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Färre 
julgranar 

Alla kommunens förvalt
ningar ska räkna på konse
kvenserna av olika nedskär
ningar. Ann Schlyter, som 
representerar vpk i park- och 
naturvårdsnämnden, ger 
exempel från sitt område . 

-Lund växer ju och de nya 
stadsdelarna får sina grönområ
den Det ger en dubbel effekt : de 
mindre pengarna ska räcka till 
underhåll av större ytor . 

VB : Det lå ter svårt. 
-Det är omöjligt eftersom 

kostnaderna redan är nerskurna 
jämfört med tidigare. Följden blir 
en omfattande kapitalförstöring i 
Lunds parker. Ogräset tar över, 
gångvägarna blir gropiga och klad
diga. 

VB: Men somliga föredrar ju 

Fo rts på sid 3. 

HSB 
mot kvinnor? 
Den moderna kvinnan lär enligt 
tidningar och sk trend -se tters nu
mera vara fullkomligt likställd 
med mannen, dessutom i chic 
kvinnlig dräkt på väg i en komet
karriär inom näringslivet. Allt det
ta hade varit bra och riktigt om 
det bara varit sant . Tyvärr motsä
ges det ännu av verkligheten. 

I ett företag som HSB tycker 
man att dessa moderna tider dock 
borde vara förverkligade . Döm om 
vår förvåning när vi nu hör att så 
inte är fallet. Enligt vad som kom
mit till V B:s kännedom har tvärt
om HSB olika anställnings- och lö
nesystem för män och kvinnor ! 
Är man kvinna får man t ex inte 
tillgodoräkna sig en helg som in
faller samtidigt med att man blir 
anställd , vilket får till fö ljd att 
man b åde får avdrag på lönen för 
den månaden och att man inte får 
räkna dessa dagar som semester
grundande . För manliga anställda 
gäller däremot in te dessa begräns
ningar. De blir anställda från och 
med hela månaden . 

Vi väntar nu med spänning på 
fortsättningen. Har HSB fler in 
skränkningar för kvinnor i sina an
stäl lningsförhållanden? Är dessa 
omständigheter något som med
lemmarna i HSB känner till och 
kan tänka sig stödja? 

Tyvärr är tydligen verkligheten 
så att kvinnokampen ännu måste 
drivas hårt. 

.Nya spöken i 
Lundagård 

(VB-tips från Birgitta Fernstedt) Lund har en gammal historia 
och krockar mellan bevarandekrav, traditioner och krav på för
nyelse är ständigt på tapeten. Den senaste konflikten gäller nu 
Kungshuset i Lundagård. 
Detta hus har under de senaste 
åren varit säte för filosoferna i 
Lund men nu har Pia Sellers, lo
kalansvarig på universitetet, före
slagit att UB skall flytta in med 
bl a Sten Bromans samlingar av 
holländska böcker . I Lundagårds
huset skall man då ha ett bokmu
seum. Mot detta protesterar filo
soferna som vill se en levande 
verksa mhet i Lundagård och dess 
utom inte har något emot att de 
själva är en del av detta liv. 

ömtåliga böcker 
Onekligen kan man ställa sig frå
gande tiiJ om Lundagårdshuset 
och Lundagård blir trevligare av 
att fyllas med Sten Bromans 
praktband . De är nämligen så öm
tåliga att vi vanliga inte kommer 
att få tillträde . Alla läser förstås 
inte filosofi men filosofiska insti
tutionen är ju en av universitetets 
mer utåtriktade , och även Filoso
ficirkeln i huset har vunnit lunda
bornas hjärta . 

Protesterande personal 
Personalen och eleverna på teo
retisk och praktisk filosofi samt 

ide och lärdomshistoria har nu 
gått ut med en protestlista . Listor
na cirkulerar nu runt i staden och 
VB kan inte annat än att uppma
na sina läsare att skriva på. 

Hellre än att utlämna Lunda
gård till gamla spöken och böcker 
trivs vi med det gamla hemtrvliga 
spöket Mattias Frem ling, profes
sor emeritus, som redan finns i 
Lunda gårdshuse t . 

Nya planer för UB 
Något beslut är ännu inte fattat , 
bokmuseet ingår i en total över
syn av UB:s lokalbehov där Pia 
s ellers har nya ideer med sig från 
en amerikaresa där hon lärt sig att 
inrätta mysiga, blomstersmyckade 
läsesalar med trevliga terminal
bord. Detta låter ju beundransvärt 
men skall inte hamna i Kungshu 
se t som stängs helt utom ute på 
teknis. För att Lundagårdshuset 
skall kunna bli bibliotek krävs en 
omfattande upprustning och mus
jakt, något som universitetets 
budget kanske inte klarar. Till 
dess kan vi räkna oss till 'filoso
fins vänner" och kämpa för e tt 
levande Lundag1rd ! 

