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Utkommer fredagar 1982 8:e ärg. 

Fredagen den 6 mars 

Anställningsstoppet: 
Arbetsplatsutlåningen 
hotas 

Biblioteksledningen föreslår nedläggning av arbetsplatsut
låningen -på Åkerlund&Rausing och Alfa Laval eftersom PON 
(Personal- och organisationsnämnden) inte vill tillsätta ett 
graviditetsvikaria t. 

Fallet visar hur ett eventuellt 
anställningsstopp på ett godtyck
ligt sätt kommer att drabba olika 
kommunala verksamheter. Om nu 
den andra som arbetar med ar
betsplatsutlåning också blir gravid 
så kommer hela denna angeläg
na utlåningsfunktion att upphöra. 
Man ställer sig dock lite undrande 
inför biblioteksledningens und
fallenhet, kommunfullmäktige har 
ju ännu inte beslutat om anställ
ningsstopp, och i värsta fall finns 
det väl möjligheter till omdispo
sitioner. Eller är arbetsplatsut
låning ett lågprioriterat område? 

Men det viktigaste är ändå att 

peka på att förvaltningar som 
biblioteket med ca 80% kvinnlig 
personal särskilt hårt drabbas av 
ett anställningsstopp. Trycket på 
kvinnor att undvika graviditeter 
eller att ta ut så lite ledighet som 
möjligt, måste bli stort. 

Förslaget att införa anställ
ningsstopp för vikariat över 6 
månader, om det blir antaget, 
diskriminerar såväl kvinnor 
som förvaltningar med övervägan
de kvinnlig personal. Det är för
vånande att fackföreningarna vid 
MBL-förhandlingar har kunnat 
gå med på detta. 

På svarta listan 
Tre svenskar har hamnat pli 
FN :s svarta lis4a över idrotts· 
män som tävlat i Sydafrika 
under 1981: Ulf Andersson, 
Per Eklund och Leif Asterhag 
var namnen. 

Nu undrar v i omFN inte 

har en lista över företag som 
verkar i Sydafrika, för i så fall 
skulle vi kunna bidra med nllg
ra namn från Lund, nämligen 
Saab Scania Nordarmatur, 
Alfa Laval, Åkerlund& R au sing 
och Tetra Pak. 

Måndagen den 8 mars 

På Internationella kvinnorlagen 
samlas vi kl 18.00 på stortorget 
för att med facklor gå till stads
bibliotekets hörsal där det 19.30 
blir KVINNOMÖTE. 

Programmet kommer 
hålla bl a: Sång av 
bränns, kvinnoteater, 
från abortkonferensen 

att inne
Nällorna 
Rapport 

i Sthlm, 

och Karin Widerberg (Forum för 
kvinnliga forskare) som studerat 
vilka mekanismer som utestänger 
kvinnor från arbetsmarknaden 
talar, med utgångspunkt från 
studier på bl a Fazers choklad
fabrik i Malmö. 

Slutligen blir det kaffeserve
ring. 

Lösnummerpris 1 kr 

DAGHEMSKöN 
byggs bort? 
- För första gången har vi en totalbild av barnomsorgskön, 

säger utredningssekreteraren Tapio Salonen till VB. Kön är lagd 
på data, och datorn har efter åtskilliga inkörningsbekymmer börjat 
fungera, varför Tapio Salonen nu kunde ge VB följande siffror: 

45% av förskolebarnen i Lunds 
kommun har nu kommunal barn
omsorgsplats. Kön omfattar unge
får 25 00 barn totalt. Den aktiva 
kön. där föräldrarna är beredda 
att ta en erbjuden plats inom 6 
månader, omfattar 1600 barn. Av 
dem är det 1050 barn som står 
helt utan kommunal tillsyn och 
550 som redan har plats (t.ex. hos 
dagmamma men vill till daghem). 

Av köföräldrarna vill 72% i 
första hand ha daghem till sina 
barn, 21 % familjedaghem och 
7% familjedaggrupp ("trebarns
system"). Den aktiva daghems
kön omfattar 1200 barn, varav 
700 helt saknar plats och 500 vill 
byta från andra omsorgsform er. 
- Det vanliga mönstret, säger Ta
pio Salonen, att barnen börjar i 
familjedaghem och sen får dag
hemsplats i 3-4 årsåldern, det 
mönstret motsvarar inte föräld
rarnas önskningar. Det är ungfår 
lika många, ca 70%, av föräldrar
na som vill ha daghemsplats både 
för barn under som över tre år. 
Där kön är längst 
- En annan sak som våra siffror 
visar, fortsätter Salonen, är om
rådesfördelningen av kön. Kön 

är markant längre i fyra områden: 
Norra Fäladen, Östra Torn, Nöb
belöv och Södra Sandby. På 
Norra f-äladen minskar barnanta
let under de närmaste åren, men i 
de andra områdena behövs det en 
utbyggnad . I procent räknat är 
läget värst i Centrum, där 51% 
av barnen saknar daghemsplats, 
och där kommer också barnan
talet att öka kraftigt de närmaste 
åren. 

