jeppsson . 
Torsd 24/2 Alban ien -okänt land. 
Färgbilder. Taxiägare Bengt Hel
merud. 
Torsd 3/3 Polens historia som 
bakgrund ti ll dagens händelser. 
Färgbilder. Adjunkt K jell Ränne
lid. 
Torsd 10/3 Västra Samoa-ett 
örike i Söderhavet. Färgbil der .. 
Fotograf Anders Ryman. 
Tisd 15/3 Nils Holgerssons un
derbara resa genom Skäne. S3ng 
och bildspeL Naturfotograf l ng
mar Hansson, vissängerskan Gud
run Rooth . 
Tisd 22/3 Sommardagar i Antark 
tis. Bildspel med sång och musik . 
Sven Gillsäter och Harriet Forsell . 

studieförbunden 
bullar upp 
Förr i tiden när sve'nska folket bodde på landet tillbringade man 
antagli~en vin_terhalvåret med att se över sina redskap, tillverka 
nya, vava, spmna osv. Ja man matade förstås grisen och slet i 
skogen också eller drog ut på härnadståg. Hur som helst så löste 
~an o sina 'fritidsproblem:. ga!ls~a enkelt. · I dag har vi ju TV :n 
forstas, men det verk~r anda fmnas utrymme för andra sySliel
sättningar. Åtminstone få r man det starka intrycket när man ser 
vad studieförbunden kan erbjuda i form av kurser ·i de mest 
skilda ämnen. VB har tittat på utbudet i Lund. 

Kursverksamheten har en tättskri
ven åttasidig A4-folder , som lättas 
upp något av finurliga teckningar. 
KV har ett imponerande utbud av 
språkkurser. Förutom dom vanli
ga språken kan man t ex läsa 
swahili, thai, turkiska och persis
ka. KV satsar också en hel del på 
musik och dans. Flöjt och gitarr 
dominerar, på danssidan svarar 
jazzdansen för hela 18 kurser, 
men man kan också lära sig renäs
sansdans och Afro·kubt '1Sk dans. 

Som nyhet fö r året presen ter as 
en· introduktion till personlig ut
veckling, varvid man fullföljer ett 
upparbetat fält av kurser av typen 
Autogen träning, Acem- och 
Yogameditation. 

skrivarverkstad 
ABF:s vikta A4 blad gör ett myc
ket torftigt intryck, både lay-out
mässigt och innehållsligt. Man får 
ingalunda intrycket av att arbetar
klassens skulle vilja omdana sam
hället. Det är mest språk och för
ströelse. Det enda någorlunda 
~järva· är två nvheter. nämlillen 
"Skrivarverkstad för amatörförfat
tare" och "Gör ditt radiopro-

am". 
gr Desto mer omfattande är mel· 
lanskiktens speciella studieför· 
bunds katalog: TBV ger ut en hel 
tidning på 28 sidor över kurser i 
framför allt Lund och Malmö. Ut
gåvan är journalistiskt väl u tf or-



Projekt Kulturmejeriet 
Folk å Rock är en Lundaförening på 900 medlemmar som arrange
rar ung, progressiv musik, gärna svensk och gärna lokal. Före
ningen bildades år 1977 och anslöt sig då till den organiserade 
musikrörelsen genom medlemsskap i riksomfattande Kontakt
nätet i Waxholm. Målet är att erbjuda ett alternativ till kommer
siell kultur. 

Varför är ett hus viktigt? 
Det finns många bra band och 
grupper här i trakten. De är hän
visade till provisoriska repetions
lokaler i skyddsrum och andra 
spridda utrymmen. Det är tungt 
att transportera instrumenten 
fram och tillbaka och grupperna 
får inte naturlig kontakt med var
andra. Pratar man med musikerna 
visar det sig att de är fly förbanna
de över villkoren. 

Och de ställen som arrangerar 
musik har åldersgräns för publi
ken vid 18 år och spriträttigheter. 
Vi vill ha ett hus också med mind· 
re plats för de riktigt unga och vi 
vill ha drogfritt utan att göra det 
till en grej. Musikhuset är en fråga 
i ett kulturellt-socialt samman
hang. 

