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Så är vi här. Omgivna av grönska 
och ljud. Vi ä! inte ensamma här. 
Det finns näkte.galar här. Deras 
sång hörs förunderligt klingande 
och ojämförligt stark. Den består 
av en strof med rader och uppre
pade tonstötar och saknar melodi. 
Over sjön kan man se en glada 
sväva - en stor brunaktig fågel 
med kluven stjärt. I ån här i när
heten lever nu den stora glupska 
dykarlarven. Den kan knipa tag i 
fingrarna om du är oförsiktig. 
Vid broräcket glider de stora vin
bärssniglarna majestätiskt fram. 
Ser du inga så titta försiktigt ner 
i'grönskan bredvid. Tänk, för någ
ra år sedan kunde man se dem vid 
den . kommunala musikskolan i 
Lund! En ide'rik skrivmaskinsrepa
ratör på Karl den XII gatan hade 
planterat in dem där. I Sjödiken 
strax söder om oss fmns det fak
tiskt ätliga grodor. Vad som 
knappast syns eller hörs är alla de 
kronhjortar, dovhjortar och rå
djur, som lever här. 

Vad finns mer runt Yddinge, 
för så heter ju sjön? Inte finns det 
väl bara bokskogar, hjortdjur och 
blommor? Inte hörs· det väl bara 
fågelkvitter? Nej! Man kan höra 
skott från de två skjutbanorna. 
Pilar viner vid bågskyttebanan. 
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Scouterna samlas vid scoutstugan 
och hemvärnsmännen håller till 
vid hemvärnsgården. Och vid golf
banan, som Malmö kommun sat
sat pengar i, svingas golfklubbor. 
Sist men inte minst finns här 
malmöbor. Malmöbor i alla åldrar. 
Under vardagarna kommer dagis
och skolungar hit ut för att upp
leva, känna och lukta på naturen. 
På somrarna badar man i sjön. 
Några fiskar. Det finns stigar att 
vandra på. På höstarna kommer 
stora skaror hit för att lära sig lite 
om svamp. Men inte säger folk att 
de skall till Yddinge. Nej, de säger 
Bokskogen. Bokskogen det är det 
här det. 

Ibland kan jag känna m~ 
avundsjuk på malmöborna som sa 
nära inpå sig har bokskogen. Vad 
är Skrylle mot Bokskogen? Där 
finns det visserligen en välbyggd 
sportariläggning och löparslingor, 
men naturupplevelserna är inte 
alltför upphetsande. Att springa 
längs kalhyggen tillhör inte det 
roligaste. Det borde finnas fler 
grönområden kring Lund! Det 
finns visserligen Dalbyhage. Dit 
åker busslaster med Lundaung
domar för att se på naturen. 
Alla har inte möjlighet att ta sig 
ut till de grönområden som trots 

allt finns utanför Lund. Jag ser en 
bild framför mig där området mel
lan Mårtens Fälad och Kungsmar
ken är planerad med bokar och 
andra träd. Från träden och bus
karna hörs näktergalens sång. På 
svala, skuggiga platser kan man 
hitta vinbärssniglar och i sjön vid 
Kungsmarken - golfbanan är ett 
minne blott - kan man bada och 
kanske höra grodornas kväkanden 
under vårnätterna. En camping
plats finns i närheten, långt borta 
från närmaste korvkiosk. 

Runt själva Lund kan man 
vandra på stigar omgivna av bus
kar och träd. Stigar som löper 
längs åkrarna. Kommunen har 
skaffat sig markremsor längs de 
flesta åkrarna som gränsar till tät
orten. Allt för att människorna 
ska komma ut och se på floran 
och faunan. En och annan igel
kott kilar förbi. Inplanteringen av 
dessa djur blev lyckad. Och tänk 
så mycket friskare vi blir, när vi 
går ut på våra långpromenader. 

Men så är ju inte verkligheten. 
Det är svårt att ta sig u t blde till 
Bokskogen och till Skrylle. F öre 
1960 kunde både vi och malmö
borna per tåg åka till Bokskogen. 
Malmöborna med Genarpsbanan 
och då steg man av vid stationen, 

som hette Bokskogen. Lundabor
na åkte via Staffanstorp till Böke
berg. Ett minne blott. Fast i en 
framtid skulle det kanske kunna 
bli som förr . 

