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som ska byggas över gropen. Helst 
hade vpk sett att ruinerna hade 
bevarats i det fria, men det 
tycks vara omöjligt, eftersom de 
då skulle vittra bort. 

En förutsättning för vpk's 
stöd i kommunfullmäktige är 
dock att våningen i markplanet 
används för kommunens informa
tionscentral, som man hittills inte 
hittat någon lämplig plats för. Det 
blir allt så både information om 
kommunens nämnder och fcir 
valtningar, konsumentvägledning 
och turistbyrå här om förslaget 
genomförs. 

Så här kan de bevarade kyrkoruinerna vid Kattesund komma att se ut. Fast antagligen blir det 
ännu trängre i tak. 

Endast socialdemokraterna sä
ger bestäm t nej till att ruinerna 
bevaras. Deras motiv är att det 
redan finn s fullständiga bevarade 
kyrkor i Lund , att kulturen ska 
spridas på många små projekt och 
att det över huvud taget inte 
fmns pengar till detta. Bakom 
ligger den vanliga socialdemo
kratiska uppfattningen -att pla
neringen ska rulla på i de hjul
spår man en gång bestämt. Man 
sätter också kulturen mot bl a 
social verksamhet. Vpk anser att 
Lund ska kunna ha råd med 
bäggedera. Mot Nicolin i Lund 

Det ser ut att kunna blir en trevlig motdemonstration i Lund 
den fjärde oktober. Organisationsarbetet har nyss kommit igång 
och det blir väl anledning att säga mer i nästa nummer av VB . 
Men något kan berättas redan nu. 

Fjärde oktober, ja det är alltså 
borgarklassens nya kamp- och 
kampanjdag. Antifonddemonstra
tionerna förra året samlade ju 
överraskande mycket folk. Nu 
hoppas arrangörerna alltså kunna 
upprepa succen. Om de gör det är 
högst tvivelaktigt. Inte minst cir
kusen kring fondstyrelsernas till
sättning har väl övertygat många 
fondmotståndare om att det hela 
int~ är så farligt . 

Rausing & Crafoord 
Curt Nicolin, SAFs förre ord

förande, hör säkert till dem som 
rent sakligt inte är särskilt rädd 
för fonderna. Men säkert inser 
han vilken ideologisk potential 
som de har. Därför kommer han 
som huvudtalare till de skånska 
fondmotståndarnas möte i id
rottshallen den 4 oktober. 

Gissningsvis kommer han att 
peka på Lund som ett lysande 
exempel på dynamiken i det fria 
näringslivet. Mötesdeltagarna 
kommer nog att uppbyggas med 
de övliga lovorden om Rausing, 
Crafoord och de andra. 

Den riktiga vänstern 
Men borgarna blir inte ensam

ma. Det blir nämligen en motde-

monstration av olikil vänsterkraf
ter. Det är KPMLr, V pk, Apk och 
Socialistiska Förbundet som till
sammans förbereder en del aktivi
teter. Socialdemokraterna i Lund 
har tyvärr tackat nej till att delta. 
Eventuellt ordnar de något eget, 
säger de, och det ska bli intressant 
att se om så blir fallet. 

Den riktiga vänstern kommer 
dock säkert. Inte för att den är 
så helsåld på fonderna, men inte 
ska Nicolin & Co få härja fritt. Se 
alltså vidare i nästa VB. 
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Det är innebörden av kommun
styrelsens beslut i tisdags, där 
vpk stödde förslaget att bevara 
ruinerna i källaren till det hus 

HTF-stöd till 
gruvarbetarna 
Flera initiativ har tagits 
Lund för att samla in pengar 
till de strejkande engelska 
gruvarbetarna. Först ut var, så 
vitt vi vet, KPMLr och det 
kan de gärna ha en eloge. 

För vår del rekommenderar vi 
gärna Kommunistisk Ungdoms in
samling. Men den del fackanslutna 
lundabor har andra alternativ. 

Till exempel har Kommunal
nian en insamling på gång. Smått 
rörande är visserligen deras utta
lande om att de inte tar ställning i 
sakfrågan utan att insamlingen är 
"rent humanitär". Men det gör 
inte så mycket. Pengar luktar inte. 

