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Alfabojkott planeras 
En samordnad dansk-svensk 
bojkottaktion mot Alfa-La
val, som ogenerat fortsätter 
sin verksamhet i Sydafrika, 
diskuteras just nu. Det fram
kom vid det möte som Isole
ra Sydafrika-kommitten 
Lund ordnade i tisdags. 

Erik Tang från den danska 
sydafrikakommitten berättade 
om arbetet i sitt land för att iso
lera Sydafrika. Den danska opi
nionen fick ju den borgerliga re
geringen att ett år före den sven
ska socialdemokratin besluta om 

en handelsbojkott, som är väl så 
radikal. Hur var det möjligt? Jo, 
koalitionsmedlemmen Radikale 
venstre var mån om sin profil, 
och så behövde både högern och 
socialdemokraterna rädda ansik
tet efter vissa fadäser. Viktigast 
är att den omfattande danska 
kolimporten från Sydafrika har 
upphört. 

Annars har Danmark inga in
dustriföretag med sydafrikansk 
verksamhet, så kommitten kon
centrerar sej just nu på att boj
kotta internationella företag 
som Shell, BP och Olivetti. 

ISAK har däremot fem in
hemska företag på sin bojkott
lista: Asea, Höganäs, Munksjö, 
Saab-Scania, Sandvik och alltså 
även det delvis lundabaserade 
Alfa-Laval. Det senare företaget 
har en omfattande försäljning i 
Danmark och borde inte vara 
okänsligt för aktioner där. 

Fler hade kanske kommit 
om mötet annonserats som kon
sert. Jackson Kauj ena hade näm
ligen ett utmärkt, timslångt pro
gram med zambiska sånger. 

Till VB med varma hälsningar 
Den internationella kvinno
dagen, den 8 mars, kom i år 
också. VB annonserade om 
den - och det är klart att vi 
kvinnor nu är medvetna om 
arbetsfördelningen, även en 
sådan här dag: förbereda, ar
rangera, utföra och recense
ra-

Vi följer i traditionens spår 
härmed: 

Bibliotekets hörsal var deko
rerad med affischer, banderoller 
och blommor, längs ena väggen 
trängdes bakbord, lotterivinster, 

afrikanska tyger och kläder, bös
sor, utställning från Greenham 
Common, och rader av kakor, 
bakade och donerade av arran
görerna, borden i salen var inte 
tomma de heller, ljus och blom
mor fanns där. God organisa
tion, god arbetsfördelning, vi 
kan detta nu: 8-marskommitten, 
ABF, vpks kvinnogrupp, IKFF, 
SKV och Fedefam. Kvällen gick 
i internationalismens tecken -
någon menade att vi glömde de 
svenska "kvinnorna. Men IKFF 
tog upp dem. 

Annars var det bildvisning 

sagohuset 

och föredrag om Afrika, Nica
ragua, information om kvinna
konferens i London , om Green
ham Common, om försvinnan
den i Latinamerika och en 
kvinnlig dragshow, Puritanernas 
hämnd (och det var det!) Allt 
uppblandat med sång och några 
trevande försök till afrikansk 
dans i god stämning och höft
vickande - bibliotekets sal och 
läktare var jättefulla -

Var finns vi alla mellan 8 
mars och 8 mars? 

Karin Lentz 

Som ni nog får läsa om dördagens morgontidningar inleds den24mars en spännande försöksverksamhet i 
Hardeberga Stenindustris fula gamla hus på Revingegatan 8. Vi önskar all framgång at projektet, som är sär
skilt välkommet efter stadsbibliotekets neddragning av sagoverksamheten (som det statt om i VB). Läs pro
grammet i tidningarna och besök Sagohuset, gärna i sällskap med barn. Biljettbokning vardagar 11 - 14 på 
telefon 122141. 

Nu har de börjat igen, 
VBs felnumreringar! Förra num
ret skulle inte vara 10, utan det 
kommer nu. Vi beklagar. Det är 
troligen den mänskliga faktorn 
som har varit framme. 

Motaktion 
I söndags genomförde ett fem 
tiotal personer ur stödkommit
ten för Centralamerikas folk och 
Afrikagruppen en demonstra
tion mot Israel och dess utrikes
politik. Demonstrationen sked
de i samband med att den israe
liske ambassadören Moshe Erell 
besökte Lund för att inviga 
konsthallens nya utställning 
"80-talskonst från Israel". På 
banderollerna kunde man bl a 
läsa "Stoppa Israels stöd till 
contras", "Bryt med Israel, er
känn PLO" och "Israels ocku
pation, ett hot mot världsfre
den". 

