
Fredag 17 februari 

Utkommer fredagar 1995 2l:e årg. Lösnummer 2 kr 6 
Från Kina till Katrineholm 
bokrea med bredd 
På onsdag börjar bokrean. Som 
vanligt är det svårt att veta vad 
man ska köpa. VB har bett Lena 
Lundgren och Åsa Bergfalk på 
Boklådan välja ut sina favoriter 
bland årets reaböcker. 

Lena börjar med en bok som 
Boklådan är ensam om i Lund, 
Peter Kihlgårds Strandmannen. 

- Peter Kihlgård är en av de mest 
spännande författarna bland 
dagens moderna svenska skrivare, 
tycker Lena. Boken handlar om en 
man och de kvinnor som står 
honom nära. Det är hans mamma, 
en exfru, en dotter och en syster. 
Kihlgård sa själv på en författar
afton att han skrev boken för att 
han hade märkt att män i medel
åldern inte klarar av när de hamnar 
i en djup kris - som de t ex gör vid 
en skilsmässa. 

-Boken handlar om män, men 
den är mycket efterfrågad av 
kvinnor, säger Lena. Den handlar 
om relationer och man får inblick 
i männens sätt att reagera och 
förhålla sig. 

Det var med den här boken som 
Peter Kihlgård blev känd för en 

större krets. Han betraktades 
tidigare som en smal författare. 

Ä ven nästa bok är Boklådan 
ensam om på rean. Det är en 
biografi om F rida Kahlo, skriven 
av Hayden Herrera. Frida Kahlo 
är konstnärinna från Mexico. I sin 
ungdom råkade hon ut för en 
bussolycka som gav henne skador 
och smärtor i buken för hela livet. 
Hon levde i ett oroligt förhållande 
med Diego Rivera. Hennes mål
ningar är kraftfulla med starka 
färger. I bilderna be skri ve r hon 
vad hon själv gått igenom och 
utvidgar det kvinnors liv och 
smärtor. Boken är en berättelse 
om hennes liv. 

Skenbar objektivitet 
Ön Sachalin i ett av världens 
kallaste hav med en karg och 
vindpinad natur är skildrad i två 
olika böcker och båda reas nu. 
Kristian Petris Sista ön och Anton 
Tjechovs Ön Sachalin. Ända sedan 
tsarens tid har Sachalin varit en 
straffkoloni, en fängelseö. Förfat
taren Kristian Petri är bland de 

första västerlänningar som får 
tillstånd att besöka ön sedan den 
åter öppnats 1991. Han lyckas 
också ta sig in i de fängelser som 
ersatt strafflägren och han berättar 
om människoödena på denna 
avlägsna ö. Han gör samma resa 

kvinna 

som Tjechov hundra år tidigare, 
och ser liknande mänsklig för
nedring som Tjechov rapporterar 
om i sin bok. Petris berättelse är 
inte bara en reseberättelse, den 

be skri ve r också en resa i författar
ens inre. 

- Stilen, Petris sätt att skildra sin 
resa fascinerar mig lika mycket 
som själva resan, säger Åsa. Hans 
språk är sparsmakat, varje ord är 
vägt på guldvåg. Det är som om 
han tog de färdiga formuleringarna 
och vred dem ett varv tillbaka. 
Dett finns inget överflöd i hans 
text, varje ord är absolut nödvän
digt. Sättet att skriva kan först 
verka opersonligt, men objektivi
teten är skenbar. Författaren är 
bådeosynligoch starkt närvarande. 

Martin Sjöbergs bjärta bilder på 
s j askiga miljöer och trasiga fångar 
gör starkt intryck som kontrast till 
den återhållna prosan. 

Åsa rekommenderar också 
Kyparen och slinkan av Nina 
Berberova. Författaren föddes i 
Ryssland i början av seklet. 
Revolutionen drev henne till Paris, 
och hon kom att leva resten av sitt 
liv i exil, i Frankrike och USA. I 
sina skönlitterära böcker skildrar 
hon det "ryska" Paris i 30-talet 
och krigsåren. Hon skildrar 

forts sid 3 

Tänk Globalt- handla lokalt . 
-Går du omkring och känner dig 
maktlös när det gäller miljöpro
blemen? Sätt då igång och gör 
något! Bilda miljöteam med gran
narna, uppmanade Dick Tillberg 
på ett möte anordnat av Lunds 
kommuns Vision 21. Mötet hade 
samlat massor av entusiastiska 
deltagare, så det är tydligt att 
engagemanget för miljön finns 
bland Lundaborna. 

