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Fredagen den 13 mars 

L.okal ktllttrrfest 
på NatT 
Festen för lokal demokrati 
uppe på Norra Fäladen, som 
firades med anledning av att 
en Kommundelsnämnd skulle 
ha blivit tillsatt, om folk
partiet hade lyckats hitta en 
ordförande som kunnat ba
lansera den kompetenta oppo
sitionen, blev en framgång, 
inte minst för att arrangörerna 
inbjudit lokala kulturperson
ligheter och andra med speci
ella talanger. Till de senare 
hörde exempelvis juniorlands
lagsmannen J esper Hall, som 
spelade blixtschack mot flera 
motståndare på en gång. 

De glatt överraskade be
sökarna bjöds på gratis kaffe 
med dopp, av personalen på 
fritidsgården , som hade gjort 
en stor organisatorisk insats. 
Trevligt var också att se bib
liotekspersonalen som locka
de de ankommande med ny
köpta böcker av hög kvalitet. 
Kring väggarna hängde riktigt 
intressanta tavlor av folk som 
bor i trakten M Bråhammar 
och Ann-Charlotte Weimarc~ 

som nyligen doktorerat på en 
kakelugn med kvinnligt utse
ende, guidade den nyfikna 
publiken. 

Barbro Arte och Gert 
Glentow läste dikter ur egen 
produktion. Den senare lärde 
dessutom ut konsten att 
skriva en haiku. Ja, så var det 
musik med ungdomligt inslag, 
visning av den nyligen inspela
de långfil111en Karlsson på 
taket, föredrag om namn på 
Norra Fäladen av Bengt Pamp 
och mycket annat. Represen
tanter från de politiska par
tierna gick omkring och be
kantade sig med sina väljare. 

Det var ett bra grepp att 
låta de boende på Fäladen 
själva stå för underhållningen. 
Det finns oändliga kulturella 
resurser i ett bostadsområde, 
om det bara ges tillfälle att 
blomstra: I synnerhet på 
Norra Fäladen där det fmns 
så många invandrare med ur
gamla kulturtraditioner i 
bagaget. Mario Salazars gäst
spel på festen visade detta. 

Kalendarium iSAK Kampanjvecka 

Söndag 15/3: '• Film •om COSATUs gr undande - en syd " 
afrikansk ·fackförening . Kalles • matine. Små
lands Nation k119 .. l 

Tisdag 17/3: ' ' solidaritetsafton för södra Afrika. Föredrag, 
diskussioner, musik.- kaffe . Erik Tang från 
Danska·sydafrikakom m itten. Jackson· 
Kaujeua musiker från Namibia . Fakiren k! 19 .: 
arr. ABF, ISAK 

Onsdag 18/3": ' ' Sydafrikas militarisering. Föredrag och d is
kussion. Madi Gray från journalisthögskolan .• 
Akademiska ·Föreningen kl 19<30. < 
arr. Utrikespolitiska · föreningen och Studie- · 
främjandet. 

Fredag 20/3: ' ' Utbildning i Namibia. SWAPOS alternativ. 
Elisabeth Mbuende. 
arr. Kvinnliga forskares fredagslunoh. 
Palaestra kl 12dr'nedtag matsäck) . 

Lördag 21/3: ' Elda under din vrede. Eld på Mårtensto rget 
mellan -•9 dch 21 . '. !hågkomst av Sharpeville- ' 
massakern. Appelltal •av •ANC o ch SWAPO. 

Afrikansk ·solidaritetsfe!>t för södra Afrika . 
Smålands Natio n kl 20. ' C lownen Viveka, 
Kören Ngoma, Africa Tiambo spelar •High 
Life. Afrikansk mat. Entre 35 :'. 
arr Lunds Afrikagrupp. 
Afk ussion . Made 

Svar på förtal 

Urban Paulsson, ordförande i 
Handelsföreningen i Lund, 
har skickat ut en kopia av 
Skånes Handelskammares in
bjudan till den kontaktkonfe
rens på Universitetet som VB 
tidigare kommenterat. På ko
pian har han strukit under 
följande: 

"... att finna parkerings
. plats kan ta sin tid." 