Proffs och andra 
I förra VB-numret beklagades 
att malmötidningarna hade haft 
en så dålig bevakning av förra 
veckans landstingsmöte, då man 
behandlade vpks motion om 
Öresundsförbindelserna. Må så 
vara, men när Dagens Nyheter 
för första gången på åratal upp
märksammade ett landstingsmö
te i Skåne var det just för att 
skriva om denna frågan och de
batten. Nyhetsvärderingen är väl 
s a s lite mer professionell på 
den stora tidningen. 

Lund anno 1879 
Genom skyltfänsren 
till sin egen ägandes affär 
ser han människorna 
i förmiddagssolen på stortorget . 

Frans bestämmer sig. 
Dagen är synnerligen lämplig 
för en resa till Köpenhamn. 

Husjungfrun skickas 
att hämta favoritsonen 
hus mamsellerna Adamsson 
i förskolan vid Krafts torg. 

(Stor-:bror har riktiga skolan 
att tänka på 
och minsta pojken är ju bara tre.) 
Nu kommer de redan! 

Mor Marianne står beredd med 
korgen 

Så skundar de Klostergatan 
mot stationen för att hinna 
med tåget till Malmö . 

Karl Wirting 



Var står Jönsson? 
Socialdemokraterna i Lund har 
fått en ny ordförande. Vi vill gi
vetvis instämma i kören av gratu
lanter hos Gunnar Jönsson i Gen
arp. Det är en fin fjäder han har 
fått i sin tyrolerhatt. Men ord
förandeposten i kommunens stör
sta oppositionsparti är inte enbart 
en intern socialdemokratisk fråga. 
Den !:Jerör alla politiskt intressera
de lundabor, men kanske främst 
oss som är grundligt trötta på det 
borgerliga styret i kommunen. 

Därför m ås te man ställa frågan 
om också dessa är att gratulera 
och om SAP är det . Kort sagt: 
ökar Gunnar Jönsson möjligheter
na för maktskifte i Lund? Det är 
lite tidigt att påstå något med sä
kerhet men det finns en del som 
gör oss tveksamma. 

Partiet , SAP i Lund, har sakta 
byggt upp ett anseende som "mil
jöparti" . Det kan knappast ha 
undgått någon. Man har genom 
förnuftiga och framsynta ställ
ningstaganden i frågor som gäller 
kollektivtrafik och sundsförbin
delser förbättrat förutsättningarna 
för en ny "röd-grön" majoritet i 
Lund. Man har mycket bestämt 
drivit sin linje trots motstånd från 
högre instanser inom SAP, och 
man fullföljer nu i motioner till 
partikongressen. Det finns också 
beröringspunkter no~ mellan s, 
vpk och m p i synen pa Lunds eko
nomi för att inge en viss opti
mism. 

Är då Gunnar J önsson rätte 
mannen att driva på denna ut
veckling? Han ger knappast in
trycket av en energisk idespruta. 
Framtoningen är snarast klassiskt 
skånsk med en dragning åt det 
dryga. Han har rykte om sig att 
vara en engagerad miljödebattör, 
men det man minns bäst är ändå 
dc ganska töntiga pajkastningsdu
ellerna med den risige Åke Sund
ström, moderaternas egen Asa
Nisse. Då har det gällt miljön i 
Genarp, och det finns de som lite 
elakt säger att Gunnar J önssons 
miljöintresse avtar med kvadraten 
på avståndet från Genarp. Men de 
yttre attributen finns där: fjäll
rävenjacka, gummistövlar och 
manchesterbyxor och jobbet på 
skogsvårdsstyrelsen. Nu är han 
förstås inte skogskarl utan byrå
krat, men för all del, pappret i 
stenciler och PM kommer ju från 
träden i skogen. Värre är nog att 
Gunnar Jönsson har rykte om sig 
att vara helt okänslig för radikala 
strömningar utanför det egna par
tiet, manifesterat t ex i park- och 
naturvårdsnämnden. 

Det är ändå för tidigt att 
slänga yxan i sjön. Det är ett stort 
ansvar som vilar på hans axlar, 
och låt oss hoppas att Gunnar 
Jönsson växer med uppgiften. 

