
Utkommer fredagar 
Fredagen den 6 april 

Nilson mot strömmen 
På fullmäktigesammanträdet förra 
torsdagen röstade du som du 
ville, Rolf. Varför det? 

- Som förtroendevald måste 
man ju tänka själv. I den första 
frågan, nämligen den om att man 
skulle ta med kulturfrågor i de 
»Gemensamma Planförutsättning
arna>> hade jag stött ett annat 
förslag i kommunstyrelsen, och 
eftersom det här inte var bättre 
fanns det ju ingen anledning att 
ändra sig. Sedan gällde det om 
man skulle ha en kommunal 
hearing om vad partierna anser 
om trafiken i innerstan. Det 

skulle man väl kunna ha? Jag 
tror inte att alla vet vad de olika 
partierna tycker, och det är ju 
bara förevändningar att avslå 
under hänvisning till praktiska 
småsaker. 

- Men det här med barn
teatern då? (Fiona Björling, mp, 
föreslog en särskild barnteater, 
särskilt hus med egen scen, 
barnensemble osv) . 

- Det var mest för att jag 
redan röstat motvalls två gånger. 
Fast alla kulturbefrämjande åt
gärder är egentligen av godo, 
så varför inte ... 

Blåsig veckohelg 

I veckoslutet hade Lunds kommu
nistiska blåsorkester ett internat i 
Idaröd. Under ledning av Maria 
"Fena" Sundqvist - som till höst
en tyvärr försvinner till Chicago -
trimrnades orkestern inför vårens 
spelningar. 

Närmast gäller det lördag den 
7 april kl 10 då det blir uppträd
ande på stortorget i samband med 
Barnkulturveckan. Som mascot 
kommer orkestern ha med sig söd
ra Sveriges största nalle. En verk
lig attraktion! Samma dag spelar 
sextetten »Folkes Fana>>, som är 
en avknoppning ur den stora or
kestern, på daghem och bibliotek. 

Sedan kommer l maj förstås 
då det blir spelningar lite varstans 
i Skåne, bl a i Simrishamn. I Lund 
fullföljs traditionen med spel i 
domkyrkan . 

I vecka 20 i april får orkestern 
sitt verkliga elddop då den ska 
medverka i en pjäs av Bert Brecht 
i Stadshallen. Hela veckan kommer 
att gå i fredens tecken om Kurs
verksamheten får som den vill. 

Internatet. . . jo, deltagarna 
var nöjda över att under en hel 
helg få koncentrera sig på det mu
sikaliska. En svart katt var ende 
lyssnaren. 

Mårten Dum!r har gjort bilden 
ovan. 
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Lösnummerpris 2:-

Gatans parlament 
i fullmäktige 

Under torsdagskvällens fullmäktige 
häcklades miljöpartiet ordentligt 
för sina motioner av märket >>Ga
tans parlament>>. De ansågs vara för 
obearbetade och därför för kost
samma för den kommunala appa
raten. 

Vpk tycks inta en ambivalent håll· 
ni ng: å ena sidan irriteras man av att 
mp inte riktigt vill stå för sina mo
tioner, å andra sidan känner man 
ofta en viss sympati för de politis
ka ideer som kommer fram. I en 
intervju med Tarcisio Bommarco 
före mötet säger han om motio· 
nerna: 
- Även om en del av dem är val
hänta, de är ju skrivna av »gatans 
parlament», så tycker vi nog att 
kommunstyrelsen med flera nämn· 
der kunde ha ägnat motionerna 
större uppmärksamhet. Jämför t ex 
det summariska avfärdandet av de 
här motionerna med den idoghet 
med vilken centerpartiets motion 
om väghållningen i Torna Hälle
stad stötts och blötts i nämnder
na. 

Under fullmäktigesammanträdet 
försvarade Tarcisio sedan på ett 
övertygande sätt den kultur- och 
mediapolitiska motionen (vid ett 
tillfälle hördes en spontan applåd 
från läktaren). 

Barnteater 
Rolf Nilson(vpk) blev omvänd av 
Fiona Björlings(mp) känslosamma 
men sakliga argumentation för en 
särskild barnteater i något tomt 
kommunägt hus. Rolf till och med 
började räkna upp en del lämp
liga kåkar. 

Socialdemokraterna, ex Lennart 
Prytz, uppträdde närmast med sto· 
rebrorslater och betecknade mp 
som en onödig kraft , som på grund 
av idetorka lyssnade på folket. An
nat var det minsann med s som 
alltid noggrant malde alla frågor 
genom partiapparaten. 

