
Utkommer fredagar 

Fredagen den 28 september 

För Sveriges bästa. 

~kaffa Fonderna. 

Motmanifestation 
mot direktörerna 
Det blir, som vi berättade i förra 
VB, en motmanifestation när 
Nicolin & Co. har möte i Lund 
den 4 oktober. På stortorget 
arrangerar APK, KPLMJ:, SF och 
VPK en motmanifestation. Det 
blir tal av företrädare för arran
görsorganisationerna samt musik. 
Om eventuella socialdemokratiska 
arrangemang är tyvärr ·inget känt. 
På stortorget ville dom inte vara 
med. 

Direktörernas möte äger rum i 
Idrottshallen vid Stadsparken kl 

19 men tillströmningen och 
sa~lingen pågår enligt deras 
annonser från kll8·. 

För den som vill se en vac
ker samling paletåer, slipsknu
tar och dokumentportföljer kan 
det vara givande att ge _sej ne~ 
till idrottshallen och tttta pa 
fondmotståndarnas intåg. 

Vi känner flera vpk-are som 
tänker ta tillfället i akt. 

Men det viktiga är att man är 
på plats vid stortorget kl 19 
och hjälper till att visa att d~t 
finns ett annat Lund än ho
gems! 

Gr 

Gatans parlament 
Miljöpartiets friska initiativ i fjor 
att låta allmänheten lämna in 
motionsförslag, återkommer i år. 
I lördags inlämnades ett tiotal 
motioner som berörde allt från 
utopiska drömmar om en pen
ninglös ekonomi till mer jord
nära förslag om att smycka 
Mårtenstorget. 

Denna gång tänker Miljöpar
tiet bearbeta motionerna, Antag
ligen för att inte stöta sig med den 
kommunala byråkratin , som inte 
vill ta i " onödiga" utredningar. 
Kanske stillar man därvid också 
vreden hos en och annan politi
ker som tycker att folket uttryc
ker sig ouppfostrat. Särskilt 
socialdemokraterna brukar ägna 
sig dy lika tillrättavisningar när 
gatans parlament kommer till 
tals. 

Hoppas Miljöpartiet denna 
gång bättre agerar försvarsadvokat 
för de inlämnade motiOnerna. I 
förra vändan var försvaret ofta 
lamt därför att man kanske inte 
var rlktigt överens med motio· 
närerna. 

28 
Lösnummerpris : 2 :-

Oro inför 
kommundelsreform 

I onsdags överlämnades kom
mundelskommitten sin rap
port till kommunstyrelsen 
med förslag att försöksverk
samhet med KDN ska på
börjas den l januari 1986. 
Hela kommunen kommer att 
delas in i KON-områden (se 
karta). Nämnderna får fullt bud
getansvar men förväntas samarbe
ta med de gamla facknämnderna, 
som framförallt ska stå för över
gripande planering. Om regering
en tillåter det kommer duekta 
val att genomföras, i annat fall 
ska man ändå ta hänsyn till 
väljarunderlaget. En del kom
mundelar blir alltså borgerliga, 
andra socialistiska. Utdebiterings
rätt har fortfarande bara full
mäktige och därmed är en fast 
gräns satt för KDN: s handlings
frihet. 

Omskolning 
I KDN ska sitta 11 ordinarie 
ledamöter och lika många sup
pleanter. Fullmäktigepartier som 
inte har någon represen tant 1 en 
KDN kommer ha rätt till adjun
gering. Det kommer att finnas en 
områdeschef och ett kansli samt 
en ledningsgrupp bestående av 
områdeschefen och tre ansvarig.a 

tjänstemän för skola, soci~_a ocn 
kultur-miljö. Dessa nya tjanster 
kommer förmodligen att tillsättas 
- efter omskolning - av dem som 
mister sina tjänster inom de cen
trala förvaltningarna. 

KDN kommer framför allt 
syssla med frågor som har me~ 
kultur, fritid, skola och det soct
ala att göra. Inom andra om
råden ska man kunna ta initia
tiv och givetvis vara remissin
stans. 

