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UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 

Utkommer fredagar 1982 S:e ärg. 

Fredagen den lO december 

AFB:s svindlande affärer 
Den l april 1981 övertogs det AF -ägda studentbostadsområdet 
Djingis Kahn av HSB. Många ställde sig säkert frågande inför 
hur AF-bostäder (AFB), som säger sig agera i studenternas in
tressen frivilligt kunde släppa ifrån sig ett attraktivt bostads
område, när det faktiskt rådde och fortfarande råder brist på 
studentlägenheter. En viss "hjärtnupenhet" kunde dock skön
jas i AFB :s agerande - samtidigt som man gjorde sig av med 
316 st trerumslägenheter ställde man som krav för att affären 
överhuvudtaget skulle ske, att AFB själv fick köpa 50 lägen
heter! 
Nu gick inte detta krav igenom, 
utan AFB fick nöja sig med ca. 
30 lägenheter. Några enstaka av 
dessa har så! ts under de t ett och 
ett halvt år som gått och idag . 
äger AFB 23 bostadsrätter. 

Anledningen till att AFB behål· 
ler ett antal lägenheter i sitt 
bestånd är att verka prisdäm
pande på marknaden samt att 
förhindra spekulation skrev f.d. 
bostadsombudsmannen Lars 
Kruse i Spartanen organ för AF
bostäder, i maj 198 1. 

Själva försäljningen av de 316 
lagenheterna på Djingis Kahn 
gick till så att köparen fick be
tala 5000 kr vid övertagandet 
l april 1981, därutöver ställde 
HSB upp med räntefria lån om 
15 000 kr per lägenhet, att amor
teras på 5 år , dvs med 250 kr i 

månaden. Nu inträffade det märk
liga fenomenet att just i samband 
med att amorteringarna började 
betalas höjde AFB hyran från 
l 183 kr till l 338 kr medan 
övriga bostadsrättsinnehavare 
endast betalade l 13 8 kr per 
månad. AFB :s hyresgäster betala
de alltså 200 kr mer än övriga 
boende i området , med andra ord 
lejonparten av AFB:s amortering! 

·Lars Kruses förklaring till denna 
plötsliga, ovarslade hyreshöjning· 
var att "vissa ·omkostnader hade 
stigit". Vilka dessa omkostnader 
var, kunde man bara alltför .lätt 
gissa . . . 

Från 5 till 4 7 tusen! 
Idag går AFB :s överstyrelse ut 
och erbjuder de 23 hyresgästerna 
som bor i bostadsrätterna att 

lägenheter för , som 

Forts sid 2 

i! l 

AFB:s kassör eller . .. ? 

Lösnummerpris 1 kr 

Ny bokhandel i Lund 
· Nu finns det planer på en ny bokhandel i Lund. Det är de 

två Lunda-tidskrifterna Arkiv för studier i Arbetarrörelsens 
Historia och Zenit, som står för initiativet; båda välkända 
för VB :s läsekrets. Det är det gemensamma företaget A-Z 
förlag och distribution som kommer att ansvara för verksam
heten o<1h om allt går som planerat kommer man att försö 
ka att öppna redan i slutet av januari. 

Tankar på en ny bokhandel har 
funnits inom A-Z sedan i våras, 
men man har framförallt haft svå
righeter med att finna en lämp
lig lokal och att få ihopa ett till
räckligt stort startkapital. Lokal
frågan har nu löst sig och det 
kommer till en början att bli en 
bokhandel i det mindre formatet 
belägen i hörna t av Östra Mårtens
gatan - Östra Vallgatan. Äldre 
lundabor minns säkert det gamla 
Fördärvet - legendariskt lunda
fik. Någon cafeverksamhet kom-

. mer det dock inte att finnas 
plats till i BOKHÖRNAN, som 
den nya bokhandeln skall heta. 
Däremot kommer man att satsa 
på böcker utgivna av svenska 
kvalitetsförlag som in te har de 
marknadsföringsresurser som 
krävs för att komma fram i de 
stora bokhandlarna/bokklubbar
na. Ett annat viktigt inslag i bok
handeln blir en satsning på den 
allt ymmnigare floden av kul
turtidskrifter som ofta är svåra 
att få tag i via de stora bokhand
larna. Ett, till en början något be
gränsat, sortiment av ny och 
spännande utländsk, företrädesvis 
engelskspråkig, litteratur kommer 
det också att finnas. 