Yddingesjön har fått sitt namn 
av orten Y d dinge, som ligger vid 
sjöns norra del. Namnet Y ddinge 
skall betyda den yttersta byn eller 
de ytterst boendes plats, allt frän 
Hyby och Vismarslöv räknat. 
Världen verkade onekligen större 
då än nu . Namnet är känt frän 
1300-talet. Visst ni också att det 
har påträffats en boplats frän äld
re stenåldern söder om Yddinge? 

Y d dingen är faktiskt känd från 
senare tid också. I P O Enquists 
roman "Legionärerna" kan man 
läsa om Y d dingelägrets roll vid 
baltutlämningen. 

Hjalmar Gullberg har också 
skrivit om och från Yddinge. Han 
levde sina sista år här. En av hans 
mer finstämda dikter heter 
"Häger på bryggan" 

Jag låg på bryggan naken då en 
häger 
stod ljudlöst , kommen från ingen
stans, 
bakom och lät mig på mitt hårda 
läger 

Fortsättning på sid 4! 
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Karnevalen har dragit förbi och 
lämnat sina tydliga spår, både på 
gator och torg och i minnet på 
lundaborna. Roligt att minnas är 
folksamlingarna och den vänliga 
och glada stämningen som fyller 
staden. Förväntningarna byggs 
upp i månader och veckor innan 
karnevalen går av stapeln; nu blir 
det tillfålle till gemenskap, portar
na öppnas och vi kan känna oss 
fria och berusas av både det ena 
och det andra. 

Men såhär i dagarna efter fes
ten känner sig säkert många lika 
tomma som gatorna plötsligt är. 
Berusningen ordnades ju lätt med 
kända medel. Men gemenskaps
känslan fick man kämpa för. Kar
nevalståget drog förbi under cirka 
en timmes tid och var en blandad 
upplevelse. Många dans- och mu
sikinslag som var välarrangerade 
och mycket uppskattade. Inne
hållet i scenerierna som drog för
bi på lastbilsflaken speglade ytt
ringarna av borgerlig dekadans 
som förekommer i samhället. De 
utklädda studenterna flöt väl in i 
sina roller, de är säkert födda till 
dem. Men inte en arm sträcktes ut 
för att bjuda in till deltagande i 
tåget. Nej, en uppvisning var det 
och folket skulle applådera när 
dessa studerade intar sina ämbe
ten och styr och ställer över mån
ga av oss. 

Människorna strömmar efter 
uppvisningen ut ur staden till vän
tande bilar och åkte hem till fa
miljelivet igen. Eller till ensam
heten. Man hade fått sin beskärda 
del av Karnevalen i Lund. 

Den som hade någon att luta 
sig mot kunde stanna i stan. Till 
ett väl tilltaget pris bjöds på karu
sell och kabare'. På ett sätt var 
människorna nära varandra, träng
seln på festplatsen i Lundagård 
kunde man inte klaga på. 

Karneval - en strålande ide. 
Men varför reservera den för uni
versitetsfolk? Karneval borde vara 
folkfest och uppmana till delta
gande till alla som har lust. Att 
trängas i Lundagård är roligt, men 
att dansa tillsammans på gatorna 
är bättre upp . 

Den som ville ha mindre an
språksfullhet och mer självklar ge
menskap, begav sig till Folkets 
Park, där musik- och kulturföre
ningen Folk å Rock ordnat en 
alternativfest. Man bjöd på olika 
musikarrangemang och kaffe och 
saft. Otur med vädret förtog dock 
lite av den goda stämningen. Et1 
lovvärt initiativ! 
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BILD FRAN LUND, DAGEN EFTER KARNEVALEN 
foto: Jan Hinderson 
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Måste man vara tråkig bara för 
att man är kommunist? 

Nu i skrivande stund är det karneval i Lund. Det är söndag 
sista karnevalsdagen . 

- Det är fult med karneval! 
- Det är en lovsång till spriten! 
- Det är vulgärt och osedligt. 
- studentikost - usch. 
- Men framför allt det är fel. 