Hur ser visionen ut? 
Vi vill att kommunen ska bekosta 
en upprustning av gamla mejeriet 
och sen stå för huvuddelen av 
driftsko~tnaderna. Vi har gjort 
ett grundligt utredningsarbete 
med hjälp av arkitekt· och bygg
konsulter. Välrenommerade HNB· 
Byggen i Malmö ställer sig bakom 
kostnadsberäkningarna. Vår rit
ning visar att huset skulle rymma 
21 repetionslokaler, en stor sal 
med scen, cafe' och garderober. 

Poängen är att många kommer 
samman och hör varandra. Några 
börjar kanske spontant jamma 
ihop på en paus i repetionerna, en 
teatergrupp i rummet bredvid får 
kanske ide'n att göra musikteater 
o s v. Allt öppnar sig och möj
ligheterna är oanade. 

Huset kan ha samma relationer 
till kommunen som idrottsföre· 
ningar har. De betalar 10% av om· 
sättningen när de tävlar och i öv-

KULIURHUS l LUND. 
I LLU5TRATION~Pl"-H AV 
NYA MEJERIET - lUHO 
A-pl .. n 11e!l 01 tO 

rigt är det gratis. Huset kan ha 
verksamhet jämt. Naturligtvis 
skulle det behövas anställda. Nå
gon måste hålla i nycklarna, nå
gon sköta cafeterian, n~gon ansva· 
ra för garderoberna. Overst kan 
man tänka sig en organisation 
med representanter från kommun 
och rörelser. Så har huset i Kö
penhamn det. 

Ar inte mejeriet en gammal 
b~ggnad som bara står och 
s räfar och skämmer par· 
ken. 
Tvärtom, vi vill göra huset till ent· 
re' till parken! Läget är i sig en re· 
surs. Med det här huset som mu
sikhus och stadsparkens amfitea
ter så nära varandra får vi en en
het mellan inomhus- och utom
husmöjligheter på ett alldeles nytt 
sätt. Så är det ordnat i flera par· 

KULTURHU5 l LUND. 
HWUDPI.AN l NYA MEJEJUET 
UJNO 1'18;) 01 2D 

A -plan 

Folk å Rock driver en musikaffär vid Stortorget och har verksam
het på Pub Sparta en kväll i veckan. Sedan ett och ett halvt år 
tillbaka arbetar man på att förverkliga drömmen -om ett kommu
nalt musikhus. Musikföreningarna Skånsk Spelglädje, Plektrum 
och Arbetsgruppen har anslutit sig till projektet. I våras halvtids
anställdes Andre Waldhör som drivande kraft för ett hus. 

ker i Europa. 

2 
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Korpen har aktualiserat ett 
gammalt krav på att få hyra gat· 
huset (gamla disponentvillan) . Nu 
har de en skrivelse till kommunen 
inne. Vi har inte anspråk på det 
huset och där finns plats för fler 
föreningar bredvid Korpen. Med 
fotbollsplanen strax intill får 
idrott och kultur en enhet. Allt 
hör ihop. 

Gamla mejeriet är ett idealiskt 
hus. Det ligger centralt, inga gran
nar störs av musiken, vid stora till 
stäl.h!ingar kan man samarbeta 
med fotbollsplanen om parke
ringsplatser och dessutom sam
manfaller ett gammalt, kommu
nalt beslut på att ändra cykelvä
gen här med de ändrade trafike· 
ringsbehov gamla mejeriet skulle 
få som musikhus (möjli~heter att 
köra fram med bil). Var ritning 

visar hur den yttre planlösningen 
ser ut. 

Hur har ni arbetat politiskt? 
Vi har fått en bred opinion för 
huset bakom oss. Det är musik
föreningar i kontaktnätet och ett 
40-tal andra föreningar, studieför
bund och teatergrupper i trakten. 
Med detta stöd har vi uppvaktat 
politikerna. 