Denna hållning väcker tanken 
om inte ett parti ändå ibland kan 
fungera som försvaradvokat för 
folkliga krav, som inte nödvändigt
vis är totalförankrat i det egna par
tiet. 
Visst, det är osvenskt och opar· 

lamentariskt, men för tusan, även 
iderikedom är en tillgång i det po
litiska livet. De motioner som 
nämndes inledningsvis avslogs, men 

de kommer säkert att beaktas på 
ett eller annat sätt ändå. Tankar 
är som frön, de ligger och gror. 

Nästa »gatans parlament» blir i 
september. 

Månne en medlem av 
Gatans parlament? 

Barnkulturveckan 
När detta läses är Barnkulturvec
kan nästan avslutad och förhopp
ningsvis har därunder många barna
ögon glittrat. 

Helt accepterat är inte projekt av 
detta slag. På en del daghem och 
skolor tycker man att för mycket 
satsas under för kort tid (det är 
nog bara Lunds kom. blåsorkes
ter och sextetten Folkes Fana som 
spelar fritt). 

Lite betänksam blir man också 
när det i fullmäktiges talarstol vif
tas med barnkulturprogrammet för 
att visa att det görs nog för barn 
och att det därför inte behövs en 
särskild barnteaterscen. 

Centralism 
Projekt kan dock inte jämföras• 
m ed institutioner som verkar under 
en lång tid och under, förhopp 
ningsvis, avancerad konstnärlig led· 
ning. Det behövs alltså ett centrum 
för att periferin ska kunna stimu· 
leras. Många politiker tycks tro att 
barnkulturell verksamhet uppstår 
bara för att det finns lokaler i ytter
områdena. uet är argumenten mot 
ett särskilt musikhus som dy.ker 
upp här igen. · 

Helt annorlunda ser dessa politi· 
ker på forskning. Här ska det vara 
koncentration, fikaavstånd och 

1(t. Mjau 

• 

snabba~beslut. - ~ 

Snart slut på Barnkulturveckan 
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Modera t ej klart 
I m ån dags låg där en 
svensk flagga i brevlådan. 
Vecklade man ut den 
fick man en bild av Ulf 
Adelsohn och Ulf Adel-
sohns beskrivning av 
»Vå ra svenska glädjeä-
äm n en>>. 

V åra glädjeämnen var 
inte sill, kräftor, bränn
vin eller m id nattssoL 

Ulf var glad för att 
föräldrar st artar egna dag
hem, unga arbetslösa star 
tar egna företag och att 
allt färre tro r a t t sta t o ch 
kommun kan lösa alla 
problem. 

Vad bekväm t det ver
kar vara att vara moderat. 
Först bedriver m a n en 
politik som går ut på att 
försämra barnomsorg, so
cialvård, skola, sjukvård 
mm. Sen blir man glad 
för att folk mis stror stat 
ochkommun 

Idag är det av allra 
st ö r sta vik t a t t f ö r sv ara 
den offentliga sektorn. 
Vpk har en uppgift i att 
påpeka farorna m ed en 
privatisering av den of
fentliga sektorn. Vinst
in tressen f år in te s ty ra u t
bildning och sjukvård. 
Socialvården får inte bli 
välgörenhet. 

Vpk är det parti som 
idag starkast försvarar 
den offentliga sektorn. 
Vi måste fram åt försvara 
den ännu hårdare. Det är 
då viktigt att försvaret 
inte tvingar in Vpk i en 
position där vi enbart för 
svarar dagens offentliga 
se k to r. V i v il! in te h a d e t 
som är idag, vi vill att 
det ska bli ännu bättre . 
Att stärka den offentlig a 
sektorn är även att kriti
sera den konstruktivt. 

En risk för vpk är att 
eftersom så många med
lem m ar o ch väljare är 
statligt och kommunalt 
anställda tenderar försva
ret av den offentliga 
sektorn ibland att bli ett 
försvar av de offentligt 
an ställd a och in te av de 
grupper som behöver 
samhällets service. F ack
liga och politiska krav 
beblandas . 

Att stärka den offent
liga sek.torn leder också 
till krav på ökad insyn. 
Diskussionen om kom
munal demokrati är där 
för viktig. 

Ulf Adelsohn avslutar 
sin beskrivning med att 
säga att det finns hopp 
för Sverige . Visst finns 
det det . Misstron mot 
stat och kommun kom
mer att utvecklas till 
förakt m o t moderaterna. 

