
Utkommer fredagar 
Fredagen den e ruan 

Byprojekt i 
Nicaragua 

Nu är byprojektet i Jose' Be
nito Escobar i full gång . I da
garna väntas definitivt besked 
från SIDA om bidrag för 1984 . 
Men trots att nicaraguanska 
staten också stöder projektet 
ekonomiskt fattas fort 
farande drygt l 00 000 kronor 
som stödföreningen NICA
RAUAC hoppas kunna samla 
in. 
Det var för knappt ett år sedan 
som Veckobladet berättade om 
det byprojekt som nio elever vid 
arkitekt- och väg- och vattensek- · 
tionerna arbetade med . Sedan 
dess har projektet presenterats, en 
rapportbok kommit ut och upp
byggnaden påbörjats i byn Jose 
Benito Escobar. 

-Ett av de mest nyanserade 
projekt som lagts fram på arki
tektskolan, kommenterade en av 
de professorer som var med vid 
presentationen . 

- J a, lovord har vi fått men 
det skulle inte skada med lite mer 
konkret stöd, menar gruppen som 
själva lagt ner oerhört mycket av 
både arbets- och fritid på projekt
et . 

När Jaime Valdes och Helena 
Molin i höstas presenterade det 
för bostadsministeriet i Nicara
gua ansåg de ansvariga att det var 
det bästa självbyggeriprojekt de 
sett . 

- Att invånarna själva kan del
ta i uppbyggnaden av sin by och 
att de metoder vi föreslagit lätt 
kan appliceras på liknande projekt 
i landet ser vi som vårt främsta 
mäl , kommenterar Jaime Valdes. 

Därför har enkla konstruk
tioner varit nyckelbegreppen för 
hela projektet. Byn J o se' Benito 
Escobar ligger i västra Nicaragua, 
norr om Managuasjön i ett av re
geringen starkt prioriterat risod
lingsområde. Byn översvämmas 
c~fta under den halvårslånga regn
perioden och är dessutom stän
digt jordbävningshotad . 

Sedan Jaime Valdes och Hele
na Molin varit på rekognoserings
resa i Nicaragua 1981, därför att 
de gärna ville göra ett internatio
nellt solidaritetsarbete under sin 
studietid, fick de i uppdrag att 
planera en uppbyggnad av byn. I 
det arbete som presenterades och 
som utarbetats tillsammans med 
fyra andra arkitektstuderande och 
tre elever i avgångsklassen på väg
och vattensektionen under led
ning av arkitekt Mirina Curutchet, 
ingick bl a följande förslag: 

Flyttning av själva bostads
platserna till en säkrare grund in
till den gamla, uppförande av hus 
i modulform med en grund av la
vasten, fasad av trä och tak av te
gel, vattenledningssystem med ta 
tappställen och anslutande av 
tvätthus i sju "kvarter", avlopps
och dräneringssystem sam t upp
förande av skola och daghem . 

4 
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Program-. . 
revision 
Tora Friberg, som är supple
ant i vpk:s centrala partisty
relse, berättade på vpk Lunds 
årsmöte att den programkom
mission, som hon sitter i, 
kommer att föreslå en pro
gramrevision . 
Många avsnitt behöver omarbetas. 
Beskrivningen av statens roll är 
för fyrkantig i det gamla program
met. Fredsfrågan m ås te ses över. 
K vinnoförtrycket analyseras för 
ytligt. Relationen yrkesarbete 
hemarbete tål att tänkas över. En 
vision bör ges av hur en socialis-
tisk utveckling skulle kunna se ut . 
Religionsfrihet bör skrivas in i 
programmet. Det bör klart mar
keras att vpk med folkrepresen
tation avser riksdagen. Även stra
tegin och ekonomianalysen behö
ver en genomlysning. 

Tora kunde också informera 
om att partiet kommer att anord
na en kvinnapolitisk konferens 
den 11 - 12 februari och att det 
förbereds en särskild kvinnapoli
tisk motion till riksdagen. Men i 
övrigt tyckte hon sig ha märkt 
en viss nedgång i intresset för 
kvinnakam pen. 

Teater, 
konsert, 

fest 
Nu gäller det att sno på för de 
senfardiga, för cirka åtti procent 
av biljetterna till "Kontrabasen" 
hade sälts redan i onsdags. Så räk
na inte med att det fmns några 
kvar speldagen (på fredag är kas
san öppen 14 - 18). 

För dem som missar pjäsen 
fmns dock möjlighet att slinka 
in på blåsorkesterns konsert vid 
22-tiden. Och vid halv elva blir 
det fest i och omkring Lidforss
salen. Lyxiga smårätter och ett 
blandat sortiment drycker, som 
det brukar vara på orkesterns 
fester. Och så spelar Climax! 

