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Slopa utförsäkringen 
I en motion till kommunfullmäktige säger Vpk Lund: 

Den ökande arbetslösheten har medfört att antalet utförsäk
rade kassamedlemmar blivit så stort att man med fog kan påstå 
~tt ~n ny situatio.n uppstått. Vid tidigare lågkonjunkturer har en 
oknm~ av ~rbetslOsheten varit relativt kortvarig och utförsäkring 
~ar hort till undantagen. Idag ökar antalet utförsä krade dras
tiskt. 15 000 personer blev utförsäkrade under 1982 och 30 000 
beräknas bli det under 1983. 

Även om Lunds kommun inte 
drabbas lika hårt som vissa andra 
kommuner kommer problemen 
att förvärras om ingenting görs. l 
januari i år var l 618 personer ar
betslösa i Lund. Av dessa fick 492 
ersättning från erkänd arbetslös
hetskassa och 256 erhöll kontant 
arbetsmarknadsstöd, KAS . 870 
personer fick alltså inget arbets
löshetsstöd , många därför att de 
inte kvalificerat sig och tvingas 
klara sitt uppehälle genom någon 
annan eller genom socialhjälp, vil
ket sker efter en mycket ingaende 
undersökning av de ekonomiska 
förhållandena varigenom vederbö
rande först tvingas förbruka sina 
reserver. Av antalet arbetslösa i ja
nuari har så många som 7 45 per
soner vant anmälda i mer än tre 
månader vilket visar på tendensen 
i utvecklingen. Rätt snart kommer 
antalet utförsäkrade att mångdub
blas. 

Ersättningen från erkänd ar
betslöshetskassa utgår under 300 
dagar och uppgår till i genomsnitt 
280 kronor per dag. På detta kla
rar man existensen. Värre är det 
vad gäller KAS, som utgår under 
150 dagar och med en beskatt
ningsbar ersättning på 100 kronor 
per dag. Detta kan man inte klara 
sig på utan vederbörande måste 
även vända sig till socialförvalt
ningen och utsättas för ännu en 
utredning, efter arbetsförmedlin
gens, innan han eller hon tillför
säkras möjligheten att klara eko
nomin. 

Arbetslösheten är ett gissel för 

den som drabbas, men de arbets
lösa ska inte få sin situation ytter
hgare förvärrade genom att man 
rycker undan grunden för deras 
ekonomi. Stat, kommun och !!i älv
fallet de privata arbetsköparna har 
ett direkt ansvar för att de som 
~lir arbetslösa kan leva ett dräg
ligt hv. statsmakternas insatser är 
avgörande för att minska arbets
lösheten, men det är kommunerna 
som får ta ansvaret för de utför
säkrade och för dem som erhåller 
KAS och för dem som inte kan 
anvisas beredskapsarbeten. I för
längningen försvagas också skatte
underlaget och medelskattekraf
ten. 

De pengar som man idag be
talar ut i arbetslöshetsunderstöd 
och socialhjälp skulle man kunna 
använda för att skaffa fram me
ningsfulla jobb åt de arbetslösa i 
kommunen, som ju har stora ef
tersatta behov inom barn- och 
äldreomsorg, inom !!iukvård och 
skola. 

Till följd av ovanstående yrkar 
Vänsterpartiet Kommunisterna 
att kommunfullmäktige beslutar 

att av Svenska kommunför• 
bundets styrelse begära att 
denna ställer krav på stats
makterna att utförsäkringen 
avskaffas 

att vända sig till regeringen m ed 
krav på en höjninl!: av det kon
tanta arbetsmarknadsstödet 
KAS, till samma stor!eksord: 
ning som ersättningen från 
erkänd A-kassa samt att ersätt
ning utgår under 300 dagar. 

Lösnummerpris l :5O 

Lördag för fred 
Den 19 mars· kll3 . ~ 17 på stadsbibliotekets hörsal i Lund arrangerar 
Y~kesgrupperna For Fred/Mot Kärnvapen ett seminarium om ' 
KARNVAPEN, KRIGSRISKER och FREDSARBETE. · . 

Sedan läkarna startade sin "Svenska Läkare mot Kärnvapen" har 
andra yrkesgrupper bildats i rask takt. I Malmö/Lund-området 
finns nu följande: 

Arkitekter mot kärnvapen 
Författare mot kärnvapen 
Ingenjörer mot kärnvapen 
Journalister för fred 
Kulturarbetare för fred 
Jjjkare mot kärnvapen 
Lärare för fred 
Präster för fred 
Psykologer för fred 
sjuksköterskor mot kärnvapep:· 
Socialarbetare för fred ' ·, 

