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Cyklisters vedermödor 
-Bilisten stannar för rött ljus. 
Han öppnar dörren, stiger ur 
och trycker på en knapp. Ef
ter en stund slår ljuset om till 
grönt, och han kan köra vida
re . Samma sak upprepas vid 
varje ljusreglerad korsning 
och övergångsställe längs hela 
hans färdväg tilljobbet. Varje 
dag. F ör alla bilister. 

Med denna något utopiska 
vision inleder Thomas Schly
ter en interpellation om "obe
kväma trafikregleringar för 
cyklister". 

- Om en enda bilist skulle 
tvingas utföra denna handling en 
enda gång, skulle det bli ett rama
skri. Men det är precis vad Lunds 
cyklister tvingas till varje dag. 
Antingen beror det på fel i de
tektorerna som inte känner av 
cykeln, eller på att övergångsstäl
let är konstruerat så att cyklisten 
måste trycka på en knapp för att 
komma över . Många gånger tvin
gas man stiga av cykeln, ofta med 
ett barn på pakethållaren, och leta 
sig fram till knappen för att kun
na trycka. 

På fotgängarnas bekostnad 
-Trots de vällovliga, men få 

satsningar som gjorts på utbygg
nad av cykelbanor och signalreg
lerade övergångsställen för cyklis
ternas trafiksäkerhet är det myc
ket som inte fungerar och mycket 
som är illa u ttänk:t och som gör 
situationen ännu mer obekväm 
för cyklisterna än tidigare. De nya 
cykelbanorna är planerade av bil
ister, som aldrig har satt sig in i 
cyklistens eller -fotgängarens situ
ation. Ty kännetecknande för ut
byggnaderna av nya cykelbanor är 
att de sker på fotgängarnas be
kostnad - aldrig på bilisternas. 
Det är alltid gångbanorna som de
las upp i smala remsor av ett vitt 
streck, ibland så smala att möte är 
helt omöjligt. Endast i undantags
fall kan man ta ett par decimeter 
av körbanan. 

Tålamodet tryter 
-Trasiga eller felaktigt kon

struerade signalanläggningar leder 
inte till ökad trafiksäkerhet . Istäl
let tryter cyklisternas tålamod 
och laglydighet och man börjar 
cykla mot rött ljus eller ge sig ut i 
körbanorna. Förutom de trafik
faror detta innebär, inser var och 
en hur opedagogiskt ett sådant 
handlande måste vara, om man 

ska tvingas förklara för et( barn 
där bak varför man kör mot rött~ 
Det går bara inte. · ' 

Falsk säkerhet 
- Vi i V pk vill givetvis att tra

fiksäkerheten höjs för cyklister 
genom trafikseparering och andra 
åtgärder mot bilisternas herra
välde. Men det får inte leda till 
en falsk säkerhet genom starka 
inskränkningar i cyklisternas bek
vämlighet och framkomlighet . 
Exempelvis är väntetider vid sig
riJllregleringar ofta för lån~a, och 
nar det sedan blir grönt far både 
cyklister men särskilt fotgängare 
brått att hinna över på alltför 
kort tid . Allt för att inte störa 
bilisternas "rytm ." 

Planskilda korsningar 
- Utbyggnaden av cykelväg

nätet i Lund sägs fOlja en plan 
från 1972. Mycket har förändrats 
på tio år, inte minst synen på 
bilismen, och det starkt ökade 
antalet cyklar i Lund. visar tyd
ligt att planen är föråldrad. Det 
;finns därför skäl ·att komplettera 

rcykelplanen och bl a eliminera 
.de värsta trafikriskerna genom 
:planskilda korsningar. Olyckor 
har inträffat i flera signalreg
lerade korsningar, t ex mellan 
Fasanvägen och cykelstråket 
motPapegojlyckan. Här har från 
flera håll krävts en tunnel for 

·cykelvägen, ht<lt oavsett Västra 
lhn~ens_ utbyggnad, eftersom man 

•anda raknar med minst 13.000 
bilar per dygn i Fasanvägen. I 
dagarna schaktas för en fjärr
värmeledning längs Fasanvägen, 
som ser ut att hindra en fram
tida -tunnel. 

