
VECJ{OBJ~Aitl~1' 14 UI'GIVET A V VPK OCH KU l LUND 

Utkommer fredagar 1987 13:e årg. Lösnummerpris 2.00 

Torsdagen den 16 april 

VPK Skåne: 
"Utveckla Sydkraft!'' 

I många år har vpk försökt att utöva politiskt inflytande på 
det till stor del kommunägda Sydkraft genom att agera i olika 
fullmäktigeförsamlingar, t ex i Lund. Tyvärr har resultatet bli
vit klent. Nu tänker partiet försöka en annan väg, nämligen di-
Sydkraft har på senare år på 
ett positivt sätt breddat sitt 
register. Man har gått in i 
både fjärrvärme; naturgas, 
kraftvärme och vindkraft, 
men det finns ändå anledning 
till en mycket klar kritik. 
Denna kritik grundar sig på 
det sätt Sydkrafts ledning och 
styrelse agerat. Trots en folk
omröstning och riksdagsbe
slut, trots Harrisburg och Tjer
nobyl, så engagerar sig Syd
kraft liksom Vattenfall och 
övriga kraftproducenter i en 
enorm propagandakampanj 
för kärnkraftens fortsatta an
vändning. 

Direkt sabotage 
Denna massiva kampanjsats
ning - särskilda "informa
tions"-tidningar, broschyrer, 
tidningsannonser och uttalan
den av ledande företrädare 
för Sydkraft - går stick i stäv 
med den opinion och den 
politiska majoritet som finns 
för kärnkraftens avveckling. 
Det är milt uttryckt ett re
sursslöseri, för att inte säga 
direkt sabotage mot fattade 
beslut och pågående arbete 
med att planera avvecklingen 
av kärnkraften. Resurserna 
borde istället satsas på att ut
veckla Sydkrafts produktion 
och distribution på ett sätt 
som underlättar och helst gör 
en snabb avveckling av kärn
kraften möjlig. 

Sydkraft AB utgör en 
viktig länk i kedjan av kärn
kraftsberoende. Man äger Bar
sebäck, som på grund av sitt 

utbyggnad av elvärme, som 
resulterar i rekordnoteringar 
i elkonsumtion denna kalla 
vinter. 
Nya friska 
Ansvaret för Sydkrafts energi
politiska prioriteringar och 
propagandasatsningar faller 
helt på styrelsen. Majoritets
ägarna och deras styrelserepre
sentanter måste med tanke på 
det sätt man använder före
tagets resurser nu förmås till 
en klar ·kursändring. Om sty
relsen inte förmår tänka om, 
är alternativet att de politiskt 
tillsatta ledamöterna ersätts 
med nya friska krafter! (Det 
skulle alldeles oavsett energi
politiska värderingar dess
u tom behövas ett tillskott i 
Sydkrafts "gubbiga" ledning!) 

Utgångspunkt för förnyel- . 
sen måste vara den energi
politik som finns fastlagd 
genom 1980 års folkomröst
ning och riksdagsbeslut. Där
av följer att Sydkraft uppen
barligen har behov av en 
klart utformad energipolitisk 
linje, som inte lämnar utrym
me för slöseri med företagets 
medel på propagandajippon 
liknande de på senare tid. En
ligt vår mening måste nu 
denna bolagsstämma besluta 
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rekt ägarinflytande. Som nybliven aktieägare kommer det att 
agera på Sydkrafts stämma utifrån skrivelsen nedan, som stad
geenligt kommer att tillställas alla stämmadeltagare genom 
Sydkrafts försorg. Kanske går det bättre. 

om ett energiutvecklings-
program för Sydkraft. 

