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Utkommer fredagar 1981 7:e årg. 

Fredagen den 14/8 1981 

Den tiden är förbi när kriget en
bart var antingen en läxa i histo
rieboken eller en geografiskt be
gränsad konfrontation i Latin
amerika eller Asien. Den tiden 
är förbi då man faktiskt trodde 
på något sätt, att västvärldens 
ledande män besatt ett sjätte 
sinne, ett förnuft av ren och ny 
och magisk art som vuxit fram 
som en reaktion på andra världs
krigets ondska och som auto
matiskt skulle förhindra ett tredje 
världskrig. 

N u börjar många inse att den 
våldsamma rustningen frambring
ar vapen som till syvende och sist 
är tillverkade för att tjäna sitt 
syfte att döda människor och 
ödelägga fabriker, ~ukhus och 
kraftverk på nolltid i stor skala. 
Vi står nu i början av åttiotalet 
och genom sommarmånadernas 
grönska ser vi debatten om rust
ning och kärnvapen börja ta 
form på allvar om än i något 
suddig gestalt. 
Orden »För ett kärnvapenfritt 

Europa» har sedan midsommar 
hela tiden varit stadda i rörelse 
mellan två av Europas huvud
städer, burna av hundratals fot
vandrare. Samtidigt har det på
gått flera olika typer av officiella 
konferenser och diskussioner om 
rustningsbegränsningar och fred. 
De flesta av dem som deltager i 
fredsmarschen är kvinnor och de 
alldra flesta av dem som deltar i 
de officiella samtalen är män. 
Det har skrivits en del i pressen 

om bådadera. När det gäller 
marschen har det dock stått 
mycket lite om de resonemang 
som kravet på ett kärnvapen
fritt Europa härrör från och 
mycket lite om det sakliga inne
hållet i mötesanföranden och 
diskussioner under marschvägen. 
Desto mer har det stått om sko-

VB:-; utsände har intervjuat 
Britta lvancic, medlem av 
marschens kärntrupp, sönda
gen den 2 :e augusti. 
- Varför kräver ni ett kärnvapen-

fritt Europa? 
- I dag finns det tillräckligt med 

vapen för att döda jordens befolk
ning många gånger om. När det 
gäller kärnvapen finns det i dag 
två stora faror. Den ena är risken 
att kriget bryter ut på grund av en 
felregistrering hos datamaskinen, 
det har redan hänt vid upprepade 
tillfällen i USA att krigssignaler 
gått ut, men hittills har de stop
pats i tid. Den andra är att stor
makterna sedan några år tillbaka 
planerar för ett begränsat kärnva
penkrig och arbetar på att uppnå 

Lösnummerpris 1 kr 

När FREDSMARSCHEN 
kom till Paris 

skav, toalettvagn och vegetarisk 
ko.st kontra ärter med fläsk. Helt 
annorlunda förhåller det sig med 
redogörelserna från de officiella 
sammankomsterna, ·de lider sällan 
brist på information i sakfrågan. 
Hur skulle det vara om man till 
marschdeltagarna enbart ställde 
frågor om alternativa militära per
spektiv och om man från de offi
ciella konferenserna enbart rap
porterade om stolarnas hårdhet, 
herrarnas ryggbesvär, lunchmatse
deln i olika länder och om tids
pressade toalettbesök ?? 

Ulrika 

förstaslagsförmåga, vilket skulle 
betyda att den starkare hinner slå 
ner den svagare snabbt utan att 
själv åsamkas skada. Det måstena
turligtvis öka risk en för att en 
stormakt vågar sig på ett kärnva
penkrig. Skulle det bli krig mellan 
USA och Sovjet är Europa en av 
de troligaste krigsskådeplatserna. 
Här har de båda försvarspak te rna 
avsevärda delar av sin styrkor och 
åtminstone USA befinner sig på 
betryggande avstånd från krigets 
centrum. 
-Å· r det ett realistiskt krav? 
- Ja. När det gäller kärnvapen är 

det nödvändigt att kräva nedrust
ning, annars händer det en olycka 
förr eller senare. 

forts. sid. 3 

Det första man kan konstate
ra är att kampanjledningen 
för ett kärnvapenfritt Norden 
här i Lund har gjort ett bra 
jobb. Fyra bussar med ca 180 
deltagare kunde söndagen den 
2/8 bege sig mot Paris. 