Skall Milj ö partiet föra 
moderaterna till makten? 
-Vi ser fram emot att miljöpartiet tar sitt politiska ansvar i den 
uppkomna politiska situationen i Lund. En del av ett sådant po
litiskt ansvar är att medverka till att skapa en politisk majori
tet för det man kämpar för. Det säger Eva Wigforss i vpk Lund . 
Eva är en av vpk :s två representanter i de partiöverläggningar 
som nu har dragits igång efter valet. 

Den uppkomna politiska situa
tionen gör att man ännu inte klart 
kan säga vem som är opposition 
och vem som kommer att utgöra 
majoritete.n. Ett antal kombina
tioner är Jänkbara. · I samman
hanget borde nog miljöpartiet · ta 
sig funderare på det klassiska 
existensiella problemet: att icke ta 
ställning är också att välja sida. 

Hitintills har miljöpartiet, som 
den politiska matematiken rör 
sig runt om, inte velat gå i valkar
tell med något av de stora partier
na eller blocken. Man har istället 
föreslagit att alla "småpartier" 
(m p, fp, c och vpk) skall bilda en 
valkartell. 

- Politiskt naivt, tycker Eva. Man 
tycks tro att alla små partier har 
någonting gemensamt bara för att 
dom är mindre än dom som är 
större. 
- Om milj ö partiet ställer sig u ta n
för valen till ordförande och sty
relser så kommer det att innebära 
att miljöpartiet bara blir repre
senterade i 13 och 15 manna
nämnderna, och det kanske miljö
partiet vill, men det som är pofi
tiskt allvarligt är att man sam ti
digt banar väg för moderaterna, 
som på så sätt troligen kommer 
att besätta alla ordförandeposter
nå. Det var kanske inte det miljö
partiets väljare hade tä!lkt sig? 

Klara majoriteter 
Vpk hävdar i överläggningarna 

att alla i fullmäktige represente
rade partier också på något sätt 
bör få plats i alla nämnder. 
Ett annat viktigt krav som vpk 
driver är att det måste bli ett 
klart m'ajoritetsförhållande i poli
tiken, vilket innebär att vpk inte 
vill att det skall fmnas några 
oppositionsråd. Men alla opposi- · 
tianspartier (vilka det nu blir?) 
bör få resurser till -att avlöna en 
politisk sekreterare. 

-Miljöpartiet borde inse att dom 
trots allt är fullmäktiges minsta 
parti och inte ensamma kan få 
majoritet i någon fråga. Någonting 
borde man väl ha lärt av hur lätt 
stockholmspartiet i Stockholm 
manövrerades ut efter förra \'Slet, 
avslutar,Eva Wi.Jtforss. 
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Miljöpartiet 

Inte helt oväntat gav valresul
tatet för Lunds kommun tyvärr 
Miljöpartiet en vågm ästarroll för 
de närmaste tre åren - ja så ser 
den allmänna valkommentaren ut 
i varje fall. Den innebär att man 
på ett traditionellt sätt delar in 
mandatfördelningen i ett socia
listiskt block (30 mandat SAP 
och Vpk) och ett borgerligt 
block (31 mandat M och C och 
Fp), och så hamnar Miljöpartiet 
utanför med sina 4 mandat. 

Miljöpartiet har nogsam t drivit 
en valrörelse som gått ut på att 
hålla alla dörrar öppna, såväl åt 
höger som vänster. Resultatet i 
Lund blev -2 mandat för Fp och 
-2 mandat för V pk. 

Nu måste miljöpartiet landa 
(med fötterna pä marken) - nu 
måste partiet ta ett politiskt an
svar för sina mandat och söka att 
på bästa sätt driva sin politik i 
fullmäktige, och om de bereds 
plats i olika nämnder.(Vpk tog på 
sitt senaste medlemsmöte än en 
gång ställning för a t t alla partier 
i fullmäktige ska beredas plats och 
insyn i kommunala nämnder, oav
sett storlek J . 