Vågligt företag 
Bokhörnan blir den första bok
handel som startas i Lund sedan 
1971 då· Bokcafet öppnade. Se
dan dess har förutom just Bok- · 
cafet ytterligare två boklådor 
måst' lämna in handduken i den 
allt hårdare konkurrensen. Det är 
således ett vågligt företag att nu 
försöka öppna en ny och relativt 
smal boklåda. Men enligt vad VB 
erfarit är man full av optimism 
och räknar just med att nedlägg
ningen av alla dessa tre boklådor 
och inte minst nu senast Bokcafet 
skall göra det möjligt att gå in på 
marknaden med den typ av sor
timent som BOKHÖRNAN kom
mer att ha. Man ser sig som en 
kultur och komplementsbokhan-

. del, till en början i det mindre 
formatet , men man deklarerar 

också att man har klart expansiva 
ambitioner för framtiden. Det 
kommer att finnas stora möjlig
heter att expandera i den befint
liga lokalen, om ekonomin kom
mer att tillåta det. Stöd till bok
handeln i form av startkapital 
kommer dels från A-Z självt men 
också ifrån Kulturföreningen 
Bokcafe'ts vänner. 

Lågpriskort 
I utbyte mot att dess.medlemm a_r 
kommer att erhålla rabatt vid 
bokinköp , har Smålands Nation 
erbjudit sig att ta en viss del av 
den ekonomiska risken. 

Till en början kommer man 
.huvudsakligen att satsa på fri
villiga krafter och ett någo t be
gränsat öppethållande, men efter
hand som verksamheten, stabili
seras är det meningen att personal 
skall anställas. . 
Förutom diverse specialerbjudan
de vid själva öppnandet av BOK
HÖRNAN kommer man att satsa 
på ett s.k. lågpriskort. För 100 
kr blir man berättigad till 10% 
rabatt under ett år på alla böcker 
och tidskrifter i bokhandeln. För 
den som vill stödja verksam heten 
finns redan nu möjlighet att sätta 
in en hundralapp på pg 202877-7. 
Märk i så fall talongen "Lågpris
kort" så kommer ett på posten . 
Det är också enligt direktionen 
en utmärkt julklapp. 
Den som är intresserad av att 
vara med och hjälpa till eller 
vill ha mer upplysningar (eller 
bara önska lycka till) kan i så 
fall kontakta Zenits redaktions
sekreterare Jan Nilsson på te! 
13 37 6~. 

NOMINERING 
Vi trodde att vi hade avrapporte
rat alla no1.1ineringarna men vi 
glömde V allkärras taxerings
nämnd. Alltså ordinarie för \rpk 
blir Ferenc Belik och suppleant 
blir Katrin Fridjonsdottir. 

HUR ska det gå i momsstriden? J a, vi hoppas att den socialdemokratiska ledningen följer bl a Aftonbladets varningar och inte gör 
några dumheter. På lördag klockan 11 håller vi appellmöten på Mårtenstorget och stortorget under parollen: 

BORT MED MOMS PÅ SKINKA, GRÖT OCH ALL ANNAN MAT! 
En mässingsextett ur Lunds Kommunistiska Blåsorkester spelar kamp- och jullåtar växelvis. Korn och lyssna! VPK Lund 
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FREDEN I LUND 
Snart har ännu ett helt år gått 
utan att Lund och lundaborna 
förintats. Detta är ingen självklar
het i kärnvapenepoken så vi ska 
vara glada. 

Närmast hoppas vi att staden 
och vi själva överlever även 1983. 
Något kan vi själva göra åt den sa
ken. Det går att finna exempel på 
att de växande fredskrafterna i 
Västeuropa har bidragit till att gö
ra regeringar tveksamma, uppskju
ta beslut , dämpa rustningarna nå
got. Som del aY denna internatio
nella rörelse spelar vi i Lund vår . 
roll. 

Det är några år sen den "mo
derna" lokala fredsrörelsen tog 
fart . Man kan lugnt beteckna 
1982 som dess mest framgångsri
ka år - mätt utifrån dess absoluta 
huvuduppgift, opinionsbildning.~ 
en. Det är väl ungefar samrna sak · 
på andra håll men Lund ligger 
" före" flertalet städer i samma: 
storleksklass. Så har det ju länge 
varit i fråga om alla progressiva rö
relser kärnkraftsrnotståndet , 
kvinnorörelsen, det socialistiska 
uppsvinget f(;r vilket Vpk och KU 
är exponen ter. Saken kan tyckas 
självklar med tanke på Lunds spe
ciella sociala sammansättning, 
men det är den in te i ett historiskt 
perspektiv. l fyrtiotalets fredsrö
relse fanns det t1er industriarbeta
re än akademiker. Men även om 
det hittills finns en social snedhet 
i den lokala fredsrörelsen så min
skas den i takt med att rörelsen 
breddas. Och det är det som sker 
nu. 

Det går framåt även i det av
seendet att fredsrörelsen accep
teras och får insteg i institutioner
na. Det finns kamrater som reage
rar mot att kyrkan "tar över" 
olika fredsevenemang. Men freden 
är ju en fråga där vi vill ha allra 
största samling. Det är. en styrka 
för fredsrörelsen att biskopen fi
gurerar där. Vi vill ha m ed de and
ra lokala dignitärerna också - uni
versitetsdirektören, fullmäktiges 
ordförande. Rotarychefen (dock 
kanske inte översten på P7 - det 
var absurt när Sydsvenskan i bör
jan på veckan järnställde fredsrö
relsen med de frivilliga försvars 
organisationerna). 