Tidigt på måndagmorgonen 
kunde vi ansluta oss till de som 
vandrat ända frän Köpenhamn 
(med förvandring från Lund). Vi 
kom vid en tidpunkt då tåget be
fann sig i kraftig tillväxt, från någ
ra hundra skulle det komma att 
växa till ca 5000 marschdeltagare, 
varav de flesta kom från Norden. 
En del av de som gått långt såg väl 
litet slitna ut , några åkte rullstol 
eller trampade cykel. En och an
nan hade förvandlats till naturva
relser med blommor och havre i 
håret. Men så fanns ju f~ lands
lagslöperskan Elisabeth Ostberg, 
som sprang fram och tillbaka u t
med tåget som en hjort och samla
de in pengar från franska medbor
gare. 

I spetsen för tåget gick kvinnor 
och zenbuddhistiska munkar, som 
slog på trummor och malde på 
med en böneramsa. Långvandrare 
har intygat att munkarna betytt 
mycket för sammanhållningen, 
men nog måste de ha gjort ett un
derligt intryck på de franska bön
derna, som av pressen hållits i näs
tan total okunnighet om vad som 
var i antågande. 

Krutgubbe 
Första dagen gick vi 34 km i en 

värme som var den värsta på l 00 
år, enligt en tidningsuppgift. En 
pensionär från Malmö tyckte vid 
framkomsten till Pont Sainte 
Maxence att han nog borde haft 
vatten med sig! En så kallad krut
gubbe, men det fanns också de 
som gav upp på halva vägen. 

De närmast följande dagarna 
kom att präglas av ryktet att po
lisen inte tänkte släppa in freds
demonstranterna i Paris. De s k 
kärnkvinnorna, som hittills följ t 
en konsekvent legalistisk linje, 
pressades av militanta grupper att 
till varje pris leda tåget in i Paris. 
Ett stormöte utannonserades på 
onsdag eftermiddag då massorna 
skulle få säga sitt. Inför detta hot, 
eller om det fanns andra skäl, gav 
polismyndigheterna efter. Stor 
glädje och stort segerrus! 

Bastiljen 
Intåget i Paris gick som sig oör ö
ver Bastiljen. Himlen öppnade sig 
efter en lång torrperiod och i 
hällande regn nådde slutligen 
fred ståget fram till Chateau de 
Vincennes. Här stod faktiskt Pal
me och väntade. Några franska 
kommunister fanns det nog inte, 
för l'Humanite tycks ha tigit ihjäl 
hela fredsmarschen. I stället hade 
PCF dagen innan demonstrerat 
för byggande av kärnkraftverk! 
Samtidigt lät franska försvarsde
partementet meddela att man å
terupptagit de underjordiska kärn
vapensprängningarna på Mururoa
atollen. 

Avslutningen av den långa mar
schen kom alltså vid en tidpunkt 
då allt som börjar på >>kärm> upp
levs som mycket känsligt i Frank
rike även för vänstern. Några da
gar senare skulle det visa sig att 
hökarna i USA vid denna tid
punkt satt och funderade på hur 
man skulle formulera tillkännagi
vandet att neutronbomber ska 
börja fabriceras i USA . 

Framtiden 
Fredsmarschen 1981 kommer 

säkert att betyda mycket för att 
förena olika fredsorganisationer i 
en målmedveten kamp för kärnva
penfria zoner och nedrustning. 
Redan har man börjat tala om 
kontaktnät, tidning och ny freds
demonstration till en annan hu
vudstad nästa år. Men det finns 
också många problem: Hur brett 
ska fredsalbetet vara? Vem är hu
vudfienden? Hur undviker man 
att hamna i det ena eijer andra 
lägret? Hur militant ska man vara? 
Ska fredsarbetet kopplas ihop 
med andra politiska målsä tining
ar (socialismen, gröna vågen o s v)? 
Att argumentera med fötterna har 
hur som helst visat sig vara ett ef
fektivt kampmedeL 

Finn 



Nya tag 
Det är svårt att arbeta politiskt på 
sommaren. Sommartorkan sätter 
in på nästan alla områd~n och tid
ningarna blir lövtunna. Aven VPK 
i Lund går till stora delar i som
maride. Bara styrelsen har över
»somrat» i någotsånär vaket till
stånd . Det är naturligt - och be
svärligt. 