Tjänstemännen på Tetra Pak: 

Bilavdrag viktigare än flextid 
Tjänstemännen på Tetra Pak 
vill inte, i motsats till sina 
kollegor på nästan alla andra 
företag, ha flextid. Det fram
går av en enkät som har 
hållits ·bland SIF -!dubbens 
medlemmar. Skälet är för de 
flesta att de vill behålla sina 
bil;tvdrag. Vid flextid bör 
nämligen inkomsttagaren en
ligt gällande regler anpassa 
arbetsdagens böljan och slut 
till de allmänna kommunika
tionerna. Därmed uppstår 
inte den dagliga tidsvinst om 
minst två timmar som är en 
förutsättning för bilavdrag i 
deklarationen. 
Eftersom många av de be
rörda 1jänstemännen bor i vil
laförort och bilpendlar har 
saken betydelse · för deras 
ekonomi. Enligt enkäten är 
det två tredjedelar av med
lemmarna som inte vill flexa. 

I!eat;:tionär inställning 
Frågan om bilavdragen, som 
ju är aktuell i dessa· deklara
tionstider, har i VB tidigare 
behandlats av Gunnar Sandin 
som representerar vpk i Dalby 
taxeringsnämnd. Han säger i 
en kommentar : 

- Saken är rätt anmärk
ningsvärd. Flextiden har på 
kort tid kommit att omfat
ta merparten av de svenska 
kontorsarbetsplatsema, inte 
minst de stora . Enskilda mot
ståndare har väl funnits över
allt, men det har i regel 
varit en stark facklig med
lemsopinion som d1ivit på..' 
Det har bl a att göra med 
ändrade könsrollsmönster. 
Med flextid är det t ex 
lättare att hämta ungar på 
dagis. -

Även på Tetra Pak finns 
det säkert olika moti>' bland 
flextidens motståndare. Men 
jag vet ju som taxerare 
att detta med bilavdragen 
väcker häftiga .känslor. Dock 
trodde jag inte att opinio-

nen kunde ta sig ·så reaktio
nä;a n ttry ck. 

V p!• ecwt 
En ironisk ·poäng är att vpk 
var det enda partiet som gick 
emot de skärpta reglerna för 
reseavdrag när de infördes. 
Alla de stora partierna var 
ense om reformen, eftersom 
man av kända illiljöskäl ville 
dämpa biltrafiken och även 
var fiskalt oroad civer bilav
dragens storlek. 

- Det ä_r riktigt, säger 
Gunnar Sandin , men i enlig
het med vår demokratiska 
grundinställning får vi natur
ligtvis arbeta lojalt för de 
beslut som har fattats av en 
stor majoritet. 

I taxeringsnämnden kan vi 
politiker bidra till att för
bättra tjänstemännens bedöm
ningar. De har inte alltid 
samma lokalkännedom som vi 
och har kanske större benä
genhet att godta deklaran
ternas ·egna uppgifter om 
gångtider, bussmöjligheter 
och annat. Själv har jag bl a 
kommit på hur de anställda 
på just Tetra Pak kan nå 
jobbet sanbbare med buss om 
de stiger av vid Brunnsgatan 
och promenerar resten av vä
gen. Upp till två kilometers 
promenad kan vi anvisa en 
frisk anställd, men vi tar 
givetvis hänsyn till ålder och 
hälsa. 

Lönsam genväg 
Företagsledning och fack på 
Tetra Pak har ju hårt drivit 
frågan om tillfartsväg från 
öster, under motorvägen. Det 
har i VB antytts att restiden 
och avdragen skulle påverka 
även den argumentationen. 

- Att köra bil är för den 
enskilde alltid snabbare och 
-bekvämare än buss, · säger 
Gunnar Sandin. Det är idag 
många bilpendlare från t ex 
de östra kommundelarna som 

Bovarna i dramat 
Det är kemibolagen och storbön
derna i sydsverige som är de stora 
vinnarna av att åkrarna kring 
Lund är förgiftade på grund av 
~vampbekämpning, insektsbe
kämpning, stråförkortningsmedel, 
medel mot ogräs, kvävegödsel 
med mera. Skattebetalare, vänner 
av giftfri mat tilllåga priser, samt 
NATUREN som sådan är de stora 
förlorarna . 

Exporten av spannmålsöver
skottet ger så stora förluster att 
det löna,r sig att betala bönderna 
för att de ska lägga jorden i 
träda. Dessa låter sig dock inte på
verkas i nämnvärd grad utan över-

produktionen fortsätter. vilket är 
speciellt allvarligt i Skåne där den 
rika nederbörden gör att kemi
kalier lätt sprids. 