"Som framgår av kartan 
är gatorna i Lunds centrum 
trånga och ofta enkelriktade 
eller t o m helt avs~ängda för 
biltrafik. Parkeringsplatserna 
är få . För dig som kan, re
kommenderar vi därför att 
samåka eller att åka med 
kollektivtrafiken." 

Urban Paulsson undrar om 
det är "denna negativa bild av 
vår stad vi vill ska bestå eller i 
värsta fall ytterligare försäm
ras." Brevet har · gå t t till 
en del kommunalpolitiker 
Q.Cfr-tjänstemän. En av dessa, 

/fhorri.as Schlyter, vpk-are i 
byggnadsnämnden, svarar : 

"Som vpk-are tycker jag 
det är utmärkt att företag 
och organisationer talar om i 
sina inbjudningar hur man 
lämpligen bör ta sig· till 
Lund och hur man tar sig · 
fram i staden. Politikerna i 
Lund har som representanter 
för lundaborna slagit fast att 
det är de vanliga lundabomas 
önskemål om en dräglig stads
miljö som ska prägla staden, 
med dess begränsningar för 
bilisterna att röra sig fritt, 
att susa fram på gatorna och 
förpesta luften. Urban Pauls
son gör sig till tolk för en helt 
annan ategori människor - de 
flotta, snabba affärsmännen, 
som av någon anledning aldrig 

kan tänka sig att att ta sig 
fram med annat än bil - även 
i de mest omöjliga situa
tioner. Om de bilburna gäs
terna, som Urban Paulsson 
säger, alltför ofta har en nega
tiv inställning till Lund, så 
måste det bero på att de inte 
förmår uppskatta de kvalite
ter i vår medeltida stad som 
andra människor sätter så 
stort värde på - de triv
samma gatorna, den relativa 
oförstördhet som staden ändå 
är känd för. Ty om man an
passar· staden efter bilburna 
gäster - då . kommer dessa 
kvaliteter och stadens sevärd
heter att förloras. Staden är 
inte till för köpmännen, utan 
köpmännen är till för stadens 
invånare och besökare, men 
på invånarnas villkor ." 

.När tåget passerade 
Tunisborg · 

Gardinen flämtar 
spinnaker-full 
när kvinnan singlar ner 
på sin plats. 

Hon lyfter traven 
med veckotidningar 
upp på det lilla bordet. 

En efter en 
river hon adresslapparna 
från sista·sidan 



~Ll~ 
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Carlsson är en fegis! Så stod 
det J?.å demonstranternas pla
kat nar Ingvar Carlsson i hös
tas gästade Lund. Plakatet var 
ett citat från det spontana 
yttrande som biskop Tutu 
fållde i somras när Ingvar 
Carlsson tillbakavisade krav 
på bojkott som svar på un
d_anta~stills.tå~d och repres
siOn 1 Sydafrika med hänvis- · 
ning till att frågan borde be-· • 
handlas i FN. Man kan undra 
om det inte snarare är frågan, 
om undanflykter. Det har ald
ri~ funnits något som har tytt 
pa att Reagan och Thatcher 
skulle avstå från att använda 
sina veton mot alla bindande 
sanktioner. 

Förhalningarna av alla krav 
på sanktioner är västmakter
nas främs!a strategi i deras 
ko_ntin~erliga stöd till apart
heidregimen. Sverige ordnade 
snällt in sig j ledet. Medan vi 
väntade kunde apartheidregi
men återigen i skydd av un-' 
dantagslagarna fängsla ledarna ; 
o~h krossa· den självförvalt-' 
mng som uppstått i de om
råden där ANC:s uppmaning , 
att . göra landet ostyrbart föd 
~gimen, framgångsrikt till -' 
lampades. Motståndet är inte 
krossat, men lidandet förlänas 1 

och nästa gång blir det v~e , 
för alla parter. ' 
. En __ ens~ild svensk bojkott 
mnebar mget ekonomiskt 
bakslag för Sydafri..l<a men 
Sverige hade kunnat vara : 
fö~~gångsland . Det var många· 
1 variden som sneglade på vad t 
Sverige gjorde, eller snarare l 
inte gjorde, i sin bedömning 
av vad som var möjligt trots 
Reagan och Thatcher. Nu 
blev det,_ pinsamt nog, dPn 
konservativa regeringen i 
Danmark, som fick genomfö
ra en bojkott ett halvt år före 
Sverige. 