För tre år sen gick det första 
luciatåget för fred. Då var det ba
ra kvinnoorganisationer som stod 
bakom. I år är arrangörerna fler 
än nånsin. Universitetet har freds
vecka, på konsthallen hängde nyss 
en fin , omskriven och välbesökt 
fredsutställning. Allt fler i Lund, i 
olika positioner, inser att freden 
är en sak för dem. 

Demonstrera för freden den 
12 december! 

Öppet brev till V pk 
och Palestinagruppen 

VPK i Lund, och även Palestina- Kravet har också antagits av FN soner motsätter de sig dock inte 
gruppen, vill inte stödja den nu genom den rekommendation som insamlingen, tvärtom, enligt upp-
pågående namninsamlingen till generalförsamlingen tagit om att gift har de flesta skrivit på listor-
stöd för PLO. Man har valt att bryta alla politiska, ekonomiska na, och de har också önskat oss 
ställa sig utanför den mest ornfat- och kulturella förbindelser med lycka till med kampanjen! Men 
tande solidaritetsaktionen i Sveri- Israel. som organisation vill de inte stöd-
ge till stöd för palestinierna, och Insamlingen bedrivs i första ja den!! De anser att kravet att 
motivet är i VPKs fall minst sagt hand av KPMLr :s organisationer bryta med Israel är för starkt , att 
tvivelaktigt. runt om i landet , men på många det inte finns opinion för det 

Initiativtagare till namninsarn- orter deltar också VPK, APK, Men då måste man fråga sig: Ar 
lingen är sjuksköterskan Eva Ståhl m fl. Här i Lund har bl a VPK in- det inte på tiden att en sådan opi-
och fyra andra personer, som alla bjudits att delta i kampanjen, men ni on bildas? Ar det inte just detta 
gjort sig kända som vänner till det de har tackat nej , och anför en som är Palestinagruppens uppgift? 
palestinska folket. Bakgrunden är mycket märklig motivering. De Nå, insamlingen är trots allt 
naturligtvis den israeliska invasio- stödjer inte kravet "Bryt med Is- mycket framgångsrik:- Runt om i 
nen i Libanon och de grymrna rael" eftersom "det tycks oss som landet samlar KPMLr:s medlem-
massakrama i de palestinska det kravet idag går emot PLOs mar in namn och sprider fö rstå-
flyktinglägren , soin medfört att eget krav på ömsesidigt erkänna n- el se för palestiniernas sak, tillsam-
sympatierna och förståelsen för de mellan PLO och Israel"(!). mans med andra antiimperialister 
palestiniernas kamp ökat kraftigt. Men detta är ju ren lögn! Något från VPK, APK, partilösa, och 
Kravet är "Bryt med Israel - Er- sådant PLO-krav på ömsesidigt er- även socialdemokrater (se rappor-
känn PLO", och förklaras på föl- kännande existerar inte! PLO- ter i Proletären). Det är det bre-
jande sätt: kontoret i Stockholrn bekräftar daste solidaritetsarbete någonsin 

Israel är en kolonial och rasist- också att det inte finns någon till stöd för PLO, och insarnlings-
isk statsbildning, som bedriver en motsättning mellan narnninsarn- resultatet ökar nu med 15 000 
aggressiv och expansionistisk poli- tingens krav och PLOs strävanden . namn i veckan. De flesta som kän-
tik , bl a på det palestinska folkets Men enligt VPK fmns det tydligen ner sympati för palestiniernas sak 
bekostnad. Israel är också USA- det , och de skriver uttryckligen skriver på listorna. Däremot är det 
imperialismens vakthund i ornrå- att "ett svenskt brytancl.'! med Is- . helt klart att insamlingen och soli-
det, och skulle inte kunna existera rael skulle inte gynna palestinier- dariteten här i Lund kunnat bli 
om det inte vore för det enorma nas sak" (!). betydligt kraftigare om t ex Pales-
ekonorniska och militära stödet VPK!! Varför försöker ni på tinagruppen och VPK också del-
från USA . Kravet "Bryt med Isra- detta sätt misstänkliggöra narnnin- tagit. Nu har de inte gjort det , ja, 
el" är alltså ett politiskt viktigt samlingen? Vem vinner på det? tvärtom, VPK har t o m försökt 
krav, och det ligger helt i linje Och varför hitta på "egna" PLO- misstänkliggöra det hela, och då 
med PLOs långsiktiga strävanden krav?? måste ·man fråga sig: Vem tjänar 
att ersätta Israel med ett demo- En inbjudan har också ställts på det? Palestinierna och PLO, el-
kratiskt Palestina, med jämställd- till Palestinagruppen i Lund, men ler deras motståndare? 
het mellan palestinier och judar. inte heller de vill delta. Som per- Lennart Ljunggren 

