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Fredagen den 15 april 

Sensati~:nell röstning 

V pk och på senare tid också Mp har krävt at.t Lunds kommun klart skall säga till Vägverket att 
man inte vill ha Västra Ringen. Inte l 08 vid Klostergården och inte 905 runt Värpinge by. 

I tisdags var det så dags att gå till beslut. Kommunstyrelsen skulle utforma Lunds svar till Sta
tens Vägverk. In i det sista försökte man påverka politikerna. Man demonstrerade utanför, läm
nade över namnlistor. Tonerna från Pilelyckans sånggrupp klingade ända in i sammanträdesrum
met. 

SAP gjorde något som måste betecknas som sensationellt. Trots att man tidigare ivrigt talat 
för vägbyggena så röstade man med VPK och Mp. Lunds kommun hade alltså beslutat att med
dela Statens Vägverk att: Väg l 08 mellan Hö je bromölla och väg 905 inte behövs, och att det inte 
behövs någon ny sträckning av väg 905 utanför Värpinge by. 

Demonstrationer, opinionsbildning och namninsamlingar hade gettresultat. Man kan kanske 
hävda att beslutet var ett olycksfall i arbetet av en övertaktisk ordförande. Men faktum är att 
samtliga politiker i kommunstyrelsen åtminstone en gång röstade mot vägbyggena. 

Första maj 
Bo Hammar, Vpks partisekretera
re, blir huvudtalare i Lund på 
första maj (eftersom socialdemo
kraterna brukar samla farre de
monstranter kan deras gäst, Pierre 
Schori, knappast göra anspråk på 
den titeln). 

Förstamajfesten blir i år den 
30.4, dvs på lördagskvällen. Zaran
donga ordnar dansmusiken. 

I övrigt hänvisar förstamaj 
kommitte'n till utförlig informa
tion om begivenheterna i kom
mande VB-nummer men vill be
rätta att banderolltillverkning mm 
kommer att ske vid ett stort, ge
mensamt arbetsmöte på Vpk-lo
kalen måndag den 25 april kl 19. 
Boka in den dagen redan nu! 

Det erotiska kriget 
Om "sexualitet och samhälle" 
handlar ett offentligt möte på 
onsdag 20.4 kl 19.30 i stads
bibliotekets cirkelrum l, ar
rangerat av Svenska Kvinnors 
Vänsterförbund och ABF. 

Inbjuden talare är Birgitta Jarup 
från sociologiska . institutionen i 
Göteborg. Hon har sammanställt 
en studiehandledning till Rita Lil
jeströms rapport Det erotiska kri
get, som ursprungligen skrevs på 
uppdrag av prostitutionsutredning
en och sexualbrottskommitten. 
Men prostitution och könsvåld är 

bara en sida av " det erotiska kri
get". Därmed menas alla möjliga 
former av ojämlik arbetsdelning 
och avhumaniserade könsroller 
som utmärker dagens sexualmöns
ter. Förhållandet mellan könen har 
under historiens lopp styrts och 
förvanskats av både samhällsinsti
tutioner och ekonomiska intres
sen. Rapporten visar att kärleksliv 
och familjebildning inte heller idag 
är befriade från inblandning uti
från. Kommersialismen är t ex en 
av de krafter som nu hindrar män 
och kvinnor från att utveckla äkta 
och jämlika förhållanden. 

1 Öppningar? 
Lars Werner är i Kina för att åter
ställa Vpks relationer med KKP 
efter tjugo års djupfrysning. 

Själv köpte jag på Mårtens
torget Gnistan av en ambulerande 
försäljare. Gnistan har liksom Ny 
Dag och andra vänstertidningar 
bekymmer med vikande upplaga 
och dålig ekonomi. Det är ändå 
beundransvärt hur bra nummer 
den lilla redaktionen lyckas få 
ihop. 

Denna gång finns det en hela 
16 sidor tjock sektion om Kina. 
För den som inte visste det kan 
det meddelas att Gnistan (och 
SKP) nu har gett upp sin gamla 
följsamhet !$ed den kinesiska po
litikens olika turer och utvecklar 
en kritisk . 0 ch rätt pessimistisk 
syn på de&' riuvarande linjen. Man 
romantisefår fördenskull inte 
Maos politik u t an har sinne för 
dess begränsningar men återkom" 
mer ändå till den jämlikhetssträ
van som var dess kärna och som 
nu håller på att överges. SKPs 
självprövning är välgörande men 
säkert smärtsam, det vet vi i Vpk 
som har historisk erfarenhet av 
liknande processer. 

