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UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 

Utkommer fredagar 1982 8:e ärg. 

Torsdagen den 8 april 1982 

Vårtecken: 
Appellmöte på 
Mårtenstorget 

lösnummerpris 1 kr 

Appellmöten på Mårtenstorget 
Årets appellmötespremiär 

i stor skala begicks i lördags 
av Vpk och KU. Vpks parti
relse hade i möte i Skåne i 
helgen och appellmötena kun
de därför berikas med flera 
talare från denna . 

Det vackra vädret lockade ut 
mer folk än vanligt på Mårtenstor
get, det myllrade mycket osvenskt 
som det då och då kan göra på 
Mårtenstorget lördagförmiddagar. 

Talade gjorde för Vpk Margd 
Ingvardsson, Inga Granström, Paul 
Lestander (bekant från sko$sstrej
ken 1975) och Karin Mansson, 
medan Henrik Teleman företräd
de KU-Lund. Appelltalen kom 
mycket att handla om arbetslös
heten, naturligt nog, särskilt kvin
na- och ungdomsarbetslösheten. 
Vpk menar att rätten till ett me
ningsfullt arbete är oförytterlig. 
Arbetslöshet bryter ned männi
skan psykiskt - sysslolöshet är 
onaturligt. Ur samhällsekonomisk 
synpunk t är arbetslösheten ett 
enormt slöseri. Det kulturella och 
materiella välstånd vi anser oss be
höva måste skapas genom arbete, 
och för varje människa som går 

arbetslös minskar det. Även en fö
retagsekonomiskt olönsam skjorta 
är en skjorta, som gör bäraren 
glädje. 

Utöver den borgerliga rege
ringens uppenbara oförmåga att 
styra ett samhälle i (marknads-) 
ekonomisk kris, behandlade t. ex . 
Margd Ingvardsson det socialde
mokratiska agerandet i den s. k. 
skattekompromissen. (s) har här 
för första gången gått i från den 
Wigforss'ka principen att skatte
politiken ska användas för att 
omfördela från mer till mindre 
bemedlade och har nu gjort 
tvärtom genom att acceptera det 
borgerliga förslaget . 

Henrik Teleman (KU) illustre
rade mindervärdeskänslan hos en 
arbetslös genom att relatera olika 
situationer som trots sin förmenta 
harmlöshet upplevs som förned
rande: - Hej , vad gör du nu för 
tiden? - Arbetslös ... 

Blåsorkestern begick också sin 
premiär på kalljord , och om än 
vacklande i början spirade dock 
musikaliteten under radikal be
slutsamhet. Tjuvlyssning vid en 
repetition lovar dock framträdan
den av helt annan kaliber och di
mensioner till första maj ... 

Kasserad utrustning blir Gamla Mejeriet rivs 
tandvård åt Nicaragua 
Tandvård åt Nicaragua 

Stödkommitten för Nicaraguas 
folk skickar i dagarna tandvårds
utrustning för en halv miljon kr. 
till Nicaragua. Det är kulmen av 
lång tids arbete, där man under 
det senaste året samlat in och sor
terat tandvårdsutrustning till full
ständiga kliniker. Kan man samla 
in tandvårdsutrustning? Ja, men 
inte på gatan. Genom flera artik
lar i Tandläkartidningen har priva
ta tandläkare skänkt begagnad ut
rutning till projektet, som folk 
från stödkommitten sedan har åkt 
runt och samlat upp. Denna ut
rustning har sedan kompletterats 
till fullständiga kliniker med hjälp 
av anslag från SIDA. 

Grejerna sänds till Nicaragua 
inpackade i gamla kläder, som 
också kommer till användning där 
nere, »Frikyrkan hjälpen> ordnar 
och bekostar frakten. Utskepp
ning via Göteborg. 

- Naturligtvis får vi också in en 
del oanvändbara saker, säger Len
nart Nilsson, i och för sig funk
tionsdugliga men så gamla att det 
inte går att få tag i reservdelar. I 

gengäld har vi kunnat ta emot fle
ra utmärkta röntgenutrustningar 
som mönstrats ut i Sverige på 
grund av ändrade bestämmelser. 