Trots allt händer det en del på 
sorriinaren. Läget i Polen har spet
sats till, Reagan härjar fritt , krig 
rasar i Latinamerika och Eritrea. I 
Sverige galopperar den sociala 
nedrustningen, samhällets säker
hetsnät ruttnar alltmer samtidigt 
som alltfler ramlar i - eller genom 
det. Detta måste motarbetas, hej
das- även på sommaren . 

Nu är sommaren snart slut - låt 
oss ta ett nytt krafttag , och börja 
med det samma! Vi har mycket 
att rätta till. (Veckobladet ökar 
aktivitetsnivån en aning genom att 
börja höstens utgivning litet tidi
gare.). 

Det stora omedelbart föreståen
de kraftprovet är naturligtvis höst
festen (4-6/9) . Höstfesten fordrar 
massor med arbetsinsatser - och 
massor med besökare. Hjälp VPK 
Lund och Veckobladet att göra 
höstfesten till en stor framgång . 
Tala om den med dina vänner och 
dina ovänner! 

Kommunrevisionen slår till! 
Ordföranden Nils-Herman 
samlade sina styrkor, de tio 
kommunrevisorerna, alla val
da på politiskt mandat. Alla 
hade för en eftermiddag köpts 
fria från sina ordinarie jobb 
av Lunds kommun för att 
kunna förrätta sitt viktiga 
värv. I mängden av medelål
ders herrar urskiljde man den 
alltid glatt pratande Lennart 
L. , centerpartist från utmark
erna, i sin väldoftande halm
hatt samt Göran R. , den gam
le studenten. Han drog oupp
hörligen sina studentikosa 
skämt och tyckte sej vara en 
trevlig och underhållande per
son. Alla flöt väl in i den grå 
massa de utgjorde . 

Dage ns uppgift var att inspek
tera konsthallsnämnelen för att se 
om de's papper var i ordning. Pa 
grund av ett missförstand infann 
sig aldrig nämndens ordförande. 
Som den 1kicklige strateg och 
snabbe beslut sfa ttare ord föranden 
Nils-Herman gjort sig känd som , 
valde han snabbt och egenmäk
tigt, ett nytt mal för revi si011ens 
wrksamhet. 

Uneler parollen "Lat oss inven 
tera Radhuset'" ledde han sina 
styrkor fran Konsthallsnämnden 
pa Svartbrödersgatan tätt förbi 
rlfströms Skor för att slutligen 
atersam la styrkan utanför Ida 
J önsson s. 
-- Vi skall allt sa invt·ntera Rådhuset. 
[)et är viktigt att Kommunrcvi-

sio nen sätte r sig i respekt hos 
kommunens tjänstemän. 

Vi rnaste höja revisionens status. 
En överraskande inventer ing bor
dc ha just den effekten. 
- Du och du tar tredje vaningen. 
norra dekn. Du och d u tar tredje 
vaningen, södra delen .. .. 
Styrkorna omgrupperades och tva 
och två försvann de folkvalda re
visorerna in i Radhuset. Väl inne 
i Radhuset begärdes inventarieför
teckn ingen fram fra n en häpen 
och överraskad tjämternannakar. 
Listurna lästes igenom och kom
munrevisorerna skred till verket. 

- Nu ska vi se. Kommunalrådet 
Rydes rum. Bokhyllor, 5 st. 
Stämmer 1 Skriv~tol, l st. Stäm
mcr! Skrivmask in. Rese-, l st. 
Stämmer' Kinesisk mässingsurna 
med lock, 2 o;t. Stämmer1 List
orna gick> igenom. Dörrar öppna
des och rum <!fler rum kontrol
lerades. Allt tycktes finnas pa 
plats. Ingen av de berörda kom
munalraden och tjänstemännen 
tycktes ha tagit skrivbordet eller 
bokhyllan med sig under rocken 
när dc gick hem . 

l nventarieförtcckningen för 

Lunds selektiva vänlighet 

Knutssalen fanns inte till hands. 
Ett ilbud fran Stadshuset, vakt 
mästare H. skickades efter allt 
under det att de otaliga kom
munrcvi'>orerna nervöst trummade 
med fingrarna mot trappbalust
r:~rlPn. 

- Svagt. Inventarielistorna borde 
ha funnit s här. Maste vi patala i 
var revisionsrapport till fullmäkti
ge. Nej, lugn , vi ska inte börja med 

att ta problemen med snöröjning
en. Vår entu siasm för de kommu
nala problemen är visserligen obe
gränsad , åtminstone så här i bör
jan på säsongen, men det är nog 
bäst att starta mjukt. 