Bygga bort kön? 
Gun Hellsvik (m), ordförande 

i Sociala Centralnämnden, mena
de på en presskonferens i onsdags 
att det ska vara "full behovstäck
ning" vid 1986 års utgång. 

600 platser är visserligen pla
nerade under tidsperioden, men 
med tanke .på kommunens tidiga
re visade oförmåga att uppfylla 
planerna är nog Gun Hellsviks be
dömning väldigt optimistisk. 

Det bör dock noteras att 
Lunds kommun ännu inte har in
fört något idiotstopp på daghems
byggandet, till skillnad från en del 
andra ko mm u ner. (l stället skär 
man ner på kvaliten.) 

I Norrköping kunde dom 
Kommer ni ihåg Vpk:s freds
motion på förra kommunfull
mäktige? Motionen slaktades ner 
av uppretade talare som menade 
att frågan om krig och fred låg 
utanför det kommunala ansvars
området, och att kommunister 
minsann inte skulle komma och 
snacka om fred. Endast. social
demokraten Viola Nyström 
stödde tillsammans med Vpk
gruppen motionen om att 
kommunen skulle engagera sig 
i fredsarbetet. 

I onsdagsnumret av Ny Dag 
kunde man läsa att i Norrköping 
hade tre fullmäktigeledamöter 
lämnat in en motion med titeln 

~ vf!!t. 
-~ '~ 

"Kommunalt initiativ för av
spänning, nedru stning och fred". 

- Nå än sen, ytterligare några 
fredshetsande kommunister, tän
ker ev. borgerliga läsare kanske. 

Det var bara på det sättet att 
dessa tre personer representerade 
vpk, socialdemokraterna och folk
partiet. 



UTVECKLA 

KVINNOKAMPEN 

Den 8 mars är den internationel
la kvinnadagen och den flras av 
kvinnor runt om i världen på olika 
sätt. Genom demonstrationer och 
möten om kvinnors kamp mot 
könsförtryck visar kvinnor sin 
solidaritet med varandra obero
ende av nationalitet, ras eller 
klass. 

I Lund firas dagen genom 
fackeltåg och ett kvinnamöte i 
bibliotekets hörsal kl19.30. 

I Lund flnns också en rad 
kvinnliga forskare (bl.a. organi
serade i Forum för kvinnliga 
forskare vid Lunds Universitet), 
som under de senaste åren utveck
lat den teoretiska anlysen av 
kvinnoförtrycket. 

Från att ha betraktat kvinno
förtrycket som ett ideologiskt 
problem som skulle lösas med 
hjälp av en ideologikritik har vi 
nu en utarbetad kritik om pa
triarkatet som en maktstruktur 
vars materiella grund är arbets
delningen mellan könen. Patri
arkatet är en struktur där repro
duktionen är underordnad pro
duktionen och därför förtrycks 
kvinnor. Kvinnoförtrycket kan 
emellertid inte hävas genom att 
samhället övertar reproduktionen. 
Den kommer alltid att till viss 
del behöva skötas i hemmet och 
där måste också männen in genom 
lagstiftning och ideologisk kamp . 
K vinnor skall inte bara u t i pro
duktionen, männen skall in i 
reproduktionen! 

Patriarkatet måste liksom 
kapitalismen kro ssas och det sker 
delvis genom ideologisk kamp 
men framför allt genom att den 
könsliga arbetsdelningen bryts. 

Patriarkatet är en utväxt på 
samhällsstrukturen, som i hög 
grad förhindrar kvinnor att delta 
i samhällsbeslut på olika nivåer. 

Kvinnors möjligheter att verka 
politiskt reduceras till ett arbete 
inom den etablerade demokratis
ka hierarkin. En beslutshierarki 
som i grunden är skapad av ett 
patriarkalt förhållningssätt till 
demokratin. 

Inom vpk pågår en debatt 
kring auktoritär och frihetlig soci
alism. Vi skall ha klart för oss 
att de flesta politiska strukturer 
i världen fungerar auktoritärt . 
Högre instanser beslutar över 
lägre, chefer beslutar över arbe
tare och tjänstemän, äldre män 
förtrycker yngre och män för
trycker kvinnor. Detta är patri
arkatets uttrycksform. 