Några viktiga punkter i ett 
sådant program bör vara: 

effektivare energianvänd
ning, mindre direktver
kande elvärme, energisnå
lare industriproduktion, 
sparande och värmeåter
vinning mm 
biogas och naturgas 
kraftvärme och mottryck 
inhemska biobränslen i stäl
let för el, olja och kol 
vindkraft och solvärme 
Den övergrip~ nde målsätt-

ningen måste runligtvis vara 
at t så snabbt som möjligt 
föra Sydkraft ut ur kärn
kraftsberoendet Denna mål
sättning måste ta sig konkre
ta uttryck inte mimt i före
tagets uråtriktade information. 
Vi kan in te acceptera att 
Sydkraft, liksom för övrigt 
Vattenfall m fl energi- och 
kraftföretag, fortsätter att 
föra ut en massiv desinfor
mation, vars enda syfte är att 
förhala, förhindra och för
svåra den beslutade kärn
kraftsavvecklingen. 

bart ägnar sig åt att motar
beta fattade demokratiska 
politiska beslut, måste de 
ansvariga ägarna ingripa. Här 
har kommunledningarna i 
Malmö, Lund, Landskrona 
Helsingborg, Halmstad ocn 
Oskarshamn, som tillsammans 
representerar en majoritet av 
ägandet av aktier i Syd
kraft, ett särskilt ansvar. Sam
hällsansvaret och den poli
tiska hedern kräver att man 
lever upp till fattade beslut 
och uttalade mål i energi
politiken. I detta fall går 
det inte att krypa bakom den 
s k fria företagsamheten eller 
företagsekonomiska hänsyn. 

Vi hemställer därför att 
bolagsstämman beslutar att ge 
kommande bolagsstyrelse i 
uppdrag att utarbeta en klar 
energipolitisk målsättning, i 
linje med vad som anförts 
ovan, som föreläggs nästa 
bolagsstämma för beslut . Ett 
av Sydkrafts nya mål ska 
vara att underlätta en avveck
ling av kärnkraften i allmän
het och av Barsebäck 
synnerhet. 

"Lunna töserna" 

Med kupade händer 
fångar blocket 
den folkliga underhållningen. 

Staden fick en ny profil 
och vardagsrummen kontrolleras 
fjärran från . 

l dessa lranaler 
grävdes valfriheten ner. 
Vi sjunker allt djupare i soffan . 

Ändå väger dosan 
från Telebutiken 
knappt 600 gram. 

· läge i ett mycket folktätt om
råde borde tas ur drift snarast 
möjligt. Dessutom har man 
stor del i OKG (Oskarshamn), 
del i Forsmark och kontrakt 
på kärnkraftsel från Ringhals. 
Sydkraft har mycket aktivt 
bidragit till senare års snabba 

Sydkrafts styrelse sammanträder. Föreställ er då hur bolags
stämman ser ut! Karl Witting 



Lars Werner i Lund 
Som meddelades i förra VB 

kommer Lars Werner att första
majtala i Lund - samt i Malmö 
och Simrishamn. 

Samtidigt har det brutit ut 
partiledarspekulationer inför vpk
kongressen. Lars Werner berättar 
i DN att han har stöd från vpks 
storstadsdistrikt, bl a Skåne. Ja , 
vpks distriktskonferens för sex 
veckor sen nominerade ju honom 
till partiledare, på förslag av dist
riktsordföranden och vår redak
tionskollega Rolf L Nilsson. Vi 
vill dock förekomma teckenty
darna: det ligger ingen särskild 
markering i att Lars Werner 
kommer till Lund och Skåne. 

Det kan ändå sägas några 
ord om partiledarfrågan, sär
skilt som den viktigaste mot
kandidaten till Lars Werner är 
fyrstadsriksdagsmannen och ex
lundabon JQrn Svensson. 

Rotationsprincipen var viktig 
för den nya vänster som former
ades på sextitalet, och som på 
sjuttitalet till stor del hamnade i 
vpk , liksom kollektiviteten och 
nertoningen av ledarrollen (ingen 
fast ordförande osv). Praktiken 
blev problematisk. I fråga om 
styrelseuppdrag och andra poster 
har praxis i vpk blivit eit snabb 
rotation som delvis går ut över 
kontinuitet och effektivitet . När 
det gäller poster som ger inneha
varen social status och i vissa fall 
även materiella fördelar, som 
fullmäktige- och riksdagsuppdrag, 
har problemet varit att somliga 
kamrater snabbt har glömt sina 
principer o..:h utfastelser om tids
begränsning. 