Reformistisk 
»Revolutionen kan endast nås 
per cykel», är ett klassiskt 
uttalande av Allendes kom
munikationsminister som det 
är lätt att instämma i för 
varje miljömedveten socialist. 
Men även reformismen har sin 
cykelpolitik, och det behöver 
in te vara så tokigt. 

cykelp~~!~IDnebä< 

Den slutsatsen- ligger nära till 
hands när man läser Lunds Fot
och Cykelfolks årsberättelse för 
1983. Det hamdlar mest om cyk
listers villkor och inte så mycket 
om fotgängares. Man konstaterar 
dock att gångtunneln vid järn
vägsstationen har fått sin efter
längtade öppning västerut under 
året. Man påstår att den är ett 
resultat av föreningens skrivielse 
till kommunstyrelsen 1979. Det 
är knappast hela sanningen, men 
det är nog en viktigare bit av den 
än att tunnelöppningen skulle 
vara Lennart Rydes ·(m) för
tjänst. Tanken var gammal redan 
när Ryde hängde på, och efter 
Rydes vallöfte gick det flera år 
med honom som ansvarig poli
tiker utan att det hände något. 

stelbent 

Men Fot- och Cykelfolket 
fortsätter att skriva till kommu-

naJa och andra myndigheter. Man 
har skrivit till SJ om möjlig
heterna att ta med cyklar på tåg 
och det går nog inte hem hos den 
stelbenta organisationen. Bättre 
utsikter skulle man kanske ha 
med en skrivelse till pågatågens 
huvudman SSK. Resultatet av det 
pågående försöket med cyklar på 
Munchens tunnelbana borde ge 
goda argument. 

Och så har man skrivit och 
stött gatukontorets förslag att 
upphäva enkelriktn.i!lgen för cyk
lar på vissa gator. Aven det är ett 
gammalt förslag som kunde varit 
genomfört för länge sen med 
normal kompetens hos trafik
tjänstemän och -politiker. 

Tuffa kampmetoder 

Andra skrivelser berör mera 
konkret bilarna och det är ofrån
komligt. Bättre villkor för cyk-

nämligen i regel att bilisterna får 
stryka på foten. Föreningen är 
kritisk till den planerade trafik
ökningen på vägen till Lomma. 
Detta vetter åt de stora trafik
frågorna som bara till en del 
bestäms på lokal nivå, och i den 
striden lär det inte räcka med 
skrivelser. Det är inte säkert 
att mer militanta aktioner skulle 
hjälpa heller, men nog skulle man 
behöva lufta de tuffare kamp
metoderna från tidigt sjuttiotal 
för att visa hårdingarna på väg
verket att miljöopinionen inte 
utan vidare låter köra över sej. 

Positivt 

Om de snälla miljöpartisterna, 
folkpartisterna och moderaterna i 
Fot- och Cykelfolkets styrelse kan 
ta initiativ till sådant är dock 
tveksam t . Bortsett från detta ska 
de dock ha beröm för sina posi
tiva och fantasifulla, reformistiska 
aktioner under året som Cykelns 
dag, cykelutflykterna tillsammans 
med korpen, kurserna i cykel
reparation och initiativet att ge 
mörklagda cyklister i Kapellgång
en ett maningens ord , ett erbju
dande om praktisk hjälp och en 
kopp kaffe. 

gr 

Musikhuskommittens resa 
till Jönköping 
I förra veckan var MusikhuskommittE!n i Jönköping för att se 
och lära. Det var säkert första gången de flesta politikerna och 
tjänstemännen besökte ett kultur- och musikhus. Det är ingen 
tvekan om att Lund har mycket att lära av Jönköping. 
Kulturhuset där har en dramatisk, 
t o m blodig historia. För ett par 
år sedan tröttnade sysslolösa ung
domar på att kommunen aldrig 
gjorde något vettigt för dem och 
alltid svek sina löften. Man ocku
perade den gamla tomma brand
stationen och krävde att den skul
le bli musikhus. Aktionerna var så 
dramatiska att de uppmärksam
mades i hela landet. 

Politikerna skrämdes att inse 
att denna gången var det allvar 
och man fick fram ett enigt poli
tiskt beslut om kulturhus på re
kordtid. Det blev visserligen inte 
i brandstationen, som ungdomar
na och vpk ville, utan i Tänd
sticksbolagets enorma gamla 
fabriksanläggning mitt i staden. 
Beslutet kom så fort att byggnads
nämnden bara hann känna luft
draget. Det var aldrig tal om 
stadsplaneändringar och annan 
kommunal "långbänk". 