Turistpolitiken kan väl vara ett 
lämpligt ämne. Den bedrivs med 
kommunala pengar från det vack
ra korsvirkeshuset på Petri Kyrka
gata. "Vänliga Lund, möjlighet
ernas stad"- se där åre ts djärva 
paroll, ytterligare ett exempel på 
att ingen tankemöda lämnas o
spard på Turistbyrån. Affischf<irg
erna är de italienska - man kan 
förmoda att det är Bolagna man 
vill associera till . 

Nu är ju Lunds vänlighet lite 
selektiv: det klientel som inte har 
bättre förstånd än att de vill bo 
på campingplatser och vandrar
hem har man ju skickligt undvikit. 
Då är Lund både vänligare och 
möjligare för de lite sobrare gäst
erna. Lund håller turistmässigt 
sett på att profilera sig mot wind
surfing och golf, det senare genom 
den sk golfakademin med utbild
ning på Kungsmarken och inkvart
ering i Lund. Själv menar jag som 
all tid att det borde tas ännu djärv
are grepp . När får vi äntligen en 
kommunal hästpolobana - det 

börjar bli en verklig fulksport, jag 
försäkrar · och hur länge ska det 
dröja innan vi kan erbjuda våra 
tyska affårskontakter vild svinsjakt 
i de östra kommundelarna? 

Oljeskandalen i Växjö har satt 
sina spår i tankarna (obs inget 
skämt) hos mången kommunal
man. När Tekniska Verkens styre
lse har m ö te nu i veckan lär det 
bli en och annan fråga om oljein
köp och finanser och det är verk
ligen hög tid att det blir mer lju s 
över bokföringen där. Ibland verk
ar det som om de simmar i pengar 
det talas om överskott på 35 milj. 
i likvida medel och nästa dag är 
det skuld till kommunen alltihop . 
Den här verkskonstruktionen är 
lite märklig - uppenbarligen inne
bär den att verket har sin egen 
ekonomi, vilket in te hindrar att 
stan betalar u t löner, har hand om 
räntor och amorteringar. Av de 
tekniska verken återstår i dag bara 
två: elverket och värmeverket, 
medan j u gasverket är nerlagt och 
vattenverket överfört till gatukon
toret. Det borde betyda att ratio
naliseringsvinster skulle kunna 
vara att hämta i administrationen 
- lämpligen skär man i toppen -
men det är väl att hoppas för 
mycket. Hur som helst får man 
vara glad så länge de inte ombild -

ar det hela till ett aktiebolag som 
i Växjö. Då går rullgardinen ner 
för all insyn. 

J ag tänker härmed slita en 
gammal tvistefråga. Det gäller den 
politiska geografin här i landet. 
Det är många av oss som i sam
tal med folk utifrån försökt för
klara den unika position Vpk har 
i Lunds lokala politik. Är det då 
så unikt? J ag gick till källorna, dvs 
röstsiffrorna vid kommunvalet 
1979 och kan hänned presentera 
ett tio i topp när det gäller Vpk 's 
röstprocent i kommunvalet Så 
här ser det ut: 

Pajala 19,1 
Arjeplog 17 ,O 
Kiruna 15,9 
Gällivare 14,9 
Lund 12~ 
Hällefors 12,7 
Älvsbyn 12 ,2 
Jokkmokk 12,0 
Övertorneå 11 ,9 
Hofors 10,8 
Vi i Lund vinner alltså inte li

gan, men det är ju inte så illa ändå 
att vara bäst söder om Arjeplog. 

Lucifer 

f n dryg timme efter aktion
ens början drog sig de utmattade 
revisorerna tillbaka fran ett förvå
nat och häpe t Radhu s. 

Dc av er kära läsare som tror 
att sommaren för VB :s rappor
tör varit alltför lang oeh het kan 
kontrollera sanningshalten i ovan
staende med personalen pa Rad
huset. Aktionen ägde rum ons
dagen den I 7 juni mellan kl 13.50 
och 15 .00. Som vanligt överträf
far verkligheten dikten. Betänk 
o;amtidigt att aktionen kostade 
Lunds Kommun (alltsa dej käre 
läsare) ungefär 5000 kr i ersatt 
arbetstid och sammanträdesar
voden. 

Det är kanske alltför lätt att 
göra sig lustig över det inträffade, 
men kommunrevisionen är en för
sam ling man inte vet om man ska 
skratta eller grata över, my cket 
beroende på dess ordförande och 
vice ordförande (fp och c) . En 
fungerande kommunrevision skul
le kunna sta för en behövlig kont
roll av de andra nämnderna, idag 
tar man väl inte revisionen ens på 
allvar. 



