
Missa inte karnevalen i Köpenhamn under pingsthelgen 

Utkommer fredagar 
Fredagen den 8 juni 

Lund -Malmö 
på lO minuter 
Eftersom både SJ och Pågatågen 
bytte tidtabell den 3 juni kommer 
här en ny sammanställning av alla 
tågförbindelserna mellan Lund 
och Malmö (andra riktningen på 
baksidan). Klipp ut den och ha 
den i plånboken' 

Det är inte bara för att tjäna 
läsekretsen som vi gör den här 
sammanställningen. Vi vill också 
understryka det krav som vi reste 
när Pågatågen infördes: "Sam
ordna kollektivtrafiken!". Det 
&år, bara den politiska viljan finns . 
Atminstone går det i Köpenhamn. 

Som resenär vinner man på att 
växla mellan de olika tågen. Dels 
får man fler förbindelser, dels kan 
det bli billigare . När det gäller en 
vanlig enkelresa är nämligen SJ 
billigare än SSK/NSK, förutsatt 
att man har lågpriskort, studeran
derabatt! eller Sverigekort. 

Motsvarande valfrihet gäller 
när man ska till eller från Eslöv, 
men den tabellen fick vi inte plats 
med här. För finsmakare kan det 

I Lund sällan sett lok. l. 

Dösjebro 
hållplats 
öppnades i måndags morse åter 
efter två år . VB:s utsände var den 

dessutom noteras, att ska man till 
Helsingborg på eftermiddagen och 
tycker att Pågatågen med an
komsttid 14.50 och 16.27 kom
mer fram för tidigt respektive 
sent, kan man ta SJ -tåget från 
Lund 14.20 och vara vid Helsing
borg F 16.05 med ett nöjsamt li
tet tågbyte i Åstorp. Pris med låg
priskort 27 kr. 

Passa på och åk Pågatåg i som
mar - den l september höjs taxan 
å det grövsta. Det beslöt SSK :s 
fullmäktige i tisdags - endast 
VPK röstade mot höjningarna. · 
Det betyder t ex att en biljett 
Malmö-Helsingborg kommer att 
kosta 35 kr .mot nuvarande 26 kr, 
en höjning med 34%! SSK-kortet 
höjs från 200 till 260 och läns
kortet från 300 till 400 kr. För 
höjningen krävs pris- och kartell
nämndens dispens från prisstop
pet. Det har VPK också reserverat 
sig mot. 

gr & tho 

förste resenär som satte ner foten 
på den nya plattformen. Vi gratu
lerar ortsborna till det snabba och 
bekväma sättet att komma från 
sitt trista villasamhälle och hoppas 
att fler stationer snart ska ny
öppnas. 
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Lösnummerpris : 2 :-

Applåder och 
tummen ner 

I lördags talade Gunnar Stens
son om internationella frågor 
på vpk-Lunds appellmöte på 
MårtenstorgeL Det var ett 
ovanligt genomtänkt tal som 
fick många flanörer att stanna 
till. Men det frammanade 
också applåder och tummen 
ner hos samma personer bero
ende på var i talet man be
fann sig . Gissa varför? För 
övrigt överraskade Gunnars 
perspektiv på händiserna i 
Klågerup vid 1800-talets 
början. 
Jag ska utgå från tre begrepp, som 
tillsammans utgör V pk :s helhets
syn på den internationella poli
tiken . De trebegreppen är: 
Internationell solidaritet med alla 
förtryckta folk och nationer. 
Försvar av Sveriges oberoende . 
Fred. 

solidaritet 
Dagens värld är full av förtryck. 
De förtryckta kämpar mot sina 
förtryckare i El Salvador, Guate
mala, Chile och Uruguay. 

Södra Afrikas svarta kämpar 
mot de vita herrefolkets för
nedrande apartheidsystem. När 
Margret Thatcher tar emot Apart
heidsystemets företrädare Botha 
är det ett svek mot demokrati 
och mänskliga rättigheter. Af
ghanistans folk kämpar för obero
ende mot angriparna från Sovjet
unionen. Vi måste stödja varje 
nations rätt till oberoende, icke
inblandning och frihet. Det är 
också i vårt eget, i Sveriges intres
se. OCH I FREDENS INTRESSE. 
Varje gång stormakterna tvingar 
och underkuvar mindre nationer 
undergrävs också Sveriges obero
ende och säkerhet. När vi kräver 
att USA ska lämna Centralarneri
ka och att Sovjetunionen ska läm-