Stor reform 
Det är med andra ord en ganska 
omfattande reform som planeras. 
De som nu långsamt börjar inse 
detta känner säkerligen stor 
osäkerhet inför konsekvenserna. 
Redan innan årets slut ska beslut 
fattas i fullmäktige! 
. Risken att det ska gå snett 
är ganska stor. En reform av ~en
na kaliber borde vara synnerhgen 
väl förankrad i folket innan den 
genomförs. Här om någonsin vore 
det motiverat med rådgivande 
folkomröstrting. 

Alla partter nar lämnat in re
servationer till det gemensamma 
dokumentet. Vi återkommer till 
detta i nästa nummer av VB. 
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Inte bara i England 

Hej hopp i den röda lingonsko-
gen! -

Regnet piskar mot rutan och 
vinden viner, kanske några kas
tar längtansfulla tankar tillbaka 
till värmen. Gör inte det! Låt 
inte utveckligen gå dig förbi! 

Så här efter höstfesten är det 
dags att ta till kamp, fortsätta 
i samrna stil och helst ännu 
bättre. På den för alla stört
sköna höstfesten började KU
Lund engagera sig och jobba 
för de brittiska kolgruvearbe
tarnas sak. Vi startade nämlig
en en pengainsarnling till dem, 
för att stödja deras strejk. 

Det var i mars i år som de 
nåddes av beskedet. En stor del 
av kolgruvorna planerades att 
läggas ner pga otillräcklig lön
samhet. I ett land där arbets
lösheten redan nu uppgår till 
13% ville man tvinga ut tusen
tals kolgruvearbetare i förmod
ligen mångårig sysslolöshet. 
Många av dem skulle troligen 
inte få något nytt arbete före 
pensionsåldern. Inför detta hot 
beslöt de att sätta stopp. De in
ledde den nu halvårslånga 
strejken, som fortfarande på
går. Thatcher talar om ord
ning, reda och lönsamhet. Vi 
socialister talar om lika rätt för 
alla oavsett ursprung och om 
solidaritet. 
Inte bara England har höga ar
betslöshetssiffror, även om de 
toppar statistiken. I hela Europa 
stiger stadigt arbetslösheten, 
trots allt snack om högkonjunk
tur. Ä ven i Sverige ser vi prov 
på detta. Skillnaden ligger i att 
regeringen har blivit experter 
på att föra en alltmer snårig 
arbetsmarknadspolitik. Vi på
tvingas diverse nödlösningar -
helst så billiga som möjligt -
allt för att få ner den öppna 
arbetslöshetsstatistiken. Men 
bakom denna döljer sig tio
tusentals 18-20-åringar som går 
på ungdornslag och tvingas leva 
under existensminimum, diverse 
beredskapsarbetare osv. Och 
trenden pekar på allt fler såda
na lösningar. 

Det är nu vi har vår chans. 
Vi måste visa på alternativ och 
ställa krav. Krav på lika lön för 
lika arbete, rätten till ett me
ningsfullt arbete och utbyggnad 
av den offentliga sektorn - den 
behövs. 

Dessa krav och fler därtill ska 
vi skrika ut, högre ju mer hös1; 
tens högervindar försöker blåsa 
omkull oss. Motströms och i 
kör! 

* ** 

Grävskopeblocket 
har spruckit 

Tack vare vpk kan den gamla 
kyrkagrunden i Kattesund be
varas. Lundaborna får ett 
museum som, får vi hoppas -
pedagogiskt visar hur det var 
att leva i Lund på medeltiden. 
Det bör bli ett kärt mål .för 
skolelever och gäster från ·när 
och fjärran. I anslutning till 
museet kommer kommunen 
kunna ge aktuell information 
och konsumentupplysning. 
Själva bygget ger arbetstillfållen 
och när allt är färdigt kornmer 
det finnas behov av personal. 
Det blir säkert en fm stämning 
i den underjordiska byggnaden; 
som att vistas i en katakomb . 
Kanske lämpar den sig för sam
mankornster liknande dem i dorn
kyrkans krypta, men då av mer 
profan karaktär. 