Vi måste beklaga att Miljö
partiet tätt en vågmästarroll i 
frågan om vilken majoritet i 
Lund som ska få poster och ma
joritetsövervikt i nämnder och 
styrelser. Om de lägger ner sma 
röster - alttid ett utslag av då
lig politik - sätter man modera
ter på alla ledande poster, något 
som är högst oönskvärd i vår 
kommun. Således vi måste fä 
MiljöpartJet att va!Ja S!da ocn 
få dem att ordentligt syna de 
andra partiernas program(vpk :s 
program har de uppenbarligen 
studerat noggrant). 

Förhoppningsvis kommer 
Miljöpartiet fram till att endast 
genom ett brett samarbete med 
SAP och Vpk kan Moderaterna 
och en moderat politik stoppas. 

Ett sådant ställningstagande 
behöver inte innebära att Miljö
partiet eller Vpk inordnas i ett 
block - vi står fortfarande lika 
fria att agera enligt vår egen 
politik, men vi slipper moderat 
politik på alla nivåer. 

Vår gemensamma politik bör 
gå ut på att förvisa moderaterna 
till oppositionen och därmed 
bry ta det konservativa mönstret 
i Lund. 

BYGG UT ARBETSPLATS 
BIBLIOTEKEN! 

Detta tycker Erik Östling på 
Arbetets kultursida i onsdags och 
hänvisar till att facken och stu
dieförbunden är intresserade av 
en fortsatt utbyggnad av denna 
tämligen nya biblioteksverksam
het. 
Östling har givetvis rätt, men man 

frågar sig då varför hans partikam
rater i Lund i är drivit igenom ett 
beslut · att drastiskt skära ner på 
arbetsplatsutlåningen vid Lunds 
stadsbibliotek? 

I slankveckan 
Min peri~dvis återkommande 
trötthet inför det här med poli
tiken har slagit till igen; jag kan 
plötsligt inte uppamma den rätta 
känslan för pågående mygel 1 lun
dapolitiken. Det är trevru:e itit 
och dit under bordet, det ar for
troliga överläggningar och bekym
rade veck i pannan. Men så 
mycket vet jag att moderaterna 
håller stilen - den inre cirkeln 
brukar dra sig tillbaka till kon
jakskuporna på Grand, vilket 
måste betecknas som lojalt hand
lande med tanke på att stället är 
kommunalt subventionerat. Det 
råder interregnum , en sorts kom
munalpolitikens slankvecka, och 
jag gissar att tjänstemännen i ännu 
högre grad än vanligt kan göra 
som de vill. För dagen är jag när
mast resignerad - den här gamla 
ruttna stan har kanske de politi
ker den förtjänar, med namn som 
riksdagsman Rune Ryden, kom
munalrådet Lennart Ryde och 
fullmäktigeordföranden Per-Hå
kan Ohlsson. Men det finn s grän
ser - förtjänar vi verkligen polis
mästare Månssons omsorger? 

-~ 
Marxistisk grundkurs 

Låt oss gå till några eviga frå
gor, t ex arkitekturen . Helgo 
Zettervalls skapelse , universitets
byggnaden, fyller hundra år och 
spalterna fylls av en tidsenlig 
beundran för verket, denna os
kariska dröm i gjutjärn, cement 
och gips. J ag var i vintras och lys
nade på ett utmärkt föredrag, 
med ljusbilder, om huset av den 
nye konsthistorieprofessorn Sten
Åke Nilsson. Det var på installa-