(KPMLr - Lund) 

Stöd Palestinas folk på 
deras egna villk~r! ---

Lennart Ljunggren skriver , att Arbetet för ett erkännande av det och så förhåller vi oss till P ales-
vi valt att ställa oss utanför den palestinska folkets nationella rät- tinagrupperna. 
mest omfattande solidaritetsak- tigheter är en av de viktigaste upp- Lennart Ljunggren anklagar 
tionen i Sverige till stöd för pales- gifterna i det internationella so !i- oss för att ha misstänkliggjort den 
tinierna. Sanningen är ju den att de daritetsarbetet. Stödet till PLO namninsamling KPMLr tagit initi-
fem personer som står som initi- måste ges största möjliga bredd. ativet till. Det har vi inte gjort 
ativtagare till insamlingen alla står Därvid är det av avgörande be- med ett enda ord utåt. Däremot 
KPMLr nära. Aktionen skildras tydelse att vi för fram paroller har vi internt till KPMLr i Lund 
också i tidningen Proletären på ett som gör det möjligt att mobilisera framfört synpunkterna ovan. l 
sätt som klart visar, att KPMLr sö- den solidaritet med det palestins- mycket sammanfaller vår syn på 
ker dra partipolitisk nytta av den. ka folket som nu finns i vida kret- Palestinafrågan med den KPMLr 

Vår linje i det internationella sar. står för. Under hösten 1982 har 
solidaritetsarbetet bygger sedan Vi menar, att parollen Bryt vi vid två tillfallen konstruktivt 
länge på principen att i första med Israel, hur starka skäl som än samarbetat med bl a KPMLr · i 
hand stödja de solidaritetsorgani- kan anföras för den, snarare ska- Lund i aktioner för Palestinas 
sationer av folkfrontskaraktär dar än främjar ansträngningarna folk. Det är vi beredda att göra 
som står för det långsiktiga och att bygga upp en bred solidaritets- även i fortsättningen under förut- · 
partipolitiskt obundna solidari- front för Palestinas folk . sättning att såväl vi som Palestina-
tetsarbetet , och agera i sam för- Vi menar också, att denna pa- gruppen får möjlighet att i sarnar-
stånd med dem . Så har vi sedan roll kan vara olämplig i ett läge, bete påverka aktionens innehåll. 
länge förhållit oss till solidaritets- där ett vapen i PLOs kamp förna- För VPK Lunds internationella 
arbetet för Vietnam, så förhåller tianelit erkännande är erbjudan- utskott 
vi oss exempelvis till Stödkorn- det om någon form av erkännande Gunnar Stensson 
mitten för Centralamerikas folk av staten Israel. 

Forts fr s l , Svindlande affärer 
man väljer att uttrycka det, "ett 
pris strax under marknadsvärdet", 
nämligen 4 7 000 kr! 

En snabb beräkning ger vid 
handen att AFB betalade 5000 kr 
för varje lägenhet den l april 
1981, amorteringarna på resteran
de belopp har man till stora de
lar låtit sina hyresgäster betala. 
Man säljer lägenheterna för 
47 000 kr, av dessa finns 10 000 
kr kvar att amortera till HSB, dvs. 
man får kontant 37 000 kr för 
varje läge]lhet. 3 7 000 kr minus 
5 000 kr ger en nätt liten vinst på 
32 000 kr per lägenhet! Natur
ligtvis bör denna siffra hyfsas till 
någoto på grund av rådande infla
tion. Låt oss för enkelhetens skull 
räkna med 30 000 kr i vinst på en 

lägenhet, på 23 lägenheter blir 
detta 690 000 kr!! 

Att ta ut 690 000 kr i vinst 
samt att "verka prisdämpande och 
förhindra spekulation" måste vara 
två helt oförenliga målsättningar. 
Dessutom har AFB, förutom att 
visa prov på en total begreppsför
virring genom att förneka att 
ovanstående förfarande är speku
lation, fräckheten att påstå att 
orsaken till prissättningen är att 
man har en "fö;lust" på 830 000 
kr härrörande från Djingis Kahn 
som man nu vill ha täckning för. 
För oss som bebodde området 
under AFB:s regim och åtnjöt 
deras avsaknad på underhåll, ser
vice och engagemang i området 
låter detta fullständigt omöjligt. 

Men även om så vore fallet , är 
det horribelt av AFB att försöka 
få 23 familjer att täcka denna på
stådda förlust på nära miljonen. 

Inte vinstdrivande 
Sist men inte minst, alla dessa 
turer görs av en ideell förening 
som bara för en kort tid sedan 
ansökte om att få bli en ideell 
stiftelse för att hjälpa upp sina 
trassliga af far er. -
- Detta innebär ingen föränd· 
ring av driften. Det är snarare 
en markering av att vi är ett 
allmännyttigt företag som inte 
strävar efter vinst, enligt kår
ordföranden Evan Klintner i 
Arbetet den 21 oktober 1982. 