na Afghanistan, då utgör våra krav 
också ett anspråk på oberoende 
för Sverige och ett avvisande av 
varje form av stormaktsinbland
ning i vårt land . USA har minerat 
hamnarna i Nicaragua och därmed 
förbrutit sig mot internationell 
lag, och mot Sverige. På samma 
sätt utgör ubåtskränkningarna av 
våra kuster ett brott mot inter
nationell lag, och mot alla andra 
-nationer. Den internationella soli
dariteten är en sorts kamratskap 
mellan de små nationerna och de 
förtryckta folken på jorden. Det 
är de små nationerna som gemen
sam t har att försvara sin rätt mot 
kränkningar från stormakternas 
sida. Det är detta vi menar med 
uttrycket "kollektiv säkerhet" . 
DETTA GAGNAR FRED OCH 
AVSPÄNNINGI VÄRLDEN. 

Försvar 
Den internationella solidariteten 
och kampen för kollektiv säkerhet 
är de viktigaste delarna av försvar
et av Sveriges oberoende. 

Men det räcker inte med den 
politiska kampen för Sveriges obe
roende och alla andra nationers 
suveränitet, vi måste också ha ett 
militärt försvar . Vi har upptäckt 
att vi måste utveckla ett system 
för att upptäcka och avvisa främ
mande ubåtar som kränker våra 
vatten. Vi måste också skaffa oss 
förmåga att upptäcka och stoppa 
kryssningsrobotar , som enligt 
NATO :s planer ska skickas över 
vårt lancl mot Sovjetunionen. Vi 
måste ha ett svenskt folkförsvar 
baserat på allmän värnplikt och 
hela vårt folks medverkan. JAS· 
projektet passar inte i ett sådant 
försvar. Det är alltför dyrt, det tar 
i anspråk resurser som behövs i 
andra sammanhang och ger däri
genom vårt försvar en felaktig 
struktur. 

forts. på sid . 2 
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Sedan Röde Orm, alias Olle 
Svenning, öppnade sin spalt på 
ledarsidan i Arbetet på söndag
arna har läsvärdet ökat drama
tiskt. Roligt och kunnigt, rappt 
och ärerörigt gisslar han före
teelser i sam tiden, särskilt den 
skånska socialdemokratin. För 
detta har han uppburit en massa 
skäll. Nu sällar vpk-Lund och 
Veckobladet sig till klagokören, 
därför att Svenning har tagit 
sig orådet att säga en del otrev
ligheter om oss. Vi är självfallet 
samtidigt smickrade över upp
märksamheten. Det är inte på 
alla ställen man kan läsa om vpk
Lund jämsides med Palme, Mit
terand, Eric Jönsson och andra 
notabiliteter i den internatio
nella arbetarrörelsen. 

När Röde Orm kallar med
lemmarna i vpk-Lund för 
»trivselkommunisten>, så kan detta 
bara förstås mot Svennings egen 
bakgrund. Har man vuxit upp 
i den genuint tråkiga skånska 
socialdemokratin, så har man 
onekligen fått en lite sned bild 
av hur politik ska vara. Att 
vpk-Lund i sina bästa stunder 
lyckas göra politiken både spän
nande och sensuell och med 
drag av mjukhet och självironi 
kliar förstås i ögonen. 

Röde Orm har som det rörel
sens barnbarn han är en väl 
inövad misstro mot kommunis
ter. Till vpk-Lund och allt vad 
det står för politiskt har Sven
ning sedan gammalt ett komp
licerat förhållande . Hans beund
ran för vpk-Lundmedlemmen Gö
ran Therborn känner knappast 
några gränser. Men när de flesta 
av oss gamla studentsossar på 
60-talet revolterade mot stilla
ståendet i sap och radikalise
rades, det vill säga gick med i 
FN L-rörelsen, åkte till B åstad 
och sedermera fylkades i vpk, 
då åkte Svenning till Stockholm 
och kanslihuset för att sitta 
vid Tages fötter. Sånt känns 
hos en medelålders betraktare 
av politiken. Att tvingas spela 
rörelsens buspojke eller vänster
ytter i hela sitt liv kan vara rätt 
påfrestande. 