Just nu är jag nykter. 
Igår var jag något alkoholpåverkad. J ag hade ett glatt humör, 
hade skoj, jag roade mig på karnevalen. 

Idag borde jag ha dåligt samvete. Jag borde åtminstone ha då
ligt samvete som medlem i VPK, KU och framför allt som 
medlem i KHF. För jag hade skoj på karnevalen. 

Men jag har inte dåligt samvete. 

-Jag är kanske en dålig kamrat? 

- Jag slöt ej upp på VPK :s torgmöte och tyckte illa om karne-
valen. 
- J ag sket fullständigt i parkfest en. 

- J ag gick i stället till karnevalsområdet och roade mig. 

- Måste man vara tråkig för att man är kommunist? 

Poe 

Årsmöte i KHF 
Kommunistiska Högskoleför

bundet är Vpk :s riksomfattande 
högskoleorganisation. På tisdagen 
hade KHF-Lund sitt årsmöte då 
man bl.a. valde ny styrelse och 
diskuterade det kommande årets 
verksamhet. 

- Valrörelsen är naturligtvis vik
tig för oss och vi ska på alla sätt 
stödja Vpk-Lund i arbetet för en 
valframgång, säger Maria Nihlgård 
som valdes till ordföraride för an
dra året i följd. - Men det centrala 
för KHF är förstås studentpoliti
ken och efter valet tar vi itu med 
arbetet inför kårvalet, fortsätter 
hon. 

Hur blir det då med Radikala 
Studenter? Det har ju framgått 
av artiklarna i vår »konkurrent» 

Sydsvenska Dagbladet att diskus
sionerna i Radikala Studenter va
rit hårda efter SFS (Sveriges F öre
na de studentkårer) fullmäktige i 
början av maj. Peter Fowelin är 
KHF-are i Radikala Studenters 
styrelse: -Besvikelsen i RS har 
varit stor efter SFS-fullmäktige 
där en socialdemokrat från RS 
sydde ihop sig med högern och 
stoppade valet av ett fackligt pre
sidium i SFS styrelse. Det presi
dium som nu valdes kan komma 
att ställa till stor skada för SFS 
och hela studentrörelsen, säger 
Peter. -Vilka konsekvenserna blir 
här i Lund är svårt att säga, men 
vi måste naturligtvis slå vakt om 
vänstersamarbetet i kårpolitiken, 
avslutar han _ 

Så här tycker 
VB pejlar 

Ibland är det nyhetstorka, det 
händer liksom ingenting, man 
snappar inte upp nått nytt på 
Rotarylunchen och Sverker ringer 
inte på flera dar. Svår arbetslös
het och bostadsbrist, jovisst, jag 
vill inte säga ont om den sociala 
biten, men har den nåt nyhets
värde? Nej, i sådana här lägen får 
vi publicister snarare satsa på s k 
aktiv journalistik. Vi på Vecko
bladet lättade alltså på våra plån
böcker och köpte in oss i senaste 
marknadsundersökningen från 
Kiviks Marknadsforsknings AB. 
Det är ett av branschens mest be
trodda företag, en av grundarna 
har varit inskriven på sociologiska 
institutionen och jag undrar om 
inte Jan-Öjvind Swahn sitter i det 
vetenskapliga rådet. Huvudspon
sor var V aruskrapan som ville veta 
om folk tyckte bäst om korv på 
längden eller korv på tvären inför 
en kommande störtexponering. 
Elna J önssons sybehör ville veta 
om det fanns stämningar för mer 
volanger på underkjolarna och så 
var det vi på Veckobladet som 
ställde några frågor i tiden. Alla 
som svarade rätt fick kaffeburkar_ 
Det var bara en delläskiga typer 
som inte ville säga nåt - förrnod
Iigen kommunister. 

