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V pk: 
SATSA PÅ SOLEN! 

Ska Lund bli Sveriges sol
värmecentrum? Ja, om VPK
kraven i en motion om kom
munal solvärme får gehör hos 
kommunfullmäktige och 
Lunds kommunalpolitiker i 
sin tur får gehör hos reger
ingen ... 
I motionen påvisas hur de se

naste · årens politiska utfåstel
.. ser när det gäller energialterna

tiv, knappast inte alls resulterat 
· i något på solvärmesidan. » I 

:. ~t med att solvärmetekniken 
.. ,, . utvecklas och oljepriserna sti
.. • .. ~ blir denna samhällsplanering 

alltmer angelägero>, framhåller 
motionärerna. 

I motionen förs bl a fram föl
jande krav: Att kommunen in
Venterar lämpliga markområden 
för centrala solvärmeanläggningar. 
Att man vid fastställande av bygg
nadslov vid områden lämpliga för 
solvärme ser till att uppvärm
ningssystemen dimensioneras så 
att de senare kan utnyttjas för 
solvärme. 
»l syfte att ge underlag f<ir 

serietillverkning av solvärme
utrustning bör initiativ tas för 
till produktion av solvärm t 
tappvarmvatten i befintliga 
fjärrvärmenät under sommar
halvåret.» 
Slutligen kräver VPK i motionen 

att kommunen skall uppmana 

An lever de gamla parollerna! 

regeringen att värma större statli
ga byggnader helt eller delvis med 
solvärme. Regeringen ska också 
uppmanas att »uppdra åt industri
departementet att.. .undersöka 
möjligheterna att bilda ett stat
ligt utvecklings- och tillverknings
företag för solvärmeproduktion 
och gärna då med Lund som bas.» 

Intressant nyetablering i Lund 
ENEA Data AB, Sveriges kanske 
främst fabrikant av kvalificerad 
teknisk programvara, dvs dator
program, kommer nu att eta
blera sig i Lund. 
När tekniska högskolan i Lund 

kom till under 60-talet fanns det 
stora förhoppningar om s.k spin
offeffekter i form av nyetabler
ad industri med höga krav på 
närhet till forskning och ut
bildning. Draco, Gambro och vissa 
delar av Alfa-Laval har väl vissa 
sådana karaktäristika, men i stort 
sätt har den förväntalie utveck
l:jngen u te blivit. 
Det som nu driver ENEA att 

. ()ppna avdelningskontor i Lund 
._; ~ bristen på arbetskraft inom . ,-,;r. ;4ataområde! i Stockholm~egi\)n· ··i··..-•' ,._. Uen vag av automatJsenng - :.,:;;.< ~h datorisering som kommit i 

· "~~- ,, flk:t med mikrodatorernas breda 
-~.;.1il, > ,, 
·~~t 

genomslag har resulterat i en 
hektisk arbetsmarknad där arbets
köparna praktiskt taget sitter och 
bockar av folk på examens
listorna inom vissa utbildnings
områden. Men det har varit 
klent med förnyelsen inom Skån
sk industri som länge präglats 
av stagnation - jobben har 
funnits i Mellansverige. 
ENEA, som är ett privatägt 
företag, har idag c:a 75 anstäl
lda och startar mjukt i maj 
för att först fram mot årsskiftet 
öppna sin avdelning i Lund. 

Kommunledningen som borde se 
med bekymmer på sysselsättnings
läget med tanke på högerre
geringens hot mot den offent
liga sektorn, har anlednning att 
tacka och ta emot företag av den 
här typen som skänker från 
himlen. 

lösnummerpris 1 kr 

Invandrarbyrån 
skärs ner? 

Det finns risk att nedskärnin
gar hotar invandrarbyrån. Vil
ken del av verksamheten det 
kan drabba är ännu bara på 
diskussionsstadiet, men det 
gäller tolkservice, rådgivnings
verksamheten eller den utåt
riktade informationen om in
vandrare, så mycket står 
klart. 
Det dystra beskredet fick delta
garna i den seminarieserie i in
vandrarkunskap som arrangerats 
av Rådgivande kommitten för in
vandrarfrågor och Invandrarbyrån 
och som avslutades förra torsda
gen. Kursen riktade sig till poli
tiker och tjänstemän, politikernas 
närvaro har dock varit mycket 
sparsam. 