Seminariet den 19 marshar flera ~yften : ~els vill olika yrkesgrup
per delge varandra och allmanbeten sma spectella kunskaper på kärn
Y,ap~~området m m, dels skall in~esserade kunna få kontakt med 
st~ . yrkesgrupp, dels skall man dtskutera och planera gemensamma 

a!<-ttvtteter (exempel: föredragsserier, utställningar, artiklar, interna-
tionella kontakter .. . ). · 
.. F~edsforskaren Jan Öberg kommer att inleda seminariet med en 
ov.e!s~kt ,?ver v~~!dsläget (kärn.vapenarsen~le~, kärnvapenspridning), 
milt~ar ftlosoft och fredsrareisens mojligheter. Därefter talar 
qurull~ Nordst~öm-Björverud ~~ "Kärnvapenkriget ur läkarens syn- . 
vmkel , Joachtm Lentz om Massförstörelsens teknologi - krig 
genom teknisk olyckshändelse?", Barbro Blomberg om "Hur infor
meras allmänheten?" ?,Ch M.arie Hegnelius om "Hur kan yrkesgrup
pernas kunskaper anvandas 1 skolarbetet?". Karin Lentz svarar för 
pro- o~h epilog. Mellan föredragen är publiken givetvis välkommen 
med fragor och synpunkter. 

l pauserna ~an man ~räffa representanter för de olika yrkesgrup
pern~, ,~~Il!\ila mtresse for deltagande i de olika aktiviteterna resp gå 
med 1 sm yrkesgrupp. Bokbord kommer att finnas och kaffe och 
kakor, förstås. ' 

Alla. är .Yälkom~.a .- in.trädet är fritt! (Pengar kommer dock att 
samlas m for att stod] a kvn~norna som demonstrerar vid kärnvapen
b.~sen qree~ham Common 1 England, samt för att täcka utgifterna 
for semmartet). 

Kamrat Mullvad ha~. slagi_t till _igen. Ovanstdende syn kunde den som vandrade förbi Kungsmarkens golfbana i söndags glädjas dt. 
Helfl golfbanan var annu z~ te l~ka upparbetad, '!len v~ hd/ler tummarna för vdra underjordiska vänner. Litet handfast utomparlamen
tarzskt arbete kan allt behovas z dessa yttersta tzder ndr Axel Danielssons skapelse Arbetet börjat med golfspalt. i Foto: Jan Hinderson. 
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Bygg ut 
hemsjuk
vården! 
Landstingets sjukvård är i starkt 
behov av utbyggnad på flera om
råden. Ett är primärsjukvården, 
eller närsjukvården som den också 
kallas. Även i områden där lands
tingets sjukvård fungerar som bäst 
är det ofta besvärligt att i en akut
situation nå någon sjukvårdscent
ral. Särskilt svårt är det på kvällar, 
nätter eller helgdagar. Läkarbe
sök i hemmet får man bara då det 
finns risk att en förflyttning av 
den sjuke innebär livshot eller ett 
starkt försämrat sjuktillstånd. 

Barnfamiljer och äldre män
niskor drabbas hårt av dessa be
stämmelser. Hemförhållanden el
ler transportsvårigheter kan göra 
det omöjligt att få iväg ett sjukt 
barn till akutsjukvården, där man 
dessutom kan få vänta länge. För 
äldre människor, som har svårt 
att ta sig fram, är det näst intill 
omöjligt att hitta rätt och sedan 
tvingas vänta länge på sin tur. 

Det är dessa missförhållanden 
i landstingets närsjukvård, och 
som är väsentliga problem, de 
privatajourläkarna har inriktat sin 
verksamhet på. Att de då möts av 
inte så litet sympati är inte att 
förvåna sig över. De namnlistor 
som cirkulerat i de berörda 
områdena får därför mera ses som 
protestlistor mot landstingets stel
benta ocn ringa verksamhet på 
detta område, än som en sympati
lista för privata jourläkartjänster. 

V pk har länge förordat en 
konsekvent förbättring av när
sjukvården, dvs. bl. a. av läkar
jourtjänstgöringen i hela länet och 
inte bara i tätorterna. Denna kan 
inte, enligt V pk, överlåtas till någ
ra landstingsanställda läkare att 
sköta på sin fritid och i privata fö
retagsformer. Detta därtill i områ
den som de själva bestämmer. I 
stället behövs en uppryckning av 
landstingets sjukvårdspolitik. 

Nu föreligger dock stora risker 
för att landstingets sjukvårdverk
samhet åläggs så pass stora ner
skärningar att fältet öppnas för 
privata sjukvårdsformer. 

Kammen på privatiseringsivrar
na sväller också. Moderaternas 
uppträdande i denna fråga är ing
en engångsföreteelse, utan ingår 
som ett led i deras taktiska politis
ka spel just nu. Man stöder sjuk
vårdens privatisering och går till 
häftiga angrepp mot den offentli· 
ga sjukvården. Det heter att den 
offentliga sjukvården tär på den 
samhällsekonomiska balansen. 
Ändå stöttar man privata sjuk· 
vårdsformer trots att dessa i lika 
stor utsträckning som landstinget 
bekostas av offentliga medel. D~ 
nu aktuella jourläkartjänsterna fi. 
nansieras nästan helt av sjukkas· 
san. Men att de privata sjukvårds
tjänstenia tär på samhällsekono· 
min hör vi aldrig en moderat på· 
stå, och ingen annan borgerlig fö
reträdare heller för den delen. 