Märkligt nog tillhör inte Mal
möhus läns landsting de stora gi
varna. Från stödkommitten är 
man besviken över detta, i bland, 
menar man, verkar det som om 
landstinget hellre slänger sin ut 
rangerade utrustning på soptippen 
än låter den komma till nytta i ett 
u-land där det går 70.000 invånare 
på varje tandläkare. 

I Nicaragua kommer kliniker
na att sättas in inom ramen för 
ett hälsovårdsprojekt i landets 
östra delar främst på Atlant
kusten. Projektet organiseras av 
Nicaraguas hälsovårdsdeparte
ment. Tidigare har den enda tand
vården här utförts av kvackare 
som dragit ut onda tänder. På 
plats finns redan en svensk tand
läkare, som tar emot utrustning
~ när ~n ~mm~. -N vct 
man att den hamnar i rätta hän
der, säger Lennart. F ör att den 
sedan ska kunna användas har 
vi låtit en spansktalande tandlä
kare översätta bruksanvisningarna. 

Vid sitt sammanträde den 29 mars beslöt fastighetsnämnden 
att tillstyrka rivning av Gamla Mejeriet på Magle Stora Kyrko
gata. Vpk reserverade sig självklart mot beslutet och i den 
skriftliga reservationen säger man bl. a.: 

Lunds kommuns fastighetspolitik 
är en skandal. Värdefulla kul
turbyggnader förfaller utan att 
man ens gör det nödvändigaste 
underhåll. Man kan t.o.m. konsta
tera att förfallet för t.ex. Gamla 
Mejeriet har fått aktiv hjälp. 
Fönster och dörrar har lämnats 
öppna året om. Trots att fastig
hetskontoret har byggnaden 
nästan som grannfastighet. Och 
trots att man bara använde 
577 000:- av anslaget på 935 000:-

för underhåll av reglerings- och 
saneringsfastigheter år 1981. 

Nu föreslog fastighetschefen att 
Gamla Mejeriet skulle rivas för att 
spara 75 000:-. Otroligt! Samti
digt såg man hur nämndens leda
möter bekände farg. I gott sam
förstånd röstar "socialmodekra
terna" och bankmannen Thomas 
Frennstedt (fp) igenom fastig
hetschefens förslag. Man har 
t.o .m . så bråttom att man röstar 
ner ett bordläggningsyrkande! 

Per Lu!'dgren(s) tyckte inte 
att den gamla industribyggnaden 
ens var värd 2:-. Dessa ord kunde 
mycket väl fungera som en sam
manfattning av (s)-märkt· kultur
politik. Eller sagt på ett annat 
sätt. -"Gammal skit är ingen
ting att ha - riv och bygg nytt". 
Nej, man får nog inte hoppas för 
mycket på nya friska vindar i 
anti-rivningskampanjen, även· om 
man byter ut Lennart Ryde (m) 
mot Per Lundgren (s) efter hös
tens val." 



Naturvårdsproblem i Skåne 
Miljöproblemen har ökat i accelererande takt under 1900-

talet. Orsakerna till detta kan till stor del sökas i det ekono
miska systemet. Kapitalismen innebär vissa lagbundna proces
ser som befordrar miljöförstöring och resursslöseri. 

För några veckor sedan höll Vpk Skåne en regionalpolitisk 

En vildare stadsmiljö ... 

Idag präglas många parker och 
grönområden i våra städer av 
ett klåfingrigt ordningssinne som 
yttrar sig i mängder av hård
klippta gräsmattor och taggiga ut
ländska buskar. Detta är klart 
otillfredsställande. Istället borde 
dessa områden tillåtas att utveck
las friare och mera i riktning mot 
en levande natur. Flera orsaker 
talar för detta: ekonomiska, soci
ala och estetiska. En lummigare 
grönska , gärna kombinerat med 
fler stora träd , skulle r:nedföra 
bättre luft, mindre bulfer och 
energibesparingar pga minskat blå
sande. Det är också viktigt i en tid 
då o l je- och transportkostnader 
stiger att föra in naturen bättre i 
staden. Närmiljöns betydelse 
kommer att öka i framtiden. Om 
parker och grönområden tilläts bli 
vildare skulle de bättre fylla sin 
funktion som källa för avkopp
ling och kunskap om naturen. 
Inte minst för barnen är detta 
viktigt - de skulle få bättre lek
möjligheter och skolorna skulle få 
fler närbelägna exkursionsmål vid 
biologiundervisningen. Landskro
na är i detta fall ett efterföljans
värt exempel. 