Ett skäl är att de har märkt att 
kontinuiteten är viktigare än vad 
de/vi först trodde. Dels för att 
politiken är en svår konst som tar 
tid att lära, dels för att omvärlden 
inte ska få det för svårt med 
orienteringen. Väljare, andra par
tier m fl vill att vi inte byter 
ansikte alltför ofta. Vi underskat
tade också ledarens symbolvärde, 
som faktiskt inte bara är en 
modern massmedieeffekt utan 
också var giltiga för Lenin och Per 
Albin, för att nämna två figurer 
ur arbetarrörelsens historia. 

Praktiken har också visat att 
rotation är riktig, att även den 
enskilde vpk-aren har lätt att 
fastna i tanke- och arbetsformer, 
och att de nya erfarenheter som 
ett annorlunda uppdrag ger är ett 
effektivt sätt att bryta detta. Det 
trista är bara att det knappast har 
förts någon nyanserad diskus
sion om denna problematik. 

Tillämpat på partiledarfrågan: 
Lars Werner har suttit i tolv år. 
Tio kunde räcka, sa han visst när 
han tillträdde. Han har blivit 
Sveriges längste partiledare inte 
bara i centimeter räknat. Det är 
en styrka för vpk , inför de många 
väljare som vill ha något fast 
att hålla sej till i en ombytlig 
tid. Men Lars Werner har ock
så andra kvaliteter. Han är en 
representant och förhandlare med 
sunt förnuft och is i magen, vilket 
han har visat i avgörande situatio
ner inom partiet , i riksdagen och 
internationellt. Han är genuint 
folklig vilket också är en styrka i 
det annars rätt konstgjorda garni
tyret av partiledare. Han är ingen 
dogmatiker, men man förväntar 
sej förstås ingen stor förnyelse av 
honom. 

Man ändrar som bekant inte 
på vinnande häst. Men vpk är 
ingen vinnare utan ett "parti i 
motvind", för att citera Hans 
Arvidsson. Att det förs fram nya 
partiledarkandidater ser vi bl a 
som en reflex av den oro som 
opinionssiffrorna har utlöst i vpks 
numera rätt så omfattande kår av 
yrkespolitiker. Det är en grupp 
som i praktiken inte har satt 
rotationsprincipen särskilt högt, 
så de argumenten från . det hållet 
kan förbigås. 

Det är två andra ting som 
har anförts mot Lars Werner. 
Dels att han skulle varå för 
riksdagsfixerad och alltför ef
tergiven i förhandlingar med rege
ringen. Fast den fixeringen är nog 
svårundviktig i ett parti där den 
övriga praktiken numera är så 
svag. Uppgörelserna med regering
en har gett vpk prestige men även 
tvingat partiet till stora eftergif
ter. Vpk blev t ex grundlurat i 
uppgörelsen om avgasreningen: 
5 00 långtradare över till tåget blev 
i verkligheten 600 i andra rikt- ' 
ning~n. Men den gången satt 
kritikerna Claesson, Hagberg och 
Svensson med i förhandlings
gruppen, vill vi bestämt minnas. 

Dels sägs partiet fun~era illa 
rent organisatoriskt. Ja , sa är det. 
Huvudansvaret faller på partisek
reterare K vist. 

Därmed har vi antytt att 
vi inte tycker att de anförda 
skälen för att byta ut Lars Werner 
är tillräckliga. Men frågan kan ju 
också formuleras positivt. Skulle 
J örn Svensson vara en bra parti
ledare? 

Den starka kritiken mot Jörn 
Svensson inom stora delar av vpk 
Lund är ingen hemlighet. Den har 
gällt just rotationsprincipen. Jörn 
har aldrig dragit upp den till revi
sion utan i stället envist upprepat 
vid vaxje nomineringstillfälle att 
denna gången är hans sista. Hans 
kandidatur till partiledarposten 
innebär rimligen att han nu ser 
fram mor ytteligare två eller 
flera riksdagsperioder (förutsatt 
att vpk klarar den förargliga lilla 
spärren). Glappet mellan ord och 
praktik retar dem som inte har 
resignerat helt . 