I måndags var det hundra år sedan 
Karl Marx dog, men när VPK 
Lunds kommunalpolitiker träffa
des på sitt ordinarie måndagsmöte 
(drygt tre timmar långt, fyrtiofem 
måndagar om året, tre år i stöten) 
var det inte ens pepparkakor till 
kaffet. Blåsorkestern var inte där 
och inte heller tog någon av dus
sintalet närvarande spontant upp 
"I nternationalen". Istället av
handlades skolbyggnadsfrågor -
denna utpräglade skolstad har 
överfyllda och nerslitna skolor på 
alla nivåer och borgarna tycks 
skita i det. Det talades om Västra 
Ringen - vi har ett vägverk vars 
existensberättigande, stolthet och 
glädje ligger i J.tt bygga nya trafik
leder och nu skall Lunds politiker 
luras att välja mellan fyra sanslösa 
alternativ för en väg som inte be
hövs. Det pratades om värme
taxor, anpassad studiegång, löv
skogsskövling och parkerings
platser. Och inte fanns där någon 
reporter från någon av Lunds 
påpassliga lokalredaktioner som 
ställde frågan vad Marx betyder 
i Lunds kommunalpolitik. 

Lund är många 
Skullle alltså klasskampen rasa i 
Lund här och nu? Ja, låt oss 
göra en snabb rundmålning. Jag 
tror inte man behöver bo här sär
skilt länge för att upptäcka att det 
finns ett par tre stycken helt 
olika Lund. Ett akademiskt, natur
ligtvis, med vidhängande studen
ter, ännu under inskolning. Ett 
med det föregående delvis allierat, 
omfattande industrins och de 
administrativa apparaternas högre 
tjänstemän. Sen har vi naturligtvis 
det gamla hantverkar- och köp
mannalund, en gång den liberala 
basen, men nu i spillror materiellt 
och ekonomiskt. Sen har vi arbe
tarnas Lund, vårdarnas och skö
tarnas och kommunalarbetarnas 
och plattpressarnas Lund. Till allt 
detta kommer sen förstås lite 
flytande mellangrupper utan tyd
lig tillhörighet men nödvändiga 
som oljan i maskineriet. 

Ett självklart verktyg 
Jag tror inte man behöver vara 
någon större analytiker för att se 
hur detta klassmönster tar sig 
uttryck i den här stans alla mani
fest(ltioner. Vi kan se det på 
boendet och allt vad därtill hör 
- det är givetvis ingen tillfallig
het att det finns kvalitetsskill
nader mellan Tuna och Fågel
skolan. Man kan se det på kul
tur- och konsumtionsmönstret: 
det är nerlusat med bibliotek och 
kultur på rätt sida om järnvägen 
- ute på Väster kommer det 
ibland en bokbuss. Man kan se det 
i politiken - det är ingen tvekan 
om i vilka partier de olika grup
perna har sina talesmän. En och 
annan vpk-docent eller en montör 
som röstar moderat ändrar inget i 
den här bilden. Den som på fullt 
allvar skulle vilja hävda att inte 
denna elementära klassanalys 
skulle vara det självklara verktyget 
för insikt och politisk handling i 
den här stan är antingen blind 
eller dum. Att sen Marx inte 
.räcker till allt och att nya och vik
tiga synsätt -och erfarenheter har 
kommit fram på hundra år är lätt 
att medge, men det kanske vi ska 
reda ut någon annan gång. 

Det märkliga östra Torn 
Ett alldeles speciellt Lund, kanske 
det märkvärdigaste i denna stad av 
märkvärdigheter, hittar man i bo
stadsområdet Djingis Kahn ute på 
Östra Torn. Det är närmast för
vånande att inte landets grann
skapssociologer samlas i stora 
flockar på falten runtomkring 
fcir att studera fenomenet . Tät
heten i bebyggelsen och den spe
ciella befolkningssammansätt
ningen har gjort att den här stads
delen mest påminner om en syd
europeisk småstad och mindre om 
en svensk förort. Språken surrar i 
luften och även de svenska barnen 
behärskar en hygglig sandlåds
spanska. Inget bostadsområde i 
Lund ger ett sådant intryck av 
vitalitet och identitetskänsla som 
detta. 
Men det häpnadsväckande är mu
siklivet. J ag var på gillestugan på 
Djingis Kahn i fredags och lyssna
de på Burträskarna, Västerbottens 

kända bidrag till d~n nya folkmu
sikkulturen. PitepaHen stod i en 
femma och vi som har lite känsla 
för vad som rör sig i tiden var där 
och diggade innesoundet av 
pol'ilca och schottis. Men det mest 
intressanta är vad området själv 
förmår producera. Det här är 
Sten-Gustens hemmaplan, men 
inte nog med det, här fmns en 
uppsjö av danskurser, girtaren
sembler och dragspelsgäng. Det 
senaste är "Midnattskören" . 