På köpet fick jag ett ex av 
Lundagnistan. Den ser inte myc
ket ut för världen men det gjorde 
heller inte Veckobladet (dess kla
ra förebild) för nio år sen. På det 
lokala i innehållet kan m an i alla 
fall inte klaga. Man är "tveksam" 
till Vpks förslag att bjuda Fidel 
Castro till Lund men för ett år sen 
hade man nog använt hårdare ord 
än så. I en artikel har Hans Wal
lengren synpunkter på den lokala 
hyresgäströrelsen, synpunkter 
som det säkert finns anledning att 
kritisera. 

Men då hoppas jag att någon 
vpk-are som är bättre insatt i 
frågan än jag gör det, i Lundagnis
tan eller VB. På samma sätt som 
det är glädjande att isen bryts 
mellan V pk och KKP är det roligt 
att SKP går in för en mer nyanse
rad politik. Vi i V pk bör inte neg
ligera dem bara för att de är små 
- vi är inte så rysligt mycket stör
re själva. Inte minst nu när de har 
problem med sin egen identitet. 
Nog vore det trist om alla de kvar
varande SKP-arna skulle försvinna 
in i uppgivelsen och socialdemo
kratin. 

Gunnar Sandin 



~~Äran tillfaller·gräsrötterna 
~ns am., En fråga som omedelbart dy- Elegånta elefanter finns en viss elegans även när ele-

ker upp efter Kommunstyrel- Vad flög egentligen i socialdemo- fantema dansar. 

Vi lever i en hård tid 
sägs det. Många menar att kristider 
leder till minskad solidaritet - ö
kad konkurrens. Är det sant? Ty
värr ja! 

På en arbetsplats uppstår en ge
menskap. Arbetslösa är en splittrad 
grupp. Olika erfarenheter, alla sit
ter på sitt .håll och alla är konkur
renter om de få jobb som finns. 
Man kan heller inte ena sig kring 
att vara arbetslösa eftersom det är 
en situation som man så snart som 
möjligt vill komma ifrån. Vidare är 
det så att de driftiga personer som 
skulle kunna samla andra arbetslö
sa kring sig är de som först får 
jobb. 

I kristider skall man ägna friti
den åt sin egen kropp. Bodybuilda, 
gå på solarium eller jogga, helst 

· springa maraton. Det . är bra när 
folk känner stolthet över sin 
kropp. stolta människor orkar 
mer än komplexfyllda. Men dyr
kan av den egna kroppen får inte 
bli det vik tigas te . 

Allt fler ser också till att fram
förallt få det bra sj älva. Sä tter bar
nen i Wa~dorfskolan. Den privata 
sjukvården ökar och andra ägnar 
sig åt att odla egna morötter. Aven 
Vpk Lund känner stagnation. 
Sommarstugor, trädgårdar och ten
nistimmar har blivit viktigare än 
politiskt arbete. 

Vad skall man då göra? 
Fly undan, deppa ner sig? Nej 

tvärtom! Varför skall man· gömma 
sig eller gå runt och känna sig dys
ter. 

Mot spartänkande sätter vi vi
sioner. 

Vår form av friskvård är inte 
jogging utan istället stärkande de
monstrationer. 

Mot arbetslöshetens splittring 
sätter vi tankens gemenskap. 

Och om du nu känner hur din 
muskelfyllda, brunbrända bröst
korg svämmar över av arbetslust: 

Välkommen till Bredgatan 28, 
där vi lovar att sysselsätta dig efter 
bästa förmåga! 

Till sist: kul att Yass'ir Arafat 
kom! bet visar att vi i Sverige trots 
krisen har förmågan att visa solida
tet. 

Lug1•, aUa ni otåliga, årsboken 
"Lund sett från vänster" utkom
mer som vanligt till första maj. 
Om innehållet har ännu inget an
nat avslöjats än att det blir rikt 
och varierat, .men redaktionen 
mumlar hemlighetsfullt att den 
har ett Ess i rockärmen. 