Crkelterrorn brännmärkt 
Var första fråga gällde cyklisterna 
som ju besvärar många med sina 
avg11.ser och sitt kedjeskrammel. 
Jo, så är det, sa 53,89 procent och 
eftersom vi frågade lika många i 
Veberöd som i Genarp är resulta
tet statistiskt fullt säkerställt. Sen 
gällde det om man inte tyckte att 
ungdomen behövde lite mer hut 

Kommunsty1 

Stadsplanen för kvarteren Gasver
ket och Armaturen glir nu till full
mäktige med två stora parker ings
hus på sammanlagt 850 platser . 
Socialdemokraterna vill ha färre 
platser i Gasverket och Vpk vill ha 
bort alla P-platserna i det kvarte
ret men ha en liten anläggning för 
de boende. Den ska ligga i Arma
turen och skydda mot bullret frän 
järnvägen. V pk v ill ocksil att be
byggelsen bättre anpassas till den 
gamla stadsvallen. -Likviditetsprognosen för andra 
halvåret presenterades. Den visar 
bl. a. att likviditeten blir bättre ä n 
väntat och att V pk hade rätt i hur 
mycket man kan lägga ner pli hög
stadiet i Södra Sandby i lir. Det 
blir mindre än 10 miljoner och in
te över 20 som borgare och social
demok•ater sa i budgeten_ --Borgarna vill att kommunen skall 
låna 5 miljoner av Länsförsäkring
ar i Jönköping. Länet förmedlas 
av en privat bankir Sture Junke 
AB i Malmö. Han skall ha 65 000 
kronor för besväret. S och Vpk sa 
nej . De tyckte att pr iset var väl 
högt för Ju nkes telefonsamtal till 
Jönköping. 



Lundaborna . . Jp1n1onen 
och hyfs. Absolut sa 84,35 pro
cent. Många tyckte dessutom att 
somrarna var varmare förr i tiden. 
"Ska man få lära sig fler psalm
verser i skolan?" visade sig vara en 
fråga som delade befolkningen. 
Personer över de 80 visade sig vara 
mycket mer positiva än de under 
20. Das lässt sich tief blicken, 
skulle man kunna säga. 

Intressanta resultat 
Men så här ett valår skulle vi ju 
också vilja kolla in det politiska 
läget. "Skulle ni vilja köpa en be
gagnad bil av denna man?" fråga
de vi samtidigt som vi på bråk
dele~ av en sekund lät projicera 
en bild av en partiföreträdare. Vi 
använde oss alltså av s k sublimi
nal perception, en projektiv test 
som. universitetets skarpaste hjär
nor 1 det närmaste fulländat under 
förtio års troget forskande. "Nej, 
men gärna en cykel" blev svaret 
när Sverker Oredssons bekymrade 
a~sikte flimrade förbi, . medan 
Brrger Rehn gav upphov till kom
mentaren "I så fall en liten röd 
sportvagn". Nils-Arne Andersson 
resulterade i "Knappast, möjligen 
en traktor", medan folk när de 
såg Lennart Ryde undrade "Var 
har han studentmössan?". De in
tressantaste svaren kom inför 
Kjell Dalilström - fler sa bestört 
"Jag har lånat bil av honom flera 
gånger, men då var det minsann 
aldrig tal om köp". För vpk g;1v 
undersökningen ett märkligt resul
tat - när folk såg Rolf Nilsson sa 
man allmänt "Har han verkligen 
körkort?". Ja, vi återkommer näs
ta vecka med fler resultat från vår 
intressanta opinionsundersökning. 

Lucifer 

·elsekortisar 

Felparkeringsavgifterna kommer 
att höjas till 125 kronor. Det blir 
ocksil dy rare att parkera lagligt 
för att man skall kunna locka in 
bilar till Tempos P-hus. Vpk gick 
emot beslutet . 

--
Arne Annmo kommer att bli del
tidsengagerad förtroendeman i 
kommunstyrelsen. Jo, det heter 
faktiskt så. Den som många 
gånger har sett honom sova sött 
under sammanträdena har annars 
misstänkt det länge. Nu kommer 
han att få 4 500 kr/mån för sitt 
deltidsengagemang. Man undrar ju 
stilla om inte Sverker Oredsson 
som Annmo ersätter, är överskat~ 
tad _ när det inte krävs större enga
gemang för att fylla hans plats. --
Kommunbokslut för 1981 passe
rade kommunstyrelsen p å väg till 
fullmäktige. Det innehäller många 
intressanta uppgifter och vi fär å
terkomma til l det. Ett smakprov 
bara. Leverantören av fällningske
mikalier til l renhällningsverket har 
skaffat sig monopol pä markna
den och chockhöj t priserna. Det 
kostar lundaborna 200 000 kro
nor mer ä n budgeterat. 

