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Splittrat och oavslutat 
Vpk-distriktets årskonferens i 
Tornelilla sistlidna helg präg
lades av motsättningar som 
var starkare än på länge. Om
bud från i första hand Lund 
riktade stark kritik mot di
striksledningen, som dock 
hade stöd från en betydande 
majoritet. 

Större var enigheten om 
att underkänna det förslag 
till verksamhetsplan som före
låg. Det blir därför en fortsatt 
konferens som får ta ställning 
till ett nytt förslag. 

De något oklara men reella mot
sättningar som kom fram vid 
Vpks partikongress i vintras åter
kom även här. Konferensmajori
teten var dock inte särskilt villig 
att diskutera de politiska inne
hållet utan motsättningar kom , 
som ofta sker, främst till uttryck 
i formella och ordningsfrågor. 

Distriktsstyrelsens roll 
Mycket av diskussionen handlade 
om distriktsstyrelsens politiska 
roll. Inför kongressen förekom 
några underliga turer då det verk
ställande utskottet först nomi-

nerade Viola Claesson till parti
ordförande, varefter den "över
ordnade" distriktsstyrelsen åter
ställde ordningen genom att nomi
nera Lars Werner. Ombud från 
Lund efterlyste en redogörelse för 
detta och för de bakomliggande 
politiska motiveringarna. Någon 
sådan hade inte getts i den av
gående styrelsens verksamhets
berättelse, men gavs knappast hel
ler på konferensen. 

En annan diskussion gällde 
landstinget. Landstingsgruppen 
menade att distriktsstyrelsen hade 
intervenerat på ett olyckligt sätt 
både i fråga om landstingsskatten 
och när det gällde tillsättandet av 
politisk sekreterare. Inte heller 
här vanns full klarhet , men man 
betygade från båda sidor sin vilja 
att förbättra samarbetet i fort
sättningen. 

Valet blir ideologiskt 
Jörn Svensson representerade 
partistyrelsen och höll en politisk 
inledning. Han menade att högerns 
mångomtalade offensiv snarast 
vittnar om dess desperation och 
varnade för defaitism hos vänsterns 
folk. Han trodde att den gångna 
kongressen i ett historiskt per
spektiv kommer att framstå som 
en av Vpks viktigaste och att par
tiets möjligheter att delta i den 
allt viktigare ideologiska debatten 
har ökat. Han trodde att väljarna 
hade svårt att sätta sig in i alla 
skatteförslag som korsar varandra 
och att i stället de ideologiska 
frågorna skulle bli centrala i valet. 

Han pekade på att Vpk under 
den långa tid som gått sedan C-H 
Hermansson blev ordförande har 
ökat från 4,8 till 5,6 procent av 
välljarna vilket in te är särskilt 
imponerande. Vi behöver förbätt
ra vårt strategiska tänkande, vår 
diskussion om Vpks långsiktiga 
roll var en av Jörn Svenssons slut
satser. Han efterlyste också mer 
av realism och mindre av miss
nöjesdemonstrationer Vpks 
politik. 

Misstrogenhet mot Lund 
Det förrättades olika val, och i ett 
par av dem kom konferensmajori
tetens misstrogenhet mot Lund 
till uttryck . Sålunda blev Ulf Ny
mark utslagen i valet till ny val
beredning. 

Till distriktsordförande om 
valdes (utan motkandidat men 
med ett antal blanka röstsedlar) 
Joachim Lentz, Burlöv. I övrigt 
består den nya distriktsstyrelsen 
av Liselotte Dahlbeck, Burlöv, 
David Edgerton, Lund , Sven 
Eriksson, Kristianstad, Margareta 
Fridlund, Malmö, Lennart Johans
son, Kristianstad, B-0 Karlsson, 
Simrishamn, Tomas Kareld, Hel
singborg, Kerstin Kvant, Hässle
holm, Seppo Laine, Bjuv, Karin 
Lentz , Burlöv, Lotta Pagmert
Svensson, Eslöv, Gunnar Sandin, 
Lund, Inger Svensson, Helsing
borg och Hans Wendel, Hässle
holm. 