När Carlsson var i Lund 
så lovade han att omedel
~art efter ett rllisslyckande 
1 __ FN s~ulle regeringen före
lagga riksdagen ett lagför
slag om svensk bojkott. Och 
nu tre veckor senare kommer 
~et : En handelsbojkott, men 
mte ett tillbakadragande av 
de svenska investeringarna.' 
storföretagen har deklare
rat at t de tänker stanna kvar. 
Alfa-Laval är inget undantag. 
Den politiska kommentaren 
tpl handelsbojkotten är: Änt
ligen! Kraven på en total boj
kott kvarstår oförändrat. 

Regionalt 
~-ad ?änder med Sverige? J ag 
~oll ~- tankar om det här när 
Ja~ ha:omdagen var på ett se
romanum .. och . lyssnade på 
Gunnar :rornqVISt, professor i 
~konoiDlSk geografi och 
m~esserad iakttagare av -den 
reg~<;mala utyecklingen. Jag 
ska m te ge nagot referat utan 
blanda mina egna synpunkter 
med vad jag hörde. 

TJalnösdöd 
Vad som händer med Sverige 
idag är att vi på allvar håller 
på att få en regional obalans 
präglad av tillväxt i några · 
få regioner och massiv utarm
ning i andra. Nu är det ju in
genting nytt med regionala 
problem-vi minns flyttvågen 
under rekordåren på 60-talet. 
Men då gällde det glesbygds
problemen. Vad som sker· 
idag är allvarligare, nämligen 
utarmningen av regionala cen
tra. Städer som Malmö, Gäv
le och Kalmar har haft en vik
tig funktion som mellanlager, 
distributörer av varor, ideer 
och påbud från myndigheter. 
I takt med kommunikation
ernas utbyggnad, det utbygg-

. da nätet av snabba och billiga· 
tele- och vägkommunikatio
ner, sä förlorar de sin roll. 
Mönstret blir utomordentligt 
tydligt när man. ser på tele
verkets samtalsstatistik. Två 
tredjedelar av alla samtal äger 
rum i det egna r..ktnummer
området, men så kan man se 
på resten . På 60-talet fanns 
det då tydliga mönster av hur 
man i Skåne ringde till Mal
mö, i Småland till Växjö , Jön
köping och Kalmar etc . Ser 
man på motsvarande statistik 
från det sena 70-talet domi
neras trafiken helt av samtal 
med ett enda centrum, Stock
holm . 
Pendlarna och noderna 
Man kan se på andra feno
men. Vi har i Sverige en ök
ning av inrikesflyget som 
ligger på l O procent om året, 
en fantastisk siffra. Och det 
är inte tvärförbindelserna som 
växer- det svenska inrikesfly
get ser ut som en järnvägs
karta över Frankrike, allt 
sammanstrålar i Stockholm. 
Och det som utmärker de lo
kala makthavarna, förutom 
den onaturliga solbrännan , är 
att de har klippkort till stock
holmsplanet. Hans, Ingvar 
och Curt träffar personligen 
sina kollegor i Stockholm ett 
par gånger i veckan. 
Tillväxt i kommunikations

centra är inget nytt fe nomen 
för kulturgeografin . Vid nod
er i ett kommunikationsnät 
uppträder tillväxt , det vet vi 
sen Eslöv och Nässjö kom till. 
Sveriges huvudnod idag är 
S tackhalm-Arlanda. 

