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FREDSRÖRELSEN 
inte på grund! 

Returpappers
frågan pa 
retur 
Vpk Lund har i kommunfullmäk
tige motionerat om att Lunds 
kommun på ett betydligt aktivare 
;ätt än hitintills skall samla in 
returpapper från hushållen i 
Lund . Motionen föranledde ingen 
åtgärd när den behandlades i full
mäktige. Svaret präglades av passi
vitet och en nonchalant attityd. 
I en reservation till fullmäktiges 
beslut säger vpk Lund genom 
Thomas Schlyter nu :»Vi är väl 
medvetna om att renhållningsver
ket i Lund under de senaste 
åren bedrivit försöksverksamhet 
med mottagning och viss begrän
sad insamling av returpapper. 
Men vi menar att denna verk
samhet inte är tillräcklig. Det 
kan inte vara rimligt att varje 
hushåll so m vill bli av med papper 
ska behöva åka i egen bil (om 
man har någon) till de få con
tainers som är utplacerade, en i 
varje tätort på sin höjd. En orga
niserad och ra tionell hämtning 
av papperet i bostadsområdena 
genom renhållningsverkets försorg 
måste ge ett betydligt högre utby
te och därmed ett bättre tillvara
tagnade av de stora resurser som 
returpapperet utgör. Vi vet att så
dan hämtning kan fungera bra un
der förutsättning att den sker 
regelbundet, exempelvis på en 
viss dag i månaden. 

Fallet med den grundstötta sovjetiska ubåten har, naturligtvis, frestas man att säga, utnyttjats 
för att misskreditera fredsrörelsen och ·då speciellt namninsamlingsaktionen "Norden kärn
vapenfri zon". VB har pratat med två representanter för fredsrörelsen i Lund, Brita Carlsson 
och Eva-Mari Köhler. Brita Carlsson är ordförande i Svenska Freds- och skiljedomsföreningen i 
Lund och Eva-Mari Köhler i Fredskommitten i Lund. 

Hur tror ni folk i allmänhet 
har reagerat på affären? 

-Jag har inte märkt någon 
skillnad i inställningen till den på
gående namninsamlingen, säger 
Eva Mari Köhler. Senast i lördags 
var jag och samlade namn på Klos
tergården och det var lika lätt som 
förut. 

- Jag tror att många männis
kor har börjat att fundera på all
var på frågan. En del försvarsvän
ner tycker nog att vi måste stärka 
vårt försvar, säger Brita Carlsson. 
Men, tror jag också att många 
andra har börjat tänka på andra 
hållet, att nu måste vi verkligen 
få en kärnvapenfri zon här i 
Norden. 

Kärnvapenuttunning 
I efterbåtsdebatten har det ju 

förts fram att kravet på en kärn
vapenfri zon borde ha utsträckts 
till att omfatta även Östersjön och 
Murmansk på Kolahalvön. Varför 
har kravet begränsats till att gälla 
enbart Norden? 

- Självklart måste man ju anse 
att en stor del av Östersjön ingår 
i begreppet "Norden". Att kravet 
har ställts som det har, beror nog 
på att Norden är en avgränsad 
geografisk enhet. Vad gäller Mur
mansk och Kolahalvön kan man 
ju påpeka att Island "på andra 
sidan" inte heller omfattas av 
kravet i namninsamlingen, säger 
Brita Carlsson. 

- Jag tror att ett sådant vid
lyftigare krav hade blivit alltför 
komplicerat. Norden Kärnvapen
fri Zon var också ett krav som alla 
ingående fredsorganisationer kun

. de ena sig runt. Med en stadfäst 
kärnvapenfri zon i Norden borde 
det kunna ske en kärnvapenut
tunning i områdena runt omkr mg, 

• säger Eva Mari Köhler. 
Till sist hur ser ni på det sov

jetiska uttalandet om ett stöd för 
"Norden Kärnvapenfri Zon"? 

- Man blir ju lite fundersam 
nu, säger Eva Mari Köhler. 