En lång rad uttalanden togs 
också. 
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~~, Dåliga vibrationer 
~nsaru., 

Apropå musikdaghem 

Det finns avancerade planer på att 
starta ett musikdaghem i Lunds 
kommun till hösten. Förslaget 
skall upp i socialnämnden i slutet 
p~ mars och lyder i stort sett så 
har: 
Det skall finnas 18 barn mellan 4 
och 6 år. 
Tre personal som skall kunna 
traktera minst ett instrument var
dera. 
Öppethållande mellan 7.30 
16.00. 
En musikpedagog stä.r till förfo
gande under det första verksam- 1 

hetsåret för att dra igång musik-
1 

undervisningen. 
För satsningen på ett musik

daghem har Lunds kommun erhål
lit 50 000 kr i statsbidrag. Det är , 
bra att staten går in och stöttar 
nya pedagogiska grepp inom barn
omsorgen, men frågan är om 
det är en ökad kategorisering av 
barnomsorgsverksamheten som 
ska befrämjas. Undersökningar 
som gjorts visar på att verksam
beten på daghemmen styrs i 
mycket hög grad av i vilken 
stadsdel som daghemmet lig$er 
och VJlket upptagningsomrade 
dagh ... mmet har. Att öka denna 
kategorisering genom att ge barn, 
18 st utvalda barn, av kommunens 
alla 4-6 åringar, som har möjlighet 
att nöja sig med tillsyn, visserligen 
en musikaliskt kvalificerad sådan, 
mellan 7.30 - 16.00, tycker vi 
inom VPK-Lund är lyxkonsum
tion av barnomsorg, som är till för 
några få utvalda, musikaliskt am
bitiösa. föräldrar. 

VPK-Lunds förslag är att i stäl
let anställa specialutbildade pe
dagoger som konsulter för att ut
veckla den pedagogisk~ verksam
het som faktiskt finns till att gälla 
alla daghem i hela kommunen . 
Det kan gälla pedagoger som är 
speciellt utbildade i musik, drama, 
textil, bild och form för att näm
na några områden som personalen 
på daghemmen kan behöva hjälp 
med att komma vidare i. För att 
det skall upplevas som hjälp be
hövs en kontinuerlig, återkom 
mande, konsultation som stöttar 
och driver på för att en utveckling 
skall fortlöpa. 

Lär av Reggio Emilia! 
Låt hundra blommor blomma! 

Vid senaste kommunstyrelsemö
tet slog "den nya majoriteten" 
(sap vpk och mp) till igen och av
visade borgamas nedrustningspoli
tik. Vid diskussion av ramarna för 
budgeten föreslog borgarna att 
man skulle skära ner med 3% tvärs 
över på alla förvaltningar, men be
slutet blev att fullfölja intentio
nerna i dt:n Ekonomiska verksam
hetsplanen som sap, vpk och mp 
gemensamt ställde sig bakom vid 
budgetdebatten i fullmäktige. 

Det är positivt att mp så en
tydigt avvisar det borgerliga för
slaget. Borgarnas diskussioner 
om att förstärka budgeten är ett 
sätt att bereJa vägen för en för
sämrad kommunal service. 

Redaktör M's lördagskrönikor i Sydsvenskan tillhör den 
obligatoriska läsningen för den som är intresserad av den 
lokala politiska scenen. Det är inte alltid de är intressanta. 
Det kan t.ex. bli lite väl mycket om hur talträngda kom-
munalpolitikerna är och de därav följande alltför långa full
mäktigesammanträdena, men det är när allt kommer om
kring en legitim arbetstidsfråga för kommunalreportrar. Men 
i huvudsak är de läsvärda och viktiga - jag tror att de både 
speglar och anger tonen för hur en upplyst borgerlighet ser 
på den lokala politiken. sydsvenskan har ju hegemoni bland 
medierna i Lund - Arbetets lundaredaktion har aldrig fått 
resurserna eller brytt sig tillräckligt mycket och lokalradion 
som på många andra ställen i landet har varit en frisk kraft 
är i Malmö bara småtrevlig och orkeslös. 