Vpk Lunds 
årsmöte 
Sammandrag av vad som hände 
på vpk-Lunds årsmöte . 

Medeltidssalen i Folkets hus 
var i det närmaste fullsatt av 
debattglada Lundakommunister . 

styrelsen påpekade svagheter i 
verksamhet (se ledare). 

Diskuterades om inte kompol
gruppen var för negativ gentemot 
miljöpartiet. 

Beslöts att tillsätta en agit
propgrupp med kreativa funktion-
er. 

Bengt Karlsson valdes till kas
sör och Jan Nilsson och Ulla 
Hansson nyinvaldes till styrelsen. 

Gunnar Sandin blir ledamot i 
Lunds kommuns namnberedning. 
(Vad ska nu hända? GS har tidig
are lycka t s göra en taxerings
nämnd till ett kampor,gan!). 

Hans Lindberg far huvudan
svar för Ny Dag-försäljningen, som 
delvis ska omorganiseras. 

Henrik Telemans motion om 
ett öppet hus, där vpk-Lunds ide
er ska presenteras för en större 
publik bordlades. 

Till valberedning valdes Göran 
Persson, Gunlög Stenfeldt, Chris 
Nilsson, Mats Nilsson och Tomas 
Peterson. 

Ovanligt sympatiska hälsnings
tal hölls av Tora Friberg (parti 
styrelsen), Gunnel Nilsson (dist 
riktet), Jan Östergren (KHF) och 
Kristina Zitko (KU). 

Ett förslag att styrelsen skulle 
ta ansvar för Vänsterns vårprome
nad och nyårsfirandet på stortor
get avslogs. styrelsen kan inte be
lastas för mycket ansåg majoritet
en. 

Sextetten Folkets Fana spela
de och Bengt Hall visade bilder 
från Bona folkhögskola. 

Uttalanden togs till stöd för 
"Folkets fredspris" och "Rejäla 
lönelyft - avskaffa arbetslöshet
en". 

Ett förslag till bokcafe ska 
föreligga till senast nästa årsmöte. 

Beslöts att tillsätta en mindre 
valförberedande grupp senast 1/9 
-84 och att genomföra en mötes
kampanj iPför l maj. 

Mötet ville inte, som en motio
när föreslog, besluta om stadsdels
inventeringar inför möjligheten av 
att kommundelsnämnder införs. 
Det får komma längre fram, tyck
te man. 

Mötet klarades av på en dag 
vilket är ett klart bevis på att in
ga allvarliga menin&smotsättningar 
förelåg. Nu återstar årsfesten på 
lördag. 



stadsdelsgruppernas 
framtid 

Vpk Lunds årsmöte präglades av 
en viss optimism, trots att verk
samhetsåret inte varit alltför lys
ande. Medlem santalet har sjunkit 
något, aktivitetsgraden i stadsdels
grupperna har varit låg, och där
för har kanske många medlemmar 
hamnat utanför regelbundet parti
arbete. Å andra sidan har de 
kommunalpolitiskt aktiva och in
ternationella utskottet skött sig 
med den äran. Detsamma ska väl 
kunna sägas om VB , blåsorkestern 
och vpk IF. Många enskilda med
lemmar utför ett förtjänstfull t 
fackligt arbete, men de s k 
branschgrupperna inom partiorga
nisationen tycks ha spelat ut sin 
roll. Större aktioner som Höstfes
ten och l maj är vi bra på. 

En fråga som diskuterades 
ganska ingåencie var stadsdelsgrup
pernas existensberättigande. För 
mycket tid, menade somliga, går 
åt för rent organisatoriskt arbete, 
och informationen går ofta i cirk
lar. En del grupper sover redan en 
Törnrosasömn. Varför hålla fast 
vid en organisationsmodell som 
kanske förhindrar framväxten av 
något nytt? 

Emellertid finns det mycket 
som talar för att stadsdelsgrupper
na inom en snar fnmtid kommer 
att behövas i och med att kom
mundelsnämnder införs, ja de 
kommer rentav att utgöra centra 
för vårt politiska arbete. Varje 
stadsdel kommer att ha en egen 
budget och det kommer att finnas 
tjänstemän, utlokaliserade från 
centrala förvaltningar, som kom
mer att kunna förbereda och 
verkställa beslut tagna i kommun
delsnämnderna. 

Den enda garantin för att inte 
tjänstemännen ska dominera den 
här processen och för att politi
kerna verkligen ska kunna driva 
stadsdelssvecifika frågor är välor
ganiserade oci1 ,~:uka partiorga
nisalianer på stadsdelsnivå. Det 
finns all anledning att tro att vpk 
Lund skulle kunna klara av : så
dan vitalisering av sina basorgani
sationer. 