Om man tar bort den intensi
vaste kemikaliebehandlingen skul
le spannmålsoverskottet kunna 
minska med en tredjedel (resten 
får man väl elda upp som i Dan
mark). 

En slutsats bör man kunna dra 
av detta: den goda j orden kring 
Lund kan gott användas till annat 
än att odla säd på. 

FH 

har nästan två timmars tids
vinst. ·Men nära skjuter ingen 
hare och följaktligen förväg
ras de begärda bilavdrag i 
storleksordningen tre till sex 
tusen. Det är ju inga stora 
summor för en välbetald 
tjänsteman, men många blir 
ändå upprörda. 

Med en rak förbindelse 
under motorvägen skulle den 
tetranställde komma undan 
köer och trafikljus och i vissa 
fall komma under tvåtim
marsgränsen. Men det är klart 
att de inte kan gå ut till 
offentligheten och i klartext· 
tala om vad saken gäller. I 
stället har man talat om gods
transporterna, och det har 
vissa· borgerliga politiker up
penbarligen gått på. 

Hårdare kontroller 
I längden kan dock inte 
flextiden stoppas, ens bland 
Tetra Paks tjänstemän, tror 
Gunnar Sandin. 

- Det finns säkert många 
anställda som skulle välkom
na flexibla arbetstider, och 
hela samhällsutvecklingen går 
j u åt det hållet. 

- Så småni.:1gom upptäc
ker nog även bilpendlarna att 
knepiga <rrbetstider inte hjäl
per dem. Bussturerna blir ju 
fler för vart år. Och med d:!n 
nya, förenklade deklarationen 
borde nämnderna kunna ägna 
större omsorg åt va.!je knivigt 
fall. Ger man sig tid att 
jobba ordentligt med kartor 
och tidtabeller finner man 
nämligen väldigt ofta kollek
tiva resmöjligheter som dekla
ranten förbisett. 

- Ett annat problem om 
det förhoppningsvis blir bätt
re tid till är samåkningen. Jag 
menar naturligtvis sådana fall 
där folk åker tillsammans 
men ändå drar av för varsin 
bil. På det området planeras 
punktkontroller nu i vår. 

Lundabibliografin 1985, 
den förträffliga som Barbro 
Ohlsson på stadsbiblioteket sam
manställer, har nu utkommit. 
Hela 378 böcker och (mest) ar
tiklar finns fö rtecknade. och 
även så speciella organ som 
Veckobladet har tagits med. 
Den kan hämtas gratis i biblio
tekets informationsdisk. 

Krav på hyresstopp 
I måndags avhöll 'h}resgäst
föreningens lundaavdelning sitt 
årsmöte. Bland motionerna som 
behandlades och tillstyrktes 
fanns en av Stig Nilsson som 
krävde hyresstopp. Motionen 
går vidare till nästa instans, som 
är Hyresgästföreningen i Södra 
Skåne. 



L ondavänstern 
för 100 år sedan 

Och De Unge Gubbarne? 
De har dött, kommit på utförs
backen, blivit brackor, inre
gistrerade i samhället. 
Canossa? 
Canossa över hela linjen! 

Så beskriver Strindberg i Legender 
vad som blivit av den radikala stu
dentkrets i Lund i vilken han um
gicks i bötjan av 1890-talet. En 
studentkrets vars mest kända 
namn är Bengt Lidforss och Axel 
Wallengren (Falstaff, fakir). I vår 
är det l 00 år sedan föreningen 
Den Unge Gubben bildades. 

80-talsideerna 
1880-talet var en genombrottstid 
för nya ideer framför allt vad säl
ler naturvetenskap och moral: 
man läste Mill, Spencer och Dar
win, utvecklingsläran anammades, 
religionen ifrågasatte5, kvinno
frågan och sedlighetsfrågan disku
terades. Det fanns i den allmänna 
debatten en stark tro på förnuft 
och upplysning. Också skönlittera
turen fann sin plats i dagsdebatten. 
Strindberg skriver Röda Rummet 
och Giftas. I Skane är den unga 
litteraturens främsta namn Vic
toria Benedictsson, som i mitten 
av 80-talet gav ut Pengar och Fru 
Marianne - romaner som satte 
kvinnofrågan under debatt. 