Marie Bengtsson 



W omen Save the World 
I Lund har Fred och frihet en livaktig lokalavdelning. Or
ganisationen grundades i Haag år 1915. Idag har den råd 
givande status i flera FN-organ och samlar kvinnor från 
Indien , Sri Lanka, Väst-Europa och USA. Målet är kon
fliktlösning med fredliga medel. Två gånger har Fred och 
frihet tagit emot Nobelpris. VB har träffat Ninna Wid
strand, som också är kontaktperson för Kvinnor för 
fred. 

Varför en organisation med 
enbart kvinnor? 

I många länder är en fö rening 
utan män en förutsättning för att 
kvinnor ska få gå på möten. Så är 
det i Indien och på Sri Lanka. För 
övrigt har kvinnor specifika resur
ser som fredsarbetare. Vi har inte 
erfarenheten av militärtjänstgö
ring, kan. lättare erkänna rädsla, 
har mindre prestige att förlora. Vi 
lever oftast närmare barn och får 
känsla fö r hela och vida perspek
tiv. 

Krig slutar alltid vid förhand
lingsbordet. Vi vill vara förnuftiga 
och få stridande parter att gå di
rekt dit, så att säga hoppa över 
kriget. De ledande männen liknar 
pojkar som sitter och samlar sten
kulor. Nu har de vapen att fö rgöra 
hela världen tjugo gånger om! 

Fredsarbete är ett väldigt stort 
arbete. 

Ja , konkret mås te vi få bort kärn
vapnen. Deras blotta existens ökar 
osäkerheten. Nuvarande nedrust
ningsförhandlingar strandar lätt 
på supermakternas villkor. Vi som 
inte tillhör supermakterna är 
emellertid de flesta. Fredsaktivis
ten Aron Tovish i England vänder 
på ordningen och föreslår en ny 
modell för förhandling. De allians
fria staterna skulle bilda kärna i 
länderna utanför USA och Sovjet. 
Icke-supermakterna skulle utarbe
ta för slag till nedrustning som fU· 
perm akterna sen bara skulle före
läggas att ta ställning till . 

Vart kärnvapnen ska ta vägen 
efter en nedrustning är verkligen 
en fråga. Fred och frihet vill initi
era en FN-studie som undersöker 
möjligheterna. 

Kamp mot kärnvapen kräver 
också kamp mot den fredliga 
kärnkraften. Uran är en bristvara 
och kärnkraftverken rymmer möj
ligheter till exploatering. På kärn
kraftverk i England och USA har 
nian börjat plocka ut uranstavar 
innan de är utbrända för att sälja 
till vapenind ustrin. Där finns pen
gar. Vapenutvecklingen har hälf
ten av världens forskningsresurser! 

Hur definierar du begreppet 
fred? 

Det är trygghet, frihet från fruk
tan och förtryck. 

Jag var med i fredsmarschen i 
Sovjet i somras. Där träffade jag 
ungdomar som frågade varför vi 
var rädda för deras kärnvapen, det 
skulle vi inte vara, de var bara av
sedda som försvar mot "de aggres
siva amerikanska imperialisterna". 

Uttrycket var automatiskt när 
USA nämndes. Vi svarade att 
kärnvapen inte kan vara ett för
svar, det är alltid ett aggressivt 
vapen . Sovjets "Kommitte' fö r 
försvar av freden" är helt och hål
let styrd uppifrån. 

" Varför misstror ni oss?" frå
gade en ung ryska. Vi ville inte 
provocera men nämnde Estland , 
Lettland. Litauen, Ungern, Tjec
koslovakien, Afghanistan som 
hinder för förtroendet. Då tyst
nade kvinnan. Vi mötte respekt 
och värme och de gamla gummor
na med minnen från kriget grät 

och kramade om oss. Tidningarna 
skrev mycket om marschen och 
chefen för Pravda sa på ett möte 
att Sovjet inte har råd med sina 
rustningar. Det har inte USA hel
ler. 

I de fattiga länderna -ökar för
svarsbudgeten. Det är nödvändigt, 
·annars skulle de bli överkörda. Av 
samma skäl tycker jag att Sverige 
skall ha ett försvar. Men fred är 
något mer än avsaknad av krig. 
Det är ett tillstånd av totalt för
troende då vapen är helt över
flödiga. 

Vad kan man göra? 

Politiker är inte okänsli~a för 
opinion. Var och en kan ga med i 
en fredsdemonstration och bli 
räknad. Det var så AMSA (Aktio
nen mot svenska atomvapen) 
stoppade utvecklingen av kärnva
pen i Sverige p4 5O-talet. I takt 
med opinionsvågen för fred har vi 
fått många medlemmar och vi ar
betar mycket tillsammans med 
andra fredsorganisa tio ner. 