När vi tar kamp mot kvinno
förtrycket tar vi också kamp mot 
kapitalismen och patriarkatet -
ty dessa båda är människafri
görelsens svurna fiender. 

Ingen socialism utan kvinno
kamp, ingen kvinnokamp utan 
socialism. 

Boktryckarns bravader 
Extra kommunfullmäktigemöte! 
Snabbinkallat! Det är en viktig 
fråga som skall behandlas. Man 
kunde inte vänta i ytterligare 
tre veckor. Man skall nämligen 
besluta om att inte ersätta Lunds 
pensionärer för de av den bor
gerliga regeringen försämrade 
bostadstilläggen. 

På grund av att inte alla hand
lingar hade sänts ut till det or
dinarie mötet hade frågan, på 
initiativ av Vpk, bordlagts. 

Före mötet satt boktryckaren, 
Per-Håkan Ohlsson(m), kommun
fullmäktiges ordförande och le
tade i sina papper. Han sprättade 
kuvert och läste och bläddrade. 
Det var något flackande och 
osäkert över hela hans person. 
Som om han letade efter något. 
- Har jag nu glömt det igen? 

Ja, det hade han. Inte heller den 
här gången hade han lyckats 
komma ihåg att få med Vpk:s re
servation från kommunstyrelsen. 
Han hade glömt att skicka ut den. 

I debatten, som var kort men 
intensiv, krävde vpk att hela 
frågan ·skulle bordläggas och tas 
upp på nästa ordinarie kommun
fullmäktige. 

Som väntat så beslöt sedan 
mötet att gå på borgarnas linje. 
Som Ingegärd Göransson(s) på
pekade betyder beslutet att de 
berörda pensionärerna får en 
utgiftsökning som ungefar mot
svarar en kommunalskattehöjning 
på 3.20 kr. Hade alla lundabor 
solidariskt delat på bördan hade 
det betytt en knapp hundralapp 
per person. För borgarna var den 
solidariteten för plågsam. 

Tvedöra kommun 
Delningskommittens förslag och 
reservationerna till det har kom
mit. Som väntat är kommitten 
negativ till en delning. Men både 
centern och vpk anser att man 
skall hålla en kommunal folkom
röstning och att utslaget ·i den 
nya föreslagna Tvedöra kommun 
skall vara utslagsgivande. Märklig 
form av demokrati! Är det för att 
Tvedöra inte skall riskera att bli 
egen kommun mot sin vilja. 

Lucifer 

CH K vinnor och arbete 

till Eslöv 

Kvinnor drabbas hårt av da
gens höga arbetslöshet, för
sämrad barnomsorg och an
nan social nedskärning. F ör 
att få ökad kunskap om orsa
kerna till kvinnors utsatta si-
tuation anordnas ett semina-

Vpk-Eslöv arrangerar den 13 rium på Socialhögskolan i 
mars återigen en stor Vår- Lund helgen den 3 till 4 april. 
fest. Plats blir liksom förra Arrangörer är Grupp 8 i Lund 
året Medborgarhuset. och Malmö, SKV och Kvmno-
Huvudtalare blir C-H Hermansson, centrum i Lund. 
välkänd Vpk-riksdagsman och Seminariet är upplagt kring fä-
partiets förre ordförande. reläsningar och gruppdiskussioner. 

Tyngdpunkten är annars lagd f 
vid sång och musik, konstutställ- Många av föreläsarna är mskare 

från Lund. ning och konsthantverk. Dagen 
är indelad i två delar. Eftermid- Något ur programmet: Den nya 

d R .. d tekniken med ordbehandlingsmas-
dagsprogrammet inle s av 0 a kiner och långt driven datorisering 
Blåset från Malmö, och musik-
delen avslutas med Mikael Wiehe. är ett hot mot kontorsanställda 

den nya tekniken innebär för 
kvinnors arbete. Om vad det inne
bär att vara arbetslös och kvinna 
talar Karen Davies och Johanna 
Esserveld. Den nationalekonomis
ka bakgrunden till kvinnors situa
tion på arbetsmarknaden tas upp 
av I. Persson- Tanirnura och Chris
tina Jonung. Och Karin Widerberg 
redovisar resultatet från sin under
sökning om vilka konsekvenser 
rätten till ledighet för vård av 
barn har fått. 

Målet med seminariet är att få 
kunskap och kraft för att aktivt 
kunna påverka och förbättra si
tuationen på arbetsmarknaden. 