Förebilden till miljöteam kom
mer från Nacka kommun där det 
idag finns ett 90-tal miljöteam. 
Dick Tillberg är en av de pådriva
nde krafterna i detta arbete. Flera 
andra kommuner har följt efter, 
och nu är det alltså Lunds kom
muns tur. Åter ett exempel på hur 
man lokalt kan agera för att arbeta 
utifrån Agenda 21. 

Ett avfallsberg per individ 
Det är de många små utsläppen 
och slöseriet i vår vardag som hotar 
vår miljö, menar Dick Tillberg. 
Varje individs konsumtion per år 

idag i Sverige innebär 3,5 ton 
avfall. Här är energiavfall o. d. 
också inräknat. Var och en av oss 
kan ta större ansvar för långsiktigt 
hållbar utveckling, och det är alltid 
lättare att agera, om man går 
samman några stycken och bildar 
ett miljöteam. 

-Ofta är det grannar som går 
samman, men du kan också bilda 
miljöteam med dina arbets
kamrater eller helt enkelt anmäla 
dig till en studiecirkel, säger Dick 
Tillberg. 

Miljöteamen moraliskt stöd 
Det är ibland lite besvärligare att 
leva miljövänligt, och det är lätt 
att falla tillbaka på bekvämare 
vanor. Då kan det vara bra att ha 
miljöteamet till stöd. Miljöteame
n träffas och gör tillsammans upp 
planer för hur man kan förändra 
sitt beteende i miljövänlig riktning. 
Det finns många områden där det 
enskilda hushållet kan bidra. Man 
kan dra ner sin energiförbrukning 

re j ä! t i hushållet genom att isolera, 
satsa på energisnåla apparater 
m. m .. Hushållen kan tillsammans 
bli delägare i kooperativa vind
kraftverk. Man kan minska miljö
belastningen när det gäller trans
porter genom att åka kollektivt 
eller genom att samåka. Avfalls
sortering är ett annat område där 
grannar kan samverka. Att föränd
ra köpvanorna i miljövänlig 
riktning brukar också ingå i 
miljöteamens målsättning. På 
uppföljningsmöten brukar man 
träffas för att ge varandra nya tips 
och kunskaper och gå igenom hur 
målen uppfyllts. 

-Om du behöver lite draghjälp 
för att komma igång med miljö
teamet kan det vara bra att gå med 
i en studiecirkel. Lunds kommun 
och studiefrämjandet har tillsam
mans tagit fram ett material som är 
avsett just för att underlätta 
startandet av ett miljöteam. Vänd 
dig till Fredrik Jönsson på studie
främjandet eller till Maria Matts-

son som arbetar med Vision 21 (te! 
35 56 27), uppmanar Dick Till berg. 

Miljöteamen lobbygrupper 
I Nacka kommun har miljöteamen 
tjänat som goda exempel för 
kommunens övriga invånare, säger 
Dick Tillberg. Tillsammans utgör 
miljöteamen också starka påtryck
ningsgrupper på beslutsfattare 
både i den politiska och i den 
privata sektorn. Teamen har i 
Nacka kommun krävt att kom
munen skall miljödeklarera sina 
tjänster, t.ex. badanläggningar, 
ishallar och skolor. Sist men inte 
minst kan det enskilda hushållet 
faktiskt spara en bra slant på att 
minska sina energikostnader och 
kostnader för avfallshämtning. 
Miljöteamen kan utvecklas i 
många riktningar och kan förhopp
ningsvis utgöra basen för ett brett 
lokalt miljöarbete. 



('!)CJES Om inte om hade varit 
VÄNSTERPART lE T LUND AN SER Tänk om .. . Calle Bild t hade varit neutralitet i krig" som de av någon hade någon dansk driftschef sagt: 

underhuggare i det amerikanska anledning har fått för sig är "De behöver inte oroa sig borta i 
försvarsdepartementet. Då hade förlegad. Kan det vara drömmen Sverige, det blåser ju alltid mot 
hansuttitpåomslagettiiiNewsweek om dyrbara NATO-leksaker som Köpenhamn." Dåvarande drifts-

Hjärn p 
VB har inte kommenterat Per T. 
Ohlssons (SDS) förslag att slå 
samman Malmö och Lund. Det ska 
inte heller göras här. Låt oss bara 
göra kommentaren att Malmö först 
borde sopa på sin egen tröskel. 
Bland de kommuner som enligt 
Ohlsson skulle ingå i Stor-Malmö 
nämns av någon anledning inte 
Vellinge. En moderatstyrd kom
mun, i huvudsak befolkad av 
Malmös skattesmitande överklass. 
Den borde allra först likvideras som 
självständig enhet. 

Fast även Lund bör rikta blic
karna söderut. 

