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Detmesta 
av sommaren återstår, mänskligt 
att döma. Vi menar: eftersom 
vädret hittills varit onormalt kan 
man av statistiska skäl vänta sej 
vacker väder (varmt, torrt) under 
resten av årstiden. Och, fortfarande 
statistiskt sett, sommaren i Skåne 
pågår till den 15 september. 

Inte desto mindre sätter vi punkt 
för VB-redaktionens sommarlov. 
Många samhälleliga rutiner har 
kommit igång och kräver press
bevakning. Vi har inga nya stolta 
föresatser. Vi konstaterar bara att 
samhället ännu inte är så rationellt 
inrättat som det kunde v ara och att 
det återstår en rad otrevliga 
orättvisor. Det tänker vigöranågot 
åt, främst genom att peka på lokala 
exempel. 

Bakåtblickande 
är en stor del av detta nummer. I 
våras informerade vi om diverse 
studande sommaraktiviteter och 
ni är förstås nyfikna på hur det var 
i Lönsboda, Fröjel, Cevennerna, 
Bodafors m.m. Allt fick inte plats 
i dennagång sädet blirfortsättning 
några nummer framöver. 

Ar det då bara VB-redaktionen 
som får berätta om sina sommar
fröjder? Nejdå, kära läsare, även 
du . T.ex. du som var hemma i stan 
hela tiden . Borta bra men Lund är 
Lund. 

276km/h 
åkte VB:s utsände nu i juli. På 
svensk järnväg. Vi var alltså med 
och täckte SJ:s nyarekordkörning. 
Och detta med "VB :s utsände" är 
ingen slapp lustighet utan det var 
för att vi sa att vi kom från pressen 
som vi alls kom med ombord. Och 
som Stig Larsson & C o. stod tjugo 
minuter i Varberg och väntade på 
vårt försenade anslutningståg. 

Rekordkörningen gick fint. "Nu 
väntar internationella stororder", 
sa representanten för tillverkande 
ABB . Men fan tro t. Liknande har 
man hört från Saab när det har 
gällt Viggen och Jas. X2-tåget är 
säkert en bättre produkt än de. 
men i bådafallen tycksdetröra sej 
om teknologiska storprojekt som 
är ett nummer för stort för det här 
lilla landet. Och som därmed blir 
fördyra och senfärdiga för att vara 
riktigt konkurrensdugliga ute i 
världen. 

Sommarlägret blev en blöt tillställning 
Ur Dagboken: Fredag 30 juli. 
Kommer ur sovpåsen idag också. 
~älj_er läsplats i skogsbrynet. Det 
viktigaste först, och näst efter, 
frukost. Och kaffe, kaffe denna 
gudadryck för morrontrötta. 

Stormöte, och sen Jörn Svens
son. Tema "Vem skall nu ta led
ningen och makten, två faser en 
kritisk och en framtidsvision". 
Hans syn på Bo Hammar är iden
tiskt med min. 

På det här blev det soppa på 
fisk, grönsaker och kokos! Gott! 
Detta regnande, regn, regn ochr· 
regn! Det är en mulen dag men 
dom allra flesta klarar det med 
bravur. Denna tappra skara som 
Jörn sa. Hög luftfuktighet präglar 
dagen. Solglimtar som Jens och 
Martin berikar lägret. 

Kvällens spökakliviteter är ho
tade: Författaren och regissören 
And1 från Eslöv har haft en bråd 
tid. Vi håller tummarna. Tiden 
rinner iväg. Mat igen! Ugnstekt 

falukorv smakade bra. En viss 
förväntan ligger i luften inför 
kvällen. Ör jans vän är tillbaka. Då 
försvinner sonen hennes, Harmes 
heter han. Paniken är på väg 
naturligtnog .Jagmårdåligt. Vem 
kunde tro att det var så enkelt att 
Harmes satt sig till ro på toan. En 
lyckosam upplösning. 

Pinnbröd på gång, brasan saknar 
glöd, men starka krafter verkar 
verkar hett för atthöja baktempera
turen. Jag gåroch badar, i duschen, 
med mina simkunskaper vill jag 
ha nära till stranden. Här ges ju få 
möjligheter till torrsim med tanke 
på vädret. 

Så kommer det i dag efter
längtade mörkret. Finn kommer 
tassande med mystiken i sitt sätt 
att vara ochmed storyn präntad på 
en nött lapp i fickan. Elden är 
praktfull och tystnaden är nästintill 
total. En ruggig bistoria om det 
som en gång timat vid Hjärtasjö. 
Dom idoga aktörerna som offrat 

tid och möda åt sina roller, har i 
natten intagit sina platser. 

