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Galtung i Lund 
Det pagar se n nara dar en 
k a m panj i Lund som Kurs
ve rksa m hete n står bakom. 
Mell a n 8 - 15 maj läses det 
poesi , s[1elas teater, visas 
film , framförs musik och 
d a n sas det. I morgon kom 
m e r ett karne va lstag att gage
n o m s tan och p<l man dag 0ch 
t isdag är det a ll män dans i 
Stadsh allen. 

Fredsveckan inleddes i t is
dags m ed e n dubbelföreläs
n ing i stadsbiblio teke ts h örsal 
av de n in te rn at io n ellt kän de 
norske fredsfo rskaren Johan 
Ga lt ung . VB var närva rande 
p a den första före läsn in gen . 
Auditoriet var alldeles fullsatt och 
med eftermidda~ssolen i ansiktet 
talade J o han - Galtung kring 
fragan: " Vad kan vi lära av 25 ars 
fred sforsknin .,'l'' 

Den . t.6.f9s9 inrättades den 
första in stitutionen i fredsforsk
ning i världen i Oslo. Varfö r 
där? Galtung pekade pa en kombi
nation av orsaker. Norrmännen 

hade erfarenhet av angreppp från 
Nazi-Tyskland och av att ha 
varit ockuperade. Norge kom in i 
efterkrigstidens hj älpverksamhet i 
Tredj e världen sam t hade den 
rätta intellek tuella miljön med 
Arne Na::ss som ledande ge
stalt. 

Somatisk syn 
En god intellektuell miljö ställer 
frago r medan den professionella 
ge r svar, menade Galtung. Han 
gjo rde en jämförelse med den 

. medicinska forskningen som har 
hälsa som mål medan fredsforsk 
ningen har fred . Men vad är fred 
och vad är hälsa? 

Liksom hälsa inom den medi
cinska forskningen ensidigt beto
na t fr ånvaro av sjukdom som 
mätt pa hälsa menade Galtung att 
den traditionellt västerländska 
fredsfo rsk ningen begränsat sig till 
rnaJet franvaro av krig . Det är en 
somati sk syn pa krig och fred som 
nöjer sig med a tt räkna döda och 
sarade medan de andliga behoven 
inte har beaktats. 
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Svar på insändare av SAP
gruppen i Energiverkets 
styrelse 

F rågan om Energiverkets ADB-an
läggning har diskuterats utförligt 
vid ett möte med vpk:s kommu
nalpolitiker. Vi kom fram till att 
det bl a av politiska skäl var bäst 
att Energiverket utnyttjade kom 
munens dataanläggning framför 
att skaffa egen. Det skulle göra 
det lättare att samordna Energi
verkets ekonomi och redovisning 
med resten av kommunen. Där
med skulle ocksit det politiska 
infly tandet över Energiverket bli 
större . 

Vår suppleant Henry Malm
borg var med vid detta möte men 
valde att ga emot sina partikamra
ter när han vid Erik Nilssons från
varo gick in som ordinarie. Data
frågan kom upp i kommun
styrelsen och där röstade jag som 
vi kommit överens inom partiet. 
Den togs upp ytterligare en 
g_ång i Energiverksstyrelsen 18.4 . 
Aven denna gång röstade Henry 
Malmborg mot partiets uppfatt
ning. 

När det gäller de övriga frå
gorna som SAP-gruppen tar upp 
överensstämmer min uppfattning i 
stort sett med socialdemokrater-

nas . J ag tycker också det är myc
ket olyckligt att var led am o t i 
Energiverkets styrelse inte gjorde 
gemensam sak med er för att 
utreda alternativ till kol-vatten
eldning vid ÅKV. 

Ännu värre är det att han inte 
var intresserad av de viktiga prin
cipiella frågor som VD Jan Holm
qvists avhopp till ett privatka
pitalistiskt företag ger upphov 
till. 

För mig är det självklart att 
ir.te acceptera att Holmqvist sam
tidigt arbetar för lundaborna och 
för aktieägarna i Stal Laval. 

Det är också självklart att kun
skap och teknik som utvecklats 
med kommunala och statliga 
pengar och genom kommunalpo
litiska inititativ i Lund inte är 
privat egendom . Om de utnytt
jas kommersiellt är det kommu
nens invanare som skall tjäna 
på det i första hand och inte 
privata företag. 