Även tjänstemännen på Biblio
tekstjänst har haft en insamling 
vilket är glädjande. De har samlat 
in 700 kronor och initiativet lär 
ha tagits inom HTF-klubbens sty
relse . Det rapporteras visserligen 
att insamlingen varit kontroversi
ell bland medlemmarna och att en 
och annan t o m har övervägt sitt 
medlemskap. Men visst är det 
glädjande med denna solidaritet 
över inte bara nations- utan även 
klassgränserna! 

Hjulen 
rullar igen 
Har ni lagt märke till att ingen -
vi upprepar - ingen, nu längre 
talar om den "svenska krisen" , ni 
minns den som skulle kräva så 
många offer av oss alla? 

I morgontidningen kan vi läsa 
att Richard Skogh på Fastighets
kontoret har riktigt svårt att hitta 
mark till alla nyetableringar. På 
Gastelyekan ska det byggas ett 
konferenshotell i femtiomiljoners
klassen och Sulcus ska fardig
ställa ett stort förråd åt Gam bro. 

Många är de som vill ha indu
strimark nära Ideon, men där 
fmns ju ingen plats, vilket visar 
att Vpk hade rätt när man ville 
förlägga Ideon till Gastelyekan 
eller något annat industriområde. 

Hjulen snurrar alltså igen och 
det borde vara tid att lätta på 
svångremmen inför budgetdebat
ten i fullmäktige. Men borgarna 
kommer säkert att hitta nya argu
men t för att skära ner på den ge
mensamma sektorn, t ex att alla 
nyanställda säkert bosätter sig i 
Staffanstorp. Vi får se. 



Arbetet, sextimmarsdag, 
framtiden 

Under denna rubrik är Vpk
Skåne med lokalorganisatio
ner för närvarande ute i en 
speciell höstkampanj. Det 
ordnas appellmöten varje lör
dag runt om i Skåne, en rad 
offentliga möten har redan 
avhållits och ytterligare flera 
kommer att arrangeras inom 
de närmaste veckorna. Några 
av Vpk:s riksdagsledamöter 
reser i samband med aktivi
teterna ut till skilda platser 
för att tala vid mötena och 
för att delta vid de många 
industri- och skolbesök, som 
görs i kampanjen. 

Tre politiska frågor centre
ras särskilt i kampanjen, näm
ligen kampen mot arbetslös
heten, kampen mot standard
försämringen och kampen för 
sex timmars arbetsdag. Hund
ratusentals människor är ar
betslösa eller utestängda från 
den ordinarie arbetsmarkna
den. Samtidigt ökar övertids
jobben och motsvarar 140 000 
årsarbeten. Vpk vill att nästa 
års statsverksbudget blir en 
budget för nya arbeten. Inför 
en 20% engångsskatt på när
ingslivets rekordvinster. An
vänd pengarna för 3 5 000 nya 
jobb i kommuner och lands
ting. Planera för 5O 000 nya 
bostäder. Sätt fart på ROT
programmet. 

Många människor upplever 
sin sociala trygghet som ho
tad. Hundratusentals måste 
leva på knappa socialbidrag. 
V pk vill förstärka den sociala 
grundtryggheten. Värdesäkra 
pensionerna! Börja bygga 
50 000 nya daghemsplatser! 
Höj barnbidraget med ytter
ligare 300 kronor! Förläng 
hyresstoppet och håll nere 
matpriserna! 

I våras strejkade västtyska 
metallarbetare i solidaritet 
med sina arbetslösa kamrater. 
De ställde krav på en sänk
ning av arbetstiden till 35 
timmar i veckan för att 
därigenom få fram· nya jobb. 
I Sverige har vi lägre arbets
löshet än i övriga Europa 
men ändå står en halv miljon 
människor utanför den or
dinarie arbetsmarknaden. 
Precis som de västtyska me
tallarbetarna måste vi soli
darisera oss med de arbets
lösa och sänka arbetstiden. 

Men sextimmarsdagen in
nebär också ett steg på 
vägen mot jämlikhet mellan 
kvinnor och män. Den bidrar 
till att bryta ner de skev
heter, som alstras ur arbets
delningen mellan könen. De 
långa arbetstiderna drabbar 

framför allt småbarnsföräld
rarna och de som har låg 
levnadsstandard, de som har 
kroppsarbete och de som har 
låg utbildning. 