Diskussionsföreningar 
I Akademiska Föreningen • Lund 
hade äldre akademiska lärare 
1884 bildas en diskusslOmföre
ning som visserligen ordnade of
fentliga debatter - f'1en >täJade. 
För ait förbereda sig inför dessa 
och öva sig i debattkonsten bil
dades snabbt Lilla Diskussions
föreningen. Medlemmama var ett 
30-tal av blandat slag. Men här 
fanns en grupp radikala natur
vetare från Göteborg och ett gäng 
unga debattsugna skolkamrater 
från Lund. Bland de sistnämnda 
aterfmns Lidforss, W allengren och 
t ex Paul Rosenius . LDF:s enda 
utåtriktade aktivitet under åren 
1885-87 var utgivningen av tre 
nummer av skämttidningen Den 
Unge Gubben. 

Wicksell i Lund 
På våren 1887 händer emellertid 
några viktiga saker. Vårens num
mer av tidningen gjorde skandal 
på grund av ett par fingerade an
nonser, där en ung dam och en 
överliggare utpekades på ett ge
nomskinligt sätt. Det akademiska 
etablisemanget förfasade sig och 
studenterna bakom tidningen fick 
namn om sig att vara rabulistiska. 

Vidare höll föreningens med
lemmar på att bli ihjälpratade av 
" några snusa!lde, nu avlidna små
länningar, som invalts i misshugg" 
(B~ngt Lidforss formulering). Den 
tredje och kanske avgörande hän 
delsen var Knut Wicksells an
komst till Lund i maj. Han var på 
föreläsningsturm! och hans ämne 
var prostitutionen och dess be
kämpande. Han hade begärt att få 
tala i Akademiska Föreningen, 
men fått blankt avslag. Stads-

husets sal befanns upptagen, Ar
betarringens sal under reparation 
och magistraten förbjöd honom 
att framträda i Hotell Skandina
vien. Till slut löstes det hela av en 
garvare Axel Andersson, som dis
ponerade den s k Tempelsalen. 
Här talade Wicksell inför en stor 
publik. Han var en lysande talare 
och skicklig debattör - om det 
vittnar referat och minnesskild
ringar. Bengt Lidforss har be
skrivit det starka intryck Wick
sell gjorde pa honom och hans 
kamrater. 

DUG bildas 
Dessa tre händelser - tidnings
skandalen, smalänningarn\1 och 
Wicksell - bäddade emellertid för 
en kupp inom LDF. De radikala 
utlyste ett möte, såg till att endast 
lämpliga personer fick kännedom 
om det, upplöste LDF och bil-

Ung gubbe - sin tids lundovänster 

dade en ny diskussionsförening. 
Som provisorium fick den nya 
föreningen namnet Den Unge 
Gubben -:- ett namnprovisorium 
som dock fick bestå. 

Denna kupp ägde rum i slutet 
av m'lj 1887. 

Sätta problem under debatt 
En avsikt med DUG var att sätta 
fart på Stora Diskussionsförening
en, för att man - som Georg 
Brandes formulerat det - skulle 
sätta problem under debatt. 

Man lyckades tämligen omgå
ende få inflytande i Stora Diskus
sionsföreningen. I november sam
ma år inledde Paul Rosenius en 
stor debatt om kvinnofrågan. Och 
redan i mars 1888 utspelades den 
av många skildrade stora striden 
kring ämnet "Är etik möjlig från 
utvecklingslärans ståndpunkt?" 
med Bengt Lidforss som inledare 
och debattör. Debatten och den 
upphetsade stämningen i Akadcm-

iska Föreningen finns ingående 
skildrade i Paul Rosenius roman 
Den Unge Gubben. Man avverka
de många ämnen - kristendoms
undervisningen, samundervisning
en, tro och vetande. Våren 1889 
ordnades en akademisk fest till 
minne av franska revolutionen. 
På hösten samma år lyckades 
DUG stoppa fackeltåget för Karl 
XII. Det genomfördes visserligen 
året därpå, men som motarrange
mang ordnade då DUG-isterna en 
fest för Robert Koch - tuberku
linets upptäckare. Det var förres
ten i debatterna kring detta, som 
Lidforss karaktäriserade Karl XII 
som "ett löjtnantsgeni". 

Socialismen 
DUG:s sista debatt gick av stapeln 
14 maj 1891 och ämnet var 
socialismen. Paul Rosenius var 
den i DUG som först kommit att 
intressera sig för de socialistiska 
ideerna och det var pa hans ini
tiativ, som Axel Danielsson in
bjöds till debatten. Bengt Lidforss 
har beskrivit hur han och Ro
senius tog tåget in till Malmö och 
sökte upp Danielsson i hans hem. 
Förutom inbjudan tilll debatten 
blev detta möte upptakten till ett 
fruktbart samarbete mellan Lid
forss och Danielsson kring tid
ningen Arbetet. 

