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10.000 mot kärnkraft 
Barsebäcksmarschen 

• 

1 

Sparplanen 
drab·bar 
Lund! 

Årets Barsebäcksmarsch blev 
den sedvanligt imponerande 
manifestationen mot kärn
kraft som den brukar. Folk
kampanjens räknare meddelar 
att ca l O 000 personer del
tog. Redan tidigt i lördags 
morse startade 2200 från 
Barsebäckshamn trotsande 
väder och vind och under 
vägen via Löddeköpinge och 
Fjelie anslöt sig allt fler , 
medan fioler och klarinetter 
förhöjde stämningen. Vid 
sista rastplatsen i Värpinge 
utökades tåget med blåsor
kester för att sedan med full 
styrka närma sig Lund. 
Välkända slagord skallade 

mot Klostergatans väggar, de 
röda fanorna och de . gula 
ballongerna gjorde sig" fint 
mot Domkyrkans och Lunda
gårds bakgrund. Sandgatan är 
allt för sällan demonstrations
väg! Via Kävlingevägen nådde 
marschen sedan S :t Hans 
backar, där det avslutande 
mötet hölls. 
Emellertid: Antalet deltagare 

har trots allt sjunkit med 
ett par tusen sedan förra 
året Är det ett tecken på 
att inställningen till kärn
kraft håller på att ändras 
till dess fördel som borger
liga bedömare gärna vill tolka 
det? 
Karin Winter, folkkampanjen 

mot kärnkraft: Absolut inte! 
För det första skrämde det 
osäkra vädret säkert många 
att stanna hemma, och för 
det andra var folkomröstning
en rykande aktuell förra 

året. Vårt mål var en massiv blir kärnkraftsmotståndare 

- Det behöver byggas fler 
och bättre hus här i landet. 
Då behövs det också fler arki
tekter, säger Birgit Krantz 
som är professor i byggnads
funktionslära. Om senast fyra 
år får hon och kanske hundra 
andra anställda byta jobb, för 
i regeringens sparplan ingår 
att arkitektutbildningen 
Lund ska läggas ner. 

manifestation mot kärnkraf- även om linje l 2 fick fler Industrinedläggningarna har 
ten det målet har vi nått. Det röster än linje 3 och yttrande- ju duggat tätt i Lund under 
exakta antalet marschdeltag- friheten gäller ju även dem. senare år. De borgerliga kom-
are är ju heller inte så viktigt Däremot genomfördes folk- munalpolitikerna har tydligen 
i och med att 1.8 milj männi- omröstningen på ett odemo- ofta tröstat sej med att tjäns-

: skor stödde linje 3 kratiskt sätt med två ja- och ternannaarbetsplatserna ut-
:_ De årliga manifestationerna en nej-linje. . '· vecklas. Men nu försvinner 
kommer att fortsätta. Kanske Vid mötet på s :t Hans backar alltså en medelstor sådan 
inte i marschform, även om antogs en allmänt hållen re- Och det blir fler, tror Bir-
inga alternativa planer finns. solution mot kärnkraften. git Krantz. Det sägs ju att ett 
- Vi kan naturligtvis inte vid . Därefter lade ett antal talare belopp i motsvarande stor-
en sådan här demonstration leksordning ska sparas flera år olika aspekter på kärnkraft 
precisera någon plan för kärn- och samhälle, Sven Aner framöver. Fast lite beror väl 
kraftens avveckling. Det över- t ex belyste hur vanliga, var- fortsättningen av vilka protes-
låter vi till de politiska dagliga, mänskliga misstag gör ter den här nedläggningen 
partierna. Vår uppgift är att tillvaron osäker i samband väcker bland alla berörda. Att 
få dem att genomföra detta med kärnkraften, därför att det blir protester från oss är 
avvecklande. just sådana misstag kan få ju klart, men vi har inte hun-
VB: Går marschen ihop eko- mycket allvarliga konsekvens- nit diskutera formerna än. 
nomiskt? er. Nedläggningsbeslutet kom ju 
KW: Förmodligen, annars får Vad ska in? Sol och vind! helt överraskande. 
vi hjälp av Folkkampanjen Och villden som blåst'e hela - Arkitekter behövs som 
på riksplanet. dagen mattades mot kvällen, sagt och de från Lund har 
VB: Svdkraft uttalade sig om och västersolen värmde back- .gott rykte som yrkesmän. 
marschens odemokratiska ka- arna och mötet som ropade - Och arbetsmarknadsskä-
raktär. på henne och människorna len som regeringen åberopar 
KW': Det är så fåfängt att dröjde på kullarna i hennes bygger på flera år gamla upp-
jag inte vill bemöta det. värme... gifter. Av landets uppemot 