Dels, och väl viktigare, har det 
funnits invändningar mot Jörn 
Svenssons politiska arbetsstiL och 
även mot hans åsikter. Med det 
förra avser vi t ex Göran Ther
horns kritik (tidigare omnämnd 
i VB) mot att Jörn ville monopo
lisera arbetet med det nya parti
programmet. Med det senare så
dant som Jörns numera ofta mar
kerade omsorg om partiets kom
munistiska identitet. Det gillas 
dåligt av dem som tittar över 
Sundet och ser det framgångsrika 
SF som ett exempel att följa. Som · 
ideolog och tänkare är J örn Svens
son ett par huvuden högre än inte 
bara Lars Werner utan också de 
flesta i vpk. Men det är inte säkert 
att hans ideer och tankar (längre) 
är de bästa. 

Således: det var nog klokt av 
vpk Skåne att vilja ha Werner kvar 
som partiledare. Svensson är nog 
bra till mycket annat. 

PS F ö tycker vi det är synd att 
partiprogrammet nu tycks vara i 
färd med att skrota Jörn Svens
sons (?)formulering om att "Sve
rige är en liten men hungrig kapi
talistisk stat", just i ett läge när 
vapenaffärerna visar hur sant det
ta faktiskt är. 

Norr om 
Hässleholm 
Returinformation är ryggra
den i den moderna pressen, 
och eftersom prenumerations
utvecklingen för VB verkar 
vara mera lovande i Umeå 
än i Lund for jag norröver 
för några veckor sedan, som 
tidningens utsände. Jag för
beredde mig väl : jag letade 
fram stickad luva och varrna 
vantar och läste om Göran 
Häggs nyckelroman "Faust i 
Boteå". (Har ni inte läst 
Göran Hägg så gör det. Han 
är en lysande sarntidssklildra
re. "Det automatiska paradi
set" tecknar en bild av 70-
talet och uppsvinget i den 
offentliga sektorn, som är 
svår att glömma. Umeåboken 
har ytterligare kvalit~er: ele
gans, grov satir över den 
akademiska världen och genu
in elakhet utan hänsynsta
gande till högre ideella mål. 
Boken är enligt samstämmiga 
uppgifter djupt orättvis såväl 
mot Umeå universitet som 
mot alla inblandade enskilda.) 

I svensk Sverige 
Jag tycker om Umeå. En 
lagom stad, nytt fint stads
bibliotek, ett nytt Folkets 
Hus med teater (Norrlands
operan) och en egen älv. 
Stan har två bra ortstidning
ar Västerbottenskuriren 
och Västerbottens Folkblad, 
båda ganska öppna i sina 
hållningar. Kornmunfullmäk
tige har en knapp vänster
majoritet och man befinner 
sig tydligt i det svenska 
Sverige, präglat av nyvunnet 
välstånd och en viss poli-
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tisk progressivitet som man 
dessvärre inte möter så ofta 
söder om Hässleholm. Vpk är 
ganska starkt och aktivt -
studentkåren vid universitetet 
har i stort sett oavbrutet 
legat i vänsterns händer. Allt
så kan man på ·kåren/uni
versitetets kantin äta en god 
bricklunch med smör, bröd 
och lättöl för 18 kronor, 
och det är annat än de 
taskiga matförhållandena 
Lund. 

Etnologiska iakttagelser 
Själv har jag alltid varit 
särskilt fascinerad av det sed
vanekomplex som är känt 
under namnet den nordsvens
ka fikakulturen. Den under
stöddes på Umeåuniversitetet 
förutom av kaffeautomater, 
luchrurn och s k fikarum 
ocså av ett antal srnåkafe
er. "Du har kanske inte 
fått riktig rnorgonfika" säger 
folk när man kornmer på 
morgonen och så går man och 
intar kaffe och wienerbröd. 
Vid elvatiden inträffar så elva
fikat, som brytes av lun
chen som kräver kaffe på 
maten. Vid tre är det så 
eftermiddagsfika (här kan 
man få den där sortens spe
ciella holländska kex som jag 
själv inte sett sedan Aten 
stängdes) och kanske kan det 
också bli en liten slängfika 
vid halv fem. Till detta korn
rner så en omfattande retorik. 
Det dricks mycket kaffe, 
men frågan är om det inte 
t alas ännu mer om det. 
- Hörru, ska du med och 
fika? 