Rolf Ni/son 

Rädda Höjeådalen! 

De vackra vårkvällarna lockar till 
cykelturer. Passa på och följ med 
längs Höjeådalen på tisdag då 
Rädda Höjeådalen-kommitten an
ordnar en cvkeltur där. 

Ådalen hÖtas som bekant av väg
verkets och kommunens planer 
(se bilderna ovan) att dra en väg 
tvärs över ån . 

Avsikten med cykelturen på tis
dag är att visa var de olika väg-
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alternativen kon1Jn er att gå i na
turen. 

Alla intresserade är välkomna 
och samtliga fullmäktigepartier 
är inbjudna att delta. Efter rund
turen blir det ett möte pa Klos-
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tergårdens fritidshem där kom
mitten informerar om de senas
te vägplanerna och om vad mot
ståndet hittills har lett till . 

Samling tilt cykelr:.m.:n u~ n 1' 
mai kl 1900 .... , :,Jl 
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Äntligen har vårvärmen nått Lund. 
Fågelkvitter och grönskande träd , 
tulpaner och ungar i sandlådorna. 

Tyvärr- har även vårtröttheten 
infu11nit sig. Därför orkar vi inte 
anse sa mycket . Annars finns 
m ;inga frågor att tycka om. ar
betslöshet mm. 

:\len våren mnebär för mänga att 
man r:år en mörk fram tid till mö
tes . (Lund är det ett nertal ton
aringar som kan se fram mot en 
höst utan jobb eller studier. Vad 
finns kvar fö r dem att göra, ett 
hopplöst springande till arbets
förmedlingen, ett fortsatt bero
ende av sina föräldrar . 

Men det är inte bara de unga 
som står utan alternativ för ett 
vettigt liv. Arbetslösheten går 
längt upp i åldrarna. Om man 
till ex e m p el ser på folkskollär
arna så är mångas situation den 
att de sitter vid telefon och 
hoppas på vik varje morgon. 
Har man tur får man napp men 
var eller vilka tider man ska job-
ba vet man inte. '-

Folkskollärarna är ändå bara 
en grupp , listan skulle kunna gö
ras hur lång som helst . 

Annars förmörkas lundahim
len av det faktum att Lund åter 
igen utsatts för översittarfaso
ner från Malmö. I matchen mel
lan LBK och IFK Malmö stal 
domaren segern från LBK genom 
att utdöma en helt regelvidrig 
straff. 

Vpk kräver härmed domarens 
avgång sam t att matchen spelas 
om! Styrelsen 1 

Bli redaktör 
på VB! 
Veckobladet - en politisk tidning 
i sina bästa år - behöver mera 
folk. Som alltid annars behövs det 
naturligtvis folk som skriver, men 
fram förallt behövs det folk som 
gör tidningen. Första stadiet i VB :s 
tillblivelse är när man, d v s redak 
törerna och volontärerna, försök
er förutse allt som kanuner att 
hända en vecka i förväg. Då har 
man god hjälp av till exempel 
sammanträdesplaner och kultur
program. Av detta bestämmer 
man sig för vad VB vill tä..:ka och 
ringer runt till folk so\11 skriver. 
Finns det ingen skriver !\lan själv. 

Så småningom kommer det in 
material - detta lämnas till sätt
ning på try..:keriet, s o m ä r u t
märkta acupress 
Sedan samlas man på onsdag
kväll (var oyh en jobbar i genom
snitt varannan onsdag) och gör 
tidningen . Med detta menas att 
man sätter de artik!ar som inte 
tidigare blivit satta, skriver och 
förstorar rubriker, förstorar och 
rastrerar bilder och till sist klipper 
och klistrar ett tryckoriginal. Det
ta tar ganska lång tid, men man 
tar en paus och fikar och kläcker 
ny a fräscha ideer. 

Veckobladet fyller i år tio år. 
Vi vill förnya oss litet och väl
komnar nytt friskt blod i redak
tionen . . . 

Sämre färdtjänst 
Den l januari trädde ett nytt färd
tjänstavtal i kraft mellan taxi och 
kommunen . Det innebar vissa för
ändringar (läs : försämringar) av en 
redan bristfällig fard tjänst. Men 
vilka? Delvis har väl många färd 
tjänstresenärer fått kännedom om 
dem genom obehaglig erfarenhet 
eller mun-mot-mun-metoden. Det 
gäller sådant som slopad förturs 
dirigering och ändrade förbeställ 
ningstider. 