Så börjar vandringen till Finns 
ledljus, och skenet från sjön upp
fyller sinnena. Den ena hemsk
heten efter den andra sliternerver
na. Jag har fått ett stadigt stöd om 
min ärm av en ung man som känt 
min rädsla, tack! Så klingar spän
ningen av och det känns hemma 
vid brasan som är som en vulkan 
i den svala sommarnatten . Det blir 
tid att smälta dagens och kvällens 
alla upplevelser. Rosorna haglar 
över spökkommitten som lyckats 
överträffa förra årets succe. 

Jag dröjer kvar vid brasan och 
invänta sonen min och för att slippa 
förhoppningsvis slippanattpinket. 
Vi går till vila efter en dag som jag 
vill tacka för. 

Tack alla för en enormt fin 
gemenskap. 

Thore, frånStenStenssonStens 
Stad 

Glimtar från sommar-Lund 

J sommar har det" nygamla" torget, Stortorget dterinvigts med pompa och stdt . Men tyvärr ~ar lösningen 
för kolleklivtrafiken blivit en flopp dd bussarna skall mötas i söd~a ändan av torget, se teckningen. Denna 
situation uppstdr dd bussarnafrdn Botulfsgatan möter den norr ifrdn ko_mmande bussen. Bussarna ar pd 
kollisionskurs med varandra. Det hade ej behövt uppstd dd det fanns mojl!ghet att bredda kurvan utan att 
inskränka nämnvärt på gdngtrafiken över torget . 



Hästen är kommen 
Jovisst är sommaren slut, det är 

bara att se det i ögonen och bejaka 
tidens gång. Det blir säkert jättefmt 
väder i september. Men än kan vi 
dröja oss kvar vid minnet av 
sommaren, en tid då man träffar 
många märmiskor och då man tar 
intryck. 

Långt ute på landet 
Det har hampat sig så att jag den 
här sommaren har hälsat på ett 
antal märmiskor som flyttat ut på 
landet. Inte plötsligt och sponta
nistiskt och så, utan medvetet och 
överlagt och för tio - femton år 
sen. Riktiga gröna vågare med 
andra ord, ofta med något förflutet 
i utkanten av V pk och senare någon 
sväng åt Miljöpartiet. I deras 
bokhyllor står t.ex. "Mat för en 
hungrig planet", kampanjlitteratur 
från Kärnkraftsomröstningen, 
"Själv hushållning", "Marxistisk 
grundkurs", "Sånger för socialis
men" och "Svenska lantraser". I 
tidningskorgen ligger "Vi" och 
"Land" och "Smålandstidningen" 
(motsv .). 

Det är en fröjd och en glädje att 
hälsa på i en sån här familj . 
Omeletten smakar gudomligt och 
är gul som om det var färgämne i 
den, men så blir det ju om äggen 
har lagts av höns som kan gå lite 
fritt och få en allsidig kost. 
Lammköttet smälter i munnen och 
man skyndar sig att beställa ett 
lamm för leverans i vinter- jo, det 
går bra. Fåren och kanske en och 
annan anka ger ett litet tillskott 
lätt i skymundan från skatte
myndigheterna. Trädgården prun
kar av en familjs årsbehov av frukt 
och grönsaker, nå ja lite holländska 
tomater och gurkor bli det v ä! ändå 
irme på Konsum i februari . 

Köket är stort och värms av en 
rejäl vedspis - det får bli något 
vedträ i kvarten, men det är klart, 
detfinns varmvattenberedare. Och 
från barnkammarregionerna hörs 
de muntra plingandet från ett 
Supemintendo. 

Blandade förvärvskällor 
Ekonomin baseras på halvtids
jobb, mannen t.ex. i skolan och 
frun med lite vikariat på ålder
domshemmet eller OK-macken, 
allt irme i centralorten. Tja, det är 
ju klart att det var inte så här de 
riktigt hade tänkt, men fisket/ 
skogsbruket/jordbruket tog rätt 
mycket kraft utan att ge så mycket 
tillbaka och hur det är så behövs 
det ändå en del kontanter. Bilarna 
ska ju hållas i gång, ja det behövs 
ju två nu när bägge jobbar, och 
den gamle traktorn, fars ögonsten, 
är ju nog så behändig till att köra 
in fodersäden men har blivit dyr i 
reparationer. 