1st of 
May is 
here again 
Demonstration! 

Samling på Clemenstorget kl 
13, avmarsch kl 14. Avslutande 
möte på stortorget med journa
list Karin Månsson från Stock
hokm som huvudtalare. Kortare 
anföranden av Bodil Petersson 
från Kommunistisk Ungdom och 
Sathiaseelan Govender från ANC . 
Talen tolkas till dövsprak. Musik 
av Lunds Kommunistiska Blås
orkester under ledning av Maria 
Sundqvist. Insamling till Nicara
gua . 

Öp.pet hus! 
Oppet hus i stadshallen kl 

11-18. På bottenplanet t1era in
tressanta lundautställningar. I ses
sionssa len körs gamla kortfilmer 
från Lund för den nostalgiske fin
smakaren , bl a en om badhusbyg
get på 1930-talet. I övrigt serve
ring, musik , bokbord samt film, 
sagor och annan aktivitet för 
barnen . Välkomna in - vpk-are 
dock inte utan medhavda kakor 
till serveringen! 

Fest 
Traditionsenlig förstamajfest i 

stadshallen kl 20-01 . Kom och 
skaka lo ss efter det mer seriösa 
firandet. Festprogram med musik
entertainern Jonas Forssell fr:ln 
Stockholm och Blåsorkes tern. 
God mat och lämplig dryck. Lyss
na och dansa till "Kvintetten" 
friin Malmö som spelar ja zz, fu
sion och latin . allt i egna kompo
sitioner och arrangemang . 



~~ 
~n.s Q.rii., 

Fortsatt kamp 
mot utsläppen 

Länsstyrelsen har nu bestämt 
hur stora utsläppen från Åkerlund 
& Rausing och Tetra Pak får vara i 
fortsättningen. I flera avseenden 
är restriktionerna kraftigare kraf
tigare än vad många hade befarat, 
men företagen tillåts även i fort
sättningen släppa ut hundratals 
ton av miljöförstörande kolväten. 

Den kraftfulla opinionen har 
helt klart förmått dels företagen 
att sänka sina krav, dels länssty
relsen att tvinga dem minska ut
släppen ytterligare . Men situatio
nen är ändå inte på något sätt till
fredsställande. Fortfarande dör 
skog i Småland och Blekinge pga. 
utsläppen från Lund . Fortfarande 
skall de boende på Klostergården 
utsättas för stora toluen utsläpp. 

Landstingets miljömedicinska 
funktion har ungefär samtidigt 
presenterat en spridningsberäk
rung för utsläppen av etylenoxid 
från Gambro. Undersökningen 
om fattar också en beräkning av 
den ökade cancerfrekvensen i 
Lund till följd av utsläppen. Ett 
par dödsfall på hundra år kan man 
räkna med om enbart hänsyn tas 
till etylenoxiden. Utsläppen från 
Gambro övertiger den nivå som 
bedömts acceptabel av det ameri
kanska naturvårdsverket och sta
tens miljömedicinska laborato
rium . 

Riskerna för negativa effekter 
på befolkningen blir givetvis myc
ket större om den utsätts för 
många olika giftiga ämnen. I Lund 
är befolkningen mycket mer ut
satt än på de flesta håll i landet. 
Därför finns det ingen anledning 
att acceptera de nivåer som ut
släppen har idag. 

Länsstyrelsebesluten vad gäller 
Åkerlund & Rausing har helt rik 
tigt överklagats. Beslutet om ut
släppsnivåerna fr ån Tetra Pak bör 
på motsvarande sätt prövas av re
geringen. Utsläppen av etylenoxid 
från Gambro måste upphöra. 

Lundaborna har rätt att slippa 
andas hälsovådlig luft. Företagen 
skall inte ha rätt att utsätta dem 
för denna. Regeringen bör inse 
detta och skärpa kraven. 

Frihetskämpar 

Under Vietnamkrigets dagar 
gjordes en hyllningssång till de 
gröna baskrarna. ]ag har tagit mig 
friheten att modernisera den lite. 