Framgångar i 
Vietnam 
Vid det årsmöte som Solidaritet 
med Vietnam i Lund genomför 
den 21 mars klockan 19 i stads
bibliotekets studiecirkelrum 
kommer Joris Ivens dokumentär
mm om Ho Chi Minh att visas. 
Under det gångna verksamhets
året anordnade föreningen offent
liga möten med bl a Anita Gradin, 
den nuvarande invandrarministern 
och med Kenneth Kvist, som var 
VPK:s delegat på 1982 års vietna
mesiska partikongress. Den laotis
ke ambassadören Choulamany har 
också besökt föreningen. 
En sensationell och glädjande 
uppgång inom vietnamesiskt jord
bruk och vietnamesisk ekonomi 
kommer under nästföljande verk
samhetsår att ge fåreningen an
ledning att beskriva den nya viet
namesiska strategin inom utveck
lingsarbetet. 
Alla, även icke-medlemmar, är 
välkomna till mötet! 

_L ---.. .. : 

Namnet har den fått av att den 
består av Djingis Kahns gängse 
småbarnsföräldrar som sällan 
kan komma ifrån på normala 
kvällstider repetitionerna 
brukar ligga framåt l 0-11 tiden. 
Repertoaren är blandad, med nå
gon betoning på internationell 
folklig musik och den rymmer 
sådär en fem tio personer, varav 
dock sällan mer än femton sam
tidigt. Konstnärlig ledare är natur
ligtvis Gösta Petersen. Jag tänker 
inte hemfalla åt någon person
kult, men ibland undrar jag om 
det in te är han som håller igång 
hela Östra Torn. 

Höj kommunalskatten! 
En annan viktig del av förkla
ringen till det här områdets 
gemenskapskänsla är gillestugan. 
En enkel lokal, med ett pentry 
och rustik inredning. Om vi 
någonsin får bort de snåla och 
inskränkta borgarna från mak
ten i Lund lovar jag att se till att 
det ordnas en arkitekttävling för 
att få fram en enkel och billig 
kvarterslokal som den här och att 
det sedan byggs fem tio sådana hus 
runt om i Lund . Det är den per
fekta platsen fcir andaktsstund 
och pensionärsbridge på förmid
dagen, ping-pong på eftermidda
gen innan det lokala rockbandet 
tränar och sen på kvällen är det 
studiecirkel, kontaktkommitte-
möte eller femtioårsmiddag . 
Kanske det rentav kan bli ett om
klädningsrum med bastu i källa
ren. Förmod ligen kommer kom
munalskatten att behöva höjas 
med tio öre så vi får säkert alla 
ansvarskännande och ekonomiskt 
sunt tänkande kretsar emot oss. 
Men fan vad roligt det skulle 
kunna bli, tänk om man kunde 
släppa fram alla dessa möjligheter 
till värme och gemenskap som 
fmns hos oss alla men som vi nu 
bara går och klämmer inne. Det 
är sånt socialism också handlar 
om. Problemet blir bara att få 
fram femtio stycken som Gösta 
Petersen, men kunde man inte ta 
deri moderna DNA-tekniken till 
hjälp där? 

Lucifer 

Påskvandring 
mot solen 
Påskvandring mot solen 
Vandringssektionen har härmed 
nöjet att inbjuda till 1983 års 
påskvandring från Hässleholm 
till Simrishamn. Vi startar på mor
gonen skärtorsdag den 31/3 och 
hoppas att så många som möjligt 
kan vara med redan då, men för 
dem som jobbar på torsdagen 
finns det möjlighet att anslut~ på 
kvällen eller fredag morgon via 
busslinjen Lund-Kristianstad. Sirn
rishamn når vi på påskdagens 
eftermiddag och är sedan hemma 
någon gång på kvällen. Det inne
bär att man har en helgdag på sej 
att samla ihop intryck m. m .. 

Det blir en naturskön tur över 
minst tre åsar och i nästan sydlig 
riktning - vi bör bli rätt solbrän
da. Dagsetapperna blir väl avvägda 
och övernattningen sker i vind
skydd. 

Information och anmälan hos 
Sw11.Henriksson, tfn 14 44 57. 



Slopa alla reseavdrag! 
skattedebatten hattar vidare 
Vad är kärnan i den omdiskuterade avdragsinterpellationen? Får 
man tro Joachim Retzlaffs insändare i VB nr 8 är den »ett besin
ningslöst hat mot bilägare i allmänhet och de östra kommunde
lama i synnerhet». Förlåt, men jag har svårt att tillskriva inter
pellanterna Birgitta Edgerton och Stig Nilsson några sådana 
känslor. 

De finns heller in te hos under
tecknad - jag har i olika sam
manhang engagerat mej i de östra 
kommundelarnas problem och 
med mina erfarenheter från taxe
ringsnämnden i Veberöd kunnat 
bidra till interpellationens u t form
ni ng. 