Förkortningen av arbets
tiden är viktig för att för
äldrarna ska kunna bättre 
umgås med sina barn liksom 
för människorna att kunna 
delta i kulturella aktiviteter, 
andra former av fritidsaktivi
teter och i den demokra
tiska processen i föreningar 
och folkvalda organ. . 

Vi kan inte längre accep
tera vår höga arbetslöshet! 
Radikala grepp måste till! 
Sänk arbetstiden med en 
timme inom de närmaste två 
åren och sänk den därefter 
med ytterligare en timme 
före 1990! 

Arbetarrörelsen måste 
återta initiativet i samhälls
debatten. Det är vänstern som 
har lösningarna på framtids
problemen och det är enbart 
vänstern som kan förverkliga 
den riktiga friheten. Vi kan 
inte längre tolerera höger
offensiven utan måste i stäl
let gå i spetsen för en offen
siv som återger människorna 
fram tidstron och levnads
glädjen. 

Ekonomisk kris, åtstram
ning och tekniJisk förändring 
ändrar gamla invanda mönster 
och rubbar tryggheten i det 
gamla vanliga. Det mesta 
ställs under omprövning. En 
liknande tid upplevde män
niskorna i Kina 600 år 
före Kristus då man där 
hade en social upplösnings
period eller kris om man 
så vill. Konfucius ville förnya 
de heliga traditionerna och 
Lao tse ville åter till natu
ren. Idag tycks många 
reagera på liknande sätt i 
stället för · att öppna dörren 
mot den nödvändiga förny 
elsen .. 

ROT står för reparation, om
byggnad och tillbyggnad. 

Sätt:sanm. 

Öppen kongressdebatt 
I januari håller vpk kongress. Det blir som vanligt et t öppet 
möte till vilket massmedia kommer att inbjudas. Denna 
öppenhet bör också prägla diskussionerna på lokalplane t, 
tycker vi på VB-red. Därför publicerar vi en av de motioner 
som har - sänts in till vpk-lunds medlemsmöte. Motio
nären, Gunnar Stensson, är sedan länge aktiv Internatio
nella utskottet. Han har i många år arbetat för Vietnams och 
Eritreas folk även sedan det blivit mindre opportun t. 

Under den kommande kongress
perioden kommer programkom
missionen, om kongressen så be
slutar, att utarbeta ett förslag 
till programrevision att förläggas 
den därpå följande kongressen. 
De senaste årens utveckling har 
problematiserat många tidigare 
självklara begrepp, bl a begrep
pen socialism och imperialism. 
Med socialism avser vi arbetar
klassens och folkets demokra
tiska makt över produktions
medlen i form av gemensamt 
ägande, i praktiken utövat av 
staten . Verkligheten i flera so
cialistiska stater, av vilka Sovjet
unionen som den äldsta och 
starkaste får tjäna som exem
pel, är den, att ett litet makt
ägande skikt enväldigt förfo
gar över produktionsmedlen i 
form av gemensamt ägande, 
och genom »långtgående och 
systematiska inskränkningar av 
demokratiska fri- och rättighe
ten> berövat arbetarklassen mak
ten över prokutionsmedlen. Är 
begreppet socialism tillämpligt 
på en sådan stat? Oavsett vil
ket svar vi ger på den frågan är 
det av yttersta vikt att formu 
leringen och definitionen av 
begreppet socialism göres på 
ett sådant sätt , att det står 
utom varje tvivel att folkets 
demokratiska fri- coh rättig
heter är en förutsättning utan 
vilken det över huvud taget 
inte kan förekomma någon 
socialism. 

Vår definition av begreppet 
imperialism är den leninistis 
ka som i vårt partiprogram 
bl a uttrycks på följande sätt: 
»l sin jakt efter växande profi
ter har monopolkapitalet sökt 
sig u t över det egna landets 
gränser. Det har slagit under 
sig råvarukällor och markna
der världen över. Med politiskt 
och militärt våld har stater ba
nat väg för storbolagens inter
nationella expension . Länder 

Motionsapparaten är igång 

har erövrats. Hela världsdelar 
har hållits nere i olika former 
av kolonialt beroende. Deras 
naturtillgångar och arbetskraft 
har plundrats. Folken har lem
lästats och förtryckts .» 