1vttm o et är en osäker kunskap. 
Man har rätt att få reda på de nya 
bestämmelserna i svart på vitt. Så
dana har också utlovats - i janu
ari! - men fjärran de dröjer ännu 
i maj. Förbereds nya försämringar 
så att det inte längre är lönt att 
skicka ut något meddelande till de 
berörda? 

Det nya avtalet lär också inne
hålla en paragraf som skulle med
föra en förbättring. Det vore int
ressant att veta på vilket sätt, för 
automatiskt märker man ingen
ting. Allt är vid det gamla - fast 
sämre. 

En annan sak i sammanhanget 
kräver också ett klargörande . Det 
sägs att vissa försämringar, t ex 
den borttagna förtursdirigeringen, 
tillkommit på alldeles eget initia
tiv av tf so c dir Karin Sandberg . 
Hon skall därvid ha varit lyhörd 
för klagomål från bl a närings
livets män. Dessa har ibland drab
bats av väntetider, vilket av taxi 
förklarats bero på att man måste 
ge företräde åt färdtjänsten. 

Uppgiften låter tänka sig. 
Kommunens moderata tjänstemän 
är ju kända för självrådighet och 
lyhördhet åt "rätt" håll (dövörat 
är förstås också användbart - åt 
andra hållet). De kan väl vara gan
ska säkra på att få politisk sank
tion i efterhand. Särskilt om till
tagen är kostnadsbesparande . Och 
ju krångligare resor , desto mindre 
resande. 

De ansvariga måsteförklara sig! 
O Stensson 

·-----------
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Besvikelse 
Glada i hågen efter en trevlig 
l: a maj-demonstration med VPK:s 
tåg, såg vi fram emot en l :a maj 
fest på folkparken där blåsor
kesterns lO :års jubileum skulle 
firas . 

Det hela skulle gå av stapeln 
kl 19.00 med Guatemalakorvar, 
blåsorkester m m. 

MEN varken korvar eller blås
orkester fanns, när vi kom dit 
19 .15, där fanns däremot några 
arrangörer som höll på att göra 
iordning. Dessa arrangörer var 
märkbart förundrade då vi steg 
in 15 min efter festens början. 
Man hade visst väntat sig en två 
timmar lång akademisk kvart. 
Visserligen är akademiska kvart
ar av tradition i Lund men . , .. ! ! ! 

Åm 

I undrens tid 
Undrens tid är inte förbi. Plöts
ligt en lördag så hände det. Plat
sen var torget på Norra Fäladen 
och vad som hände var att plöts
ligt befann sig ett socialdemo
kratiskt och ett vpk-appellmöte 
öga mot öga mot varandra. Strid, 
förbannelser och försök att över
rösta varandra med högtalarna, 

tror ni. Icke alls , en fredlig dialog 
utvecklades under ömsesidiga ut
talanden om respekt och det hela 
slutade med att den socialdemo
kratiska sånggruppen sjöng till 
valda delar av vpk-blåsets gamla 
klassiker. Bara inte kommunist 
hatarna i den lokala partiledning
en får veta det , då blir det väl ute
slutningar. 

Det gamla skällsordet yrkes
dem onstrant ser man alltmera 
sällan, men om det är någon som 
förtjänar det epitetet så är det vi i 
blåsorkestern. Intet är oss främ
mande, vad har vi inte upplevt av 
taskiga talare och skälliga slag
ordsropare . Och naturligtvis mot
satsen också : värmen, gemenskap
en och känslan av att vara med pa 
en viktig punkt i den politiska 
processen. Jag tror inte att det i 
våra led finns något förakt för ga
tans parlament. 

8/eck-8 -1 

Öppet brev 
Bostadspolitiken i Lund har blivit 
bättre efter valet. Någon genom
gripande förändring har det inte 
blivit men SAP, VPK och Miljö
partiet har i några frågor enats 
om beslut som ligger i linj e med 
krav vi fört fram . 

Några av dessa bes! u t har ty
värr stannat i kommunfullmäkti
ges papper och vi väntar fort
farande på konkreta resultat. 