Men Röde Orm är bra och det 
är svårt att bli arg, för egent
ligen är ordet »trivselkommunis
ter» ett ganska fint ord. Jag 
undrar bara om sossar och bor
gare i Lund skulle vilja skriva 
under på det. En av Svennings 
svagheter, som han för övrigt 
ärvt från sin föregångare i äm
betet Jonnie Walker (Alvar Als
terdal), är att han tror att han 
känner alla. Hade han t ex känt 
eller fått känna på Kajsa Thean
ders rappa tunga eller Tarcisio 
Bommareos temperamentsfulla 
vulkanutbrdtt, så tror jag han 
valt ett annat epitet. 

Att Röde Orm också tror 
att vpk-Lund håller käften i 
Ny Dag-historien p g a någon 
slags opportunism är faktiskt på 
gränsen till korkat. Att han själv 
gått på FIB :s tolkning av vad som 
hänt får stå för hans del. Som 
journalist kunde han ju faktiskt 
kollat upp bättre. 

Men som vi inledningsvis sa: 
Röde Orm läser vi med stor be
hållning . 

Höstin-
tagningen 
-- ''skit!" 

Med början 82 sker nu intag
ningen till gymnasiet på nians 
höstbetyg. Anledningen till 
detta är att eleverna i god tid 
ska få besked om de kommit 
in eller inte. De som inte gjort 
det eller kommit in på sitt 
tredje- eller fjärdehandsalter
nativ eller inte sökt alls ska 
då kunna förberedas inför 
höstens arbete, skaffas ung
domsplatser eller yrkesintro
duktion. 

Hets 
Vårterminen ska vara ett slags 
förberedande tid som enligt SÖ 
"skall vetta mot arbetslivet". 
På schemat planeras in tema
dagar, diskussionsgrupper och 
prao . 

Nackdelen är att hösttermi
nen har blivit väldigt hetsig med 
mangder av prov som ska hinnas 
med. Alla är inte fardiga för det 
viktiga slaget. 

Skit 
Åttondeklassarna känner på sig 
att de själva snart kommer att 
vara drabbade och på frågan vad 
de tycker om höstintagningarna 
svarar alla med en mun "SKIT!!" 

Strejk 
Eleverna på skolan genomförde i 
höstas en strejk mot höstintag
rungarna. Lärarna stödde elever
na i sak men kunde naturligtvis 
inte deltaga. Det enda klagomålet 
var att bandspelarna ibland hade 
skruvats upp för myclet . Efter 
strejken hade man en panelde
batt i Bjärred och det blev lite 
~krive~ier, men i övrigt hände 
mgentmg. 

Morot 
För vissa fungerar betygen som en 
morot, och tar man bort vårter
minsintagningen tar man också 
bort det man kämpar för. 

Men man kan verkligen ifrå
gasätta betygen som morot: pro
ven blir viktigast, man "vrålplug
gar" och glömmer det mesta efter
åt . stressen förstärks med höst
terminsintagning men finns även 
utan . 

Och framför allt : betygen sä
ger för lite om ens kunskaper för 
att få vara så viktiga som de är 
idag. De kan t ex inte mäta om 
man förstått större sammanhang, 
utan mer hur man lyckats på de 
enskilda proven. De mäter dess
utom inte sällan tillfatliga kun
skaper; . vad garanterar att man 
minns något när man skulle kun
na ha nytta av sina kunskaper? 
Att hl-intagningen förstärker be
tygens dåliga effekt på skolan 
gör det bara värre. 

Det borde gå att finna ett 
system som innebär att man 
pluggar för kunskaperna och inte 
för några siffror på ett papper. 

Applåder ... (forts. från sid 1) 

Men framför allt är JAS-pro
jektet oförenligt med den svenska 
alliansfriheten. För att kunna byg
ga JAS måste vi importera ett 
stort antal komponenter från 
USA. Därmed försätter vi oss i ett 
beroendeförhållande som USA 
kan utnyttja - och redan har ut
nyttjat - för att påtvinga Sverige 
restriktioner i handeln med länder 
som USA ogillar. JAS-projektet 
stärker alltså inte vårt nationella 
oberoende utan försvagar det. Av 
detta skäl är vpk motståndare till 
JAS. 