Men innan definitiva beslut 
fattats om införande av kommun
delsnämnder, återstår mr ända en 
period i malpåse för de gamla 
stadsdelsorganisationerna. En pe
riod av centralisering föregår en 
decentralisering på ett kvalitativt 
högre stadium, får vi hoppas. 

Svek i skolstyrelsen 
Trots tydliga löften om motsatsen 
på decembersammanträdet kom 
utredaren Folke Frenhoffs förslag 
till "Skolplan" upp på skolstyrel
sesammanträdet i onsdags. Den fö
reslår nedläggning av ett flertallåg
och mellansta\lieskolor. Speciellt 
har de föreslagna nedläggningarna 
av actarslövs och Håstads skolor 
stött på motstånd. 

V pk menar att "planen" egent
ligen är en utredning och att är en
det borde bordläggas så att en 
verklig skolplan i stil med det 
kommande bostadsförsörjnings
programmet kan konstrueras . 

skolstyrelsen beslutade do~k 
att anta "planen" som grund för 
skolplaneringen med tillägget att 
N Fäladens och Svenshögs rektors
områden ska specialstuderas samt 
att alla ev nedläggningar ska beslu
tas i skolstyrelsen. 

Könsdiff. 
i skolan 
Könsdifferentieringen i sko
lan diskuterades i kommun
fullmäktige förra torsdagen_ 
Marie N ordström (fp) hade 
motionerat och ville att skol
styrelsen skulle fundera på sa
ken. Vpk byggde på med en 
följdmotion med krav på fak
tiska åtgärder, bl a en studie
dag. Diskussionen blev märk
lig. 
Motionärens (Marie Nordström) 
inlägg i debatten inskränkte sig till 
att tacka för vänlig behandling av 
motionen från skolstyrelsen - när 
skolstyrelsen i stort sett sagt att 
sådana här frågor skötte man själv. 
Flera andra kvinnor var uppe och 
talade också om försiktighet och 
att det är farligt att skynda för 
fort osv. Ledamöter av skolstyrel
sen som VB talat med säger att 
Nils-Arne Andersson (c), som är 
ordförande i skolstyrelsen, är yt
terst ovillig att driva de här frågor
na - utan de förhalas i stället så 
länge som möjligt. Betecknande 
nog var han inte, han är nämligen 
också ledamot av kommunfull
mäktige, ens närvarande i sessions
salen under behandling av den här 
frågan, som ju berör hans . eget 
nämnde. · ' 

Ungdomslag 
förhalas 
Det har skrivits en hel del om 
hur långt framme Lund är 
med de s k ungdomslagen. 
Ungdomslagen är beredskaps
sysselsättning för arbetslosa 
ungdomar och den är ca 4 
timmar o::U dagen. Så rosen- · 
rött är det nu inte, framkom 
det vid kommunfullmäktige i 
förra veckan. 
I en del fall kan det bli fråga om 8 
timmar om dagen i stället fö r 4 , 
t ex om den det gäller har försörj
ningsbörda eller av andra sociala 
skäl. Till det här krävs det särskilt 
anslagna kommunala pengar och 
kommunen har avsatt 17 miljoner 
kr till detta. 

Vid en utfrågning av personal
utskottets ordförande J ack H 
Berggren i fullmäktige kom det 
fram att personal u !skottet själva 
vilJe göra den sociala utredningen 
fö1 vart och ett av de här fallen.
En utredning som redan gjorts av 
arbetsförmedlingen! Claes-Göran 
Jönsson (s) och Kajsa Theander 
(vpk) gick hårt åt Berggren. 

- "Vi tycker inte att de här 
ungdomslagen är särskilt bra", sä
ger Kajsa · Theander (vpk), "men 
det finns ju ingen anlednin~ att 
genom sådant här onödigt krangel 
och onödig byråkrati göra läget 
ännu sämre. Den här fördelnings
uppgiften bör inte ligga på perso
nalutskottet (som är ett utskott 
från personalnämnden), utan på 
någon tyngre instans". 

Men det vill de naturligtvis 
inte själva. Då minskar ju deras 
egen kommunalekonomiska be
tydelse. 

Signaturen "NN" ville i förra 
numret å vpk Lunds vägnar upp
mana VB :s läsare att tjäna lite 
pengar genom att gå ur statskyr
kan. Och det kan man ju tycka, 
men å andra sidan varför just nu 
när kvinnainflytandet i kyrkan 
ökar och då kyrkan äntligen bör
jar radikalisera~; i fredskam pen 
har den gjort manga goda m~atser! 