Den 15 december beslöt full
mäktige om kommunala åtgärder 
för att bättra boendemiljön på 
Norra Fäladen, Linera och Västra 

Pilelyckan. I beslutet sägs att 
"medel troligen kunde behöva an
visas" . 

Avsikten bakom det beslutet 
är god . Men tyvärr har det blivit 
något oklart. Vi menar att orga
nisationer av boende bör kunna 

Tågsetninarium 
Vpk Malmö ordnar tisdagen den 
22 maj på dagtid ett seminarium 
om skånskajärnvägsfrågor i sin lo
kal på Bergsgatan 12. Det blir in
ledningar av kvalificerade trafik
debattörer och diskussioner om 
det västskånska pendeltågsystem
et, arbetet för dess utsträckning 
till andra delar av landskapet, 
Vpk Malmös förslag till stads
bana o s v. Deltagandet är av
giftsfritt men anmälan bör ske till 
Vpk Malmö, te! 040-78890. 

Svar: Efter demonstrationen var 
blåsorkestern engagerad på annat 
håll, i Domkyrkan och i Simris
hamn. Därav den musikaliska för
seningen. Tyvärr finns en tradi
tion i Lund att alltid komma sent 
till fester. Det är lätt att ge efter 
för denna insikt och att som ar
rangör ta det lite lätt i början, i 
synnerhet som dagen varit full av 
funktionära uppgifter. Men visst 
är det synd om de punktliga. 

Finn 

söka anslag för angelägna pro
jekt i dessa om raden . Vi menar 
att fullmäktiges beslut behöwr 
kompletteras med regler för hur 
detta ska kunna ske . 

Den 25 augusti 198 3 fick kom
munstyrelsen i uppdrag att utreda 
LKF :s allmänna och sociala mer
kostnader till sam mans med LKI · 
och Hyresgästföreningen. Vi har 
emellertid inte kontaktats och "' 
vitt vi vet har utredningen fort
farande inte kommit igang. 

I det här fallet behöver bes! u t
et inte kompletteras_ Det är redan 
fullständigt klart. Det gäller bara 
att skynda på det kommunala ma
skineriet . 

Hyresgästföreningens 
Lundaavde/ning 

Roland A ndersson 

Vänort i NICARAGUA? 
"J januari i år biföll fullmäktige 
enhälligt Vpks motion om kata
strofhjälp till Nicaragua. Detta att 
sam tliga i fullmäktige represente
terade partier i solidariskt hand
ling solidariserar sig med det svart 
utsatta folket i Nicaragua bör 
öppna vägen även för andra för
bindelser mellan Lunds kommun 
och det centralamerikanska lan
det. Därför tycker vi att Lund bör 
skaffa sig en vänort i Nicaragua. 

Utöver katastrofhjälpen har 
man från Lund en serie olika för
bindelser med Nicaragua. I motio
nen om hjälpinsatser påpekade vi 
den insats som stödkommitten 
för Centralamerikas folk i Lund 
gjort och gör för Nicaragua. Man 
har levererat jordbruksmaskiner 
som skånska lantbrukare skänkt. 
Dessutom har Stödkomrnitten 
sänt bl a glasögon, tandborstar 
och medicin till Nicaragua. En 
grupp arkitekter och arkitektur
studerande vid tekniska högskolan 
i L und håller f n på att förverkliga 
ett projekt för nybyggnation i Ni
caragua ... Enligt vårt förmenan
de är Leon den stad som närmast 
bör komma i åtanke när det gäller 
att få en vänort i Nicaragua." 

Så skriver V pk i en motion till 
kommunfullmäktige. 



Galtung i Lund 
Forts [ran sid J 

Öst och väst 
Olika delar av världen har ord för 
fred som i olika grad betonar 
dc nämn da begreppen överlevnad, 
välfärd, frihet och identitet. 
Galtung analyserade en sp raklig 
skiljelinj e mellan västerländsk och 
österländ sk kultur och anknöt till 
en sk illnad i mentalitet. \1est me
kaniskt är det latinska ordet 
" pax", som bara betyder fran
vara av krig , medan Indien , Kina 
och J apan i sina sprak u t trycker 
en djupare och mer nyanserad 
uppfattning, inbegripande inre 
harmoni . 

