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~!sommar 

VB:s kalendarium över kultur
arrangemang och andra offentliga 
tillställningar. Interna möten åter
finns i mötesspalten på sista 
sidan. 

PLANETARIETmånd-fred kl 16 
hela månaden utom 23/6. Visning 
av stjärnhimmeln i olika program. 

BOKFÖRLAGEN i Lund visar 
upp sig under sommaren i en 
utställning på stadsbiblioteket. 
Det finns ett tjugotal förlag i 
Lund, tio av dem deltar. Flera av 
förlagen består enbart av en 
eller två personer, som Alhamb
ra som ger ut den egyptiske 
nobelpristagaren Mahfuz. l den 
andra ändan av skalan finns 
studentlitteratur och Eller
ströms med helt andra problem. 

LILLA TEATERN snickrar 
under sommaren på tea
terlokalen vid Stortorget. Alla 
medlemmar förväntas göra tio 
dagsverken på ombyggnaden . 
Andra intresserade som är villiga 
att sätta tilllite tid mottages med 
öppna armar. 

FRANSKA REVOLUTIONEN 
firas med omåttlig pompa i Paris 
14 juli. Även Södran i Lund 
hade tänkt att uppmärksamma 
franska revolutionens 200-års
jubileum genom att visa re
volutionsfilm . Arrangemanget 
verkar emellertid gå i stöpet pga 
brist på biografmaskinist 

HAPPENING på konsthallen 
utspelas i samband med att 
Armans skulpturutställning 
öppnas lörd 10/6 kl 15. Ut
ställningen löper över som
maren. Lörd 17 juli spelar 
Slaffan Scheja 'Hommage å 
Arman' på konsthallen. 

KULTURNATT blir det i höst 
igen. Deltagande organisationer 
bör helst anmäla sig till Ann 
Meer på stadsbiblioteket för att 
komma med i kommunens 
broschyr. 

SÖDRANS FESTIVAL med 
no ll budgetfilm äger rum 14-17 
sept. Deltagande filmer bör 
anmälas till Södran senast 15 
augusti. 

Pressad Larry pratade mycket 
Trots en dålig armensering kom 
ca 40 personer till Klostergår
dens fritidsgård för att fråga ut 
Larry Andow (s) och Kajsa 
Theander (vpk) om Södra ringen 
som socialdemokraterna och 
moderatema i kommunen sagt ja 
till. Det var SAP Söder som 
stod för inbjudan. Larry Andow 
pratade mycket och länge om att 
det är omöjligt för Lunds kom
mun att säga nej. Några i publi
ken undrade då varför de satt 
där. Och Larry Andow fortsatte 
att mångordigt beskriva sig själv 
som en hängiven miljökämpe 
som fightats med vägverket och 
besökt ministrar i Stockholm för 

att föra Lundabornas talan i 
vägfrågor. Och även nu kämpar 
han för en god sak, att Södra 
ringen kommer att gå l km från 
bebyggelsen och inte egentligen 
kommer att störa Höjeådalen. 

Kajsa Theander tyckte att det 
är fullständigt galet att inte säga 
nej. Klostergårdsborna har god 
erfarenheter av att tidigare väg
projekt stoppats och dessutom 
vet hon genom kontakt med 
Vägverket att kommunens ord 
väger tungt. Vägen kommer att 
inkräkta på Klostergårdsbornas 
promenad- och joggingväg, 
dessutom ät Höje å prioriterat 
som rekreationsområde i miljö-

Vi tror vi såg Danmark 
säger Karin Nielsen i Lunds 
Miljögrupp. Karin berä~tar 
för VB om vakan mot Ore
undsbron som genomfördes 
natten mellan månd och 
tisdag. På svenska och danska 
sidan av sundet tände man 
stora eldarvårdkasar. På 
samma sätt som man förr i 
tiden varnade för analkande 
faror. 
Det ligger mycket arbete bakom 
en så till synes enkel sak som att 
tända en brasa. Inte mindre än 
fyra olika tillstånd skaffade man 
sig . Tillstånd från brandkåren 
för elden och från miljöför
valtningen för röken(!), från 
polisen för att begagna platsen 
och från Cementa (markägare). 