lionshögtiden i universitetsaulan, 
årets skörd av nya professorer 
skulle visas upp. En bisarr högtid 
f.ö. - tre talare körde likadana 
ubåtsskäm t, de var på modet just 
då. Särskild lycka hos försam
lingen, Lunds akademiska borger
lighet , väckte en bedövningspro
fessor som presenterades som 
marinläkare i Karlskrona , vilket 
ansåg~ mycket poängfyllt Men till 
saken: huvudföredraget behandla
de universitetsbyggnaden som ju 
verkligen är märklig. En av lju sbil
derna etsade sig in i mitt minne 
för evigt. Den hade tagits när man 
häromaret restaurerade aulan och 
visade· en av de mäktiga pelare 
som bär upp läktarna. Utan tvi
vel är den utformad i någon 
grekisk-romersk blandstil. Nu 
hade det uppstått tvivel om dess 
bärkraft och man hade tagit ett 
djupt hål i det som jag tror 
kaltas kapitälen , alltså själva hu
vudet på pelaren. Bilden visade i 
fa rg kratern i de svällande 
massorna av cement och gips och 
där längst inne såg man vad som 
verkligen bar upp läktaren - en 
nykter och mycket m åttfult pela
re av järn, normalt helt dold av 
all kosmetiken. Lätt rostanfrätt, 
det är sant, men inte värre än att 
lite frisk mönja kunde bota vidare 
skador . Det var en fantastisk bild 
och det gick ett sus genom för-

lingen och det rörde sig bland alla 
de nypermanenlade huvudena. 
Den bilden var värd minst en 
halv marxistisk grundkurs. 

Bevara eländet 
Vad skall man göra med univer

sitetsbyggnaden? Ja , i första hand 
gäller det att lägga band på sina 
instinktiva reaktioner. Att bara 
riva hela skiten skulle vara en allt
för lä t t lösning. Universitetsbygg
naden skall självfallet rustas upp, 
med sfinxer och allt och bara stå 
där, kommande generationer till 
eftertanke. Viss modernisering 
vill jag dock tillråda. Klocka och 

-Vi VPK Lund vill med detta uttalande uppmana vår riksdags
grupp: att rösta emot varje förslag om en generell momshöjning. 
att endast rösta för en momshöjning om den drabbar lyxvaror. 
Detta goda råd ger Vpk Lund sin partistyrels.e i en skrivelse som 
antogs vid vpk Lunds medlemsmöte den 23/9. 
V pk Lund brukar ha för vana att i viktiga frågor rikta sig direkt 
till sin partistyrelse. 

. - I valrörelsen gick socialdemo
krater, precis som Vpk, ut och 
lovade att riva upp beslutet om 
karensdagar om man återfick rege
ringsmakten. För att fmansiera 
detta löfte skulle socialdemokra
terna höja momsen generellt. 

I sanning ett märkligt sätt att 
fmansiera borttagandet av karnes
dagarna. Detta eftersom en höj 
ning av momsen hårdast skulle 
drabba just de som skulle drabbas 
av karensdagar, dvs barnfamiljer, 
llill:avlönade osv. 

För pensionärer blir situationen 
ännu märkligare. Socialdemokra
ternas förslag kommer att ge pen
sionärerna dyrare varor medan 
borgarnas förslag inte alls skulle 
drabba denna grupp. 

Momsen, så som den är utfor
mad idag, är en klass-skatt. Att ha 
skatt på basmat är absurt, liksom 
det är absurt att varuskatten på 
potatis och mjölk är lika hög som 
på segelbåtar, videoapparater och 
lyxbilar. 

barometer finns redan p å fasaden 
och jag skulle vilja fö reslå att .man 
utökade med ytterligare en md!
kator , en ljustidning eller digt~lt 
fönster , som visar dagens aktie
index på Stockholrns- och New 
Yorkbörserna. 