Barnen är friska, frimodiga och 
glada, har Michael Jackson på 
väggen och mörknar i uppsynen 
bara när jordbruks- och trädgårds
arbetet kommer på tal. Det 
framkommer också att de hellre 

badar i friluftsbassängen inne i 
centralorten än i sjön någrahundra 
meter bort. 

Det återskapade småbruket 
J a, jag har gjort en sorts syntes här 
och min avsikt är inte att vara 
ironisk, i varje fall inte mycket. 
J ag kan kärrna en betydande avund 
inför det här livet och nog verkar 
de inblandade må ganska bra. De 
saknar inte självironioch beskriver 
gärna nyinflyttade konsthant
verkare från Stockholm som har 
följt dem i spåren och som gör 
sanslösa misstag : försöka elda 
med nyhuggen björk, såna gal
ningar. På sina orter verkar de 
uppskattade: det är så klart roligt 
med lite fler barn i byn, det ger 
sällskap till skolskjutsen och själv a 
är de redan lite stöttepelare i 
kyrkokören och idrottsföreningen. 

Vad de har gjort är att återskapa 
det svenska småbruket och det är 
faktiskt inte det sämsta. Det är tur 
att de inte har den marxistiska 
grundkursen aktuell: där skulle de 
nog ha betecknats som reaktionära 
i ordets egentliga mening. Att 
försöka fly från industrisamhället 
och historiens gång mot koncen
tration och stordrift, det är väl 
ändå naivt. J a, och de kan ju inte 
undkomma och det vet de själva. 
Men är det ändå inte så att de 
genom sitthandlingssätt låter ärm u 
en generation växa upp i en miljö 
som genom sin allsidighet måste 
vara en oerhörd tillgång för ett 
helt liv? Informationssamhället, 
för all del, men nog är det bra att 
kunna nacka en höna, tjära ett tak 
och laga en pump? 

Min far som är uppväxt på ett 
småbruk (en gris, en ko, lönearbete 
på betfalten och i ensmed ja) skakar 
på huvudet och berättar om vilken 
gläd je det en gång v ar att få flytta 
till stan. Själva åker vi hem från 
besöket på småbruket med blan-

dade känslor och säger att det är 
nog inte särskilt muntert att sitta 
där i snögloppen i november. Och 
är det inte i det urbana livet som 
kultur och bildning utvecklas? 
Men vi har en korg ägg med hem 
till stan och löfte om ett lamm i 
oktober. 

Augustiblot 
Man har ju hört mycket om den 
nya andligheten, så jag tände när 
jag såg att Hedningarna skulle ha 
en spelning vid Ales stenar i 
lördags . En dos rejäl asatro 
förmodligen, högläsning ur Eddan 
och vem vet kanske lite fruktbar
hetsriter neråt backarna. 

Vi var några tusen som kommit 
på samma ide, men det var 
välordnat med parkeringsplatser 
och snart ringlade vi som en orm 
upp mot kultplatsen. Där var det 
ett liv och ett lciv . Groupies från 
folkmusiksvängen blandades med 
uppklädda ystadbor och drivor av 
österlenstockholmare åt kyckling 
och drack vitt vin på särskilt 

uppallade små bordmedrödrutiga 
dukar. Genom sorlet skar ljudet 
från det transportabla dieselelverk 
som s.a.s. stod för själva energin. 
Man kunde köpa både F anta och 
Coca på burk och särskilt före
tagsamma ungdomar klättradeupp 
och satte sig på själva stenarna för 
att få riktig överblick. 

Ales hämnd 
Nu blev det faktiskt rätt lyckat 
ändå, helt enkelt en bra Uto!f!
huskonsert med de utomordentliga 
Hedningarna och snart böljade 
publiken i takt med de båda finsk_a 
damernas vilda sånger och musi
kernas rytrnmatta. Tala om post
modernism, här kördes "Polska 
från Chicago" till elförstärkt 
vevlira och kaffekvarn . Man 
saknade bara ett rejält solo på 
bronsåldershorn. Ån en gång 

kunde man konstatera att svängig 
folkmusik i första hand sätter sig i 
knäna, till skillnad från t. ex. jazz 
(fötterna) och rock (axlarna). 

Men, så plötsligt mitt i en låt, 
som genom ett trollslag, dog allting 
-musiken, strålkastarna. El verket 
hade starmat. Nu var allt kört 
förstås, det vet man ju hur det är 
med gamla dieslar - de bara går 
och går men starmar de kan det bli 
ett helvete att få igång dem igen, 
gamle Ale hade slagit tillbaka. En 
nyckelharpa hörs i naturligt 
tillståndcafemmeterochhärfanns 
inte en tamburin utan att den var 
inkopplad till tredubbla förstärkare 
och här var högtalare nog för att 
fylla en mindre långtradare. 
Allmän förstämning hotade. 