Krig och död 
I fjärran land 
Våld och nöd 
Ett land i brand 
Men i sken från en handgranat 
Står en amerikansk soldat 

Han kom dit 
Ty där var fred 
Stackars folk 
Av fred det led 
Men så sköt han en salut 
Och lidandet tog plötsligt slut 

I lågor står 
Vartenda hus 
Natten blev 
Så varm och ljus 
F rihetselden som han tänt 
Är en present 
Från hans president 

Han kom dit 
Från Hollywood 
Där han hade 
Repat mod 
Tränat på att vara god 
Slåss och sparkas och se blod 

Hans hjältemod 
Är kargt och bryskt 
Hans värld är god 
Allt annat ryskt 
Ratata barn-bom och tjong 
Är hans musik så hör hans sång 

"Freedomfighters 
Ram-bam-boo 
Yankiedoodle 
Rocky II 
Stars and stripes forever more 
We kill for peace 
And fight for war" 

Lars-Ake Mikaelsson 

Den lysande stigen 
Lunds dagmammor är åter på 
krigss tigen . Den här gången gäller 
det den ersättning dagmammorna 

fa r för köp av mat, leksaker och 
anna t som dagbarnen behöver. 

Idag får dagmammorna ersättning 
med 32 kr för barn som är när
varande 5 timmar eller mer, och 
med 16 kr för barn som är närva
rande kortare tid. Nu vill social
nä mndens borgerliga majoritet 
ändra systemet så att ersättningen 
i fortsättningen ska utgå med 3,50 
per timme och barn. Detta kom
mer för en del dagmammor att 
innebära en sänkning med så 
mycket som 700-800 kr. 

Vid socialnämndens senaste 
sammanträde gick Vpk och s 
emot den föreslagna förändringen. 
M p var för en förändring av syste
met , men ville att lika mycket 
pengar rotalt skulle betalas i er
sättning till dagmammorna även i 
fortsättningen . 

Sumer is acumen ·in 
Det var en gång en blåsorkester 
som inte var som andra blåsor
kestrar i Lund. När andra blåsor
kestrar spelade i militäruniform 
eller i konstiga kostymer med 
medaljer på så bestod den här or
kestern av helt vanligt klädda 
människor. Och jämt skulle · dom 
spela progressiva låtar. 

Men en dag tänkte orkestern 
att nu skulle den klä ut sig riktigt 
ordentligt och spela urgammal, 
knappt progressiv musik, för det 
skulle bli medeltidskarneval i sta
den. Alla barnen skulle klä ut 
sig i medeltidskläder, för de yux
na trodde då att barnen skulle 
lära sig vad medeltiden var för 
någonting . 

Och så kom den stora dagen 
då karnevalståget skulle utgå från 
stadens park, där alla ankor fanns. 
Många hundra människor hade 
samlats för att ha skoj tillsam
mans. Och bland alla utklädda 
fanns blåsorkestern också. 

För att ingen skulle ta anstöt 
hade den döpt om sig till blås
orkestern '" Digerdöden ', som 
det stod på ett plakat som bars 
längst fram. På baksidan kunde 

man läsa "Länge leve Robin 
Hood'. 

Karnevalståget satte sig i rörel
se och kom så småfingom in på 
Stora Södergatan. Där kom den 
förföljde moderatpolitikern Len
nart Ryde förbi, med sin förtju
sande dotter på axlarna. Usch 
tänkte Lennart när han läste pla
katet, Robin Hood tog ju från de 
rika och gav till de fattiga. Tvärt
om ska det vara för annars funge
rar inte marknadskrafterna. 

Och människorna stod i täta 
led utmed gatorna och förundrade 
sig storligen över den fina orkes
tern. Blåsorkestern "Digerdöden" , 
det är grejer det , tänkte dom. Men 
en liten flicka, som just h ade läst 
Kejsarens nya kläder av H .C An
dersen, tittade med sina klara ö
gon på orkestern och sa: det är 
ju Lunds urkommunistiska blås
orkester som går där, j ag känner 
igen den där skäggiga farbrom 
med bastuba som luktar kloster
likör. 

Och då såg folket vilka rackare 
det var som spelade, och några 
rynkade på näsan men dom flesta 
tyckte tyckte om det okommersi
ella initiativet. 

Och orkestern spelade sina tre 
marschlåtar om och om igen. Till 
slut sa en .av musikerna: kan vi 
inte spela något annat. Jovisst, sa 
en häxa som råkade komma förbi 
och så ställde orkestern upp sig på 
Kulturen och spelade några nya 
fräscha medeltidslåtar. 

Alla åhörare var nöjda med det 
tidstypiska spelet, utom en liten 
pojke som sa att han saknade den 
fina medeltidshiten "summer is a ' 
cumen in". 

Den tar vi nästa gång det blir 
medeltidskarneval, sa häxan, och 
så var det inget mer med det. 