Knuttar i lokstall 
Kulturhuset skall få ca 5000 m 2 

av de totalt 25 000 i fabriks
området. Resten skall byggas om 
för länstetatern. En gammal gym 
nastiksal skall rustas upp för 
pingis, basket, brottning m m. 
Man skall ha verkstäder, butiker 
och krogar i området och knuttar
na skall få härja i SJ; s gamla lok
stallar vad det lider. Totalt satsar 
lönköpings kommun 50-55 mkr 
på onirädet varav högst 10 mkr 
på kulturhuset. 

Ombyggnaden leds av en hel
tidsengagerad tjänsteman på fas
tighetskontoret, Karl-Herman 
(Persson) som verkade ha "adop
terat" området och behandlar 
det som sitt älsklingsbarn. 

Engagemang 
Det var intressant att se hur en
gagemanget kombineras med för
domsfrihet och uppfinningsrike
dom. Man är noga med att bevara 
fabriksområdets byggnadshisto
riska kvaliteter sam tidigt som man 
för in nya verksamheter. 

Vissa hantverkare får mycket 
enkla lokaler. Väggar, tak, el och 
vatten, resten ordnar de själva. 
De är ljudisolerade enligt konstens 
alla regler. 

Man använder AMU:s byggjob
bare som lär sig ROT-jobb (repa
ration, om- och tillbyggnad), 
beredskapsarbeten och -arbetare 
och alla typer av ungdomsplatser 
och ungdomslag för att bygget 
skall gå snabbt och billigt. 

Fotolabb 
Kulturhuset innehåller scener, fik, 
studio m m. Dessutom ett fint 
fotolabb som en aktivist och be
redskapsjobbare, Tore, byggt upp 
i stort sett på egen hand. J-1m har 
tiggt ihop och köpt grejor så att 
man klarar framkallning och för
storing av bäde färg och svartvitt, 
samt en del avancerade labbjobb. 
Vem som helst kan gå dit och 
framkalla sina semesterbilder och 

köpa mm och papper till själv
kostnadspris plus 10 %. Dagis ut
nyttjar fotolabbet flitigt. 

De samtal som lundagruppen 
hade med kulturföreningar och 
aktivister bekräftade något som 
vpk hävdat länge; "Det finns 
inget som är så effektivt som en 
kraftfull utomparlamentarisk rö 
relse." Det bör kanske efter lön
köpingsbesöket kompletteras med 
"och hängivna kommunala tjäns
temän", eller vad säger Rune 
Linder? 

Rolf N 

Skära i fläsket 
Den nye armechefen Erik Bengts
son vill skära i fläsket och in te i 
musklerna och avser därmed tyd
ligen att hellre ta av staberna än 
att försämra grundutbildningen. 

Det påminner om huvudlinjen 
i vpk-Lunds kommunalpolitik att 
hellre skära i de byråkratiska top
parna än friställa markfolket . 

När Bengtsson också vill in
skränka på vapenexporten, kosta 
vad det kosta vill, ja då är man 
nästan beredd att utse honom till 
Veckans nfficer. 

Erik Bengtsson har ytterligare 
en intressant tankegång, nämligerr 
att någon ordning bör det vara 
även i det svenska försvaret. 

För övrigt , den värmländske 
författaren och maratonlöparen 
Erik Bengtsson kommer snart ut 
med en bok om ett svenskt soldat
torp. Missa in te den! 

Red 



Att vara nämndeman 

Ska en hederlig människa del
ta i den statliga våldsapparat
en? Frågan brukar väckas när 
ynglingar ska till att göra 
värnplikten och svaren brukar 
bli "ja" efter en del kring
gående resonemang. Men utan 
obligatoriet skulle nog leden 
snabbt glesas. 
En annan sak är väl att bli polis el
ler att döma folk. Det är så att 
säga mer frivilligt och kan undvik
as utan besvär. Själv har jag i alla 
fall åtagit mej att i egenskap av 
nämndeman döma folk - utan att 
egentligen överväga vad jag gav 
mej in på . 

Efter mitt fö rsta år som 
nämndeman i Lund måste jag nog 
erkänna att det trots allt är ganska 
stimulerande, om man får säga så, 
att ta del av andra människors 
olyckor: Man får sitta där som en 
klok uggla och stillsam t registrera 
hur skuld och oskuld ledes i bevis. 
Och mot rätten uppträder alla 
vänligt, ty man vet ju att det yttre 
i praktiken betyder mycket även 
om bevisvärderingen ska vara 
strikt. 