Om småbåtar 

Mängden småbåtar har de senaste 
decennnierna ökat kraftigt och i 
takt med dem antalet småbåts
hamnar. Tyvärr har dessa ofta 
förlagts till känsliga naturom
råden, vars bottenfauna, fisk
fauna, fågelliv och strandvegeta
tion lidit betydande skada . Detta 
måste undvikas i framtiden och i 
allvarliga fall bör föreliggande an
läggning tas bort. Därför bör t.ex. 
den planerade småbåtshamnen 
norr om Barsebäck hindras och 
Häljarödsdammen på Kullahalvön 
försvinna . 

Våtmarker försvinner 

Skåne har tidigare varit mycket 
präglat av låglänta våtmarker vid 
~öar och åar. Dessa har undan för 
undan dikats ut och torrlagts. De 
få områden som finns kvar i dag 
måste skyddas effektivt. Generellt 
sett medför nämligen utdikningar 
risk för grundvattensänkning och 
förändringar i klimatet, en enfor
migare landskapsbild och utarm
ning av våtmarkernas synnerligen 
artrika ekosystem. 
Ett speciellt viktigt område i 
Sydskåne är Klingavälsåns våt
markssystem, som bl.a. är uppta
get . på den internationella listan 
(CW-listan) ,över unika, skydds
värda sådana områden. Markerna 
längs ån håller dock på att växa 
igen, betestrycket minskar ,diken 
dränerar bort vattnet och den 
tidiga slåttern saboterar fåglarnas 
häckning. De tidigare 
häckfåglarna rödspov och brus
hane är numera borta, tillsam
mans med en mängd skånsk kul
turhistoria. 

För att framgent skydda dessa 
våtmarker bör de restaureras 
och ges nationalparksstatus 
och skärpta skötselbestämmelser. 
Ute på den skånska slätten finns 
fortfarande en hel del smitvatten 
som märgelgravar och torvgravar. 
Dessa är ofta den sista tillflykts
orten för en mängd växter och 
djur, bl.a. de hotade skånska 
(svenska) groddjuren. För att 
i någon mån vidmakthålla ett 
levande landskap bör de bevaras 
genom naturvårdsförordnanden. 

Strandängarna 

Längs kusten mellan Malmö och 
Fotevik ligger ett marsklanskap 
utan motstycke i Sverige. På de 
öppna strandängarna finns drygt 
300 kärlväxtarter, en mycket hög 
siffra, varav flera rara. Fågellivet 
är likaså mycket rikt med 72 
noterade häckfåglar, bl.a. skär
fläcka och småtärna. Detta områ
de hotas idag av minskat bete, 
överdriven gödsling, nyodling 
samt utfyllnadsplaner från bl.a. 
Malmö Kommun. Denna utveck
ling måste stoppas - · gör hela 
strandremsan till naturreservat! 

Mossar exploateras 
Detta är en miljövänlig energi

källa ur föroreningssynp,unkt, som 
måste utnyttjas mer i framtiden 
då vårt olje- och kärnkraftsbero
ende skall avvecklas. Många mos
sar kommer att exploateras för 
torvtäkt. För att på ett rimligt 
och sakligt sätt avväga naturvårds-

konferens där man bl.a. diskuterade miljöfrågor i samband 
med utarbetandet av ett regionalpolitiskt program. VB tyckte 
att några av tankegångarna som framfördes var värda att publi
ceras för en bredare publik än de partiinterna papperstuggarna. 

hänsyn och energibehov bör sta
ten göras ansvarig för tillstånds
förfarandet och alla ärenden bör 
föregås av noggranna inventering
ar av berörda mossar. Generellt 
sett bör områden som tidigare va
rit föremål för torvtäkt utnyttjas 
i första hand. De mossar i Skåne 
som är utpostlokaler för nordliga 
djurarter, som trana och ljungpi
pare, bör skonas. 