Faktum är ju att det ligger hela 
tre kommuner på det trånga 
utrymmet mellan Malmö och Lund: 
Burlöv, Lomma och Staffanstorp. 
Mönstret är en följd av tio
hundratalets härads- och socken
indelning samt av villaägarnas 
opposition mot planerna på stor
kommuner kring 1970. Följden är 
att Staffanstorp går in i en djup kil 
ända bort mot Värpinge. 

I den kilen ligger Hjärup, ett 
växande samhälle som numera 
fyller ytan mellan Gamla Malmö
vägen och stambanan. Det ligger 
fysiskt närmare Lund än staffans
torp och motorvägen finns som en 
mäktig barriär åt det senare hållet. 
Psykologiskt är knytningen till 
Lund ännu starkare. Många 
Hjärupsbor har flyttat ut därifrån. 
De har ofta sina jobb och gör sina 
inköp i Lund. Staffanstorp besöks 
bara de sällsynta gånger då de har 
något ärende på kommunalkon
toret. 

Lund växer som bekant och snart 
ska det utarbetas en ny öve
rsiktsplan. Somliga vill bygga åt 
norr, andra åt öster. Men det 
naturliga vore sydväst, åt Hjärup. 
Där ligger jungfruliga marker på 
andra sidan Höje å, ett stenkast 
från den nuvarande stadsbe
byggelsen. En ny pågatågshållplats 
i Flackarp kunde ge de nya 
Lundaborna en suverän kollektiv
trafikservice. 

Inte heller kan Staffanstorp vara 
så angeläget att behålla Hjärup. 
Det ligger avigt till ur centralortens 
perspektiv, och kommunen är stor 
nog för att tåla en något minskad 
befolkning- det väsentliga service
underlaget skulle finnas kvar. 
Annars kunde man diskutera att 
byta Hjärup mot Genarp, en tätort 
som har betydligt närmare till 
Staffanstorp än till Lund. 

Det finns f.ö. ett historiskt 
prejudikat. Hjärup ligger i det 
gamla Flackarps församling. När 
Flackarps kyrka revs på 1800-talet 
hänvisades sockenborna till Upp
åkra, som ligger åt staffans
torpshållet Men de vägrade och 
uppsökte i stället prästen i Lund. 

Lund bör inte slås samman med 
Malmö, men vi kan ta ett försiktigt 
steg i den riktningen. 

och Time den här veckan, förmod- gör dem så stjärnögda? chefen på Barsebäck sa någongång 
!igen med en mink i famnen. Jag i början av 70-talet: "Jag förstår 
vågar lova att åtminstone endera Tänk om ... Jannike (hon som är inte varför danskarna protesterar, 
tidningen hade haft rubriken "The känd för att hon har snusat kokain vinden ligger ju alltid mot Lund." 
Mink Stink !" Bildthadedeporterats 
till miljonärskvarteren i Martha' s 
Vineyard och om sådär tio år hade 
vi sett hans politiska självbiografi i 
bokhandeln: omslagsporträtt i 
svartvitt, sexton blanka bildsidor i 
mitten och en stor, förvånansvärt 
innehållslös textmassa. Tänk att 
det ska vara så svårt att säga: "Har 
jag gjort bort mig nu igen?" Han 
kunde väl åtminstone säga så här: 
"Med tanke på det jag visste just 
då, så trodde j ag att j ag gjorde rätt. 
Synd att det blev fel." Men icke. 
Han slingriga sätt att inte svara på 
raka frågor påminner om sådana 
där Midgårdsormar som stundom 
dekorerar vikingasmycken. 

Tänk om ... folk hade lyssnat på 
EV-motståndarna före folkom
röstningen - i stället för efter. 

Tänk om .. . politikerna hade förstått 
att majoriteten av oss fortfarande 
är anhängare av den svenska 
"alliansfriheten syftande till 

och varit gift med Björn Borg) blev 
frälst och utbildade sig till bil
mekaniker. 

Tänk om ... Barsebäck hade legat i 
Danmark i stället. Vilket liv det 
hade varit på den svenska sidan! 
Redan nu får vi ständigt höra om 
hur allt ont kommer från öster- om 
det hade varit vårt danska broder
folk som stod för de där fula 
kuberna med skorsten, då hade det 
nog föranlett både diplomatiska 
incidenter och folkstormar. Och så 

Jo, det är sant, jag hörde honom på 
radio. 

Tänk om ... Robert Aschberg 
plötsligt säger: "Du har nog rätt. 
Jag har bestämt missuppfattat hela 
den här frågan." 

"Om ente om hade vatt, så hade 
käringen bedet grisen." 

Ibland tror jag att det hade varit 
bra om fler käringar bet fler grisar. 