Men redan när det hade gått en 
halv minut började det kärmas lite 
annorlunda - man kunde höra 
vinden och vågorna nere vid 
stranden och en och annan fågel. 
Människorna pratade och barnen 
skrek men detsjönk liksom undan. 
Platsen är ju otrolig, en gräsplatå 
svävande i luften. man ser havet i 
tre väderstreck. Det var som om 
platsen hade återvurmit sin poesi. 
Jag tror vi var många som började 
le mot varandra. 

Tja, på tio minuter hade de fixat 
elverket och sen körde konserten 
igång igen. Det blev lite kallt efter 
hand. Jag hade tagit med en 
extratröja, jag borde tagit tre plus 
vantar och mössa. Vi gick innan 
alla extranumren. Sen var det 
bilkö till Y stad. 

Lucifer 

Borgen 
är ett av de senaste tillskotten i 
Lunds numera så rika kafeflora. 
Det passar inte riktigt in i VB :s 
långa serie "Gentlemar~I!ens fru
kost". Dels öppnar det m te till
räckligt tidigt, dels ligger de_t 
inte i själva stadskärnan utan 1 

Botaniska trädgården. Och sor
timentet är inte precis brett. 

Men Cafe Borgen måste ändå 
nämnas. Det är nämligen det i 
särklass billigaste kaffestället i 
Lund! 5 kr för en mugg kaffe, 
inte mer för en ost- eller korv
macka (om än liten), 2 kr för en 
kaka. Så låga priser har inte ens 
Cafe Credo. 

Man sitter helst utomhus, vid 
rustika bord intill dammen där 
man kan mata fåglarna med sina 
kaksmulor. Det är gott om 
svängrum för det är ärmu inte så 
många som har upptäckt 
Borgen. 

En förklaring 
Enligtenvanligtvis felunderrättad 
källa, säger Rolf Hagel, Apk:s 
ordf, att det är inte v ar han, utan 
partiet som fått miljonerna. -Men 
eftersom jag är enda medlemmen 
så hämtade jag dom. Jag sa till 
ryssarna att här kommer jag m7d 
en bössa och behöver hjälp ull 
hagel. 



Gotlandslägret blev en solig tillställning 
-Vi får nog ändra livsstil och dra ner på bekvämligheten om vi ska 
klara miljön. Luftkonditlonerklgen i amerikanska bilar innebär ett 
lika stort hot mot ozonskiktet som alla kylskåp och frysar genom de 
stora mängder CFC som finns som köldmedel och i Isolering. 

Det sa Tom Hedlund från Natur
skyddsföreningen som inledde 
vänsterpartiets nordiska miljö
seminarium på Gotland i juli. 

CFC är klor-fluor-kol-förening
ar, där "freon" är ettkänt varumär
ke. Det uppfanns redan på 1930-
talet av General Motors som en 
mycket stabil förening. Problemet 
är att det är så stabilt att det inte 
låter sig brytas ner utan istället 
katalytiskt bidrar till att förstöra 
ozonskiktet, som skyddar jorden 
mot ultraviolett strålning . Ett stort 
problem idag är kommunala 
värmepumpar, som läcker tonvis 
med CFC varje år. Aven svavel
utsläpp bidrar till att frigöra klor 
som också bryter ner ozonskiktet. 

Tom Hedlund gjorde en saklig 
genomgång av ozonskiktets uttun
ning och om växthuseffekten- två 
allvarliga miljöhot idag. 

Växthuseffekten åstadkoms 
genom en ökning av gaser i 
atmosfären som höjer temperaturen 
på jorden. Klimatet påverkas 
genom att havsnivån höjs - inte 
bara genom att polarisarna smälter, 
utan också genom att havsvattnet 
utvidgas. Havsekosystemen störs 
så att havsströmmarna kan ändras, 
och andra naturliga ekosystem 
drabbas av snabba förändringar, t 
ex svår torka. 

De viktigaste växthusgaserna är 
koldioxid som uppstår vid förbrän
ning av kol, metan som uppstår vid 
förmultning, och dikväveoxid, 
lustgas, som avgår vid kvävegöds
ling. Förbränningsmotorn bidrar 
till stora andelar växthus gaser. 