Om effekterna av Danielssons 
framgängsrika framträdande i det 
akademiska Lund skrev Lidforss 
senare "Alltsedan denna minnes
värda vår har socialismen haft 
fotfaste bland den självständigt 
tänkande delen av den akademiska 
ungdomen i Lund." 

Föreningen DUG, däremot, 
dog framåt sommaren. Det be
rodde främst på att flera av dess 
drivande medlemmar lämnade 
staden. 

De yngre gubbarna 
1896 tog DUG:s fallna mantel 
upp av en nystartad förening, som 
till DUG:s minne kallades De 
Yngre Gubbarna - DYG. I DYG 
finner man under 90- och 10 talen 
medlemmar som Bengt Lidforss, 
Ernst Wigforss, Knut Wicksell och 
Östen Unden. DYG-isterna närma
de sig snabbt socialdemokratin. 
Redan 1903 deltog man i arbetar
kommunens förstamaj-demonstra
tion. 

l 00-års jubileum 
Riktigt så helt med den likadem
iska socialismens fo tfäste 1891 
var det kanske inte heller. DOG
istema måste främst betecknas 
som radikala, samhällsdebattörer 
och gripna av 80-talsideerna. So
cialister och socialdemokrater 
blev många av dem senare. 

Men sammantaget beredde 
DUG:s aktiviteter väg för det 
radikala genombrottet i Lund och 
man beredde också pa sikt 
marken för de socialistiska ideer
nas spridning bland studenterna. 

I vår är det 100 år sedan det 
började. Vore det inte värt en fest? 

l 

Frän det 
kommunala 

Nämnd överkörd av chef 
Bengt Hansson, miljö- och hälso
skyddsförvaltnipgens chef, sva
rade för ett tag sen på en skrive
se från länssty:elsen om Gam
bros miljöfarliga utsläpp. Utan 
att höra nämnden skrev han ·att 
nämnden inte hade något att er
inra mot att länsstyrelsen vill ge 
Garnbro frivillig prövning. Vpks 
ledamöter protesterade och me
nade att nämnden borde reagera 
och bl a begära att freonutsläp
pen på 25 ton per år begränsas, 
men då hade chefen redan sva
rat. 

Om tomma lägenheter 
Den tomma åttarumslägenheten 
på Lilla Gråbrödersgatan, om
nämnd i VB, har föranlett Ro
land Andersson att skriva en in
terpellation och fråga om man 
tänke tillåta kontorisering av 
lägenheten. Den användes tidi
gare som bostad och skulle nu 
passa utmärkt för kollektiv
boende eller för en familj med 
många barn. Bostadskön i Lund 
växer samtidigt som bostads
lägenheter står tomma. Detta är 
också temat för en vpk-motion 
till fullmäktige. Vpk vill att 
kommunen hos regeringen be
gär förslag till lagstiftning som 
förhindrar att bostadslägenheter 
är outhyrda utan legitima skäl. 

Gifter i luften 
När stadsarkitektkontoret gör 
nya stadsplaner redovisas ofta 
förväntade bullerstörningar från 
trafiken. Däremot redovisas inte 
vilka luftföroreningar som man 
kan räkna med. Avgaser från bi
lar och bussar innehåller en 
mängd ämnen som är skadliga 
för miljön, som är cancerfram
kallande eller ger allvarliga ska
dor på nervsystemet . Vpk har 
lämnat in en motion till full
mäktige och kräver att luftför
oreningar från trafiken ska be
räknas och redovisas i komman
de stadsplaneförslag. 

Carl Tham i stan 
Sidachefen kommer åter till 
Lund måndag de~ 23. Det är s o
lidaritet med Vietnam som ord
nar ett möte (kll7, ob servera ti
den!), och rubriken. är solidari
tet och utveckling. Amnet är ak
tuellt pga Thams besök i Viet
nam nyligen och biståndsminis
ter Lena Hjelm-Wallens positiva 
tidningsuttalanden därifrån. De 
tyder på att det svenska bistån
det inte ska reduceras utan sna
rare tvärtom. 