Försäljning kommer att ske på 
. festen och vid demonstrationen, i 

bokhandeln och via VB . 

sens beslut om Västra Ringen kraterna som svängde från att vara 
är: Vad betyder detta poli- vägarnas starkaste anhängare till 
tiskt? Vad kan vi lära? att i slutomgången röst~ emot? Gi-
Den första och vik tigas te lärdomen vetvis blev ~e sura p a bor~arnas 
måste vara att det alltid lönar sig r~vspel och ville VlS~ att ~ak~lkrost-
att kämpa för sina krav och för si- mngar _och andra t]\lvtnck mte lo-

å 'kt D t·· ·· kilt [''d' d nade s1g. Men det ar klart att de 
na s~ er.o e arsars ~a Jan e harhaft en intern debatt om vägar-
att nagot sadant mtraffar 1 dessa t!- na och att det finns många som har 
der. UppgiVenhet och. mlSsmod har varit emot redan på ett tidigt stadi-
la~ge nog legat nara ytp.n for um. 
manga. ~an har kansk_e_ fr~gat Slg En stark, välorganiserad opini-
varfor kampa med_ po~tik 1 motig on utanför SAP ger givetvis de go-
hogervmd nar det anda m te ger re- da krafterna inom partiet råg i ryg-
sultat. Kampen mot vagenhar_gett gen. Och varför skulle egentligen 
r~sultat, .?ch. en stor .~el av aran någon socialdemokrat i Lund vara 
t~lfaller grasrotte_rna 1 Kloster- missnöjd med utfallet? Man har 
gardens b:(alag, Pilelyckans kon- gett borgama en läxa. Man sitter i 
tak.tkomm1tte och andra som utan regeringsställning i landet med 
storre politisk vana men med_ Sltt makten över Statens Vägverk, 
e11gag~ma11g och sm envishet ar en som ju ändå slutligen bestämmer. 
forebild for oss alla. Och i Lund står man på miljövän

nernas sida mot de borgerliga. Det 

V pk i Kävlinge 
VB har hälsat på hos VPK i vår grannkommun Kävlinge. Där 
har man nyligen skaffat eri lokal för sina aktiviteter. På andra 
våningen i ett hus på Nygatan, snett emot Konsum, håller VPK 
till. 

Vi frågar ordföranden Birgitta Ehlin varför man skaffat lo
kal till en sådan liten organisation, ett tiotal medlemmar och 
sympatisörer. Hon säger att det är ett försök att hålla igång 
verksamheten , att samlas kring något men också för att få 
kontakt med andra grupper och folk i allmänhet. 
Det är trögt att jobba i en liten 
kommun (ca 20 000 inv) där det 
mest radikala är socialdemokrater: 
na. Många i kommunen är pendla
re, men i Kävlinge finns många 
arbetsplatser och många arbetare. 
Socialdemokraterna, som har ma
joritet i fullmäktige, är inte pre
cis öppna för samarbete med väns
tern, snarare tvärtom. Någon 
kommunistisk tradition finns inte, 
de sista spåren försvinner någon 
gång på 20-talet. 

När VPK startade igen, med 
att ställa upp i kommunvalet 
1976, var det inte infödda Käv
lingebor som drog igång det hela 
utan inflyttade VPK-are. Nu har 
man ett mandat i fullmäktige. 

I lokalen är det liv och rörelse, 
hela familjer har kommit. De vux
na sitter och diskuterar över nä
verarbete och barnen leker eller 
äter våfflor. Det fmns lekrum, 
kontor och ett stort rum där man 
kan ha möten eller sitta och job
ba. 

Näverarbete ja. VPK-arna gör 
näverarbeten för att sälja på den 
månatliga marknaden i Kävlinge. 
Förutom eventuella inkomster är 
det lättare att sitta och prata över 
något praktiskt arbete. 

Lokalen håller öppet för all
mänheten varje söndag mellan· 
14-19. Då kan man gå dit och fika. 
eller sitta och prata. 

Nu hade man inte tänkt nöja 
sig med denna verksamhet. ·Det 
finns behov av ett samlingsställe 
för vänsterfolk i Kävlinge, och 
man vill driva lokalen på en breda
re bas än VPK :s. En förening skall 
bildas och när VB var där tillsattes 
en interimsstyrelse, eller mindre 
högtidligt en arbetsgrupp, för att 
arbeta fram ett förslag till verk-
samhet. Tanken är att föreningen 
ska syssla med arbets- och hant-

Näverarbete i Kävlinge 

verksverksamhet, barn- och ung
domsverksamhet, cafe eventuellt 
med bokförsäljning och ammgcra 
kulturevenemang. Det låter myc
ket, men man måste ha planer. 

Hälften av arbetsgruppen be
står av latinamerikaner, som också 
är intresserade av att medverka i 
föreningen. 

Man vill alltså skapa ett ställe.i 
Kävlinge där vänstern kan samlas 
och umgås. Barnen som inte har 
så många andra ställen ska också 
kunna använda lokalen, ensamma 
eller med de vuxna. 

Åk gärna och hälsa på en sön
dag. Leta efter ett litet vitt hus 
snett emot K-marknaden. 