Tant Fina 

l<affe i Lund 
"Runt ett vackert dukat 

kaffebord träffades fr v Nils 
Arne Andersson, överste Sven 
Åke JanssonDmajor Petersson 
och Gun He svik för att lära 
känna varandra", står det un
der en bild i S y dis den 17.4. 
Det är kommunen som bjuder 
militären på fika. Man diskuterar 
inga konkreta problem, fast man 
tar upp förhål landena på Revinge
fåltet, och inte minst förslaget om 
att riva en massa bostadshus i om
rådet. Fast man träffas bara för 
att bli bekant, och allt är mycket 
vänligt och informellt. 

Ja, detta är svensk politik i ett 
nötskal - eller snarare kaffekopp. 
Kring den bruna vätskan samlas 
nämligen beslutsfattarna för att 
lägga grunden till de beslut, som 
sedan ska äga rum på den poli
tiska arenan . Och så här går det 
till även i kyrkliga, företagsstra 
tegiska och förmodligen även mili 
tära sa mmanhangen . 

Inte underligt om de tunga 
politikerna blir irriterade om de 
ska behöva diskutera problem, 
som redan är lösta tack vare de 

informella kaffestrukturerna . 

Slöseri 
Upprörande är det dock att det 
ska behövas kaffe för att kitta 
samman makthavarna på olika ni 
våer , eftersom kaffe är en dryck 
som förutsätter ett fruktansvärt 
slöseri med jordens resurser, i 
länder som skulle behöva odla 
nyttigare grödor. 

Vem vet, kanske är det kaffe
plantans utbredning som är den 
yttersta orsaken till att Iatiname
rikas urskogar huggs ner? 

Men vilket svenskt parti skulle 
våga även tyr a sin väljarbas på 
denna fråga? Kanske ändå vpk
Lund kunde gå i spetsen genom 
att t ex kommunalpolitikerna väg
rar dricka kaffe på fullmäktiges 
sammanträden, därvid bekämpan
de de kaffesörplande maktstruk
turerna och stödja tredje världen. 

Te är ju inte heller särskilt bra, 
eller choklad. Går det inte att få 
fram en inhemsk produkt: tall
barrsee grankottekaffe, kastanje
choklad, makthavremust ... 

Mjau 



ETT UR V AL TITLAR 
från 

SYMPOSION 
BOKFÖRLAG 

Per Erik Ljung m fl 
Angestens hemliga förgreningar 

S tig Dagerman 
"Detta är en originell bok .. . ett 
pionjärarbete". (Mikael Löfgren, 
Expressen) Drygt 30 år efter att 
Dagerman dog för egen hand är 
han fortfarande en mycket älsk
ad författare . Denna essäsamling 
är emellertid det första försöket 
att verkligen tränga in i texterna, 
svara på deras politiska och psy
kologiska tilltal, fril ägga deras 
nät av symboler, komma deras 
sällsamma fascinationskraft på 
spåren . 136 s. Pris: 79 :-

Peter L u thersson 
Modernism och individ ualitet 

"Luthersson framstår som en av 
våra främsta modernismkännare. 
Frågorna är ställda med sådan 
dödsföraktande ikarisk djärvhet 
att det gör den här avhandlingen 
till den mest spännande jag läst 
på länge." (Anders Gullhed, Obs
kulturkvarten J 550 s. Pris: 160:-

Göran Dahl 
Begär och ki-:i t ik 

Är förnuftet "t erroristiskt "? Er
bjuder begäret frigörelse? Är den 
kritiska teorin död? Dessa frågor 
behandlas egensinnigt och spän
nande. 244 s. Pris: 110:-

Ola Tunander 
Den svarta duvan 

"Tänkvärt. . . överraskande fri 
från schabloner och propaganda
fraser." (Svan te No rdin, SDS) 
Säkerhetspolitiska analyser, dis
kussion om fredsrörelsen , essäer 
om Hegel, Tarkovskij , industria
lismen, vänsterns dilemma m m. 
244 s, rikt iii. Pris: 79:-

Johan Fornäs 
Tältprojektet 

Musikteater som manifestation 
"Nästan varje uppslag är ett 
konstverk där den berättande 
texten blandas med noter, inter
vjuer med medverkande och bil
der från föreställningen. Det gör 
boken inte bara lättläst utan även 
föredömlig som dokumentation" 
(PG Engel, Svenska Dagbladet) 
Stort format. 380 s. Pris: 155:-

Beställ billigast f rån 

SYMPOSION 

Box 16 O, 2 21 00 Lund. Tel: 
08/38 80 46 el. 046/15 08 00 

Har DU prenumererat på Res 
Publica? 4 nr/159:- Passa på! 