Nordiska gäster 
Två tjejer från Sosialistisk V enstre 
i Norge berättade livfullt om deras 
valkamp och om hur man måste 
ändra konsumtionen för att den 
ska bli hållbar - globalt och på 
lång sikt. S teen G ad e från Socialis
tisk Folkeparti i Danmark berättade 
om EG:s miljöpolitik och lite om 
jordbruket i Norden i relation till 
EG och till uthållighetskraveL 
Miljöproblemen måste lösas 
internationellt, och det förpliktar 
till samarbete, bl a kring Östers j ön. 
Steen Gade stödde SF:s nya EG
hållning, men menade att det 
viktigaste är ett Europa utan gränser 
mellan öst och väst, mellan fattiga 
och rika länder. 

En debatt utspann sig i gotl ands
pressen under seminariet om 
utsläppen till Östersjön - är det 
viktigare att svenska kommuner 
bidrar med pengar till att rena 
östbaltiska utsläpp än att bygga ut 
det tredje steget i sina egna renings
verk? Karin & Karin menade att 
svenska kommuner inte så lätt 
borde slippa från sitt eget ansvar 
genom en sådan kohandel. V än s ter
partiet kritiserades för denna 
hållning, men pressen gav dem rätt 

på ledarplats några dagar senare. 
Det finns ju mycket man kan göra 
för att reducera kväveutsläppen 
redan vid källan. 

Lundarorskare om bilismen 
Andrew J ami son, som jobbat länge 
på Forskningspolitiska program
met i Lund, är nu verksam i ett 
projekt på Centrum för tvärveten
skap i Göteborg. Emin Tengström 
som är professor där, skrev för 
något år sen en mycket läsvärd bok 
om Bilismens framtid, något som 
han visar är ganska ohållbar. 
Andrew själv har länge intresserat 
sig för bilismen och dess miljöhot. 
Redan 1970 skrev han en bok om 
Steam Cars, som då på allvar 
diskuterades i USA, för att bli kvitt 
farliga utsläpp. Idag förespråkas 
elbilar som en annan teknisk 
lösning. 

Ett problem idag är att vi både 
kulturellt och ekonomiskt är 
beroende av bilen, så som våra 
städer är uppbyggda. Det mönstret 
är mycket svårt att ändra på. Det 
spelar inte så stor roll om man 
byter ut vanliga bilar mot elbilar
de tar i stort sett lika stor plats, och 
om alla gör det blir vi istället 
beroende av kärnkraftsel istället. 

Bilen betraktas nästan som en 
social varelse, och bilismen som 
en social process. Flera till Jandet 
och inte minst Gotland utflyttade 
vänsterpartisliska stockholmare 
vittnade glatt om den frihetskänsla 
bilen medför. 

Restriktioner i USA tycks vara 
det enda som kan få bilindustrin att 
utveckla ny teknik. Andrew nämn
de som exempel den nya lagstift
ningen i Kalifornien, som kräver 
l 0% nollutsläpp till sekelskiftet. 
Vilka strategier måste vi annars 
satsa på? Andrew nämnde några: 

-Kan vi skapa en folklig rörelse 
mot bilismen, ungefär som rörelsen 
mot kärnkraften? Då måste vi ha 
en alternativ vision. Miljörörelsen 
visade hur man kan leva gott utan 
kärnkraft. Lev-som-du-lär är goda 
exempel. 

- Bilismen upplevs som sagt 
som något positivt av många. Det 
gäller att visa alternativ, gärna 
roliga. En deltagare från Varberg 
berättade att hans familj numera 
slogs om att få cykla och vecko
handla på sin nya danska Long 
John-cykel. 

Men kravet att minska bilismen 
har inget politiskt stöd, så det är 
svårt att mobilisera massorna. Sys
selsättningen i svensk bilindustri 
är också en svår konflikt, inte minst 
inom vänsterpartiet. 

Ekologi och ekonomi 
Två andra inledare på gotlands
seminariet i Fröjel var också 
mycket givande. Kenneth Hermele, 
som är ekonom och forskare i 

Uppsala, resonerade om frihandel 
går att kombinera med global 
rättvisa och god miljö, samt om 
vilka förändringar i ekonomin som 
verkarför eller emot ett kretslopps
samhälle. Alla säger sig v ara för 
frihandel, åtminstone inom EG, och 
i GATT -rundorna försöker man 
av tala om minskadehandelshinder, 
medan de i själva verket stärks. Ty 
samtidigt inser alla, även vänster
partiet, att vissarestriktioner måste 
man ha. och det kan leda till ganska 
omfattande protektionism. 

Den andra inledaren överraskade 
med en mycket levande skildring 
av miljöarbetet inom en industri. 
Det är kanske första gången 
vänsterpartiet bjudit in företrädare 
för kapitalisterna, men Kerstin 
Gustavsson, som är miljöinforma
tör på Perstorp AB hade mycket 
intressant att berätta. 