Anmälan senast den l..2......m.;u: 
till Ulla Lund, Ulrikedal1'116, 
22358 Lund, tel 046/130866. 
Seminarieavgift 25 kr betalas vid 
ankomsten. Begränsat antal plat

Därefter framL:äder C-H med kvinnor. Janine Morgall och Maja-
ett politiskt anförande. Resten av ~_:L,::is..::a...:..P..::er:..b..:y...:..h..:.a.:.r_~...,o_rs_k_a_t_k_r_i_;ng:::....v_a_d ______ ____________ ""7 
eftermiddagen ägnas åt konst och 
konsthantverk, barnaktiviteter 
samt föredrag. Föredragshållare 
är Lars Westman, känd frilans
filmare, som visar diabilder på 
ämnet "Kulturkollision mellan 
den 3 :d je väddens och västvärl

ser. 

dens kulturer". 
Kvällsprogrammet böljar kl 

19.00 och går helt i musikens 
tecken. Programmet blir familje
betonat. Bl a uppträder Meta, 
Åke, Christer och Rosita med ett 
musikprogram kallat "Skånsk mu
sik under tusen år". Guttaperka 
är det nya namnet på den tidigare 
så populära Gooforkestern, och 
kvällen avslutas med ett Eslövs
band, som på senare tid uppmärk
sammats även av radio och TV, 
kala Onna Taas Band. 

Programmet böljar kl 13.00 
och beräknas vara avslutat ca kl 
23.00. 

I Lund läser vi. • 
Det är de nya veckotidningarm vår i år. Först på plan var Nya 
Tider. På fem n)IJTlmer kom man upp i 2000 prenumeranter, 
sen snubblade de nya tiderna tyvärr ut från arenan. Näste man 

• på plan var Veckans Eko som dök upp i förra veckan. 4 - 5 
olika miljö- och fredsorganisationer ska samsas om ett gemen
samt organ. Det ger ju ekot en viss basjämfört med tiderna, 
men redaktionens ställning är nog inte helt avundsvärd. Även 
Miljöpartiet tänker starta upp i veckotidningsbranschen, till 
skillnad från dom andra med ett saftigt presstöd i ryggen. 
Vi hälsar de båda tidningarna välkomna, men hoppas samtidigt 
att de inte sänker gamla Arbetaren. som tidigare varit rätt en
sam i alternativnischen. Ännu en veckotidning föds idag. Det 
är dock en erfaren nykomling, Etc heter den. Förhoppningsvis 
lika fräck, frä sch och fräsig som i månadsform. 
Vi är anhängare av pressens mångfald och hälsar alla djärva för
sök välkomna. Men fortfarande gäller dock den gamla 
sanningen: När det gäller Lundabevakningeri duger bara Vecko
bladet. Prenumerera (om du inte redan gör det), 50 kr på 
pg. 17 45 9 - 9 för ett helår med Veckobladet! 

• 



Pressgrannar: 
LUNDS WECKOBLAD 

För hundra år sedan hade 
Lund två lokaltidningar : Lunds 
Weckoblad och Folkets Tidning. 
Idag finns det bara en Lundatid 
ning - Veckobladet. De båda tid 
ningarnas upplagor höll sig vid 
den tiden troligen kring 600-700 
ex., dvs de hade båda en betydligt 
mindre upplaga än dagens Vecko
blad. 

Den äldsta av de två var Lunds 
Weckoblad. Den var faktiskt en av 
landets äldsta tidningar, grundad 
redan 1775. Den blev också för
vånansvärt seglivad. Sista numret 
utkom vid årsskiftet 1970/71. 

Konservativ från födseln 
Lunds Weckoblad var av födsel en 
konservativ tidning, knuten till 
universitetet och borgerskapet. 
Initiativtagare var universitets
bibliotekarien Gustaf Sommelius 
och akademiboktryckaren C G 
Berling. Den senares bror hade i 
Köpenhamn 1749 börjat utge den 
tidning som vi idag känner som 
Berlingske Tidende. Lunds 
Weckoblad kom sedemera också 
att helt ägas av familjen Berling. 

Tidningen har skiftat namn 
flera gånger. Under en period het
te den Nytt och Gammalt , sen 
blev den Lunds Weckoblad Nytt 
och Gammalt, och Lunds Dag
blad, for att till slut dö som 
Lunds Veckoblad. 

Olyckor och kungafamilj 
1700-talets tidningar var ofta små 
till format och omfång. Första 
numret av Lunds Weckoblad var 
knappt större än en pocketbok 
och bara på åtta sidor. Det inne
höll en programf<irklaring, en ny
årsdikt av Bengt Lidner , som låg i 
Lund på den tiden, samt allehan
da notiser om olyckor, personer 
och tjänstetillsättningar m .m . 

Sådant var innehållet långt in 
på 1800-talet: en påfallande for
kärlek for rapporter om kunga
familjen och för olyckor ger tid-

2 
statligt subventionerade yrkes
introduktionsplatser var vad det 
blomstrande Lundaföretaget Alfa 
Lavall kostat på sig för att hjälpa 
Lunds arbetslösa ungdomar. 