Skapande arbetspaus i Um eå med lankigt, uppsvenskt kaffe. 
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- Nej, jag är nyfikad. Men 
hör med Olle, han verkade 
ofikad för en stund sedan. 
- Jo, men har han inte 
börjat samfika med Lisa? 
Enligt en teori som framförts 
av en engelsk gästforksare 
så skulle det faktum att Umeå 
universitet trots goda yttre 
betingelser ännu inte gjort 
sig så känt i den internatio· 
nella forskarvärlden höra 
samman med fikakulturen . 
Varje gång en umeåforskare 
balanserat på en knivsegg 
mellan förvirring och blixt· 
rande klara tankar som karak· 
teriserar forskning har detta 
upprepats: fem sekunder in· 
nan den banbrytande insikten 
skulle ha stått klar, så knac
kar det på dörren och säger: 
- Hörru, ska du med och : 
fika? Sen har loppet varit 
kört för den gången. 

Glatt i backen 
Men hur var det med Daniel, 
undrar läsekretsen. Jo, jag 
träffade människor av de 
mest skilda kulörer som pri· 
sade hans installationsföre· 
läsning. Den s k kalloskulten 
verkar alltså ha fått ett 
fäste här norrpå. Daniel 
själv verkade lycklig och 
välintegrerad på orten och ett 
bra exempei på hur nyttigt 
det kan vara att ibland 
byta upphållsort. Dessvärre 
var han dock nu kommen 
till skada och gick med 
armen i band - jag tror det' 
var en bruten finger. Halkan 
i den branta backen upp 
mot universitetet hade krävt 
ännu ett offer, trots att 
Daniel som gammal helsing
borgare och därmed bekant 
med både Hallbergs trappor 
och Bergaliden bör ha varit 
på sin vakt . Vi enades om hur 
viktiga sandnings- och snö
röjningsfrågorna är inom den 
kommunsitiska kommunalpo
litiken och Daniel hälsade 
till alla. 

Gå på bio 
Så över till något helt annat. 
Det råkar vara så att att det 
den här veckan i Lund går 
en av 80-talets få intressanta 
filmer. Den tilldrar sig i 
utkanten av London och he
ter "Min sköna tvättomat". 
Den är gjord med distans 
och öppna ögon, om det 
finns något som skulle kunna 
kallas en postmodern vänster
hållning så är den här filmen 
en exponent för den. Den 
handlar om engelsmän och 
pakistanska invandrare, den 
är rolig, spännande och sensu-

. ell. Den som inte ser den 
här filmen och därmed visar 
att nya intressanta filmer har 
en publik här i stan, tycker 
jag förlorar rätten att i fram
tiden beskärma sig över 
Lunds dåliga biorepertoar. 

Lucifer 

Principia 
300 fu· 

Ar 1687 utgavs Isaac Newtons 
Philosophia naturalis principa 
mathematica eller på svenska 
Naturvetenskapens matema
tiska principer. Trots verkets 
världshistoriska betydelse har 
man knappast uppfattat att 
det kommer att bli något ju
bileumsfirande ens i världs· 
metropolen Lund. 

Newton fullgjorde det som 
Kopernikus, Kepler och Gali
lei banat väg för och visade 
att varje planet i varje ögon
blick har en acceleration mot 
solen som är omvänt propor
tionell mot kvadraten på av
ståndet till solen. Ur sin all· 
männa gravitationslag kunde 
han härleda hela teorin för 
planeternas rörelser, rörelsen 
hos planeternas månar, kome
ternas banor och tidvattnet. 