Företaget, som har ett tjugotal 
olika fabriker bara i Perstorp, 
upptäckte att det kostade alltmer 
att lägga avfall på tippen. Så man 
började fundera. och efter att ha 
satsat någon miljon på lätta 
återvinningskärl, en sopkompri
mator och en sopbil, hade man 
tjänat in pengama på bara ett år. 
Plus att man fick en bättre miljö, 
bättre arbetsmiljö och ett miljö
medvetande bland de anställda, 
som för övrigt var mycket snabba 
att ta initiativ för miljön. 

Vitsen var att sortera avfallet i 
rent papper för återvinning, PE
plastföråtervinning, brännbartoch 
annat som måste läggas på tippen. 
Den senare fraktionen minskade 
ner till 20o/o, och det brännbara 
kunde man s j älv elda i den flispanna 
man byggt för att bli kvitt oljebe
roendet och istället utnyttja sina 
egna skogsråvaror bättre. 

Källsortering av avfall är själv
klart i många miljömedvetna 
hushåll, men nu gällde det indu
strin. Där kan det nog vara svårare 
att ändra invanda mönster, trots att 
avfallet ofta är renare och lättare 
att sortera. 

Sol och vind 
Diskussionerna på Gotland ägde 
rum i soligt och fint väder, som det 
alltid lär vara där, med badstrand 
pånärahåll.Detvarmerän50bam 
bland de 170 deltagarna, men så 
många deltog inte i seminariet. 
Trevligt och givande var det att 
träffa vänsterpartister från andra 
delar av landet, även glesbygden. 
Det gjordes också utflykter till 
kyrkor, vindkraftverk och kalk
industrimuseum samt till Alme
dalen för att lyssna på partiord
förandens tal. Vindkraftsentusi
asterna på Näsudden gav nog de 
mest övertygande argumenten 
varfördetvarrättattskrotaMaglarp 
och istället satsa på småskalig 
vindkraft. Med det menas många 
serietillverkade snurror på en halv 
megawatt, istället för de jättestora 
tremegawattsverk som Vattenfall 
på Gotland och Sydkraft i Skåne 
experimenterat med. De har ingen 
framtid. 

Kommunal Agenda 21 
Agenda 21 är namnet på det hand
lingsprogram för miljön inför det 
21 :a århundradet, som Riokonfe
rensen förra året bl a resulterade i. 
Etthuvudsyfte med Vänsterpartiets 
Nordiska miljöseminarium på 
Gotland var att presentera och 
diskuteraett utkast till handbok för 
det lokala miljöarbetet i kommu
nerna- en lokal Agenda 21. 

Två lundabor, Karin Svensson 
Smith och Karin Lönn svarade för 
seminariets uppläggning. Karin 
Lönn, som varit miljö- och hälso
skyddsinspektör i Kävlinge kom
mun, men fått sparken därifrån när 
man omorganiserade kommunen, 
har författat texten. 

Det är ett omfattande dokument, 
som diskuterades i sju grupper på 
lägret. I en del frågor blev debatten 
ganska animerad - synen på 
bilismen delas inte av glesbygdsbor 
och stadsbor, inte ens inom 
vänsterpartiet, det står helt klart. 
Stridenom 25 öres höjning av ben
sinpriset är inte glömd, och senast 
var det ju strid om en hel krona. 
Hur man ska kompensera gles
bygdsbilisterna var en het fråga. 
Det går inte bara att lägga ner 
Norrland. Uppropet "Hela Jandet 
ska leva" har även vänsterpartiet 
skrivit på. 

Agenda 21-handboken ska nu 
bearbetas - det blir ingen mer 
remissbehandling än den på 
Gotland - och tryckas upp lagom 
till kommunal- och landstings
politiska konferensen i Västerås i 
bör jan av september. Med den som 
grund kan vänsterpartister i hela 
landet l ägg a ett konkret och mycket 
gediget förslag till miljöpolitiken 
för tjugohundratalet i sina kom
muner, oavsett om andra partier 
redan motionerat om saken. l 
vänsterpartiets Agenda 21 finns 
innehållet för en hållbar utveckling. 

Thomas Schlyter 
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Hur mycket tål 
Gripen? 
Det kändes som Ödets ironi när 
JAS-planet störtade i Stockholrn 
härom söndagen. Nyss hade 
Makten talat om grovt sabotage, 
när en enkel hammare bankade till 
ett vapenfäste på denna 60-
rniljardersprodukt. Om inte ett 
modernt flygplan klarar det, vad 
tål det egentligen? Frågan tycks 
ännu mer v är d att ställa efter 
söndagsolyckan. 