Vem ska betala? 
Nej, kärnan är naturligtvis de 

många miljoner kronor som kom
munen genom de reglerna har att 
vinna. Jag behöver inte orda om 
hur väl de behövs för att utöka/ 
vidmakthålla kommunens service 
och/ eller minska/hålla nere den 
allmänna kommunalskatten. 
Kärnfrågan är om de ska betalas 
av dem som riksdagen utpekat el
ler om alla andra - pensionärer, 
hyresgäster, bussåkare osv. - soli
dariskt ska avlasta bilpendlarna 
deras bördor. 

vägen. Dem som hisnar vid tanken 
kan man påminna om att det fak
tiskt inte finns några reseavdrag i 
bil- och villaägarnas drömland, 
USA. 

Misstanke, ja! 
Ja, interpellationen misstänk

liggör bilpendlarna och det på go
da grunder. J ag åberopar här inte 
bara mina begränsade erfarenhe
ter u t an också de något vidare er
farenheterna hos Vpk:aren Karl
Gustav Köhler i Stockholm som i 
en tidningsartikel för några år se
dan (DN den 22/1 1980) detalje
rat gick igenom i vilken enorm ut
sträckning bilpendlarna småljög 
om sina arbetsresor, hur stora be
lopp det sammanlagt blev och 
hur svårt myndigheterna hade att 
med existerande resurser klara 
kontrollen. 

Taxeringsnämnder bör liksom 
andra politiska församlingar i gör
ligaste mån spegla befolkningens 
sammansättning. Det är därför 

Raffel i skolstyrelsen 
Skolstyrelsen hade möte i onsdags. Det var ett långt möte med 
många föredragspunkter. En av de viktigaste var frågan om an

. passad studiegång, som innebär att elever på hÖJIKadiet får änd
rade timplaner och vanligtvis är helt eller delvis ute på någon 
arbetsplats i veckorna. 

Vpk har länge drivit linjen att 
rätten att besluta om anpassad 
studiegång ska flyttas från de lo
kala rektorerna upp till skolstyrel
senivå. V pk hävdar att detta är ett 
sätt att öka det demokratiska in
flytandet, men också att det är ett 
steg i riktning mot att minska an
talet elever i anpassad studiegång. 
Socialdemokraterna har också 
länge haft denna linje. 

På skolstyrelsemötet föreslog 
socialdemokraterna en kompro
missvariant av den typ man har i 
Malmö - anpassad studiegång dä~ 
eleven bara delvis är utanför sko
lan skulle beslutas av biträdan
de skoldirektören och när det är 
frågan om att eleverna helt skulle 
vara utanför skolan skulle skolsty
relsen besluta. · 

Det osäkra kortet var miljö
partiets Kristina Makapagal, hur 
skulle hon ställa sig? Miljöpartiet 
var helt överrumplat av socialde
mokraternas förslag och begärde 
att ärendet skulle bordläggas. In
för risken att förlora frågan anslöt 
sig socialdemokraterna och Vpk 
till bordläggningsyrkandeL Det 
gick igenom. Så nu lär Kristina bli 
mycket uppvaktad fram till nästa 
skolstyrelsesamman träde! 

SAP gick emot egen motion! 
Skolstyrelsen antog i onsdags 

ett yttrande om en Vpk-motion 
och en SAP-motion som tog upp 
behovet av repetitionslokaler åt 
lundsbanden samt behovet av mu
sikhus. Den socialdemokratiska 
motionen tryckte hårdare på be
hovet av musikhus än.Vpk-motio
nen. Vpk:s rel?resentant Henrik 
Teleman lade da förslaget att man 
dels skulle ta med en passage i ytt
randet om att det var viktigt att 
musik/musikerföreningarna fick 
uttala sig direkt om lokalbehoven, 
dels en passage om att skolstyrel
sen insåg att de egna lokalerna var 
otillräckliga och att ett musikhus 
enligt musik/musikerföreningar
nas förslag behövs. Detta före
slagna tillägg anslöt sig alltså väl 

· till den socialdemokratiska motio
nen. Dock avstyrkte socialdemo
kraterna · tilläggsförslaget och gick 

· därmed emot sin egen motion. 
V pk och mp reserverade sig. 