r:Kiiär~n~k~r~af~t;.sm=-o~ts:t:-å_n~d_ar_e~:~~öi;r-~f"~~J-~ij;iigjjiii_. fyra tusen arkitekter är i dag 11 '\: ._.. , ... - \ bara 34 registrerade som ar-

A)\K;ftJ~~OLAN botMö ... 

LÄGGs Drygt 200 elever och lärare 
vid arkitekturskolan i Lund 
demo.nstrerade i onsdags mot 
regeflngens krav att arkitekt
utbl7dningen i Lund ska läg
gas ner. En resolution antogs 
på Mårtenstorget där delta
garna krävde att utbildnings
linjen ska vara kvar. 



MARSCHEN 
Il 000 personer förra året, 

men bara l O 000 i år. Se där 
engagemanget och kampen 
mot kärnkraften är i nerförs
lutet. Det är nog inte lönt att 
arrangera fler Barsebäcks
marscher. Utvecklingen går 
sin gilla gång ändå. 
Funderingar i den stilen har 
nog varit vanliga även hos 
många kärnkraftsmotståndare 
den senaste tiden. 

Även om en passiviserande 
tystnad har brett ut sej i kärn
kraftsfrågan , och kanske ännu 
mer just därför, är det riktigt 
att den dras fram i ljuset. Att 
vå åter och återigen visar att 
opinionen mot kärnkraftsut
byggnaden inte har resignerat 
i och med folkomröstningen. 
Vi måste också visa på att 
inte ens Linje 2 :s blygsamma 
löften om satsning på alterna
tiva energislag har börjat ge
nomföras, att det fortfarande 
installeras direktverkande el
värme, att kärnkraftsindustrin 
inte är förstatligad osv. 

Före folkomröstningen oj
ade sig mången socialdemo
krat över det Kol-Sverige som 
Linje 3 skulle dra in över lan
det med. Nu ett halvår senare 
dyker den ena färdiga kol
kraftverksplaneringen efter 
den andra upp ur skrivbords
lådorna u t an några kommen
tater från socialdemokratiskt 
håll. 

Uppgiften för kärnkrafts
motståndarna efter folkom
röstningen har inte blivit 
mindre utan svårare. Tidigare 
fick vi hygglig uppmärksam
het i massmedia. Kärnkrafts
anhängarna, som kände sej 
hotade, gick i debatt. För 
energi- och kärnkraftseta blis
semanget är det nu lugnast 
om man helt kan tiga ihjäl 
energifrågorna. 

Vår uppgift har blivit dub
bel, först att få ut informatio
nen och sedan att få motstån
darna att gå i debatt . 

PRESSEN TIGER 
Förra veckan rapporterade vi 
att Lunds hälsovårdsnämnd 
tagit del av en undersökning 
som visade att 25 av totalt 
70 charkuteriprodukter · har 
bedömts som »ej godtagbara». 

Med tanke på människors 
intresse för mat och hälsa 
tycker man att att morgontid
ningarnas lundasidor borde ha 
uppmärksammat skandalen. 
Men ingenting har skrivits vad 
vi kunnat se. Är man möjli
gen rädda för att förlora an
nonsin täkter? 

Från det kommunala 
Fritidsfrågor är inget som vi 
har behandlat särskilt mycket 
i den här spalten men det är 
minst av allt ett ointressant 
område. Fritidsintressen är 
t ex klassbundna. Det faktum 
att golfintressena har tillåtits 
monopolisera den här stans 
enda naturliga utflyktsmål på 
rimligt avstånd hindrar som 
bekant ett stort antal andra 
människor att ströva fritt 
ombing ute i Kungsmarken. 