Alltnog, det var med skräck
blandad förväntanjag kastade mig 
över lördagens krönika. Skulle Jan 
Mårtensson nu läsa lusen av Vpk 
Lunds kommunalpolitiker för 
deras politiska bottennotering, 
deras allmänna vulgaritet och sans
lösa påhopp pä en av stadens mest 
aktade medborgare. Jag syftar 
naturligtvis pä Vpks motion rik
tad mot kommunalrådet Rydes 
agerande som politiker och privat
person i kulturhusfrågan. Man 
kunde ju tänka sig att ett och annat 
skulle kunna sägas, menar jag. 
Och för all del , Mårtensson är 
inte helt nådig, Vpk får några 
skopor ovett. Men det intressanta 
är att det huvudintryck som kvar
står när man läst artikeln är att 
Ryde faktiskt klandras för sitt 
agerande . Det är nästan med ett 
beklagande som redaktören note
rar att angreppet från V pk ger 
Ryde en skjuts uppför modera
ternas fullmäktigelista: "Med 
sådana fiender behöver han inga 
vänner". 

Det är verkligen ingen dålig 
formulering, den är väl värdig 
en gammal Lundagårdsredaktör, 
och jag skulle gärna ha gjort den 
själv, men jag undrar om inte re
daktören har brutit tankekedjan 
ett steg för tidigt. Jag vet inte hur 
det förhåller sig , men kommunal
politik är ingen barnlek utan ett 
rävspel, och Vpk Lunds valkom
mitie innehåller i år de skarpaste 
hjärnor och de mest slipade stra
teger som går att uppbringa. 
Tänk själv: vad är Vpks största 
enskilda tillgång inför kommunal
valet -85. Svaret kan bara bli ett: 
kommunalrådet Ryde(m) , man
nen som personifierar Lunds 
borgerliga regim det senaste 
årtiondet, och omger det av då
liga vibrationer. 

de rna från tidigt 70-tal" . Det är ju 
alltid roligt att få komplimanger, 
även om det är så här långt i efter
hand; jag kan inte minnas några 
lovord om elegansen på den tiden 
det begav sig. V pk Lund har alltid 
ut m är k t sig för råa person
angrepp, ohemula krav, överbuds
politik och allmän smaklöshet i 
debatter och kampanjer och gläd
jande nog har vi lyckats hålla den 
linjen. V ar alltså lugn, melodin 
fmns kvar, refrängtexten skrivs 
om just nu och den gamla hit
låten kommer utan tvivel att 
arrangeras fh.:rstämmigt för blås
orkester m .m .. 

Jag undrar om inte redaktören 
lider av den i Lund vanliga sjukan 
att tycka att allt var bättre förr. Å 
andra sidan var det ju faktiskt det 
ibland. 
Friska tag 
Jag gläds över nyheterna från 
Tornelilla där Vpk Skåne hållit 
årskonferens. Det har liksom varit 
så däst och t~'St och plågsam t 

idylliskt i det här partiet länge, 
man slumrar till. Men nu är det liv 
i luckan igen, knivarna slipas och 
det är åter en lust att leva. Skånes 
övriga vpk-are, påhejade av parti
ledningen, kunde tydligen enas 
om ett kraftfullt avståndstagande 
från de vänsteristiska studenter
na i Lund och deras skandalskri
verier i den här blaskan . Det kan 
bli ännu hårdare tag senare i 
mars när vi ska u t se folk till riks
dags- och landstingslistor. Då ska 
vi troligen ta ställning till en 
intressant fråga . Får man byta ut 
en riksdagsman även om han är en 
av riksdagens och landets ledande . 
politiker? Har vi råd till det eller 
har vi råd att svä lja ett antal prin
ciper och låta bli? Finns det bara 
två sätt att lämna ett riksdags
mannauppdrag: med huvet böjt av 
skam över bristande förtroende, 
eller utburen med fötterna först? 
J ag tycker det borde finnas andra 
varianter, åtminstone i det här 
partiet. 