Kritik 
Från socialdemokratiskt håll kri
tiseras nu vpk för att ha gått 
borgarnas ärende. Margareta Tele
man har i ett par insändare i 
SDS huggit in på Rolf Nilson, 
som är ganska nöjd över att 
"grävskopeblocket rn/sap har 
spruckit". Hennes huvudkritik går 
ut på att det gått för snabbt, att 
stenarna är värdelösa, att det är 
för dyrt och att det är barn
familjerna, ungdornarna och pen
sionärerna som får betala. 

Ej av bröd allena 
Rolf Nilson menar att vpk för en 
konsekvent kultur- och bevaran
depolitik , som innebär att såväl 
kyrkoruiner som Kulturmejeri 

måste få finnas. Människan lever 
inte av bröd allena, svarar Rolf 
Nilson när Teleman sätter kultur 
mot omsorg. 

Margareta Teleman har ännu 
inte använt sig av något anti
religiöst argument, hon vill väl 
inte stöta sig med broderskaparen 
Lennart Prytz. I längden blir det 
väl ändå svårt att hålla inne med 
en gliring. För att möta Olle i 
Grind frågar vi Rolf Nilson om 
inte kyrkoruinen i onödan ökar 
folks intresse för det religiösa? 

Jag tror inte att en bevarad kyrka-

Tidskrifter för båda 
hjärnhalvorna 
Gå till stadsbiblioteket och 
titta på en utställning över 
åtta kvinnotidskrifter! 

Några är välkända - Hertha, Vi 
människor och Kvinnabulletinen 
medan andra - LIV, Anna, In
vandrarkvinnor och Q är mindre 
allmänt bekanta. Hertha är den 
äldsta tidningen från kvinnorö
relsens första dagar och LIV är 
den yngsta. Anna, Q, LIV och den 
i Lund grundade Kvinnaveten
skaplig tidskrift är alla åttiotals
barn. 

Större kampanj 
För varje tidskrift står en fakta
ruta om ägare, upplaga, inrikt
ning och första utgivningsår och 
bredvid ligger några exemplar att 
bläddra i. Utställningen har gjorts 
av Lunds stadsbibliotek under 
somrnaren och är en del av en 
större kampanj av biblioteken i 
Malmöhus län. Kampanjens syfte 
är att presentera bra tidskrifter · 
för nya läsare. 
I en låda på en av skärrnarna ligger 
så kulturrådets rödyj~ ~~lder öve~ 

hela 223 kulturtidskritter rnea 
frankerad talong för intresserade 
prenumeranter. T.ex. Impuls 
55:- 10 nr/år, Indianbulletinen 
60:-: 4 nr/år. Katalogen "Kul
turtidskriften 1984" presenterar 
utförligt var och en av de 223 tid
s}crifterna. 
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ruin tjänar dagens kyrkliga intres
sen. Den kan istället få oss att 
fråga vilken makt kyrkan har haft 
och hur den har utnyttjats; vilka 
intressen kyrkan har tjänat; och 
vilken plats religionen haft i 
folkets liv. 
Man kornmer också att fråga sig 
hur man kunde bygga så stora 
kyrkor? Var korn stenen ifrån; 
vem bröt den, transporterade hit 
den och vem byggde. Och var 
korn den rikedornen ifrån som 
gjorde kyrkbyggena ekonomiskt 
möjliga? 
Det sätter kanske in kyrkans 
"rationella" skogsbruk och dess 
investeringar i Syd-Afrika aktier i 
sitt historiska sammanhang. 

Karin Thulin 
på Lilla teatern 

Karin Thulin, ena halvan av dans
duon Kari och Karin, dansar på 
Lilla Teatern lördagen den 29 
septern ber. 
Karl och Karin blev kända i TV
rutan för drygt tio år sedan med 
sin relationsfyllda fridans Knutar. 
Ett Veckoslut heter soloföreställ
ningen, som gavs på Drarnaten i 
stockhalm i våras, och handlar 
om en kvinnas bundenhet och 
förlösning. 