Överskott 
I övrigt kan konstateras att 

skolstyrelsen gick med ca. 3.5 
milj . kr i vinst förra året! Dags att 
ta upp k~pen mot skolmåltids
korten jgem• 

Jag kommer här in på Joachim 
Retzlaffs första påpekande. Själv 
välkomnar jag de nya reglerna 
trots att Vpk i riksdagen gick e
mot dem. Kamraterna i Stock
holm fattade tyvärr ett dåligt be
slut. Det händer inte ofta, men 
någon gång, och då får vi ta ansva
ret för att utarbeta en bättre linje. 
Jag har ett bestämt minne av att 
Joachim Retzlaff tidigare välkom
nat sådana markeringar från Vpk 
Lunds sida. Nu misstänker jag att 
V pk Lund (ännu) inte heller delar 
min principiella syn i frågan, som 
jag gärna ska utveckla en annan 
gång, men man vill uppenbarligen 
att lagen ska tillämpas rättvist 
och likformigt när den nu finns. 

rimligt att det sitter en hel del bil- ·l---------------------------
pendlare i taxeringsnämnden ute i 
Södra Dalarp. Men ibland kan 
samförståndet bli väl kompakt. 
Jag tror faktiskt att kommunens 
gräsmattor ser prydligare ut om 
det även sitter en eller annan 
hundhatare i renhållningsstyrel

Kläm å t de få stora, inte de 
många små skattebovarna säger 
Joachim Retzlaff för det andra. 
Argumenteringen är lika vanlig 
som förståelig, och mot Vpk-riks
dagsgruppens ihärdiga initiativ för 
att komma åt den förra gruppen 
lär det inte finnas någon opposi
tion i partiet. Men saken är inte 
fullt så enkel. 

Dialektiskt samförstånd 
Dels blir många skattefuskare 

små en stor å - ett antal miljoner. 
Men det finns också andra och väl 
så allvarliga aspekter. Erfarna de .. 
klaratiansgranskare - mitt upp
drag har fört mej i kontakt med 
några - har bekymrat kunna in
stämma i talet om att Sverige hål
ler på att bli ett land av smafiff
lare, och att utvecklingen gått 
särskilt fort under senare år. Nog 
är det ett problem för oss som so
cialister att den gamla lutheranska 
eller socialdemokratiska samhälls
moralen håller på att urgröpas. 
Inte minst för sakens s. a. s. dia
lektiska sida - det egna fifflet 
skapar ett slags samförstånd som 
minskar indignationen över de 
storas bravader. 

Den moralurgröpningen stop
par man väsentligen inte med 
skattepoliser eller fler vanliga så
dana B~st~ sättet att skapa ett 
genomskinligt samhälle är färre 
och klarare regler. Låt oss avskaf
fa alla reseavdrag och se den nu
varande reformen som ett steg på 

sen. 

Turbo eller ponny 
Joachim Retzlaffs sista och 

kanske viktigaste punkt gäller me
ningen med »inopportuna» ställ- ~ 
ningstaganden. Ingen praktisk po
litiker kan bortse från opinionen 
och helt hålla sej till de höga prin
ciperna Låt mej i det konkreta 
fallet säga så här: 

Joachim Retzlaff talar om en 
»arbetarfientlig» politik som drab
bar dem som »tvingas kasta bort 
tid och pengar på långa arbetsre
SOD>. Visst finns det arbetare som 
drabbas och visst är det beklagligt. 
Men som typfall bland de aktuella 
bilpendlarna kan jag med visst fog 
välja en försäljningskonsulent som 
från en redan hygglig lägenhet nä
ra 'jobbet inne i Lund flyttat ut 
till Södra Dalarp »för barnens 
skull>>. 

Också han drabbas av de nya 
reglerna Hans planer på att byta 
upp sej till en turbo eller köpa en 
ponny åt dottern går kanske om 
intet. Han blir jävligt sur på Vpk. 
Fast det var han nog redan innan 
om vi får döma av valstatistiken. 
Så länge vi för en politik i folk
flertalets intresse - kan vi kosta 
på oss en och annan obekväm å
sikt. 

Gunnar Sandin 

PS. Löftet om att äta upp den 
gamla hatten är nog bara en reto

. risk figur. Inte har väl Joachim 
Retzlaff någon hatt? 

Pirater, 
girigbukar 
och halva damer 
Medan Malmö stadsteater för tillfället (?) går på kryckor så är 
verksamheten på Lunds stadsteater desto livligare. Gästspelen 
kommer slag i slag och alla borde kunna hitta något som pas
sar, från 6-åringen som förra helgen kunde se Fram för lilla 
Märta till Svensson som kunde beskåda Lill-Babs dagarna före. 

.Idag fredag och i morgon lördag 
ger man Den girige, Molie'res ko
medi om det eviga ämnet om 
kärleken till guldet och till sig 
själv. Denna klassiker ges som 
gästspel av Helsingborgs stadstea
ter med Claes Thelander som Har
pagon. 