Invandrarnämnd 
Vid det sista sammanträdet disku
terades bl.a förslaget att inrätta 
en invandrarnämnd, en fråga som 
drivits av vpk och socialdemokra
ter. Invandrarnas organisationer, 
framför allt LISO (Lunds invan
drares samarbetsorganisation), har 

aktivt arbetat mot inrättandet av 
en sådan nämnd med den moti
veringen att en invandrarnämnd 
oftast blir en politiskt "lätt" 
nämnd och att man i dag har 
direktkontakt med beslutsfattan
de kommunalråd direkt i invand
rarkommitten. Tarcisio Bomarco 
(vpk) hävdade dock att LISO inte 
kan ge invandrarfrågorna den po
litiska dimension som är nödvän
dig och som en särskild nämnd 
skulle innebära. En nämnd skulle 
också rekrytera fler politiker med 
intresse för invandrarfrågor . 

Lägg ner Vi Lundabor istället 
Det akuta problemet i Lund idag 
gäller dock invandrarbyråns kapa
citet. Redan nu ligger Lund i 
botten vad gäller bemanning i för
hållande till antalet invandrare i 
kommunen, endast två fasta tjäns
ter och en halv på extrapengar. 
Invandrarbyrån är formellt en av
delning under stadskansliet. Den 
prutning som stadskansliet måste 
göra inför 1982 års budget hotar 
nu Invandrarbyrån. Man kunde 
lägga ner Informationsavdelningen 
och framför allt Vi Lundabor i
stället! 

Alltför solig vårfest 
Skånska kommunister tycks 

ha något otalt med vädret . På 
VPK-Lunds stora Höstfest 
öste regnet ner över S :t Hans 
backar. När VPK-Eslöv anord
nade en vårfest förra lördagen 
förlade man den för säkerhets 
skull inomhus. Med påföljd 
att vårsolen strålade som be
satt och en hel del möjliga 
festdeltagare istället begav sig 
ut i skog och mark ... 

Nå, det blev allt en del folk 
även om det såg lite glest ut i bör
jan. Som nämnts i tidigare VB
nummer bjöds det på en hel del 
musik, utställningar (bl a ett par 
skärmar om Veckobladet) samt 
tal av VPK-ordföranden Lars 
Werner. Werners tal mitt på 
eftermiddagen lockade en hel 
del folk ( även några moderata 
motdemonstranter) , och ytter
ligare en del besökare kom fram
åt kvällen. 

·Vi är inte helt klara över ekono
min än , säger Helmut Glöck i 
VPK-Eslöv till VB, men det ser 
ut att gå jämt upp ungefär. Vi 
gjorde väl några missar så här förs
ta gången, men vi har ju också 
lärt en del av erfarenheterna. och 
i stort sett är vi nöjda. Vi kommer 
nog igen nästa år med en ny Vår
fest. 

Medlem i VPK-Lunds och VPK -
Malmös förenade blåsorkestrar 
övar i vårsolen utanför festlokalen 
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Med jämna mellanrum kommer 
det in nya larmrapporter: Mode
rata samlingspartiet har så och så 
många sympatisörer . .-. 

Och alltid a.r· det värst bland 
ungdomen! Där är moderater
nas inflytande extra oproporti
nerligt stort. 

Det allra viktigaste skälet till 
moderatemas styrka i de yngre 
ålderslagren är ungdomens pas
sivitet. Denna möjliggör en mo
derat framryckning. 

Passiviteten leder nämligen till 
att ungdomsmajoriteten inte tar 
kamp för ens enkla konkreta 
intresse- eller klassmässiga krav. 
Därigenom kommer de ungdoms
grupper som står inom unghö
gerns räckhåll , lika lite som idag , 
ta dessa krav som sina egna. 
Därigenom kommer varken dessa 
grupper eller ungdomsmajoriteten 
i övrigt att ställas mot högern, 
vilket annars hade varit naturligt 
då dess politik är allmänt ung

domsfientlig. Dessutom uteblir 
möjligheten att göra det »ute» att 
vara moderat. 

Det viktigaste för alla progres
siva är alltså att få igång den all
männa intressekampen bland ung
domen. 