Häckeberga hotas i dag 
Naturvårdare och rekreat ions

sökande allmänhet i Sydskåne har 
små möjligheter att ströva i skog 
och mark. Malmöhus län hyser 
landets i särklass minsta andel 
allemansrättslig mark. Därför är 
det viktigt att de områden som 
finns sköts på ett vettigt sätt. 
Häckeberga är ett sy nnerli~en vik
tigt område för dessa skaningar. 
Här finns fortfarande rejäla löv
skogar, säregna kärr- och betes
marker, landets största kron
hjortsbestånd, en unik grod- och 
insektsfauna samt en mängd säll
synta fågelarter. Vintertid är det t 
ex mycket rikt på rovfågel. De å 
terstående betesmarkerna är 
starkt hotade. Det interimistiska 
na turvårdsförordn~nde enligt § 11 
och § 19 i naturvårdslagen som 
gäller till december i år (82) bör 
ersättas med permanenta naturre
servat för de speciellt värdefulla 
områdena, kombinerat med na
turvårdsområden. Även i framti
den måste folk få möjlighet att 
uppleva detta mycket vackra ex
empel på sydskånskt lövskogs
landskap. 

Bä t tre förbindelser till 
varierad natur 

Skåne är till stor del uppodlad 
jordbruksbygd och därför är det 
svårt att för folk utan bil ta sig ut 
till varierade naturområden. För 
att öka möjligheterna till rekrea
tion och naturkontakt i Skåne bör 
kollektivtrafiken byggas ut och 
fler cykelleder, typ den Malmö -
Bokskogen, anläggas. Ett lämpligt 
mål för utökad busstrafik vore 
Romeleåsen. 

Golfbanor olämpligt 
placerade 

Många golfbanor i Skåne har 
högst olämpligt placerats på vär
defulla naturområden, t ex Kungs
marken, Kullen och Flommen. 
Detta får inte upprepas eftersom 
sådana banor förstör vegetation 
och landskapsbild samt stänger u
te strövande allmänhet. Golfbanor 
bör placeras utanför sådana om
råden och i vissa allvarliga fall, 
som ovan, bör banorna på sikt 
försvinna. 

Stoppa Bolmentunneln! 
En mycket viktig miljöfråga 

för Skåne och Småland är den s k 
Bolmentunneln, den planerade 
lösningen på Skånes vattenförsörj
ning. I dag pekar allt fler skäl på 
att denna är en total felsatsning . 
De skånska grundvattenresurserna 
samt uttaget från Vombsjön och 
Ringsjön kan mycket väl fylla be
hovet av vatten i landets sydligas
te landskap. Det skäl som låg till 
grund för beslutet om tunneln är 
numera inaktuellt; Skånes vatten
förbrukning har nämligen slutat 
att öka. Ett genomförande av pro
jektet skulle bortsett från ett gi
gantiskt slöseri med skattepengar 
ha mycket svåra konsekvenser 
för Bolmens fiskefauna, fågel 
liv och strandvegetation. stoppa 
Bolmenprojektet! 

öresundsbron i pappers
korgen 

En anslutande och ödesdiger 
miljöfr_åga är planerna på en bro 
över Oresund mellan Malmö och 
Köpenhamn. Ur många synvinklar 
är dessa planer totalt felaktiga. 
Ett flertal miljöskäl talar emot 
brosträvandena. En broförbindel
se skulle medföra en helt oaccep-. 
tabel utbyggnad över den bördiga 
sydvästskånska jordbruksmarken, 
vilken räknas till världens mest 
högproducerande. Den skulle 
medföra ett våldsamt uttag av 
grus om det nu överhuvudtaget är 
möjligt att iinna tillräckliga mäng
der av denna råvara inom rimliga 
avstånd. Detta skulle i sin tur 
medföra risker för svårartade för
oreningar och sänkningar av 
grundvattnet. Ett brobygge skulle 
även innebära ett.ökat tryck på de 
återstående naturområdena i Syd
västskåne med ~våröverskådliga 
zoologiska, botaniska och sociala 
effekter. Planerna på en Öresunds
bro bör förpassas till pappers
korgen. 