Att kvälja dom 
I tisdags. samlades ett femtiotal 
kvinnor och några män för att pro
testera mot den uppmärksam
made domen vid Malmö tingsrätt 
där två män för ett tag sedan fri
kändes från misstanken om att ha 
våldtagit en 16-årig flicka . Under 
två timmar utsattes flickan för 
avancerade sexuella övergrepp mot 
sin vilja och hon har bedömts som 
trovärdig. Trots detta frikändes 
männen. Domen har väckt stor in
dignation dels pga domslutet men 
också pga den kvinnosyn som 
framkommer i domen. Flickans 
uppträdande, klädsel och mot
stånd beskrivs i domen på ett syn
nerligen kränkande sätt . 

Det var den andra rättegången . 
Den första var ogiltig pga för få le
damöter. Det var först efter hot 
om JO-anmälan som åklagaren tog 
upp ärendet till ny rättegång. 

Domen är ett hån mot strävan 
för j ämställdhet mellan könen . 
Många på mötet var upprörda och 
den allmänna men·ingen var att 
man måste bilda opinion för att 
via det allmänna rättsmedvetandet 
agera för att denna dom inte blir 
normgivande En folkpartistisk 
kvinna skilde sig · från mängden 
och tyckte att männens uppså t 
nog inte var styrkt, dvs flickans 
nej var kanske inte tillräckligt 
starkt. Men då påpekade någon 
att detta synsätt är en förolämp-

Umeå rör sig 
Politiska klimatförändringar 
brukar först märkas i univer
sitetsstäder. I kårvalet vid 
Umeå universitet har vänstern 
nu fått majoritetet. Centern 
och moderatema har gått till
baks ett par mandat och li
beralerna har ökat ett. 
Vindhelvetet tycks alltså ha vänt 
igen däruppe i norr. Emellertid 
har valdeltagandet krympt väsen t
ligt, vilket kan vara ett tecken på 
fortsatt politisk likgiltighet från 
framtidens mandarinskikt , som 
mer tror på börsen än folket . 
Härpå tyder också det faktum 
att "motionspartiet" blivit det 
näststörsta kårpartie t, i j ämnhöjd 
med sossarna. 

Vänstern består av v pk ( 7) , 
socialdemokraterna (6) och väns
tersocialdemokraterna (2). Det är 
en intressant konstellation, bland 
an nat för att "tokvänstern" sak
nas. 

Den NYA VÄNSTERN, som 
måhända även är på väg i Lund, 
bör kunna lokaliseras i ett medel
värde kring begreppet "vänster
socialdemokrati" (eller som ita
lienska kommunistpartiet defi
nierar sig på sin senaste kongress: 
ett modernt reformparti som är 
en integrerad del av den västeuro
peiska arbetarrörelsen) 

Om denna kraft kunde förena 
sig med sportfolket så kunde ex
trempartiet moderaterna hälsa 
hem. Och varför inte detta sken
bart omaka äktenskapet , det arbe
tande folket har alltid tvungits 
sköta sina kroppar, medan borgar
na suttit på verandorna med grogg 
och cigarr. 

Sportred. 

ning mot män som varande helt 
igenom obegåvade i att kunna av
läsa en kvinnas vilja till samlag. 

En av mina kuratorskollegor 
har bevittnat en rad våldtäktsmål 
som alla utmynnat i frikännnande 
av männen . Kvinnan har en oenga
gerad åklagare på sin sida medan 
mannen har en bra advokat som 
för hans talan. Det är kvinnans 
trovärdighet som ifrågasätts, det 
är hon som får schavottera. Det är 
fullt förståeligt att många våldtäk
ter aldrig anmäls och även om de 
anmäls är det inte alls säkert att å
klagaren tar upp ärendet till rätts
lig prövning. 

På mötet fanns de flesta poli
tiska partier representerade. Tan 
kegångar väcktes om tvärpolitiska 
initiativ bl a för att få till stånd en 
ändring, så att kvinnor i våldtäkts
rättegångar får ett personligt om
bud(nu tillvaratar ett personligt 
biträde endast ev hav om skade
stånd) eller få< möjlighet att välja 
åklagare. 

De politiska partierna måste ta 
sitt ansvar och på olika sätt agera 
för en ändrad praxis. Det mås te 
bli ett slut på de känslomässiga 
våldtäkter som försiggår bakom 
lykta dörrar under överinseende 
av representanter för vårt svenska 
rättsväsende. 

Bodil Hansson 

Forts från sid 1. julgranar 
grönområden som är lite naturlig t 
vildvuxna? 

- Det gör jag också ibland, 
men mer ogräs brukar inne bära 
problem för allergikerna. Nu är 
det också risk att man för den 
kvarvarande ogräsbekämpningen 
återgår till kemiska medel i stället 
för den dyrare manuella metoden. 

VB: Men kan man ändå inte 
tänka sej längre uppehåll i gräs
klippningen och mindre hackande 
i rabatterna? 