Helt !tiälvklart måste denna 
kamp föras på bred basis. KU får 
därför aldrig få för sig att man ska 
ersätta de elevfackliga organisa
tionerna, de fackliga organisatio
nerna eller övriga grupper som 
grund för denna kamp. 

För att dessa organisationer ska 
kunna stärkas måste också alla 
progressiva partipolitiska ung
domsorganisationer ta sitt ansvar. 

En av de viktigaste progressiva 
ungdomsförbunden är helt utan 
tvekan SSU. Den socialdemokra
tiska delen av arbetarrörelsen har 
på grund av sin klassamarbets
politik, ett mycket stort ansvar , 
för speciellt arbetarungdomens 
passivitet. Det borde därför vila 
tungt på SSU, som är en något 
så när stor organisation, att för
söka rätta till moderpartiets miss
tag! 

SSU måste, liksom KU gjort , in
se att kampen mot bl a unghö
gern, in te kan föras och vinnas 
genom enbart partipolitiskt ar
bete. 

Kampen mot unghögern har he
Ja tiden varit viktig. Men ung
domens allmänna intressekamp, 
ungdomens klassmässiga intresse
kamp brådskar det alltmer med. 
Detta i takt med att det borger
liga styret genomför alltfler ar
betar- och ungdomsfientliga 
»reformeD>. 

Arbetarrörelsens båda ungdoms
förbund måste ta sitt ansvar och 
överge sin kvarvarande sekterism. 
Kampen för ungdomens intressen 
och rättigheter är en frontkamp 
och dessutom indirekt en kamp 
mot unghögern för att begränsa 
dess del av universum till det 
kloakhål där den hör hemma. 

Hotell
_världen 

Ombyggnaden av Grand fort
skrider. Att det kommer att 
bli en riktigt dålig affär för 
'kommunen, dvs skattibetalarna 
blir allt tydligare. Det verkar 
nämligen •om om hotellen växer 
upp som svampar i Lund. Ett 
hotell för konferenser med 85 
rum kommer på Gastelyekan 
och i dagarna skriver den ibland 
välunderrättade sydsvenskan att 
ett nytt hotell med 150 platser 
troligen kommer att byggas på 
Triangeln väster om centrala 
idrottsplatsen. Vi vill bara för
synt påminna om att Fastighets
kontorets hotellutredning varnar 
för överetablering i branchen. 

På senaste kommunstyrelsemötet 
fanns ett ärende där Lundia 
krävde att få servera sprit längre 
ut på nattkröken. Syftet var 
vällovligt. Det var av omtanke 
om Lunds förträffliga nanngs
liv som man ville ha utökat ut
skänkningstillstånd. Av samma 
anledning vill man satsa på s.k 
internationell nattklubb. Det är 
som vi alltid trott - Utan rejält 
med kröken och lättklädda damer 
står sig det svenska närings
livet slätt. 

En bild har cirkulerat i pressen 
föreställande fr itidsnämndens ord
förande fiskande i Rögle dammar 
Tro inte på den ! Bilden är kon
struerad. I verkligheten fastnade 
han med kroken svårt i jackan 
och fick hjälpas loss. 

Lucifer 

Rättelse 
.lt4-

Efter påpekande från Larry 
Andow så vill vi rätta till formu
leringen i VB nr 12: » . .-kvällens 
clown var sossarnas gamle kärn
kraftshök Larry And o w . ._». LA 
är inte gammal. Vi ber om ursäkt 
för den delen ·av formuleringen . 

Skum 
Angola
kommitte' 

»Sovjet ut ur Angola» »Stöd 
UNIT A)) med dessa paroller fram
träder en grupp(?) som kallar 
sig Svenska Angolakommitte 'n 
(förkortas SAK) genom klister
märken på stan. 
Unita är den organisation som 
med stöd av Reagan och Syd
afrika arbetar för att störta den 
nuvarande progressiva regimen i 
Angola. Unitas medel för detta 
är terroraktioner mot isolerade 
byar och flyktingläger. Det räder 
ingen tvekan om att Unita går 
imperialismens ärenden i Angola. 