Lucifer 

Det skulle vara ett svårt slag 
för valarbetet i försöken att bryta 
30 års borgarvälde i Lund om han 
plötsligt försvann som genom en 
fallucka i nomineringarna hos 
moderaterna, jag menar tänk på 
vad som hände med Yngve Holm
berg. Inför en sådan risk fanns 
bara en sak att göra: rikta ett 
hårt angrepp på Ryde som säk
rade honom en framskjuten plats 
på moderaternas fullmäktigelista. 
Sagt och gjort; allt föll ut som 
beräknat och valplaneringen kan 
rulla på som tänkt. Det är klart , 
det här är ju en rekonstruktion, 
men jag tycker den verkar trolig . 

Lennart Ryde - A ter inom skotthåll 

Nytt arr 
Mårtensson antyder att Vpk 
"letar efter melodin som 
försvann, dvs de fräna och fräcka 
men ofta eleganta kampanjmeto-



Norska tjejer trötta på fackidioti 
startar eget ~vinnouniversitet 

-

Med början i förra VB skriver Lena Lundgren om Berit Ås 
arbete med att starta ett kvinnauniversitet i Norge. I den förra 
halvan av artikeln berättade hon om varför ett kvinnouniversi-

Eftersom Berit arbetar utifrån 
modellen tvärpolitisk organisering 
tog hon i detta läge kontakt med 
en h0yrefeministisk advokat på 
ett välrenommerat advokatkontor 
i Oslo. Denna fick i uppdrag att 
skriva ett stiftelsekontrakt. Denna 
ägarform skulle frita de inblanda
de kvinnorna från personligt eko
nomiskt ansvar. I kontraktet skul
le också kvinnamakt över univer
sitetet garanteras. Detta blev gjort. 
En bank ställde upp med lån tack 
vare en annan högt uppsatt kvin
nas rekommendationer och detta 
till en summa långt över kvinnor
nas förväntningar. Första gången 
Berit besökte banken begärde hon 
ett.Jån på 900 000:-, men fick då 
bakläxa av banken som menade 

att det. krävdes ett "mera expan
sivt projekt". Andra gången be
gärde Berit 12 miljoner nkr och 
det tyckte banken lät bra. 

Ragga mer pengar· · 
Men lån ska betalas tillbaka, med 
ränta. Eftersom kvinnorna har be
stäm t att universitetet skall vara 
öppet för alla kvinnor mellan 16 
och 86 år så har de bett alla Norges 
kommuner om ekonomiskt bidrag 
i form av l nkr/kvinna över 16 år 
i resp kommun. Dessa pengar bör
jar nu strömma in. !\Ian har även 
startat en st0ttering och där kan 
man bli medlem för 100 nkr/år. 
Ett önskemål är att medlemmarna 
förpliktar sig att betala detta be
lopp i minst 3 år eftersom det är 

te~ behövs och de första motiga försöken att skaffa ett hus till 
universitetet och artikeln slutade med ett förslag att uttnyttja 
ett nedlagt ålderdomshem, Rosenlund, i L0iten. 

viktigt med ekonomisk trygghet 
särskilt i startfasen. (Adressen är : 
V~ker0vn. 135 b, 0383 OSLO 3, 
Postgirokonto 2 15 34 43.) Nu 
fmns 400 medlemmar. Det krävs 
l 000 st för att räntekostnaden 
för ett år ska vara täckt. 

Frivilligt arbete 
Många frivilliga arbetsinsatser be
hövs. Arkitekter arbetar där nu 
.och en kvinnlig agronom har an
mält sitt intresse av att odla :.1pp 
jorden som hör till biodynamiskt 
och kanske även hålla kurser i det , 
m fl insatser som gjorts. 