Fred 
Fred! Mänskligheten har under 
hela sin historia längta t efter och 
eftersträvat fred, fred i bemärkel
sen frihet från mord och förstör
else, men också fred i bemärkel
sen frihet från tvång och u !sug
ning. Vårt eget folk har med fram
gång försvarat sin fred i 170 år, 
alltsedan Karl den fjortonde Jo
han förde svenska trupper mot 
Napoleon 1813 och sedan mot 
Danmark i januari 1814. Den 
gången, för 170 år sedan, gjorde 
skånska bönder och drängar mot
stånd mot de inkallelser som in
gick i förberedelserna för kriget. 
800 skånska bönder, husmän och 
drängar förskansade sig vid Klåge
rop och vägrade att medverka i 
Sveriges dåvarande stormakts
politik. Deras motstånd krossades 
av soldater med artilleri, som ut
sändes från Malmöhus. Många av 
dessa skåningar dödades, andra 
dog av umbäranden som fångar i 
Malmöhus fångelsehålor under 
olidliga förhållanden och två av 
dem avrättades så småningom. 

Den gången led folkets freds
vilja ett nederlag, men under de 
17 O år som gått sedan dess har 
Sverige fått ha fred. Men i vår tid 

har fredskampen en större och all
varligare innebörd än den hade 
den gången vid Klågerup. Då 
gällde det att stoppa den svåra 
förödelsen och allt det lidande ett 
krig innebar, men denna förödelse 
och detta lidande var trots allt 
begränsade. 

Nu gäller fredskampen bok
stavligen mänsklighetens överlev
nad och allt liv på vår jord. Då 
svepte döden fram så fort hästar 
kunde galoppera och så långt den 
tidens enkla kanoner kunde skju
ta. Nu finns den blixtsnabba för
intelsen förberedd i stridsspetsar
na på interkontinentala robotar 
och på de medeldistansrobotar 
som utplaceras på ömse sidor om 
järnridån. Då begick omdömeslösa 

ledare misstag som kostade tusen
tals människor livet. Nu kan ett 
misstag utplåna mänskligheten. 

Döden som insats 
De strateger som upprättar planer
na i NATO :s och Warszawapakt
ens staber tänker på samma sätt, 
oavsett till vilken sida de hör. De 
talar i termer av "F örstaslags
kapacitet", "andraslagskapacitet" , 
"vedergällning" , "begränsat kärn
vapenkrig" . F ör dem är den övriga 
delen av mänskligheten en sorts 
gisslan som ingår i spelets förut
sättningar som offer för mass
döden . De är mänsklighetens fien
der, som planerar framtidens folk
mord. Utplaceringen av medel
distansrobotar i Europas länder på 
ömse sidor om järnridån har gjort 
Europas folk medvetna om deras 
gemensamma intresse av att först 
stoppa u !placeringen och sedan f a 
bort robotarna. Det gäller i Öst
tyskland likaväl som i Västtysk
land. det gäller i Holland och Bel
gien och Storbrittanien likaväl 
som i Polen, Tjeckoslovakien och 
Ungern. Samtidigt upptäcker Eu 
ropas nationer värdet av den 
nationella suveräniteten : den är i 
detta sammanhang detsamma som 
rätten att säga nej till utplacering
en av kärnvapen i de t egna landet. 
Så skapas en solidaritet mellan 
folken i de små länderna pa ömse 
sidor om järnridån, en solidaritet 
mellan folken mot stormakternas 

folken i de små länderna pa ömse 
sidor om järnridån, en solidaritet 
mellan folken mot stormakternas 
förintelsestrategier, en vä}.ande 
rörelse som är det enda återståen
de hoppet för mänsklighetens 
överlevnad och jordens räddning. 

I den rörelsen finns ingen peri
feri. Hotet är världsomspännande 
och gäller alla. Därför gäller ocksa 
motståndet alla. 

Fredskampen nödvändig 
Kampen för fred i Lund kan tyc
kas meningslös i förhållande till 
från kärnvapenmakterna. Men 
kampen för fred i Lund är en del 
av den växande ocean som kamp
en för fred i hela världen utgör. 
I den oceanen är varje vatten
molekyl nödvändig, och det är 
den oceaHen som till slut ska upp
sluka dödsmaskinema. 

Till slut har vi, var och en av 
oss, personligt ansvar för den in
ternationella solidariteten och för 
freden. Det fmns många sätt att ta 
det ansvaret, många organisa

tioner att verka i. Själva mång
falden är här en styrka. Ett sätt 
är att arbeta inom vpk för fred 
och internationell solidaritet. 