Det låter kanske inte så gene
röst , men det är i alla fall två 
platser mer än något annat företag 
i Lund. 

21 
miljoner beräknas överskottet bli 
på Lunds kommuns budget för 
1981. Hälften av överskottet 
kommer från socialförvaltningen. 

Mot den bakgrunden kan det 
nog verka lite väl småsnålt att dra 
in kommunens enda (halvtids) 
barnstugepsykolog. Faktiskt skul
le man nog t.o.m. haft råd att ut
öka den till en heltidstjänst. J a, 
man skulle kanske rent av kunna 
drämma till med en halvids utred
ningssekreterare också, eller vad 
säger du Sverker? 

ningen en stundom grönköpingsk 
karaktär. Litterära ambitioner 
visades ii>land genom att låta lo
kalpoeterna publicera sig. Fast på 
den tiden kunde de i Lund heta 
både Tegner och Thorild. 

1809 övertogs fegigeringsarbe
tet direkt av ägarfamiljen. Under 
en lång rad av år fmi.gerade bok
tryckaren ~älv och sedan hans 
söner som tidningens redaktörer_. 
Under denna tid växte tidningens 
format och man fick med åren 
lokala konkurrenter. Folkets Tid
ning startades 1856 som ett libe
ralt alternativ. 

Adolf Mathson tar över 
s 265 anställde Berlings Adolf 
Mathson som tidningens redaktör. 
Han kom att sköta tidningen fram 
till dess förvandling till dagstid
ning 1897. Mathson tillträdde i en 
tid när kam pen mellan liberaler 
och konservativa var hård . Detta 
återspeglas också i Lunds Wecko
blad, sd'm konsekvent förfäktade 
det konservativa borgerskapets 
sak . Men tidningen var trolingen 
mest läst för de lokala notiserna, 
främst personnotiserna .. Mathson 
hade en omfattande personkänne
dom och han var mannen som 
aldrig missade en lundabo ute i 
världen. Det är i Lunds Wecko
blad man läser »Skåning hängd i 
AmerikiD>. 

Lunds Weckoblad skaffade sig 
under årens lopp korrespondenter 
både i huvud staden och annorstä
des, t.o.m. utrikes. Det var en 
nödvändighet. För att skaffa ny
heter i en tid som saknade telefon 
och nyhetsbyråer måste varje tid
ning själv bygga upp ett informa
tionsnät. 

Missat scoop 
Hur svårt det var med snabba ny
heter visar den klassiska berättel
sen om hur Lunds Weckoblad 
missade scoopet om att Karl XV 
dött i Malmö. Redaktören hade 

Bahk Corbas1 

Även om inte den turkiska miltär
juntan står högt i kurs så äter vi 
gärna en turkisk fisksoppa. 
Citroner och många är något 
som är vanligt i turkisk matlag
ning. Slösa alltså gärna me6 dessa. 
Kok fisk på vanligt sätt i en 
buljong med lagerblad och salt 
och kryddor. I en annan panna 
så gör man en redning med mjöl 
och smör och en del av fisk- · 
spadet samt ett lätt vispat ägg 
(se upp så att ägge.t inte skär sig). 
Häll i resten av fiskspadet, bena 
fisken och lägg i den i soppan till
sammans med rikligt med hackad 
persilja och rikligt Il) ed .cjtron. 
fisken och lagg 1 tillsammans 
med rikligt med hackad persilja 
och rikligt med citron. 

vakat hela dagen, men måste ta 
sista tåget hem till L.und kl 21. 
Då stängde också telegrafstatio 
nen . Kungen dog stax efter 21 , 
men om det stod intet i följande 
dags Lunds Weckoblad. 

Folkpartistiskt vågspel 
Mot slutet av 1800-talet ansågs ti
den mol(en för att göra om Lunds 
Weckoblad till en daglig tidning. 
Vid den tiden fanns i Lund fort
farande Folkets Tidning, som 
dock inte var daglig. 1897 blev 
Lunds Weckoblad till Lunds Dag
blad. Ända fram till 1938 var 
den en utpräglad lokaltidning av 
närmast mörkblå fårg. Då sålde s 
den till ett folkpartistiskt kon
sorti~um, som hade planer på att 
göra tidningen till ett folkparti
organ för hela Skåne. Man etable
rade bl. a. en lokalredaktion i Mal
mö (kanske något att ta efter?). 
Men vågspelet misslyckades. Efter 
bara något år ~önk Lunds Dag
blad tillbaka till vad den varit -
en lokaltidning. Ja, den ~önk 
ännu mer. Lunds Dagblad blev 
1961 åter Lunds Veckoblad med 
en utgivning av endast ett num
mer i veckan. Och 1971 dog den, 
som sagt. 