Nu har jag redan fallit i 
fållan att omedelbart identi
fiera fritidsfrågor med idrott 
och motion , men det är i 
dag brevid verksamheten i 
fritidsgårdarna den tunga pos
ten i kommunens fritidsverk
samhet. Så låt oss fortsätta 
att se på motsättningarna re
dan inom denna etablerade 
sektor. Vi har t ex trycket 
från alla specialin tressena 
med krav på tunga investe
ringar av typ ishallar. Där pe
kar förvisso klassintresse n a å t 
ett håll - ishockeyn är ju 
oerhört uppbackad av mass
media och älskas av många 
- medan ett enkelt resone
mang om naturliga förutsätt
ningar i Lund och energi
sparsynpunkter pekar åt ett 
annat. Till detta kommer så 
dialektiken mellan elitidrott 
och massidrott - de behöver 
varandra - men hur precis 
ska man väga mellan dem 
när det gäller träningstider 
och kommunala anslag? 

Fritid är mer än idrott 
Eva Svegborn som sitter i fri
tidsnämnden har sammanfat
tat VPKs ståndpunkter i sin 
reservation inför nästa års 
budgetförslag. Fritid är mer 
än idrott och motion , är hen
nes rubrik, och det kan ses 
som en protest mot den roll 
de tunga klubbintressena har 
i d ag. Det gäller in te a t t skära 
ner på idrotts- och motions
verksamheten, menar hon, 
men det är inte självklart att 
den sektorn ska fortsätta med 
sina tunga nyinvesteringar. 
Mycket riktigt reserverar hon 
sig på en rad punkter mot ny 
gevärsskjut bana, mot ny kort
hållsskjutbana, mot ishall, 
mot en rad parkeringsplatser 
för idrottsentusiasterna. I 
stället framhäver hon den 
kommunala fritidsverksamhe
ten som ett alternativ till det 
kommersiella utbudet och 
kan tänka sig satsningar på 
allaktivitetshus och kommu
nal bio (har ni märkt hur 
usel filmrepertoaren är i Lund 
egentligen, man läser om 
bra filmer i Stockhom, men 
hit kommer de inte!). 

Nya folksporter 
Men också inom idrottsom
rådet borde det vara dags för 

en förskjutning från de dyra 
och investeringskrävande 
sporterna. Det går ju inte en 
dag utan att en entusiastisk 
företrädare för, säg hästpolo 
eller curling, står upp och 
försäkrar att Sverige är .ett 
riktigt u-land när det gäller 
hästpolo eller curling eller 
vad det nu är. I samband 
därmed brukar idrottsföre
trädaren uttala att den här 
sporten visserligen förr an
sågs vara lite exklusiv men 
att det är en förlegad syn och 
att det numera är en riktig 
folksport. Fram rusar poli
tikerna, nämner det för till
fället hårt trängda budget
läget, men ställer sig positiva 
i princip och antyder att 
ett mindre reservationsanslag 
kanske kan tas i bruk och så 
sitter man där med en ny dyr 
påtryckargrupp på halsen. 

Motion åt alla 
Det kan inte vara rimligt 
att kommunen sprider sina 
pengar så . Basverksamheten 
är den som bör gynnas. Det 
finns ju nu ett fantastiskt 
intresse för motion i enkla 
former och det enda Lund 
kan erbjuda är den m;rslitna 
och fula Skrylleterrängen . 
Motion åt alla är den riktiga 
masslinjen. Efter valet -82 bör 
vi naturligtvis som en av de 
allra första åtgärderna se till 
att få bort golfarna från 
Kungsmarken. 