Helhetssyn 
Caltun~ talaLk 0111 dirc·kt vak! uch 
'trukturl'llt v;dd och 'att~ i ~lt 
i")Ti";Ji t in hc~rcppCn LiV~ricvnad, 
va!t';ird. t"rihL't <>Ch identitet i ett 
t"msu~ til l !JL'Ihch"·n. Ut it'ran 
denna tnoLkll kunLk lian ,lct'inicra 
b~,·t 1 V;t,t-l.uropa. ö,t-l.uropa, 
l'rc'djc' V.trldcn uch \;t vidar~. 
l';t in ~ct ,t;illc i v;irld~n rcali
'c'ra' 'alla t·:.-ra komponenterna. 
mc•n;tLk han. an l 1 damk det 

li~het och dels att vara medveten 
un1 att d~t finns ett val och om 
dc t an war som följer med. 
\!un tcra bosatt i Berlin nämnde 
han \luren \Om e.\istenticlit feno
men. Östtyskens dröm är inte 
att kunna aka ut ur DDR utan 
att kunna aka ut och komma till
baka. 

Olika forskningsriktningar 
Galtung fortsatte med att skis
sera olika sätt att närma sig forsk
ning i fred. Han ritade en tri
angel med hörnen Data, Teori och 
Värderingar. Genom att koppla 
samman Data och Teori far man 
den historiska, empiriska forsk
ningen , och genom att kop pla 
'amman Data och Värderingar 
far man den nutidsorienterat 
kritiska. Den svaraste inriktningen 
skulle vara den framtidso ricntera
dc, konstruktiva forskningen som 
binder samman Teori och Värdc
ringar. 

framt iden ligger i vara möj
ligheter att utveckla en metod 
som integrerar alla tre hörnen i 
tri angeln. menade han. I annat 
fall blir det en självkastrerande 
forskni.J12. 

Professorn avslutade med att 
säga att dc 25 aren av fredsforsk
ning inneburit mycket forskning 
och litet fred, att man bör för
halla sig sökande och akta sig för 
lasta standpunkter och att han 
önskade manga välkomna i det 
fortsatta arbetet. 

utupis~a tn;!lct. · 

Vad är frihet? 
"Il ur <kfinicrar du t"rihct'!" hör
dc' c·n röst ur publik~n. Caltun~ 
fur,ök k !.!C ett svar i tv a d~lar. 
l· ril11:t v;~r dels att ha val m uj-

Galtun!.! berörde skillnaderna 
tnclian den liberala friheten och 
den marxistiska. Den förra är 
individorienterad med överlev
nad och frihet fran vald som ma.l 
medan den marxistiska är struk
turorienterad ocb i vä,tväridcn 
hittill> mest har betonat materiell 
viill:trd. 

KG 

Fr~dsfestival 
13/5 13.00 BARNTEATER · M.iru>V.<~~ca.t om 6'<d . La.Un -
HdMalen amell.ika.~U~ka. batut hJWtgeJL och darwa/t 

r '- Ku.Uwt6tton.t CMio6 ChaA6a.te. 

• "'--~ Ho'••a.t:~ 00 FREVSF!LMER OCH POESI 
....._, • ....., ""' "Kamk.e Hjä/i...ta.t . ", MaJt..Un L.una. de Faua 

t ... ,,., • .A_,,.,,/'-.-"---_.1 "The b.tg I6", "Boom", "T!te Jcvuut...tOJ ~(.1'1. 
1- vM 6Jta.Jn..t.i.cill , "A dlt.eam o 6 nucieM u.xtJ!" • 

11/5 IB.OO POESI- OCH FILMAFTON, "GJtyn.ing"- ny pou~ 
HöMa.ten nöJt pax. LyiLi.h.vr. l.IU.vr. egna cUk.teA. W< 6~ted6-

6U.Uva.ten. cWU:an.to!og~. Jted.i.gvuuf av MM.Un 
u- de FllJ!.ia. 
Medvvr.iulnde, Sven Coilb<?Jtg, KM.i.n Len.tz, MM.Un 
L.ima. de Fa.JLia., Ren. i Va.6qu e.z V.iaz, Duncan 
CaJULggah, Gu.il.!l'ftl Rodl<.i.guu da. s.i.iva m 6!. 