- -Jag hade tagit utfästelserna 
på allvar. Det är jobbigt att bli be-
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Ubåten Hammaren och Skäret på väg in mot Sverige, 
Upptäck t av svenska fiskare. Slutsaten är klar: Mer pengar 
åt fiskeri n äringen! 

V pk anser att det är angeläget att 
en sådan insamling snarast 
kommer igång och reserverar sig 
mot fullmäktiges beslut att motio
nen ska anse$ besvarad med ren
hållningsstyrelsen oengagerade 
y ttrande.» 

sviken. Vi får bli mer ihärdiga i 
fredskampen, och ta reda på mer 
vad gäller de båda supermakterna. 
Det som har hänt måste provocera 
oss att ta itu med namninsam
lingsarbetet med förnyade krafter. 

- Uttalandena kommer i en 
annan dager nu, säger Brita Carls
son. I och med vad som har hänt 
har kärnvapentröskeln blivit lägre. 
Detta dels beroende på ubåtsaf 
fären, men också beroende på 
Haigs & Reagans uttalanden om 
ett begränsat kärnvapenkrig i 
Europa. Man måste komma fram 
till avtal. Nu är det ännu mer 
bråttom att jobba för en kärnva
penfri zon i Norden, och ett kärn
vapenfritt Europa och en kärnva
penfri värld. Vi borde också kräva 
att astersjön blir ett Fredens Hav 
på allvar. 

l. 

Se även dagens ledare! 

Radikala studenter 
röstar P-å 
Radikala Studenter 

»Återigen finns det en möjlighet till förändring när kårpolitiken fram 
träder i ett offentligt avgörande. I tider som dessa, när statsmakterna lå
ter kniven vina över den högre utbildningen, måste vi sluta oss ur no
vemberdimmornas apati och göra vad vi kan för att avlägsna den.r,abiata 
högern från kårstyret. Vi uppmanar därför VB:s läsekrets, dvs den del 
som har placerat en ansenlig summa pengar i en terminsräkning, att ge
nast hasta till valurnorna. Liksom i fjol är Radikala Studenter, RS, det 
enda tänkbara alternativet på den kårpolitiska scenen. I vanlig ordning 
är det poströstning och det är det bekvämaste sättet att stilla sitt poli
tiska samvetet» säger en välunderrättad representant för Rad ikala stu
denter och VB-red instämmer. 



U-båten och 
fredsrörelsen 

I en motion till den stundan
de partikongressen har VPK
Lund krävt att partiet skall 
medverka till att skapa en 
självständig och från varje 
stormaktstieroende fri freds
rörelse i Sverige. Historiskt 
har VPK haft en stark bind
ning till Svenska Fredskom
mitten och åtskilliga lokalor
ganisationer och partidistrikt 
har varit och är fortfarande 
kollektivt anslutna till freds
kommitten. 

I motionen kräver VPK Lund 
att den kollektiva anslut n ingen 
skall upphöra. I motionen pekas 
på en rad förhållanden som gör 
att man kan ställa sig tveksam till 
Svenska Fredskommittens ~älv
ständighet i förhållande till Sov
jetunionen. 

När fredskommitten bildades 
i början på 195 O-talet anslöts 
denna till Världsfredsrådet, en 
slags fredsinternational tillkom 
men på sovjetiskt initiativ och 
med en ganska markant öststats
prägel. I det läge som rådde i 
världen då, blev SKP/VPKs anslut
ning till fredskommitten helt na
tu!)ig. USA hade ett så gott som 
fullständigt kärnvapenmonopol 
och den aggressiva UsA-imperia
lismen var en ~älvklar huvudfien
de för alla fredsvänner och anti
imperialister. 

I dag är läget inte detsamma. 
Visserligen kvarstår USA som den 
ledande kärnvapenmakten och dä
rigenom som det största h<?tet 
mot världsfreden. USA dnver 
kärnvapenupprustningen i ett allt 
vansinnigare tempo. Besluten att 
placera u t de s k kryssningsrobo
tarna i västeuropa och de allt of
tare framförda tankegångarna om 
ett begränsat kärnvapenkrig, har 
fått folken i Europa att på nytt ta 
upp kampen mot kärnvapen. 