Doktorandreform 
bara bluff 

I den precis framlagda stats
verkspropositionen talas det bl. a. 
om förändringar i forskarutbild
ningen. Det nuvarande systemet 
med utbildningsbidrag med sido
tjänstgöring eller assistenttjänst
göring ska ersättas med ett utvid
gat bidragssystem, toppat med ett 
fåtal >>doktorand tjänster». Motive
ringen är att främja rekryteringen 
genom ökad konkurrenskraft 
gentemot den övriga arbetsmark
naden för personer med avslutad 
grundutbildning, sägs det. 

Tittar man emellertid närmare 
på siffrorna finner man följande: 
Summaanslaget till bidrag och 
tjänster skulle räcka till ungefar 
3.500 doktorander, medan det 
i dag finns ca 12.000 registrerade i 
Sverige. Proppen säger ingenting 
om vad som ska hända med de öv
riga 8.500 efter en omläggning el
ler om det är regeringens avsikt 
att skära ned antalet forskarstude
rande med två tredjedelar. 

Man vill också hävda att de fors
karstuderande skulle fä mer tid 
över till forskning än med nuva
rande assistenttjänster. Men vem 
ska då sköta undervisningen? Den 
del av denna som doktoranderna 
inte längre skulle utföra , finge 
skötas av särskilda amanuenser. 

Dessa förslag är tvivelaktiga av 
flera skäl. Dels är det orimligt att 
personer med avslutad grundut
bildning ska fortsätta att leva på 
bidrag, som inte ger några sociala 
förmåner (doktoranderna gör ett 
jo b b, då ska de ha en tjänst, inte 
någon form av »AMS»-understöd), 
dels tas inte hänsyn till det fak
tiska antalet doktorander och det 
undervisningsarbete de utför, dels 
räknar man inte med att det nuva
rande utbildningsbidraget kan 
späs på med sidotjänstgöring. I 
praktiken innebär förslaget en för
bättrin~ bara för ett litet elitskikt. 
Varför. J o, det totala anslaget till 
finansiering av forskarstuderande 
har inte ökats, utan i stället om
fördelats. Tvärtom vill man dess
utom minska det, genom att öka 
bidragsdelen och minska tjänste
delen, vilket sparar lönekostnads
påslag (arbetsgivaravgifter, ATP 
m m (vilket ändå kommer staten 
till godo!)). Dessutom anslås inga 
pengar till de amanuenser som ska 
ta över undervisningen från dok
toranderna på heltid. 

Är det inte litet magstarkt att 
tala om fOrbättrad finansiering 
och förstärkta rekryteringsmöjlig
heter under dessa omständighe
ter? Antingen får man se san
ningen i vitögat och inte lova guld 
och gröna skogar, eller också våga 
sig på en offensiv satsning av for
mat! Sådant hymlande som prop
pens gör ingen glad. 

Blåsorkestern 
repeterar inte i påskhelgen, nästa 
repetition blir söndag 18/4 kl 19 
i Vårfruskolans gymnastiksal. 

Passionerat 

I passionsveckan 
Jag har förstått att passioner är 

ett ämne i tiden. Det är ett nkt 
ämne som jag dock bara kan berö
ra vad gäller de rent kommunalpo
litiska aspekterna. Dessvärre hind
rar mig också pressetiken från att 
ta upp några praktikfall. Det sak
nas annars inte fargstarka detaljer. 
Men det blir alltså till att tala all
mänt. 