Gatu- och parknamn i Lund: 
INRE öSTER 
Vi startar vid Ulrikedal. Där fanns förr i världen ett trädgårds
mästeri med samma namn, det var uppkallat efter trädgårds
mästardottern Benedicta Ulrika. -Mellan studenthusen och 
cykelspåret kan man fortfarande se en källa, Råbykälla. Vid 
1800-talets mitt fanns här en hälsobrunn med vidhängande 
servering. Till Brunnssalongen tågade en vårdag 1848 små
ländska studenter utklädda till småländskt bondbröllop. Detta 
upptåg anses vara embryot till studentkarnevalerna i Lund. 

Grupperingssystemet 
· Strax öster om Ulrikedalligger ett 
område som av gammalt kallas 
Stampelyckan. Det var tidigare en 
av stadens jordar och namnet 
hänger samman med att det fanns 
en oljestamp här på 1600-talet. 
På 1920-talet bebyggdes området 
och stampelyekans alla gator 
namnades i ett svep 1926. Alla 
namnen .hör (av okänd anledning) 
till ämnesområdet astronomi. 
Detta var första gången man i 
Lund uttalat tillämpade ett kon
sekvent "grupperii)gssystem" 
för gatunamn. 

Spetälska 
Norr om Stampely((kan och 
Dalbyvägen ligger S:t Jörgens 
park. På medeltiden fanns det i 
trakten ett spetälskehospital -
på betryggande avstånd från stads
bebyggelsen. sjukhuset fanns kvar 
till 1587. Då ansågs sjukdomen 
vara så ovanlig att spetälskesjuk
husen kunde läggas ner. S:t Jör
gen var de spetälskas skyddshel
gon och hospitalen kallades ofta 
S :t J ärgensgårdar. 
När gatunamnen i denna trakt 
skulle fastslås i början av 20-talet, 
föreslogs namnet Spetelövsvägen 
(efter hospitalet) eller Galgevångs
vägen eller Tattarevägen på nu
varande Östervångsvägen. Alla tre 
alternativen väckte häftig opposi
tion från de där boende. Denna 
lokala opinionsstorm d_~;ev igenom 
nuvarande namnet Ostervångs
vägen. 

Professorsstans kändisar 
Området öster om Botan kallas ju 
i folkmun för Professorsstan. Här 
bor de rika, här har gatorna namn 
efter individer; professorer och 
andra kändisar. Låt oss ta några i 
högen : David Nehrman (död 
1769) var juristprofessor, under 
33 år ensam lärare vid juridiska 
fakulteten i Lund. C J Schlyter 
var också han jurist (död 1888). 
Hans livsverk var den jättelika, 
kompletta och textkritiska utgå
van av Sveriges medeltida lagar. 
Sven Lagerbring "den svenska 
historieforskningens fader" 
(död 1787) torde väl höra till 
de mest kända herrrarna på öster, 
liksom Lauritz Weibull, historiker 
förstås, med Lunds och Skånes 
medeltid som specialitet. Också 
han "fader", nämligen till den 
källkritiska s.k. lundaskolan. 
Passande nog har man döpt en 
park efter Elias Fries, botanikern, 
som dock lämnade Lund 1851 
för en professur i Uppsala. Fries 
var tidigt ute som populärveten
skaplig skribent, bland icke-bota
niker mest känd för sina böcker 
om svampar och växtnamn. 
- Faktiskt har också Bengt Lid
forss blivit ihågkommen med en 

väg. BL var (också) botanikpro
fessor, inriktad på björnbärs
buskar. Dvs han forskade i art
bildning genom mutationer med · 
björnbärsbusken som experiment
växt. BL skrev f.ö. också god 
populärvetenskap. Hans "Natur
vetenskapliga kåserier" är fortfa
rande läsvärda. Om BL och poli
tiken skriver jag intet i detta sam
manhang. 