Ludvig 

Språkvalschock i femman 
Har man barn som går i femman i 
Lunds kommun detta läsår drabbas 
man plötsligt av en signal från 
skolan att barnet skall välja ett nytt 
språk till hösten. Första signalen 
var egentligen något som barnet 
nämnde om en lärare i franska, 
som hade berättat om hur det var 
att läsa detta språk. Men som barnet 
ifråga går i åldersblandad klass, 
dvs ihop med sexor som skall till 
högstadiet, så trodde föräldern att 
detta inte gällde barnet. 

Men papperet som barnet sedan 
kom hem med från skolan var 
tämligen anonymt. Man kunde 
ställa sig frågan om det var ett 
allmängiltigt papper eller gällde 
det enbart skolor i Lunds kommun 
eller rentav bara rektorsområdet 
osv. Det framgick dock att det 
vände sig till åk 5 och direkt till 
barnet. 

Meny över språkval 
Det presenterades en meny på vilka 
språk man kan välja i ordningen 
svenska, B-språk, engelska, hem
språk eller teckenspråk. Dessutom 
skulle eleven ställa sig en antal 
frågor om sin status i svenska 
språket. Däribland frågor som : 
Klarar jag mig bra i svenska? Kan 
jag läsa och skriva bra ... ? Är jag 
intresserad av och villjag lägga ner 
arbete på att lära mig ytterligare ett 
språk? osv. 

Detta papper var undertecknat 
med två namn fullständigt anonyma 
för den alltmer förvirrade föräldern, 

som trots allt har läst ett otal papper 
från skolan och är även i sitt arbete 
överöst med information av ibland 
mer eller mindre tvivelaktig 
kvalitet. 

Samtidigt kom en anmälnings
blankett som skulle lämnas till 
respektive klassföreståndare. Sen 
blev det fullständigt tyst från 
skolans sida vad detta beträffar. Så 
småningom började man fundera 
på vad ett sådant val skulle kunna 
innebära. Så mycket vet man ju att 
det man väljer brukar ha vissa 
följder framöver i skolan. Hur 
kommer det att bli i högstadiet för 
en elev som efter ovanstående 
frågor valt att inte börja med ett B
språk? För att inte tala om hur det 
blir med linjeval osv längre upp. 
Farhågorna besannades i viss mån 
efter att ha råkat prata med mer i 
skolvärlden bevandrad person. 

Äntligen information! 
En vecka innan blanketten skulle 
lämnas kom det plötsligt en 
inbjudan till åk S:s elever och 
vårdnadshavare inom rektorsom
rådet. Förälder och barn bevistade 
mötet, som väl inte precis vände 
sig till barnet ifråga. Föräldern blev 
dock inte heller särskilt mycket 
klokare för egentligen visste man 
inte så mycket om framtiden vad 
kraven på språkval i fortsatt 
skolgång beträffar. 

Numera vet dock föräldern att 
ovanstående inte gäller alla kom
muner och inte heller alla rektors-

områden. Frågan vad som händer 
om man byter skola och tydligen 
därmed möjlighet att fortsätta sin 
skolgång med språken vet man 
därmed inte mycket om! 

Fortfarande Förvirrad Förälder 

Spårväg och inte 

I~!Jn~ögs industriområde vid 
vattentornet ska byggas med 
utgångspunkten att Ostra Ringen 
inte finns. Det slog gatu- och 
trafiknämnden fast i onsdags. Tre 
arkitektfirmor har kommit med 
förslag till utformning av området. 
Alla har utgått från det borgerligC;l 
planeringsunderlaget dvs att O 
Ringen ska byggas. Nu gäller det 
att anpassa sig till de nya förut
sättningarna. 

-Det är lämpligt att knyta ihop 
området med den spårväg som ska 
komma söder om vattentornet 
utmed Neversvägen, säger Daniel 
Huledal, v-representant i gatu- och 
trafiknämnen. Det är rimligt att 
utgå från hållplatsläget som ett 
centrum för området. Viktigt är 
också att det inte etableras någon 
stormarknad på området. 



Auschwitz II 
I anslutning till artikeln "Ausch
witz" i ett föregående nummer av 
VB ges här ytterligare dokumen
tation av det tyska och interna
tionella kapitalets inblandning i 
nazismens framväxt och terror. 
Dessutom återger vi ett avsnitt ur 
den sj älvbiografiska berättelsen 
"Utsugning" ur Vi var i Auschwitz 
av den polske författaren Tadeusz 
Borowski (1922-54). Berättelsen 
visar att människan trots den 
förnedring hon utsättes för inte 
behöver förlora sin värdighet. 