Vad händer på 
' BOKCAFET? 

Vad har hänt på Bokcafet i 
sommar? VB kan ge en in 
sidesrapport: 

sommarst iltjens Lund har det i 
alla fall varit aktivitet på ett ställe: 
Bokcafet. Kanske inte så mycket 
ute i butiken. Regniga dagar har 
det fö rståss runnit in en del i kas
san, men när solen skiner söker sig 
Lundaborna andra tillflykter än 
dunklet inne på Bokcafet. En och 
annan turist har förståss gått stor
ögt omkring bland hyllorna. För 
lundabor är det en självklarhet att 
ha Nordens mest välsorterade 
vänsterbokhandel om hörnet (S :t 
Petri Kyrkagata 7), men för folk 
från Blomstermåla, Karlskoga och 
Stockholm kan faktiskt Bokcafet 
vara en upplevelse. 

Bakom Kulisserna 
Men den mesta aktiviteten på 
Bokcafet i sommar har varit ba
kom kulisserna.Där slås i förlags
kataloger, omräknas priser, letas 
årtalsuppgifter, ämnesklassificeras 
boktitlar , utfann as annonser, sor
teras kort; rynkas pannor, slits i 
hår och slås mer eller mindre klo
ka huvuden ihop ... ! källaren glim
mar ett ljusbord , och en smatt· 
rande campaser (lEM-sättmaskin) 
överröstar kassörens suckar .. . 

Vad är det då som är på gång? 
Jo, Bokcafet håller på och gör en 
ny Katalog! Den första Katalogen 
kom hösten -76. Den följdes av 
Supplementet -78. Och nu är det 
alltså dags igen . 

Märkvärdigt 
Vad är det för märkvärdigt med 
det då? Undrar kanske Vän av 
ordning. J o , det är märkvärdigt av 
två skäl (minst). För det första är 
Katalogen den mest omfattande 
aktuella förteckning över sam
hällskritisk litteratur man kan få 
tag på. Omkring 10.000 titlar be
räknar man att den kommer att 
omfatta. Den kommer att vara en 
ovärderlig hj älp för den som vill 
få tag på litteratur man inte så lätt 
hittar i den vanliga bokhandeln. 

Språk och politik 
Språkvetare från hela världen 
har invaderat Lund den här 
veckan. Den internationella 
språkorganisationen AlLA 
har haft kongress i Lund. Men 
inte heller språkforskningen 
är oberörd av världspolitiken. 

Tre delegater har hoppat av 
kongressen i protest mot syd
afrikanskt deltagande. VB har 
talat med en av dem, Eva Wig
forss från Lund. 

l Montreal för tre år sedan togs 
frågan om Sydafrikas deltagande 
upp inom AlLA, berättar Eva 
Wigforss, och da tog man en reso
lu tion där man beslöt att Sydafri
ka inte sk ulle vara representerat. 
Vi fick åre ts dellagarförteckning 
samma dag som kongressen öpp
nades. Själv tittade jag inte i den 
förrän pa måndag kväll, och då 
upptäckte jag att det fa nns tio 
sydafrikanska representanter med. 

- Detta gjorde att du hoppade 
av? 
- De två tanzaniska delegaterna 

som var särski lt inbjudna som 
framstaende experter på swahili, 
ansag att de inte kunde delta så 
länge Sydafrika var representerat. 
Jag sol idariserade mig med deras 
aktion, och hoppade också av fran 
kongressen. 
- Man har från en del hall kom

mit med argumentet att det veten
skapliga arbetet ska stå över poli
tiken, att de är här som individer. 
Men det resonemanget haJler in te. 
De är trots allt representanter för 
sydafrikanska institutioner. 
- Vad händer nu? 
- Nu på fredag blir det ett opini-

onsmöte mot det sydafrianska 
deltagandet. Det är kl. 14 (samti· 
digt som en av sydafrikanerna ska 
halla föredrag) utanfö r Matema
tikcentrum på Sölvegatan. 

Tillsammans med Katalogen 
ger Bokcafet också ut en ar tikel
samling där yngre, radik ala fors
kare skriver om forsk ning och 
tvisteämnen inom olika ämnesom
råden och ger litteraturtips. Det 
rör sig om all t i från Vardagsliv till 
Vetenskapsteori. 