Inte lundabor 
Gatunamnen i Professorsstan ger 
alltså glimtar ur Lunds lärdoms
historia. Men där finns, underligt 
nog, också en hoper gator uppkal
lade efter personer med näJ;anog 
6bttfintlig anknytning till Lund. 
Herrar Celsius, Polhem, Rörner 
(dansk astronom död 1710),Tohn 
Ericson och Schl:!ele har såvitt jag 
kan finna inte någon särskild 
lundabakgrund. Linne studerade 
här några år och sen försvann han. 
Samma sak gäller 17 00-talsskal
den Olof von Da/in. 
Fredrik Cederborgh (tyvärr inte 
Cederborg - han med snapphane
romanerna!) hörde också till lun
dastudenterna. Utflyttad till 
Stockholm skrev han sina "rea
listiska romaner" (han var en av 
Fredrika Bremers föregångare) om 
Uno von Trasenberg och om Ottar 
Tralling. Om Lund handlar de 
dock inte. 

En klassiker 
Läsbar än idag är "Folklivet 
i Skytts härad", en skånsk etno
logisk klassiker, skriven av Nils 
Loven (död 1858) under pseudo
nymen Nicolovius. NL verkade 
länge i Lund som universitets
lärare (teolog), innan han fick sig 
ett pastorat i Vemmenhög. 
Vem Fakirens väg och Ola 
Hanssons backe är uppkallade 
efter vet säkert alla läsare. Men 
jag sätter en krona på att samme 
läsare inte känner Blomstrand i 
Blomstrands backe. -Egentligen 
var de två. Namnkommitten syf
tade säkert på Ch.W.Blomstrand, 
kemiprofessor, deltagare i Spets
bergsexpeditionen 1861 och grun
dare av Kemiska Föreningen i 
Lund. - Men jag vill också gärna 
minnas Ch.W.s bror Anders, teo
logidocenten som for iv.äg som 
missionär till sydindien. Han lär
de sig tamil och publicerade 
mycken religiös litteratur på detta 
språk. 
'Bara två lundakonstnärer har fått 
egna gator -Hill och. GW Palm. 
GAN borde få: en - men hans 
namn kanske är för krångligt i 
adressammanhang - och Jöns 
Mårtensson också. 
Nåväl, vi lämnar Professorsstan 
för Tunaområdet. 

** 

· CJ Schlyter gav .ut Sveriges medeltida lagar 

Tuna slott 
Äldre lundabor minns säkert Tun a 
slott, det pampiga kråkslottet i 
Tunaparken, ritat av Zettervall. 
Huset, som revs så sent som 1948, 
byggdes för biskop Thomanders 
änka i mitten av 1800-talet. Till 
Tuna slott hörde ett lantbruk , 
som drevs av svågern i huset, 
Gottfrid Warholm. Därmed har 
jag också förklarat namnen War· 
halms väg och Thomanders 
väg. 
Det är värt att notera att det vid 
1800-talets mitt fanns flera större 
lantegendomar runt Lund - Spo
letorp , Olshög, Sofieberg (sede
mera Tuna) och Linera for att 
nämna några. Orsaken till denna 
ägobild var att man vid 1700-ta
lets slut beslöt att skifta den 
gemensamma faladsmarken och 
låta den övergå i enskild ägo. 
Detta kom i långa loppet att 
gynna de besuttna och därmed 
uppkomsten av stora bruknings-

elilie ter. 
Vid samma tid blev det också 
modernt att bygga sommarställen 

landerier - utanför stan. 
Råbyholm och Sunna vid Dalby
vägen är de bästa exemplen i 
Lund. 

Vilken sjö? 
Till sist ett udda namn på Öster: 
Sjögatan. Det kan förefalla omo
tiverat, men här fanns faktiskt en 
liten sjö eller snarare damm. Lund 
hade förr många sanka områden 
och gott om sjöar och dammar -
flera finns kvar idag, om än i 
mindre format: vid Teknis, på 
!asarettsområdet, öster om UB , 
S:t Jörgens park, utanför Öster
vångsskolan, Råby källa och i 
stadsparken. Om vattendragen 
ocn sjöarna i det gamla Lund har 
Hans Erlandsson skrivit -speku
lativt men lä~ärt - i Föreningen 
Gamla Lunds årsbok 1932. 