Direktör Plymoth 
Att tillgång till motion kan 
bli ett klassprivilegium ser 
man bäst i USA där man an
tingen måste vara knuten till 
ett universitet eller kunna be
tala rejält för sig för att kun
na utnyttja anläggningarna . 
Vi har liknande tendenser 
här. Victoriastadion uppe på 
Norr är en privat och åtmin
stone avsett vinstgivande in
rättning som borgarna trum
fat igenom. Men direktören 
Plymoth har kommit igen 
flera gånger med begäran om 
ytterligare stöd. Sist var det 
visst en borgensförbindelse 
som stan skulle ge, annars be
hövde tiropriserna höjas. Nu 
vill han höja lik förbannat, 
men nu tycks t o m borgar
na ha insett vart det barkar. 
Man föreslår att fritidsnämn
den avstyrker den begärda 
höjningen med hänvisning till 
att kommunen har underlät
tat anläggningens tillkomst 
och fortsatta drift. Men Ply
moth har sina känningar i 
kommunstyrelsen så sista or
det är säkert inte sagt. 

Direktör Laneryd 
Folkparken är en annan an
läggning som lyder under fri
tidsnämnden. I den uppgiven-

het som präglade arbetarörel
sen under 60-talet överläts 
den på kommunen, vilket so
cialdemokraterna har haft all 
anledning ångra. Borgarna ar
renderade nämligen ut den till 
direktör Laneryd för ett bil
ligt pris och han har suttit 
där sedan dess - sist det 
fanns möjlighet att säga upp 
avtalet så glömde kommunens 
tjänstemän av det. Men nu är 
det snart dags igen och nu 
lär det nog bli uppsagt. Visst 
har huset sina brister - det 
är en sådan där arkitekt
dröm som är svår att använda. 
T ex är köket så dumt inrät
tat att hälsovårdsnämnden 
förbjuder tillagning av mat 
där. Den gamla paviljongen 
som stod där förr var både 
mer trivsam och praktisk. 
Hur som helst, Folkets Park 
är givetvis av största intresse 
för alla grenar inom arbe
tarrörelsen och jag hoppas 
på ett iderikt och kraftfullt 
engagemang i frågan från bå
de socialdemokrater och vpk-
are. 

Lucifer 

LUNDAELEKTRIKER 
ÅKER TILL USA 
Birger Rehn(s) skall åka på en 
studieresa till USA (New 
York, Chicago, San Francisc 
Las Vegas(?) ) under tre 
veckor. Han åker för HSB :s 
räkning men det är Lunds 
kommun som betalar hans 
lön under tiden. Hans »kom
pisar>> i kommunens arbetsut
skott har nämligen beviljat 
honom tjänstledigt med lön . 

Aterstår att se om Birger 
Rehn låter också HSB ersätta 
honom för hans besvär. 

Utan kommentar 
» ... FThgan är vad som händer om 
direktören inte återvänder till Sve
rige? En utlämning är föga trolig 
då det rör sig om ett, internatio
nellt sett, ringa brott . .. Om ad
vokat Sven Jerneryd lyckas driva 
företaget med vinst och göra det 
skuldfritt kan det drivas vidare av 
porrf!lrnsdirektören - om han 
återvänder från USA.» 

UrSDS 17.9 



Nordarmatur-högkonjunktur och nedläggning! 
Vad händer på N ordarmatur 
- Lundaföretaget som ska 
läggas ner därför att det inte 
skulle vara lönsamt nog? Jo, 
kvar finns idag ett femtiotal 
arbetare och tjänstemän som 
jobbar som aldrig förr. Det 
är helt enkelt högkonjuktur 
för företagets produkter- ut
rustning för SJ .s bromssy
stem. Lågprissatsningen och 
den nya säkerhetsdriven inom 
SJ ställer stora krav på pro
duktionsresurserna. Järnvä
garna rustas ju upp överallt 
i världen just nu. Enligt vad 
VB erfar menar folket på 
Nordarmatur att det idag 
skulle finnas goda förutsätt
ningar för en lönsam och 
utökad produktion i Lund. 

Det har kommit till nya fak
torer som gör att nedlägg
ningsbeslutet borde omprö
vas, är deras åsikt. 