/ 

Sprit och politik 
I övrigt erkänner jag mig ha 

förlorat ett vad om valutgången -
jag är skyldig Jan Mårtensson en 
flaska Hvidt0!. Den skall levere
ras efter nästa Köpenhamnsbesök. 
På tal om lättöl hörde jag att det 
var den starkaste dryck som ser
verades vid Vpk Lunds valvaka, 
vilket kan ha varit en bidragande 
orsak till den enligt mina sagesmän 
avslagna stämningen. Man ska inte 
blanda sprit och politik , nej, och 
jag vill redan n u förneka att jag 
skulle vara naiv och aningslös i 
alkoholfrågan. Men i det här lan
det finns vart tredje år ett till
fåile då det är helt legitim t att en 
politiker kan bli sedd med ett 
snapsglas i handen utan reak
tioner från allmänheten och det är 
just vid valvakan. Men vi i Vt>k 
Lund är väl emot allt som gor 
livet glatt och trevligt? Örtte 
kanske vore något, med tanke på 
miljörösterna. 

Lucifer 

Höj inte 
momsen! 

l diskussionen efter valet heter 
det nu att socialdemokraterna kan 
driva igenom sin momshöjning 
eftersom man har egen majoritet. 
Så är det inte, Socialdemokrater
na har ingen egen majoritet och 
sam t liga andra egna partier har 
gjort klart art man in te kan stödja 
ett förslag om momshöjning. 



Från 
en fredskonferens 

Det står ett skimmer kring trettio
talets fred skongresser, ett skim
mer som man vagt förnimmer hos 
författare som Elin Wägner och 
Halidor Laxness. Kanske kan det 
förklaras med den historiska tem
peraturen damals , kanske med 
uppgifternas angelägenhetsgrad -
till en del säkert med aktörernas 
lyskraft i våra ögon. Till en del 
slutligen av vår efterklokhet , av 
det faktum att vi sitter med ett 
smärtsam t facit i handen. Lax
ness' skildring av Willy Miinzen
bergs och Kominterns arbete i 
"Skaldetid" rymmer f. ö. en kri
tik av den dåt ida propagandan, 
som påminner om Ernst Bloch~ 
i "Erbschaft dieser Zeit". Med 
en viss värme har Laxness skil
drat Martin Andersen Nexö , man
nen som åkte tredje klass hem 
från fredskongressen i Amsterdam 
1932, ty " så länge det fanns folk 
som åkte tredje klass så var han 
deras följeslagare." 

Fredskongress i Köln 
I somras anordnade det västty sk~ 
författarförbundet en veckolång 
fredskongress i Köln. J ag var där 
som det svenska förbundets dele
gat och fick för första gången kän
na på den speciella atmosfar som 
omger dylika sammankomster. 
Steget mellan 32 och 82 visade 
sig ha inneburit en förlust av er
farenhet, författarna hade (skälen 
kan jag förstå, men in te accepte
ra) glömt bort ett stycke av sin 
historia! Bristen kan säkert främst 
skrivas på organisatörernas konto; 
jag har sällan mött en sån bland
ning av teknisk finess och hjälp
lös Borniertheit som här. I in
bjudningarna hade man betonat 
vikten av att de olika förbunden 
sände "ein renommierter Autor" 
som sin företrädare, och dele
gaterna tvingades vid flera till
fallen dricka sekt med fjantiga 
överborgmästare, medan tolkar 
läste upp hans fjantiga tal på tre 
språk. På ett sätt verkade hela 
kongressen gå ut på att höja det 
tyska förbudets status i offent
lighetens ögon. Representanter 
för fredsrörelsen lyste med sin 
frånvaro liksom delegater för 
nationer som Polen, Palestina 
m fl, och de flesta delegater 
hade nog mycket vaga före
ställningar om vad den står för 
idag. 