Vi håller på att få en situa
tion som liknar den i Frank
rike där allt intressant sker i 
Paris. I Stockholm finns tid
ningarna, radion, teven, teat
ern, filmen, konsten, politik
en, vetenskapen. När en kon
torsmaskin, säg en skrivare till 
en minidator, går sönder på 
ett kontor idag, .så kommer 
inte en reparatör från Malmö 
- i stället packar vi ner ap
paraten och skickar den med 
flyget till leveran törens verk
stad i Täby. 

.Vad bör göras? 
Ska man göra något åt det 
här? Marknadsanhängarna 
menar väl att det här är •. m 
»naturlig» process som inte 
bör störas. Men vi andra som 
av sentimentala eller förnufts
mässiga skäl skulle anse det 

djupt _olyckligt om Sverige 
blev till en multimiljonstad 
i södra Uppland och därut
över några industribälten här 
och var, har anledning att 
reflektera innan vi hänvisas · 
till att antingen flytta till 
Sto~kho~ eller bli pittores
k a mslag 1 turistnäringen. Ett 
sätt är att helt enkelt bromsa 
eller åtminstone ändra på nu
varande mönster. Som en 
regionalpolitiker i Luleå sa :· 
Det mest effektiva vi skulle 
kunna göra för att utveckla 
Norrbotten är att stänga in
~kesflyget på Kallax. Jag tror 
mte man ska vara helt främ
mande för sådana faktiskt 
reaktionära och bakåtsträvan
de åtgärder. Förändringen är 
idag så ·snabb att också de 
kanske måste tillgripas. Men 
rimligare är väl ändå att an
lägga moteld. För Skånes del 
skulle det innebära· att vi an
knöt till den nod vi faktisk t 
har i närheten, nämligen Kö
penhamn-Kastrup. Då . blir 
tunnel/bro en central angelä-
genhet. 'J • _, 

Kommunikation till döds 
Samtidigt ska man nog inte 
tappa huvudet helt · inför 
dagens tillväxtmönster. I 
·mycket äi det ju betingat 
av bilismen, det utmärkande 
för Stockholm i dag är ju 
också den väldiga tillväxten 
av bilsamhället. Det krävs inte 
mycket framförhållning för 
att inse att det inte håller mil
jömässigt . Det är realistiskt 
att i dag räkna med att · våra 
miljökunskaper om tio år 
kommer att tvinga oss till 
kraftiga inskränkningar i det 
·mönstret och en övergång till 
miljövänligare kommunika~ 
tioner. Det är inte bara omo
raliskt att bygga motortrafik 
leder och P- hus, det är dåliga 
investeringar också och sam
hällen som . _ ):>ygg~r dem 

kommer att få svårighetei. 
Kanske kommer vi att h a lik
nande syn på flyget - miljö
skadorna därifrån tiger man 
om i dag. Därmed skulle mil
jöfrågorna bli de som hejda
de den utveckling vi kan se 
i dag .. 
Jag är inte klokare än någon 
aiman i det här ämnet, men 
en sak tror jag mig yåga för!lt
spå. Jag tror att regionalpoli
tiken kommer att bli en vik
tig fråga i nästa val och jag 
tTor att sto:r& grupper av 
socialdemokrater som sitter 
ute i provinserna kommer att 
göra uppror mot deTllåtgåpo
litik som karakteriserar 
dagens socialdemokratiska re
gering. Förresten när ·får vi 
politiker som intresserar sig 
för vår regions problem? Ska 
vi låta Hans (Cavalli-Bj örk
man, SE-Banken och MFF), 
Ingvar (Wenehed, Tretorn , 
Aritmos) och Curt (Trelle
borg, Pe.rstorp) sköta fram
tidsplaneringen för den här 
landsändan? 