1968lever ~ 

Man kan kritisera plogbillarnas 
taktik, man kan småle åt det .naiv a 
draget i deras JAS-aktion. Andå: 
när n ågra unga människor, klar: 
synt a om det förödande felakt1ga 1 
fortsatt militär (kärnvapen- )rust
ning, knackar på planet blottlägger 
de hyckleri och inkonsekven.s 1 
vår n uv ar ande sarnhällsutvecklmg 
mer effektivt än många riksdags
inlägg skulle göra. Men de gör det 
inte utan stor personlig kostnad. 

Ännu idag straffas i Sverige 
vapenvägrare på olika sätt, ~edan 
många som vill göra värnplikt m te 
får mönstra pga nedskärningar. I 
ett Sverige som aktivt arbetat för 
begränsning av kärnvapen till
verkas kärnvapenbärare för export. 
Så skicklig är alliansen privat
kapital/rnilitärrnakt/statsförvalt
ning att JAS -projektet kommit att 
bli ett slags symbol för svensk 
teknik och effektivitet. Då kan 
man ta till storsläggan mot öppet 
agerande fredsälskande männis
kor. 

Debatthar det blivit, men knap
pastorn de centr~a.frå~or akti?nen 
avsåg: svensk rn1htärmdustn och 
produktion för krig i stället för 
fred. 

Den som vill sända en sympati
hälsning till de fyra aktivisterna 
har adressen här: 

Pi a Lundin, I g ge Ohlsson, Hans 
Leander, Thomas Falk, Allmänna 
häktet, Box 3057, 600 03 Norr
köping . 

Bertil Egerö 

PS Hans Leander, vars föräldrar 
dog i en bilolycka strax efter dom
slutet, har släppts i avvaktan på att 
gruppens överklagande av tings
rättens dom ska leda till ny rätte
gång . 

Det skulle åtminstone den besö
kare trott som besökt Bodafors 
högstadieskola i skarven juni-juli. 
För vilka andra än '68-or och 
möjligtvis miljö~artister s~ll: 
frivilligt lägga s1g kolleklivt 1 
skolsalar och under en hel vecka 
ha en trist 70-talsskola som hem 
och repetitionsplats? Dessutom 
mitt i detsmåländskahögland som 
räknas till de mest hällörade i riket. 

Och därutöver ett högt staket 
runt alltihop som kunde ge intryck 
av alkoholistanstalt. Nej stopp! 
Det här blev nästan en dyster 
upptakt till något som i själva 
verket var stort, något outsägligt 

lyckat, nämligen Röda 
Kapellets och syster
orkesterns i Stockholm 
blåsar läger. 

Ett halvt hundratal 
blåsare och slagver-
kare idkade under en 

lång vecka oerhört flitig rnu~ik 
under ledning av holländaren \Yl~ 
Boerman, Röda Kapellets B1rg1t 
Stare och Lundakornpositören 
Håkan Carlsson. Så utöver den 
något sparsmakade förläggningen 
gav manjärnet med tr~ långa p~ss 
musik rnorgon-efterrmddag -kväll. 
Vissa dri s tade sig sedan till 
överkurs i form av saxkvartettoch 
liknande natten igenom. 

Barnen- jo det fanrts sådana.! -
var väl tillgodosedda med dag~s
fröknar förde yngsta ochetthärligt 
socialt liv kring bollen i alla de 
övriga åldersgrupperna. På ef~er
middagen ledde Farbror Fmn 
(Hagberg) sin traditionella hoP_P
skola i den lilla småländska SJOn 
vid Sandsjö . 

I år med ett nytt inslag . Efter 
besök i världsberömda Smålands 
Musikvaruhus i Nässjö, kom 
Farbror Finn tillbaka med begag
nade instrument för sin blåsarskola 
på Norra Fäladens bibliotek. Den 
nya kometten invigdes med en 
flygande fanfar från hopptornet 

och rakt 
ned i vatt-

~ Jj net! 
• M a r x 

kontra de 
kristnas 

gud? Ja, traditionellt har de väl 
setts som motpoler, men vi blev 
oerhört väl mottagna. James, det 
lokala kristna antikvariatets 
föreståndare, tog väl hand om oss. 
Onsdagskvällen hade vi liten im
promptu konsert nere på missions
kyrkans fina utomhusarena Vid 
badsjön. För en enda gångs skull 

var det vindstilla och tonerna bar 
mäktigt över den svenska ~orn -

marsjön, den tämligen 

~ 
talrika publiken till båtnad. 