Arbetets värde 
BARA ATI KLIVA UR SÄNG
EN ÄR IDAG EN OPTIMISTISK 
HANDLING stod som devis på 
förra veckobladet. En sådan hand
ling får naturligtvis inte utföras 
alltför spontant och oöverlagt. 
Helst bör man väl sova en stund 
till på saken innan man beslu
tar sig för om hur det ska gå 
till. Stilbildaren på området, Ivan 
Contjarovs romanhjälte Oblomov, 
tog en hundrafem tio sidor på sig, 
vill vi minnas. Det har vi inte 
råd med. Åtminstone inte till 
vardags, när arbetet väntar. 

Nyliberal solidaritet 

vinet. Vi vaknar med lätt huvud
värk , men stapplar trots det upp 
och hämtar tidningen och tor
söker läsa vår Röde Orm. Men då 
har de skånska socialdemokrater
na haft kongress och krönikan har 
blivit en lång och devot hyllning 
till landskapets gråsosseelit. Färg
en är densamma som vi miss
tänker att himlen på andra sidan 
rullgardinen har. Någon optimist
isk handling förmår vi inte att ut
föra. Hade inte våra ögonvitor 
haft så trevlig färg hade tillvaron 
varit för trist. 

Moster Amalia cyklar vidare! I 
medvind tycks det - se hur hon 
låter sig skjutsas framåt av vinden! I Lund sällan sett lok . 2. 

Men innan dess Arbetet till fru
kosten, vilket kan vara minst iika 
påfrestande. I Axel Danielssons 
gamla språkrör är det ju numera 
mest nyliberaler, som får breda ut 
sig i krönikor om ekonomi och 
politik. När man till morgon
kaffet fått i sig några små ord av 
en slik figur, är det inte alltid så 
lätt att släpa sig iväg till jobbet i 
den offentliga sektorn . Ibland, 
som när den socialdemokratiske 
bankdirektören Nils Lundgren ar
gumenterat för att barnomsorgen 
ska privatiseras så att den blir lika 
effektiv som livsmedelsförsörj
ningen, så funderar vi starkt på att 
antingen säga upp prenumeration
en eller oss själva eller bådadera. 
Och när densamme har försökt 
fa oss att förstå, att solidarisk 
lönepolitik det är att låta utbud 
och efterfrågan på arbetsmarknad
en vara de allt avgörande faktorer
na vid vad han kallar lönebild
ning, då inser vi att vi måste rita 
en ny politisk karta. Efter vår 
gamla kan vi inte längre orien
tera oss. 

I Sovjet super Lillefar. slår kvin
nor och barn, som förresten mås
te köa för livets nödtorft. ·De nya 
tsarerna härskar över ett fangelse 
och moster konstaterar, att kan
ske är den historiska materialis· 
men OK! 

----------------------~p l ~ ~ 

Många och olika meningar har 
genom åren förts fram om den 
solidariska lönepolitiken. Men den 
här Lundgren är väl den förste 
som sagt att det betyder att var 
och en ska roffa åt sig vad den 
kan. Blanda inte ihop ekonomi 
och politik med moral, tycks vara 
hans budskap, för då går ekono
min åt helvete. Med moralen är 
det inte så noga. 

Störd reproduktion 
Söndag avlöser tack och lov var
dag. Tid för återhämtning gives. 
Vi få sova länge, dricka kaffe i 
sängen och läsa Röde Orms 
krönika. På tal om just Nils Lund
gren skrev han en gång : "Ibland 
tror jag att landets ekonomer, vår 
tids guruklass, helt enkelt inte är 
riktigt kloka". 

Någon gång händer det dock 
att reproduktionsprocessen störs. 
Vi kanske har varit på någon allt
för uppslupen tillställning på helg
dagsaftonen och därvid druckit 
alltför mycket av det tunga röda 

Moster Amalia låter sitt tung- 1 
sinne färga verklighetsuppfatt- l 
ningen, kanske är det det myck
na kaffedrickandet som satt sina l 
spår. Annars verkar beskrivningen l 
välbekant. l onkel Ronaids anda 
sprids den i allt vidare kretsar och l 
ibland undrar jag om inte somli- 1 
ga mostrar, till sin egen förskräck- l 
else upptäcker sig föredra kapi
talistisk varufetischism framför 1 
socialismens askes. 