Vill vi att den reaktlonara 
synoden ska ta hem spelet eller 
att amerikaniserade frikyrkor, typ 
Pingstkyrkan, ska vinna själarna? 
Trots allt garanterar statskyrkan 
att prästerna får en viss bildf1ing 
och att de bedriver ett samhalls
arbete som kan komma alla 
medborgare till nytta. 

Nu säger förstås vän av ord
ning att vpk i sitt program har 
statskyrkans avskaffande . Men VI 

ska ju avskaffa kapitalismen också, 
utan att det blivit gjort. Med andra 
ord: det gäller att invänta den rät: 
ta tidpunkten, och det är inte VI 

utan folket som ska avskaffa såväl 
det ena som det andra. 

Men det allvarligaste är att 
"NN" tar upp sitt ämne i en situa
tion där vpk centralt har genom
fört sin första konferens för krist
na kommunister, där man fOr
hoppningsvis (Ny Da~. har tyvärr 
inte rapporterat) senost diskute
rat kristnas politiska arbete. o 

Trots att vpk Lund var1t nagot 
av pionjärer på det här området, 
brukar debatten om kristendomen 
sällan höja sig över busknivån när 
den når VB:s spalter. Det är dumt, 
eftersom förståelsen av oss själva 
och vår kultur hindras av detta 
andliga fadermord. 

"Yol" 
på Bio 16 

/ 

Denna vecka visar Bio 16 »Yoi» av 
den turkiske regissören Yilmaz 
Giiney. 

Giiney har med korta avbrott 
suttit i turkiskt fangel se sedan 
1972 . Han flydde ur landet 1981. 
Flera av hans filmer har tillkom
mit när han satt i Hingelse. En as
sistent till honom har utfört regin 
efter noggranna anvisningar som 
skickats med kurir från Hingelset. 

Filmen handlar om 5 straff
fångar som på permission från 
fängelseön Imrali får ta sig hem 
till sina familjer för en vecka. Var 
och en i olika provinser. Det är 
fem olika historier fulla av smär
ta , förtvivlan och meningslösa 
blodsdåd. Giiney tecknar en mörk 
bild av sitt förtryckta land. 

För övrigt borde vi sätta oss in 
i den gamla asaläran också: de at: 
tityder som finns där präglar oss 1 
viss mån fortfarande, t ex den 
drastiska humorn, idealet att tala 
kort och pregnant , kärleken till 
kamp (idrott), manligheten 
men även valkyrior och nornor, 
hämndlystnaden, grisköttsåtandel 
(Särirnner) osv . .. men det är en 
annan historia. 

För övrigt vet ni väl att det är 
disablot på lördag! 

Finn 

Såld på Lund 
Ett nytt exempel på det givande 
samarbetet mellan den privata och 
den offentliga sektorn i Lund . Så 
kan man se samarbetet mellan 
handelsföreningen, turisttrafikför
eningen och kommunen för att 
locka hit turister. 

Lunds affärsidkare är tydligen 
missnöjda med sin omsättning. 
Svångremspolitiken har gjort sta
dens invånare mindre köpstarka 
och man vill med kommunens 
hjälp locka hit nya kunder. 

"Det gäller att arbeta för att 
göra hela Lund till ett varuhus", 
säger turistchefen Bo Kjellin i 
SDS. 

En ny karta ska så småningom 
ges ut. Där ska man kunna hitta 
affärer och parkeringsplatser. Det 
gäller att fylla staden med bilar 
även på sommaren så att ingen 
får dumma ideer i huvet . 

Man efterlyser även en stor 
fest, typJazzfestivalen i Åhus. V pk 
får väl överväga att flytta Höstfes
ten till augusti. 

Handeln ska bli en turistattrak
tion, säger man. Det trodde jag 
den redan var. Turisterna baxnar 
när de ser prislappen , fast de hand
lar förstås taxfree . 

I annonser i tidningarna har 
man efterlyst en tävling om den 
bästa lundasymbolen. Första pris 
5 000: - . Jag har här ett blyg
samt förslag. Vinner det kan peng
arna skickas direkt till VB . 

Ellen 

VB utlyser förstås en altern.ativ 
tävling. Välkomna alla tecknmgs
kunniga med egna forslag! Forsta 
pris är fem varma knakar. 

Red. 



ENERGIVERKETS OCH LARRY ANDOWS (s) PAROLL: 

Kunden har 
alltid fel 
Jag har en liten historia som kanske är en skitsak i sig. Men den 
är ändå ett bra exempel på hur hyresgäster i kommunen behand
las, vilken människosyn man har och på vems sida politikerna 
ställer sig. 

En dag stängde elverket av strömmen. En liten lapp i brevlå
dan förklarade: "Då el verket icke fått någon anmälan om inflytt
ning (abonnemangsanmälan) betraktas detta abonnemang som 
vakant och energileveransen har avstängts." 