Vikten av att ha en tidning 
Hur nyttigt det är för ett parti aJt 
ha en tidning till sitt förfogande 
visas därav, att just i valet 1938 
kom de första fyra folkpartisterna 
in i Lunds fullmäktigeförsamling. 
Den siste liberalen i denna försam
ling hade försvunnit redan 1930. 
- Något för dagens folkparHster 
i Lund att fundera på? 

Den som är road av att själv 
bekanta sig med Lunds Wec~o
blad/Dagblad kan lämpligen gå 
till S"tadsbiblioteket, där den finns 
komplett både i original och mik
rofilm. Säkrast är att gå till biblio
tekets Lundasamling som är öp
pen måndagar 10-13 och 17-20. 

Söndags 
bildning 
För snart två veckor sen gick star
ten för VPK: 4Söndagsskola. Ni 
vet, den populära serien med 
öppna föreläsningar och diskussi
oner som vi alltid brukar göra 
textreklam för i VB . 

Det övergripande temat för vå
rens verksamhet är ideologi. En 
sådan rubrik kan ju innehålla 
det mesta, och i den första före
läsningen handlade det om lter
nativrörelsen. Inledaren , Andy 
Jamison, hade tagit med sig en 
christianit, Richard Lee Stevens. 
Diskussionen kom därför mycket 
att röra sig kring likheter och 
skillnader mellan alternativrörel
ser och politiskt klimat i Sverige 
och Danmark. Stewens drog lin
jerna ända tillbaka till den gamle 
folkupplysaren Gruatvig för att 
förklara varför samtliga danska 
partier stöder friskolor och var
för Christiania har supportrar 
långt in i borgerligheten. 

Vårens program 
I fortsättningen kommer det att 
handla om Skolan som ideologi
producent 14/ 3 Stadsbibl. studie
cirkelrum kl. 19.00 (samma tid 
for alla Söndagsskolor). Inledare 
om skolan är Bengt Sandin. Ung
domskultur med Olle Holmberg 
blir det veckan därpå, den 21/3 , 
samma lokal. Under rubriken Ett 
barn har hundra språk talar Anna 
Barsotti om förskalepedagogik 
(med erfarenheter från Reggio 
Emilia)) den 4/4 på Åke Hans, 
Bredgatan 5. Den 18/4 gör man 
en liten utflykt , dels fortsätter 
man uppför Bredgatan till parti
lokalen (28 :an) och dels tar man 
ett par steg utanför huvudtemat 
och tar upp Vpk-Lunds aktuella 
åsikter om Den tredje vägen (till 
socialismen) . Och så avslutas det 
hela i maj, den 9:e med att Per 
Frostin talar om Kristendom och 
marxism. även denna gång på 
partilokalen, Bredgatan 28 (eller 
om vädret tillåter kanske i träd
gården på baksidan?) . 

Vi bör kanske också i detta 
sammanhang understryka att på 
Vpks Söndagsskolor serveras kaffe 
och vetebröd. 

PS: Andy J amison (som talade 
om alternativrörelser) är intresse
rad av att få kontakt med perso
ner som under våren vill vara med 
i en studiegrupp inom Nordiska 
Sommaruniversitetet under temat 
Utopisk praktik: samhällsexperi
ment i Norden (dvs. alternativrö
relser). Han nås på te!: 040/ 
46 12 64. 
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Bredgatan 28,222 21 LUND Telefon 046-13 82 13 
Postgiro 17 459- 9 Prenumeration 50:-/år 
Sättning och layout: VB-red på acupress Lund 
Tryck: ABF i Lund. Ansvarig utgivare : Monica Nymark 

Har du flyttat? 
Skicka in hela adressdelen med din gamla adress till VB Bredgatan 28 
222 21 LUND. Min nya adress är : 

Adress .........•............................. ......... ............. ........... ..... ............ ...... ... 

Postnummer .... .. ... ........ .............. Postadress ...... ............................... .. . . 