På kommitte'ns klisterlappar 
står en postadress i Lund , så det 
är förmodligen fråga om en 
mycket lokal riksorganisation. VB 
har inte lyckats utröna vem som 
står bakom SAK: är det Bohmans 
unga garde, SKP:are som ryssr
rädslan lett in i armarna på 
fascismen , eller är det helt en
kelt ett enskilt initiativ?-
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Brandens offer 
I september 1980 skrev 

Sverker Oredsson nedanstå
ende insändare, men den kom 
tyvärr bort i samband med 
branden på partilokalen. Nu 
är den återfunnen - rökska
dad, men läslig. VB beklagar 
dröjsmålet. 

Om tårtor och skorpor 
J Veckobladet nr 28 talades 

det om att vid presentationen 
av Lunds kommuns budget jour
nalisterna bjöds på skorpor och 
vatten av Sverker Oredsson(fp), 

, medan bakom kulisserna »tjänste
männen trakterades med tårta av 
samme SverkeD>. 
Nu var det inte riktigt »sam
me SverkeD>. Skorpoma tillhanda
höll jag via mitt representations
anslag, medan tårtorna bjödjag på 
personligen som tack för det goda 
arbete som budgetavdelningen in
om drätselkontoret gjort. Den 
skilda standarden kan förklaras 
med att min egen ekonomi är 
bättre än kommunens, alterna
tivt att jag är mer rädd om 
kommunens pengar än om mina 
egna. 

Med vänliga om än inte kamrat
l liga hälsni~~ar 

allmänhetens tjänare 

-Att förstå revolutionen 
del 5 
T. Bommarco recenserar Pau 
i Scotonis bok 

Staten som kastrerad katt 
Den modell som nu hamnat i 

kris hade vissa kännetecken. Den 
tekniska utvecklingen låg till 
grund för den politiska aktionen . 
Staten skulle vara reglerad för att 
reglera de sociala förhållandena, 
den fria marknaden var kontrolle-

, rad för att man skulle förhindra 
kapitalismens värsta avarter, par
tiet var in te längre en klass' parti 
utan språkrör för alla yttringar i 
samhället, och staten sålunda inte 
en klass' stat utan hela folkets 
stat. Denna socialdemokratiska 
modell medförde en effektivise
ring av arbetet, en ökning av den 
kvantitativa produktionen och, 
enligt vad många uppfattat , en 
centralstyrning från statens sida. 
Men staten var inte så auktoritär 
som det babyloniska monstret 
Leviathan som Hobbes använder 
i sin analys. Den kan i stället lik
nas vid en kastrerad katt, som 
växer i tyngd men förlorar i styr
ka. 

Detta slag av allians mellan 
ideologi och stat skapade samti
digt (vilket socialdemokraterna 
inte kunde se) sina motsatser: 
kvantitet mot kvalitet , centralise
ring mot decentralisering, ökad 
produktion mot kvalitativ, alter
nativ produktion osv. Allt detta 
sammanfattas indirekt i Folk-

: kampanjen mot kärnkraft (di
rek t blev denna tyvärr bunden 
till frågan om liv eller död). Hela 
denna motsatta rörelse låg i stort 
sett utanför arbetarklassen i den 
meningen att de regerande social
demokratiska partierna i egenskap 
av statsbärande antingen bekäm
pade eller inte delade åsikterna. 

F orts i nästa nummer 

PA~KAGG? 

Handikappade 
diskriolin eras 

Förra tisdagens deb· et om 
handikappolitik gav flen .. exempel 
på hur nonchalant samhället be
handlar de handikappade. En ung 
epileptiker berättade att när hans 
sjukdom förvärrats något fick 
han först sparken från sitt jobb 
och när sedan all t verkade klart 
med en annan anställning vid Bot
aniska trädgården så gick han 
miste om det jobbet pga sitt 
handikapp. Att sta~en i_nte h~~er 
i andra avseende ar nagot fore
döme framgick av ett exempel 
rran universitetet. När man by~
de om på södra lasarettsomrad-

et to~ man bl. a bort den enda 
möjligheten för rörelsehindrade 
att ta sig in på Psykologiska 
institutiunen. Visserligen lovade 
man institutionen och handikap
pade studenter att det hela skulle 
ordnas med en ramp. Men av den 
rampen blev en brant trappa 
och vid påstötningar sa man 
bara att en handikappad student 
snart skulle sluta sa det var väl 
ingen panik. 
slutsatsen blir att det är långt 

till målet att staten skall vara 
ett föredömme, som arbetsgivare 
men också i andra avseenden. 
Vi återkommer. 