L ucifer 



Det gåtfulla 
leendet 

V pk IF :s sommarvandring till 
etruskernas land har lockat 
ett flertal blivande deltagare, 
av vilka många är barn. Under 
de senaste vandringarna, ut
med Donau och 1 Gretdands 
berg, har det rört sig om 5-6 
deltagare per gång, men nu 
ser det ut att bli ett tjogotal, 
om alla rykten talar sanning. 
Fömtom Italien, vin och sol 
är det väl etruskernas gåtfulla 
leenden som lundaborna vill 
uppleva: i de arkeologiska 
lämningarna och bland de 
sentida ättlingarna. 

Enligt D H Lawrence 
skulle detta leende komma sig 
av att etruskerna alltid hade 
sex i tankarna. Vandrings
sektionens ansvariga tror 
dock att det kan bero på att 
de var humoristiskt lagda, 
ungefär som vi lundabor alltså. · 

Det finns nutida indicier 
på att denna teori är riktig. I 
Florens exempelvis lär det 
finnas en tidning som lever på 
att en bart berätta roliga 
historier om Pisabor. 

Även för dem som inte 
·kommer att gå med på vand
ringen finns det an).edning att 
läsa ·om etruskerna, för till 
hösten lär det komma en 
stor vandriDsutställning till 
Malmö och det blir en tema
vecka kring Toscana. Nedan
stående är ett urval av böcker 
som finris mi Lunds stads
bibliotek: · 
Block, De gåtfulla etruskerna. 
Etruscan cultur. 1962 ' 
Furuhagen, Etruskerna. 1985 
Grönbcck. Etruskerna: ett 
försvunnet folk. 1956 
I-Iamblin, The etruscans. 1975 
Henriksson, Hos etruskerna. 
1977 
Lawrence, Resa i etruskernas 
land. 1977 
Macnamara, Evcryday life of 
the Etruscans. 1973 
San Giovenale, etruskerna, 
landet och folket. 1960 
Tikkancn, På jakt efter etrus
ker. 1967 

Sist skär 111a11 . 
i byråk.ra ti11 
Organisationer har en tendens 
att byråkratiseras inifrån, det 
är en gammal sanning. En tro
värdig forskarinna har kunnat 
påvisa att i några svenska 
städer, som ligger långt fram
me i hemvården av gamla, lig
ger de administrativa kostna
derna på hela 40%. Till en del 
beror det på att man skapat 
rimliga arbetsförhållanden för 
de anställda, men dessvärre 
tycks servicen ha blivit sämre. 
Liknande tendenser går nog 
att finna inom andra förvalt
ningar och säkert också i 
Lund. Besparingsprogram 
tycks fungera så att man först 
skär bort alla som inte har 
fast ·anställning. Det är ofta 

. personer som jobbar med 
markservicen och som är am
bitiösa, eftersom de vill få en 
fastare anställning. Därefter 
beskärs kringaktiviteter av 
olika slag, ofta mycket ange
lägna, men inte absolut nöd
vändiga. Så är det dags att 
vakantsätta lägre marktjänster, 
skära ner på servicetider, öp
pethållande och minska på· 
material . 

Sist tar man på administra
tionen. (Här talas i allmänna 
termer, hur hemtjän sten i 
Lund fui}gerar är obekant.) 

Etruskiske byråkrater 

Det är inte så underligt, ty 
i administrationen finns ju de 
maktbärare som ska förverk
liga politikernas beslut. På 
grund av rådande arbetsdel
ning befinner de sig långt 
från föremålen för förvalt
ningens tjänster, men de har 
en nära kontakt med den s k 
by råk ra tin. 

I Lund säger sig nu borgar
na vilja dra in 25 administra
tiva tjänster under 1988, 
trots att budgeten i år ger 23 
miljoner mer än beräknat och 
behoven av offentlig service 
ökar genom den kraftiga be
folkningsökningen . 

Nåväl gör det då, men för
vandla dem till mark tjänster 
så att den kommunala servi
cen förbättras. Se till att i 
varje byråKrattjänst ingår ett 
praktiskt moment, så att klyf
tan inte blir för stor mellan 
de som "tjänar sin nästa" och 
de som sitter i sammanträden. 