Om konflikten i Sydatlanten 
Mycket kan sägas om det van

vettiga kri& som nu utkämpas 
kring ögruppen Malvinerna. Fr.a. 
visar konflikten hur farligt vi lever 
på denna planet, hur lätt stater 
griper till militärt våld även när 
motsättningarna rör frågor som 
för utomstående verkar mindre 
betydelsefulla och när förhand
lingslösningar framstår som den 
enda framkomliga vägen. Detta 
visar än en gång hur avgörande 
kampen mot militarismen, för 
fred och avspänning är. 

Naturligtvis är det oförsvarbart 
när Argentina besätter öarna med 
":~ilitär , hur välgrundade de argen
tmska anspråken än är. Men det är 
naturligtvis ett ännu större van
vett när man i Storbrittanien pis
kar upp en ultranationalistisk 
hysteri och skickar trupper runt 
halva jordklotet för att vidmakt
hålla illusionen att man fortfaran
de är en stormakt. De människor 
som nu dör i Sydatalanten dör 
för att denna blodsutgjutelse är 
enda vägen för Thatchers tory-re
g~ring ~tt säkra en ny femårspe
nod v1d makten. Det brittiska 
hyckleriet framstår klart när man 
vet att Storbrittanniens parla
ment tidigare i år beslöt att i fort-

N ej till åtgärder mot 
arbetslösheten i Lund 

I tisdags behandlade Lunds kom
munstyrelse en Vpk-motion om 
snabba åtgärder mot arbetslöslie
ten. Kraven i den är fem: 
-:Kommunstyrelsen ska vända sig 
till regeringen för att utverka 
ökade anslag till AMS i länet; 
-Kräva av kommunens industri
ägare att. de anställer arbetslösa; 
-Att foretagen ska anställa en 
arbetslös ungdom för var fem
tionde anställd; 
-Att kommunen ska göra detsam
ma· 
-S~mt att regeringen ska uppvak
tas med krav på utbyggd social 
service i kommunerna och därmed 
nya meningsfulla jobb. 

Det sätt som borgarna bemö
ter motionen är typiskt. Man an
ser att det är märkligt att kräva 
arbete till arbetslösa i Lund när 
kommunens ekonomi är an
strängd, och politiker som mode
raten Olof Nordström betvivlar 
att man kan hitta meningsfulla 
jobb i kommunen till de ca 120 
personer det skulle gälla. 

Det är väl tvärtom märkligt att 
man inte försöker skapa nya me
ningsfulla jobb och att det både 
går och behövs är självklart. Det 
är dessutom billigt. Det kostar 
inte mer än 1,2 milj. kr. om året 
för 120 nya ungdomsjobb med av
talsenlig lön, klart mindre än stö
det till krögarna på Grand Hotell. 

Eftersom borgarna avvisar var
je förslag till konkreta åtgärder 
mot arbetslösheten kan vi inte 
längre tro att de vill göra något. 
Socialdemokraterna vill nog men 
har så förtvivlat svårt att komma 
till skott. 

Motionen avslogs alltså med 6 
borgerliga röster mot l kommu
nistisk. 

sättningen,. liksom tidigare vägra 
att betrakta Malvinernas befolk
ning som fullvärdiga brittiska 
medborgare. När Sveriges utrikes
minister Ola Ullsten uttalar sitt 
stöd för Storbrittanniens krigs
handlingar och koloniala anspråk 
är det mer än upprörande. 

Det finns beundransvärda ra
dikala krafter i S torbrittannien 
som vägrar att instämma i strids
ropen bl.a. Labours vänster och 
kommunistpartiet. När dessa be
skylls av bl.a. Labours ordförande 
Michael Foot för att ge de brittis
ka sol da tern a en dolkstöt i ryg
gen, visar detta att demokratin 
och fri åsiktsbildning hotas så 
snart krigshetsare vädrar morgon
luft. 