Lars Nilsson 

Tredje järnvägsspår 
För verkliga miljövänner, de som 
varit aktiva i kampen mot vägarna 
gäller det att omedelbart gå vidare. 
Vägverket har planer på att bygga 
om en trafikkarusell på E 6 :an vid 
Prästberga. Där skall vara av- och 
påfart för Lund. Det måste stop
pas för det är anknytningen till E 
6 :an som är det verkliga hotet. Blir 
den av kommer trafiken genom 
Värpinge och västra Lund ända in 
till Bantorget att mångdubblas. 
Man räknar med en ökning från 
2 500 bilar per dygn till 6 -7000. 
Kampen måste gå vidare och riktas 
mot vägverkets planer att förstöra 
miljön i Värpinge och på väster 
och det brinner i knutarna! 

Vi behöver inga nya bilvägar 
mellan Lund och Malmö! Bygg ett 
tredje järnvägsspår istället! 

RN 

Brecht som spex? 
Lunds Nya studentteater säger sig 
ha kommit fram till att "vi nuför
tiden har blivit vana vid att höra 
ord som klasskamp" och att man 
därför har vågat sig på att ta upp 
Brechts Tolvskillingsoperan. Så sä
ger man i varje fall i ett uttalande 
i pressen. 

Man tänker inte "smussla med 
budskapet" men inte heller speci
ellt framhäva det, betonar för sä
kerhets skull talesmannen. Det är 
istället framför allt "den underbara 
musiken" och "den fina humorn" 
som man fastnat för. Brechts ideer 
om en episk teater anser man för
legade, nej nu är istället målet en 
"känslomässig upplevelse" och in
te en " intellektuell". Vad Brecht 
kunde tänkas ha haft för mål med 
sitt stycke efterfrågas inte. Helt 
frankt deklareras: "Vid det marx
istiska budskapet tänker vi inte 
fasta för mycketuppmärksam het". 
Vid studenternas Brechtspektakel 
bör man nog inte heller fasta för 
mycket uppmärksamhet... 

Varför har man inte valt ett 
gammalt beprövat studentspex 
med en gång? Ensemblen består ju 
av gamla spexare. Eller har man 
stirrat sig blind på det faktum att 
Tolvskillingsoperan faktiskt hade 
sin svenska urpremiär just på AF 
1932, även då med spexare i roll
listan? I så fall är projektet ett o
vanligt missriktat utslag av traditi
onsbevarande. 

Brax 

över Alperna 
till Medelhavet 

Några restplatser finns kvar till 
Vandringssektionens barnvänliga 
äventyr den 12-23 juni. Plane
ringsmöte hos Bengtsson/Jakobs
son onsdag 20.4 kl 20. För infor
mation kontakta Gunnar Sandin, 
tell3 58 99. . . 



Cafe Ariman - äntligen! 
Almquists ande i Lund 
På Kungsgatan ligger nya Cafe 
Ariman. Det drivs av Renee 
Tunbjer, Liselott Lund och 
Lisbeth Brunn, som i två år 
har kämpat med myndigheter
na om olika sorters tillstånd . 
För några veckor sen öppnade 
man och gensvaret tycks vara 
som suget när ett tomrum has
tigt fylls. Cafeerna är på väg i
gen, men Ariman är inte bara 
ett cafeutan också en förening 
för kultur. 

Väggarna inne på Ariman är lätt 
rosenfargade och stolar och soffor 
är stoppade. Där står ett piano och 
en palm. På den ena väggen hänger 
en liten bandspelare att lämna i
från sig en dikt i eller att lyssna på 
någon annans ur. Där ligger Ord 
och Bild, Rallarros, Krut och 
Dagens Nyheter. Kaffet kan du 
fOrutom på det vanliga viset även 
få som Espresso eller Cappuccino. 

Ariman har en mängd tidningar· 
och skrifter av mer ovanligt och 
svåråtkomligt slag, däribland den 
norska Gateavise och den danska 
K0benhavn. Och man hittar ovan
liga foton och affischer i svartvitt 
som liksom tidskrifterna är till för
säljning. Av foton och affischer 
kommer en del från New Y ork och 
har varit besvärliga att få fram. 

Kamp och tradition 
Tanken med Cafe Ariman är att 
värna om cafe'traditionen och att 
vara en öppen plats för kommuni
kation av skiftande slag. Det kan 
vara som ett personligt hem. Man 

ska kunna läsa dikter där, sjunga, 
visa sina bilder, lyssna på musik, 
sitta och prata eller spela schack 
och tänka. När våren har blivit var
mare kan det bli gatuteater. 

Ett cafe kan vara ett ställe att 
rätt och slätt fika på men också ett 
socialt rum där allt kan hända. För 
de tre grundarna är det dess u tom 
ett sätt att försölja sig som kultur
arbetare. 