Måndagen var dansk grund
lovsdag och dessutom världs
miljödag, berättar Karin. Vi 
tyckte det v ar lämpligt att an
ordna vakan mellan den danska 
och den svenska nationaldagen 
och mellan de tilltänkta bro
fästena för Öresundsbron som 
man föresatts sig att bekämpa. 

På den svenska sidan organi
serades vakan av Lunds Miljö
grupp och Malmö Miljövärn. På 
den danska av "Sean Link Nej 
Tak". 

På måndag eftermiddag for 
vi ut några stycken till Ler
nacken vid Brunkef!ostrand, 
säger Karin. Vi drog ihop det 
bränsle som tidigare tagits dit 
och samlade in mer i om
givningen. Framemot tiotiden 
var det klart och vi tände kasen. 
Då hade det kommit ganska 
mycket folk, lrettiofem personer 
allt som allt. 

Vi tror vi såg Danmark 
Det blev ett ganska bra bål och 
jag hoppas att danskarna vid 5-
~ren på andra sidan såg oss. Vi 
tror i alla fall att vi såg deras 
kase. Vi tror också att vi dg 
den andra svenska kasen, den 
vid Glumslöv. 

Många for hem framåt natten 
men en tapper skara vakade hela 
natten och förde samtal om 
miljökampen i allmänhet och 
bromotståndet i synnerhet. 

Ett sånt här arrangemang har 
flera syften, säger Karin, det 
väcker opinion mot bron och 
visar att motståndet lever. Men 
det stärker också oss mot
ståndare genom att vi visar för 
varann att vi tycker kampen är 
viktig. 

konsekvensutredningen. Och 
någon avlastning på väster blir 
det inte, det visar alla erfaren
heter. Nya ringvägar alstrar bara 
mer lrafik. 

Flera i publiken ifr.ågasatte 
socialdemokraternas tro
värdighet i miljö- och lrafikfrå
gor och Larry Andow fortsatte 
att prata och prata så efter hand 
droppade publiken av. Kanske 
var det den vackra sommarkväl
len som lockade eller var det en 
känsla av uppgivenhet inför be
tongen som den här kvällen så 
uppenbart lyste igenom Larry 
Andows försök att framstå som 
en försvarare av miljön. 

Massmedia svek 
Karin är besviken på mass
media, som trots information 
inte ställde upp. Det var bara 
Arbetet som kom. sydsvenskan 
brydde sig inte om oss. Man 
kan misstänka att det beror på 
att tidningsledningen är starka 
bro anhängare. 

Det var också otur att 
Skånska Dagbladet skulle drab
bas av strejken. De hade nog 
kommit om de kunnat, menar 
Karin. Troligen har också Radio 
Malmöhus drabbats av slrejken 
säger hon. 

Karin saknade vpk-are vid 
vakan. Nu måste alla vpk-are 
skrika ut sitt bromotstånd, säger 
hon och berättar att Miljöpartiet, 
Folkkampanjen hade folk i 
vakan. Och från Vinterpalatset 
var det många tillägger hon och 
jäspar, för Karin är ganska rejält 
trött denna tisdag eftermiddag 
efter ett jobbigt förberedelse
arbete och en lång natts vaka 
mot det som VB:s tecknare 
Rabert Berg kallat "vår tids 
dinosaur". 

Sörj över de döda kinesiska själarna! Ned med Deng Xiao 
Ping, och hela den korrupta byråkratin! För demokrati och 
mänskliga rättigheter och en folkets regering! 
Demonstration i morgon i Lund. Samling på Stortorget kl 11, avmarsch kl 
11.30. Möte på Stortorget kl12.15. 



VMIND 
ANSER ... 

Stöd frihetskampen i Kina! 
Fördöm mördarna! 
Den tredje juni 1989 körde den 
kinesiska folkarmens strids
vagnar rakt in i de demon
strerande folkmassorna på 
Himmelska Fridens Torg i Pe
king och plöjde upp breda spår 
av massakrerade kroppar och 
krossade cyklar. 