I__l~runden handlar frågan om 
fullfolJandet av den avkolonise-

ring som Sverige tidigare stött. 
Det är en självklarhet att Stor
britannien förr eller senare måste 
erkänna att Malvinerna tillhör La
tinamerika. Spanjorerna lämnade 
öarna 1811 när deras latinameri
kanska kolonialvälde föll samman. 
De besattes sedan av Argentina 
men erövrades 1833 av Storbri
tannien. Den brittiska kontrollen 
var alltså en rest av den koloniala 
epoken. När det i borgerliga 
svenska massmedia framställs som 
om världsopionionen står på brit
ternas sida är detta avslöjande. 
FN :s generalförsamlings resolu
tioner liksom den alliansfria rörel
sen med sin bas i tredje världen er
känner Arg_entinas överhöghet 
över öarna. Aven progressiva kraf
ter i Latinamerika som naturligt
vis inte har någon sympati för den 
blodiga militärdiktaturen i Argen
tina ser frågan om fullföljandet av 
avkoloniseringen som avgörande 
och stöder därför Argentinas rätt. 
Världen är tydligen enligt borgar
na lika med Västeuropa. (Och 
USA, VB :s tillägg). 

Emellertid måste naturligNis 
den nödvändiga avkoloniseringen 
ske under fredliga former och om 
nödvändigt genom FN :s försorg. 
Detta borde vara Sveriges åsikt. 

Demonstration 
från kl.16 till kl. 16 

Idag, fredagen den 28 maj kom
mer medlemmar i Kommunistisk 
Ungdom att på mer än 50 platser 
i landet inleda dygnsdemonstra
tioner för ungdomens rätt till ar
bete och bostad. I Lund samlas 
man på Mårtenstorget kl. 16.00 
och stannar där till kl. 16.00 nästa 
dag. Under den tiden kommer 
KU :arna bl. a. att uppföra ett 
mindre hus, hålla apelltal m.m . 
Till grund för denna aktion ligger 
ett manifest som KU- Lund har 
tagit: 

"ÄR VI UNGA VÄRDELÖSA? 
-Ja vi unga är helt värdelösa . .. 
Det intrycket får man lätt om 
man tittar pli vad kommunen och 
den borgerliga regeringen har gjort 
för oss. 

l FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna stllr det i 
artikel 23 mom 1: "Envar har rätt 
till arbete, t ill fritt val av syssel· 
sättning, till rättvisa och tillfreds
ställande arbetsförhållanden och 
til l skydd mot arbetslöshet." 

l LUND GÅR 450 UNGDO 
MAR ÖPPET ARBETSLÖSA! 
l Sverige är 60 000 ungdomar öp
pet arbetslösa. 
l L u n d stAr samtidigt ca 3 000 
människor i bostadskö. 2 000 av 

dessa är ungdo mar och majorite
ten av dem har ingen egen bostad. 

VI ACCEPTERAR INTe: DET 
HÄR! 
Vi kräver : 
- Öka byggandet av smll billiga 
lägenheter i flerfamilJshus i Lunds 
kommu n l 
-Inför kommunala ungdomsj o bo 
så att alla ungdomar som inte 
kom in pä gymnasiet garanteras 
arbete! 
- Satsa pli ungdo msj o bb Inom in
dustrin! 
V I KAN! VI VILL! V I HAR 
RÄTT TILL EN FRAMTI O l 

KU:arna i Lund är måna om 
att understryka att man inte ser 
detta som en rent partipolitisk 
manifestation, utan att alla som 
stöder manifestet är välkomna att 
delta. 

På lördåg kväll efter dygnsde
monstrationen arrangerar KU en 
konsert vid KU-lokalen, Bredgat. 
28. Minst 4-5 ungdornliga band 
kommer att delta. Det blir rock, 
roclCn roll, pop och punk och 
alltsammans är gratis. Mellan kl. 
19 och 20 på lördag brakar det 
loss. 

Välkomna till KU:s dygnsde
monstration och konsert . 