FH 

Presstystnad otn landstingets 
behandljng av brofrågan 
I måndags var det landstings
möte och VB-läsaren har nog 
noterat en del referat ifrån 
det i pressen. Emellertid har 
man varken i Arbetet eller 
sydsvenskan kunnat läsa ett 
ord om behandlingen av vpk:s 
motion med kravet att lands·· 
tinget skulle framföra till re · 
geringen dc negativa konse
kvenserna av ett brobygge. 

I debatten påpekade David 
Edgerton(vpk) mycket riktigt 
att frågan verkligen angår 
landstinget eftersom den be
rör hälso- och ~ukvårdspoli
tiken. Detta höll Bengt Hol
gersson(s) inte med om utan 
han ansåg att regeringen och 
riksdag ska hantera frågan 
och menade att kansliavdel
ningen skulle kunna klargöra 
!wmpetensområdena för Da
vid. Självfallet är det så,.som 
alla vet, att socialdemokra
terna är svårt splittrade i den 
här frågan och därför höjer 

Holgersson rösten, han mäs
trar och dikterar. 

Bengt Holgersson verkar 
också ha förbjudit andra 
socialdemokrater att gå upp i 
debatten . Något annat skäl 
kan det knappast finnas till 
att Bengt Larsen från Helsing
borg, facklig ledare som i TV 
uttalat sig mot bro och 
Scanlink, inte går upp och 
säger något. Vid voteringen 
om motionen röstades .vpk:s 
förslag bort. 

Lunds kommunfullmäktige 
inklusive alla socialdemokra
ter beslöt för en tid sedan att 
skriva till regeringen i samma 
fråga. Nog borde även Bengt 
Holgersson och socialdemo
kraterna i landstinget kunna 
göra detsamma 6ch nog bor
de de båda största Lunda
tidningama ha refe rerat frå
gans handläggning på lands
tingsmötet 

'·~ friodet 

~mmunala 
Osams med alla 
För andra året i rad begär 
Lunds rektorer dispens från 
ett skolstyrelsebeslut som de 
tycker är så vrickat att de inte 
anser sig kunna följa det. Det 
gäller ett borgerligt beslut om 
att minska den samlade skol
dagen i årskurs l. Redan förra 
året beslöt bcrgarna i skolsty
relsen att skoldagen skulle 
förkortas med 20 · minuter. 
Personalen protesterade och 
alla rektorsområden begärde 
dispens av pedagogiska och 
schematekniska skäl. Men 
borgarna fortsätter att köra 
huvudet i väggen. Även i år 
beslutade de alltså att minska 
skoldagen. Och samtliga be
rörda rektorer begär dispens. 
Den minskade skoldagen ger 
ingen ekonomisk · besparing. 
Det enda resultatet är att 
borgarna i skolstyrelsen kom
mer på kant med i stort sett 
all sin ·personal. 

Så blir snåbarnsslwlan 
Arbetet med att införa små
barnsskola i Lund går · nu 
snabbt fram. Utredningen ska 
vara klar i maj, så att försla
get kan gå på remiss under 
sommaren när protesterande 
föräldrar och personal har 
rest från stan. 

Hittills ser· förslaget u t så 
här: På ett daghem är bara en 
·av avdelningarna öppen mel
lan kl 6 .30 ' och 8.30.• Där 
samlas de barn som behöver 
omsorg så tidigt och passas·av 
barnskötare. Kl 8.30 ·går bar
nen till sin egen avdelning där 
de bildar undervisningsgrup
per tillsammal).s med andra 
barn i samma ålder. Grupper
na är olika stora beroende på 
hur gamla barnen är. Treå
ringarna och 4-åringarna ska 
vara 15-17 st, 5 -åringarna l 7-
19 st och 6-åringarna 22 · st 
barn. Personalen är två för
skollärare i varje grupp och 
verksamheten pågår från kl 
8.30 •till 15.30: 

Efter 15.30 är bara en av
delning öppen, och de barn 
vars föräldrar in te har hunnit 
från jobbet så dags får samlas 
på en avdelning och passas-av 
barnskötare. 