Redan dömda 
Åtalade är vanligen män som re
dan tidigare har dömts, men även 
ungdomar utan arbete, medbor
gare med drogproblem och folk 
med kort stubin som slagit sin 
broder på käften . Och så alla 
dessa trafikförseelser förstås . 

Mellan yrkesförbrytare och 
domstol råder ofta ett sorts kol
legialt samförstånd: Man vet spel
reglerna, bakgrunden och den 
dystra prognosen. För kronikern 
är frihet och ofrihet en periodici
tet ungefär som årstidernas väx
lingar och det är kanske inte alltid 
ofriheten som är det värst onda. 
Ty när portama öppnas finns var
ken arbete, bostad eller ett socialt 

Svar till sign . Finn. 

Finn, ett för stort hjärta skymmer 
sikten, använd huvudet också! 
Visst låter det sympatiskt när 
du säger att man inte ska krossa 
hjärtan i onödan. Det gäller 
förresten inte bara hjärtan. Men 
katolikernas sätt att driva riv
ningsfrågan gör en rejält för
bannad. De kräver respekt för 
sina andliga behov, som är en 
fmare sorts behov än materiella. 
Det är väl OK så länge de respek
terar andra. Men flera av rivnings
ivrarna håller sig inte för goda 
för att i debatten ta ändamåls
enliga skamgrepp på sina mot
ståndare. 

nätverk som kan ge ett al ternativ 
till det förflutna. 

Återfallen 
Dessa människor kommer väl all
tid att finnas. Förutom de vanliga 
rehabiliteringsåtgärderna (som 
trots allt kan ge hopp) finns inte 
mycket annat att göra än att låta 
dem behålla sin värdighet. För 
övrigt, bland dem råder ofta en 
sträng hederskodex som är värd 
respekt: Man tjallar inte , man stäl
ler upp på en kollega i nöd. Det 
visar att de är samhällsvarelser 
som vi andra, som ännu är 
odömda. 

Detta för tanken till vänsterns 
pisshumanism , som jag själv är en 
varm anhängare av. J ag brukar 
föra noggranna anteckningar, för 
att sedan vid genomgången kunna 
dra fram fakta som kan motivera 
en mildare påföljd. Denna in
ställning sitter i ryggmärgen och 
är inte alltid sakligt motiverad. 
Kanske har det något med klass- . 
ursprung att göra. 

Klasståndpunkt 
Skall då klasshänsyn tagas? I prin
cip ska väl varje människa få sam
ma chans inför domstolen , men 
det är ju uppenbart att den väl
skräddade företagaren som under- · 
låtit att betala in arbetsgivaravgift 
har lätt för att beveka de borger
liga nämndledamöterna. På sam
ma sätt har vi socialister lättare 
att se att arbetslöshet kan med
föra problem . 

Som en liten avrundning skulle 
jag ändå vilia påstå att våra polit
iskt valda domare fungerar 
ganska väl och att de, på ett var
dagligt och lite småskvallrigt sätt, 
kompletterar den mer strikta lag
kunniga expertisen. Positivt är 
också den lugna stilen under rätte
gångsförhandlingarna och de för
hållandevis milda domarna . 

FH 

Att man utövar moralisk 
mobbning av miljöpartiet är ju 
bara rätt åt dem och dessutom 
roligt. Men när man beskyller 
vpk för opportunism och kommer 
dragande med gammal stinkande 
antikommunism, då är det för 
djävligt. 

Katolikerna vill ju riva när 
det tjänar deras syften och be
vara när det inte kostar dem 
något. Ändamålen helgar medlen! 
Det är jesuitmoral och det är 
fult. Det har åtminstone jag 
fått lära mig på den tiden man 
hade kristendom i skolan, ochjag 
är säker på att Vägverket, P-hus
bolaget , Konsum och andra lämp
liga hatobjekt är lika storsinta 
och intresserade av att bevara 
gamla hus och miljöer som den 
katolska församlingen. 

Förresten , varför hoppar man 
inte på sossarna. Detta är ju det 
första hus de vill bevara sedan 
mitten av fem tiotalet. De gör 
det dessutom bara för att djäv
las. Tro mig, för jag vet! 