Sanningen i denna kraftfulla 
beskrivning av den typ av im
perialism, vars ledande företrä
dare är USA, är uppenbar och 
uppfordrar oss till solidarisk, 
antiimperialistisk kamp 
tillsammans med folken i Latin
amerika , Afrika och Asien. 

Men hur ska vi definiera den 
politik utanför det egna lan
dets gränser som det makt
ägande skiktet i Sovjetunionen 
med sin totala kontroll över 
det egna landets produktions
medel, utövar? Sovjetunionen 
utsätter Alnanislan för poli
tiskt och militärt våld , folket 
där lemlästas och förtrycks. 
Sovjetunionen stöder med råd
givare och vapen Etiopien i dess 
ansträngningar att med våld 
underkuva Eritrea och beröva 
dess folk rätten att bestämma 
över sitt eget öde för 
att bygga upp en sovjetisk 
maktposition vid Röda Havet, 
hundratals mil från Sovjetuni
onens gränser. Och hur ska vi 
definiera Sovjetunionens öst
europeiska imperium, där länd
erna befinner sig i olika former 
av (kolonialt?) beroende som 
bl a gett Sovjetunionen makt 
att byta regering och partiled
ning i Tjeckoslovakien, att fram-
tvinga en period av militärdik
tatur i Polen och att med pro
pagande och påtryckningar läg
ga hinder i vägen för DDRs an
strängningar att uppnå avspän
ning med förbundsrepubliken? 

Hittills använder vpk uteslu t
ande det leninistiska imperia
lismbegreppet. Den sovjetiska 
våldutövningen långt utanför 
det egna landets gränser har 
betecknats med det neutrala och 
suddiga uttrycket »stormakts
politik». Vårt språkbruk ger vårt 
internationella agerande den tve
tydighet som motsäger dess 
principiella innebörd. Det finns 
också grupper som använder or
det antiimperialistisk på ett sätt 
som döljer deras stöd för den 
sovjetiska »stormaktspolitiken». 

Vi yrkar därför att program
kommissionen i sitt arbete be
aktar 
att begreppet socialism defini
eras så att det otvetydigt fram
går att demokratiska fri- och 
rättigheter är en av dess ound
gängliga förutsättningar, 
att begreppet imperialism de
finieras så att det även omfat
tar den typ av militärt våld 
som Sovjetunionen utövar i 
Afghanistan. 

Gunnar Stensson 



Ett sagolikt uppror 
Nedanstående saga var ett 
upprop till den manifesta
tion mot en NATO-bas på 
Jylland , som ägde rum den 
25 augusti. Mer om den 
aktionen kan du läsa i Ny 
Dag nr 35. Här vill jag på
minna om att kvinnolägret 
fortfarande pågår och behö
ver stöd och uppmuntran. 
Har du tid och möjlighet att 
själv delta i lägret eller vill 
stödja på något annat sätt 
kan du få vägbeskrivning el
ler stödfondsadress av mig . 

Caj sa Carrl!nfGrupp 5 

Det var en gång ett land. Såg man 
det på .~n karta liknade det ett 
gammalt trollansikte . Men när 
man var mitt i det var det det 
skönaste land med backar, åar 
och böljande kornåkrar. 

Mitt i trollets ansikte låg ett 
av de vackraste områdena. Här 
var fågelsång, ljungbackar, fred 
och idyll. Men en vacker dag 
blev idyllen bruten. Träd av ett 
annat slag än de som växte 
där så talrika kom fram . De nya 
träden var kalla och hårda och de 
bar inga blad. Och under jorden 
skedde sällsamma ting ... 

Det fanns några som visste 
vad som höll på att ske . Men an
tingen ville de in te eller också 

Ryde och Linder igen 

Den berättigade kritiken mot 
teamet Lennart Ryde - Rune 
Linder, Lunds fastighetsmaffiosi, 
kommer numera inte bara från 
deras politiska motståndare. Delar 
av den kommunala förvaltningen 
instämmer också i kören. Så 
här skriver stadsarkitektkontorets 
planavdelning, när herrarna vill 
riva hus i Östra Torns by: 

»l fastställd stadsplan, antagen 
av kommunfullmäktige 1975 fast
lägges att ifrågavarande hus skall 
bibehållas och användas för bo
stadsändamäl. Huset är det första 
man möter av byn och betyder 
speciellt mycket för byns karak
tär. 