Men idag hotar USA inte 
ensamt världsfreden. Idag har vi 
två kärnvapenstormakter som 
bägge och tillsammans hotar 
världsfreden. Sovjetunionen har 
vid upprepade tillfallen under de 
senaste decennierna allvarligt ho-

tat och kränkt små nationers rätt 
till nationellt oberoende (Tjecko
slovakien, Eritrea, Afghanistan, 
Polen) . Sovjetunionen har i terror
balansens skugga utvecklats till en 
kärnvapenstormakt med ~älv
ständiga maktpolitiska ambitio
ner. För den svenska och interna
tionella fredsrörelsen måste hu
vuduppgiften vara att bekämpa de 
bägge stormakternas rustningsvan
sinne och deras permanenta hot 
mot världsfreden. När det gäller 
Svenska Fredskommitten måste vi 
tyvärr konstatera att man haft be
tydande svårigheter att t. ex. för
döma den sovjetiska aggressionen 
mot Afghanistan. 

Den kärnvapenbestyckade sov
jetiska U-båtens grova kränkning 
av den svenska neutraliteten har 
utlö st en våg av protester från po
litiska organisationer i Sverige och 
från den svenska fredsrörelsen. 
Att fredsorganisationer reagerar 
klart och entydigt är helt avgö
rande för fullföljandet av kampan
jen för ett kärnvapenfritt Norden 
och för trovärdigheten i detta ar
bete. Redan före U-båtsaff:iren 
och i takt med fredsrörelsens 
växande styrka har misstänkliggö
randena tilltagit. Förre försvars
ministern Krönmarks tal om att 
"känna lössen på gången" måste 
aktivt motarbetas. 

Åtminstonde två av de ledande 
fredsorganisationerna har reagerat 
klart och entydigt. Kvinnor för 
fred har i ett öppet brev till Leo
nid Brezjnev (DN 7 .11.81) reage
rat med "ilska och bestörtning". 
Svenska freds- och skiljedomsföre
ningen har genom sin ordförande 
öppet och klart instäm t i fördö
mandet. Men från Svenska Freds
kommitten har såvitt vi idag 
(10.11) kunnat se ännu inga kom
mentarer gjorts. Detta är ytterst 
beklagligt och skadar fredsrörel
sens sak. Vi väntar oss ett snart 
ställningstagande och konstaterar 
att Fredskommittens tvekan ger 
ytterligare tyngd åt det motions
krav VPK Lund för fram till 
kongressen. 

Inför Kongressen 

SOCIALISM & DEl\' 
I ett inlägg i VPKs kongressdebatt inför den stundande partikongrt 
Svensson tagit upp de.mokratifrågan. Det är en fråga som sedan län 
och till kongressen har VPK-Lund lämnat in ett antal motioner som 
om demokrati och socialism. Inlägget har varit publicerat i Ny Dag 
det borde intressera en bredare publik publicerar vi här ett utdrag. 

I Ny Dags kongressdebatt har bl a 
följande ;argument framförts kring 
Socialism och demokratifrågorna: 
- att vi inte ska hetsa mot Sovjet, 
- att vi ska diskutera fredsfrågan 
och den ekonomiska krisen, inte 
demokrati, 
- att det är arbetarpolitik som är 
det viktigaste och inte demokrati
frågan, 
-att de inom partiet som vill ta 
fatt i dessa frågor är antikommu
nister, 
-att om bara VPK visar var vi står 
i konkreta frågor och för ut vår 
politik, så kommer folk att stödja 
oss. 

Låt oss först som sist slå fast 
att demokratifrågan aldrig kan 
isoleras från de andra frågorna. 
Arbetarpolitik och demokrati är 
inget antingen eller u ta n ett både 
och. Om vi ska kunna lösa den 
ekonomiska krisen så förutsätter 
det att arbetande människor är 
med på alla nivåer i beslutspro
cessen. Lösningen kan inte enbart 
överlämnas till proffspolitiker och 
experter. Detta kräver i sin tur 
helt andra demokratiska former i 
Sverige; kort sagt ett socialistiskt 
samhälle. 