- Jo i princip. Men det kräver 
parker med andra växter. En sån 
omläggning tar tid och kostar 
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pengar, och de investeringarna är 
inte planerade. 

VB: Finns det då inga andra 
sätt att spara? 

- På kort sikt ser jag inget 
som inte gör parkerna avgjort 
sämre. På längre sikt får grönom
rådena min skas så att ytan svarar 
mot anslagen. Vi i vpk har före
slagit att inte kommunen utan 
företagen själva ska bekosta grön
skan vid de nya indust riområdena. 
Glädjande nog har socialdemokra
terna tagit upp det förslaget. 

Men på kort sikt blir det färre 
parksoffor, mindre sand i sandlå
dorna, färre arrangemang och fär
re julgranar. 

Från det 
kommunala 

Från den l jan i år ska svenska 
tätortsbor få möjlighet att avnjuta 
TV-utbudet i världsrymden. Tele
verket och andra intressenter har 
fått rätt att ta ner satellitTV med 
stora parabolantenner för att vi
darebefordra programmen via ka
bel. Det ska fungera som stora 
centralantennsystem . Televerket 
satsar hårt och vill kollektivanslu
ta hela bostadsområden till sin 
kabel. Kostnaden ska betalas via 
hyran . 

Lund har haft kabelTV på för
sök sedan 1983. Det har inte bli
vit .någon succe. De starka protes
terna i bötjan tvingade Televerket 
att medge frivillig anslutning i 
Lund. Här erbjuder man fastig
hetsägaren att ersätta centralan
tennen med Televerkets kabel. Det 
blir billigare än normal antenn
service - hur det går ihop eko
nomiskt vet endast Televerket. 
På det sättet har man dragit sin 
kabel till ca 10 000 hushåll. De 
som vill se satellitprogrammen 
måste hyra en speciell tillsats. Hit
tills är det bara 35% av de tillfrå
gade som velat ha satellit TV . 
Ä ven på tillsatsen håller Telever
ket häpnadsväckande låga priser så 
det är inte kostnaderna som av
skräcker utan snarare en kultur
politisk tveksamhet. Lundaborna 
vill inte ha sate llit TV därför att 
programmen är dåliga och därför 
att man inte vill utsätta sina barn 
för ohöljt kommersiell TV . 

Misslyckandet avskräcker inte 
Televerket. Man fortsätter sin 
energiska övertalningskampanj 
och planerar att dra kabeln till 
ytterligare lO 000 hushåll i Lund. 

Försöket är inte utvärderat. 
Vad anser de som som haft satellit 
TV? Hur många har lämnat till
baka sina tillsatser? Hur har bar
nen påverkats? Hur ska kabeln 
betalas när så få vill använda den? 
Ska vi betala kabelkostnaden via 
andra teleavgifter? Tänker Tele
verket i fort sä ttningen ta ner alla 
satellitprogram? Vem ska i annat 
fall ha inflytande över urvalet? 
Televerket borde förmås att stop
pa sin kampanj och ge oss tid att 
diskutera alla dessa frågor. 

Televerket måste hålla en ka
nal öppen för lokalTV. Det har 
riksdagen bestämt . LokaiTY had e 
man kunnat sända på vanligt sätt 
med större spridning och tilllägre 
kostnad. LokalTVn behöver inte 
någon kabel - det är kabeln som 
behöver lokaiTY som e t t slags 
kulturpolitisk fernissa. 

I Lund har lokalsändningarna 
skötts med hjälp av personal från 
utbildningsradion och finansieras 
med statl iga ans lag .. Nu är de stat
liga anslagen slut och kommunsty
relsens lokalTV-utskott som be
står av Claes-Göran Jönsson(s) 
och Annika Annerby(m) letar 
desperat efter organisationer som 
j ämte Lunds kommun ska ingå i 
en förening som finansierar och 
sänder lokaiTV . Innehållet i sänd
ningarna har man inte diskuterat . 
Låt oss hoppas att det inte blir 
en TV-version av " Vi Lundabor" 
- kommunens informat ionstid 
ning. 
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Politik, inte nostalgi! 
Det är en trä t t Gunnar S tens

son som i VB nr 11 skriver o m de 
två senaste demonstrationerna 
som han traskat med i. Det var 
bättre förr minns han i ett ögon
blick av uppsluppen entusiasm, 
och de många bekanta och bekan 
tas bekanta som ännu går med i 
tågen redovisar han noggrant. 

Lundensisk vänster förvånar 
en nykomling i staden. Den fa
miljära tonen ger på något sätt in
tryck av att ha ersatt det som vän
ster brukar förknippas med - po
litisk analys och agitat ion . Den 
politiskt intresserade söker nämli
gen förgäves efter minsta tillstym
melse till värdering av demonstra
tionerna . 