Tysklands industriella monopol
jättar levde i näraallians med Hitler 
och detnationalsocialistiska partiet. 
Utan IG Farben, Kruppverken och 
flera andra skulle Tyskland inte 
kunnat ge sig in i andra världskriget. 
Även utländska bolag, t.ex. Stan
dard Oil , var inblandade i det 
fördolda. Förutom stora leveranser 
av Zyklon-B till gaskamrarna 
profiteradelO Farben på lägerfång
amas slavarbete i sina B unafabriker 
för tillverkning av syntetbränsle åt 
stridsflyget Kruppverken hade 
också sina filialfabriker för tillverk
ning av olika vapendelar, som 
tändrör, i Auschwitz. 

24 av IG Farbens tjänstemän 
åtalades i Niirnbergprocessen. 14 
av dem ansågs inte vara skyldiga. 
En av de värsta krigsförbrytarna, 
Gustav Krupps son Alfried, dömdes 
till tolv års fängelse . Dessutom 
skulle Kruppverken styckas upp 
och avyttras. Men Alfried Krupp 

Från Kina ... 
forts från sid l 

fattigdom, smuts och tröstlöshet 
men med värme och humor. 
Kyparen och slinkan innehåller tre 
långa noveller som handlar om 
kärlek i olika aspekter. Kärleken 
som ett hot, kärleken som en 
omöjlig dröm och kärleken som en 
illusion. 

- Berberovas berättelser är nästan 
alltid sorgliga, men aldrig svarta, 
kommenterar Åsa. 

Häxringarna i nytryck 
Införvarje bokrea brukardet uppstå 
en diskussion om förlagens oskick 
att göra nytryck med sämre kvalitet. 
I år har Bonniers tryckt upp Vilhelm 
Moberg, Hjalmar Bergman, Selma 
Lagerlöf, Kerstin Ekman m fl . 

- Vi på Boklådan tycker det är 
väldigt roligt, säger Lena. Böcker
na är efterlängtade. Det var många 
som upptäckte Kerstin Ekman 
sedan de läst Händelser vid vatten 
och vi har inte kunnat erbjuda dem 
hennes tidigare böcker. Nu har 
Katrineholmssviten kommit och 
böckerna är snygga med hyfsad 
papperskvalitet 

Efterfrågan på faktaböcker har 
ökat de senaste åren, säger Lena. 
Det finns också ganska mycket bra 
faktaböcker på årets rea. 

Tecknens Rike - en berättelse 
om kineserna ochderas skrivtecken 
av Cecilia Lindqvist, rekommen-

varen av de första som kunde glädja 
sig åt amnesti från befälhavaren 
överden amerikanskaockupations
zon en , McCloy . Kruppverken 
varken såldes eller styckades upp. 
Alfried Krupp var bara ett exempel 
bland många. 

Den l juni 1950 trädde i kraft en 
allierad lag som förbjöd en återupp
rustning av Tyskland. Men en 
västysk återupprustning blev 
aktuell redan i börj an av det kalla 
kriget. 1954 upptogs Förbundsre
publiken i Nato. Nu behövdes åter 
erfarna industriledare, varförgamla 
nazister och krigsförbrytare åter 
fick samverka i kampen om makt, 
profit och internationellt inflytande. 
Så hade IG Farben i själva verket 
funnit freden i stället för att straffas. 

Grunden till de mäktiga koncer
nernas förmögenhet och makt vilar 
till stor del på slavarbetet i de tyska 
arbets-, fång- och utrotningslägren 
under andra världskriget. Koncer
nernas maktutövning har i dag 
ändrat sin form, men makten är 
obruten och kan leda till överrask
ningar i framtiden. 

Helena Svantesson 

Att läsa: 
Joseph Borkin, Hitler & IG 

Farben, I 980 
Braunbuch. Kriegs- och Nazi

verbrecher, I 968 
S. Datner, J. Gumkowski & K. 

Leszczynski, War Crimes in 
Poland, 1962 

deras av Lena. Boken handlar om 
de kinesiska skrivtecknen. Efter
som varje tecken är en bild och 
varje bild har sin historia får man 
en berättelse kring Kinas kultur
historia och Kinas natur. 

- Det är oerhört intressant, säger 
Lena. Boken är välgjord och 
vackert bunden i linneband. Man 
blir väldigt inspirerad. Jag vill åka 
till Kina. 

En annan spännande faktabok är 
Annas mat av Anna Bergenström. 
Författaren är matskribent i Dagens 
Nyheter. Lena påstår att många 
köper DN bara för matrecepten. 

Annas mat är inte någon vanlig 
kokbok. Det är i stället en inspira
tionskokbok där man kan hitta 
mycket tips på enkla och goda 
maträtter. 