Inga KU-avhopp i Skåne 
I tisdags meddelade en liten 

grupp KU-medlemmar att deläm
nar KU till förmån för Apk. Det 
rör sig om 15-20 personer, främst 
i K U :s Gävleborgsdistrikt. Denna 
grupp har en längre tid opponerat 
sig mot KU:s och Vpk:s syn på 
Sambandet mellan demokrati och 
secialism, avståndstagandet från 
invasionen i Afghanistan och av
ståndstagandet från militärens 

maktövertagande i Polen. Bl.a. har 
de framfört sin kritik i Apk:s tid
ning Norrskensflamman. A_vhop
pen kom således inte oväntat. 

För KU Lund får inte detta 
n~gra so_m helst återverkningar. 
Liksom 1 KU :s Skånedistrikt i öv
rig_t är uppslutningen här stor 
krmg den strävan att vidareut
v~ckla_ ypk:s och KU:s självstän
diga linje som avhopparna vänt 
sig emot. 
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På rätt sida 
" 5 synnerligen solida köpare 
önskar villa i Professorsstaden. 
En av dem har nyligen sålt sin 
villa vid Golfbanan i Hovås. Ytter
ligare en är på väg att lämna sin· 
stora villa på bästa läge i göte
borgstrakten. En tredje har sålt 
sin stora villa i Växjö . Två familjer 
bor i Lund, båda på Galjevången, 
en i radhus och en i en mindre, 
friliggande villa. Båda lundafamil
jerna önskar bo "på rätt sida om 
Tornavägen". 

Växjöfamiljen och en av göte
borgsfamiljerna kommer till Lund 
i samband med Karnevalen. Går ni 
i säljtankar, ring omedelbart för 
en snabb affär till bra f?[is. Till
trädesdag kan diskuteras. 

Ovanstående text till ett flyg
blad som enligt vår uppgiftsläm
nare delades u t i Professorsstaden 
i början av förra veckan talar så 
att säga för sig själv. Möjligen kan 
den väcka överraskning hos alla 
som bor ute på Väster och inte 
förut visst att de bor "på rätt sida 
Tornavägen". 

Kommitte byter namn 
"Stödkommitufn för Nicaraguas 
folk", i Lund har bytt namn till 
"Stödkommitte'n för Centralame
rikas folk", berättar kommitte'n i 
ett pressmedelande och fortsätter: 

Stödkommitte'n bildades ijuni 
1979, dvs veckorna innan Nica
raguas befrielse från Somoza dy
nastin. Det var då helt naturligt 
att vi blev en stödkommitte' för 
Nicaragua och att vi stödde åter
uppbyggnaden där. Verksamheten 
för kommitte'n det första året 
rörde sig nästan uteslutande om 
Nicaragua. Vi har stött Nicaraguas 
folk i alfabetiseringskampanjen 
genom att samla in glasögon. Till
sammans med SIDA driver vi ock
så ett omfattande tandvårdspro
gram. 

Hösten 1980 breddade vi verk
samheten till att gälla även den 
folkliga kampen i El Salvador. Vi 
startade då ett stafettbrev, som 
tillsammans med andra insamlin
gar och fester inbringat över 
600 000:-. Dessa pengar har vi 
skickat till FDR-FMLN i El 
Salvador. 

När vi så i våras tog beslut 
att aktivt också verka för Guate
malas folk så blev det alltmer ak
tuellt att byta namn på kommit
te'n. Vilket vi nu alltså har gjort . 

NÖJD? 
... med Veckobladet? 
Kom i så fall och tala 
om det för oss på det 
öppna redaktionsmötet 
på VPK-lokalen, Bred
gatan 28, tisda~~n den 

Lund sett från vänster 
- en årsbok för dig! 

- År det årets Veckoblad som ni häftat ihop?, undrade en misstänk
sam man när vi försökte intressera honom för årsboken Lund sett från 
vänster. Vi kunde lugna honom med att så inte var fallet, och efter att 
ha tittat på innehållsförteckningen betalade han villigt sina 15 kr, trots 
att summan kunde växlas in i tre glassar på det gassiga Mårtenstorget 

Årsboken Lund sett från vänster har nu kommit ut för fjärde gång
en. Arets upplaga innehåller bl.a. artiklar om folkmusiken, fredsrörel
sen och fastighetsnämnden. Den längsta artikeln handlar om Lunda
pressens brokiga historia. Vidare hittar man ett fotoreportage från Auk
tionskammaren, en skiss från nattlivet i Lund, teckningar av Andrzej 
Ploski, dikt om Maxwell Overton och en Sandinsk tågrapport från en 
natt på Lund C. 