Med Helsingborgs stadsteater 
har Lundsteatern sedan länge ett 
etablerat samarbete. Då är Fritea
tern från Stockholm en mer säll
synt gäst här i Lund. Onsdagen 
den 23 :e och torsdagen den 24:e 
är den emellertid på plats med 
Lars Forssells sjörövarsaga Pirater, 
eller Lasse i G a ta n, eller Sanning-

. ens pirater : pjäsen har varierande 
namn i teaterns annonsering. Men 
att det handlar om pirater är helt 

' klart. Huvudperson är nämligen 
Sveriges mest framgångsrike kapa
re, Karl XII :s gunstling Lasse i 
Gatan, sedermera adlad till Lars 
Gatenhjelm. En torparson från 
Halland som blev stormrik redare, 
en av 1700-talets smartaste skäl
mar som dog bara 28 år gammal. 
Pjäsens dubbelbottnade tema är 
pojkdrömmen och verkligheten, 
människors langtan efter frihet, 

äventyr och rikedom och hur den
na drivkraft lätt kan övergå till 
förhärligande av hänsynslöshet 
och våld. Det blir tveklöst ett av 
vårens intressantaste gästspel. Det 
kan nämnas att Lars Forssell Själv 
kommer på besök i Lund den 21 
mars, då han framträder på AF. 

Den 25 :e och 26 :e flyttar så 
Lilla Teatern över Den itusågade 
damen till stadsteatern där hon 
för omväxlings !Ikull får framträda 
på en rejäl yta inför en som man 
får hoppas ordentligt tilltagen 
publik, för det är hon värd, Staf
fan Göthes tänkvärda skapelse, 
som vanligen förevisas på Lilla 
Teaterns egen lokal med publiken 
vid småbord på cafe'vis. Damen i
fråga är egentligen två, nämligen 
de båda systrarna Winberg, vars 
helt olika levnadslopp vi flr följa. 
Pjäsen berättar om hur förvänt
ningar påverkar vår utveckling och 
vårt handlingssätt, hur vi lever 
upp till och blir det man väntar 
sig av oss. Det är en blandning 
mellan spex och kabaret på allvar
lig botten med mycket sång och 
musik. 
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Med näsan 
Vad gör vi i tider som dessa, när 
arbetsköparna sänker reallönerna 
och matpengarna inte vill räcka? 
Vi får göra som farfar och farmor, 
vända näsan mot jorden och se 
vad vi kan få upp. Gräver vi lite 
hittar vi sådana saker som r ab bor 
och potäter. Dessa hushållets på
litliga räddare. Vi tar och gör 
rabbemos! Trots de knappa tider· 
na kan vi väl tänka oss ett fläsk· 
lägg från fläskberget till moset. De 
feta tiderna är nu förbi, både då 
det gäller avtal och · grisar, så det 
blir ett magert lägg. Så här gör 
du: Tag l kg lägg, gärna lätt· 
rimmat (är det för salt tär du 
blötlägga) , och lägg i stora gry· 
tan. Fyll på med vatten så att 
det täcker. Använder du fårskt 
lägg så tillsätt 2 tsk salt per liter 
vatten. Koka upp och skumma. 
Lägg så i tre lökar i klyftor, fyra 
korn av vardera krydd- och vit· 
peppar, ett lagerblad och timjan. 
Låt allt koka på svag värme i ca 
två timmar. Köttet ska knappt 
kunna lossas från benen. Nu läser 
du resten av VB och sedan sk alar 
du kålroten på ett kilo, en morot 
och fem potatisar. Skär allt i 
bitar. När 45 minuter återstår av 
läggets koktid lägger du i kål· 
rot~- och morotsbitarna. Efter yt· 
terligare 30 minuter lägger du i 
potatisarna. När allt är mjukt tar 
du upp lilgget, häller av spadet 
(spara två dl till moset) och mosar 
rötterna och potatisen. Späd med 
spadet och smaka av med salt och 
peppar oeh klicka i lite smör. Ät 
med senap och begrunda vad jor
den kan ge. 

motjorden 

Nu har dom kört Vasaloppet. Vi 
lyssnade på radion och lyckades 
nä stan käima stämningen från den 
marssöndag i barndomen när so· 
len sken in genom fönstren och 
vi skulle u t och leka men fångades 
av rad iorösten från Evertsberg 
och förundrades över att dom 
faktiskt åkte skidor och över 
Mora-Nisse som skulle vinna. 
Så nu är det bara Hyresgästfö· 
reningens å, ~möte kvar innan 
det är dags att leta efter gröna 
blad på buskarna. 
I år kommer årsmötet en vardags· 
kväll - onsdagen den 23 mars 
i stadsbibliotekets hörsal. Det 
börjar redan 18.30 för att Lilla 
Teatern skall hinna spela delar 
ur sin revy Cafe Sump. Rykte t 
berättar att smörgåstårtan i år är 
utbytt mot 'snittar' från Wider· 
bergs. 
Motionshäftet, som kan hämtas 
på expeditionen Bangatan 10 A, 
innehåller 7 motioner - om hy· 
resstopp, samarbete med Korpen, 
medlemsavgifter, alkoholfria 
sammankom ster m .m. Dessutom 
har styrelsen en rad egna förslag. 
Säkert blir det en mycket inne
hållsrik kväll. 
Kanske luften känns lite ljum när 
vi går hem på kvällen. 

Sammankomst 
för nya V pk :are 
Lördagen den 19 mars ordnar: 
VPK Lund ett möte, i första hand i 
för nyinvalda och nyinflyttade 1 
VPK-medlemmar, kl 15 - 18 på · 
partilokalen, Bredgatan 28. 