-Det är en bok som man kan 
ligga och läsa i sängen, säger Lena 
förtjust. Man får inte bara recept. 
Hon lär ut kokkonst. Till slut vågar 
man släppa recepten eftersom hon 

Helena Svantesson, Och skug
gorna blir längre, 1972 

Utsugning 
Om barackernas väggar föll 
samman, skulle tusentals männi
skor hopträngda, sammanpressade 
på britsarna, bli hängande i luften. 
Det vore en syn ohyggligare än 
medeltida målningar, föreställande 
Yttersta Domen. Mest uppskakan
de för en människa är att se en 
annan människa som sover på sin 
bit av britsen, den plats som hon 
måste ta upp för att hon har en 
kropp. Kroppen är utnyttjad så långt 
somdet är möjligt: man hartatuerat 
ett nummer på den för att spara på 
halsbandet, man har givit den så 
mycket sömn på natten att männi
skan skall kunna arbeta och så 
mycket tid på dagen att hon skall 
hinna äta. Och så mycket föda, att 
hon inte skall krepera utan att 
producera dessförinnan. Det finns 
bara en plats att leva på: en bit av 
britsen, resten tillhör lägret, staten. 
Men varken din plats eller skjortan 
spaden är din. Blir du sjuk, tar de 
ifrån dig alt: kläderna, mössan, den 
insmugglade halsduken, näsduken. 
Dördu-drar de ut dinaguldtänder, 
som redan tidigare har antecknats i 
lägerböckerna. De bränner dig och 
askan strör de ut på åkrarna och 
torrlägger gölen med den .. . 

Vi arbetar under jorden och på 
jorden, under tak och i regn, vid 
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har talat om för en varför man ska . 
göra si eller så. 

Idyll och trolsk romantik 
En fin bok för de lite yngre ..är 
Storm-Stina med text och bild av 
Lena Andersson. Den handlar om 
lilla Stina som hälsar på hos morfar 
i skärgården. Det är idylliskt, soligt 
och somrigt. Lena Anderssons 
akvareller brer ut sig över sidorna. 
Men sen tornar det upp sig. Stina 
försvinner, det blir hemskt och 
dramatiskt på några bilder innan 
Stina kommer tillrätta. Det är en 
bok som man kan sitta tillsammans 
med ett litet barn och läsa. Den är 
varm och fin och lagom hemsk i 
både text och bilder. 

- Det är svårt att hitta bra böcker 
för barn som precis slutat med 
pekböcker, tycker Lena. Det ska 
vara lagom mycket text. 

Lena rekommenderar också en 
version av Snövit återberättad av 
Josephine Poole med suggestiva 
bilder av Angela Barrett Det är en 
bok som är rolig att läsa även om 
man är vuxen. Den handlar om 
mor-dotter-förhållandet, om svart
sjuka, om vem som är vackrast och 
om modern som försöker förgöra 
dottern. Sagan har ett psykologiskt 
djup som har förstärkts! Josephi~e 
Pooles berättelse. Bilderna ar 
mycket vackra och för tankarna till 
trolsk romantik. 

Kajsa 

Kommunalt varia 
I måndags gjorde vänsterpartiet 
den första större utvärderingen av 
det pågående samarbetet med 
socialdemokraterna och miljöpar
tiet. Såväl det politiska innehållet 
som de olika samverkansformer 
som tillämpas redovisades och 
diskuterades. För att ta det sista 
först så var de allra flesta mycket 
nöjda med den öppenhet som råder 
mellan partierna och viljan att 
informera varandra. 

Kontakter 
Det finns alla varianter, från 
regelrätta gemensamma grupp
möten till informella kontakter över 
en bit mat. Varianten med en 
socialdemokratisk nämndord
förande som hittills vägrat ta 
initiativ till kontakter redovisades 
också. Fast det var ett undantag 
som så att säga bekräftade den 
allmänna regeln, att allt fungerer 
förvånansvärt smidigt. Vår repre
sentant i denna nämnd hyser också 
gott hopp om att så småningom 
kunna leda den motsträvige in på 
"den rätta vägen". 

Vad gäller förutsättningarna för 
att nå politiska resultat konstatera
des att samverkansdokumentet 
måste ses som en grund att stå på, 
inte som ett mål. Vänsterpartiet 
måste sträva längre, vi måste 
fortsätta driva t. ex. våra miljöpoli
tiska och socialpolitiska frågor. 