Vargen 

Liten men 
högaktiv grupp 
A v de många strängarna på 
VPK IF :s lyra blev tyvärr en 
bortglömd när de olika aktivi
teterna presenterades i VB nr 
l O: den lilla men aktiva alpina 
gruppen inom vandringssek
tionen . 
Gruppens medlemmar brukar del
ta i sektionens arrangemang och 
gjord e t ex avgörande insatser vid 
övergången av Passo Sassello un
der alpvandringen 1979 . Gruppen 
ordnar även egna vandringar i 
svenska, norska och isländska fjäll
områden. Den som är intresserad 
kan hålla utkik i VB efter notiser 
om sommarens begivenheter. 

De senaste två årens sommar
vandringar har gått i Sarek. Ur 
dagboken från den senaste saxar 
vi följ ande som en illustration av 
verksamheten . 

12.8 
Anländer till Kvikkjokk vid mid
dagstid. Ryktet talar om storm, 
snö och kyla med köer av flyende 
vandrare till flygplanet i S talo
luokta. Följer Kungsleden norrut 
för att vika av vid den södra av 
Iatasjöarna och gå mot Pårek. 

13.8 
Vidare i bra väder över Pårek
slätten som nyligen spångats i ett 
försök att minska slitaget på natur
en. Hoppet om en bestigning av 
Pårektjåkkå, Observatorieplatån 
och kanske Pårtetjåkkå grumlas av 
dimma och låga moln. Över passet 
på 1180 m ner i Kåtokvagge. 

14.8 
Strålande väder. Tältet flyttas ett 
par km upp i dalen. Bestigning av 

Kåtoktjåkkå, l 885 m. God sikt åt 
sydost över Laitaure och Rapa
deltat med de klassiska siluetterna 
av Skierfe, Tjakkeli och Nammatj; 
ligger i dimma. 

l 5.8 
Regn hela dagen. Vilodag. J läser 
och begrundar läget; A sover . 

16.8 
Genom Lullihavage; motvind och 
blötsnö i passet på l 350 m. Ner i 
Sarvesvagge. Ihållande regn; stäm
ningen något tryckt. 

17 .8 
I ösregn genom Sarvesvagge 
blöta och videsnår. Klättrar brant 
500 m upp på Luottolako i hopp 
om bättre utsikter men möts av 
mer regn och hård motvind. Läger 
slås på 900 m i halv storm. J följer 
Hambergs försynta råd och tar en 
liten konjak till kaffet; A nöjer 
sig med en klunk portvin till 
chokladfromagen . Ihärdigt snöfall 
under natten. 

20.8 
Som vanligt hård vind och regn 
under natten. Vaknar i strålande 
väder och kan torka utrustningen. 
Stiger upp mot Ruonasvagge med 
t .ändande u t sikt över Pårtemassi
vet och topparna kring Ryggås
berget. Alla vedermödor glömda. 

21.8 
Lätt vandring ner mot Kvikkjokk. 
Kamajåkkå vadas. Torkar och klär 
på oss och fortsätter vid gott mod 
mot den hägrande duschen bara 
för att hitta ytterligare en arm av 
jåkken som också måste vadas! 
(Oläslig text.) 

AL 

Peacemakers pä Lerbäck 
En vacker dag i december fick 6 
pojkar och flickor en ljus ide -
varför inte starta en fredsgrupp? 
Och så skedde. 

Första steget blev att sätta 
upp namnlistor så att de som var 
intresserade kunde skriva upp sig. 
Fredsgruppens medlemsantal steg 
raskt till fem tio, den siffran har 
stigit ytterligare till 125 medlem
mar. Med rektors tillåtelse fick de 
hålla möte i aulan. 

skolledningen var positiv till 
fredsgruppen, men de fick ingen 
spontan hjälp. Eftersom freds
gruppen är relativt ny , har de inte 
hunnit söka ekonomiskt stöd från 
kommunen. Det kommer säkert 
att pressas fram. 

Med i radion 
- Vår kontakt med folk utanför 
Lerbäck har hittills inte varit så 
enorm , men vi har varit med i 
Radio Centralamerika (Lunds när
radio) en gång. 

Planer finns på att ha offent
liga möten ute på stan . 

Cykelmarsch för fred 
En annan långt framskriden plan 
är en cykelmarsch för fred runt 
Öresund tillsammans med danska 

skol-fredsgrupper. Parollen Ska 
vara "skolungdomar för fred". 
Målet är att in tressera alla ung
domar för freden. Kampen går 
främst mot kärnvapenrustningen, 
men givetvis kommer de även att 
bekämpa konventionella meto
der. 

Gansluten 
Än så länge är inte fredsgruppen 
ansluten till någon samorganisa
tion för fred, men det kanske 
kommer. 