Radio solidaritet 
Vpk sänder i Radio Solidaritet 
fjärde måndagen i varj e månad 
den 23 mars berättar vi om Isak
veckan och om kommunalpoli
tiska frågor inför fullmäktige på 
torsdag. Lunds närradio, 99 ,l 
MHz. 
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Tre dödsfall i Högevall Toscana 
Antalet tämligen säkra anmäl
ningar är nu uppe i femton vux
na och sju barn . Resan ser där
med ut att bli Vandringssektio
nens största framgång på många 
år. Med ett så stort antal delta
gare blir det nödvändig med nå
gon intelligent uppdelning av 
sällskapet under dagsetapperna, 
med avseende på bl a gånglust 
och klätteriver, men det går nog 
att ordna. En trevlig nyhet är att 
priset sjunker. Inte över 1200 
kronor för returresan från Lund, 
tror en kompetent resebyrå. 

Det senaste halvåret har tre män 
dött i Högevallsbadet. I samtliga 
fall tycks det varit hjärtat som 
krånglat i samband med simning. 
Motion är alltså inte så ofarligt 
som det sägs, även om det vanliga 
talesättet att vederbörande ändå 
skulle ha dött försöker dölja pro
blematiken . Att simma är ganska 
ansträngande om man inte kan 
hålla sin egen takt och i Högevalls 
all t för små bassänger · är det 
mycket svårt . I synnerhet vid ti
der då vanliga motionärer ska 
samsas på två banor. Tyvärr har 
fritidsförvaltningen inte tillstyrkt 
den utbyggnad av den s.k. täv
lingsbassängen som vpk krävt i en 
mot\on i fullmäktige. 

Aven att hoppa och dyka kan 
medföra skador. Bland elithop
parna har på sistone några skadat 
sina trummhinnor i samband med 
svåra, höga hopp. Högevall har en 
bubbelmaskin som när den an
vänds kan dämpa effekterna av ett 
ogynnsamt nedslag, men tyvärr är 
den sällan igång på grund av sä
kerhetsskäl. Man menar att bubb
lorna skymmer sikten neråt, så att 
det är svårt att se om någon sjun
kit för gott . Rädslan att någon ska 
dö skapar säkerhetsbestämmelser 
som i stället ökar skadorna. Stör
sta risken i samband med sim
hopp tycks ändå vara att någon 
ska dyka från bassängkanten sam -

Annan mening 
stångbybornas bussförbin-

delser har diskuterats . Så även i 
VB där en medarbetare i redak
tionen tycker synd om dem och 
instämmer i centerns krav att 
inga bussar får tas bort på linje 
sj u. Det vare mej egentligen fjär
ran att gå emot en bra kollektiv
trafik eller att säga något gott om 
trafiknämndens ordförande Mats 
Helmfrid (m), men jag måste än
då undra varför just stångby
borna ska ha så mycket bättre 
förbindelser än andra lundabor 
i stadsdelar med motsvarande 
storlek, ty överservice på ett håll 
betyder naturligtvis underservice 
på något annat, när budgeten är 
fix . stångbyborna borde i första 
hand slå vakt om sina förnämliga 
tågförbindelser. De kan till och 
med ta tåget till posten i N öbbe
löv, med ett bekvämt byte på 
Lund C. 

Gunnar Sandin 

____ --j/ 

l 
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tidigt som en annan dyker från 
hopptornet. Det är tyvärr inte allt 
för ovanligt. 

Un'>a Luni 
I h~ndboll får man ofta svåra 
~kador, men hjärtat brukar hålla . 
Det beror på att äldre människor 
med hjärtfel inte brukar spela 

Nya grannar till vpk 
I förra veckan invigde de nya 
hyresgästerna på Bredgatan 28 
sin lokal. Det är Föreningen 
J o se G. Artigas som flyttade in 
efter Tryckbaren. Föreningen 
har till ändamål att stödja socia
la projekt i Uruguay och sprida 
inforniation om latinamerikansk 
kultur, för att bidra till ett kul
turellt utbyte mellan det 
svenska och uruguayanska fol
ket. I lokalen, som består av två 
rum och kök, skall hållas möten 
och viss försäljning. 

Sovjet ut ur 
Afghanistan 
är ett krav som tyvärr är aktuellt 
ännu. Gorbatjov gör visserligen 
utspel om vapenvila, men ter
rorn fortsätter. Senast har rap
porterats om bombanfall mot 
afghanska flyktingläger i Pak i
stan. Delta därför i den demon
stration som äger rum nu på 
lördag, med samling på Clernens
torget kl 11.30, och som stöds 
av en lång rad organisationer, 
bl a vpk. Kl 12.30 talar Svante 
Nordin på stortorget. 

handboll . I Lund gäller det att 
vara UNG, åtminstone om man 
spelar i Lugi . Det unga lugilaget 
slog förra söndagen mästarna från 
Redbergslid på ett synnerligen 
övertygande sätt, men det räckte 
inte för kvalspel. Lugis pojkar A 
vann i alla fall pajkallsvenskan 
och juniorerna är verkligen lovan
de. 