"Kamke HjiiJt.ta.t ... " - en amto!Ltu.r~da. 6Jt.ec:ill6.dm 
av MaJLti.n Lima de FllJ!.ia !ca J 5 n0t l 

12/5 11 . 55 KARllEVAtsTAG FDR FREVEN, ~ en 6tOJt gta.d demon
stM,t, &ud- 6.tJui.ti.on 6ö1t olleden .tdgaJt v~ genom Lund. 
ga.tan 5 E6tVl Tdg<-tJMd66u.t med .ta.t, cW>.t.t.ä4n.ing, 

tea.t<Jt, IIW · , 6IVI.v<Jt.i.ng m m på Blledg. 5. 

14.00 FREVSUTSTÄLLNING, v<Jtn.W6Clfle med 6Jted6 0u.t<va-
Hi1Ma.ten l..,. u.U..tii.U.n.iJ1g•g1Wpp 6om aJtbe..ta.t med b.i.dlw.g 

6-Wt SIVA. 
Ut.l.tii.U.n.iJ1gen v.C:.M på HöMa.ten J 2-1 l/5 6a1nt 
~ st.ut. ha.tl.en J 4 - 1 5 1 5 • 

J9.30 TEATER, "EU bltdk a.tt Julkna med" - ~ vdlt.t 
Hli.ua.ten dag~Cl .Uv kan v~ göiUl myc.ku 6ö1t 6Jteden . 

K4MUAUM och l.w!.cU Mbe.talt.teateJt. 

Lylti..kelt. iiUe.Jt egna di..h..tVt UA ~lted&~e6ttvafen~ 
d.i.k.to.n.toiog{. 
MedveJt.lzande: Sve.n CoUbe~~.g . Rene Va.&que.z V ta:, 
IIM..t.<n L.c.ma de FllJ!.ia , Cec.i. Pot 0etd.t. 

19.30 TEATER: "E.U bttdk a..:tt lläkna. me.d" (Je uva11) 
Hö Malen 

14 /5 19.00 TEATER- OCH VANSAFTON 
s.t.ad.6ha.U.ert "Luku.UU6" - en 6iil.hellJle .ut6ölt de döda.~ dom

•toi med 6'<d66e•.t.c.va.te.M tea.tvr.gwpp. 

F!tecU6u.t<.va.te.n.6 da.nl!gltuppe/1.: 
"Kamel.eon.te~~.na. dölt" - e•t dat\.6 om a.tt vdaa. 
vakna, ditömma och 6akna , 6öka. , ~ i.nna., eftM ocl1 
vinna. 
"SOS" - mak.tba.lanh en g u.t.a.Uad <- dan~ 
"SvaJLt oclt v<..tt" - en dart.6 om 61teden 
"Ba.ba..iu-Aye och "Citango" - a61Lolu1bcuH~ rla1D 
"Gökunge.t1." - ett da.Mcoteafje om ~'I.Cd 

15/5 19.00 Sanma pltOgl\am Mm 14 / 5 

HöMa.ten , S.tad6b~btwtekw, Bltedga.tan 3 
S.tad6 ho..Uen , Stolt.tOJtg u 

En klassik er a teruppstår: 

Vänsterns 
vårpromenad 
l år ordnas åter Vänsterns 
V arpromenad! Söndagen den 
20 maj tar vi pagatåget fran 
Lund kl 10.02 (kom i god 
tid!) till Kävlinge . 
Scdan promenerar vi. dvs vand
rar i behaglig takt och med !leta 
raster. cirka alla kilometer till 
Örtofta. Vi gar till >tö rsta de
len pa banvallen till den hrna 
järnvägen Käviingc-Sjöbo och 
är hela tiden nära Kävlingean 
med dess olika for,ar och in
tressanta indu,triminnen . 

Örtofta 
Strax fö re Örtofta haller vi hu· 
vu d rast, med picknick och le
kar och. enligt traditionen. ett 
tal till den sk-anska naturen och 
sociali smen. Ett detachement ur 
Lund s Kommuni st iska Biasorke s
ter star för musiken. 

I Örtofta kan vi göra 'ma ut
flykter till det gamla slottet och 
till sockerbruket. en av södra 
Skånes mest intressanta smain
dustrier. innan vi tar ett nytt pa
gatåg hem ttll Lund. 