Renee talar om "mångfald", 
"rikt, socialt liv" och "motstånd 
mot förflackning". Hon ser verk
samheten som att hålla en kamp 
vid liv och hävdar det personliga 
gentemot det reglerade och unifor
merade, "allt som utgår från den 
personliga lusten att finnas till". 
Massor av grupper ute i Europa har 
fått inbjudan att använda Cafe Ari
man och på onsdag håller den ny
bildade kulturföreningen sittförsta 
möte. 

Myndigheterna 
Kampen med myndigheterna för 
att förverkliga drömmarna om ett 
cafe var lång och lärorik. Det blev 
realpolitik där långtifrån allt lyc
kades. Till exempel hade Ariman 
tänkt sig att samarbeta med Seger 
om matvaror, men det tillät~ inte. 
Reglerna föreskriver massproduce
rade industrivaror i fall som detta. 

Namnet Ariman är inspirerat 
av den gamla sagan om Ormus och 
Ariman. Det är en kamp om prin
ciper mellan de båda. Ormus vill 
skapa det goda samhället genom 
organiserat våld medan Ariman 
menar att det ska växa fritt på den 
personliga erfarenhetens grund . 

KG 

Om natten for ett förvånande väsen i mångfaldigt skiftande gestalt om
kring över jorden. Utan plan, utan avsikt, utan ordning kom det, gick 
det, förgick det, och lyckades·, 

Man hade icke lämnat ett spår, icke vidtagit någon åtgärd, ej gjort någon 
handling själv. Men sakernas verkliga inre hade vaknat, där han farit för
bi. 

Carl Jonas Love Almquist: Ormus och Ariman 

Ferieschweizaren 
Strax före påsk fick vi i fly
gande fläng följande intervju 
med den kände (s)-politikern 
Rikbert Behn, just fårdig
packad för avresa till re
sidenset i Schweiz och väl
behövliga vårferier. 
-Du är packad och klar Rikbert? 
-Jag tror det mesta är med. Ska 
bli skönt att komma till alper
na. 
-Till frågorna. Som gammal poli
tiker med rötter i facket har du 
som gammal Lundabo skaffat dig 
överblick kring tids-vågor och -rö
relser. Ställer du verkligen upp för 
Palme och grabbarna till hundra 
procent? 
-Klart jag ställer upp. Vi litar 
på våra experter och tror ben
hårt på Palme och regeringen. 
De kommer att fixa det. Tro mig. 
Först svångrem sedan svängrum 
utom för oss som har ansvar. Vi 
måste alltid ha svängrum annars 
skulle det paja. 
- Men, det här med devalve
ringen. Anser du att den var rätt? 
Det var ju rena lurendrejeriet. 
Vanligt folk får det sämre när 
kronan skrivs ner och industrin 
tar tillbaka marknadsandelar ut
rikes. Men det leder ju till min
skade beställningar i industrin 
utrikes ()ch en ökad arbetslös-

het där. Är det solidariskt att göra 
så, tycker du? 
- Palme är ju världsberömd på 
solidaritet, så kom inte och 
snacka. J ag litar på kanslihuset 
och riksbanken. Och vi måste 
klara budgetunderskottet. Och 
knegarna måste handla mindre 
utländskt annars går det åt hel
sefyr med bytesbalansen. Vi 
måste underlätta för kapital
ägarna för att vi ska få fart på 
ekonomin. Och så måste vi 
spara annars går det inte. Och 
skatten ska höjas i Lund. 
-Du som är gammal rörelse
kärn pe känner väl till A tterdag 
Värmelin som på 1880-talet skrev 
en pamflett »Kan sparsamhet 
rädda proletariatet>>. Tror du 
inte hans tankar är lika rik tiga 
idag som då. Om man alltså 
har en klart socialistisk utgångs
punkt för sina ställningstagan
den? 
-Ja, vad jag vet höll ju den där 
Atterdag bara på och bränna 
och ha sig och invadera. Och 
så var han ju dansk, så hans 
snack ska vi nog glömma. 
-Vanligt folk ska alltså spara 
och dra åt svångremmen så att 
de rika ska kunna bli ännu ri
kare och bli snälla och glada 
och kunna expandera sam-