Nästa sommar har Fred och 
frihet internationell kongress i 
Göteborg. Dit kommer även kvin
nor från Tredje världen att bjudas 
in. Temat är Women Save the 
World. 

KG 

Kristna fredsrörelsen 
Söndagen den 12 december hålls den traditionella luciademon
strationen för fred. En av arrangörerna av denna demonstration 
är Kristna Fredsrörelsen. Här presenteras den i VB. 

En av fredsorganisationerna som 
finns representarad i Lund är 
Kristna Fredsrörelsen. Här är man 
ett tiotal aktiva medlemmar, i he
la Maimö-Lundregionen finns ett 
60-tal medlemmar. Kristna Freds 
i Lund bildades 1981 utifrån ett 
par fredsstudiecirk lar i L ukriss' 
regi. Medlemmarna i Lund arbetar 
som en lokal arbetsgrupp. Så små
ningom kommer en självständig 
förening i Lund att bildas. 

Kristna Freds bildades i Sveri
ge efter första Världskriget 1919 
som en medlemsorganisation i 
IOFR som är en internationell 
kristen fredsorganisation. Organi
sationen är också medlem av WRI 
(World Resistors International). 

MedleJllsskap är enskilt , för 
att bli medlem krävs att man stö-

der målsättningen: "Kristna freds
rörelsen är en ickevåldsrörelse 
som utifrån evangeliets budskap 
om Guds rike vill verka för rätt
visa och fred , allmän och total 
nedrustning sam t ett samhälle 
utan våld." Organisationen är eku
menisk , d v s m edlemmar ur alla. 
kristna samfund är välkomna. 

Med tanke på den kristna reli
' gionens fredsbudskap kan det sy-

l 
nas konstigt med en speciell kris
ten fredsrörelse. Kristna Freds an
ser dock att man behövs med tan
ke på religionens bindningar till 
staten genom tiderna. Tänk barll 
på korstågen. 

Medlemsutvecklingen ser ut 
som i alla fredsrörelser, ett upp
sving mellan världskrigen och en 
stagnation och tillbakagång under 
andra världskriget och kalla kriget 
och åter ett uppsving från slutet 
av 70-talet till nuvarande 4000 
medlemmar i Sverige. _ 

Hur arbetar då Kristna Freds? 
Tidigare jobbade man mest på 

l riksplanet tillsammans med 
Svenska Freds och skiljedoms
föreningen och drev då samma 
frågor. Man har fortfarande ett 
gott samarbete med de övriga 
fredsorganisationerna. 

I Lund har man deltagit i 
fredsorganisationernas kampanjer 
for ett kärnvapenfritt Norden, i 

kampen mot vapenexport och va
rit aktiv under fredsveckan. Man 
är också medarrangör i den tradi
tionella luciademonstrationen för 
fred och mot kärnvapen. Medlem
marna håller fredskvällar i olika 
församlingar och fredsgudstjänster 
i samband med FN-dagen och 
fredsveckan. 

Kristna Freds är alltså en del 
av fredsrörelsen som arbetar uti
från kristna värderingar. Lundaor
ganisationen har också samarbetat 
med "Tjänst för Fred och Rätt
visa" som är en latinamerikansk 
org:misation. 

Hur ställer man sig till den 
väpnade befrielsekampen i U-län
derna? Ja här har man samma pro
blem som många andra inom 
fredsrörelsen. Meningarna är dela
de inom organisationen mellan en 
grupp som är radikalpacifister och 
andra som kan tänka sig väpnad 
kamp i vissa lägen, då alla andra 
möjligheter är uttömda. I Nicara
gua och i många andra länder har 
ju präster stått i spetsen för befri
elserörelser. Inom Kristna Freds 
finns också en särskild sektion 
med vapenvägrare, som ger stöd 
och råd till andra vapenvägrare. 

Vill du veta mer , eller bli med
lem i Kristna Freds kan du kon
takta Stefan- Risenfors som ha 
telefonnummer 11 82 22 i Lund. 

Glöm inte fredsdemonstratio
nen söndagen den 12 december. 

Socialdemokraterna 
stöder tomtspekula
tion i professorsstaden 

En jurist som äger ett tvåfa
miljshus i professorsstaden vill 
nu stycka fastigheten i två och 
sälja den ena. Den ena tomten 
får utfart över den andra och 
tomtgränsen hamnar mitt i 
vardagsrummet. Vad händer 
om den ena fastighetsägaren 
vill riva sin del av huset? 

Detta absurda förslag avslogs 
vid byggnadsnämndens förra 
sammanträde av vpk, s och fp. 
I onsdags rev byggnadsnämn
den upp beslutet. Sap hade 
lagt . sig platt för fastighets
ägaren och röstade för försla
get , denna gång endast mot 
vpk och en folkpartist, Bengt
Ake Rydorff. 