Huset har under många år varit 
i kommunens ägo och har miss
sköts på ett sådant sätt att det nu 
är i synnerligen dåligt skick . Det 
är upprörande att fastighetsnämn- : 
den -fastighetskontoret vid plane- ; 
ring och underhåll av fastighets
beståndet helt nonchalerat de 
intentioner som fastlägges i av 
kommunfullmäktige antagen och 
av länsstyrelsen fastställd och 
av regeringen även prövad stads
plan.» 

Vi ber att få instämma. 

fick de inte säga nägot. De 
flesta människor undrade över 
denna mystiska hemlighetsfullhet. 
»Det är för ditt eget bästa>>, 
svarade de som visste och körde 
folk från sina gårdar . 

Metalliska ljud från trollets 
mitt spred sig över hela landet, 
och kloka kvinnor lade örat till 
marken. »Det låter hemskt», »ja 
det låter sjukt», sa de till varann. 
De frågade de som visste vad det 
nu var som var för deras eget 
bästa. Men de fick inget svar. 
Därför beslutade de att ta reda 
på vad det var som orsakade 
ljuden. 

Då de kloka kvinnorna fann 
stället där ljuden kom ifrån, 
kunde de inte komma in därför 
att där var en stor port med galler 
och en stor slå för. 

Män, som trodde att de visste 
bäst, körde omkring i blå lådor 
med hjul och talade med rummet 
som ljuden kom ifrån . Och me
talliska stäm m or som in te lä t 
som människoröster svarade »Kör 
ut dem!». De kloka kvinnorna 
nickad e till varandra och nu 
visste de att trollen skulle bli 
en fara både för sig själva och 
för andra. 

Därför beslutade de sig för att 
gräva upp metallträden med röt
terna. Många kloka kvinnor kom 
och bestämde att ta tillbaka 
jorden. 

Kryperi för nämnder 

Det är lite si och så med kommun
fullmäktiges makt i Lund. Musik
och teaternämnden vägrar att 
efterfölja fullmäktiges beslut att 
ungdomar under 18 år ska få 
fritt tillträde till teaterföreställ
ningar. Inte heller får Miljöpar
tiet motionera i frågor som anses 
ligga under en nämnds revir -
trots att man kanske inte är 
representerad i denna nämnd. 
Senast gällde det motioner om 
fliseldning vid Skryllegården och 
föreningsinformation via Musik
och teaternämndens utskick. 

En annan miljöpartimotion 
stoppas också av formella skäl. 
Skälet är - även om det inte 
närmare anges - att det blivit 
svensk författningstradition att 
in te erkänna någon instans över 
den högsta folkvalda församling
en: varken Gud, folkomröstningar · 
eller domstolar. 

Men när det gäller nämnderna 
i L und så tycks de all tsä fä 
blockera fullmäktiges beslut! 

Vargen och 
duvorna 
Jag har hört att det kommit in en 
lokal motion till Vpk:s partikon
gress som riktar sig mot plågsam
ma djurförsök. Den ställer jag 
gärna upp på och jag hoppas dess
utom att partiet skal utveckla en 
sinnligare och mer moralisk häll
ning till den levande naturen i 
stort . Trots allt är den mänskliga 
kulturen bara en kort parantes i 
ett större sammanhang. 

Häromdagen när jag var på väg 
från ett kampanjmöte i Trelle
borg kände jag plötsligt en stor 
oro för hur det gick för den lång
vandrande vargen. Dagen efter läs
te jag i tidningen att den skjutits 
den kvällen av lantbrukssönerna 
Bengt och Anders Andersson. Två 
skott i bogen och ett i halsen. 
Bröderna vill stoppa upp trofe'n. 
Därmed kan naturvårdsverket 
andas ut. Den ensamme vargen, 
förmodligen störd av att inte fä 
umgås i en flock av likasinnade, 
hade tagit sig för att riva onödigt 
många får. Hur många onödiga 
får som ligger i det svenska kött
berget bekymrar inte den statliga 
institutionen. 