Tanken var ju att produk
tionen av ventilutrustningen 
skulle flyttas till Linköping, 
men det är många som klart 
säger att det inte är realis
tiskt - yrkeskunnandet finns 
i Lund och försvinner vid en 
nedläggning. Kan in te Linkö
ping ta över produktionen så 
innebär det att licenstillverk
ningen går tillbaka till Tysk
land och därmed har ytterli
gare ett steg tagits mot den 
industriella nedrustning som 
pågår i det här landet. Valuta
mässigt betyder det att de 15 

Borgarna skallar: 

miljoner i produktionsvärde 
som Lundafabriken står för 
ska ersättas med import. 
Nordarmaturs fabrik i Linkö
ping har redan i dag stora svå
righeter att tillgodose beho
vet av ventiler för fjärrvärme
näten som är under uppbygg
nad i hela landet. 

Folket på Nordarmatur har 
alltså inte givit upp hoppet 
om att Saab-Scaniakoncernen 
ska tänka om i den här frå
gan och menar att det också 
rent företagsekonomiskt är 
vansinne att lägga ner fabri
ken. Tänker man i större ter
mer så skulle det vara en in
dustripolitisk olycka att göra 
det - den här tillverkningen 
behövs inom landet. Både ar-

Vad ska väck? - Linebäck! 
Frågan om en ny gymnasieskola i Lund har stötts och blötts under många år. Än tycks det vara 
klart och än så försvinner den nya skolan bort i det ljusblå. Borgarna har aldrig varit riktigt intres
serade, kanske för att skolan skulle placeras på Linera där man inte har ett av sina starkaste fästen. 

VB bad VPKs representant i skolstyrelsen, Eva-Marie Köhler, berätta om VPKs syn på 
trångboddheten i Lunds gymnasieskolor. 

VB: Hur har det gått med in
tagningen till gymnasieskolan 
i höst? Har man klarat av den 
väntade anstormningen? 

Eva-Marie Köhler: Skolpo
litiken i Lund är som ett bro
kigt lapptäcke där borgarna 
med benäget bistånd av sos
sarna lappar och lagar de sto
ra brister som finns och stän
digt finner nya skenlösning
ar och nödlösningar. Detta 
gäller framför allt eller i hög 
grad gymnasieskolan. Trots 
att man hade sexton år på sig 
att planera för det kom den 
s.k. sextonårspuckeln som en 
överraskning för dessa politi
ker. Vi ska redan nu lägga 
märke till att en andra lik
nande men inte så stor ökning 
av ungdomsgruppen kommer 
att inträffa i slutet av 80-ta
let. 

VB : Ligger Lund sämre till 
än övriga kommuner i landet? 
E-M K: Lund har i år en s k 
gyronasiekapacitet på ca 87 
procent. Nästa år ligger den 
enligt skolkontoret på 85 pro
cent. Detta ska jämföras med 
den Mogårdska proposition
ens förslag om en gyronasie
kapacitet på l 00-1 l O pro
cent. 

VB: Har man inte försökt 
lösa kapacitetsproblemet på 
något annat sätt? Genom att 
bygga en ny gymnasieskola 
t ex. 

E-M K: Nu är det ju inte 
bara skolbyggnader som ger 

en ökning av gymnasiekapa
citeten. Men det hjälper en 
bra bit. De tre gymnasiesko
lorna i Lund, Katedralskolan, 
Polhem och Strömbergssko
lan är i många avseenden obe
kväma att arbeta i och full
smockade med ungdomar. 
Byggandet av Linebäcks-sko
lan, en ny gymnasieskola, har 
diskuterats så länge jag suttit 
i skolstyrelsen. VPK krävde 
redan valet -76 att den skulle 
byggas. Vi har framhärdat i 
dessa krav. Vid vårens be
handling av den ekonomiska 
verksamhetsplanen (EVP) låg 
Linebäck fortfarande utanför 
femårsplanen. VPK krävde att 
den skulle budgeteras och yr
kade på att den skulle läggas 
in i budgeten. 

VB: Har det hänt något 
sen dess? 

E-M K: Som en ren över
raskning presenterades på 
skolstyrelsens första samman
träde efter sommaruppehållet 
existensen av en arbetsgrupp 
som arbetat med en ombygg
nad av Strömbergsskolan 
kompletterad med några and
ra arrangemang som, enligt 
denna arbetsgrupp, skulle in
nebära att Linebäck inte be
hövde byggas. 