Tåg 
Den som inte k:m gä hela sträc
kan (som ar svar-, men mte o
framkomlig för barnvagnar) kan 
ta tåget till Örtofta direkt och an
sluta. Information genom Gunna: 
Sandin , 13 58 99~ eller Ann 
Schiyter, 14 75 05. 

Overgc den falska privatlyckan 
i torp och fritidshus. Gå med på 
V änstern s V arpromenad' 

SÅNGER FöR FREDEN 
Söndag den 13 maj kl 19 arran
gerar Lunds Frcdskonnnittc ett 
möte under rubriken 'TÖR FRE
DEN - mot imperialismen". Tru
baduren Pierre Ström och förfat
taren Arvid Rundberg (som skrivit 
bl a "En svensk arbetares memoa
rer") spelar sanger fran och beriii
tar om den antiimperialistiska 
fredsrörelsens historia tran 1911 
till idag. 

Mötet arrangeras b land annat 
med anledning av 39-arsdagcn av 
segern över fascismen i maj 1945. 

Inträdet är gratis och rlct blir 
se rvering. Mötet äger rum pa faki
ren, Bredgatan 5. inne på garden . 
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ljugarbänken 
Vi frågar våra kommunalpolitiker 
om vad som intresserat dem mest 
när de Jäst Vpk Lunds årsskr ift 
"Lund sett från vänster". 

Lennart Ryde (m) 
Rolf Nilsor.s korrekta samman· 
fattning av vad stort som skett 
inom kommunalpolitiken . 

N i Is-Arne Andersson (c) 
Ingrid · Andres bibliotekshistorik 
som visar arbe tarröretsnes insats 
för en avgiftsfri bildningskultur. 

Ebba Lyttkens (fp) 
Jag har fäst mig vid kriminal
polisens settergrens plikttrogna 
försök att stoppa kommunistfa
ran. 

Birger Rehn (s) 
Som gammal fotbollsspelare tyck
te jag om Kurt Karenz heltäckan
de syn på lundafotbollens medel

måttighet. 

•
• 

. 

. "' 
Kje l l Dahlström (mp) 

Jag gladde mig åt historiken över 
det hus där Vpk är i n hysta . Både 
huset och partiet är verkligen 
värda att bevara . 

(annons) 

K vinnor lu11kar 
mindre 
I Lunkloppet i lördags mellan 
Malmö och Lund deltog ovanligt 
få kvinnor. I elitklassen bara ett 
par stycken. Det är en oroande 
tendens som har visat sig i andra 
lopp som har gått i vår. Vad har 
då hänt? Är idrotten för kvinnor 
·bara en modefluga som snabbt 
överges när det dyker upp andra 
förströelser. 

Nej, det troliga är att den s k 
gympavågen sköljt över en del 
löpartj ejer till den tävlingsfria 
gympan. På Gerdahallen, som är 
ett centrum . fö r gymnastiken i 
Lund, har ett par forskare genom 
intervjuer lyckats få fram en ge
nom snittsgymnast. Denna person 
har de unga forskarna på ett före
dömligt sätt skriftligen presen
terat vid ingången till gymnastik
salarna. 
Medel-Gerda · 
Medel-Gerda kallas hon: "Me
del-Gerda är en kvinna på 27 år 
som studerar. F öre 18 års ålder 
motionerade hon bara på skol
gympan. Hon motionerar nu 
2 ggr/veckan och båda gångerna 
på Gerdahallen. Hon tycker alltså 

bäst om att motionera i grupp. 
Gerda kände nagon som rekom
menderade henne att komma till 
Gerdahallen . Hon har andra in
tressen bredvid sitt idrottande, 
som alltså inte styr hennes liv. 
Hon motionerar för att öka sitt 
välbefinnande. Men Medel-Gerda 
skulle vilja motionera mera, men 
brist på tid hindrar henne. Hon 
har inte varit med på nagon tema
kväll och hon har inte fått någon 
skada av sitt motionerande. Hon 
vill betala som nu med termins
kort. På Gerdahallen saknar hon 
större omklädningsrum och bättre 
plats på golvet . Bättre ventila
tion hade också varit välkommet". 

FH 

VPK Lund. To 17.5 19.30 bib
lioteket, cirkelrum l. Kom'mun 
möte, "Vpk och den offentliga 
sektorn". Ini Rolf Nilson & Ulf 
Nymark. 