Spindelnätsorganisa tio n 
Berit pekade ut en viktig sak för 
oss på mötet när hon berättade 

om denna kamp för ett kvinna
universitet. Hon sa att eftersom 
kvinnor i regel saknar både tid, 
pengar och kontakter bland sam
hällets makthavare så är det vik
tigt att vi organiserar oss i spindel
nätverk. Dvs i organisationsnät 
som binds samman av många, 
många kontaktpersoner som var 
och en tar på sig små punktinsat
ser och som vekligen genomför 
dem sedan. 

Inget verkar omöjligt. Läs t ex 
artikeln om den Göteborgska 
kvinnohögskolan. Återigen, stra
tegidiskussionen är viktig nu. Slut 
upp på 8 :e mars så vi kan enas om 
ett möte för diskussion om den 
frågan. 

Lena Lundgren 

Lund i litteraturen 
Näst efter Stockholm är Lund den 
mest omskrivna svenska staden. 
Det håller åtminstone Nils Palm
borg för troligt. Under arbetet med 
sin i år utkommande bok om Lund 
i litteraturen har han hittills hit
tat ca 120 författare, som beskri
vit staden. I en föreläsning i mån
dags för Föreningen Gamla Lund 
gav han n~ra smakprov. 

Egil först 
Lund omnämns redan i Egil Skal
lagrimssons saga från 900-talet. 
Där berättar Egil hur han och hans 
män plundrar den rika handels
staden. En sann skildring kan det
ta dock inte vara - Lund grunda
des först senare. Förutom strödda 
notiser hos Snorrc, är det på det 
hela taget ganska tyst om Lund 
fram till 1700-talets slut. Den 
elake J.H. Kellgren undrade 1780 
om " någonting plattare i världen 
gives än tunna pannkakor pann
kakor och poesier ifrån Lund". 

Nej Lund i litteraturen böljar 
~ti1enligt med Tegmlr, och då 
främ st - framhåller Palmborg - i 
hans brev, där stundom dråpliga 
glim tar ge~ från livet i den aka
demiska bondbyn. 

1856 kommer järnvägen till 
Lund . Oc-h 1867 åker Orvar Odd 
från Helsmgborg till Malmö med 
tåg. Han stannar i Lund, vars nya 
järnvägsstation han entusiastiskt 
beskriver. I en dikt ett par år se
nare, "S tockholm och Lund", be
skriver han hur korsvirkesstaden 
Lund förvandlas av Brunius. 

Den klassiska tiden 
Aren mellan 1880- och 1930-talen 
är den klassiska lundask ildringens 
tid : Bååth, Strindberg , Lidforss, 
Rosenius, Ekelund, Österling , 
Piraten, Jönsson, Gullberg, Heller 
osv. I sitt föredrag valde Palmborg 
att dra fram några relativt okända 
lundaskildringar. Så har Ola Hans-

son skrivit tre " prosaskisser", där 
han gör upp med studentlivet och 
det akademiska, förtorkade Lund. 
Falstaff, fakir , skrev som gymna
sist en ganska radikal dikt om pro
stitution i domkyrkans skugga. En 
dikt som han f.ö. fick publicerad i 
stadens tidning. 

Gustaf Hellströms roman "En 
mycket ung man" skildrar som 
bekant det radikala Lund kring 
Lidforss. Boken är skriven 1923, 
den innehåller en skildring av 
ett demonstrationståg, vilken där
med torde vara den första skönlit
terära skildringen som antyder att 
det finns ett Lund utanför det 
akademiska. 

Annars beskrivs Lund i dikt 
efter dikt som den eviga ungdo
mens stad, grön, med syrener och 
vemodiga näktergalar. 

Arbetarna saknas 
Det Lund som framträder i roma
ner och dikter är, påpekar Palm
borg, det akademiska: det som 
geografiskt begränsas till stads-

kärnan. Och som någon gång kan 
sträcka sig ända till Helgona
backen eller till stadsparken. 

Att Lund vid mitten av 1800-
talet blev en industristad med en 
växande arbetarklass märk s 
knappt i lundalitteraturen. 