F AGLAR, FÅGLAR 

F AGLAR, F AGLAR 
Just nu är vi inne i en intensiv period , när alla tropik
flyttarna har tagit sitt handbagage och i största hast gett 
sig av no rrut. Det går inte en vecka utan att jag får med
delanden om deras öden och äventyr, små vylösa kort , 
som knapphändigt rapporterar att resenären är »catturato 
e rilasciato» (det tackar vi för!) , »Capture vivant, et bien 
portant» eller »shot». 

Vad är nu detta, har han telepa
tisk kontakt med sina svalor? 
(Kanhända det ja, det skall jag 
skriva om en annan gång). N ej, 
det är fynden av ringmärka fåg
lar som rapporteras till mig, över 
Riksmuseets ringmärkningscentral 
i Stockholm. På de små blanket
terna finns en liten ruta för »f m
ding detail s», under åren har den 
text , som samlats här , kommit att 
bilda något av en subkultur i mina 
ögon, en egen litterär form. Här 
finns allt av människors sätt att 
förhålla sig till natur: magi, Skuld, 
instrumentalitet, bekymrad om
sorg, likgiltighet. 

Pernilla död och kall 
Knölsvanen, den gamla herre

mansfågeln, som förvandlats till 
småfolkets fågel nästan framför 
alla andra - och som jägarna nu 
vill ha som storvilt igen, efter 5O 
års fredning, som på något sätt 
vuxit in i sinnena! Om 9902563 
märkt i Limhamn 8 februari 
får jag följ ande upplysningar när 
den hittats död vid sjön Tjen i 
Östergötland den 5 november 
1975: »Svan, funnen död utan 
yttre skador . . . samma par i 
10 år - i år har de 4 ungar. 4/ll 
var hela familjen hos mig - 5/ll 
flöt svanen (Pernilla) i vassen, 
död och kall.». 

Ser ni vad jag menar? Detta var 
ett mycket svenskt meddelande. 
Om magin får vi för det mesta 
begrepp genom distanserade, väs
terländska iakttagare, antropolo
ger och missionärer i främmande 
land, mindre ofta genom de di
rekt berörda. Som i detta exem
pel, en gulärla från Vellinge, som 
rapporterades från Elfenbenskus
ten i no vem ber (i översättning): 
». . . skjuten med slangbåge. På 
grund av respekt för ringen på 
benet åt han inte upp fågeln, då 
han trodde att den kunde komma 
från himlen. På Wobespråket he
ter den Sbai se ble. Underteck-

-nat : pojken Basin/ Christa Link 
(bibelöversä ttare )». 

Gulärla från V eliinge 
Den inhemska befolkningen står 

för meddelanden söder om Medel
havet, möjligen med marockaner
na som undantag. Där händer det 
av och till, att man går ut med 
bössan och ser »un joli petit 
oiseau». På senar år har jag ock
så fått fynd från Algeriet och 

Tunisien, där fåglarna varit upp
hittade av skolbarn och inrappor
terats av deras lärare: den interna 
bildningsprocessen avkastar alltså 
här frukter på ett r ä t t oväntat om
råde! Fortfarande går det dock 
oftast till som när en gulärla från 
Vellinge fångades i Saharaöknen 
i maj 1974. Det stod en notis om 
den i Algertidningen »El Mou 
Jahid», en lokal representant för 
ett av de stora svenska cellulosa
företagen fick syn på den - och 
skrev ett brev till sin huvudman. 
Nio dar senare hade jag rapport 
om fv ndet i min hand. 

Man kan ha favoriter bland rap
portörerna. J ag lägger min röst för 
norrmännen, ett folk som året 
runt tycks ha härskaror av katter 
ute i markerna på spaning efter 
ringmärkta fåglar. Men de har 
så en sällsynt känsla för själva 
sttuatwnen 1 samband med tyn
det, för det lotteriartade hos he
la företaget. En gransångare från 
Ljunghusen i oktober var på väg 
upp utanför Trondheim i juni 
året efter, den »kom dettende 
ned fra lufta og ned på traktor
huset - var da död». Man får här 
en bild av en fågel, som på något 
sätt råkat i svårigheter, och ta
git u t sina krafter till det ytter
sta. 