Tungt beväpnade soldater 
sköt mot folkmassorna, sköt mot 
dem som sjungande stod hand i 
hand, mot dem som försökte ta 
hand om sina skadade kamrater 
och mot dem som flydde för 
sina liv. 

Massakern hade beordrats av 
Kinas högsta ledare Deng Xiao
ping och premiärminister Li 
Peng. Deras namn kommer i 
historien att nämnas tillsammans 
med general Pinochels och Pol 
Pots. 

Maj månad 1989 har gått till 
Kinas historia som den hoppets 
månad, då miljontals kineser 
demonstrerade för demokrati 
och mänskliga rättigheter på 
Himmelska Fridens Torg. Hela 
världen såg deras leende ansik
ten och hörde dem sjunga Inter
nationalen, medan banderoller 
och röda fanor vajade i vinden. 
Det var rätt att göra uppror. De 
är rätt att göra uppror. 

Den revolution som nu 
sveper fram genom enparti
staterna är en en demokratins 
revolution. Den gör framsteg i 
Polen och i Sovjetunionen. I 
Kina har den tillfälligt förkvävts 
i blod. 

Men upproret fortsätter. Hela 
världen såg den kinesiske man i 
vit skjorta som ställde sig i v ä
gen för en framryckande 
stridsvagnskolonn på den breda 
folktomma Changanboulevar
den. Kanske väntade han sig att 
bli krossad under larvfötterna 
som sina kamrater på torget två 
dagar tidigare. 

Det gick inte så. I stället 
tvingades stridsvagnskolonnen 
stanna. Den politiska makten 
kom inte ur stridsvagnskano
nernas mynningar utan bars av 
den obeväpnade mannen, som 
representerade det kineskiska 
folkets krav på demokrati och 
mänskliga rättigheter. 

Kina sörjer de unga männi
skor som dödades på Him
melska Fridens Torg. Vår med
känsla går till de sörjande, V år 
solidaritet gäller dem som fort
sätter kampen och vi fördömer 
dem som bär ansvaret för mas
sakern den 3 juni och det fort
satta väpnade förtrycket av Ki
nas folk! 

Vi stöder helhjärtat morgon
dagens demonstration och upp
manar till deltagande. 

V pk Lund, styrelsen 

Avslutning 
Sommarn är här, det går bara 
inte att förneka och vi nalkas 
den svåra tid då de mest häp
nadsväckande nyheter och 
åsiktsyttringar i Malmötidning
arna måste lämnas okommen
terade därför att Veckobladet 
helt enkelt inte kommer ut. 
Tråkigt nog kan man inte spara 
på indignationen heller, den 
förlorar liksom sin udd framåt 
slutet av augusti. 

Ny gnista l Lund 
Den nya regimen i Lund har 
passerat sin första termin och 
några kommentater vågar man 
väl göra. Den första måste vara 
att skiftet har varit bra för Lund. 
Ideer som skulle varit otänkbara 
under den gamla regimen dis
kuteras nu i nämnder och för
valtningar och det finns en ny 
gnista i blicken hos mången 
förv altningschef. I flera fall 
finns det nämndordföranden som 
är engagerade och vill påverka 
sina ansvarsområden och inte 
bara sitta som förvaltare och 
bevakare av kommunal spar
samhet. Och det är en glädje att 
den här stan äntligen fått en 
kommunfullmäktigeordförande 
som ger intryck av att ibland 
läsa böcker, kan höja blicken 
ovanför stadsgränsen och fak
tiskt har något att säga i sina 
framträdande. Jag tror Lennert 
Prytz har strategiska perspektiv 
på politikenDet tror jag förvisso 
också om Claes Göran Jönsson, 
men hans ständiga partilojalitet 
gör att han döljer dem. Jag vet 
inte hur många gånger jag under 
årens lopp har hört honom för
svara dåliga socialdemokratiska 
ståndpunkter i sitt realpolitiska 
nit. Det är en dålig vana han 
borde bryta. 