En prenumerants 
funderingar 

PRENUMERATIONER - något 
som väl borde te sig ganska likar
tat oavsett vilken tidning man 
prenumererar på - kan ibland 
komplicera och irritera i en 
stackars prenumerants vardag. 
Fastän jag prenumererar på inte 
mindre än fem olika tidningar 
och tidskrifter , är prenumera
tionerna helt olika varandra. 
Problemen inträffar ofta på 
hösten. 
Som en varningssignal ligger 
Veckobladets inbetalningskort 
för fortsatt prenumeration instop
pat i den lilla fyrsideskriften 
någon gång i september. Jaha, 
tänkte jag första gången jag 
fick en sådan påminnelse. Efter
som jag påbörjade min prenu
meration i november förra 
året , kan jag lugnt vänta med 
att betala in den. 
Ett par veckor senare står jag så 
en fredag utan Veckoblad innan
för min dörr när jag kommer 
hem. Först reflekterar jag inte 
så mycket över det. Kanske re
daktionen tagit semester en vecka, 
tänker jag. När sedan det efter
längtade Veckobladet flera 
veckor i följd lyser med sin från
varo , beslutar jag mig att ringa 
någon ansvarig. Som svar på mina 
funderingar får jag: att det är bara 
att betala in prenumerationsavgif
ten om jag vill ha någon tidning 
i fortsättningen. Mina lama pro
tester om att jag faktiskt började 
prenumerera i november, tar den 
hårdnackade redaktionsmedlem
men ingen som helst notis om , 
och lite snopen lägger jag på lu
ren. 
Under veckorna som följer pend
lar jag mellan att vägra betala in 
prenumerationen, vilt förfliktande 
min rätt till ytterligare två må
naders prenumeration, och att 
känna en sorgsen saknad och 
längtan efter »Ljugarbänkem>, 
»Mjau» och »Lucifen>. 
Förra hösten fick det hela en 
något märklig lösning. 
Ett par veckor efter det att 
jag skaffat mig nytt telefonabon
nemang, ringer det under samma 
kväll inte mindre än fyra olika 
dagstidningar för att värva mig 
som prenumerant. De tre första 
prenumerationsvärvarna lyckas 
jag undkomma utan någon större 
ansträngning, medan den fjärde, 
en kille från S ydsvenska Dag
bladet, beredde mig större prob
lem. 
Det var inte så att han var tjati
gare och envisare än de andra 
försäljarna hade varit. N~, det 

var något annat. HAN HADE 
GREPPET! 
Utan att veta hur jag hamnade i 
det, stod jag plötsligt och fnitt
rade . och ijafsade med en vilt 
främmande karl, som om jag 
skulle bli utbjuden på krogen. 
Jag genomskådade dock hans fu la 
tricks och när han, efter det att 
jag sagt att jag prenumererar på 
Dagens Nyheter, ställde den ob
ligatoriska frågan: men saknar de 
inte lokala nyheter då?, svarade 
jag glatt: 
-Jamen, jag har ju Veckobladet. 
Ett svar_ som den mest slipade 
prenumerationsförsäljare måste ge 
sig inför. 
Dagen därpå betalade jag in min 
prenumeration, i förvissningen 
om att jag nu inte skulle stå utan 
lokala nyheter ( i alla fall inte 
förrän nästa påminnelsekort 
kom). 

!.N. 

Håll traktaristerna kort! 
Jan Malmsten invänder i VB 7/82 
mot Vpk:s motion om att inte 
bygga ut Västra Ringen mellan 
Höjebromölla och rondellen vid 
Mobilia. Han bor vid Troliebergs
vägen och störs av betlassen. Att, 
som Vpk vill, anvisa trafiken till 
Södra Vägen och vidare runt 
stan är ingen lösning, menar han. 

Om jag var bonne borta i 
Vragerup med betor som skulle 
till Örtofta, skulle jag säga åt 
drängen att köra över Fjelie och 
Stävie, en bitvis riktigt vacker 
väg. Men bilisterna och trakto
risterna kör den ginaste vägen, 
invänder JM uppgivet, och många 
andra. Javisst, men inrätta åt
gärderna därefter: sätt in polis
övervakning, ordna med gupp, 
enkelriktningar, bommar. Det 
går att stänga av Fasanvägen bara 
den politiska vilj an finns. 

Vpk har vad jag förstår just 
den politiska viljan. A t t begränsa 
bilismen i in11erstan ställer de 
flesta upp på, åtminstone i ord, 
men få andra än Vpk tycks 
unna invånarna i andra stad sde
lar att slippa bullret från bilar 
och traktorer. 

Önskepolitik att begränsa bilis
men så våldsamt, anser nog JM. 
Tja. Jag var ny~ nere i Bayern 
i det biltokiga Västtyskland 
och såg hur man fortfarande 
järnvägstransporterade betor även 
korta distanser. Bygg en mot
tagningsstation i Uppåkra och lät 
SJ göra jobbet. Nog är det i prin
cip bättre att en lokförare kör 
'!!träck an än femti traktorförare? 
Eller släpp in traktorerna på E
sexan via den nya Prästbergapå· 
farten. 