På programmet står bl a infor
mation om VPK, kommunalpoli
tiken i Lund, presentation av Vec
kobladet och visning av tryckeriet 
acupress. Vidare kaffe, te och 
goda kakor, förhoppningsvis mu· 
sikunderhållning. Thomas Schly· 
ter visar bilder. 

Förutom nya medlemmar är 
även andra, gamla och nya, med
lemmar och icke-medlemmar väl
komna. 

Lisbeth Dahlin 
Monica Bondeson 

~HO 
0 .. : .· MARX VECKA 

Kapitalet band I 

·~. Mats Dahlkvist~ Att studera Kapitalet 
~ NU 140:- tillsammans 

. . (ord pris 240 :-) 
Bokhörnan-östra Vallsatan 25 - Bokhörnan 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJND 

Lö 19:e,P1 11.30 "V llr osäkra 
värl d ". Om nedrustning, för
svar, säkerhetspolitik. 

Lö 19 :e. TV2 22.00 "Kärlek 
förbjuden", Novell av Nadine 
Gordimer med sydafrikanskt 
apartheidmotiv. 

Sö 20:e, P1 10.00 " Världsbanken 
oc h den siste indianen 1. 
Kampen om väg 364 " . Om ett 
kontroversiellt vägb y gge genom 
Brasil ie ns djungel. Helder 
Camara intervjuas. 

Sö 20 :e, TV1 20 .00 "Pejling" 
Debatt om vå ra fördomar om 
invandrare. 

Sö 20 :e, TV2 21.00 "Försto· 
r ingen" (B iow up) . Antonionis 
sista fil m av klass, med Vanessa 
Redgrave. Stora priset i Cannes. 

Må 21 :e, TV2 21.40 " En åter· 
komst t ill diktens landsk ap". 
Porträt t av lyrikern , debattören 
och reportern Folke Isaksson. 

Ti 22 :e, TV2 22.00 "Tjeckoslova· 
. k i en i dag". Dokumentär var· 
dagsskildring. Jiri Hajek och 
vanligt f olk intervjuas. 

VPK Lunds kommunmöte är 
flyttat från A-salen på Små
lands Nation till studiecir
kelrum 3 p å stadsbiblioteket . 
Mötet är den 23 mars kl 
19.30. 

BLASORKESTERN repeterar och 
har årsmöte sö 2 0/3 kl 18 i Mi· 
kaelssalen, Domkapitlet. Utom 
sviten övar vi Get Your Rights , 
Jack. N y tt nummer: Dona Nobis 
Pacem får nr 95. Obs! l nget knyt
ka las, det uppskj u ter v i till vårav· 
slutningen! 

t----------------1 K V INNOCENTRUM lör. 19/3 
kl11-14, öppet hus med fika på 
lokalen Ö .Mårtensgat an 1 O, 2 :a 
vån. 

VBs tävling »Den sämsta historien 
om forskarbyn» är nu avgjord. Det 
har varit svårt för juryn att ur den 
rika skörden av bidrag vaska fram 
vinnaren. Det har hela tii!en dykt 
upp en ännu uslare historia. Efter 
övervägande.låter vi dock priset gå 
till följande: ·· 

Nils Hörjel gÖr sitt första be· 
sök i forskarbyn. Den befinner sig 
fortfarande under byggnad men 
det råder ändä en intensiv verk- 1 
samhet i. paviljongerria av forskare 
som kopplar sladdar, ~ppmärk
sam t studerar mätare, :slår om oli
ka kontakter m . m. Imponerad 
vänder sej Hörjel till sin guide, 
universitetsdirektör Sverker 0-
redsson och utbrister: 

- Det är ju fantastiskt hur fmt . 
ni har kommit igång redan! 

- J a, säger O redsson stolt. 
Och nästa vecka blir det ännu 
bä t tre för då kopplar de på ström
men. 

Bottennapp 

KVINNOCENTRUM må n . 21/3 
kl 18· 21, öppet hus med fika på 
lokalen, se ovan . 
KVINNOCENTRUM tisd. 22/3 
Film "Ett skri ur tystnaden" 
Diskussion o fika. Lokal se ovan. 
KU :s internationella utskott. 
Möte män 21/3 kl 19. Bredg 28 
VPK l F Fotbollsträning på Ler
bäcksskolan lördag kl 16 (utom
hus vid vacke ~t väder) . 
KHF:s föreläsningsserie tisd 22/3 
kl 19. "Kvinnor, kunskap och 
makt i teknikens värld" Före
läsning och diskussion med B oel 
Berner. B redgatan 28. 

Fladaktionen utgjordes av : Lars 
Bergström, Anders Emilson samt 
Olle Teleman. 

Nästa veckas kontaktredaktörar : _ 
Lars Borgström, 13 19 75, och 
Olla Talaman, _1_2 88 BO. 

Hemma
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