Vargen är nog mer än varg. 
Kanske en symbol för det otämj
da inom oss, det nattligt kring
strövande. Vargen är också den 
siste värdige motståndaren , så 
snart har vi bara virus kvar att 
slåss mot. 
Trogen duva 
Några dagar efter det att vargen 
skjutits sades det mig att några 
i övrigt hederliga medboende i 
kollektivet beslutat sig för att an
vända den kommunala våldsappa
raten för att få några duvor av
skjutna. Dessa duvor har under 
några år ihärdigt häckat på vår 
balkong. De har tydligen känt 
förtroende för människan trots 
att deras ägg ofta bortrövats. Men 
nu ska de avrättas. 

J ag har större förståelse för jä
garen som uppsöker sitt byte 
och inträder i någon slags förhäll
ande till naturen. Även bonden 
som slaktar efter att väl skött sina 
djur gör något naturligt. Men det
ta att döda för att man är irriterad 
tyder på en störd naturuppfatt
ning. 

Våra förfåder höll lundar, käl
lor och träd för heliga. Numera 
sätter man hygienen främst. Är 
det inte trist? 

Meningsfull 
action 

Mjau 

Man kan fråga sig - och det har 
många gjort - om det här med att 
kalla ett år för kvinnoår eller 
barnår egentligen har någon bety
delse. Ett konkret och bestå
ende minne av barnåret har vi 
dock här i Lund: barn slipper 
betala för att gå på teatern. 
Visserligen bara till den dag de 
.fyller 16, eftersom den borger
liga majoriteten i Musik- och 

· teaternämnden saboterar fullmäk-
tiges beslut att höja ålders-
gränsen, men ändå. 

Det kostar alltså inte särskilt 
mycket att ta med kvarterets 

Dyra 
boklAn 

Under veckan som gått har vi kun
nat läsa om Malmö stadsbibliotek 
som tagit bort den övre gränsen 
för böter så att folk blir skyldiga 
tusentals kronor. Samtidigt för
svårar man för låntagama genom 
att inte tillåta omsättning per tele
fon. Upprörda äldre läntagare 
överväger att si u ta låna, kanske är 
man orolig för att den knappa 
pensionen inte ska räcka till? 

·Det här är en underlig utveck
ling på bibliotekssidan (kanske 
gäller det också andra kommunala 
institutioner) , att trots att man in· 
för data och annan modern mik
roteknik så försärniar man servi
cen. Samma utveckling finns på 
Lunds stadsbibliotek, om än i 
mindre skala. Max-beloppet för 
böter har här för länge sedan 

·höjts till 50 kronor, en beställning 
kostar tre kronor, ingen omsätt
ning per telefon ti!llåts. Det 
elektromagnetiska kontrollsyste
met hejdar låntagare som - ofta 
av glömska eller rutinfel - in te 
fått sina böcker avmagnetiserade. 
Det måste vara en svår upplevelse 
att höra klockan ringa och få allas 
blickar riktade mot sig! 

Olagligt 
Men för att återvända till grann
kommunen Malmö så kan man 
undra om de höga böterna är för
enliga med svensk rättspraxis, som 
ju normalt försöker anpassa bötes
beloppet till den skyldiges inkoms
ter. Visserligen används straffö
reläggande vid t ex felparkering, 
men det är ju då frågan om mått
liga och begränsade penningsum
mor. 

Biblioteken som av hävd arbe
tat efter den sunda korumunisiska 
principen att erbjuda tjänster ef
ter behov håller alltså på att kom
mersialiseras. Kanske vän tar de 
avgiftsbelagda lånen bakom knu
tarna? 

• 
Det finns fler avgifter för glöm ska 
bibliotekslånare. l O kronor kostar 
det att få ett nytt lånekort. 
om man förlagt det gamla. 

Sätt:s anm. 

. ungar på en föreställning. Det kan 
man göra till exempel nu på 
lördag de 22 september eller 
lördagen därpå, när Unga Teatern, 
Malmö stadsteaters barnteater
ensemble, gästspelar. 