Vi hade flyttat in i lägenheten två 
månader innan. Där fanns då vär
me och ström inkopplade. Vi ha
de skrivit kontrakt med det kom
munala bolaget och flyttat in. En 
dag när jag kom från jobbet var 
strömmen avstängd. Frysen hol! 
på att tina upp och jag såg fram· 
för mig kall mat och en mörk lä
genhet. Jag förstod ingenting. 

Följaktligen ringde jag till El
verket, Debiteringssektionen. Det 
måste röra sig om något missför
stånd, sa jag lite troskyldigt. En 
kvinna på kontoret upplyste mig 
om att jag hade fått flera lappar 
som jag skulle fylla i, folk från el
verket hade besökt mig flera gång
er. Ingen abonnemangsanmälan, 
ingen ström. J ag förklarade att jag 
dels inte visste att man måste fylla 
i någon sådan blankett. Det fanns 
ju ström när jag flyttade m. Jag 
hade varken fått någon blankett 
eller fått besök av någon från el
verket . 

Berglund 
OK, skicka mig en blankett då, sa 
jag. Men framför allt måste jag ha 
ström ganska omedelbart. Men na, 
det gick inte. Jag begärde att få 
bli kopplad till en överordnad. 

Den överordnade hette Berg
lund. Han sa genast att "den där 
valsen hade han hört förr". Jag 
ljög, påstod han alltså. Han kunde 
väl skicka en blankett. Kanske 
kunde jag få ström om några da
gar. 

Arrogant Holmqvist 
Nu blev jag förbannad och bad att 
få bli kopplad till verkställande di
rektören, Holmqvist. Denne vid
höll uppfattningen att naturligtvis 
hade hans folk inte gjort något 
misstag. J ag hade kontaktats flera 
gånger och fått flera påminnelser. 
Till slut skulle han på nåder skic
ka en man att - på övertid, beto
nade han - slå på strömmen. Men 
det var ställt utom allt tvivel att 
jag ljög. 

Vad gör man? När ord står 
mot ord är det verket som har 
sanktionsmedlen. Några bevis för 
att jag verkligen fått någon sär
skild blankett fmns inte. Trots 
mina upprepade bedyranden att 
jag inte underlåtit att skicka in nå
gon blankett vågar direktören och 
hans underlydande att utan darr 
på rösten utmåla mig som lögnare. 

Jag blev ordentligt upprörd. 
Det är trots allt sällan man möter 
en sådan arrogans från myndighe
ter. Jag fick min ström till slut. 
Men de flesta människor skulle 
förmodligen inte begära att få tala 
med högste chefen utan än mer 
drabbas av maktapparaten. 

Konstiga rutiner 
Dessutom fann· jag energiverkets 
rutiner konstiga. Förutom att 
man tydligen lärt sig att behandla 
kunder oförskämt är det ju orim
ligt att bara en dag stänga av 
strömmen. Det kan ju få stora 
konsekvenser. Varför kan inte en 
abonnemangsanmälan ske samti
digt som hyreskontraktet under
skrivs? Speciellt borde det ju vara 
en enkel rutin när det gäller en 
kommunal lägenhet. 

Eftersom jag blev upprörd och 
tyckte att frågan hade principiella 
aspekter skrev jag ett brev till ener
giverksstyrelsen och krävde en ur
säkt och en översyn av rutinerna. 
Efter fyra månader togs frågan 
upp i styrelsen. . . 

Först försökte energiverksdi
rektören Jan Holmqvist mygla 
bort skrivelsen. Hans prestige stod 
väl på spel. styrelsen behandlade 
brevet och antog sedan Holmqvists 
förslag till yttrande som var ett 
gediget Goddag Yxskaft. Elverket 
hade naturligtvis gjort allt man 
kunde begära i fallet och "energi
verkens rutiner ses kontinuerligt 
över och anpassas till rådande för
hållan~en ". 

Larry Andow försvarar 
Styrelsen sa helt enkelt att det var 
rätt att stänga av strömmen . 
Främst agerade socialdemokraten 
Larry Andow till myndigheternas 
försvar. Självklart hade kunden fel 
och körde med lögner. Sätt åt 
dom bara, menade han. "Speci
ellt i Lund finns det ju så många 
som inte sköter sig", sa han bl a. 

Övriga socialdemokrater höll 
tydligen med. Man kan ju undra 
vad som rör sig t ex i socialdemo
kraten Jan Kockums huvud , när 
han som hyresgästombudsman 
tveklöst ställer sig på myndighe
tens sida gentemot hyresgästen. 
Varken han eller övriga socialde
mokrater hade koliat fakta. De 
hade inte kontaktat hyresgästen 
ifråga . Borgarna satt också tysta. 