Resultatet blev pannkaka 
Naturligtvis fanns det en annan 
orsak till mötet också, nyligen 
timade händelser. Den utökade 
stationeringen av kärnvapenbärare 
på europeiskt territorium hade 
oroat sinnena, en träff mellan 
östtyska och västtyska författare 
under vintern hade skapat nya 
möjligheter. Konkreta behov, 
dagspolitiska överväganden öpp
nade en dörr - och samma krafter 
smällde igen den framför näsan 
på deltagarna. De sovjetryska 
deltagarna gjorde ett utomordent
ligt dåligt intryck på mig, och 

också en figur som Hermann 
Kant demonstrerade oavlåtligt 
sin svåra ställning. Detta fick i 
sin tur kanadensiska, amerikanska 
och västtyska författare att 
vädra sina aggressioner . Resul
tatet blev pannkaka, en kon
gress som präglades mer av dip
lomati, ängsligt lurpassande och 
tvetalan än av - säg, förståelse 
och .förstånd, uppmuntran, all
män brainstorming. 

Författarkontakter 
Vinsten för de flesta blev väl de 
enskilda mötena, kontakterna. 
Det var inte bortkastat att dricka 
bort en kväll i J evtusjenkos säll
skap, det var spännande att iaktta 
Stefan Heym i denna omgivning 
och skjuta till det man i förväg 
vi sste om honom. Sista dagen satt 
en grupp skandinaviska delegater 
och jämförde sina intryck av det 
hela; vi upplevde genomgående 
att det sagts mycket dumheter 
och att ordförandeskapet skötts 
illa, så att man kunnat undvika 
att föra in diskussionen på vik
tiga frågeställningar. Därutöver 
upplevde vi att vi själva haft 
svårt att göra oss gällande. fOr 
att vi uppträtt som individer, 
inte som grupp. Det fanns ett 
tydligt afrikanskt block, ett rätt 
klart latinamerikanskt också, men 
nordborna var från början en 
heterogen , separerad samling. 
Frågan om kongressens organisa
tion borde naturligtvis också ha 
kommit upp på dagordningen mer 
och tidigare än som nu skedde , 
vi blev i alltför hög grad konsu
menter, i alltför liten grad själv
styrande. (J ag borde ha vett att 
akta mig och opponera mig, har 
sett såna här saker urarta till 
pseudohändelser, bli rena legi
timationsprojekt åtminstone sen 
energikonferensen i Riksdagshuset 
får sju - åtta år sen . .. ) 

Tvivelaktig transformering 
Men varför uppträda som grupp, 
som skandinaviskt block, när inte 
ens organisationen på hemmaplan 
är klar? J ag hade, när jag åkte till 
Köln , klart för mig att åtskilliga 
kollegor var missnöjda med det 
som skett på svensk botten. Här 
har folk som Kristina Hasselgren 
och P .C. Jersild transformerat det 
världsomfattande "Författare för 
fred" - initiativet till ett "Förfat
tare mot kärnvapen ,"en typisk 
svensk gimmick; för den, som 
fruktar den biologiska och kemis-
ka krigföringen lika mycket som 
kärnvapnen , lika obegriplig som 
fö rvirrande. Men, som nån an
märkte, varför skall inte de svens
ka författarnas politiska tänkande 
och självorganisation stå på bok
klubbsnivån, när litteraturen gör 
det? Kanske borde vi i alla fall 
tänka på den här frågan och för
söka kartlägga missnöjet med 
fredsinitiativet i dess nuvarande 
utformning? 

Christer Persson 

~ INTERLIT'lJ2 ~ 
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Organisationsburo: 
Zentralbibliothek 
Josef-Haubrich-Hof l 
D-5000 Köln l 