Som jag har förstått partiernas 
ställningstaganden så ligger det till 
så här. Moderaterna ser klart posi
tivt på passioner, åtminstone så 
länge de håller sig inom gränserna 
för det passande och mte hotar 
den bestående ordningen; för
svarsmakten, kyrkan, Konungen 
jämte hans hus samt penningpå
sen. M. a. o. går det alldeles ut
märkt att prassla litet till vänster 
bara alla håller masken. Folkpar
tiet är kluvet: Spektrum går där 
från den hänsynslösa utlevelsen 
till det sippt avvisande - det sak
nas helt enkelt en klar partilinje 
och avhopp är att vänta. Centern 
hänvisar till de yttre betingelserna 
- jordmånen är inte så god för 
passioner ute i byarna och man 
blir lätt våt och förkyld om man 
ger sig hän ute i dimmorna kring 
Sandby mosse. Socialdemokrater
na är mer resonabla : Jodå, visst 
kan man tänka sig någon enstaka 
passion men under ordnade for
mer och med sans och måtta och 
efter samråd med fackförenings
rörelsen. Då är det större spän
ningar inom Vpk: Ingen revolu
tion utan passion utropar en fa
lang helt spontanistiskt, medan 
andra betonar den materiella bas 
som är nödvändig för en välorga
niserad passion - t ex bör Blåsor
kestern vidtalas. Spridda röster a 
tyder, åberopande Wilhelm Reich, 
att passioner i den akadem iska 
mellanskiktsvänstern saknar den 
där riktiga tjutten - vi måste satsa 
på arbetsplatserna menar man 
från det hållet. J a, det blir väl som 
vanligt ingen annan råd än att 
Vpk Lund får ta upp det med 
partiledningen, misstänker jag. 

Själv lämnar jag denna avslag
na diskussion och går med vand
ringssektionen ut i det skånska 
kulturlandskapet, som är min en
da varaktiga passion. Jag skulle 
bli besviken om det inte blev snö
storm på påskafton - det hör lik
som ·till. J ag förstär inte vad folk 
ska i fjällen att göra. Visste ni att 
i söndags tog en yngre medlem 1 
fiskeklubben Flygfisken en lax
öring på 2025 gram vid br~n .över 
Höje å i Värpinge? VI bor 1 SJalva 
.verket mitt i en kultiverad vild
mark. 

Lucifer 

Politisk 
Cirkuskabare 
till höstfesten 
Det har bildats en liten grupp 

som har börjat fundera på att -
på amatörbasis - sätta ihop en 
cirkuskabanl till höstfesten. Even
tuellt ska delar av programmet ä
ven kunna användas i valkampan
jen på gator och torg, 

De första ideerna som kläckts 
ser ut ungefar så här:· Delar av 
blåsorkestern står f<ir musiken, 
kanske kan man också få ihop en 
sånggrupp, en cirkusdirektör 
håller ihop det hela. Det ska 
finnas krumelurer av olika slag; 
clowner, trollkarlar, lindansare 
osv. Kupletter med lokalanknutna 
texter framföres; sånger och prat
scener. En del musikarrangemang 

gör vi själva. Några sångtexter från 
förra valet. har vi som utgångsma
terial, signaturen »Gm> i VB har 
Lundaoriginalet Gustaf, som möj
ligen kan gestaltas på scen. Signa
turen »Lucifers» krönikor kan tjä
na som. minnesanteckningar när 
kommunalpolitiska skandaler ska 
bearbetas. 

Det kommer att finnas behov av 
tekniker, sminkörer, sömnadskun
niga, musiker, skärptare, textför
fattare, kompositörer, aktörer, 
vissångare, dekoratörer, akroba
ter, scenarbetare m.m .. Om du vill 
vara med eller om du har någon 
bar ide, ring upp en av de kon
taktpersoner som finns angivna 
bland notiserna i detta VB. 

På stadsbiblioteket finns en liten utställning som handlar om 
kulturtidskrifter. Den är sammanställd av C.J. Charpentier och 
Leif Nelson. 

l denna beklagar man sig - med rätta - över att 204 kul
turtidskrifter bara får B miljoner från Statens Kulturråd, me
dan ca 500 organisationstidskrifter erhåller 56 miljoner från 
Presstödsnämnden och, kunde man ha tillagt, till tidningar ut
delar samma nämnd 310 miljoner. 

Klaga månde också Veckobladet som av allt detta erh~ller 
noll, trots att VB är den suveräna blandningen av kulturtid
skrift, organisationsorgan och tidning. Dessutom är VB_ ett gott 
exempel på decentraliserad kultur med icke-kommersJe/l mål
sättning. Men här hjälper inga fina ord: inga statliga utred
ningar har kunnat förutse något så underligt som Vecko
bladet; (Du prenumerar väl? 50 kr på pq. 17 459- 9.) 