Proletära kvarter 
Diskussionen som uppstod berod
de på miljöpartisten och kommu
nisten som båda försökte få gehör 
för en mer positiv behandling av 
kunder liksom en annan rutin för 
abonnemangsanmälan. 

Man kan undra om denna ar
rogans har att göra med att vi rå
kar bo i ett kommunalt område 
på Norra Fäladen? Hade sossarna 
och direktören t ex behandlat dok
torn på S :t Peter eller i ett villa
område på samma sätt? 

Bengt Hall 

På Lilla Teatern 
Amatörverksamheten p å Lilla Teatern blomstrar, medan den 
professionella gruppen, Revyteatern , spritts över landet. . . 

Föreningen Lunds studentteater/Lilla T~atern. har fu~mts t 
51 år. I slutet av 60-talet uppstod här Svenges forsta fna tea
tergrupp som senare blev den professionella Revyteatern. I 
somras upplöstes gruppen helt under trycket av ackumu}er~de 
skulder och nu är det enbart amatörverksamhet kvar pa Ltlla 
Teatern . VB har talat med Pär Egevad, medlem i förenin gen 
och elev i Lunds Teaterskola. 

Blomstrande intresse och 
kvinnoöverskott 

- Nu växer amatörteatern se
dan proffsgruppen tvingades läm· 
na plats. Alla resurser är våra. I 
somras var vi ett tiotal aktiva, i 
s! u t et av året fem tio och nu vid 
kursstarten kom det tjugo till. 
Fler är välkomna och det går bra 
att vara ren nybörjare. 

- Som vanligt inom amatörte
atern har vi ett stort tjej överskott, 
medan 90% av rollerna är skrivna 
av och för män. På teaterskolan är 
vi sex killar och tjugofyra tjejer. 
Det är normala proportioner för 
en teater . På proffsteatrarna är 
det tvärtom manligt överskott. 

Kulturmärkt 
- Lilla Teaterns lokaler på 

Sandgatan är märkta som kultur
hus. Tyvärr har de misskötts av 
ägaren, som utan framgång dels 
har försökt kontorisera och dels 
att sälja till kommunen. Fastighe
ten har blivit en dålig affar för 
honom och nu tar han ut 100000 
kronor i årshyra för lokaler där 
det regnar in. 

Inkomster 
- Våra grupper drivs som stu

diecirklar i samarbete med Kurs
verksamheten. Föreningen får in
komster genom att hyra ut till 
Lunds Teaterskola och genom 
visst bidrag från kommunen. s e
dan proffsgruppen försvann har 
emellertid detta bidrag minskats 
till hälften, vilket inte ens täcker 
halva hyreskostnaden. 

- Egna föreställningar på tea
tern ger föreningen en inkomst av 
250 kr per kväll. Resten av intäkt· 
erna går till den agerande grup
pen. Det blir inte mycket , då an
talet biljetter genom de få plat
serna är maximerat till sjuttio. 

Hyresgäst 
- Lunds Teaterskola är en ett 

och ett halvt år gammal stiftelse 
som har med Lilla Teatern att gö
ra enbart som hyresgäst. Utbild
ningen är på halvtid i ett eller två 
år och det kostar 2400 kronor 
per termin att gå där. . 

- Skolan har ett alternattvt 
sätt att se på teaterutbildning. I 
stället för att traditionellt bli av
skalad som en lök och sen påsatt 
olika roller tränas vi praktiskt och 
direkt utifrån vårt eget inre. Det 
har med en annan männ iskosyn 
att göra. 

Många grupper 
- En stor del av verksamheten 

på Lilla Teatern har blivit att hyra 
ut till andra engagemang, då det 
enbart är till detta kommunen ger 
bidrag. Vår e~en amatörteater få~ 
inga ekonamtska btdrag alls. Vt 
har två nybörjargrupper, två 
barnteatergrupper och grupper 
kring olika teman som kommer 
upp . En dansgrupp ska tillsam
mans med indiska och kubanska 
dansare uppträda under en sär
skild dansvecka. 

- Själv är jag med i en grupp 
som arbetar med problematiken 
kring självmord. I TT-nyheterna 
läser man regelbundet upp antalet 
trafikoffer för varje period, men 
att självmorden är . dubbelt så 
många nämns inte. Vt vill ta fram 
detta och i någon form försöka 
redovisa sam hälleliga orsaker ba
kom rädslan . 

Revyteatern är död, men ama
törverksamheten på Lilla Teatern 
lever och blomstrar. VB kommer 
så småningom att publicera dess 
program för våren . 