Förslaget som vi enbart in
formerades om - inga beslut 
fattades - presenterades som 
ett alternativ till Linebäck. 
Man skulle enligt vad arbets-

gruppen (fyra tjänstemän 
med representanter från skol
kontoret och socialförvalt
ningen) utnyttja Strömbergs
skolan , Mårtenslund och en 
del av kvarteret stenkrossen 
bl a en tomt där det ligger ett 
stenupplag. Ytan för skol
byggnaderna skulle enligt ar
betsgruppen öka från 50 000 
kvadratmeter till 56 000 
kvadratmeter. 

VB : Vilken är VPKs in
ställning till detta? 

E-M K: Vi har inte diskute
rat detta nya förslag inom 
partiet. Arbetsgruppen sitter 
fram till den 22 september 
och vi kan säkert vänta oss 
ett förslag till skolstyrelsen på 
septembermötet Jag kan inte 
med den information jag fått 
se några uppenbara fördelar 
med förslaget. Det verkar 
bättre att bygga Linebäck och 
att bygga det snabbt, dvs att 
starta en byggnation där istäl
let så snabbt som möjligt. 

betare och tjänstemän pä 
Nordarmatur försöker i dag 
på olika sätt nå fram till be
slutsfattare i koncernen och 
regeringen för att visa på det 
orimliga i nedläggningen. En
ligt Stig Nilsson och Rolf 
Nilson som sysslar med frågan 
för VPK Lunds räkning för
söker de gå vidare med sina 
kontakter, men klart är att 
här skulle det behövas att alla 
goda krafter samverkade. Man 
kan t.ex fråga sig vad 
kommunens industriansvari
ga, stans riksdagsmän och 
Metalls avd 7 gör och hoppas 
på ökad aktivitet. Nordarma
turs produktion är viktig både 
för ~aden Lund och för det 
här landet. 

TAGET TILL DALBY 

- Några förändringar i trafiken 
blir det inte tal om förrän tidigast 
1986. Tills vidare får Oxie, Staf 
fanstorp och andra orter i regio
nen nöja sig med bussförbindelser 
till Malmö, rapporterar SDS den 
15. 9. Det är Lennart Serder på 
Sydvästra Skånes Kommunalför
bund som berättar att bdde SJs 
och kommunernas utredningar 
kommer att ta en massa tid. 

Serder säger också att banan Mal
l mö-Staffanstorp-Dalby (den av de 

l aktuella som tillsammans med sin 
fortsättning till Veberöd berör 
Lunds kommun) har de sämsta 

l f<iru tsä ttningarna för fram tida 
. tågtrafik. »Banan är i mycket då

ligt skick», säger han. 
Vi tror honom. Med tanke på 

det skick banan befmner sej i om 
den ytterligare sex år ska ligga för 
fäfot, blir valet lätt: total nedlägg-
ning. 

Men detta är ju horribelt! Ba
norna ligger där, visserligen van
skötta, men en teknisk upprust
ning till god tagbar standard för 
lätta f<irortståg, inklusive (ny)
anläggning av hållplatser, skulle 
inte behöva ta mer än ett år. 
1982 kommer de nya pendeltå
gen Malmö-Eslöv(-Kävlinge), och 
då frigörs de nuvarande X7-tågen 
som med viss upprustning borde 
kunna hanka sej fram ännu några 
år (enligt vad SJ tidigare i år be
rättat). 
Hur är det med utredarnas upp
dragsgivare, de sydvästskånska 
kommunalpolitikerna? Om den 
rätta inställningen (och f<irmågan) 
fanns hos dem, vore det ingen 
konst att sätta u tredarnas och tå
gens hjul i rullning, tror vi. Men 
det är väl som vanligt: om kollek
tivtrafiken talar man vackert men 
gör inget. 

Plats för initiativ från prog
ressiva kommunalpolitiker i Lund! 
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FrAn 
ljugarbänken 
Vi frågar kommunal- oc~ op
positionsråden om vems m tres
se de egentligen vill tjäna 

Birger Rehn (s) 
Jag tror vi i huvudsak in
riktar oss på byggnadsarbet
arna ... ja och så gamla lunda
bor, förståss. 