När köksfläkten väser , horison- l 
ten tycks svartblå och Zoegas 
Skånerost smakar för jävligt tän
ker jag på världsrevolutionen! Om 
den internationella kapitalismen 
förgjorts i ett enda svep hade inte 
socialismen behövt spilla sitt krut 
på en fåfäng tävlan, utan en sund 
kärv och ursprunglig gemenskap 
hade frodats. 

Men så blev det inte. Trotsky 
fick sin ishacka i skallen och kvar 
finns bara en ofullständig socia
lism - dock är det den enda so
cialism vi har! 

Men denna enda socialism liknar 
ett gift för moster Amalia - så 
därför gör hon kanske rätt när 
hon gränslar sin 24-växlade, skru
var upp discodunket i walkman, 
pudrar stjärten med myskdoftan
de talk och susar iväg mot nya 
häftiga ideologiska dimensioner. 

RB 

PS Moster får inte missa det ny
aste nya: Sky Channel Music Box, 
fyra timmar per dag - det kan 
dom inte ens köa sig till hos den 
store grannen i öster. 

Alla 
o . 

tagen 
Lund - Malmö! 

SJ = SJ-tåg. Övriga SSK/NSK-tåg, SJ 14.42 dag! 
"pågatåg" Sj 14.54 dag! 
u= uppehåll i Hjärup , Åkarp, Bur- u 14.57 dag! 
löv u 15.27 dag! 
r= går 10.6, 23 .6, 23-25.12,30- SJ 15.45 dag! 
31.12, 6-7.4 , 17-1 8-5 , 26.5 15.57 M-F 

u 16.04 M-F 
SJ 5.51 M-F,S 16.25 M-F 
u 5.54 M-F u 16.37 dag! 
u 6.08 L, S, r SJ 16 .45 dag! 
u 6.14 M-F SJ 16.51 dag! 
SJ 6.22 S,r 17.08 dag! 
u 6.27 M-F (u L) 
u 6.44 M-F u 17.17 M-F 
SJ 6.52 dag! 17.34 M-F 
u 7 .08 M-F 17 .47 dag! 

7.18 M-F SJ 17.50 dag! 
u 7.27 L u 17.57 M-F 
u 7.34 M-F SJ 18 .05 dag! 
SJ 7.44 M-L 18 .17 M-F 
u 7.50 M-F u 18.27 M-F 
SJ 7.53 M-L SJ 18.37 M-F, S, r 
u 8.08 dag! SJ 18.43 dag! 
u 8.27 M-F u 18.57 dag! 

8.46 dag! 19.21 dag! 
SJ 8.50 M-F,S,r u 19.27 dag! 
u 8.57 M-F SJ 19.45 dag! 

9.22 dag! SJ 1949 M-F 
u 9.27 dag! u 1957 dag! 
SJ 9.32 dag! u 20.27 M-F 
SJ 9.38 M-F SJ 20 .38 dag! 
SJ 9.44 M-L, r SJ 20.48 dag! 
SJ 9.54 M-L, r SJ 20 .53 F 
u 9.57 dag! u 20 .57 M-F,S 
u 10 .27 M-F u 21.27 M-F 
SJ 10.46 dag! SJ 21.34 s 
u 10.57 dag! SJ 21.45 dag! 
SJ 11.24 s u 21 .57 dag! 
u 11.27 dag! u 22.27 dag! 
SJ 11.51 dag! SJ 22.33 F,S(ejS 
u 11 .57 dag! 2 .7-12 .8) 
u 12.27 dag! SJ 22.38 dag! 
SJ 12 .37 dag! SJ 22.47 M-F , S 
SJ 12.47 M-L SJ 22 .54 M-F,S 
u 12.57 dag! u 22.57 dag! 
u 13 .27 dag! SJ 23 .38 s 
SJ 13.41 dag! SJ 23 .45 s 
u 13.57 dag! 23.57 M-F 
u 14.27 dag! u 0.04 dag! 



Bredgatan 28 , 222 21 Lund. Tel 046/14 94 38 (onsd efter kl18.00) 
Postgiro 17 459-9. Prenumeration 70:-/år. 
Sättning och lay~ut: VB-red på acupress, Lund. 
Tryck: acupress, Lund . Ansvarig utgivare: Monica Bondeson. 
Eftertryck av text tillåtes om källan anges. Bilder är upphovsmannens 
egendom . Red förbehåller sig rätten att korta insändare. För abeställt 
materi~ ansvaras ej . 