Inn på broa 
För att nu inte tala om träd

gårdssångaren 2404444, märkt 
i Ljunghusen 6 augusti 1972 . 
Arten hör till dem som ger 
minst återfynd: ungefär ett på 
tusen märkta. Den 27 april 
1979 kom den »flygende in på 
broa» på tankern Berge Queen 
när den befann sig hundra sjömil 
utanför Mauretaniens kust, och 
»döde kort tid etterpå, sikkert 
av utmattelse». Rapporterat av 
den norske styrmarmen, så fick 
jag det mest avlägsna fyndet av 
arten och samtidigt den äldsta 
individen! 

Nu fmns det också en annan 
sorts rapportörer: småfuskarna 
och de stora gangstrarna, som 
vet med sig att de inte har rent 
mjöl i påsen. Gangstrarna möter 
vi om vi tar steget över Skagerack, 
till Danmark, men också på de 
skånska godsen och i en del lo
kala hälsovårdsnämnder. Där 
»jagar» man efter sina egna lagar 

(l 00.000 »Strand jägare» gör det 
i Danmark), och vet då att man 
måste vänta ut preskriptionsti
den om man alls är nyfiken på 
den sk ju tna individens ursprung. 
Fynden rapporteras därför med 
tidsfördröjning, och därtill ofta 
med felaktig artangivelse. Otali~a 
kärrsnäppor rapporteras fran 
Danmark som kustsnäppor - den 
enda av de små snäpporna, som är 
lovliga - och från samma områ
den har jag fått gravänder skju tna 
som »krickor», ja till och med en 
knölsvan skjuten som »fasan». 
Danskarna har en historisk efter
släpning att hämta in här - och 
det har , som man kan vänta sig, 
uppstått ornitologiska »kampgrup
peD> på flera håll! 

Fåglar 

Sociala faktorer? 
Fusket i södern har delvis annan 

karaktär, det är smartare. Så 
smart, att det kan bli - redan här 
- ett bekymmer för -dem, som be
arbetar materialet, skriver om 
flyttn ing med utgångspunkt från 
återfynd av märkta fåglar. Här har 
man ofta ett skydd av nordliga 
tättingar, som sammanfaller med 
deras sträckperioder, säg 15 aug 
till 15 dec e m ber på hösten. Men 
detta är ett skydd pä papperet, i 
p rak tiken jagas alla arter ändå! 
Och rapporteras ibland - som 
sk ju tna den 14 augusti eller 16 
december . . . Allt fler tropik
flyttare har på senar år visat ten
denser att i små mängder övervint 
ra norr om Medelhavet, om man 
skall tro återfynden. Har vi här en 
verklig tendens, eller en som be
ror på psykologiska och sociala 
faktorer? 

Slutligen: du är väl inte en sån 
Skitstövel som en av spec-erl
handlarna på Capri? En repre
sentant för den svenska raget
stationen där kom för att be
ställa varor och fick frågan vad 
han sysslade med. Ringmärka 
fåglar, jaha? Så synd, i en burk 
på hyllan här bakom mig hade 
jag en massa ringar, som jag sam
lat ihop under årens lopp, men 
min fru kastade dom vid en stor
städning i fjol . . . Sorti! Om du 
har nåt gammalt aluminium som 
ligger och skräpar i lådorna, så 
sänd in det. För ringmärkningen 
är det guld värt. 

fåglarfo } ag ar 
Med anledning av den plan

erade cykelleden från Källby
badet till Värpinge anför Lu
dabyggdens Fågelklubb följ -

l ande synpunkter: 
Området, mellan järnvägen och 
Värpinge, är ut fågelsynpunkt en 
synnerligen intressant häck- och 
furageringslokal för ett flertal 
fågelarter. Bland häckfåglarna kan 
nämnas smådopping, gräsand, 
gravand, drillsnäppa, tornfalk, 
skogsduva, ringduva, gräshopp-, 
kärr-, rör-, ärt-, törn-, trädgårds-, 
grön- och härmsångare, näktergal , 
järnsparv, rödhake, svartvit flug
snappare och törnskata. Furage
rande arber, vilka häckar i om
givningarna, av vikt är tornsvala, 
back-, ladu-och hussvala. 