Bokcafet i sig är ju också en 
kulturpolitisk omöjlighet. l bok
handeln ska man sälja Jersild och 
Delblanc och kulspetspennor och 
almanackor. Böckerna skall dess
utom inte vara mer långlivade än 
modejeans. 

Att ta upp dyrbart hyllut
rymme med kanske flera år gamla 
(viktiga) böcker i icke-trendiga 
ämnen som ekonomi, filo sofi,soci· 
ologi - det är naturligtvis snudd 
på kommersiellt självmord . Och 
Bokcafet lever ock så ett osäkert 
liv. Att det uppstod i böljan av 
70-talet, var kanske inte så märk
värdigt, det hörd e tiden till. Men 
att Bokcafet har överlevt ett de
cennium , och fortfarande ex iste
rar (om än med möda), med 
samma slags kvalitetssortiment 
- det är fakt iskt ganska beund 
ransvärt. 

För 50 kronor på postgiro 
63 86 61 · 9, kan du förhand s
beställa Katalogen och artikel
samlingen . Gör det. Bokcafet be
höver iQte bara sympati och app
låder, utan framför allt kontanter 
och kunder. 

Jan H 

ÅRSBOKEN 

VPK Lunds årsbok »Lund sett 
från vänster» har alltså kom
mit ut för tredje året i följd. I 
VB nr 21 hade vi en recension 
av boken, utöver denna vill 
redaktionen rekommendera 
boken. 

Sätt in 16 :SO på VB :s pg 
l 74 59 • 9, så får du boken 
hemsänd ganska omgående. 
Du kan också beställa de två 
tidigare årgångarna. 11 :SO 
kostar 79 :an och 21 :SO kostar 
80:an (blir hemskickade). 

······················•·••·• 
forts. fr. sid. J 

- Det finns de so m säger eller an
tyder all kvinnor som protesterar 
mot kriget rider på en väg av kän s
lor medan etablissemangets män 
som försvarar rl!dande förh d/lan
den stoder sig pil decen11iers digra 
och objektiva kunskap er. Vad sä
ger ni om det? 

Man ser ju vart den manliga lo
l!iken har lett världen. 
" __ Hur har ni förvärvat er kun
skap om nedrustning och krig ? 
· Jag har jobbat med fredsarbete 

i ~ex ar och varit o rdförande i en 
fn.:d'<>rga ni ,ation . Innan hade jag 
fyra barn och nattarbete i bageri. 
da var det omöj ligt att fa tid. Men 
jag an~er att fredsarbetet är det 
viktiga,tc \Om finns. Varje män
niska maste inse att vapt'n !t-der 
till krig och inte till fred, l nom 
Svenska Fred s- och Skiljcdomsför
eningen har vi 50 grupper som 
diskuterar och arbetar fram ett al
ternativ till 1982 ars försvarsplan. 
J-:tt krig skulle vara kata\tro falt 

• för Sverige, även om vi kunde hal
la os\ neutrala. eftersom vi är eko
nomisk t ocrhört sa rbara da Sveri 
ge är sa högt industriali \e rat. Jord
bruket ii r beroende av import. det 
svenska elnätets sj u ' tarnledningar 
kan lätt bringas ur funktion etc. , 
t'! c .. 
- Om vi utgår från att tredje 

världskriget måste förhindras och 
frdn att experter och politiker in
te åstadkomiller detta ensanuna 
eller av sig själva, hur ser ni då på 
möjligli etema att gå den paria
memariska respektive den ick e
parlamentariska vägen? 

Arbetet maste bedrivas utanför 
det parlamentariska systemet men 
i fredliga former. Rik sdagsmännen 
fattar fö rst när tryckt!! är tillräck
ligt \tark t. O et har till exempel 
ännu inte blivit mlgo t gjort at den 
svenska vapenexporten, en fraga 
som sven ska freds jobbat för 
länge. Maj -Bri tt Theorin manövre
rades ut ur försvarsutskottet när 
hon försökte driva den frågan. l 
förstamaj tagen 1980 hade sossar
na paroller med »stoppa vapenex 
portcm> men vad blev det av det 
se' n? l-länderna skulle göra U-län
derna en tj änst om de stoppade 
vapenexporten och för Sveriges 
del är vapenexporten ännu en sa 
pass liten del av den totala ex 
porten att sysselsättningen inte 
5kulle behöva äventyras . 
- Varför har ni valt just den här 