Det kommer det närmaste året 
vara en fruktansvärd hets i att be
hålla en plats i A-Jaget: 25-åring·· 
ar kommer att kallas gamlingar. 
Det är en tråkig utveckling, man 
ska kunna mogna i en sport i 
lugn och ro och frågan är om inte 
det bästa resultatet nås genom att 
~~tt blanda· ungt och gammalt. 
Aven i handboll finns motsvarig
heter till Ståhl, Stenmark Wass
berg och Frank Andersson. 

Sportred 

NY DAG, vpks tidning, finns att 
köpa på följande ställen i Lund: 
Pressbyrån Centralen och Botulfs
platsen, Ah:ens, Lasarettskiosken 
och Konsum Fäladstorget. 

Skolans värld 
Skolans värld är ett virrvarr av 
regler, bestämmelser och obegrip
liga förkortningar. Där kan inte 
elever, föräldrar och andra dödliga 
orientera sig. De ger snabb t upp 
och överlämnar det hela med 
varm hand åt skolproffs. Som nu 
det här med skolledarfrågan på 
gymnasiet. Skolor står och faller 
Il}ed sir och usken är livsviktig. 
Ar den för stor orkar man bara 
inte! Det är så att varje gymnasi
um (eller annan skola) genererar 
sir, och med hjälp av sir och en la
gom komplicerat matematisk 
formel beräknar man skolledarnas 
usk, antal skolledare och troligen 
o-ckså hur det ska gå på Jägers på 
lördag. Principen tycks vara att 
många och dumma ungar ger hög
sta utdelning. Praktiska linjer är 
också bra. Tunabarn är däremot 
kass . De ger inga sir att tala om. 
Nya statliga bestämmelser säger 
att i Lund skall det på teori
gymnasiet Spyken räcka med en 
halv rektor och en halv studierek
tor. Sådana proletärfasoner kan 
man bara inte finna sig i, tycker 
ansvarskännande skolpolitiker i 
kommunen. Polhem och Katte får 
avstå Ii te av sitt överflöd särskilt 
som det kommer från BA, verk
stads, fordons och annat konstigt. 
Egentligen ligger det väl i deras in
tresse att avstå lite till sina blivan
de chefer. Det får man igen läng
re fram . På sikt får väl Spyken en 
egen filial med praktiska linjer på 
Vipeholm, som kan försörja dem. 
Det blir utsugning som tillämpat 
i n slag på ekonomilinjen . Som så 
mycket annat kan det samman
fattas som: obegripligt, men läro
rikt! 

Men det finns ju 
Svenska fjällen 
Men det finns ju annat än den 
jolmiga södern. Även i sommar 
(första hälften av augusti) plane
ras en vandring i Lapplandsfjäl
len, meddelas från Vpk Lunds 
IF s vandringssektion, alpina gre
nen, malmöavdelningen. Anmäl 
intresse till J onny Saljefeldt, te! 
040-118816 . 

Hans Arvidssons 
inför vpk-kongressen aktuella 
bok, "Medan revolutionen drö
jer", finns att köpa på vpk-expe
ditionen för 60 kr. Författaren 
själv väntas till Lund på ett mö
te den 9 april. 

BLASORKESTERN. Sö 22.3 k l 
17.45 trä & novette r , 18.45 sto
ra orkestern. Gästspel. Anmäl er 
till Idaröd! 
VPK IF. Lö 21.3 träning på Ler
bäcksskolan kl 16-18. 
ARO (Afr ikagruppernas rekryte
ringsorganisation l . Lö 21 .3 kl 
1 O på Magleskolan semina rium 
om engelskundervisning i Afri
ka, särskild på Kap Verde. Infor
mation från Birgit Örsmark, tel 
126720. 

k~ l kommunalpoUtlk 

Kompol har möte på vpk-loka· 
len må 23.3 kl 19.30. Beredning 
av fullmäkt ige. 

D etta nummer gjordes av Lars 
Nilsson, Rolf L Nilson o ch G un
nar Sand in . 

Kontaktredaktör fö r nästa num
mer Gunn ar Sandin, tel 135899. 

Hemma
Rectangle