Tankar 

i det gröna 

Jordens resurser är ändliga, 
~nka globalt . . 
Over levnad. 
Finns det alternativ? 
Självtillit! 
Lokala beslut och småskalighet. 
solidaritet med u-länderna. 
Nedrustning och fred och 
avskaffa kärnkraften. 
Livskvalitet. 
Värna om miljön . 
Helhetssyn - holism! 
Nätverk, gräsrot mot 
experter, påverka och 
förändra. 
Sol, vatten, vind ... 
Motstånd i Kynnefjäll. 
MUDI MUMS, FMK, 
LIP, Tanzaniakaffe, Svalorna 
Norrkläder. 
Dela lika dagar. 
Biodynamisk odling. 
Gräv där du står! 
Ju större mångfald ett ekosystem 
är uppbyggt av dess mer livs
dugligt är det 
Den goda bondens ekonomi. 
Framtidsimperialism! 
Råvaruimperialism! 
Proteinimperialism! 
Resursimperialism! 
Menin~sfullt arbete åt alla. 
Det maste till en ny livsstil 
och mjuk teknologi 
och återbruk 
och kreativt tänkande, 
produktion i mänsklig skala. 
Ekosofi, ekopolitik! 
Fredsorganisationer, solidaritets
grupper, minoriteter, solidarisk 
handel, byalag, faltbiologer , jor
dens vänner, miljöpartier. 
Dom exporterar sin ekonomiska 
kris till fram tiden 
till u -länderna. 
Från individuell varukonsumtion 
till konsumtion av tjänster. 
Mångfald ger styrka. 
Fotosyntesen måste skyddas. 
Öknar, erosion, skogsskövling, 
grundvattenförstörelse , mono-
kulturer. 
Irreversibla förändringar! 
.. . lakar ut mineralämnen. 
Paradigmskifte! 
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ljugarbänken 
Har ni någon kommentar till 
valresultatet? 

Lennart Ryde (m) 

- Vi räddade kommunalrädspos
terna, men den ekopolistiska ba
lansen vad avser bilar och dylikt, 
förfaller rubbad , 

Sverker Oredsson (fp} 

Miljöpartiet blir framtidens 
vågmästare . Folkpartiet kan först 
som sist gå upp i centern . För 
övrigt ska det bli skönt att åter
vända till studentpolitiken . 

Sommaren slut? Nej sannerligen 
verkar det inte som om mänsklig
heten äntligen kan kontrollera 
vädret med allt koldioxid och 
föroreningsproducerande? . Eller 
är detta en ond tanke? Veckans 
rastplatser är: 
Fre l Alternativtältet m.m. S.Lek
platsen. 
Teatrar :Lilla :S trind bergskamra
terna 19.30, Stads: Kroetz varkln 
fågel eller fisk 19.3 0., Veberöds 
högstadieskola.: Kabanl med 
Pappa Freuds elektriska tivoli(Pa- . 
morateatern) 19.30 
Sparta : Fransk: Le Bourdon 
Svensk:Gropa kl 22.00 

Lörd: Alternativtältet, se fred 
Lilla Teatern, se fred 
stadsteatern, se fred 
Sparta:Reggae: Linton Kwesi, 
Dennis Borell, Perfeet Alibi kl 22 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 LUJN!D 

Klarläggande ang under
tecknande av palestina
paroller 
I VB nr 31 anges felaktigt 
LuKRISS som en av de organisa-

l 
tioner vilka stöder uppropet och 
parollerna med: 
l l Stoppa Folkmordet - Israel 
ut ur Libanon. 
21Utkräv ansvar för massmorden i 
Beirut. . 
3ISverige erkänn PLO 

.41Bojkotta Israel 

Det riktiga förhållandet är att 
LuKRISS:s programkväll 2319 

, ställt sig bakom parollerna (f.ö. 
efter diskussion kring den luddiga 
4:e parollen). Vid samtal med 

ansvariga för demonstrationen 
uppgavs att man accepterade 
denna formulering dvs 
LuKRISS programkväll 2319. 

Sönd: Fisketur med Lufs (marin
biologi) samling Zoofys 8.00 
Stadsbibl. hörsal: Föredrag :Den 
osäkra framtiden (KV). 
Lilla Teatern, se fred 
Glöm inte att beställa biljetter till 
Skånska Teaterns kommande 
"Säg det i toner" (modernt 30-tal) 
O,F,Lö från mitten av okt tel 
0418- 14550 

Marxistisk Grundkurs · 
Nu är det verkligen dags att an-
mäla sig. , 
Det socialdemokratiska maktöver
tagandet är inget att lita på. 
Fortfarande fmns det några plat
ser kvar i vpk:s marxistiska grund
cirkel. 
Anmäl dig till vpk Lund på tel 
13 82 13 eller till Marianne 
Sonnbypå tel13 19 75 . 
Välkommen! 