Men Lund bestämmer inte 
över SJ och motorvägarna? Tyvän 
inte, så härmed en tillfallig nöd
lösning: anlägg mellan Troliebergs
och Fjelievägen en smal och billig 
vägbit som är öppen- under kam
panjerna, men annars stängd med 
rejäla bommar. Kompromisser 
är vi alltid öppna för, vi i V pk. 

Gunnar Sandin 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJM> 

VPK vs Miljöpartiet 
Torsdagen den 11 mars blir 

det som tidigare meddelats en 
debatt mellan V pk och Miljö
partiet (Bibliotekets hörsal kl 
19) . Den bör kunna locka en 
hel del som är nyfikna på den 
nya o rganisationen, -.;ärskilt 
som de stora (stora och stora 
sätt. anm.) partierna på riks
planet tycks ha tackat nej till 
desll,debattinbjudningar. Efter 
som Miljöpartiet i grunden är 
ett borgerligt , om än enligt 
m ånga sympatiskt, part i bör 
det kunna bli hårda tag. Och 
publiken ges extra stora möj
ligheter att komma med in
lägg. 

Chile/Lund 

En kommitte för de mänskliga 
rättigheterna i Chile har bildats 
i Lund. I kommitten ingår hela 
arbetarrörelsen: Vpk, KU, SAP, 
APK och ABF. 

Kommitten kommer närmast 
att inrikta sig på stöd åt PIDEE, 
som är en stiftelse som tar hand 
om barn till försvunna och 
avrättade. Dessa barn saknar helt 
" socialt skyddsnät" i Milton 
Friedmans nyliberala marknads
ekonomi. 

På tur 
Anders Löfqvist i VPK:s 

vandringssektion har tagit in i
tiativ till en glaciärvandring i 
augusti. Friskt! Men för oss 
som är rädda för halka och 
dessutom tänker valarbeta på 
sommaren kan det behövas 
ett alternativ, och det for
muleras härmed: Fem E G
länder på fem dagar! Vi tar 
tåget till Aachen omkr i ng den 
12 juni, sätter foten i Hollands 
sydöstligaste hörn, följer så 
den tysk-belg iska gränsen 
utmed de vilda Ardennerna 
(berömda för sina stora bruna 
hästar), kommer in i det vän
l iga Luxemburg och hinner på 
femte dagens kväll med en 
fransk gränspassage. Fast vi tar 
kanske någon vilodag på väg
en. Omkring den 22 bör vi i 
alla fall vara tillbaka i Lund. 
Vi bor i tä lt och äter enkelt. 

·Det b•ehöver inte bl i så dyrt. 
Dessförinnan väntar dock 

en kär gammal klassiker: Påsk
vandringen eller Fyra härader 
på fyra dagar, den 8 .- 11 april. 
l år går vi från Hässleholm till 
Simrishamn. En fin sttäcka, 
säger kännarna. 

Ytterligare information 
genom Gunnar Sandin, tel. 
13 58 99. 

1- 7 mars 
Helsovårdsnämdens förslag till 
reglemente för en köttbesigtnings
byra här i staden blev med tvänne 
smärre redaktionsförändringar 
godkänd t. 

Skräddaren Palms "folkvilja" har 
nu utkommit från en hökare
butik. 

STÖDKOM. för Nicaraguas f o lk 
Medl. möte 11,3 kl 18 ABF 
Apellmöte lörd på mllrtesrftorget 
Bössinsamling 10-13. 

CALLES cafe. Slaget om Malta 
med Carl Borg sönd 7.3. kl 18.30 
Smålands Nation 
KV :s söndagsföreläsning Det koo
perativa alternativet - en tredje 
väg . Stadsbibl. hörsal tror vi kl 
VPK l F: träning pli Lerbäcks
skolan lör 6.3 kl 16 
VPK IF Handboll match tisd 9 .3 
kl 20.30 Bo llhuset plan B m ot 
"Carl Ottos". 
DANS med Zarandonga, Hemv
värnsgården fre 5.3 kl 20 
DEBATT Vpk vs. Miljöpart. torsd 
11.3 kl 19 se särskild notis, 
BLASORKESTERN rep . sön 7.3 
Vårfrusk. gymn.sal kl 19 Tag med 
alla noter. 

l(ii--·ok l ~ kommunalpolitik 

Kompol har möte mån den 8, 3 
kl. 19.30 på partllokalen, Bredg. 
28. Pol fråga nästa månd den 
15.3 Kulturfrågornas nämnd
organisation. 

VE(~Ii:ORJ .. A))I~T 

Denna veckas redaktion var: Lars 
Borgström, Jan Hinderson och 
Kristina Lanthån 

Bl LDER: Lars Göran M ann, 
Göte Bergström 

Nästa veckas kontaktredaktör 
är OLLE TELEMAN pä tel 
12 88 80 l. 14 64 83 
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