Ingegerd Göransson (s) 
Vi arbetar för LO kollektiv
et kvinnor och andra handi
k~ppade och så bedriver vi 
lite mullvadsarbete inom TCO 

Sverker Oredsson (fp) 
Allmänheten och i synnerhet 
företagsamma människor som 
är beredda att ta ett person
ligt ansvar ... och så de fattiga 
och små. 

Nils Arne Andersson (c) 
Vi riktar in oss på lands
bygdens folk och dess ät~
lingar i städerna... det blzr 
strängt taget alla. 

Lennart Ryde (m) 
Ja redaktören vet: tronen, 
altaret, penningpåsen och 
hela baletten, driftiga männi
skor som har behov av 
lägre skatt och värdesäkra 
investeringar. 

lMUSIKDEBATT 

De fria musik- och teater
grupperna i Lund g~r ~n 
betydligt ljusare · fra~~~d .. till 
mötes. Ätminstonde forsokte 
sosse och borgarrepresentant
erna ge det intrycket pli en 
debatt om de fria musikgrup
pernas situation. 

Debatten som arrangerades 
av »Skånsk Spelglädje/Lunds 
Musikerförenin~> inledde Mu
sikens dag i Folkets Park 
förra lördagen. 
I Lund finns i dag flera hund
ra grupper sol? på sin frit~d 
ägnar sig åt olika slags mustk 
från klassiskt via jazz folkmu
sik till rock och punk. Dessa 
fyller en funktion som borde 
anses som omistlig i Lunds 
musikliv. Men som en talare 
uttryckte det »~tt v~:a fri 
grupp i ~und mneb~r ~tt 
vara fri fran anslag, fn fran 
repititionslokaler och fri frå~ 
speltillfållen. ,VP~ . har . 1 
kommunen vid atskilhga till
fållen fåst uppmärksamhet 
på dessa gruppers situation. 
Men som vanligt har VPK 
kraven mötts av en attityd 
präglad av snålhet och mis~
tänksamhet från övriga partl
ers sida. 
Inför dessa musiker var dock 
t0nen annorlunda. Sossarna, 
centern och folkpartiet be
dyrade sitt stöd till L';lnds 
fria musikgrupper och, vilket 
var anmärkningsvärt, sitt stöd 
för de krav VPK och musik
rörelsen ställt. Konkret lov
ade Per Wigforss (s) och 
Solveig Thulin (fp) att göra 
vad man kunde för att en 
nu aktuell VPK motion om 

. Elverket skulle gå igenom. 
Centerns Bosse Tegenborg 
ville inte binda sig för något 
bestämt men menade »att 
det ska fram en lokal är 
helt klart». 
Moderaterna demonstrerade 
sitt ointresse genom att över
huvudtaget inte dyka upp -
men något annat var väl inte 
att vänta. 

ANNONS 

Efterlyses : Driftig, kunnig, slit
stark person med god kännedom 
om marxistisk, · samhällskritisk 
litteratur m.m . att vara vllr bli
vande katalogredaktör. Det är ett 
hårt arbete, men berikande. Det 
kräver tålamod och nästintill 
pedanteri. Lön och arbetstid kan 
diskuteras, tillträde däremot 
relativt snart. Kom In och prata 
med oss pli Bokcafet, Bitte eller 
Anna-Sofia 046-146226 säkrast 
ons., tors. och fredagar. 