I en äldre författargeneration 
fanns det några få, som visste nå
got om detta andra Lund (t .ex. 
W allengren, Lidforss, Hellström , 
Nils Ludvig Olsso n). Men inte 
heller hos dem syns fattigfolket 
riktigt. De tre förstnämnda är 
trots allt akademiska särlingar in
för arbetarmiljön och Nils Lud
vigs minnen från fattiglund skrevs 
med decenniers distans . 

Palm borg påpekade , att det är 
först från och med 60-talets lunda
litteratur, som synfältet vidgas 
och nya samhällsklasser och stads
delar mutas in . Han nämnde som 
exempel 't'orgny Lindgrens fri
kyrkomiljö och Joel Ohlssons 
Klostergårdsdikt (som f.ö. stod 
att läsa i Lund sett fran vänster 
1980). 

i. 

"Dödens fält" 
På Reginabiografen visas för när
varande " Dödens fält" ("The kil
ling fields") av Roland Joffe. Fil
men skildrar den terror det kam
pucheanska folket utsatts för 
först under USA :s krigföring och 
därefter under Pol Pots regim. 

Själv hade jag onda aningar 
innan jag sett filmen. Misstanken 
fanns ju att det nu ansågs vara 
Jäoe att inför en bred publik ut
nyttja vad vi vet om de röda 
khmerernas våldsvälde till att släta 
över USA :s brott i Indokina. 

Så är emellertid inte fallet. 
Trots att handlingen är väl inrik
tad på två enstaka människoöden, 
en amerikansk och en kampu
cheansk journalist, och därför 
stundtals känns ganska tunn, så är 
"Dödens fält" en politiskt viktig 
film. 

Den visar det lidande kampu
cheanerna drabbades av genom 
USA:s bombningar och under
stryker att det var USA som drog 
in Kampuchea i Indokina-kriget 
och därför är ytterst ansvarigt för 
den utveckling som därpå följde . 
I en viktig scen säger filmens ame
rikanske huvudperson att ameri
kanarna aldrig anade vilken galen
skap deras mångåriga terrorkrig
föring skulle leda fram till . 

Filmen visar också de otro
ligt grymma förhållanden som 
rådde i krigets Kampuchea under 
Pol Pot, fullt jämförbara med dem 
i nazisternas utrotningsläger. Det
ta är viktigt att minnas när vi föl
jer rapporterna från de nu pägåcn · 
de striderna i Kampuchea. Pol Po l 
är som bekant ingen historisk per
son. Fortfarande utgör hans trup
per ett om än försvagat sa dock 
dödligt hot mot Kan1pucheas be
folkning . 

Olof Norbors; 
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Akademisk 
okunnighet 
I en intressant artikel i Syd
svenskan visar Svante Nordin med 
många exempel hur genant okun
ruga dagens gymnasister är när de 
ska börja läsa på universitetet. I 
den svenska 1900-talshistorien är 
t ex "Kihlbom och amiral Lind
man" okända. 

Själv har jag haft förmånen att 
gå i den gamla lärdomsskolan och 
klarade lätt alla Svante Nordins 
frågor. Utom en, just den om 
Kihlbom. Till slut gav jag upp och 
drevs av min nyfikenhet att slå i 
böckerna. Men även där var Kihl
bom märkligt obekant. 

Jag tvivlar naturligtvis inte på 
att denne Kihlbom har gjort en 
insats i svensk 1900-talshistoria. 
Kanske var han folkpartistisk 
kyrkofullmäktigeledarnot någon
stans i Hälsingland ,under fyrtio
talet. Men jag förstår faktisk de 
studenter som inte känner till 
hans existens. 

Jag föreslår att man till nästa 
diagnostiska prov väljer ett enkla
re exempel. Hur vore det med 
Karl Kilbom, måttligt känd 
svensk kommunistledare från 
mellankrigstiden? 

Gr 

Postadress. 