Europa by foot 
Konturerna har klarnat ytterligare 
kring Vandringssektionens som
marvandring. Det blir avresa på 
kvällen den 19 juni och återkomst 
på förmiddag~n den 29. Det blir 
nattbåt över Ostersjön i båda rikt
ningarna och tåg med många in
tressanta byten i Västtyskland . 

Kostnaden för biljetterna blir 
cirka 800 kr. Övriga utgifter blir 
måttliga för sektionen lever en
kelt: övernattning i tält och pro
viantering i vanliga butiker. En 
och annan öl blir det förstås os;h 
kanske även något enklare restau
rangbesök, som dock är billigare 
än l Sverige. Dagsetapperna blir 
20-30 kilometer men vi har också 
ett par vilodagar . 

Vandringsturen kommer som 
tidigare nämnts att följa Järn
ridån. Det kommer att ge utgångs
punkt för diskussioner om den 
nya Europatanke som blomstrat 
upp under hotet från supermakt
ernas euromissiler. En annan aktu
ell fråga att diskutera och studera 
blir skogsdöden som ju har gått 
längre i Centraleuropa än i Skåne. 

Men det blir inte bara eller ens 
i huvudsak dystra studier av Euro-

pas framtid. Vi kommer att gå i 
ett k u p era t, vackert och in tres
sant landskap som de flesta sven
skar bara känner som genomresan
de, med industriminnen och lev
ande landsbygd och romantiska 
medeltidsstäder. Den gamle rabu
listen Heine blir vär vagVIsare när 
vi på midsommarafton bestiger 
Harz. 

Upplysningar genom Gunnar 
Sandin, te! 13 58 99. Informa
tionsmöte måndag den 21 maj kl 
20 hos Ingrid Andre, Karl XI
gatan 10. 

Sittvagn köpes 
:Vlonica & Tomas 
tel 12 90 98 
Eva Broms & Tapio Saloncn 
har fatt en son 

fli side 
Eva förlöstes av barnmorskan lng
ela Sjöblom som en gang s1>elade 
kornett i biasorkestern . r lirloss
ningen gick snabbt och t:anska 
smärtfritt. Den stolte fadern 
klipp te sjJJv av navelstr~ingen. Bar
net som ii.r välskapt föddes med 
pu.l!,frisyr. 

Tall! l ·ina 

VPK l F . Traningen p å Le rbäcks 
skolan upphör. Vi ses i höst! 
BLASORKESTERN. Lö 12.fi ing 
en appe ll spe lning. 
Sö 13 .5 rep inför Lucullu sspel
ningen. Palaestra senast kl 18. 
Må 14.5 och ti 15.5 Lucullus 
föreställningen i Stadshallen. 
Fler frivill iga behövs till appel l 
spelningen lö 19.5. Kontakta or 
kesterledn ingen. 
KV INNO CENTRUM. Öppet hu s 
l ö 11-14, Ö Mårtensgatan 1 O, te l 
149397. 
STOPPA VÄSTRA RINGEN. Cy
kelpromenad ti 15.5. Samling 
K äl l by badet. 
LILLA TEATERN. Fr 11.5 och 
lö 12.5 kl 19.30 "G aln ingen" av 
Mikael Hallström. 
Lö 12.5 och sö 13.5 kl 16: R å tt 
fällan ger "Den starkare" av Au 
gust Strindberg . 

Iii-~- l yt!fJ kommunalpolitik 

Må 14.5 19.30. Möte med våra 
repr i skolstyrelsen, fritidsnäm'n
den, biblioteksnämnden och 
skolnämnden. Diskussion om ef
fekterna av deras verksamhet efter 
införandet av kommundelsnämn
der. Kort inledning av Tarc isio B, 
Anna-Sofia Q och Anders S . Där 
efter fri diskussion . Alla övr iga 
kamrater välkomna. 
Dessför innan: fortsatt diskussion 
om Energiverket . 

~ECKOBLADET J 
D e nna veckas redaktion utgjordes 
av Anders Emilson, Finn Hagberg 
och Lars Nyman. 

Kontaktredaktörer : Lars Nilsso n 
149614 & OlleTeleman 128B80 . 

Hemma
Rectangle