Bokcafet 

UTGIVARKORSBAND 

K n: in Bl·..r-. 
Er1k D3hlberJs~ 2 R 
222 21 LUND 

1-

f, __ :_:;,_ , __ Bokearet 
- e S t Petn Kyrkogata 7 

Under den här vinjetten ko
mmer Bokcafet i Lund varje 
vecka presentera någon eller 
några nyinkomna böcker, el
ler annat smått och gott. 
Givetvis bara med några korta 
rader det är inte meningen 
att ;i skall överta dagstid
ningarnas kultursidor. 
Denna veckan är det lämp
ligt att puffa lite för Litter~
turfrämjandets 7 kronors bo
eker (numera 7,50 p.g.a. 
momshöjningen). Onsdagen 
den 24/9 släpper de ut 
följande 5 vuxenromaner: 
Kurt Salomonson: Grottorna, 
Sara Lidman : Regnspiran (re
komenderas varmt) Barbara 
Pym: Höstlig Kvartett, Håkan 
Boström: Annexet samt 
Emile Ajar: Med livet framför 
sig. Det är också glädjande 
att Litteraturfrämjandet (dvs 
staten) tycks oerp1ap.enta 
barn och ungdomsutgrvnmgen. 
Denna gång kommer: Isaac 
Asimov : Lucky Starr på Mer
kurius Birgitta Ge din: Lust
öra, L~nnat Nyblom: Sök vid 
nymåne, Carl Magnus von 
Seth: Ett två tre Fyrkanten 
samt Marie-Louise Wallin : 
Närmare dig. 
Faller inte de i smaken vill vi 
gärna säga att vi har de flesta 
av de tidigare, fortfarande 
tillgängliga, böckerna, så nog 
lönar det sig att ta en tur 
inom våran trasiga ytterdörr 
för att botanisera. 
Med vänlig hälsning Bokcafet 
i Lund. 

LUGI MARA TON 
blir det nu på lördag med 
start kl. 12.00 från Sparta. De 
42 kilometrarna kommer att 
springas på asfalten ~ellan 
Lundoch Revirlge. Bbr det 
regn och blåst, och det lär det 
bli kan den öppna terrängen 
ställa till problem för löparna. 

Finn från Veckobladsredak
tionen gör ett försök att 
springa sträckan. Rapi?,ort 
kommer, i bästa fall , nasta 
vecka. 

VPKFLYTTAR 
På lördag från kl. l O är det ar
betsdag med flyttningsbestyr. 
Vi behöver all hjälp vi kan få. 
Kom till Bredgatan 28 och 
hjälp till. 
VPK Lund, styrelsen 

VECKOBLADET 
CA VEFORS OCH DE 
FYRASGÄNG 

Till min stora förundran läste 
jag i senaste nr av VB om 
kapitalistfan, utsugaren och 
den store fienden Cavefors. 
Det konstateras att VPK i 
Lund ( och sympatisörer) 
lyckats identifiera huvudfi
enden. 
Jag har länge följt »fallet» 
Cavefors och anser att han 
varit och är en bra kulturar
betare som blivit misshandlad 
av den svenska »rättvisan». 
VB har hittills haft ett tro
värdigt innehåll så jag har 
tydligen fel i fallet Cavefors. 
Därför ber jag om en för
djupning av artikeln. 
Eller tillhör Cavefors De fyras 
gäng? 
Sture Eriksen 
Vi hoppas kunna återkomma 
i frågan. 

VB-red 

VPKs SANGGRUPP. Träning 
hemma hos Kitten Anderberg, 
Ciamenstorget 10, sön 21/9 kl 19 . 
STÖDKOMMITTEN för Nicara
guas folk har appellmöte pli MAr
tamstorget lördag 20/9 kl 10-
13. 
60-ARSDAGEN av Uruguays 
K.P. firas lördag 20/9 ·1 Svans
skolan. Los oHmarenos Yamauou 
Palacios. Tal av Eduardo Viera. 
Latinamerikansk mat o. utställ
ning. ' 
FILMEN >>TupamaroS>> visas 25/9 
Bibl.hörsal kl18.00 Fri entre. 
Arb.grp, för Raui Sendie 
HANDBOLLSINTRESSERAD? 
VPK har anmält ett lag till LUGis 
motionsturnering i handboll. In
tresserad? Vänd dig till Anders 
Bergenfelz 046-151816 
DET NYA KALLA KRIGET. 
Föredrag 1111 Erik E. Lindström 
inleder tors 25/9 · kl 19.00 
Fokets Hus arr. Lunds Freds
kommltte, ABF 

Redaktionsutskott: Eva Almqvist, 
Lars Borgström och Olle Teleman 
Kontaktredaktör för nästa num
mer Monica Nymark tel 1 1 34 33 
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