Läget är att s och vpk har var 
sin motion lagd. Nu är dessa på 
remiss och sen ska fullmäktige 
besluta om utredning. Ungefår 
sam tidigt med att motionerna 
kom in skrev vi till kommunen 
och begärde att få träffa kom
munstyrelsen och berörda nämn· 
der för att presentera arbete och 
ide'er. Vi har ett omfattande kon· 
suttarbete bakom oss och vet att 
det går att göra ett musikhus och 
till vilken kostnad. Denna kun
skap vill vi föra fram till politiker· 
na innan fullmäktige tar ställning! 
Vi har inte fått något svar på bre· 
vet, bara fått höra att ärendet är 
bordlagt till den 31 mars! Det är 
svagt! 

KG 

Vpk har i fl,lllmäktige lagt 
en motion C vilken man 
kräver att Lunds kommun 
snarast ordnar repetitions
lokaler och förvarings
utrymmen för instrument mm 
åt unga band, eller »källar
band» som de också kallas. 
Detta bör ske i samarbete 
med musikerorganisationer 
och musikföreningar, tycker 
man. Av texten framgår att 
motionärerna är pessimistiska i 
sin tro på att fullmäktiges 
majoritet ska gå med på 
ett riktigt musikhus i cen
trum. mad med rejäla rubriker och kurs

beskrivningar. Det finns en viss 
bredd på KV:s cirkelutbud, dock 
anar man målgruppen av ambi· 
tiösa tjänstemän som vill höja sina 
aktier på arbetsmarknaden. Vilket 
studieförbund annat än TBV skul
le ge en kurs i "TelefonfOrsäljning 
och ordermottagning". Det finns 
andra udda kurser också, t ex in te 
mindre än 11 kurser i tecken· 
språk. 

l l ==+ 
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I blått 
Slutligen då Medborgarskolan, 
som har en ganska snygg folder i 
blått. Färgen anger nog politisk 
målgrupp. Även om här finns kur
ser i de mest skilda ämnen åter· 
speglar katalogen makthavarnas 
vidareutbildningsbehov : "Aktie
kunskap", "Deklaration - en cir
kel som betalar sig" , "Högsjöskep
par", "Båttelefon - VHF", "ADB 
- introduktion" , är exempel på 
detta. 

J a det är bara att vraka och 
välja, kurserna börjar snart, om 
dom inte redan har böljat. Enklas· 
te sättet att fmna en katalog är 
att gå till stadsbiblioteket, för du 
har väl redan slängt den reklam 
som kommit. 

FH 
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Bredgatan 28, 222 21 Lund 
Tel 046/14 94 38 (onsd. efter kll8.00) 
Postgiro 17 459 - 9. Prenumeration 60:-/ år. 
Sättning och lauout: VB-red på Acupress, Lund. UTGIVARKORSBAND 
Tryck : Acupress, Lund. Ansvarig utgivare : Monica Bondeson 
Eftertryck av text tillåtes om källan anges . Bilder är upphovsmannens 
egendom. 
Har du flyttat? 
Skicka hela adressdelen med din gamla adress till Veckobladet 
Bredgatan 28, 222 21 Lund . Min~nyJ adress är: ' 

Adress 

Postnummer .... . . . .. . Postadrös . 

Tusen mil 
med 
vandrings 
sektionen 

Vpk:s vandringssektion fick en fin 
start på året när man för första 
gången ordnade en ·'Januari vand
ring. Hela · nio deltagare tog sig 
fram från Höör till Vinslöv och 
gladdes åt mildvintem. Enda pro
blemet var alla vindfallen efter 
storm en nyss. 

Men hur blir den fortsatta 
verksamheten frågar vi Gunnar 
Sandin, aktiv medlem· i sektio
nen. 
- Vi har satt upp det stolta plan
målet l O 000 personkilometer, 
alltså tusen mil , för 1983 . Janu
arivandrin~en gav 400 pKm så 
det mesta aterstår. 
- Innebär det två personer som 
går flera hundra mil, eller korta 
massutflykter.? 
- Vi satsar på både bredd och 
djup. stommen blir våra tradi
tionella veckoslutsvandringar i 
Skåne som vi i princip ska ordna 
en i månaden. Några kommer att 
få särskilda teman: industriarke
ologi, järnåldern, svamp osv. Lik
som alla andra vandringar kom
mer de att annonseras här i VB. 
- Påskvandring blir det vä som 
vanligt? 