-----------1 Ja, jag vill prenumerera på l 
l Veckobladet, enligt nedan. Frankeras ej l 

Jag betalar när inbetalnings- veckobladet 

l 
kortet kommer. betalar portot l 
O Helår 50:-

1 O Halvår 25:- l 
VECKOBLADET 

l Sand Veckobladet till 

l Namn ............. ...... ................ . 

l Adress .......... ...... .......................... . 

l Postadress ...... ............ .......... ... ..... . -----
Svarsförsändelse l 
Kontonummer 12053021 l 
221 lO LUND l -----

_ .. 



Bredgatan 28,222 21 LUND Telefon 046-13 82 13 
Postgiro 17 459-9 Prenumeration 50:-/år 
Sättning och layout: VB-red pl 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 ...... .................................. . 

STANDARD OIL 
Och VPKs partistyrelse samman
trädde och höll presskonferens på 
Esso Motor Hotel i Malmö. VBs 
reporter var förstås där. 

- Hemskt nyttigt och roligt 
att vara nere i Skåne och ta del av 
era speciella problem. 

- Nu hade det ju sagts oss att 
Malmö och Skäne skulle vara spe
ciellt drabbade av krisen, men vi 
är nog lite besvikna därvidlag. Jag 
menar, man tycks verkligen ha det 
bra !)ärnere. Se bara så snyggt 
klädda människorna är i restau
rangen och vilken klass det är på 
alla bilarna härutanför. 

- Om mötet har varit bra? Ja, 
mycket. Där bidrar förstås den 
positiva yttre ramen, såna detaljer 
som de mjuka mattorna, den sob
ra inredningen i övrigt och den 
förstklassiga utrustningen i rum
men. Vi har verkligen laddat upp 
inför valrörelsen, eller tankat fullt 
som man också skulle kunna säga. 

- Du försökte cykla hit men 
misslyckades? Det låter som VPK 
Malmö borde motionera om en 
cykelbana hit - vi är ju mot all 
diskriminering. Fast kunde du in
te ha tagit taxi hit, det gjorde vi. 

- J a, det fanns visst ett förslag 
att lägga mötet i Lund. De förhål
landen som Lund erbjöd var vis
serligen primitivare, men jag vill 
betona att det inte var det som 
falide utslaget. Men ni måste för
stå att man måste ta vissa så att 
säga symbolmässiga hänsyn. Mal
mö är ju en gammal proletär stad 
så här känner vi oss hemma, men 
hur tror ni att det skulle uppfat tas 
om VPKs partistyrelse samman
trädde i en studentstad som 
Lund? 

- Jo , smakar det så kostar det. 
Lyckligtvis har dock partiet ovan
ligt gott om pengar så här inför 
valrörelsen. 

Ett klargörande 
Detta med signaturer kan vara be
svärligt. Jan Hinderson kritiserade 
i förra VB-numret sign. gs som 
dels gjort "VPK impopulärt i de 
östra kommundelarna" och nu 
även höll på att skada partiet ge
nom sin dogmatiska syn i alterna
tivskolefrågan. Men vad jag vet är 
gs villaboende i Sandby och har 1 
olika sammanhang försvarat Tve
dörabornas intressen. Har det 
månne skett en förväxling med gs 
som ju är aktad lärare i Malmö 
men dock är känd för att alltid 
uttrycka sej mycket balanserat? 

Vad själva skolfrågan beträffar 
är jag själv inte särskilt insatt, men 
kan inte låta bli att instämma med 
VBs svmpatiske kåsör Grr i VB nr 
43 /80-, om att det är lite patetiskt 
att skåda vissa mellanskiktares 
försök att förena en socialistisk 
ideologi med Rudolf Steiners tro 
på månens undergörande faser. 

F ö håller jag med Jan Hinder
son om att Tunaskalan är en äck
lig överklasskola och att VPK be
höver föra en ordentlig skolde
batt . Vi behöver föra många de
batter. 

~ 
G~~ 

bokladkaka 
l' Alexandra 

g s 

Innan vi börjar med dagens recept 
ska det sägas att förra veckans pa
te var Rolf N ilssons bidrag. 