. tidigt som vi ser till att ar-

betslösbeten stiger i andra län
der. 
- Självklart. Det gäller ju att 
konkurrera och ta de rät ta 
greppen. Precis som i brottning. 
Missa aldrig en halvnelson for 
då ligger du där och var inte 
fuktig i nävarna när d1. tar ett 
nacksving för då fastnar du i 
ett livtag. Det är ju livet det 
gäller i vår krassa värld. Vi 
måste få hjulen igång och 
expandera, annars blir där inget 
över att fordela till de fattiga. 
Hand i hand med Gyllenhammar 
och Werthen ska vi nog klara 
det. För att inte tala om Annmo 
och de andra Lundadirektörerna. 
-Hur .. känns krisen för dig Rik
bert? Arligt talat. 
-Känns och känns. Det är klart 
det känns. Men nu ska jag koppla 
av ett tag i Schweiz och grunna lite 
över nya grepp. Man tänker så bra 
i den höga alpluften. Innan jag 
sticker vill jag tillägga en viktig 
sak: Bygg broar och vägar! Bygg 
Västra Ringen! Det ger jobb och 
va fan gör det att vägen . inte 
behövs. Nynnande ger han sig 
iväg mot planet: »Bygg vägar 
och broar hur många som 
helst.. .. >> 

V. Ergilius 

(s) vill minska 
lekmannainflytande 
Det är sällan .VB bevakar rätts
frågor trots ·att det finns ett 
flertal vpk:are som är invalda 
som nämndemän Lunds 
tingsrätt. 

·Dålig proposition 
För 14 miljoner inbesparade kro
nor per år är nu socialdemokratin 
beredd att försvaga det folkliga in
flytandet i våra domstolar: de har 
lagt en proposition i riksdagen som 
går ut på en sänkning av antalet 
nämndemän i de flesta mål till tre, 
från nuvarande fem . Det är olyck
ligt att regeringspartiet på detta 
sätt minskar representativiteten i 

: rätten. Med bara tre nämndemän 
är risken stor att man får en sned
fördelning när det gäller kön, par
titillhörighet, klassbakgrund och 
ålder. 

Visserligen skall nämndemän
nen döma efter lagen, men det 
finns ju stort utrymme för subjek
tlYitet när det gäller att värdera be
visföringen ochbesluta om påföljd. 
En arbetare eller arbetslös - för 
det är ofta en sådan som åtalas 
kan genom den nya reformen ha o
turen att hamna inför en helt "bor
gerlig" rätt. Och det innebär vanli
gen att lag och ordning betonas på 
bekostnad av social förståelse och 
mildhet i påföljden. 

Vad historien lär 
Att dömas efter lagen är förvisso 
en medborgerlig rättighet, mening
et fall är det andra helt likt, någon 
mekanisk lagtillämpning finns där
för inte. En undersökning av hur 
domstolarna fungerat i Tyskland 
före, under o~ efter den national
socialistiska eran har visat att lag
stiftningen int.e ändrats så mycket, 
trots att k<!f.aktären på domsluten 
helt skiftafi.'<Det är i stället domar
kåren som ändrat sina tolkningsra
mar. 

Utan allajämförelser i övrigt är 
detta en tankeställare. Den visar 
att en professionell, konservativ 
domarkar lätt kan utvecklas i auk
toritär, repressiv riktning. Det 
svenska systemet med en politiskt 
vald lekmannanämnd är ändå en li
ten garanti för att sådana här sväng
ningar inte sker i tysthet. Det är 
sorgligt att socialdemokratin vill 
försvaga detta lekmannainflytan
de. 

Anfall är 
bästa försvar 

FH 

Det är fantastiskt : Bofors ska le
verera drygt 600 eldrör till 40 
mm lvakan((automatkanon för 
luftvärn) järn te ammunition till 
USA:s nya interventionsstyrka och 
socialdemokraterna säger att det 
hade vi ingen aning om, vi trodde 
att det gällde att de var till för
svar av Chicago och Kalarnazoo 
mot överraskande låghöjdsanfalL 
Och när de sen överbevisas om 
vad det gJller så går de över 
till att tala om att luftvärnska
noner är väl alltid ett defensivt 
vapen. J ovisst, och anfall är 
bästa försvar, det vet ju alla. 
I nästa omgång får vi säkert 
höra att om inte Bofors till
verkar kanonerna så gör någon 
annan det. Ska hyckel och med
löperi bli regeringens bärande pol
itiska princip? Prick . -
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" Lärarna. i Malmö 
I Veckobladet 12/1983 beklagar 
"K G Ravintola" att lärarna i Mal
mö "kör efter Gormander/Myr
dallinjen". I övrigt tycks det gå an 
att bo i Malmö, enligt Ravintola. 

Ravintala är ändå en av de 
1yckligt lottade som har genom
sk~dat lärarkåren i vår grannkom
mun. Synd bara om de barn vars 
föräldrar "inte fattat det hela", 
heter det. J a. stackars barn. 