Vänd blicken 
Men varför räcker det då inte 

att arbeta för ett socialistiskt 
Sverige - varför är det nödvän
digt att vända blicken mot öster 
och betrakta Sovjetkommunis
men? 

Vi kan inte överlämna kritiken 
av den socialistiska praktiken till 
våra borgerliga belackare. Vi är de 
som är närmast berörda, och det 
är vi som skall syna de andra so
cialistiska länderna. 

Sovjet är, sett ur ett snävt 
marxistiskt-ekonomiskt perspek
tiv, en socialistisk stat. Men där 
saknas många av de demokratiska 
fri- och rättigheter vi förknippar 
med socialism. Vi kan inte med 
falsk lojalitiet blunda för verklig
heten, utan tvärtom måste vi ta 
vårt ansvar som socialister och 
våga kritisera de felaktigheter och 
mänskliga övertramp som tyvärr 
marn:ismens fåreträdare uppvisar 
~å många håll. 

Polen 
Vi måste i Vpk analysera och 

ta ställning till den uppkomna si
tuationen i Polen och starkt för
döma Sovjet för dess hot om in
blandning i Polens inre angelägen
heter - och redan nu kategoriskt 
och kompromisslöst ta avstånd 
från en militär inblandning av 
Warszawapakten. Det går inte att 
tiga ihjäl den frågan. 

Vidare beträffande Sovjet 
måste vi t ex ta avstånd från och 
fördöma missbruket av psykiatrin 
fOr politiska syften sam t depor
terande! av politiska fångar till ar
betsläger och mentalsjukhus. 

Vi milste ta oppositionen på 
allvar. Den är ett reellt fenomen 
- dokumentation om åsiktsför
tryck och politisk förföljelse är 
alltför omfattande för att den ska 
kunna avf:irdas som CIA-konspi
ration. 

Vi måste också inse att Sovjet 
har ett militärindustriellt komplex 
som kan allvarligt försvåra freds
kampens positiva utveckling i 
Europa. 

Låt oss utreda »b roderpartibe
grepp et» och våra relationer till 
andra partier och organisationer, 
som vi kanske idag har mer värde
gemenskap med än de statsbäran
de partierna i Östeuropa. 

Kan man t ex samtidigt ha bra 
förbindelser både med solidaritet 
och det polska kommunistparti-

Inför Ko: 
(2 

Här fortsätter Gunnår Stensom 
inför VPK:s partikongress senare 

Demokrati och socialism 
I samband med kongressen -78 

inleddes arbetet med ett demokra
tiskt manifest , som bl a gäller 
VPKs hållning till de allvarliga in
skränkningar av folkets demokra
tiska fri- och rä Higheter som före
kommer i flera socialistiska län
der. Dessa inskränkningar under
gräver förtroendet för socialis
men. För VPK som kämpar för en 
utvidgning av de demokratiska 
rättigheterna i Sverige så att de 
också ska omfatta arbetsplatserna 
och det ekonomiska området är 
en klar ståndpunkt i dessa frågor 
av livsavgörande betydelse. Inför 
kongressen 1978 var VPK Lund 
pådrivande i detta sammanhang 
och hade vissa motgångar. Nu har 
opinionen för demokrati och so
cialism breddats och fördjupats 
vilket framgår av det stora antal 
motioner - däribland tre från 
Lund - som tar upp detta prob
lemområde. 

Kvinnokampen 
Kampen för kvinnans rätt har 

länge varit ett centralt inslag i 
VPKs politik och kommer att ak
tualiseras vid kongressen. Det gäl
ler krav på arbete, utbyggd barn-



[QKRATI 
:sen har Eva Wigforss och Carina 
:e har drivits hårt av VPK-Lund 
:ar upp olika aspekter på frågan 
men eftersom VB-red tyckte att 

et ,_ med det tjeckiska kommunist
partiet och Charta -77? 