På Newtons grav finns en 
strof av diktaren Alexander 
Pope: I mörker låg naturen 
och dess lag/ Gud sade: "Var
de Newton!" - det blev dag. 
Strofen speglar Principas oer
hörda betydelse för naturve
tenskap och allmän världs
bild varigenom Aristoteles' 
enorma auktoritet slutligen 
detroniserades, åtminstone i 
den del av världen där den ka· 
tolska bindningen inte var 
alltför häftig. 

Som så ofta är fallet med 
banbrytare blev Newton själv 
en auktoritet, som det blev 
svårt att komma förbi och ut
över. Hans föreställning om 
det absoluta rummet och den 
absoluta tiden satt kvar länge 
och sitter väl fortfarande del
vis kvar. Newton trodde på 
ett rum ·sammansatt av punk
ter och på en tid sammansatt 
av ögonblick med självständig 
tillvaro oberoende av krop
parna och skeendena i dem . 

En annan auktoritet som 
var oemotsagd under 2000 år 
var Euklides. Han formar oss 
ännu genom våra vinkelrät ra· 
tionellt byggda bostäder. Idag 
skulle man önska att byggna· 
tionen kunde koppla till ex
empelvis arkitekturen i Picas
sos måleri eller Schönbergs 
och Weills tonkonst , som ju 
blev de estetiska svaren på 
Einsteins nya världsbild . Tänk 
vilken fantastisk fantasikom
mun Lund kunde bli. 

Newton kastar sin skugga 
över Kant, Hegel och Marx, 
men det var faktiskt redan 
när Marx bara var tio år gam
mal som matematikern Gauss 
utgav det arbete, som betrak· 
tas som utgångspunkten för 
en verkligt generell behandling 
av de icke"..euklidiska geometri
erna." Gauss ifrågasatte paral
lellaxiomet hos Euklides och 
inledde därmed det som 

· skulle komma att bli en av 
förutsättningarna för relativi
tetsteorin vilken ju frånkän 
ner rummet och tiden all ab· 
solut karaktär. 

Tillsammans med de andra 
banbrytarna höll Newton i 
startpistolen för skapandet av 
den borgerligt-rationella män· 
niskan, som snart dresserades 
att ständigt kring handleden 
bära en tickande solvinkel
mätare på det att varje ögon
blick skulle tillvaratas under 
mest optimala rationalitet. 

Newton ko mmer måhända 
att äras som sig bör i år men 
ett bra sätt att högst privat 
minnas honom är att läsa Stig 
Dagermans särklassiga novell 
"Tusen år hos Gud" . 

Stig Nilsson 
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Från det 
kommunala 

Nya hot mot Norra 
Fäladen 
På biblioteksfilialerna arbetar fri
tidspedagoger med verksamhet för 
barnen . Nu planerar borgarna att 
dra in den fritidspedagogtjänst 
som finns för bl a Norra Fäladen 
och Veberöd. I t ex Borgarparken 
har det på somrarna funnits sär
skild biblioteksverksamhet för 
barn. Den ska också dras in nu. 

Varför drar borgarna in verk
samhet just på Norra Fäladen och 
i Veberöd? Det ligger snubblande 
nära att tro att det har med kom
mundelsnämnderna att göra. I och 
med att det bildas lokala nämnder 
på Norra Fäladen och i V eberöd 
så ska filialerna där inte längre till
höra stadsbiblioteket och biblio
teksnämnden . De ska i stället till
höra den nya kommundelsnämn
den. De pengar som nu hör till fi
lialerna kommer att tas bort från 
biblioteksnämndens ansvarsområ
de. Nu håller alltså borgarna på 
att ta bort verksamhet och pengar 
från filialerna på Norra Fäladen 
och i Veberöd innan den lokala 
nämnden ska ta över. Alla medel 
är tydligen tillåtna när det gä ller 
att försvåra kommundelsnämnder
nas arbete. 