Rastlokal 
Området utgör dessutom en myc
ket fin rastlokal med bl.a. följan
de arter: knipa, vigg, brunand, 
skedand, knölsvan, skogssnäppa, 
grönbena, gluttsnäppa, dvärgmås, 
svarttärna, fisktärna, hornuggla, 
kungsfiskare, forsärla, gärdsmyg, 

järnsparv, rödhake, blåhake, tal
trast , rödvingetrast, björktrast, 
sävsångare, svarthätta, kärrsån
gare, rörsångare trädgårdssångare, 
gransångare, lövsångare, grå flug
snappare, mindre flugsnappare, 
svartvit flugsnappare, steglits och 
domherre. 

Kärrsångare 
Cykelledens planerade dragning 
alldeles u te f ter ån kommer att 
innebära att mycket av den vege
tation som idag utgör grunden 
för det rika fågellivet försvinner. 
Vi tänker då bland annat på busk/ 
trädridån u~efter ån samt den 
höga och täta örtvegetationen. 
Just denna del av området hyser 
för närvarande en mycket stor 
population av kärrsångare 
kanske ett av de tätaste, bestån
den i Skåne. 
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UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJND 

ljugarbänken Annonsera mera numera 
Vi frågar kommunal- och oppo
sitionsråden om de tycker att 
det behövs ett nytt parti? 

Lennart R y de (m): 
- Inte alls, vi tar ju hand om de 
välsituerade och sap-vpk om det 
s.k. folket. Det räcker! 

Sverker Oredsson(fp): 
-Ga~rton borde inte ha hoppat 
ur katten. Vad är han egentligen 
ute efter? Få in sina barn på 
daghem ? 

Nils-Arne Andersson (c): 
-Nej, det vore att ifrågasätta 
centerns attraktionskraft som po
pulistiskt parti ... 

Birger Rehn (s): 
-Som gammal lundabo och soci
aldemokrat kan jag inte annat än 
beklaga varje ingrepp i den rå
dande ordningen. 

Ingegärd Göransson (s): 
-Gärna ett Glistrupsparti som 
kunde ta röster från borgarna, 
men här rör det sig ju om någon 
sorts vänsteravvikelse ... 

Vad har hänt? Har Vecko
bladet lämnat den smala revo
lutionära vägen och rasslat iväg 
på den breda småborgerliga re
formistiska vägen? Ska marxismen 
strykas ur partiprogrammet på 
VPK:s kongress i höst? 
Svaret på de frågorna blir förstås 

ett rungande NEJ! Men efter
som jag hittills haft den kanske 
något tveksamma uppgiften att 
försöka skaffa aimonser till VB, 
tänkte jag att det var dags att 
skriva några rader. 
F örs t till den mer teoretiska 

delen. Småföretagare av den sort
en som annonserar i VB har 
naturligtvis en viktig uppgift att 
fylla under socialismen också. 
Många sorts handel och hantverk 
lämpar sig bäst att bedriva i 
liten skala. det är ju också så 
att många småföretagares verk
samhet idag hotas av de stora 
monopolen och att denna grupp 
i samhället rent objektivt har 
mycket att vinna på en socialist
isk offensiv och en kamp mot 
storfinansens förlamande grepp 
om vårt land. Att vi inser detta 
betyder ju på intet vis att vi 
fråntager arbetarklassen dess led
ande roll i kampen för socia
lismen. 
Men tillbaka på jorden , kära 

läsare. Om VB skall kunna ut
vecklas till den fantastiska 38 
sidors, dagliga tidning i fyr
fargstryck som vi ju alla vill 
ha i brevlådan lagom till morgon
kaffet, ja då behöver vi två saker. 
Först fler läsare.Det är tveklöst 
så att ett lagom antal annonser 
i en tidning ökar läsvärdet. 
Och inte minst pengar, förra 
numret av VB gav 170 kr i annon
inkomster och så mycket har jag 
aldrig vunnit på tipset. (Kanske 
beror det på att jag aldrig tippar, 
men ändå) 

MOLINS SKOMAKhiU 
~:t Petri Kyrkogata 3 
fel. 1 1 35 24 

Vi utför alla slags 
skoreperationer 
Vi säljer Båstads
tofflor. 