'Om V pk menar allvar med sina 
deklarationer om stöd till dem 
som kämpar för demokratisering i 
de östeuropeiska länderna, borde 
detta vara ett brännande problem, 
både i vår politiska praktik som i 
vår teori. V pk har ock så vissa för
bindelser med de nordiska väns
tersocialistiska partierna. Förbin
delser med socialdemokratiska 
partier världen runt är heller in~en 
otänkbarhet, och de reser frågan 
om dessa förbindelser bör ha sam
ma eller lägre dignitet, än de kom
munistiska partiförbindelserna? 

Eva Wigforss 
Carina Svens~on 

tgressen 
) 
genomgång av aktuella frågor 
månaden. 

omsorg och sex timmars arbets
dag för alla liksom kampen mot 
porr och prostitu tio n. Det gäller 
också kamp mot man.sdominansen 
bl a i politiska sammanhang. Från 
VPK Skåne kommer en motton 
med krav på könskvotering inom 
VPK. 

Socialistisk miljökamp 
Alltsedan Nej-kampanjen finns 

inom VPK ett brett engagemang i 
miljöfrågorna. Det gäller att befria 
livsmiljön från gifter och att stop
pa utplundringen av världens rå
varutillgångar. Förslag ställs på en 
miljöpolitik inriktad på att till
godose människornas behov 1 stäl
let för kapitalets profitintresse. 
Kampen mot kärnkraften fortsät
ter liksom arbetet för en minskad 
användning av kol och olja, bl a 
som ett led i ansträngningarna att 
bekämpa försurningen i sjöarna. 

Fyra och en halv dag 
Beskrivningen av förväntning

arna inför kongressen har gjorts i 
mycket grova drag och är långt 
ifrån representativ för nyansrike
domen och den detaljerade kon
kretionen i den debatt som förts 
och de förslag som framlagts. Sto
ra och betydelsefulla avsnitt som 
det om förhållandet mellan män
niskorna och den moderna tekni
ken har inte alls berörts. Fyra och 
en halv dag har anslagits för kon
gressarbetet, vilket är en ovanligt 
lång, men säkert nödvändig tid. 
VPK Lund bidrar genom sitt ar
bete och sina motioner aktivt i 
utarbetandet av VPKs handlings
program för den kommande kon
gressperioden. 

Gunnar Stensson 

Också ett jubileum 
Det var ju stort August Palm
jubileum i Malmö förra veckan 
när man firade hundraårsminnet 
av det första socialistiska fåre
draget i Sverige. Men hur var det 
med Palm och Lund, frågar vi oss 
på det lokalpatriotiska VB. 

Jo, därom kan man få besked i 
Palms memoarer, Ur en agitators 
liv. Redan dagen efter mötet i 

'Malmö, d~ 7 november, var han 
i Lund , bokade lokal (på Weren
rathska värdshuset) för och an
nonserade om ett möte. Även po
listillstånd söktes i god ordning. 

Men - när agitatorn på sönda
gen kom till .Lund , fick han veta 
att stadsfiskalen Strandberg hade 
fårbjudit föredraget . Det innebär 
att vi just i dag, den 13 november, 
upplever hundraårsdagen av poli
sens första trakasseri mot den 
svenska socialistiska rörelsen. Inte 
så hedrande för staden Lund. 

Det har blivit fler trakasserier 
sedan dess, och VPK har fortfa
rande problem med polisen. Vi 
behöver bara påminna om staqs
fiskal , nej förlåt, polismästare 
Månssons agerande mot folkköks-

August Palm lät sig inte nöja 
med avslaget utan gav sig u t på 
jakt efter Strandberg. "Jag sökte 
honom ... i hans hem och på po
liskontoret , men utan resultat. Då 
flera rådde mig att söka honom 
på hotellerna, gjorde jag även en 
rond till dem, men fick överallt 
det svar att herr stadsfiskalen nyss 
gått därifrån." 

Parallellen till dagens Lund, 
där polismästare Månsson var en 
hedrad gäst på den gladll festen 
när Grand hotell återinvigdes, ger 
sig s m s av sig ~älv. 