Sen får man väl erkänna att 
det har inte blivit så mycket 
konkret uträttat ännu av den nya 
majoriteten. Nej, man vänder 
inte en pråm på en femöring och 
inte en stor kommuns förvalt
ning på ett halv år. Det är ett 
tungt och tidskrävande arbete. 
Det kommer dessutom att bli 
kostsamt - decennier av under
finansiering t ex på skolans om
råde ska repareras. Men huvud
problemet är inte det utan håll
fastheten i majoriteten och man 
undrar om socialdemokraterna 
ens har uppfattat det. För hur 
ska man annars tolka deras 
obekymrade min när de till
sammans med moderatema bil
dar majoritet för utbyggnaden av 
Södra ringen vid Höjeå? Trafik
och miljöärendena är symbol
frågor för miljöpartiet och vpk 
och nästa val kommer att handla 
om dem. Det är då ofattbart att 
socialdemokraterna i sådana frå
gor låter Larry Andow härja i sin 
kända happy-go-luckystil. 
Smärtgränsen är inte nådd, men 
socialdemokraterna borde be-

kymra sig innan de sitter där i 
moderatemas knä. 

Från kulturlivet 
Musiksäsongen är också slut. 
Själv medverkar jag i en politisk 
blåsorkester som är verksam här 
i bygden. Det finns många skäl 
att vara med där, t ex är det ofta 
(om än inte alltid) roligt med 
musik. För mig är ibland det 
roligaste det perspektivbyte man 
kan få uppleva. I många sam
manhang betraktas en orkester
medlem som en del av under
hållningsdetaljen, en önskvärd 
och kanske tom nödvändig del 
av arrangemanget, men ingen att 
ta på allvar. Det är en ganska 
bekväm position, man behöver 
inte ta ansvar, man är ju bara 
där med musiken. Då kan man 
iaktta t ex den nedresta 
riksdagsmannens förvånade min 
när man efter hans framträdande 
pekar på vissa brister i den 
politiska analysen. 

Sanningen är förstås att om 
det finns någon som motsvarar 

eningar till KFML(r) så att säga 
snett bakifrån. Vår erfarenhet av 
talare blir också ganska stor. De 
som talar kortast och med minst 
mängd papper framför sig upp
skattas i regel mest. 

En tacksam publik 
Musiken då, jo den är ju 
särpräglad. Det är svårt att tro 
att det finns någon annan or
kester i landet som har de nu 
plågsamt viktiga styckena "Ös
tern är röd", "Följ ordförande 
Mao" och "Rorsmannen" på sin 
repertoar. Där ligger vi före . En 
intressant bedömning gjorde en 
amerikansk vän som lyssnade på 
oss i gatuvimlet. Han sa: "De 
äldre bland publiken verkade att 
gillade er repertoar men inte er 
politik, men för de yngre ver
kade det tvärtom" 

Publikens tacksamhet är väl 
konstnärens belöning och våra 
garvade fans visar en brutal 
uppriktighet, som kan gå direkt 
till hjärtat. Det finaste jag har 
hört i år var efter en spelning på 

DEN NYA MAJO~ITETSEXf~ESSEN 
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det gamla skällsordet "yrkes
demonstrant" så är det med
lemmarna i en politisk blås
orkester. Det finns inte den 
hedervärda progressiva sak vi 
inte har stött med åtminstone 
några strofer av "Bandiera Ros
sa" . Man får också en betydande 
rutin när det gäller att bedöma 
de yttre formerna för opinions
bildning. när man har sett 
arrangörer ·från villaägareför-
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Mårtenstorget där vi dels spelade 
några nya arrangemang, dels 
mot vår vana framträdde framför 
Domus. Jag mötte en beundrare 
i andra ändan av torget som sa 
"Vi såg er inte men musiken 
hördes ända hit. Det var 
jättebra, jag hade aldrig kunnat 
tro att det var ni." . Trevlig 
sommar! 

Lucifer 



Nya 
majoriteten 
finns inte 
Fyra av vpks fem nämnd
ordföranden ställde i ons
dags upp för en utfrågning 
om sin politik. 

VB frågade vad den nya 
politiska situationen inneburit. 
Om vpk tvingats ändra sin poli
tik under den "nya majoriteten"? 
Göran Fries, ordf. i fritids
nämnden menade att han inte 
behövt ändra sin politik. Däre
mot har den politiska bredden 
ökat så tillvida att den ökade in
formation som ordförandeposten 
ger har betytt bättre ställ
ningstaganden i fler frågor. 