F A C KELT .ÄG FöR FRED 
Söndagen den 12 december kl16.00 
Samling Clemenstorget 15.45 



Bredgatan 28,222 21 LUND 
Tel: 046/14 94 38 (onsd . efter kl. 18) 
Postgrro 17 459 - 9. Prenumer~tion 50:-/år 
Sättning och layout: VB-red pa Acupress Lund 
Tryck. Acupress, Lund.Ansvarig utgivare : Momca Bondeson 

Har du flyttat? 
Skicka m hela adressdelen med d,n o"mla adress t il ~ecko 
bladet , Bredgatan 28 , 222 21 Lund . Mm nya adress ar. 

Adress. . .. 

Postnummer. . . . . Postadress. 

På lägerplatsen 
På lägerplatsen 
Visst är det lite rått när vi kom
mer fram, men en kanna Köld
blandning går laget runt och snart 
hettar det i kapillärerna. 

Så vidtar sysslorna efter invand 
arbetsdelning. A hämtar klart, 
klart vatten ur källan vid åskan
ten B har fått korn på två kådiga 
tor;furor som hon Hiller, kvistar, 
sågar upp och klyver tillsam~ans 
med C. D surrar samman en vmd
skydds.stomme av ungbok och 
smågran (det luktar så gott av tjär
snöret!), E och F samlar stora 
fång med granris, både de långa, 
sviktande grenarna som isolerar 
från markkylan och de små kvis
tarna som noga sticks ner i bäd
den med topparna uppåt för att 
ge extra fluffighet. G(rr) är mest i 
vägen. 

Under tiden har H förfaret 
sysslat med maten. Precis då, när 
skymningen står alldeles tät och B 
sätter stickan till brasan, när C har 
rest reflektorhällen bakom eld
platsen och F tätat de sista glipor
na mellan vindskyddets sidor och 
botten, precis då dukar H fram ett 
litet kallskuret preludium, upplagt 
på en doftande furuplanka: äkta 
salami, rökt ål, lövtunn parma
skinka. Därtill Helan och Halvan: 
en klar, en besk. 

Och elden flammar hög och 
het. Maten blir nu allas bestyr : en 
hettar upp buljongen , en bereder 
glödbädden för efterstekning av 
rapphönorna, en putsar rådjurs
sadeln, flera hjälps åt .,att skiva 
potatis. Och selleri. Under tiden 
flödar samtalet , ömsom uppslup
pet, ömsom allvarligt men hela 
tiden om politiska ting, för alla är 
ju socialister. Ingen dogmatik 
dock för ett par av deltagarna ar 
socialdemokrater. De har förstås 
fått lite hjälp med packningen un
der dagen men är annars riktigt 
duktiga. 

Månen stiger mellan de taggiga 
grantopparna och det är dags att 
äta på allvar. Först hemmagjord 
Pors, upphälld i små spetsglas som 
H kärleksfullt har burit med. För 
ett ögonblick blir alla vemodigt 
andaktsfulla, för när dropparna 
rinner över tungan är det som såge 

-BOKHÖRNAN-
Lunds nya bokhandel . 
med just det som ingen 
annan har! 

STöD genom att redan nu 
köpa LÅGPRISKORTET 
- ger l O % på allt under 
1983, kostar endast l 00 
kronor. Pg 22 28 77-7. 
En utmärkt julklapp till 
dig själv eller någon annan. 
BOKHÖRNANBOKHÖRN 

man sommarmyren framför sej. 
Men så buljong, spröda ostkex, . 
rapphöns med kumminbröd, ome
lett med kantareller som torkades 
efter septem bervandringen. 
Genomgående dryck är förstås 
bourgogne - hettad några grader 
mer än annars, för på luften man 
andas känns att det är vinter. 

Det gör inget att det präktiga 
rådjurssadeln inte är riktigt fårdig, 
för magen har fått sitt på ett tag 
och kvällen är lång. Vad är det 
som äterkastar eldskenet så glatt? 
Ser man på, ett valthorn! J a, 
Vandringssektionen har ingått en 
lycklig allians med Blåsorkestern 
och sex blåsare börjar stämma så 
försiktigt. Första stycket, en jul
koral av Albinoni, låter lite kan
tigt, men snart är läpparna mju~a 
och lurarna varma, och en lustig 
räcka av skånska folklåtar - kad
riljer, skänkstycken, svingedanser 
- ekar över åskammen. 

Blixtra bak granars rad, 
esskornetter klara 

- tills alla slutar i ett brett Ass
durackord och köttet skärs upp. 
Den heta skålen med portvinssås 
delas noga och potatisen är exakt 
gulbrun. Nästan andäktigt äter 
man. Eldgnistorna flyger högt. 
Lite brie och emmenthaler, och så 
är bourgognen slut. 