En omväxlande menu för 15 kr1 

Enda problemet med Lund sett från vänster är att den kan vara svår 
att få tag på. Bokcafet är ju nerlagt och de övriga bokhandlarna har inte 
varit så intresserade. Årsboken finns att köpa på partilokalen (Bredga
tan 28) och det händer att den säljs på Mårtenstorget på lördagarna. 

Men för att ge fler möjlighet att få tag på Lund sett från vänster har 
vi bladat in inbetalningskort i detta VB-nummer. Man kan där beställa 
även förra årets utgåva, där man bl.a. flnner artiklar om koloniträd
~dsrörelsens historia i Lund, slaget vid Lund och bostadsområdet 
Djingis Khan. 

Arsböckerna kostar 15 kr styck plus porto l :50 kr, sammanlagt allt-
• 16:50 styck. För den händelse att postgiroblanketten rarnlatur, kan 
pplysas om att postgironumret är l 74 59- 9. 

Forts. fr. s. 1 

Vårtal 
död som en sten blir kvar i solens 
glans 
Landskapet hade fått en annan 
mening. 
Jag ägde inte bryggan. Den var 
hans. 

Runt omkring oss fmns bokar, 
stora och små. Ljust gröna står 
bladen nu. Fagra att beskåda, men 
också goda att förtära. Varför inte 
ta och plocka lite skirt gröna 
blad? Ta hem dem! Skölj av dem 
och häll en lätt salladssås på. Eller 
hacka dem fint och blanda ner 
hacket i keso och lägg på en smör
gås. Eller lägg ner några i pann
kakssmeten. 

Leve bokarna! 
Leve ett grönskande Lund! 
Leve våren! 
Leve ett socialistiskt Skåne! 

Ulla Henriksson 

NAMNINSAMLING mot de pla· 
nerade nerskärningarna inom sjuk 
vården i Lund har dragits igång 
på KPML(r):s initiativ. sjukvårds
direktionen ska ha möte den 17 
ju n i och då kommer listorna att 
lämnas fram. 

PLATS l KOLLEKTI V ! 
Rum lediga : ett med utsikt mot 

Lundagård, ett annat i anslu t
ning till kök mot bakgå rd. 
Joachim, Per, Finn, Tapio och 
Mav a (4 år). 

• 
NICARAGUAFEST fre 28 kl 19 

i Folkets Hus. Representant från 
utbildningsministeriet i Nicaragua . 
Musik, dans, mat, diabilder. Arr 
av st ödkommitten för Central 
amerikas folk i Lund. Inträde: 
10 k r (vuxna). 
SPIKA REDAN NU sön 13 juni 

f ör affischtavlaspikning på går
den på Bredgatan, manar VPKs 
val kommitte . F rån kl 1 O kom
mer hammarna att svinga u n der 
muntert glam. 
BLASORKESTERN samlas för 

spelning i Sandby / Dalby fre 28 
kl 17 på Ciamenstor get med 
bilar . Spelning Mårtenstorget lör 
29 k l 10.45. 
VPK och KU har appellmöte 

på M årtenstorget lör 29 kl 11 
. 13. 
SANGGRUPPEN kring tältkaba· 

ren sjunget hos K en ny, Marka-' 
skälsvägen 21 t ar 3 kl 19. 

VPK Lund har appellmöte i 
Dalby och S Sandby fre 28 
kl17-19. 

V eckans VB.-rpd: Kenny Anoers
son, Kristina Lanthen, Jan Hin
derson . Teckningar: Kenny . 

1/6 kl. 19-21. Annu bättre 
är det förstås om du är 
missnöjd och har konstuk
tiv kritik och goda ideer. 
I vilket fall, lovar vi att 
lyssna och bjuda på kaffe 
eller te. ~----------------~~ Nästa veckas kontaktred: Olle Te-

laman, te l : 12 88 80. 
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