Filmstudiodags 
Inte mindre än 57 f!l.mer visar i 
höst den 55 år gamla Lunds stu
denters f!l.mstudio. Den är den 
äldsta fungerande filmstudion i 
landet och öppen för alla är den 
också. 
Stora serien är som vanligt en 
blandad kompott, med bl.a. Ci
minos Heaven's Gate, Naturens 
Hämnd, Malles Atlantic City med 
Burt Lancaster, Atomic Cafe, Le 
Dernier Metro av Truffaut. Lör
dagsserien lägger an på mer klas
siska f!l.mer, som Borta med vin
den, Mon Oncle, Rosselinis Paisa, 
Patton med George Scott och 
Judex av den nu bortglömde 
George Franju, mest berömd för 
kortfilmen Djurens blod. 
Och så har vi cirklarna, med 
amerikanska debutantfilmer i den 
ena (bl.a. Fritz the Cat, Boxear 
Bertha, Easy Rider) och ny brit
tisk f!l.m i den andra, där den 
märkliga Tecknarens kontrakt är 
främsta dragplåstret. 
Midnattsserien visar som sig bör 
skräckf!l.m: The Exorcist med 
Max von Sydow är ett avskräc-

** 

kande exempel. Och får man inte 
nog av filmer i Lund kan man ta 
båten till Köpenhamn den 11.11 
och parkera sig i Det Danske 
Filmmuseum och beskåda Little 
Caesar med Edward G Robinson 
i den Al Caponekopierade huvud
rollen, förutom två långf!l.mer och 
fyra kortfilmer. . 
Kort till cirklarna löses före vis
ningarna som äger rum i Audito
riet på Sparta. Tiderna får man 
reda på i dagspressen. 

UrJudex 

** 
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ljugarbänken Dyrare gympa ~> . 
lANSL'\G~T l 

Hur ställer ni er till ldeen att 
förlägga "Kulturmejeriet" till en 
lada mellan Södra Sandby och 
Revinge? 

Lennart Ryde (m) 
Utmärkt, då kan ju regementets 
pansar ha ladan som fiktivt skjut
mål. 

Nils-Arne Andersson (c) 
Jovisst, det finns alldeles för 
mycket av oanvända byggnader 
ute i markerna. 

Ebba Lyttkens (fp) 
Är de't Rune Linder som var.it 
framme Igen? Det är klart att det 
skulle bli billigt om ungdomarna 
själva stod för reparationerna ... 

Birger Rehn (s) 
Alltid finns det väl någon jäkel i 
partiet som Instämmer. 

Kjell Dahlström (mp) 
Risken är väl att hare och räv 
skulle störas l sina kämpalekar. 

Lugi satsar stort på gymnastik 
denna termin. Hela 44 timmar 
per vecka kan man träna. Mesta 
tiden är förlagd till Gerdahallen, 
men det fmns också timmar på 
Fågelskolan och Delphi11;e~. Det 
går att välja mellan familjegym
nastik, lättmotion och vanl1g 
gymnastik. Huvudlärare är 
sedan länge Bertil Andersen med 
inriktning på styrka, Kerstin 
Andersen koordination och 
Anders Faager kondition. I 
stort sätt är det dock samma 
typ av gympa: genomarbetning 
av hela kroppen. 

Lektionerna har ibland ut
ökats med en kvart. stret
chingmomentet har tilltagit i 
längd. Avslappningsövningar 
smvger sig in alltmer. 
Trots att terminsavgiften fOr 
icke-studenter ökat till 200 
kronor är tillströmningen av 
gymnaster stor. Risken är ändå 
att de som tänkt gymnastisera 
relativt sällan väljer att stanna 
hemma och då missar man dem, 
som kanske allra mest · har be
hov av att röra sig. 

Betänkligt är också att dis
kriminera icke-studerande med 
dubbel avgift. För att integ
rera universitetsstuderande med 
Lunds övriga befolkning borde 
vara en hjärtesak för Lugi, 
som ju är en idrottsorganisa
tion som ska vara öppen för 
alla. Men den borgerliga 
ideologin, att skilja kreti från 
pleti och att ta betalt för 
tjänster, sprider sig alltmer. 