Våra matvanor varierar med klass 
och kultur men också med årstid. 
Vintern är t.ex. torskens årstid. 
Aldrig är den så fast i köttet och 
pärlemorskimrande - under för
utsättning att den är rätt tillagad 
- som under vintern. 
Torsken är en misskänd fisk . Or
det torsk används ju i en massa 
nedsättande betydelser. Feminis
ter och andra fiender till köns
handel vill bl.a. kriminalisera 
torskarna. I Danmark har man 
u t sett årets torsk bland politi
kerna, det är ingen hederstitel. 
Därför är det på tiden att VB 
återupprättar torsken med några 
läckra recept. 
Förutsättningarna för riktiga 
torskorgier är in te idealiska i 
Lund. Fisken skall nämligen helst 
ur havet direkt i grytan. Här får 
vi hålla till godo med torsk från 
saluhallen eller Domus fiskdisk, 
och den kan vara dagar gammal. 
Torsk skall också köpas hel , med 
huvud lever och rom. Det är verk~ 
liga delikatesser. 
Men låt oss nöja oss med två 
klassiska recept. 

Kokt torsk 
l skiva torsk, ca 350 g per person. 
(Rom och lever kokas var för sig. 
Levern med salt, peppar och lite 
ättika. Den får koka upp och 
sedan stå och dra. Rommen kokas 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g J B 
222 20 LUND 

tills den blir hård.) 
Torsken skär du i skivor som läggs 
i kokande hårt saltat vatten, ca 
3 msk salt per liter. Sedan finns 
det två skolor. Den traditionella 
skånska som låter fisken koka upp 
igen och sedan dra i sitt vatten 
tills den blir klar och köttet 
släpper ryggbenet. , och den 
norska där man stormkoker 
torsken tills köttet släpper benet: 
Norrmännen rekommenderar 
potatis, smält smör och gott rött 
vin som tillbehör. 
Vi skåningar är vana vid potatis, 
senapssås, öl och snaps. Olika 
slags alkoholfritt förekommer 
också, men mest uppåt landet. · 

Skånsk senapssås, 4 port 
1 msk smör, 2 msk vetemjöl, 

4 dl fiskbuljong (spadet från 
fisken går inte att använda. Det 
är för salt!) Gottegrisar kan runda 
av såsen med l dl grädde. 
Sedan lä,llger man i rejält med 
malen skansk senap i såsen. Senap 
skall också finnas i en skål på 
bordet så att man kan bättra på 
smaken. Givetvis maler man sin 
senap själv av senapskorn och lite 
va t ten. Det går till nöds i en 
mortel med egentligen skall 
malningen ske med. kanonkula på 
lerfat. Om ni inte har sådant kan 
ni få låna genom VB. Smaklig 
spis och tänk på att det snart är 
dags för stenbitssoppa. 

VISSTE NI DETTA? 
Känner ni till att Lund inom sina 
gränser rymmer ett av Skånes sju 
underverk? Vi menar Det 
Visslande Staketet i Dalby. Det är 
ett stålstaket vid utfarten från 
Nyvångsskolan som är försett 
med några små hål som vid 
lämplig vind ger ifrån sig ett 
kraftigt visslande ljud, vilket gör 
ett lustigt intryck. staketet har 
blivit något av en lokal attrak
tion, men ännu saknas väg
visningsskyltaL Kanske något 
för Turisttrafikföreningen och 
dess alerte intendent? 