Vad som gick fel på fredagen 
vet inte jag, men om lördagens 
demonstration tycker j ag det 
finns mer att säga än Gunnar 
Scensson tycks mena . 

Bäste Gunnar, tvåhundra per
soner i en demonstration som alla 
fullmäktigepartierna - och lilla 
sk p - stöder , är väl att betrakta 
som ett genombrott för opinionen 
i Lund mot Sovjets krig i Afghani
stan? Det var inte många j ämfört 
med de tiotusen som demonstre
rade i Stockholm förstås, men så 
var det också första gången här . . 

Det är också sant att det var 
fler som de ltog i protesterna mot 
USAs bombningar av Vietnam, 
men den viktiga frågan är: Hur ska 
vi bli lika många som höjer våra 
röster och skakar nävarna i pro
test mot Sovjets bombningar av 
Afghanistan? Helst på kortare tid. 
Vietnamrörelsen borde ju ha lärt 
oss att protestera mot stormakts
övergreppen. Det tycks dock som 
om många har glömt den läxan . 

Att vpk Lund skulle ha gjort 
vad man kunnat för att inpränta 
den är knappast med sanningen 
överensstämmande, Gunnar. De 
affischer som föll på dina parti
kamraters lott att sprida låg än
nu dagen före demonstrationen 
kvar på partilokalen l Veckobladet 
som kom ut den 22 mars innehöll 
fem magra rader om den stora so
lidaritetsmanifestationen den 22 
mars' Hur tror du Gunnar (och ni 
herrar VB-redaktörer! J att vi ska 
bli så många fler om man inte på 
alla sätt mobliserar? 

För självkänslans skull kan 
man kanske tillå ta sig att skriva 
som du gör, Gunnar , att flest de 
monstrationer gick bakom vpks 
paroll, och så nästan våga antyda 
att demonstrationen ju var vpks! 
Faktiskt förhö ll det sig naturligt
vis så att hela tåget samlades bak
om en paroll, inte bakom vpks 
banderoll med texten "Sovjet ut 
ur Afghanistan" . 

Den fråga jag ställer mig efter 

Postadress. 

läsningen av G unnar Scensson i 
VB nr 11 är vilket ansvar vpk 
Lund tänker ta för att stärka opi
nionen mot Sovj ets krig . Det är 
inte orden det k ommer an på , det 
är i handling vännerna prövas . 

Den viktiga frågan kanske 
Gunnar Scensson kan besvara när 
han vilat ut efter allt demonstre 
rande. Behåller han nostalgin för 
sig själv och kommer till politiken 
ska jag med intresse läsa vad han 
har att säga . 

Anders Davidson 

G e n o m ett f ö rb isee nde av oss har 
den här insända ren ko m mi t in nå ~ 
go t fö rsenat. V i bek lagar. 

__ Red. 

Svar till Gunnar Sandin 
Det verkar som om jag på 

grund av obekantskap med en av 
de senaste språkliga nydaningarna . 
har råkat orättvist beskylla min 
värderade vän Gun nar Sandin för 
bildningshögfärd . Till mitt försvar 
kan j ag utom den tilltagande åder
förkalkningen anföra, att jag fort
farande är alltför aktiv och verk
sam för att hinna följa med de 
borgerliga stockholmskåsörernas 
framfart i spalterna . 

Att jag ändå inte grep t ill 
skrivmaskinen helt i onödan för
står j ag när jag läser Gunnars slut 
ord, där han hotar med att även i 
fortsättningen " eftersträva de väl
riktade slagen under bältet". Det 
vill jag på det bestämdaste varna 
för. Vill vi gagna socialismen , bör 
vi nog rikta våra slag så att de 
hamnar ovanför bältet . Det är na
turligtvis lite svårare, men i gen
gäld desto effektivare. 

Lars-Arne Norbo rg 

stoppa kärnvapenproven! 
Så besvikna vi blev över att 

USA återupptog sina kärnvapen
prov . Vilken makalös brist på 
sunt förnuft. Vi måste hjälpas 
åt att få stopp på dessa vansin
nigheter. 

Vi är inte så maktlösa som vi 
ibland tycks tro, utan vi kan med 
gemensamma krafter visa vad vi 
tycker och tänker. Detta fram
förde MajBritt Theorin vid social
demokrat iska kvinnad istriktets 
konferens den 12.4. Alla vi som 
vill stoppa kärnvapenproven ska 
skriva brev till Ronald Reagan och 
framföra våra synpunkter. Adres
sera breven till presidenten , USAs 
ambassad, Stockholm. Där är man 
skyldig att översätta och vidarebe
fordra post . Skriv breven en och 
en så att massor av protestbrev 
svämmar in på ambassaden. Ju 
fler desto bättre så att vi kan visa 
hur stor opinionen mot kärnva
penproven är. Tillsammans blir vi 
starka . 