Men det kvarstår ett litet prak
tiskt problem, nämligen att få 
folk att annonsera i VB. Som 
synes har jag varit runt i några 
affårer, och det har in te vari t 
svårt, de flesta jag frågat har 
bestäm t sig för att Ni - kära 
läsare - är en intressant kund
krets. Inslaget av annonser är 
ju också litet, annonserna märks 
på ett annat sätt än i de större 
tidningarna där man får leta efter 
artiklarna bland alla annonserna. 
Och priset är billigt, bara 5O öre 
per spaltmm, man får en rejäl 
annons för 25 kr. Dessutom, 
om man annonserar mer än 10 
ggr per år får man 25% rabatt . 

Men jag hinner inte själv gå 
runt till alla småaffårer i Lund. 
Dessutom är det nog så att 
om förslaget kommer från en 
gammal trogen kund har man 
större chans att lyckas. Om inte 
annat viiJ man ogärna förlora 
en trogen kund.. »Men varför 
annonserar inte Ni i VB? Jag 
har visserligen köpt mina hallon
båtar hos Er varje lördag de sista 
16 åren, men man kanske skulle 

Handbollsnytt 
VPK IF gick vidare i cupen efter 
att ha nedlagt »TF» i en inte allt
för spännande match. VPK :s sjua 
visade vid tillfållet upp ett över
tygande linjespel samtidigt som 
man hölJ tätt bakåt. 
Nästa omgång blir onsdagen 
den 22 apr' .. , 21.30 på Olym
pen, Spart 

prova »Mum~> hallonbåtar. 
Väldigt trevlig annons , förresten». 
Så kan det låta, och resultatet 

uteblir säkert inte. Det är ju 
också viktigt att alJa ni som är 
aktiva i fackföeningar, Hgf osv ser 
till att er organisation annonserar 
sina möten i VB. För detvore 
ju synd och skam om just ert 
viktiga möte drunknade i den 
komprimerade mötesspalten, eller 
hur? J ag har visserligen fått ett 
negativt svar från Solidar som jag 
tycker skulle annonsera åtmins
tone sina medlemsförmåner, men 
med lite påtryckningar från »gräs
rötterna» ska väl t.o.m det gå 
vägen. 
Så, till verket, kära läsare. Och 
har ni fått napp, kontakta VB
redaktionen på vanligt sätt, eller 
mig. 
Martin Björk tell3 82 20 

USA UT UR 
EL SALVADOR 

I måndags var Marianella Garcia 
Villas i Lund och informerade om 
det fruktamsvärda våld som 
ren och högergrupperna utövar 
mot folket i El Salvador. Maria
nella är ordförande i kommissio
nen för de mänskliga rättighet
erna och konfronteras dagligen 
med våldet i landet. stödkom
mitten för Nicaraguas folk, som 
just nu jobbar för El Salvador, 
arrangerade mötet. 

Marianella berättade att väldet 
i El Salvador har funnits län
ge, ända sen kolonialtiden. När 
folket i landet har organiserat 
sig har detta mötts med kulspru
tor av förtryckarna. Hon på
minde också om att den mili
tära hjälpen från USA påbör
jades redan under Carters tid. 
Sedan USA börjat skicka militär 
och vapen till regimen i El Sal-
vador har våldet ökat både kva

--------, litativt och kvantitativt. 

~ 
1:-I)(AR~ 
ö Mårtensgatan 6 te! 046/132040 

Vi utför alla slags skore
perationer. 
Vi tillverkar även nycklar 
medan ni väntar. 

~~) 
PUB SPARTA : lö 18/4 Wilmer X. 
STADSDELSGR. CENTRUM: 
Viktigt arbetsmöte inför 1 maj 
to 23/4 kl 18.30 på partilokalen, 
Trollebergsv 21 C. 
SVENSK-KUBAN'SKA FÖREN.: 
lö 25/4 'kl 19.00 i Holmbergs
salen, Folkets hus ordnas ett 
offentligt möte med anledning av 
20-årsminnet av Grisbuktsinvasio 
nen. Kubas ambassadör talar, blås
orkestrem spelar. 

REDAKTIONSUTSKOTT: 
Finn Hagberg, Jan Hindersson 
och Eva Almqvist. 
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Inger Stenlund, Knut Andreasson 
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