»Hundhjärtat> heter pjäsen, 
som är en bearbetning av en 
novell av Michail Bulgakov (han 
med Mästaren och Margarita) . 
Enligt Ingela Brovik, som recen
serat föreställningen i Arbetet, 
är den bra med meningsfull 
action, bisarr humor och bra 
flyt i föreställningens rytm. 
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Gravskändning 
Den omtalade kyrkoruinen skyd
das i dessa regniga tider av presen
ningar, men de många gravarna 
runtomkring är vattenfyllda. 
Ingen har ännu föreslagit att ens 
en enda grav med dess innehåll 
ska bevaras till eftervärlden. 

Förr i tiden tycks man ha be
gravt de döda nära släkt och vän
ner , på så vis levde de vidare i 
minnet ännu en tid. Numera har 
man stora perifera kyrkogårdar 
dit man gärna inte går. 

V ar för inte spara några gravar 
mitt i köpcentrat som en påmin
nelse om livets förgänglighet? 

Skriv, kvinnor, 
skriv! 

V·yr 

Hej VB! Visst är tidningen ganska 
läsvärd, särskilt om man tar hän
syn till priset, men det har förvå
nat mig att så få kvinnor skriver 
i bladet. Det är ju så att kvinnor 
läser mer än män och då borde de 
väl också kunn& skriva, eller är de 
förtryckta på något vis? 

Visserligen kan det ju dölja sig 
kvinnor bakom allt osignerat ma
terial och alla mystiska pseudo
nymer, men den skämtsamma 
tonen och diverse andra indicier 
tyder på att män varit framme: till 
och med köksrecepten har en 
manlig accent. Alltså in med 
tjejer i VB! 

RS 

Svar från red : 
Vi håller gärna med om detta, 
men vi vet inte hur man bär sig åt . 
Överhuvud taget skulle VB må bra 
av nya skribenter av ett kanske 
lite allvarligare kynne. Nytt blod 
behövs, som myggan sa. 

TREKRONOR 
kostar en halv biljett med påga
tåget från Burlöv till Lund. I and
ra riktningen kostar det fyra kro
nor. 

Så om ni har tänkt er att resa 
mellan de två orterna och rikt
ningen inte spelar någon större 
roll, rekommenderar vi er att resa 
mot Lund. 

Korpbowling 
För tredje året i rad mönstrar 
vpk-Lund ett lag i korpbow
lingens div II för licensierade 
spelare. Det har gått trögt de 
tidigare två säsongerna, mest 
beroende på svåringheter med 
rekryteringen. Förra spelåret 
anmälde sig dock en represen
tant för det klerikala ståndet som 
aspirant på en plats i det gudlösa 
tremannalaget och mottogs tack
samt. Han har nämligen licens 
och är lika duktig med bowling
klotet som Martin Luther med 
bläckhornet, det vill säga strike 
varje gång. 

Trots detta hamnade vpk's 
lag på cirka 5% vunna matcher, 
vilket dock inte hindrar att för
väntningarna på ett genombrott 
och en inbrytning bland de etab
lerade lagen i år är särskilt stora. 
Till skillnad från storpolitiken 
är de medverkande lagen i div II 
något fler (8) och betydligt 
säkrare förankrade i folkdjupet 
(ont om både frireligiösa och 
nykterister). Matcherna är of
tast mycket spännande och kan 
sluta hur som helst - David 
slår ofta Goliat. Tremanna-
lagen möter varandra i alla-
mot-alla-spel över en serie och 
varje vunnen serie ger två po
äng. Man kämpar således om i8 
poäng. För vpk-Lund inleddes 
året strålande med vinst över 
favoriterna NAF l med 10-8, 
mest tack vare den synnerligen 
otränade reservens gedigna in
sats - en vunnen serie. Prästen 
och adjunkten gjorde vad som 
på dem ankom och premiärse
gem var bärgad. Till nästa match 
är VB-läsarna välkomna att se 
ordinarie ordinarie lag kamrat
!igen spela hem två poäng från 
Tetra Pk 2. Trevlig miljö med 
fikamöjligheter erbjudes besökar
na i Bollhusets Bowlinghall. 