K U-Lund 
det gångna året och framtiden 

» Det blåser kallt, och kylan 
känns inte mindre när man 
står sist i både arbetslöshets
och bostadskön.» Så börjar 
verksamhetsplanen för KU 
Lunds verksamhet 1982. Ett 
år som med all sannolikhet 
kommer att präglas av samma 
ungdomsfientlighet som detta 
år. 

Denna ungdomsfientlighet tar 
sig många uttryck inte bara i rena 
arbetslöshetssiffror utan också i 
den alltmer kommersialiserade fri
tiden och i skolans roll som förva
ringsplats. Många ungdomar idag 
känner sig bestulna på framtiden, 
men tyvärr foder sådana tankar 
oftare passivitet och verklighets
flykt än aktivitet och politiskt 
medvetande. 

Det är dessa problem som ligger 
till grund för verksamhetsplanen. 
Hur skall ungdomsfientligheten 
bekämpas? Det räcker inte med 
ett flygblad i månaden. KU Lund 
har under flera år gått igenom en 
» personlighetskris » som bl.a. be
rott på generationsväxlingar på de 
ledande posterna. Ett ungdoms
förbund behåller inte sina med
lemmar efter det att de fyllt 25. 

Men då en hel del nya medlemmar 
har sökt sig till klubben under å
ret finns det förutsättningar fcir 
ett bra arbete nästa år. Dock är 
det två stöttepelare som måste stå 
som grund i KUs arbete. Det förs
ta är studier, det andra är gemen
skap. studierna förs dels i studie
cirklar och dels på separata studie
möten, klubbmötena skall också 
vara skolande. 

När det gäller gemenskapen spe
lar den nya lokalen en viktig roll. 
Även andra aktiviteter än rena 
möten måste rymmas inom dess 
väggar. Om vi lyckas med ett bra 
skolningsarbete bland våra med
lemmar och samtidigt gör det ro
ligt att vara med i KU kommer de 
utåtriktade aktiviteterna att bli 
betydligt bättre. Därför kommer 
våren 82 att innebära en organi
satorisk och moralisk uppryck
ning för KU Lund för att vi sedan 
skall kasta oss med ~ä! och hjärta 
in i valarbetet 

Det finns ingen anledning till 
fortvivlan även om KU under det 
gångna året inte alltid fungerat till 
hundra procent, vi är fortfarande 
Lunds aktivaste ungdomsförbund. 

J onas Persson 

Jonas Persson är medlem av KU 
Lunds styrelse. 

Kongressgåva till El Salvador 
· ·rihetskampen i El Sal.,ador är i ~lort heho• a• ekonomis!. r 

'lod. \ ·pk kommer all i samhand mt'd sin parlikonKrt'" all 
o•erlamna en 'oildarilet~~:lha till H>R-.-Ml.'i. Skicka in dill 
hidraK på posiKiru 6771-0, VPK:' internationella solidariteh
rond. 

Söndagens möte i serien Svensk 
Historia i Marxistiskt Perspektiv 
kommer att inledas av Bengt 
Sandin frå n Historiska Institutio
nen i Lund . 
Bengt Sandin kommer att behand
la utvecklingen i Sverige från feo
dalism till kapitalism och göra 
jämförelser mellan Sverige och 
andra länder vad beträffar social 
och ekonomisk struktur. I Sveri
ges utveckling kommer speciellt 
arbetarklassens sociala integrering 
att analy seras. 
Kom, lyssna, lär och diskutera' 
Nu på söndag dens 15 november 
klockan 19.00 -på S ladsbiblioteket 
studiecirkelrum 4. 

NU UTKOMMEN! 

Finns att köpa på Bokcafdt. 
15 kr lösnummer. 
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Droger 
ag hade lockat med Gustaf till 

VPKs August Palm-jubileum i 
Malmö, och för att vara anarkist 
fann han sej väl tillrätta m ed den 
kommunistiska tillställningen. Så 
var det också en fin fest i det f d 
Folkets, numera Ungdomens Hus, 
med tal av Lars Werner, vacker 
musik, god sallad och framför allt 
fin stämnirig. 