Om miljöpartiet sa Göran 
Fries att det i bland kunde vara 
svårt att sarnarbeta med efter
som de vägrade att ingå i 
organiserat samarbete. 

Smekmånaderna slut 
Rabert Berg ordf i kulturstöds
nämnden var mer tveksam. Den 
nya majoriteten finns inte, ansåg 
han. Inte i den meningen att nå
got sarnarbete förekom. Miljö
partiet hoppade hit och dit och 
socialdemokraterna är ofta för 
splittrade för att det skall kunna 
bli fråga om gemensamrna in
itiativ. Rabert säger att smek
månaderna är slut nu. Det blir 
nog hårdare framöver. Han var 
tveksam till om partiet gör några 
politiska vinster på att ha 
ordförandeposter när man inte 
kan åstadkomrna några resultat. 

Slå ihop nämnderna 
Anne Rothlin ordf i musik & 
teaternämnden, tyckte det var 
lättare att jobba tidigare. Kul
turförvaltningarna är splittrade 
på fyra nämnder och alldeles för 
små. Hennes förslag är att slå 
ihop konsthallsnärnnden, musik 
& teaternämnden med kultur
stödsnämnden och på så sätt få 
större förvaltning med mer 
resurser. Rabert Berg nickade 
instämmande till förslaget. 

Annars är det total enighet 
om budgeten, berättade Anne. 
Borgama t_~g tillbaka sina reser
vationer. Aven om de av oför
klarliga skäl är motståndare till 
en sammanslagning av tre av 
kulturnämnderna så har ändå 
diskussionen påbörjats. 

Ökad insikt om problemen 
Kerstin Larsson, ordf i sociala 
distriktsnämnden söder, säger 
att för hennes del innebär posten 
enormt mycket mer arbete. Hon 
måste vara till hands i stort sett 
dygnet runt. Vi får också ökade 
möjligheter att påverka besluten 
i socialnämnden, anser hon. Vi 
har fått ökad förståelse för vilka 
behov som finns i Lund. Så 
t.ex. måste uteliggarna få tak 
över huvudet avslutar Kerstin. 

Metallhistorik med brister 
Metallsjuan i Lund fyllde hund
ra år 1988 och har firat med en 
hundraårskrönika sammanställd 
av Martin Martinez. Det är fort
farande ganska tunnsått med bi
drag till den lokala arbetar
rörelsens historia. Så varje bi
drag borde vara tacknämligt. 

Troedssons "Arbetarrörelsen 
i Lund under epoken 1850-
1950" är förstås den oumbärliga 
uppslagsboken i ämnet, men 
eftersom den mest är en 
kronologisk uppräkning av 
namn, årtal och andra hårddata 
så är den föga ägnad för 
sträckläsning. 

Tvivelaktig holism 
Martinez säger i förordet att 
hans ambition (till skillnad från 
Truedssons?) är att skriva holis
tiskt - menandes att han vill be
lysa metallarnas ekonomiska, 
politiska och sociala liv och 
även få grepp om "stämnings
läget". Som källor till sin frarn
ställnng anger han protokoll
material samt metallombuds
mannens Harry Keidsers forsk
ningar och intervjuverksamhet 

Tyvärr, måste jag säga, har 
inte Martinez lyckats så bra. 
Krönikan har trots föresatserna 
en kronologisk uppräkning hul
ler om buller av stort och smått 
- mest händelser refererade ur 
protokollen. Redogörelser för 
den samtida politiken skjuts in 
här och var, men endast riks
politik. Det roligaste vore ju att 
veta hur den kommunalpolitiska 
utvecklingen i Lund påverkade 
det fackliga arbetet: vad betydde 
det att. socialdemokraterna tog 
makten 1922 och vad betydde 

Norröver 
Kommundelsnämnd Norrs strä
van att ge sitt område en egen 
profil har i år resulterat i ett 
samarbete med Föreningen 
Gamla Lund, vars årsbok i år 
heter "Lund norrut". Bokens 
kanske längsta avsnitt, skrivet 
av Gösta Lindeberg, berättar om 
hur området norr om Lund för
vandlats från betesmark till stad. 
Det är måhända inte lätt att 
skriva historia om ett område, 
där det egentligen inte hänt så 
mycket. Om markerna norr om 
Lund kan sägas att slaget vid 
Lund utspelades där, att där 
både före och efter slaget var 
betesmark, att det någonstans 
fanns en offerkälla (nu åter
funnen) dit lundaborna gick vid 
midsommar för att leka och 
dricka, och att Lund på 1960-
talet på ett bräde byggde en 
stadsdel för sisådär 7000 per
soner på delar av den gamla 
fäladen. 