Nu är det så att jag råkar till
höra de lärare som kan beskyllas 
för att undervisa efter "German
der/Myrdal-linjen". I Malmö 
dessutom:! Visst händer det att nå-

- go n elev eller förälder klagar. Det 
är i så fall nästan uteslutande 
bortskämda direktörsungar eller 
ett och annat barn med föräldrar 
tillhörande den akademiska väns
tern. Men de flesta är nog ganska 
nöjda, kanske särskilt mina in
vandrarelever. Ravintala kan ju 
höra sig för. 

J ag måste emellertid påpeka 
att beteckningen "Gormander/ 
Myrdal-linjen" är lite missvisande. 
För arbetet i klassrummet har jag 
haft störst användning för de kun
skaper jag fått av Sten Schönbeck 
och Anton Semjonovitj Makaren
ko. De har betytt mycket. Gor
manders och Myrdals bidrag in
skränker sig till att de åter dragit 
fram arbetarrörelsens traditionella 
hållning i skolfrågan i ljuset och 
att de formulerat ett antal argu
ment i skoldebatten. Men det spe
lar knappast någon större roll för 
mitt dagliga skolarbete. · 

Makarenko-linjen alltså. Om 
Ravintala till varje pris måste ha 
en etikett. Makarenkos "Vägen 
till livet" fmns, för övrigt, att 
köpa i de flesta vpk-boklådor. 
Frågan är bara om någo n av de 
som brukar gå dit har bemödat sig 
om att ta del av det som döljer sig 
mellan bokens pärmar. 

Makarenkos verk och ideer 
används i lärarutbildningen i en 
del länder. Dock inte i något väst
kapitalistiskt land. Och en sak är 
säker: Malmö vore inte vad det 
är om en bråkdel av tärarna där
städes körde efter "Makarenko
linjen" . 

Sven Roseli 

------------
Undran 
K G Ravintola framhåller i VB nr 
12 Malmös förtjänster framfår 
Lund. Hans höjdpunkt är: "l vår 
grannkommun har dom nämligen 
öppet på systemet även på lörda
gar." 

När började köpenhamnarna 
med systembolag? 

FJ 

~ . 
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Fransk bondsoppa · 
på Lenins vis 
Med stigande förvåning läser jag 
VBs receptspalt. De läckra och 
konstfulla kreationerna avlöser 
varann. 

Men eftersom VB är en kom
munistisk tidning kan man också 
se de invecklade recepten som ut
slag av socialismens ideologiska 
kris eller mellanskiktens krampak
tiga självförverkligande. Var spå
rar man i dessa recept Lenins kri
tik av det fördummande hushålls
arbetet och de gamla kommunis
ternas ljusa kollektivköksperspek
tiv? Produktivkrafternas utveck
ling som även på denna sektor ska 
befria människorna? 

För att även Lenin ska komma 
till tals ger jag härmed mitt favo
ritrecept på Fransk Bondsoppa: 

Koka upp en liter vatten. Rör 
i en påse Fransk Bondsoppa. Låt 
sjuda i fem minuter. Servera. 

Gott? Javisst. Den nya genera
tionen torrsoppor är visserligen iri
te billiga men i gengäld välsmak
ande och vad jag kan förstå till
verkade av fina råvaror. Och det 
är vid närmare eftertanke in te så 
konstigt att personer som yrkes
mässigt tillverkar soppor dagligen 
får ett bättre resultat än amatörer 
som slabbar ner köket med band
soppeingredienser kanske en gång 
i halvåret. 

Farbror Joachim 
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Snöbollskrig i Folkets Park 

Nu är det snart premiär för teater 
i Folkets Park. Riksteatern ger 
torsdagen den 21 och fredagen 
den 22 april Snöbollskriget av Ha
gar Olsson. Pjäsen, som ges som a
renateater, ställer frågorna: Hur ser 
världen ut idag under stormakter
nas pågående kapprustning? Finns 
det likheter med 30-talet? Existe-· 
rar neutralitet? 

Pjäsen skrevs på finska 1939 
och den handlar om människornas 
innersta relationer och hur dessa 
påverkar det historiska skeendet, 
krig och fred. I snöbollskriget rå
kar den värst u t som inte vill vara 
med. I pjäsen är det Finland som 
politiskt blir illa åtgånget, Finland 
som in te ville vara med. 

Den finlandssvenska författar
innan Hagar Olsson levde mellan 
1897 och1978.Honharuppmärk
sammats mer och mer i Sverige 
som en god betraktare av sin tid. 