Att fredsgruppen inte är så 
utåtriktad av sig än beror på att 
de själva först måste komma 
igång. De lär för tillfallet upp de 
yngre årskurserna om hur man 
håller i en organisation och olika 
rutiner för detta . 

Vad gör fredsgruppen för att 
vidga sin ''erksamhet och sprida 
sig som en löpeld till andra 
skolor? 

- Vi sprider information till 
alla andra skolor runt om i Lund 
och försöker förmå dem att starta 
fredsgrupper. 

"ska man ha en jord att förändra 
måste man ha den kvar " 

Marit Paulsen 
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ljugarbänken 
Med anledning av Barnkulturveck
an frågar vi våra politiker om hur 
de ser på det här med barn. 
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~~v 
Lennart Ryde (m} 

- Barn är ju en framtida produk
t ionskraft, så visst behövs dom. 

Nils Arne Andersson (c} 

- Tyvärr föds de små lite oregel
bundet, så det är ytterst svårt att 
planera skolväsendet, ja det går 
inte ... 

~At. 'IAR. ~ ] 
~~~ Thomas Schlyter 

Som en och annan , som läst 
sydsvenskan vet, var jag på 
moderaternas M-dag i lördags. 
Tyvärr kom jag just när dom 
höll på att plocka ner sina 
grejor. 
Det lustiga var att många av de 
förslag och ritningar de hade på 
sina skärmar inte precis var några 
moderata visioner av hur Lund 
skulle se ut, även om man väl ville 
slå ett slag för den katolska kyr
kan eller ett nytt ålderdomshem 
på Mårtenslund. Istället var det 
snarast förslag från kommunens 
tjänstemän och andra in tressen
ter som m an nu ville göra till sina 
egna. 

Moderaterna identifierar sig 
alltså helt med den lokala stats
apparaten, dvs kommunen. 

Åsiktsförändring 
I övrigt bör man väl vara posi
tiv till att det rör på sig i de po
litiska partierna, mer än bara 
käbbel och trovärdighetsdebatt. 
Vi får väl se vad moderatema 
kommer med för bevarandepo
litik i Lund framöver - köpmän
nen har ju äntligen börjat driva 
krav som vpk kämpat för i tio 
år, alltså gågator och annat som 
inte bara går ut på att bilisterna 
ska kunna köra ända fram till 
varenda dörr. 

POSTTIDNING 

KaL'in Blam 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJMJ 

Apropå stenbitsreceptet 
Förra -veckans recept på rom från 
stenbitshona hör väl till en av 
höjdpunkterna i Köksftlosofens 
kulinariska samling. Där fanns en 
romersk ton i själva stilen; Med en 
vällustig rysning läste man om den 
uppsnittade honan, som efter det 
att romen uttagits , slängdes på 
sophögen som en förbrukad gladi
ator. 

N å väl , det får mig att tänka på 
att vi behandlar små djur annor
lunda än stora. Mindre levande vä
sen som fiskar och kycklingar kan 
vi äta med bibehållen form, med
an t ex nötkreatur styckas upp i 
så små bitar att man inte får några 
associationer till det levande djur
et. Eller för att ta ett grovt ex
empel, skulle detta recept passera 
censuren: 

Inhandla på . Kiviks marknad 
ett dräktigt sto. Skär efter slakt av 
hovar, svansspets och huvud . Spar 
den lena mulen. Dra av skinnet 
och sälj det till en skohandlare. 
Snitta upp buken och ta ut fostret. 
Koka buljong på stoet och mal 
ner fostret tillsammans med 
mulen till en läcker pastej, som 
serveras tillsammans med ny-

plockad mandelpotatis och några 
persiljekvistar. Av buljongen reds 
en god sås på traditionellt vis. 

Synd att det inte fmns socia
lism även för djuren. Åtminstone 
borde de få leva ett fullvärdigt liv 
innan vi äter upp dem. 

Gluffs 

CHET BAKER s tadshallen 
m å 9/4 kl 19.30. 
BLASORKESTERN : f re 6/4 spel
ning för Kristina, Krafts torg kl 
18.30. L ö 7/4 Barn k u lturpro
grammet . Samling 9.45 på stor
torget. Sö 8/4 inget nybörjarrep . 
Flöjterna o klarinettkvartetten 