D tar fram gitarren och sjunger 
Mikael Wiehe. E läser ett vasst 
stycke av Bengt Lidforss. Kaffet 
är klart. Konjak? Nej rom , mörk, 
söt och stark: 

Ja, sen är det förstås våfflor 
(det är A som har kånkat på jär
net) , björnbärssylt och vispgrädde 
och punsch varm eller kyld, efter 
behag. Och fler visor och ett allt 
sömningare samtal med allt fårre 
deltagare. Månen stiger än högre. 
Grr tar en sängfösare. 

Sd sova vi alla pd granris tungt 

- utom eldvakten förstås. 

Anmälan till Vandringssektio
nens decembervandring den 
18- 19 kan a öras till Gunnar 
Sandin, tell35899. 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 LUJND 

JÄVLA VB! 
En jornalistisk grundregel säger 
att man aldrig ska publicera dik
ter, för då översvämmas redaktio
nen av bidrag från förhoppnings
fulla och pockande poeter. Men 
om nu VB ändå gör det ska man 
naturligtvis inte glömma sin lokala 
själ. Bo Bergman är alltså sällsynt 
malplacerad (jag hade uttryckt 
mej skarpare om det inte varit för 
den försonande gammalstafnmg
en). Det ska alltså vara dikter från 
Lund, i nödfall från övriga Syd
skåne. 

Men en groda kommer sällan 
ensam. I samma VB-nummer (41) 
informeras vi om Waldorfskolans 
julbasar där vi kan köpa klappar 
("och därigenom stödja ett peda
gogiskt alternativ till den vanliga 
skolan"). Varför i all sin dar ska 
VB stödja denna tyska sekt och 
dessa mellanskiktare som inte vill 
erkänna sin (naturliga) föräldra
egoism utan tror att frågan om en 
bättre skola handlar om nya peda
gogiska knep? 

Gunnar Sandin 

Visserligen är VBs spalter 
trånga, men vi har högt i 
tak. 

VB-red 

Bostadsområde vid 
Sparta hotat! 

Det enaa större område i Lund 
innanför trafiklederna där man 
sedan länge tän~~ bygga bo
städer - Pålsj ö Angar - blir 
kanske inte av. "Kommun
styrelsens ledningsgrupp" har 
föreslagit att hela pålsjöom
rådet ska bli "utredningsom
råde" Detta efter påtryckning
ar från DRACO, som vill 
bygga ut och från länsrådet 
Linder-Aronsson som vill satsa 
på en jättestor "forskarby" i 
anslutning till L TH. Bostäder 
får det bli någon annanstans 
lovar länsrådet. 

Det här är nog en väl optims
tisk ide. En forskarby kan ju 
byggas i den takt som det fors
kas och det brukar .ta tid. Det 
är också viktigt att hela nord
östra staden inte blir ett enda 
stort institutionsområde. Där
för måste det snarast byggas 
bostäder på Pålsjö - forskarna 
får säkert plats ändå. 

Jag skulle vilja ha pappers eller 
diabilder från höstfesterna. Hör av 
er till mig per brev, så att jag ev 
kan ta kopior under nyår då jag 
är i Lund. Kamratliga hälsningar : 
Tomas Kanter, Stormvägen 93 . 
951 49 Luleå 

Plats i kollektiv sökes. 
Sigvard Svensson 
421 14. 
PI 745, Skäralid, 
260 70 Ljungbyhed 

0435 -

Lokal uthyres 
Mindre kontorslokal (ca 10 m2

) 
uthyres f o m 1.1.83. 
Hyra 360:-/mån exkl värme. 
Lämplig för forskare , förf~ttare , 
frilansare, översättare och liknan
de. 
Ring 13 3 7 66 eller 13 39 20 

Arkiv/Zenit 

ÖSTEU ROPASEMINAR l UM 
Malmö lör 11/12 kl 11-18 och 
sjn 12/12 kl 9-16 pä Viktoria 
pä S:a Förstadsgatan. För vidare 
upplysn. se förra VB. Öppet för 
alla. Arr Vpk-Skäne och KV. 

KU har MYSMÖTE ons 15/12 
kl 19 pä lokalen. Tag med något 
att pryda lokalen med. 

PIONJÄRER och föräldrar! Sön 
12/12 ca kl 14 träffas vi pä Bredg. 
28 och har Lussefest. 

VPK-1 F: Träning pä Lerbäcks
skolan lör 11/12 kl16. 

kommunistisk 
kommunalpolitik 

Kompol har möte mån den 
13 dec 19.30 på partilokalen, 
Bredgatan 28. Bl.a. beredn av 
fullmäktige. 

~EC!IDIIUDET 
Denna veckas redaktionsu tskött 
utgjordes av Lars Bergström, Kris
tina Lanthe'n och Lars Nilsson. 

Nästa veckas kontaktredaktörer: 
Kristina Lanthen, 11 30 86 och 
Lars Bergström, 13 19 75. 
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