Fast efter en stund la jag mär
ke till att Gustaf skruvade lite på 
sej. 

- J a, sa han osäkert, här är ju 
väldigt trevligt. Men är det ändå 
inte nåt som saknas, ja jag menar, 
just när vi firar August Palm ... 

- Det förstår jag inte, sa jag. 
Här finns väl allt du kan begära? 

-Jovisst, visst. Men med tan
ke på August Palms hållning i 
nykterhetsfrågan ... av rent prin
cipiella skäl givetvis, missförstå 
mej inte ... alltså en liten, liten 
rackare .. . 

- Gustaf, sa jag strängt , det 
gläder mej verkligen att VPK Mal
mö hn samma inställning till det
ta som vi i Lund. Alltså inga som 
helst droger! 

-Vem har talat om droger? , 
försökte Gustaf. Jag menar bara 
en liten, oskyldig sexa Skåne, j a 
kanske bara en fyra. Eller en An
gostura , eller ... 

Han blev rent ivrig, men jag 
förmanade: "Gustaf, du vet väl 
vilket elände alkoholen ställer till 
med?" 

-Jo då, erkände Gustaf, men 
... ja, det är så mycket som är 
skadligt, ju. När det gäller indivi
duella skador står kanske alko
holen i särklass, men socialt har 
den ju sina goda sidor. Jag menar, 
man blir ju rätt social av sej. Tänk 
då på TV, som verkligen är socialt 
nedbrytande och skadligt. Tro 
mej, jag känner många socialister 
som ser på TV varje dag, och som 
även låter sina barn göra det. 

- Nu Gustaf, sa jag, ska du in
te prata dumheter utan ägna dej 
åt festen ett slag. 

Det var som sagt en glad fest. 
Lättölet flödade. Uppe i talarsto
len höll Bunny Ragnerstam ett 
medryckande föredrag om August 
Palm. "Om Palm levat i dag så 
hade han inte varit VPK-are" , be
rättade Bunny. "Om det var något 
han hatade, förutom klassfienden, 
så var det nykterister." 

Gustaf försvann ett slag ner på 
toaletten. När han återvände var 
hans kinder en liten nyans rödare 
än förut. 

Kom pol har möte mändagen den 
16/11 kl 19.30 pä partilokalen 
BREDGATAN 28 (OBS lokalen) 

Lunds Idrottsplats snart 90 år. 
Eftersom VB då och då släpper in sportentusiaster i sina spal
ter så kunde det kanske också finnas något intresse för histo
riska kunskaper om lundasportandet. 

Först i stan var naturligtvis P H Ling-fäktmästare vid uni
versitetet, den $Venska gymnastikens farfar - som vid 1800-
talets början i Lund utvecklade sitt gymnastiska system och 
här inrättade han sin första gymnastiksal. (Läs förresten den 
utmärkta essayen och dikten om Lingav Peter Curman i För
fattarnas litteraturhistoria del l!) 

Ridsport var också något som 
omhuldades av universitetet sedan 
gammalt. Så sent som 1876 bygg
des ett ridhus i Kattesund 6. I 
Lund fanns f ö också "Lunds Sim
sällskap" grundat 1823 och enligt 
uppgift borttynat på 1850-talet. 
Undrar just var dessa herrar bad: 
ade, ute eller inne? Den moderna 
idrottsrörelsen kom igång på 
1870-talet. Om Ling kan kallas 
farfar , så var Viktor Balck den 
svenska gymnastikens far. Han lär 
ha organiserat de första fotbolls
matcherna. Givetvis var idrottan
det från början ett överklassnöje 

I kväll, lördag, sön
dag kl. 19 .30. Bil
jettbeställning fr. kl. 
17. 
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Bilder:l nger 
Dum!r m. fl. 

Stenlund, Mårten 

- vilken annan samhällsklass hade 
fri tid och ork till sådana övning
ar? 

I Lund bildades Lunds skrid
skoklubb 1886, Lunds bicykle
klubb 1887 och Lunds kägelklubb 
1893. Sportgrenarna var annor
lunda på den tiden! 