kl 18.00. Ord. rep. kl 19. 

E h ha Lyttkcn~ (fp l · , Det spritter i bena 

VPK l F. Trän ingsmatch utomhus 
mellan vpk :s två korplag på l ö 
kl 16 vid Lerbäckskolan. Vid 
dålig väde r lek blir det inomhus 
som va nligt . 
KH F spel ar volleyboll på Ler
bäckskolan lö kl 16, 18.30 
fortsätter v i med ett kort arbets
möte på vpk-lokalen. Därefte r · 
lördagskväll och f ritt fram för 
f örslag på kollektiv aktivitet. 

Det är så fint med b arn, jag 
1 

hoppas att _vi pol itiker någon 

1 
gång i framtiden ska kunna go
ra något för dem. 

Birger Rehn (s) 

- Vi i SAP gillar barn, men det 
är inte sant att vi ännu börjat 
tänka på att kollektivanslu ta dem 
via daghemmen. 

Kjell Dahlsirörn (mp) 

- Blir det för många småttingar 
rubbas balansen i naturen. Miljö
partiet förespråkar därför lagom 
kommunal service till barnen. 

Våren närmar sig med stormsteg. 
Förutom på blommor och sånt 
märker man det på att vpk l har 
åkt ur Kvällspostens fotbollscup i 
sin första match, och att det gam
la kamratgänget vpk 2 samlats 
kring en ölback och gått igenom 
gamla minnen. Detta lag har tagit 
allt som kan tas, utom ovan 
nämnda cup. 

Vpk-Lund har alltså två korp
lag i fotboll: vpk l spelar i div 2, 
vpk 2 i div l, lätt att komma ihåg 
alltså. På lördag spelas vänskaps
match (se notis) mellan lagen och 
den 24 april spelas första serie
matchen. 

Grusgångarna börjar bli lämpli
ga för motionslöpare: fuktigt men 
fast underlag. Solen tittar fram då 
och då. Och från buskar och träd 
hörs sång, när fåglarna hävdar sina 
revir. Visst är det fortfarande kallt 
om bena, men det finns botemedel 
mot detta också, jag tänker nu 
inte på fåglarna. 

primörer 
Hur som helst är det hög tid att 
sätta igång med löpningen, åtmin
stone för dem som vill beta av pri
mörerna bland vårens motions
lopp. En målsättning skulle kunna 
vara att ladda upp för Kraftverks
loppet (vilket jävla namn) i Lödde
köpinge den 15 april. Det finns 

sträckor på 5-13 km . Lundalap
pet går på S:t Hans backar 23 
april, 4-8 km . Och så avslutas 
första ansatsen med halvmaran 
mellan Malmö och Lund den 6 
maj. I maj och juni vimlar det av 
lopp. 

I augusti blir det Sverigepremi
är på ett 10-milalopp. Det är Lugi 
i Lund som står för initiativet och 
arrangörsskap. För att nu inte 
VB :s sportredaktion ska bli över
sköljd av läsare som oroligt frågar 
sig hur man förbereder sig för så 
lång sträcka, så ska vi redan nu av
slöja att det gäller att träna som 
inför maraton. Sedan gäller det 
att ha en bra dag. 

Raramuri 
Omöjligt säger ni. Betänk då att 
Tarahumaras i Mexico brukar ha 
påsk- och skördefester då många 
stammedlemmar av båda könen 
springer 35 mil i sträck i kuperad 
terräng. Sedan civilisationen in
trätt gör de sina joggarskor av bil
däck, och för att det inte ska vara 
för lätt sparkar de lekfullt en boll 
framför sig. 

De kallar sig själv Raramuri 
som betyder "de som löper till 
fots". Spanjorerna kunde aldrig 
kuva dem, vilket är ytterligare ett 
argument för biodynamiska tran
sportmedel. 

"lagom " 

K U-Lund: Klubbmöte on 11/4 
kl 19 på lokalen. 
AFGHANisTANKOMMITTEN: 
Jorurnalisten Börje Almqvist v isar 
diabilder från sin senaste resa 
befriade områden. To 12/4 kl 19 
i Medeltidssalen , Folkets Hus. 

konvnuniatlsk 
kommunalpolitik 

Manusstopp för l B l ö 14/4 10,00 

KOMPOL: möte må 
19.30 på partilokalen. 
politisk a fråga: vårens 
bl a motioner och vitbok. 

9/4 kl 
Dagens 
arbete, 

Denna vecKas redaktion utgjordes 
av Finn Hagberg, Lars Nyman 
och L ars Svensson. 

Kontaktredaktörer: Lars Nilsson 
14 96 14 samt Olle lel~man 
12 88 80 
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