Lt L[g 

Korpbowling 84/85 div II: 
24/9 kl 21 vpk - Tetra Pak 2 
8/1 O kl 18 Pileprodukter - vpk 
22/10 kl 21 vpk- Skånska Brand 
5/11 kl 18 Tetra Pak 4 - vpk 
19/11 kl21 vpk- J M 
3/12 kl18 Ivers Lee- vpk 
17/12 kl21 vpk- Ivers Lee 

POSTTIDNING 

Ka:d.n Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJI'ID 

The t i mes they 
are a' changing 
Det är s m s intressanta tider vi 
lever i. Vi noterade t ex i veckan 
att det var först efter offentlig 
kritik som Kursverksamheten , 
detta vetenskapens och humanis
mens centrum för folkbildning , 
avstyrde astrologi på sitt studie
program . Här på VB är vi dock 
lite gammaldags, hyllar upplys
ningstidens ideal och försvarar 
landvinningarna från franska revo· 
lutionen. 

Till vår egen uppbyggelse och 
för att provocera vår utan tvivel 
halvflummiga läsekrets vill vi vi· 
darebefordra några rader av Jan 
Myrdal: 

" Den gängse debatten i detta 
Europa är som en ondsint karika· 
tyr av det borgerliga samhället 
och dess intellektuella. Så har den 
alltid uppträtt. Inför krig eller i 
krigstider börjar borden dansa i 
villastäderna, den bildade medel· 
klassen intresserar sig för astrolo
gi , dess avkomma får ett lidelse· 
fullt förhållande till religion , hår· 
mode och ny musik, och de inte!· 
lektuella grips av självliv, ny fri· 
hetskänsla och inre erfarenheter". 

Än kan han, den gamle. 

Höstens 
inomhusträning 

Snart är det fardigsparkat för 
V pk IF:s fotbollslag och då är det 
dags att börja tänka på vin ter
träningen på Lerbäcksskolan. 
Många ser i själva verket fram mot 
det intensiva kortpassningsspelet 
under inomhusfotbollen och den 
grabbiga stämningen i omkläd
ningsrummet. Lördagen. den 29 
september sätts den gula momhus
bollen i rullning. 

Volley 
Vi har förmånen att få använda 
två gymnastiksalar, vilket .öppnar 
möjligheten till annat, och mindre 
mansfixerat spel än fotboll. Det 
lutar mot att vi i år satsar orden t· 
ligt på nybörjarvolley . Det är ett 
spel som passar olika åldr~ och 
bägge könen. De som gå~t Imo
tionstankar bör nu allvarhgt over
väga om de inte ska infinna sig 
den 29 september på Lerbäcks
skolan. Tiden glömde vi, det är 
mellan kl 16 och 18, då tipsextra 
ändå splittrar far och mor, eller .. 

s~ktionsansvarig 

Veckobladsmöte 
Söndagen den 30 september 
har Veckobladet möte hem· 
ma hos Finn Hagberg, 
Kyrkogatan 17. Tid 14.00. 
Antalet aktiva skribenter 
har på sistone minskat och 
det vill till en skärpning om 
utgivningen ska kunna fort
sätta. I och för sig är det 
duktigt av oss att ha hållit 
på i tio år, men det är ju 
inget starkt skäl för att 
ge upp. 

Red. 

VILL DU BO I KOLLEKTIV? 
Vi är fyra som söker en femte. 
Bor i en 7 :a i centrala Lund. 
Ring så fort du kan: 
046. 13 39 57 

SÄLJES 
Säng Solebo fr Domus Interiör 
Storlek 90x200. Bra för trötta 
ryggar. 
Carina 14 53 58 

BLÅSORKESTERN. Sö 23.9 kl 
19 på Palaestra. Bl a genomkörare 
.jnför Mårtenstorget den 29.9 och 
6.10 kl 11·12. Inga novetter. Ti 
25.9 samling Clemenstorget kl 
17.30 för resa till Ystad. 
KONFERENS om facklig strategi 
i den offentliga sektorn !ö 29.9 
på Svarvarestugan, Lilla Tvärg 16. 
Anmäl dig snarast till vpk-Skåne 
040·97 88 97 el till Stig Nilsson 
13 82 13 

KOMPOL må 24.9. Disk~ssion 
om motioner och interpellatiOner. 
Beredning av fullmäktige. 

~on J 
Denna veckas redaktion utgjordes 
av Finn Hagberg, Ulla Henriksson 
och Lars Svensson. 

REDAKTÖR FÖR NÄSTA VB: 
Fl n n Hagberg 12 90 98. 
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