Barnomsorgsskandal 
J ag har under ett par veckor aviser~t 
avslöjandet av en kommunalpoli
tisk skandal. Detta hot har kanske 
inte varit riktigt allvarligt menat. 
Nu hotar skandalen ändå ! Ni som 
läser dagstidningar med Åtföljande 
Iöps'edlar har säkert ?bserve~at 
rubriker typ "Lund sviker dagis
löfte" . Det handlar alltså om den 
nya barnomsorgslagen, som bl.a. 
socialnämndens ordförande har 
lovat att kommunen skallleva upp 
till. Nu verkar det besvärligt. 
Dessutom, vilket politikerna i Lund 
inte kan "lastas" för, har socialsty
relsen konstaterat att rätten till 
barnomsorg skall gälla även b~ 
till arbetslösa eller föräldralediga 
föräldrar. Detta betyder att 
ytterligare ett antal daghemsplatser 
måste skapas, förutom de 50 som 
saknas för att uppfylla lagen enligt 
de gamla förutsättningarna.. I 
onsdags hade socia.Inämnden 
sammanträde och diskuterade 
frågan . Resultatet lär du ha läst ~m 
i gårdagens ellerdagens morgontid
ning. Förhoppningsvis kan man 
konstatera att den hotande skanda
len undvikits och beslut tagits som 
garanterar de 5~ barne.n dagh~~s
plats inom den tid lagstiftarna tankt 
sig. 

S-B P 

Yin,•prit 
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Bibliotek i folkets park -'- Auschwitz Ilfi {:, . .d 
3 orts1 ran sz 

firma Richter som borrar brunnar, 
Siemens som sköter belysning och 
elektriska taggtrådar, leverantörer 
av tegel , cement, järn, virke, 
producenter av bara~kelement och 
randiga kläder. Likaledes den 
jättelikabilfirman Union, likaledes 
fabriken DA W som smälter ner 
skrot. Likaledes grovägarna i 
Myslowice, Gliwice, Janina, 
Jaworzno. Den av oss som över
lever, måste någon gång kräva 
kompensation för det här arbetet. 
Inga pengar, inga varor, utan hårt, 
sten år arbete. 

Under de sista dagarna har aldrig lånades ut utan endast fick 
biblioteksfrågan på väster varit på användas när han själv spelade 
tapetenisambandmedenupprust- med. Man badade på den tiden 
ning av Folkets park. som barn i Höje å och överlevde 

Förslaget går ut på att förlägga alla bakterier, vilket han tolkade 
västers biblioteksverksamhet i den som att barnen var mer resistenta 
befintliga byggnaden i parken. I än idag. 
förra veckan avhöll stödföreningen Folkets park intog på den tiden 
Biblioteket Väster sitt årsmöte i en mycket framträdande plats i 
biblioteket på väster. Samtigit områdets fritidsliv och nöjesliv 
prdnades en temaafton "Gamla med två dansbanor, varav restau-
väster" där Claes Göran Jönsson, rangen Tyrolen avsåg gammeldans 
f d kommunalråd, berättade om sin samt en teaterlada mm. Särskilt 
uppväxt ute på västra Lund. minns han några västerbor som 