Även om detta kanske inte är 
några nya rön, så är det syn
nerligen lovvärt att Lund utanför 
stadskärnan äntligen börjar be
handlas av lokalhistorikerna. 
Gösta Lindeberg har varit inne 

det att de förlorade den 1954? 
Krönikan inleds ambitiöst 

med några korta kapitel om ar
betarnas villkor och om Lunds 
tidiga metallindustri. Men det är 
fult att knycka en tabell över 
"Lunds mekaniserade industrier 
1856-1906" från Karl Gustaf 
Tappers avhandling om inud
striarkitektur i Lund utan att an
ge källan. (Istället anges Tap
pers källor.) Dessutom borde 
tabellen ha förts fram till 
nutiden. Den icke insatte läsaren 
saknar över huvud taget ett 
översiktskapitel om metallindu
strin i Lund under 1900-talet. 

Inga riktiga svar 
Boken väcker många frågor som 
aldrig ges några riktiga svar. 
Varför var Holmbergs genom 
åren en så besvärlig arbets
givare? Varför dröjde det så 
länge innan Metallarbetare
förbundet anslöts till LO? Hur 
var relationerna mellan social

demokrater och kommunister 
bland lundarnetallarna? (Och hur 
har Martinez f ö fått för sig att 
Finn Hagberg var den vpk-are 
som agerade i Nordarmatur
frågan? Hagberg var inte särskilt 
drivande i denna sak men väl 
Stig Nilsson.) 

Tyvärr saknar boken register, 
innehållsförteckning och littera
turlista. Och Facktryck, som 
tryckt boken, har misslyckats 
med bildmaterialet som genom
gående har blivit gråmurrigt 

i. 

Martin Martinez. Metalls av
delning i Lund 100 år. Lund 
1988. 

på det spåret tidigare med sin 
bok om Norra Nöbbelöv. 

Lindeberg var centerpartist
iskt kommunalråd under rekord
åren då Norra Fäladen projek
terades. Han har därmed sin del 
i ansvaret för hur denna stadsdel 
blev. Och han avslöjar, under
medvetet, sina värderingar när 
han noterar att Norra Fäladen 
kom att avslöjas från staden 
genom Norra kyrkogården, la
sarettet, universitetet och ett 
fritidsområde. Själv skulle jag 
nog vilja påstå att Fäladen iso
leras från stan av en helvetes 
massa bilvägar. 

Lindebergs framställning 
slutar när de nya husen är 
färdigbyggda. Vad det var för 
slags stadsdel Lindeberg och de 
andra åstadkom berättade Bernt 
Lundgren om redan 1979 i 
"Lund sett från vänster". Läs det 
också. 

i. 

Lund norrut. Norra Fäladen 
och trakten norr om staden. 
Utg av Föreningen Gamla 
Lund. 1989. 

FRÅN 
DET 
KOMMUNALA 

Bilfria veckan 
Den bilfria försöksveckan bör 
genomföras i maj nästa år. Så 
svarar Lars Åström (s) på en 
vpk-interpellation. 

Beslutet om en bilfri försöks
vecka gav många människor 
förhoppningar om att inner
staden skulle befrias från bilar 
för gott eller att biltrafiken åt
minstone skulle begränsas radi
kalt. Sedan sköt Gatu- och 
trafiknämndens majoritet upp 
den på obestämd tid . Det 
uppfattades som ett avslag inte 
bara på försöksveckan utan 
också på förhoppningarna om en 
permanent biltrafikreform. 