Landets äldsta idrottsplats 
Sveriges första idrottsplats in

vigdes faktiskt i Lund 24 januari 
1892, då Lunds idrottsplats vid 
Trollebergsvägen togs 1 bruk. 
Mannen bakom verket - alla his
toriker jag läst benämner honom 
"eldsjäl"! - var agenten W. Hede
man-Gade. Han var också initia
tivtagaren till flera av de ovan 
nämnda idrottsklubbarna. På den 
nya idrottsplatsen fanns veloci
pedbana, skridskobana med pavil
jong, lawn-tennisbana, dragkamps
bana och flera kägelbanor. På 
sommaren förvandlades skridsko
banan till fotbollsarena. Levande 
musik arrangerades ett par gånger 
i veckan - även på vintern för 
skridskoåkarna. --Till invignings
dagens velocipedtävlingar kom det 
3 000 personer (betänk att Lund 
på den tiden hade endast c :a 
15 000 invånare). Under idrotts
platsens första tid uppstod en liv
lig tidningspolemik mellan för
kämparna för "Lings gymnastik 
och verkli_g idrott" och företräd
arna för de modernare sportgren
arna, främst bicyklisterna. 

Idrottsplatsens första ombygg
nad skedde 1919. Då tillkom bl a 
en kälkbacke. 

Idrottsplatsen drevs av "För
eningen Lunds Idrottsplats" till 
1945 , då den kommunaliserades. 

Idrottsföreningar 
Under 1900-talets början start

ades många av vad jag skulle vilja 
kalla de egentliga idrottsförening
arna: äldst är Idrottsföreningen 
Kamraterna frän 1902 Öch 'gamla' 
Lunds Bollklubb, också den från 
1902 (Lunds Bollklubb dog 1905, 
och uppstod 1919 och lever som 
bekant än). 

Om det i Lund funnits någon 
idrottsrörelse emanerande från ar
betarrörelsens egna led, vet ja~ i 
skrivande stund mte. Om sa ar, 
finns det anledning att återkom -
ma. 

Nästa veckas 
DAKTÖR: Finn 
12 90 98 

i. 

KONT AKTRE
Hagberg tel 

Den bidade mörka tiden ljussättes 
lämpligen med: 

FREDAG: 
Ett enastående tillfälle att se bra 
teater för alla fria själar: Ett 
engelskt psykologiskt drama för 
och om ungdomar på stadstea
tern 19.30:Equus! 
F.ö. CapitaiLetters pä Sparta, 
A Rönnblom på Smålands, Peps 
& Bluesblocken på Östgöta. 

LÖRDAG: 
Skaffa er Hjärtslag med Rolf W 
på Sparta 22.00. l Helsingborg 
håller Amnesty en internationell 
musoldest från kl 14.00 i Folkets 
Hus. Lämpligt täg: 13.59 · (det 
finns aldrig några lämpliga täg 
till Helsingborg). 

SÖNDAG : 
Gäss med Lufs:Zoofys 9.00. 
Under mottot ATERINFÖR VI
LODAGEN! föreläser Gunnar 
Adler-Karlsson i hörsalen, stads
biblioteket 16.00. På Konsthallen 
kl 19.00 Thomas Wiehe. 

ONSDAG : 
lncredible Salomon Smith's 
kammarmusikförening framträder 
på Arkivmuseet kl 19.00. Sedan 
samlas vi vid Mount Everest kl 22, 
Sparta. 

STOR 
LUND 

FESTIVAL I 

Den 28 november strålar artister 
från hela Sverige och Europa 
samman i Lund. Då ordnar ABF, 
SSU och KU en Victor Jara -
festival ute i Folkparken i Lund . 
Festen är mellan kl 14-<:h 24 . 
Bl annat kommer Isabel Parra 
och Victor J ara gruppen att med
verka. 
Allt överskott från festivalen 
kommer att gå till Chile, till an
höriga till de för~unna och till 
den underjordiska kulturverksam
heten där. -----
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