Denna veckas kulinariska njut
ning står Per-Åke i blåsorkestern 
för och alla som var på blåsorkes
terns årsmöte sist vet att denna 
Chokladkaka a l'Alexandra verk
ligen är smaskig, helst med åker
bärssylt! 

2 ägg, 2 dl socker, l hg mörk 
blockchoklad, l hg smör, 1.3 dl 

---------------!vetemjöl. Vispa ägg och socker. 
Smält smöret tillsammans med 
blockchokladen. Vispa alltsam
mans tillsammans med vetemjölet 
och häll i en smord rund form: 
Gräddas vid 200 grader i 12-15 
minuter. Kakan ska vara kläggig 
inuti. Serveras med vispgrädde 
och lie1st åkerbärssylt. 

»jättegod!» 

UTGIVARKORSBAND 
Karin Blom 
Erik Dahlbergs g J B 
222 20 LUND 

'No. 13 
Att det trettonde namnet på 

V pk :s riksdagslista föll bort vid 
presentationen i förra Veckobla
det beror väl antagligen på ren 
otur och har inget med skrock 
att göra. Som en tröst för Roland 
Andersson och till glädje för alla 
Vpk-väljare publicerar vi nu en 
bild som föreställer Roland 
(hoppas det nu blir rätt bild!). 
Vi kan också berätta att Roland 
till vardags är AMU-lära1e i Furu
lund. 

Bra beg. damcykel köpes. Marga
reta Björnsson, tfn 13 56 21. 
Säkrast kvällstid. 

LÄGENHET 
gärna större 
önskas hyra! 

Även tips 
mottages tacksamt. 

Pär 046/11 66 99 

DEBATT 
Alfa-Laval i Sydafrika 
Söndag den 18 april, kl 19 
Holmbergsalen, Folkets 

Hus 
Medverkande: 
Magnus Walan, Isolera Syd-

afrika-kommiWln 
Björn Åkerblom, Alfa-Laval 
Robert Humphrey, Metall 

Aaron Mnisi (ANC) 

KOM OCH LYSSNA! VAR 
MED I DEBATTEN! 

VÄLKOMMEN! 

arr, Lunds Afrikagrupp 

RÖSTBEFRIELSEKURS 
FÖR TJEJER 
Ledare: Lena Carlström 
24 april, 6 timmar 

I första hand för medlemmar 
i Kvinnocentrum men andra 
intresserade är också mycket 
välkomna! 

Kostnad: 60:-
Bindande anmälan till Eva 
Kristensson, Albagatan 13, 
221 41 Lund , te! 11 14 54 
efter kl 18. 
arr. Kvinnocentrum i Lund 

BLASORKESTERN repeterar in · 
te i pllskhelgen, utan nästa repe
tition blir sö 18/4 kl 19 i V llrfru
skolans gymnstiksal. Fram till 
första maj är blåsorkesterns repe
titioner ÖPPNA, dvs. alla är väl
komna att spela med oss inför och 
helst p li första maj. 
STÖDFEST för El Salvadors folk 
i Folkets Park p å påskafton lö 
10/4. Barnteater 14-15, fest 19-
01. Ar r. : Folk å Rock, stödkom
mitten för Nicaraguas fo·lk. 
STÖD KOMMITTEN för Nicara
gua har medlemsmöte to 15/4 kl 
18 pli ABF. 
POLITISK CIRKUSKABARE: 
Intresserade träffas hos Finn Hag
berg, Kyrkog 17 to 15/4 kl 19.30. 
Tf n 12 90 98 eller l ngrid Jönsson 
tfn 12 55 78. 

Iii konUIUåtlak l _',:,__ konlnu1alpolltlk 

KOMPOL-gruppen har ord inarie 
möte ti 13/4 kl 19.30 pli partilo 
kalen . Bl. a. diskussion av det 
kommunalpolitiska handlingspro· 
grammet. 

VEt~llORJ .. AIU~T 

Veckans redaktionsutskott utgjor
des av: Olle Teleman, Kenny An
dersson och Lars Bergström. 
Bilder: Martin Kornhall, Kenny 
Andersson. 

Nästa veckas kontaktredaktör: 
Lars Bergström, tfn 13 19 75. 
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