form en för att framföra er stånd
punkt i fredsfrågan , en marsch på 
JJ2 mil från Köpenhamn till Pa
ris? 
- Tre kvinnor i Norge ville göra 

en annorlunda handling för fre
den. Marschen är ett sätt att få 
med många olika människor och 
att knyta kontakter med fredsrö
relser och ensk ilda i de länder som 
man passerar , kontakter som efter 
marschen kan leda till samarbete 
mellan fredsaktivister. Marschen 
väcker också e tt intresse för fre
den, genom att pressen i de olika 
länderna uppmärksan1mar marsch
en och genom kontakten med de 
familjer som man sover över hos. 
Marschen är dock inte nå_got själv· 
ändamål, utan ett led i 'l'redsarbe- t 
tet, som i år bland annat innefat- • 
tar två stora samnord iska möte n : 
utanför Kungälv. . 

Vinka : 
• . ···•····•···••················ 
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lägerliv 

Fjärde sommarlägret i 
Lönsboda 
för fjärde aret hade VPK Skane 
ordnat ett sommarläger vid Hjärta
~ ön utanför Lönsboda , c~nder en 
dryg vecka i juli. Det fo rsta som
marlägret stod VPK Lund för re
dan 1975, ,]d var gnn:;ka primitivt 
vid Raslångens strand. Numera är 
det betydligt mer >>civiliserat)) med 
elektriska kokmöjligheter i ett 
hus. Kamraterna blir väl äldre och 
mer bekväma av sig - i år sy ntes 
många sköna madrasser och sma 
vilstolar bland de stundom magni
fika tälten. 

Vädret var bra- regn bara första 
och näst sista dagen. Nästan alla 
måltider kunde vi äta ute, eller 
under den röda presenningen med 
tva röda fanor vajande i vinden, 
där vi hade förmiddagarnas poli
tiska diskussioner. De handlade i 
år om fredskampen, socialpoliti
ken, klasslagstiftningen, folkkam
panjen och kvinnokampen. Några 
lundakamrater i förskingringen 
var med på lägret och förgy llde 
tillvaron bl a med erfarenheter 
från andra delar av landet. 

Ett barnläger var det. Ungefar 
40 barn och knappt lika många 
vuxna gjorde detta till ett ganska 
utpräglat familjeläger - bara en 
enda deltagare var utan barn! De 
flesta var ocksa veteraner, men 
glädjande nog hade några nya 
kamrater fran Malmö och Helsing
borg kommit till i ar. Och trots 
rnanga invanda ritualer från tidi
gare år, som det kanske fanns an
ledning att ifragasätta, skulle de 
säkert komma igen nästa år. 

Barnens största händelse som de 
~älva stod för var årets späkrunda 
- den klart läskigaste i sommar
lägrens historia . Den kornmer 
mänga att leva på minnet av under 
kommande kulna höstnätter när 
vinden vi ner i k nu tama och var
garna ylar i gropen . 

Tomas Schlyter 

Blåsarläger i Nordskåne 

För andra året i rad (!) anordna
des i somras läger för kommunist
iska blåsrnusiker. Arrangör i år var 
Röda Blåset i Malmö; lägret gick 
av stapeln i Magnarp någon mil 
norr om Ängelholm. Vänsterorien
terade blåsare, ca 70 st, från Mal
mö, Lund, Göteborg , Norrköping, 
Stockholrn och Uppsala deltog. 

De yttre fo rmerna var desam
rna som förra året, deltagarna 
bodde huvudsakligen i tälf., resten 
i sovsalar (= skolsalar). Mathushåll
ningen var gemensam inomhus i 
skolans matsal. 

De officiella "~mi-obligato
riska" repetitionerna antog 3 skep
nader; stämrepetitioner, diverse 
ensern blespel och repetition med 
stor komplett blåsorkester. Inst
rumentfördelningen var blandad 
och inte allt för sned, i vimlet 
syntes särskilt inem ot 20 flöjter , 
hördes ett tiotal trumpeter samt 
syntes och hördes många saxo
foner, även klarinettsektionen var 
välbesatt. Däremot var alt- och 
tenorhornen underrepresenterade 
och repeterade dessu torn för litet. 

Disciplinen och precisionen i 
årets stora orkester var bättre, 
samspelet mellan de olika stäm·· 
morna flöt bra, medan dynamiken 
fortfarande är bristfållig. Dirigen
ter: Thomas Berge, Maria Sunds
qvist och Ellen Korsrna (ny). På 
gruppsidan fanns undervisning i bl. 
a. improvisation, orkesterarrange
mang, slagverk, gehör spe~ och stor· 
band. 