KG 
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Har du flyttat'! 
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Aurora 
annorlunda ·affär 

-Jag föddes i en tunisisk 
oas, en palmlund med Sahara 
på ena sidan och det stora ha
vet på den andra, säger Habib 
Habib. Senare i livet flyttade 
jag till Frankrike och nu står 
jag här . Här iu bakom disken 
i affären Aurora på Östra 
Mårtensgatan i Lund. Aurora 
är en annorlunda affär. En af
fär med matvaror som är 
spännande och exotiska för 
oss i Sverige, men kanske ofta 
basmat i andra länder . 
Aurora öppnades i höstas och se
dan dess kan man alltså slinka in i 
den väldoftande butiken för att 
köpa sockerkristaller på tråd till 
barnen och spännatlde mat till de 
vuxna. 

- Vad har du mer på hyllor
na? 

- J a, det är en hel del som du 
ser. Vi har en massa kryddor. 
Från Indien kommer t ex korian
der, chili, en stark hemmablandad 
curry, mangopasta osv. 

- Pak:stan bidrar med ett spe
ciellt sorts ris med "naturlig" 
kryddning. Det kallas Basmatiris, 
och vill du ha kaffe så har jag tur
kiskt och grekiskt. 

-Om vi går norrut från Grek
land så s~ijer jag fårost från Bul
garie:o och även från Rumänien. 
Till fårosten passar det bra med 

oliver. Här i alfaren finns det sex 
olika sorter. Svarta och gröna . 
Dom kommer från Marocko, 
Spanien och Grekland. Ingen an
nan affär i Lund har så många sor
ter. Alla oliver som jag säljer har 
kvar kärnorna för att bättre bi
behålla sin arom. J ag kan också 
berätta att jag har kallpressad 
olivolja, palmolja och sesamolja 
som man behöver till kinesisk 
matlagning. 

I säckar på golvet fmns en 
mängd bönor och ärtor. En del 
gamla bekanta men också många 
nya och spännande sorter. Själv 
framhåller Habib de gröna och gu
la halva ärtorna. 

-Var får du tag på alla olika 
varor, frågade vi. 

- En del köper jag av gros
sister men mycket importerar jag 
själv. 

- Jag har alltid varit intresse
rad av mat och matlagning. Det är 
faktiskt min pappa som har lärt 
mig det mesta. Arabiska pappor är 
ju annars inte kända för att stå i 
köket och laga mat, men som all
tid fmns det undantag. 

Med en tunisisk bakelse, gjord 
av honung och fikon och cashew
nötter, mellan tänderna tackade 
VB för pratstunden och gick ut 
från orientens dofter till lördags
avgaserna på Östra Mårtensga t an. 

l h -----------------------

Nordafrikansk couscous 
Orientaffären Aurora får lite text
reklam på annan plats i detta VB. 
När vi var där passade vi också på 
att få ägarens favoritrecept. 

- När jag skalllaga mat vill jag 
gärna göra det till många männi
skor, till stora fester. Här i Lund 
har jag lagat till fester på Små
lands nation, kemicentrum .. . Då 
lagar jag gärna Nordafrikansk 
cous cous, det är en rätt som pas
sar bra att göra en stor sats av. 
Här kommer alltså receptet.' Är 
det något du undrar över så titta 
in till Habib Habib så reder han 
säkert ut dina frågor. Lycka till. 
(Till Farbror Joachim vill vi bara 
säga att potatismospulver med en 
halv tomatklyfta ger samma 
mängd av de vanliga näringsämne
na.) 

cous cous gryn 
olivolja 
lök 
morötter 
potatis 
vita bönor och/eller bondbönor 
kikärtor 
(harissa) 
tomatpure 
vitlök 
(lammkött, oxkött eller kyckling) 
(h8lba) 

Om köttet skall användas brynes 
det först i en tjockbottnad kast
rull i olivolja. Lägg därefter i lök 
och bryn lätt gyllengul. Blanda i 
tomatpuren och späd lite vatten. 
Puttra ca 20 min och lägg i bönor
na plus kikärtorna som blötlagts 
minst över natten. Låt allt koka 
under lock ca 4S minuter - späd 
med vatten så att allt är täckt. 
Bondbönor tar lite längre tid att 
koka än kikärtor och de vita bö
norna. Skala potatis och moröt
ter, även palsternacka och majro
va är gott att ha i. Skär potatisen 
i två tre bitar och morötterna gär
na på längden i fina bitar. 

Kokas ca 4S min. Krydda med 
curry, lite harissa, salt och even tu-

POSTTIDNING 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 LllJND 

Böcker till 
Bona 
Från och med denna vecka finns 
en stor låda på VPK-lokalen som 
väntar på dina överskottsböcker. 
"Böcker till Bona" står det utan
på. Bona är som bekant den nya 
marxistiska folkhögskolan som 
startar i augusti. Skolan som inte 
precis har någon förmögen orga
nisation som huvudman måste 
tigga ihop till bl a-sitt bibliotek. 