Icke-våldsgruppen i Lomma 
Gudrun Svensson 

Karin Persson 
m fl 

PS Detta kan naturligtvis gälla alla 
sorters öcergrepp, t ex bo mb ning
en av Libyen . 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs 
222 20 UJN!D 
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Företagsamhet 
Allt fagert tal om humaniora 

till trots vill de skära ner ämnet 
medeltidsarkeologi i Lund, och 
det är ju inte bra. Därför gladde 
det verkligen vårt hjärta när vi i 
Arbetet den 16.4 kunde läsa den 
stora rubriken FÖRET AG V Ä D
JAR FÖR MEDELTIDSARKEO 
LOGI. 

"Företaget" visade sej vid när
mare påseende vara fi l kand Sölve 
Johansson. Som så många andra 
förhoppningsfullt strävande aka
demiker har han satt sej själv på 
bolag, Antikvarisk Konsult AB. 
Det var alltså inget stort företag 
som reagerade men å andra sidan 
är ju medeltidsarkeologi ett rätt 
litet ämne, redan före nedskär 
ningarna. 

Och stort eller smått, det är 
den osjälviska ansatsen som räk
nas. Den har vi tacksamt noterat 
förr. När Bjärsjöholms gamla slott 
utanför Ystad nyss hotades av riv
ning , framträdde byggnadshistori
ker Sölve J chansson i tidningen 
och förklarade, att han som bi
drag till renoveringen skulle skän
ka hela (vår kursivering) överskot
tet från försäljningen av den bro
schyr som han hade skrivit om 
slottet. 

Ett par handslagna tegelstenar 
bör det ha blivit för pengarna , och 
skam den som tänker illa därom. 

Grr 
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EFTERLYS N ING! ~ J ag spel ar i nge t bl ås in~trumen . 
- dä rfö r h ar j ag inte sa r ol1 gt 
vpk! R en t u tav en smul a trå kigt . 
Me n så h ar j ag k om m it at t ta n k 
p å att det skulle k unn a f in na 
p lats för f le r k ul t urell a blon1 st~ 
i vpks k u lturell a bukett . D arfo 
vi l l jag unde rsöka intresset för b i l· 
dandet av en ko nstg rupp d är b ild 
skap an de kam rate r kan m ötas . Jag 
tä n ke r m ig inte någon ag i tpropb ~i
gad utan nåt mer sti lisamt - vil 
ket dock in te h indrar prop agan da· 
i nsatser vid v alda t illfä llen. 

Sva r til l denna t idn in gs red , 
m ä rk ta l on ge n " konstgrupp " . 

R abert Berg 

In t resserad av k ol lekt ivb oende i 
A k arp? Ring E lsie Fro mberg, te l 
040-46 0323 . 

l 

BAND ER OLLER EFTERLYSES. 
" Bevara våtmarken - ge oss löv
grodan åter' ', "Ingen soci a lism 
utan demokrati - ingen de m o
k rat i utan socia lism", " K ungs
marken åt folket - bort m ed 
go l fa r na" . 
GLÖM INTE V B -U T DELNING 
EN! V p k- lokalen öpp en 8.30-
17.3 0 samt mån dag kvä ll. 
NÄSTA M EDLE M SM ÖTE l VPK 
1 5. 5 beh and lar program kom issi o 
nens arbete . Jörn Sve nss o n oc h 
To ra Friberg i n ieder . l B-presstopp 
2 .5. V äl k omn a med d ebatti nl ägg. 
BL A SO RK ESTER N . Sö 27.4 k l 
19 på Pal aestr a genrep in fö r d e 
monstrati on och möte n. 1 .5 or
k ester 1 ( H e lsingbo rg ) sam ling 
C lem enstorget 9.45, o rk ester 2 
(Landskron a) saml ing Clemen s
torget k l 10. s extette n spe l ar på 
Storto rget. Domkyrkospe l kl 18 , 
fes t spel 2 0 .45. Vi d p rob lem r ing 
O w e 146794 , Eva -Stina 134093 
el ler Kristi n a 113086. 

Ko m p ol möte m å 2 8 .4 k l 1 9 .30 
p å v pk-l oka len. 

~ICKOBLADET 

D etta nummer gjordes av K arin 
Bl om , Mårten Du n<!r o c h L ars 
N i lsson . 

N ästa V B gö rs t isd ag 29.4. Kon
takt redaktör M å rte n Duner, te l 
1398 0 8 . 
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