Vilda Väster 
Väster var på den tiden en mer 
utpräglad arbetarstadsdel än i~ag. 
Väster gick då under namnet V lida 
väster beroende på alla gäng
bildningar som härjade i området. 

~~~~~~-. Jons~1)~~ 
J önsson berättade att han var ägare 
till en fotboll vilket på den tiden 
gav en framträdande plats i 
pojkgänget. Det var en boll som 

I förra veckans referat från 
vänsterpartiets årsmöte fanns det 
uppgifter som ej var korrekta so~ 
gällde kolonirörelsen som bor 
tillrättaläggas. 

Jag citerar: "Dessutom an
märktes det något surt att kolo
nisterna är ett krävande släkte som 
bl.a. vill ha WC indraget på 
kommunens bekostnad". Detta är 
helt fel och gripet ur luften. 
Förhållandet är detta, att när vi fick 
WC inom det koloniområde som 
jag tillhör, fick vi ett extra påslag 
med l 00 kr per år på kolonitax an. 
Det kan inte kallas krävande eller 
hur, när man betalar för sig? Detta 
ger över 7000kr per år för hela 
detta område. 

GB 

uppträdde som atleter och beund
rades mycket vilket han tolkade 
som att våra anspråk är mer blase 
idag. 

Tre Mantanzas 
Till sist berättade Claes Göran 

Jönsson att han gick under namnet 
Tre Matanzas, beroende på att 
fadern som var skomakare skicka
de honom att köpa cigaretter av 
detta märke efter dagens arbete. 

På årsmötet blev det vaktombyte 
på ordförandeposten då Sten .. ! 
Lundin av hälsoskäl hade avboJt 
omval. Till efterträdare valdes den 
kände västerpolitikern Biddy 
Nilsson. Styrelsen blev i övrigt 
omvald. 

Ett digert vårprogram presen
terades med bl. a. en kväll om Kinas 
folks historia och kulturmed Peder 
Christensenen annan med Kjell 
W allström: HC Andersen, männi
skan och diktaren. 

Göte Bergström 

Genom tunneln 
Planera för sommarvandring i 
Wales. Vandringssektionen reser 
i år med tåg till England via den 
nya tågtunneln. Vi planerar att 
vandra i Wales. Vandringen äger 
rum 2-6 juli . sedvanligt plane
ringsmöte senare i vår med kallelse 
i VB. Gunnar Sandin te! 135899 
ochingridAndretel142672svarar 
gärna på frågor. 

spaden, tippvagnarna, med slägga 
och hacka. Vi bär säckar med 
cement, vi staplar tegel, järnvägs
räls , gjuter grunder, trampar jord ... 
Vi lägger grunden till någon ny, 
monstruös civilisation. Först nu 
förstår jag priset för antiken. 
Vilken fruktansvärd förbrytelse 
utgör inte egyptiska pyramider, 
grekiska tempel och statyer! Hur 
mycket blod måste det inte ha 
gjutits på romerska vägar, gräns
befästningar och stadsbyggnader. 
Antiken, som var ett enda jättelikt 
koncentrationsläger, där man 
brände i bomärket i pannan på 
slavarna och korsfäste dem för 
flyktförsök. Antiken, som var en 
gigantisk sammansvärjning av fria 
människor mot slavar! .. . 

Vad kommer världen att veta 
om oss, om tyskarna vinner? 
Monumentala byggnader, auto
strador, fabriker, mot himlen 
strävande obelisker kommer att 
uppstå. Under varje te_gelsten 
kommer våra händer att hgga, på 
våra axlar skall ligga räls och 
betongplattor. De kommer att 
mörda våra familjer, de sjuka, de 
gamla,. De kommer att mörda 
barnen ... 

För tre år sedan fanns här byar 
och samhällen. Där fanns åkrar, 
stigar och päronträd på åker
renarna. Det fanns människor, som 
varken var bättre eller sämre än 
andra. 

Sedan kom vi . Vi körde bort 
människorna, slog sönder husen, 
jämnade marken, trampade ut den 
till gyttja. Vi satte upp baracker, 
stängsel, krematorier, Vi släpade 
med oss skabb, bölder, löss. 

Vi arbetar i fabrikeroch gruvor. 
Vi utförettenormt arbete, ur vilket 
någon får en enorm vinst. 

Egendomlig är historien om 
firman Lenz* här på orten. Den 
firman byggde vårt läger, våra 
baracker, hallar, magasin, bunkrar, 
skorstenar. Lägret lånade ut sina 
fångar till den, och_ SS gav_ den 
material. Vid avräkningenn visade 
räkningen på så fantastiska miljon
belopp, att inte \Jara Aus~hwi.~z 
utan även Berlm tog s1g for 
hvuudet. Mina herrar, sade man, 
det är omöjligt, er förtjänst är för 
stor, så många miljoner. Och än~å, 
sa firman, här är räkningar. NåJa, 
sa Berlin, men vi kan det inte. Då 
säger vi hälften, för~slog den 
patriotiska firman. Trettio procent, 
fortsatte Berlin att köpslå, och 
därvid blev det. Firman väntar 
lugnt på att kriget _skalii ~ slut. 
Likadant Wagner 1 Centmental 
som gör vatteninstallationerna, 

Närdesjukaochdesomkommer 
från arbetet lägger sig, samtalar 
jag med Dig på avstånd. I mör~et 
ser jag ditt ansikte, och trots att J~g 
talar med bitterhet och hat som ar 
Dig främmande, vet jag att ~u 
lyssnar uppmärksamt. Du ar 
sammanflätad med mitt öde. Bara 
det att Dina händer inte lämpar sig 
för släggan och Din kropp inte är 
van vid skabb. Oss binder vår 
gränslösa kärlek, dessas kärlek 
som blev kvar. De, som lever för 
bss och utgör vår värld. Föräld
rarnas, vännernas ansikten, formen 
på föremålen som blev kvar. Och 
det är det dyrbaraste som vi kan 
dela: upplevelser. Men också när 
vi bara har sjukhusbritsen kvar att 
ligga på, är vår tanke och vår känsla 
med oss . 

Och jag tror, att människans 
värdighet i sanning finns i hennes 
tanke och hennes känsla. 

Övers. Mira Teeman 

* Lenz och ej Lentz vilket av 
misstag förekom i artikeln 
"Auschwitz" i ett tidigare VB
nummer. HS 
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