Ta med dina dubbletter och 
böcker du inte behöver (som du 
tror kan vara av värde för skolan) 
och lägg dem i lådan. Vill du ha 
hjälp med transporten ring Bengt 
Hall 046 - 13 70 06! 

Glöm inte att bli medlem i 
stödföreningen! Sätt in 30:
på pg 72 06 82-4, stödfören
ingen för Bona folkhögskola. 

Peter Weiss 
Peter Weiss var inte bara författa
re och konstnär, han var även fil
mare. Som sådan uppmärksam
mad för sitt djärva filmspråk och 
sina tidiga dokumentära skildring
ar. Folkets Bio visar nu på söndag 
den S februari en retrospektiv 
serie ur hans filmproduktion från 
åren 19S2-1960. Det blir tre ex
perimentfilmer, tre dokumentärer 
samt långftlmen Hägringen. Adres
sen är S:t Gertrudsg. 4 i Malmö, 
nära både buss- och tågstation. 

Mellan 12 och 18 varar pro· 
grammet. 

elit med några röda chilipeppar, 
torkade . OBS mycket starka . 

Under tiden förbereds cous 
cous grynen . Fukta grynen lätt, 
blanda och "nyp" isär dem. Sätt 
på en gryta med vatten till en 
tredjedel ca. Koka upp och sätt en 
vanlig trådsil ovanpå med inte allt
för stora hål. Häll grynen i silen. 
När ångan kokar upp genom gry
nen , tag av silen och häll upp gry
nen i en skål. Blanda och dela gry
nen så att de inte klistrar ihop. 
Lägg tillbaka dem i silen ovanpå 
det kokande vattnet och låt det 
koka upp igen och tränga igenom 
grynen. Häll på mer vatten i gry
tan om det kokar torrt. Man kan 
upprepa proceduren en gång till 
för att vara säker på att grynen är 
genomkokta. Blanda dem sen med 
smör och curry. Lägg upp grynen 
på en tallrik och häll såsen ovan
på. Servera gärna harissa blandad 
med lite vatten eller olja vid sidan 
om för den som vill ha. Paprika, 
dvs peperoni är också gott till. 
Blir det för stark smak i munnen 
tugga på en bit färsk gurka - det 
hjälper. 

Smaklig spis. 

LÄGENHETSBYTE 
Finnes: Äldre ovanlig, vacker, re
novera~ och centralt belägen S :a. 
~~6 m· lämplig för kollektiv. 
Onskas: Två mindre lägenheter 
centralt, varav en måste ha m in st 
tre rum. 
Ring lS 16 lS 

VPK l F.: träning lö 4.2 kl 16 Ler
bäckssko lan. 

BLASO R KESTE RN samlas senast 
lö 16. 15 i Folkets hus' foaje. 
Med t ag notställ. Förutom Svitno
ter medtag Mupparna och Lied 
des Händlers . 
Rep. som vanligt söndag 19 - 21, 
novetter 18 - 19. 
"K R IGSLE K" av Teater Lusthu
set. Lilla Teatern, Sandg 14, tel 
12 51 01. Fred 3.2 kl 19.30, lö 
4.2 kl 19.30. 
"SÄNT ÄR LIVET" nummer
revy av Teate rgru ppe~ Väg och 
Vatten. Lilla Teatern, Sandg 14, 
tel 12 51 01. Fred 10.2 kl 19.30. 
VPK SKANES ARBETSPLATS 
UTSKOTT. Möte om avtalsrörel
sen på VPK Lunds partilokal, 
Bredg 28, Lund onsd 8.2 kl 19 . 
Bl a disk om vad vi kan göra i våra 
fack och i VPK för att öka opini
onen för höjda reallöner för låg
och mellanlönegrupper. 

konvnuniatl8k 
kommunalpolitik 

KOMPOL må 6.2: Allmänt möte 
19.30. Separat kvinnamöte kl 20. 
För övr intresserade principiell 
diskussion om byggnadsnämnds
frågor och stadsplaner samma tid. 
VPK:S NÄMNDEMÄN OCH RE
PRESENTANTER l DE SOCIA 
LA NÄMNDERNA kallas till mö
te ti 14.2 på part ilokalen för ge 
mensam disk. 

~ECilOBLADET 
REDAKTIONSUTSKOTT: 
Finn Hagberg, Lasse Svensson och 
Lars Nyman. 

NÄSTA VECKAS KONTAKTRE
DAKTÖRER: 
Olle Teleman 12 88 80 och Finn 
Hagberg 12 90 98 
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