GUATEMALAMÖTE med Bo 
Lindblom -"Mordet på Mayakul
turen". Folkets Hus 29 jan kl 
13.00. arr "Stödkomm. för Cen
tralamerikas folk". 
STÖDKOMM. för Centralameri
kas Folk har medlemsmöte på 
ABF den 3 febr, kll8.00. 
VPK IF träning på Lerbäckssko
lan lörd 29 jan kl 16.00 (Obs vi 
måste skicka in uppställningar till 
Veberödscupen). 
BLÅSSEXTETTEN Övning lörd 
29 jan hos Finn, Kyrkog l 7. . 
VB, öppet REDAKTIONSMÖTE 
den l febr på acu-press, Bredg.28 
kll9.30. Alla välkomna. 

BOKHÖRNAN .Den nya bokhan
deln öppnar den 5 febr. 
BLÅSORKESTERN Trän som 
vanligt på söndag 30 jan kl 19. 

konvnunistlsk 
kommunalpolitik 

- Ja, för fjortonde året i följd. 
Den i fjor var den hittills hår
daste. Nu tar vi det lite lugnare 
i år och hoppas att riktigt många 
kommer med. Men småbarnsför
äldrar och andra som tycker att 
påskvandringar ändå är för tuff 
kan jag glädja med att vi återupp
tar traditionen med pingstvand
ringar, då vi går i maklig takt och 
drar med oss barn på en vagn. 

t----------------------------4 Introduktionsmöte mån 31/1 
kl 19.30 på cirkelrum 4 

- Förra året gick vi i Ardenner
na. Hur var det? 
- Förträffligt! Inte minst besan
nades att berg och gränstrakter 
har sin särskilda charm. I år tän
ker vi starta i Österrike, korsa 
Alperna, fålja gränsen mellan 
Italien och Jugoslavien sam t sluta 
med ett dopp i Medelhavet. Vi 
har preliminärt sagt i mitten av 
juni, men har inte läst oss. Intres
serade deltagare bör snarast höra 
av sig så datum kan fixeras med 
tanke på folks semesterplanering. 
- Det låter mycket. Tror du att ni 
klarar tusenmilamålet? 
-Ja, i värsta fall får vi överväga 
att ordna förstamajdemonstratio
ner i vandringssektionens regi. Det 
borde ge 5-6000 p Km. 

Tilläggas kan att februarivand
ringen blir den 19-20 och att an
mälan sker till Gunnar Sandin · 
tel l3 58 99. 

ÅRSMöTESFEST 

Plejset 
där man käkar stans bästa och billigaste meny 
där man bjuds ocensurerad underhållning 
där mlln skakar loss till levande musik och ett sensationellt 
dis c o 
där· man träffar torra och saftiga, uppsluppna och seriösa 
kommunister 
KLOSTERGÅRDENS FRITIDSGÅRD (vid busslinje l :s 
ändhållplats), ockuperad av VPK:s årsfest lörd 29 jan från 
19.00-19.30 till framåt småtimmarna. (Den som kommer 
försent riskerar att gå miste om förrätten.) 
PS Sympare kontaktar Joachim 12 90 98. 

Stadsbibl (2.a vån). Alla kom
munalpolitiskt valda kamrater 
uppmans · komma till detta 
viktiga möte där vi efter 
inledningar av Thomas S., 
Anders S och E w a W. ska dis
kutera politiken inför -83 
samt organiseringen av vårt 
arbete. 

REDAKTIONSUTSKOTT: Lars 

t----------------------------..JBorgström, Finn Hagberg samt 
Lars Nilsson. 

Alla medlemmar i VPK Lund hälsas varmt välkomna 
till årsmötet nu i helgen . Mötet börjar kl 9.00 på lör
dagen och vid behov så fortsätter man kl 11 på sön
dagen. Lokalen är i år Svarvarestugan på Lilla Tvär
gatan 16. Dagordningen finns på framsidan i IB 1/83. 
Välkomna och glöm inte att ta med pengar till med
lemsavgift och annat viskar kassören i vårt örat. 

NÄST A VECKAS kontaktredak
törer: Kristina Lantht!n te!. 
11 30 86 samt Olle Teleman te!. 
12 88 80. 
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