Så här långt har alltså den 
"förutsättningslösa" utred 
ningen om bamomsorgen på 
90-talet kommit. Hans Hå
kansson och Lars Bergwall 
har sagt i pressen att de inte 
tänker införa småbarnsskola i 
Lund. Man kan kalla det vad 
man vill. Men de stora barn
grupperna och den låga perso
naltätheten som de vill ha, in
nebär i praktiken en helt 
annan disciplin på barnen, 
och en helt annan pedago
gik och metodik än den som 
nu används på daghemmen. 
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Postgiro 17 459-9. Prenumeration 90:-/år 
Sättning och lay-<>ut: VB-red på aculi'ress, Fabriksgatan 2, Lund 
Tryck: acupress, Lund. Ansvarig utgtvare: Monica Bondesson. 
Eftertryck av text tillåtes om källan anges. Bilder är upphovsman
nens egendom. Red förbehåller sig rätten att korta insändare. För 
o beställt material ansvaras ej . 
Har du flyttat? 
Skicka hela adressdelen med din gamla adress till Veckobladet, 
Bredgatan 28,222 21 Lund. Min nya adress är: 

Karin Blom 
Uardavägen D:85 
223 71 Lund Adress : ... .. 

Postnummer: . 

Fegt övertramp 

signaturpoeterna i Veckobla
det blir bara fler och fler. 
Förökar de sig månne genom 
delning? En nv bekanskap i 
förra numret var örat, som 
kritiserade partikamraten 
Karin Svensson-Smith. Detta 
var ett fegt övertramp. örat 
borde naturligtvis ryckt upp 
sig och satt sitt riktiga namn 
under det ganska högljudda 
alstret. Vågar mll!l hoppas på 
ett avslöjande i efterhand? 

Martin Kornhall 

Redaktionssvar 

"örat" är ingen signatur utan 
en pseudonym och kan inte 
avslöjas. · Signaturer brukar 
vara lätt igenkännliga, ex FH 
som skriver om att bönder 
förgiftar vår natur till ett dyrt 
pris för skattebetalarna. Tyd
ligen finns det fler än han 
som anser att goda bostäder 
bör kunna byggas på god 
jord . Men vad tycker Martin 
Kom hall? 

Om någon stöter sig med 
någon är väl mindre intressant, 
när man debatterar ett så vik
tigt ämne. För övrigt, den 
ende poet vi publicerat på 
sistone heter "Karl Witting" 
och det är ingen pseudonym. 
Han heter så. 

Affischtävling •för 
1 Maj -affisch · 

VPK Lunds styrelse inbjuder alla 
hågade att delta i en socialistisk 
tävlan · om förslag • till 1• Maj 
affisch ' 

Affischen kommer att tryckas 
i A2-f6rmat i två färger. Styrelsen• 
vill ha in förslag senast tred. 27 
mars. 

Lämnas eller •sänds till VPK 
Lund, Bredgatan 28,' ·.222 • 21 
Lund. Upplysningar på tel. 
13 82 13 vard 10-17. 

"Professor •David Ingvar berättac!e 
att människan sannolikt •är krea
tiv även under sömnen vid en 
kontaktkonferens mellan --närings
liv och Lunds universitet." 

SkD 5.3 · 

Postadress. . 

Vpk:s sommarläger 

Familjeläger vid Hjärtasjön utanför Lönsboda den 25 juli :_ ,2 augusti. 
Vi bor i tält, badar, fiskar, paddlar kanot, studerar, diskuterar, spelar 
~chack, volleyboll, badminton, besöker korgmakare, färgar garn, bakar 
pinnbröd och läser kvällssaga och sjunger vid brasan, plockar blåbär 
och arrangerar späkrunda i skogen. 