Några tankar som väcks när jag 
läser FH :s inlägg: "K vinntig 
motkultur nödvändig." VB 
m8. 
Naturligtvis har FH rätt i sina krav 
på att satsa mer på den kvinnliga 
motkulturen . Däremot har jag 
svårt att förstå det argument han 
för fram som anledning till att sat
sa mer på tjejerna. Skulle tjejerna 
bara vara värda att satsa på, för 
att verka "dämpande på gosselyn
net"? Skulle tjejerna stödjas för 
att sedan vara verktyg till att tygla 
den våldsamme mannen? Vore det 
inte på tiden att männen i stället 
tog ansvar för fostran av de unga? 
De ideal som männen står för 
måste ju förändras och vem ska 
göra det om inte männen själva. 
Många av de pojkar som är våld
samma och brutala har dåliga 
manliga förebilder eller kanske 
inga förebilder alls, förutom de 
som ges genom video, TV och se
riemagasin. Alla vuxna män har 
ansvar för den vilsenhet som unga 
pojkar idag känner. 

Jag delar FH:s höga tankar om 
kvinnors förmåga att dämpa det 
onda i världen och det onda i 
mannen. Vad jag saknar är FH:s 
tro på mannens förmåga att för
ändra sin situation och att bli en 
viktig faktor i den unga genera
tiOnens utveckling. För mig är det 
viktigt att värna om de uppväxan
de flickorna och deras rätt att an
vända sin kraft och styrka för e
gen kamp och utveckling, och inte 
bara för att ta hand om socialise
ringen av de våldsamma pojkarna. 
Fortfarande har kvinnorna långt 
kvar i sin egen kamp. Om vi inte 
lär oss att ställa krav på männen i 
samhället, att ta ansvar för det 
uppväxande släktet, kommer 
kvinnokampen att hamna i en cir
kelgång. 

LD 

POSTTIDNING 
Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJJIID 

Osmaklig 
kampanj · 
En sällsynt osmaklig kampanj har 
i dagarna drabbat en rad livsme
delsbutiker i Lund, till och med 
det arbetarrörelsen närstående 
Konsum. "Vi har spottat på de 
sydafrikanska druvorna!", förkun
nar små lappar som klistrats upp i 
fruktavdelningarna. Bakom akti
onen står enligt uppgift en ny
bildad grupp som kallar sej "Lätta 
Oket i Sydafrika-Kampanjen", 
förkortat LOSK. 

Vi uppmanar VBs läsare att 
tvätta all frukt mycket noga. Den 
som närmare vill ta del av de 
osmakliga klistermärkena kan 
vända sej till undertecknad, te l 
13 58 99, som av en slump har 
kommit över ett parti. 

Gunnar Sandin 

Sommarvandring 

En av höjdpunkterna i Vandrings
sektionens verksamhet är sommar
vandringen i utlandet. Årets land 
är inte bestäm t ännu. Det har ta
lats om att gå över den engelska 
"midjan" från Nordsjön till Ir
ländska sjön. En annan tanke är 
att följa den mäktiga Donau nere 
i Osterrike. Då kunde vi besöka 
huset där den nu så aktuelle 
Strindberg bodde under äkten
skapet med Frieda Uhl. Det kan 
bli en fin tågresa dit med besök på 
den jättestora järnvägsjubileums
utställningen i Niirnberg. · 

Tiden är emellertid bestämd. 
Vi reser den 30.6 och kommer 
tillbaka den 8 eller 9. 7. 

Information från och syn
punkter till Gunnar Sandin, te! 
13 58 99. 

· --.-~ 

BLÅSORKESTERN Sö 10.3 kll8 
Novetter, kl 19 orkesterrep . Boka 
in sommarlägret 22-29 juni! 
MÖJLIGA V ÄRLDSBILDER 
Världen bortom nödvändigheten 
av bröd men icke av bröd allenast 
Joakim Retzlaff filosof inst, Ulf 
Nymark vpk Lö 9.3 kll4.00 Cafe 
Ar i man 
PRESSTOPP IB den 9.3 

VPK IF träning som vanligt på 
Lerbäcksskolan Lö 9.3 kl 16-18 

kommunistisk 
kommunatpolltlk 

KOMPOL Må 11.3 19.30 disk om 
förebyggande åtgärder mot kvin
novåld. Disk handlingsprogram
m et. 
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