Därmed inget ont sagt om 
gymnastiken som är av högs
ta kvalitet och som för öv
rigt sköts av synnerligen sym
patiska personer. 

Fotboll - volley 
Lördag den 29/9 kl 16 
bö:rjar inomhusträningen 
på Lerbäcksskolan. I de 
två lokalerna spelas fotboll 
och volley. Särskilt till 
volleyn önskas nybö:rjare 
välkomna. 

N atufens· hämnd 
I förra veckan visade VPK:s 
stadsdelsgrupp på Klostergården 
filmen "Naturens hämnd". Vi var 
ett 40-tal personer som såg m
men. Den är oerhört vacker och 
finstämd samtidigt som den är ett 
skrämmande vittnesbörd över vår 
vårdslöshet med naturen i form av 
gift- och konstgödselspridning. 
Efter fl.l.men berättade Karin 
Svensson om kemikommissionens 
betänkande i vilket det bland 
annat föreslås att en ny myndig
het, kemikalieinspektionen ska 
överta kontrollen av kemikalier i 
samhället. Ämnesregistren 
kommer att vara omgivna av sek
retess för att tillvarata kemiföre
tagens konkurrensintressen och 
all.mänheten . f'ar mycket liten 
insyn .i vilka kemiska ämnen som 
ingår i olika substanser. 
VPK kräver i sin reservation att 
ett fullständigt produktregister 
ska byggas upp och att detta 
ska vara offentligt, samt att en 
satsning på en utbildning om 
kemiska risker m.m. skall gälla 
fr.o .m. grundskolenivå. 
I VPK:s fOrslag till jordbruks
politiskt program ställs krav på 

upphörande av övergödning av 
jordbruksmarken samt att den 
kemiska bekämpningen minimeras 
och ersätts med andra odlings
metoder. Den goda jorden måste 
tillvaratas och inte exploateras. 

Bodil Hansson 

Nätt utställning 
På stadsbiblioteket har Musik
& Teaternämnden tillsammans 
med Kulturstödsnämnden en liten 
utställning där man bl a kan be
trakta en vacker Cembalo, byggd 
så sent som 1981. Man kan ock
så passa på att ta höstens foldrar 
om musik och teater i Lund. 

Tyvärr skäm s utställningen av 
att maiJ framhärdar, trots full
mäktiges beslut om högre ålder, 
med att endast barn upp till 
femton år får gå gratis på tea
terföreställningar. 

Förvaltningschefen borde kas
tas åt lejonen! 

Kvinnor, 
patriarkat 
och arbetsliv 

Evy Gunnarsson kommer till 
Lund för att prata om hur den 
patriarkala strukturen ser ut på 
arbetsmarknaden som helhet och 
speciellt ute på arbetsplatserna. 
Särskilt kommer hon att inrikta 
sig på hur arbetsorganisationen 
missgynnar kvinnor och också 
diskutera vad det finns för al
ternativ och möjligheter att 
driva igenom förändringar. 
Plats: Klostergårdens fritidsgård 
sal l. 
Tid: lördag den 13 okt . kl.lO 
till l.S _ 
VPK Skånes kvinnopolitiska ut
skott står som arrangör. 

BLASORKESTERN Lö 29.9 kl 
10.45 - 12.00 appe llspelning på 
Mårtenstorget. Sönd 30.9 kl 19 
rep på Pelaestra. Bl.a . nr 93. 

SKV har offentligt möte torsd. 
4/10 k119.30 på Cafe Ariman. 
Birgit Krantz, Karin Lentz och 
Margareta Nordh talar om "Nica
ragua, ett hotat land" och om 
"K vinnans nya roll i Nicaragua". 

kommunistisk 
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Kvinn ornötet är inställt. l övrigt 
möte som Val}ligt. 

Redaktion: Karin Blom, Lars 
Bergström, Anders Emilson och 
Finn Hagberg. 

Kontaktredaktör för nästa VB: 
Finn Hagberg som träffas på tel 
12 90 9S 
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