Alternativkampanjens ut
ställning ~ågår 

, Fred l okt kll2 -20 

1 
Lörd 2 okt kilO -18 
Sönd 3 okt klll -18 
Tältet står på Södra Lekplatsen. 
Mer uppgifter i förra VB. 

V pk IF får två lag i div l 

KOMMUNMÖTET ändrad tid 
flyttas från 14110 till 21 Il O. 
Presstopp IB förlängs till 7 l l O. 
VPK IF: lörd 2110 börjar inom
husträningen i Lerbäcksskolans 
gymnastiksal från kl 16 till ca 
17 .30. Även nyböljare är väl
komna. 
VPK IF: Löpning : Eslövsloppet 9 
km sön 17110, start 11.45 i mo
tionsklassen. Anmälan senast 
Ull O på pg 537456-6 , 30 kr. 
BANTRÄNING eller långlöp i 
omgivningen kan ske på samma 
tid som inomhusfotbollen (se 
ovan). Bra omklädningsrum med 
effektiv dusch lmnes. 

Nils Arne Andersson (c) 

Förlusten var mindre än man 
kunnat vänta av prognoserna och 
av den politik vi fört. 

Birger Rehn (s) 

- V i hade behövt alla d i där pos
terna. Det börjar bli trångt på 
tC)ppen för oss gamla lundabor. 

l"'tflrd G6rtlMIOn (l) 

- Det klin n s ho tf u lit med tvi 
mellanskiktspartler pi vänsterkan
ten . . . J värsta fall fAr vi radikal· 
lsera vAr politik. 

Trots en hård valrörelse har V pk :s 
två fotbollslag i lundakorpen 
lyckats placera sig i topp i sina 
respekt i ve serier. 

Vpk I förlorade bara en 
match under hela hösten och 
kunde därmed bärga segern i 
div. 2. l de tre Sista matenerna 
förmådde laget vända halvtids
underlägen till vinst , och med l 
poäng slutligen passera två tip
pade vinnarlag. 

Vpk II har ett väl samman
svetsat gäng som genom åren 
kunnat utmejsla en mycket ele
gant och effektiv spelstil. När . 
en match återstår leder laget 
div. l. Dessutom ligger man 
högt upp i lundacupen. Tre 
av lagets spelare blev uttagna 
till Lunds stadslag: Thomas 
Pettersson , Thomas Brante och 
Mats Malmberg. I en match mot 
Hälsingborg, som vanns med 3-1, 
gjorde de två Thomas var sitt 
mål. 

Nästa år kommer alltså Vpk 
ställa upp med två lag i div. l, 
vilket vä får anses vara så ovan
ligt, att det kan vara dags att 
kontakta redaktionen för Guiness 
Rekord bok. 

För övrigt börjar inomhus
träningen i fotboll (se notis) 
på lördag. Den pågår sen fram .• 

till våren. Träningen består i 
huvudsak av inomhusfotboll , 
föregången av uppvärmning och 
ett kort gymnastikpass. Någon 

· handbollsträning brukar inte före
komma men ur de tränandes 
massa vifrvas det ändå ihop 
ett handbollslag som ställer upp 
i Lugi:s motionsserie . J varas 
vann laget sin serie och lär därför 
i år få spela i högsta serien. 

Träningen är öppen för alla 
intresserade . 

kommunistisk 
kommunalpolitik 

Möte månd 4110 på partilokalen 
Rapporter från partiöverläggning-
arna. · 
Möte månd 11110. Diskussio~ om 
gymnasieskolan. 

'Redaktionsutskott: Lars Borg
ström, Finn Hagberg och Ulla 
Henriksson. 

~ästa veckas kontaktredaktörer 
ar: La!s Borgström på tel 131975 
och Fmn Hagberg på 129098 
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