Har du flyttat? 
Skicka hela adressdelen med din gamla adress till Veckobladet 
Bredgatan 28 , 222 21 Lund. Min nya adress är : 

Adress : . ... 

Postnummer . .. ..... Postadress .. ... . .. . . . . . .. . 

Lund -Malmö 
på 10 minuter 
Nu kan man åka tåg mellan Lund 
och Malmö på tio minuter förut
satt man tar tåg nr 1119 ~ed av
gång från Lund 18 .17 ochiandra 
riktningen tåg nr 1418 med av
gång från malmö 16.40 . Övriga 
SSK/NSK-tåg kräver 11-15 minut
er och SJ -tågen 11-13. 

Pågatåg~n har visat sig snabb
are an beraknat. Det gör att det 
t ex borde finnas tidtabellsmässigt 
utr.ymm: att åter öppna Källby 
molla hallplats. Det är ett krav 
från verkstadsklubben på Åker
lund & Rausing, men är även av 
stort intresse för alla som bor på 
Klostergården. 

Alla tågen 

Två stycken megafoner är för· 
svunna från vpk·lokalen. Har du 
mö j l igen en eller båd a stående 
undanglömda i någon garderob . 
V ill du i så fall vara vänlig att 
återbörda megafonerna så snabbt 
som möjligt. 

Expeditören 

3·r u mslägenhet på Skarpskytte· 
vägen vid St. Hans backar säljes . 
Lasse Svensson tel 14 89 11 

Malmö -Lund! 
SJ = SJ-tåg. Övriga SSK/NSK-tåg, SJ 13.55 dag! 
"pågatåg" SJ 14 .07 M-F, S,r 
u= uppehåll i Burlöv, Åkarp u '14.15 dag! 
Hjärup ' u 14.45 dag! 
r= går 10.6, 23.6 , 23-25.12,30- SJ 15.03 dag! 
31.12, 6-7.4,17-18-5,26.5 SJ 15.12 dag! 

u 15.15 M-F 
u 5.05 M-F 15.22 M-F 

5.12 M-F SJ 15 .42 dag! 
u 5.20 dag! u 15.45 dag! 

5.27 M-F SJ 15.55 dag! 
SJ 5.45 M-L, r 16.00 dag! 
u 5 .47 M-F SJ 16.10 dag! 
SJ 6.00 M-F u 16.15 M-F 
SJ 6 .05 M-L u 16.28 M-F 
u 6.20 M-F 16.40 dag! 

6.35 M-F u 16.45 dag! 
u 6,38 M-L SJ 16.55 M-F,S,r 
SJ 6.50 dag! SJ 17.00 M-F (fr 3.9) 
SJ 7 .00 dag! u 17.05 M-F 
u 7.05 dag! SJ 17 .12 dag! 

7 .15 dag! 17.20 M-F 
u 7.25 M-F SJ 17.30 s 3.9-1.6 
u 7.33 L, S,r u 17 .40 M-F 
u 7.45 M-F 17.52 dag! 
SJ 7.55 dag! SJ 17.55 dag! 

8 .09 M-F SJ 18.10 dag! 
u 8 .30 dag! u 18.15 dag! 
u 8.45 dag! SJ 18.40 dag l 
SJ 8.55 dag! u 18.45 M-F,S 
SJ 9.03 dag! u 19.15 M-F 
u 9.15 M-F u 19.45 dag! 
u 9.45 dag! SJ 19.55 dag! 
SJ 9.55 M-L, r SJ 20 .05 s 
u 10.15 . dag! SJ 20.12 S (ej 1.7-13 .8) 
u 10.45 M-F u 20.15 M-F 
SJ 10.52 dag! u 20.45 dag! 
SJ 11.03 dag! SJ 21.05 M-F , S 
u 11.15 dag! u 21.20 dag! 
u 11.45 dag! u 21.45 M-F 
SJ 11.55 dag! SJ 21.53 s 
SJ 12.08 dag! SJ 22.00 dag! 
u 12.15 dag! SJ 22.40 M-F 
u 12.45 dag! 22.45 dag! 
SJ 12.55 F 3.9-1-<i SJ 22.52 s 
SJ 13.03 dag! SJ 23.10 L, S,r 
u 13.15 dag! (ej S 8.7-2 .9) 

13.48 M-F u 23.15 dag! 
SJ 23.30 M-F,S 

POSTTIDNING 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJM:l 

Kära kamrater 
på VB, 
Det börjar likna journalistik på 
VB, ja, den man alltid talar om : 
en rubriksättning som inte svarar 
mot innehållet. Kvinnorörelse i 
återvändsgränd. . . hade det åt
minstone stått ett frågetecken 
efter, hade det kanske motsvarat 
innehållet. Om ens då. 