Allt är som vanligt •- det blir ingen husvagnscamping på tomten. 
Anmälan till VPK Skåne, Bergsgatan 12,'211. 54 Malmö• senast 4 maj. 
För upplysningar vänd eder vänligel'l till Ann Schlyter 14 45 50, Finn 
Hagberg 12 90 98, <Kajsa Theander 13 28 l!IO. : 

Det händer i alla fall ett och 
annat i Stockholm, som till 
exempel folkhemsutställning
en pa Arkitektmuseet, som 
visar hur fantastiskt det var 
för den vanlige svensken att 
få flytta in i hus med central
vänne, varmbad och modernt 
kök. Eller den där fllmen om 
skatorna i Vällingby som fil
mats ·av skåningen Mikael 
Kristersson. 
I ett nötskal har vi här 
stadstillvarons välsignelse ur 
två perspektiv; den goda bo
staden som ger värme, skydd 
och en viss anonymitet och 
det gytter av byggnader och 
växtlighet som räddar fåglar 
undan odlingslandskapets för
giftade miljö. 

Hur människan har det vet 
vi ju på ett ungefär, men hur 
ter sig · tillvaron i en mer 
komplicerad bemärkelse ·för 
andra levande varelser: Hittar 
de hyfsade bostäder, är vatt
net de dricker rent, är kosten 
variationsrik, finns det lattjo 
saker att hitta på? Hur serde 
på människan och fungerar 
det sociala samspelet med 
andra arter? 

Ännu har inte skatfilmen 
om "Pica, pica" kommit till 
Lund (har premiär i Malmö 

26/3; sätts anm), men när den 
kommer kan man bara hop
pas på att den lockar våra 
egna filmare att börja doku
mentera denna verklighet, 
som är så nära inpå oss. Vi 
väntar på de stora filmerna 
om Lunds råkor, näktergalar, 
skator, duvor och så vidare. 

På Skarpskyttevägen i 
Lund _finns faktiskt ett proffs, 
som 1 den lilla skalan böljat 
skildra stadsfåglarnas liv. Det 
är Patrik Wc:ernbaum som 
gjort några kortfilmer för TV 
om småfåglar utanför den 
egna lägenheten, i samspel 
f~miljens smått;ingar: I lördags 
VJ.Sade han förresten ·upp dem 
under festen för demokrati 
uppe på Norra Fäladen. Mera 
~nt! ' 

Mjau 

POSTTIDNING 

Göteborgs kammarl(Ör 

Lördagen den 14/3 kl 19 ger 
Göteborgs ·Kammarkör en 
konsert i Universitetets Aula. 
Midnattskören värmer upp. 
arr KV och Midnattskören . 
Entre 30:-

Ny Dag, Vpk:s tidning finns 
att köpa på följande ställen 
i Lund: Pressbyrån Centralen 
och Botulfsplatsen, Ahlens, 
Lasarettskiosken och KON
SUM Fäladstorget 

VPK l F Träning på Lerbäckssko· 
lan lärd• 14/3:1{116•~8. '. 

MILJÖGRUPPEN har möte sänd. 
15/3 kl 19 •tios K:arin SvenssoM 
Smith. lliongränd L:60 . . 
BLASORKESTERN Söhd 15/31<1 
17.45 ~ovetter övar inför 1 maj. 
Trä spelar Mozart. Kl 19 ' 'Stora 
och mest barnlåtar. Obs enligt 
info från Göteborg lär det inte bli 
något blåsarläger i sommar. Låt 
oss diskutera ev. nödlösn-ingar. 
KLARAR VI OSS 'UTAN BAR
SE BÄCK? Offentlig debatt lärd• 
14/3:1(1 14< •Svaivarestugan. Tarjei 
Haaland från OOA-Danmark och 
Tomas B• Johansson • ev repr från 
Sydkraft. Halvar • Jensen underh.ål
ler. Kaffe m m 

Kompol har möte den16mars på 
partilokalen kl 19•30. ' 

Denna veckas redaktion var Lars 
Bergström, Finn Hagberg samt 
Lasse Svenssol'l •. 

Nästa • veckas kontakredaktör är 
Gunnar Sandin 13 58 99.< : 
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