Eftersom jag bara ledde 
en kvällskurs i storband, 
kunde jag och sonen cykla 

omkring ordentligt och lära kärrna 
såväl bygden som Boda~ors. 
Vädret var fint hela veckan vilket 
gjorde de inlåsta karnratef!las i 
skolan insats än mer bragdnk. 

Så kom då lördagen och tid för 
uppspel på Bodafors torg. Natur
ligtvis yrde ett praktful!t ösregn. m 
och omöjliggjorde senös musik
utövning. Men samarbetet med 
kyrkan löste problemen. Vi fick 
en fin konsertlokal i Missions
kyrkan och kunde f?r en häpen 
publik på säkert t10 personer 
förevisa våra konster. 

Synd att vi inte fick vis~ 
Bodaforsaren 1 
gemen vad vi gick 
för och vi gick inte 
av för hackor, med 
ett stort späriDande 
och varierande pro

gram. Och Bodaforsaren hade ~og 
behövt få syna det där märkliga 
gänget närmare i sömmarna, de 
egendomliga figurer som skymtat 
kring skolan hela veckan. 

Bortsett från all positiv musik
kunskap och innerlig musik
samvaro som kamraterna i skolan 
fick, kan jag bara beklaga att d~ på 
en vecka i främmande land mte 
hinner med att uppleva mycket av 
bygden, något av jänkarturism. 
Själva Bodafors är .kanske mte 
den stora höjdaren 1 Bredekers, 
men här finns en del fina trähus, 
trä - och möbelfabriker, stora 
stegfabriken och en nedlagd 
station vid Södra Stambanan. Ett 
ekomuseum byggs vid Ernån. 

Och så finns Olle Monark. Lokal 
cykelhandlare med privat~ik för 
traktens gubbar, uppfödnmg av 
fasaner och bin. Just en sådan 
person som behövs i varje trakt, 
utnämningen till "Årets Boda
forsare" i lokalavisan kändes 
självklar. 

Men trampa ut på vägarna och 
se vårtgamlaodlingslandskap. Det 
är förvån an sv ärt så mycket av det 
traditionella öppna ängs- och 
haglandskapet som överlev.t d~n 
senaste generationens mordfors?k 
på svensk landsbygd. S å outsägligt 
v ackert med den l iii a sjön, skogen, 
kossor och det röda huset. Utinam, 
så svenskt. 

Ändå inne på den lyr.iska 
avdelningen måste slutligen 
Mariarmes mat bringas till hyll 
ning. Hur Marianne, Tommy och 
Jennifer Malmqmst från Lands: 
krona i dessa gigantiska kärl l 

skolköket och till ringa kostnad 
lyckades skapa sådana kulinariska 
högtider, detärengåtasom undgår 

H llkan Olsson 

Stoppa inte JAS! 
TI LUND Onsd. 

- I ett uttalande riktat till krigs
minister Björck kräver Riksför
bundet Sveriges Skrothandlare att 
JAS -projektet måste fortsätta. 

- Efter den senaste tidens krav 
på nedläggning av JAS kärtner vi 
oss oroade påpekar förbundets ord
förande . Ochjobben hotas, tilläg
ger han. 

KOMPOL möte Må 16.8 kl 19 .. 15 på 
partilokalen .T e ma: NämndorgamsatiO· 
nen . 

RÖDA KAPELLET Sö 15.8. 18.45 rep 
på Kapellsalen av musik til l Strindberg
programmet på Kulturnatten 18.9 , 
Odeum Noter 141 , 142,158,178,181 
222, 235, 236.Nya noter kommer att 
finnas .HANÖHELGEN 20-22.8: Sam
ling Clemens torget 14.45 för gemensam 
färd till Nogersund där (s1sta) båten 
avgår 17.20. Möjlighet att. resa ut på 
lö rdag !.m. finns, ring Bertil Egerö (12 
00 04) för plats i hans bil. Hemresa 
söndag 15.30. Kostnad: ca 400:- per 
person för 2 dagar. An m .. v1d söndags
repetitionen eller per te l. t1ll Rune( 11 50 
69) eller Christina (14 33 42).Ta med 
notställ och eget dricka. Under lörd~gen 
tillfälle till turisteri och på kvall en 
festl igare . 

VECKOBLADET 
Detta nummer gjordes av Lars Borg
ström och Gunnar Sandin. 
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Gunnar Sandin , tel13 58 99. 
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