Fantasilös utbildning 
Kommunen har utbildat perso
nal och politiker i den nya plan
och bygglagen (PBL), som ska 
börja gälla vid halvårsskiftet. Kur
sen var ett beklämmande exempel 
p å ålderdomlig pedagogik . Utbild
ningen pågick i tre dagar. Under
visningsformen var passivt lyss
nande på olika föreläsare sj u och 
en halv timme varje dag. Samtliga 
kursdeltagare fick ett kompendi
um med text och bilder om den 
nya lagen. De olika föreläsarna 
följde kompendiet noga och visa
de hela tiden over-head-bilder som 
var kopior av bilderna i häftet. 
Själva föreläsningarna var kom
mentarer till bilderna - i stort 
sett samma kommentarer som i 
kompendiet. Det förekom inga 
gruppdiskussioner, inga praktik· 
fall , ingen utvärdering. Läskunni
ga kursdeltagare får ut lika myc
ket genom att läsa kompendiet 
själva. 

Vpk brukar kritisera kommu
nen för att det ordnas för lite 
fortbildning för de anställda, men 
vi menar givetvis fortbildning som 
aktive rar och ger en kick i arbetet. 

Inför l maj 
Några pigga banderollförslag som 
tyvärr inte blev antagna till årets 
sa long: 
GÖR STÅNGBY TILL EN UNG
DOMSSTAD (förenar flera aktu
ella frågor) 
RÄDDA BARNEN (med tanke på 
90-talcts småbarnsskola) 
SLAKTA GALTEN (ett inlägg i 
debatten om miljön kring Vårfru· 
skolan) 
BÄ ITRE VILLKOR FÖR FLER 
(Vänsterpartiet opportunisterna) 
KROSSA HELLSVIK (VPK (r)) 



Bredgatan 28, 222 21 Lund. Tel 046/12 74 95 (onsd efter kl18 .00) 
Postgiro 17 459-9. Prenumeration 90:-/år 
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Tryck : acupress, Lund. Ansvarig utg1vare: Monica Bondesson. 
Eftertryck av text tillåtes om källan anges. Bilder är upphovsman
nens egendom. Red förbehålllir sig rätten att korta insändare. För 
abeställt material ansvaras ej. 
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Skicka hela adressdelen med din gamla adress till Veckobladet, 
Bredgatan 28, 222 21 Lund. Min nya adress är: 
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Kärnteatern spelar 
''Hitlers barndo111'' 
Kärnteatern har funnits i 
Lund i fem år och har mest 
spelat för barn. Det ger inga 
stora rubriker. Det känns att 
ense m bien känner för barn. 
"Barn är viktiga, vi är alla ett 
barn," säger man i pjäsen 
' 'Hitlers barndom", som hade 
premiär nyligen i IOGT:slokal 
på Bantorget. 

stockholmarna har kunnat 
se pjäsen av Niklas Rådström 
i Unga Klaras uppsättning, nu 
kan lundaborna se den - men 
på en riktig teater! 

En scen åt Kärnteatern! 
Pjäsens namn upp.fordrar 

åskådarna att tänka på hur 
Hitler formades som spädbarn 
att bli den han blev, men inte 
för att ursäkta honom utan 
för att visa hur alla barn löper 
den risken, hur alla föräldrar 
gör det . I barns barndom 
grundas det mesta. De flesta 
vet att våld föder våld - vi 
måste tydligen höra det om 
och om igen. Barn blir inte 
bara så eller så. Någon har sagt 
att vi har den ungdom vi för
tjänar. Och ·det finns alltid 
krafter som vet att utnyttja 
och manipulera svaga barn, 
ungdomar, vuxna. Det är en 
pjäs som fört jänar att spelas 
för vuxna och för barn -
innan de blir föräldrar. Men 
inte för att lägga skulden på 
den enskilde , utan för att 
ställa frågan : Vad gör vi? Hur 
blir det så ? Varför? - och 
föra frågorna ut och upp till 

kommunala, statliga, eko
nomiska vandaler och vålds
makare .. . 