Nästan roligast var det fria 
spel som uppstod u tanför det 
officiella schemat, mycket av den 
musiken framfördes vid en lyckad 
fest. 

En appellspelning i Ängelholm 
genomfördes. Olle Teleman. , •.......•...........•..... .•.•.•.............•........•..•..• 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Bl am 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJMl 

Borgerlig 
kovändning 

Uet står klart att borgarna har 
laddat om inför höstens kom
munalpolitiska bataljer . En sen
sationell kovändning tillbaka till 
ett garnmalt dåligt och hårt kri
tiserat stadsplaneförslag gjorde 
folkpartiet och centern i bygg
nadsnämnden i onsdags. 
I kommunstyrelsen hade de till
sammans med VPK och SAP 
nöjt sig med markparkering för 
Universitetet vid Allhelgona Kyr
kogata. Men nu plötsligt hade 
alla borgarna rättat sig efter 
parkeringsivrarnas pipa och ville 
bygga ett dyrt, onödigt och 
miljöförstörande . parkeringsdäck 
i två plan , enligt ursprungliga 

planer. Kan det vara den blivande 
universitetsdirektören som blåser 
iden pipan? 
Annars är man på reträtt när det 

gäller P-platser. För första gången 
säger man att det »med hänsyn 
till utvecklingen» kanske inte 
behövs så många P-platser som 
planerade l 200 vid gasverks
tomten, utan nöjer sig med 
c:a 900. Det är ändå väl mycket 
tycker VPK och avstyrkte planen. 

Kontoriseringen i stadskärnan 
har borgarna äntligen böljat gå 
emot under de senare åren. Men 
när man till slut gick med på 
VPK :s krav att inte kontorisera 
andra våningen i Lundagårds· 
huset, visar det sig att förre 
stadsarkitekten redan gett bygg
nadslov för kontor i två tredje
delar av våningen. Fastighets AB 
Hufvudstaden, som äger huset, 
har redan gått till regeringen 
och krävt att få kontorisera 
resten också. Vi får väl se om 
borgarna står pall mot Hufvud
stadens stenhårda påtryckningar. 

Protestmöte mot sydafrikanskt 
deltagande i AlLA-kongressen. 
Fredag 14/8 kl 14 utanför Matte
huset , Sölvegatan. 

ANNONS 

2-3 rums lägenhet önskas 

Tips emottages tacksamt. 

Eva och T11pio 
tel: 11 61 41 

FREDAG: 
Börjar kvällen med Mike West

brook TV l 19:00 till Ängarnaten. 
Bukar tidigt plats på Pub Sparta 
för Big M am a bluesband 22:00. 

LÖRDAG: 
Passerar Galerie Ängel. I Malmö 
spelmansstämma från 14:00 till 
midnatt. Medtag instrument och 
en god bok, t. ex . Kenneth Eng
ströms Den döda vinkeln. J ag 
passar på att sk ju ta in den nya 
terminen 18:00 med Knallpul
verorkestern på Galerie S :t Petri. 
Sky High takes off från Pub 
Sparta 22:00. 

SÖNDAG: 
I Malmö fort sätter spelmans· 
stämman. Söndagsbion heter 
Stunder av Lycka och visas på 
Cinema i Lund. F.ö . en ganska 
hygglig TV-kväll med bl.a. Sara 
Lidman på »Bokcafet)) TV2. 

1 ~!~f!(. kommunistisk 
~i:f;11] kommunalpolitik 

Kommunalpolitiska arbetsgrup
pen har möte kl 19:30 på cirkel· 
rum 2, stadsbiblioteket. 

Polaraidglasögon upphittad.e på 
VPK Skånes sommarläger. Ar det 
dina? Ring 046/13 19 75. 

Ny adress : 
Rosenkvist har flyttat från L :a 
Gråbrödersgatan 2 till 

Värpinge bygata 3 
225 90 Lund 

Denna veckas redaktionsutskott 
utgjordes av Eva Almqvist, Kenny 
Andersson, Jan Hinderson och 
Olle Teleman. 

Bilder: Finn Hagberg, Bokcafet, 
L-G M ann, Kenny A ndersson. 

Nästa veckas kontaktredaktör är 
Jan Hinderson, tfn 12 71 26. 

Hemma
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