Att kvinnorörelsen ägnar sig åt 
freden och kvinnojour ·och att 
det~a enligt Tora Friberg är alltför 
ensidigt behöver inte betyda att 
rörelsen är i återvändsgränd, eller 
hur? Och diskussionen efter in
ledningen gick inte i några åter
vändstecken. 

Men jag skriver inte nu för att 
polemisera mot Tora Friberg eller 
mot den osignerade (!) artikeln i 
VB utan för att dra fram en annan 
sak. Kvinnorörelsen är som allt 
annat beroende av massmedia. 
Skulle massmedia återge alla de 
~vinnoinitiativ som tas, utöver en 
Im ponerande, stark fredsrörelse 
och. kvinnojour, kvinnopatruller, 
streJker, kvinnoforskning, kvinno
pohtJska grupper o s v, lika flitigt 
som massmedia skriver om män så 
fort de samlas på Harpsund eller 
Åstorp, skulle fler höra talas om 
kvinnorörelsen, fler skulle märka 
att även om kvinnorna flyttat 
s a s innomhus så lever andan 
ändå. Hade sedan massmedia 
fotograferat kvinnor lika mycket 
som män . .. men det är inte VB:s 
affär, eller? 

Och den - som sagt, osignera
de artikeln från Cafe Ariman för
bättrar inte alls saken. Varför 
~ämndes inte att föredraget ingick 
1 Svenska Kvmnors Vänsterför
bunds årsmöte? varför inte tala 
om att förbundet i år firar 70 år? 
varför inte passa på att nämna 
Lundaavdelningens verksamhets
berättelse , plan, styrelse? att nya 
medlemmar kommer till? att det 
också finns en Malmöavdelning? 
Va?? 

SKV hör till kvinnorörelsen 
en seg rörelse, ett segt förbund' 
med mycken historia. Acceptera: 
man att kvinnorörelsen har tagit 
slut stoppar man huvudet i sanden 
och skriver inte ett ord om den 
även om den står precis framfö; 
en. 

Och alltid gläder det någon! 
Med kamratliga hälsningar, 

Karin Lentz 

Svar till 
Karin Lentz 
VB var aldrig på Cafe Ariman 
utan vi tog del av Tora Friberg~ 
manuskript i efterhand sam 
tidigt som vi gavs tillfälle att 
prata med henne. Så Svenska 
Kvinnors Vänsterfö rbund s 70-års
jubileum skulle ha varit ett nytt 
projekt för vår del - väl värt 
att bevaka, det håller vi gärna 
med om. 

Det var tänk t att rubriken 
skulle innehålla ett frågetecken, 
men när vi väl gjort våra rubrik
förstoringar upptäckte vi att det 
fallit bort. Latmasken segrade 
och VI tankte att det <>äller att 
vara lite slarviga ibland~ Kanske 
någon tänder på det? Och det 
gJorde ju Karin. Men egentligen 
kan man väl säga, att det skulle 
behövas en grundlig belysning av 
problemet om kvinnorörelsen 
hamnat i en återvändsgränd eller 
om den kör med raka rör auto
stradan mot jämlikhetens rike . 
Ta det som en utmaning! 

Red. 

BLASORKESTERN. Vi åker till 
Malmö och ser Tolvski l lingsope· 
ran Sö den 17 .6 . Ring till Maria 
12 90 81 eller Essie 12 23 90 om 
du vill följa med. Föreställningen 
börjar kl 20.30. 
JAZZDANSFESTIVAL l LUND. 
Uttagningsomgång 12 .6 kl 16 
i Svaneskolans au la. Final den 
16.6. 

KOMPOL . Beredning av fu llmäk· 
tige m å kl 19.30 på partilo· 
kaJen. 

~ECKOBUDET l 
REDAKTION: Ulla Henriksson, 
Lars Svensson och Finn Hagberg. 

K()NTAKTREDAKTÖR FÖR 
NASTA VB: Finn Hagberg tel 
12 90 98 samt O l le Teleman 
tel 12 88 80 
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