Öppet hus på Öster 
Det var inte länge sedan VB s Luci
fer skrev en översvallande krönika 
om bostadsområdet Djingis Kahn 
på Östra Torn, dess rika musikliv 
och dess gillestuga. För den som 

· vill testa Lucifers tillförlitlighet 
finns det ett tillfalle att avlägga 
ett besök på nämnda gillestuga på 
söndag (17 /4) mellan kl 15 och 
18. Då har. nämJ.jgen Vpk:s stads
delsgrupp Oster Oppet Hus i Gille
stugan (gatuadress .Uardavägen, 
vid Piabutiken). 

I det öppna huset vankas det 
musik av Nällorna bränns och 
möjligen också av någon version 
av Blåsorkestern. Här blir även 
möjligheter att titta närmare på 
en utställning om en tänkt so cia
lism i Sverige. "Himmel eller 
pannkaka" heter den. Dessutom 
kommer det naturligtvis att till 
överkomligt pris serveras kaffe 
med dopp. 

O FÖR SOMMARENS RESOR 
Annorlunda reseguider för dig som vill se 
mer än den vanliga turistfasaden. 

QQ Paris London Berlin 
Köpenhamn Stockolm 

Ordinarie pris per stad 65.00 
JUST NU 48.75 

I veckan har nya nummer av bl a följande tidskrifter inkommit: 
Cafe Existens, Fotograficentrums Bildtidning, Gula Ärtor, Magasin 
Kusin, Kvinnavetenskaplig Tidskrift, Ord & Bild, Ordets makt, 
Pockettidningen R, Kalejdoskop och Socialistiskt Perspektiv. 

BOKHÖRNAN Östra Vallgatan 25 BOKHÖRNAN 

Kvinnaseminarium 
Lördagen den 16/4 kl · 11 i Medel
tidssalen, Folkets hus Lund. 
Ur Programmet: Kerstin Bergöö 
och Ingegerd Röster-Rosenberg 
talar om »Språk och kön i skolaiD>. 
Kvinnor i kommunalpolitiken, 
Birgitta Edgerton och Bodil Hans
son inleder. Praktiska problem i. 
samband med »kvinnopatrulleror. 
Medtag gärna hembakat till kaffet 
uppmanar arrangörerna, som är 
Vpk Skånes kvinnapolitiska ut
skott. För förfrågningar ring 
Iris· Nilsson 046/11 85 91 eller 
Ewa Brulin 046/12 90 40. 

• ' fl .•• 
KU ARBETSMÖTE sö 17/4 kl 10 
inför 1 :a maj och arbetslöshets
veck an på lokalen, Bredgatan 28, 

KNUT A R: dansteater om våra svä
righeter att mötas. Kari och Karin. 
Fred 15.4 kl 19, stadsbibliotekets 
hörsal. 
ÄGGBOLLEN: lekteaterpjäs för 
barn mellan ett och sex ä r. Lunda
gruppen Kärnorna. Sön 17.4 kl 16. 
K V :s teaterstudio, M ärte nstgt 5. 

BLASORKESTERN : ingen spel
ni ng p il Mil rtenstorget 16.4. 

B LASO R K EST E R N: repetition 
sön 17.4 kl 19.00på Pal<estra. Svi
ten men också 1 :a maj-träning. 
ÖPPET H US med V pk Öster , sön 
17.4 kl 15-18, Gillesstugan på 
Djingis Khan (vid Pia närköp, Uar
davägen, Ö Torn). Musik: Nällor
na bränns, utställning: Himmel el 
ler pannkaka, kaffe med dopp. 

HY RESGÄSTFÖRENI NGENS 
kontaktkommitteer pil Kloster
gården arrangerar informations
och diskussionsmöte om kabel
tv-projektet. Ti 19.4 kl 19, Klos
tergärdens fritidsgilrd . 
VPK IF: träning lö 16.4 kl 16. 
Fotboll utomhus om det inte är 
för jävligt väder. 
PLEKTRUM : Air Condition; 
funk/jazz Sparta 15/4 kl 22. 
Bluesband Sparta 17/4 kl 20. 

KOMPOL har möte mån 18.4 kl 
19.30. Dagens politiska frågor: 
det kommunala ekonomi- och 
budgetarbetet. 

~ECHOBUDI!T 

REDAKTIONSUTSKOTT: Lars 
Nyman, Kristina Lanthe'n, Finn 
Hagberg och Anders Emilson. 

NÄSTA VECKAS KONTAKTRE
DAKTÖR: Olle Teleman, tel 12 
88 80, och Lars Bergström, tel 
13 19 75. 
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