Det är ett stort problem 
Kärnteatern tar upp och Kärn
teatern spelar stort. Skulle 
man spela stycket rakt upp 
och ner hade det blivit både 
komiskt och olidligt. Nu har 
man löst det på ett utomor
dentligt och konstnärligt sätt. 
Böel Simonis ljussättning an
ger skiftet mellan dröm- och 
minnessekvenserna och scener 
ur barndomen. Dessa spelas 
inte heller realistiskt utan 
skådespelarna balanserar 
skickligt på gränsen till det 
absurda och når därigenom 
större realism. Det är ett 
skickligt spel av alla, inga lon
görer att tala om, inget över
spel : att vuxna spelar barn 
kan annars bjuda på svårig
heter - Kärnteatern klarar 
det. 

Regin står Catrin Eggers 
för , hon spelar också modern, 
fadern gör Nielas Angerborn, 
Angela är Ellen Kalvenes, god 
gestaltning av en liten flicka, 
Adolf spelas av Jan-Eric 
Ström, J ohanna av Maria Gla
bik, Juden av Stefan O!jakka 
- och som sagt alla bidrar till 
god scen- och rollösning. 

Kärnteatern förtjänar allt 
stöd den kan få, lokaler, scen, 
anslag. Publik har den redan . 

;;! IOGT :s lokal var till brist
- ningsgränsen full! 

Karin Lentz 

POSTTIDNING 

Karin Blom 
Ua r da väge n D:85 
223 71 Lund 

Toscana 
Detaljerna börjar klarna 

om vandringssektionens tur 
till Toscana. 

Avresan för huvudgruppen 
blir lördag den 6 juni på efter
middagen. Då får vi se Alper
na i sol och kommer fram till 
startpunkten före kvällen. En 
mindre grupp far ner onsdag 
eller torsdag och ansluter. 

Aterkomsten blir på mid
sommarafton, i tid för fester 
där man kan skölja bort den 
oljiga smaken av pasta. 

Vägen ner erbjuder fyra 

NY DAG. vpks tidning, finns att 
köpa på följande ställen i Lund: 
Pressbyrån Centralen och Botulfs-

o platsen, Ah låns, Lasarettskiosken 
och Konsum Fäladstorget. 

, _. . ... , ,. ' t 

Skultelyckan 

I VB nr 12 nämnde vi apropå 
Lundarnästerskapen i schack 

· att det arrangerades av Lunds 
två schackklubbar LSK och 
LASK. Det finns åtminstone 
en schackklubb till i stan, 
nämligen Skultelyckans SK. 
Den håller till i stadspark~ka
feet onsdagar kl 19 (nybörja
re måndagar kl 16). När stads
parkskafeet öppnar kommer 
man säkert att se Hilding och 
andra medlemmar i klubben 
spela även på dagtid, medan 
småfåglarna pickar smulor 
som faller från den rikes 
bord. 

Sportred 

tågbyten, återresan tyvärr ba
ra två. 

Det går fortfarande att an 
anmäla sej. Senast anmäl
ningsdag blir troligen torsdag 
den l O maj. 

Alla intresserade kallas till 
planeringsmöte söndag den 3 
maj på vpk-lokalen (Bredga
tan 28) kl 19. För den som 
inte kan komma då blir det 
uppföljningsmöte tisdag den 
5.5, samma klockslag och 
plats. 

l A 

VPK IF. Träningen inställd pga 
påsken. Eric Hermelinloppet: sam
ling vid domkyrkan långfredag kl 
9. Cykla, gå eller spring cirka en 
mil. Inga priser. eller anmälnings
avgifter. 
BLÅSORKESTERN. Ingen rep 
söndag pga påsken. Lö 25.4 ap
pellmöte Mårtenstorget l 0.40 , sö 
25.4 genrep inför första maj. 
V ANDRINGSSEKTIONEN. Påsk
vandring. Intresserade i sista 
kan ri!_1ga Gunnar S bums, te! 
135899. 

Kompol har möte måndag 20 
april kl 19.30 på vpk-lokalen. Be
redning av fullmäktige. 

Detta nummer gjordes av Lars 
Bergström , Gunnar Sandin och 
Lasse Svensson. 

&l 
K~ntaktredaktör för nästa num
mer Gunn ar Sand'n , tel l35899. 

Hemma
Rectangle