Lars Åströms svar måste 
bedömas i detta perspektiv. Det 
innebär att försöksveckan verk
ligen genomförs. Det är ett väl
kommet besked. 

Det hade naturligtvis varit 
bättre om veckan redan varit 
genomförd som ursprungligen 
planerades. Nu är det omöjligt. 
Men det är möjligt att 
genomföra den i september som 
föreslås i interpellationen. 

Det viktigast!;! nu är emellertid 
att diskutera vad som ska 
komma efter försöksveckan. Vi 
för inte låta uppskovet av den 
försena hela biltraflkreformen. 

Vpk har· redan lämnat in en 
motion med krav på bilfri 
innerstad - naturligtvis med 
undantag för handikappfordon 
och annan behörig trafik. Flera 
andra partier har också uttalat 
sig för radikala begränsningar av 
biltrafiken. Nu är det dags för 
dem att konkretisera sig. Gatu
och trafiknämnden bör fortsätta 
den planering som urspungligen 
syftade till att genomföra 
försöksveckan . Då kan kom
munfullmäktige fatta beslut i 
omedelbar anslutning till 
försöksveckan. 

Hur långt de andra partierna 
är beredda att gå beror på 
opinionstrycket. Det beror på 
om organisationer och enskilda 
som vill befria innerstaden från 
bilar och begränsa biltrafiken i 
stort hör av sig och deltar i 
debatten. 

Kompol träffas må 12.6 kl1 9 på vpk
lokalen . Beredning av fullmäktige. 
Kompolmöten blir det också den 19 
och 26.6 (budget). Sen har vi se
mester till den 7.8. 
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Kar in Blom 
Uärda vägen D:8 5 
22 3 71 Lund 

Vpk Lund och världen 
~T A DS PARKEN 13/6 kl 19 
Oresound Big Band Festival.15/6 
kl 19 Bleckhornen. 20/6 kl 19 
Limhamns Brassband 27/6 kl 19 
Hemvärnets mässingsextett 29/6 
kl 19 Lunds Spelmansgille och 
Lunds Studenters Folkdanslag 

Amnesty International har 
öppet hus alla tisdagar under 
sommaren på Grönegatan 7 kl17 -
19. 

UTOMBYs 
Vikingaspelet Fjaller i Hög spelas 
följande dagar kl 20 10, 11 , 13, 
14, 16, 17, 18, 19/6 

Kungsmarkens flora visas av 
växtekolog Gösta Regneli på 
onsdag. Samlinbg vid golfbanans 
P-plats kl 18.30. Medtag kaffekorg 
och hjälm( mot golfbollar). 

Motion till V pk .Lunds årsmöte 
1990 

Vänsterpartiet 
Kommunisterna 
måste byta partinamn! 
... Stalin ... Budapest 1956 ... 
Berlin 1961 ... Tjeckoslovakien 
1968 ... Husak ... Pol Pot .. . 
Afghanistan 1979 ... Ceausescu 
... Polen 1981 ... Georgien 1989 
... Tibet 1989 ... Peking 1989 ... 

Personnamn, länder, städer, 
årtal . . . ett antal diktatorer, ett 
antal brutala händelser i kom
munismens historia . . . i kom
munismens namn .. . bara några 
.. . av många, många .. . men 
tillräckligt .. . för att se mönstret 
av förtryck och ofrihet ... 

Med hänvisning till ovan 
sagda föreslår jag årsmötet att 
besluta 
att Vpk Lund ska verka för att 

partinamnet bringas i över
ensstämmelse med partiets 
ideer om frihet, jämlikhet 
och syskonskap 

att Vpk Lund följaktligen ska 
verka för att Vänsterpartiet 
Kommunisterna byter namn, 
så att beteckningen "kom
munist" med dess olika böj
ningsformer inte ingår 

att Vpk Lund, om 1990 års 
partikongress inte beslutar 
om namnbyte för hela 
pärtiet, ändrar partiorganisa
tionens i Lund namn i 
överensstämmelse med vad 
som sagts i förs ta och andra 
att-satserna ovan. 

Lund 1989-06-04 
UlfNymark 

Förän?ringens vind sveper 
onekligen över den kom
munistiska världen. I Polen på
går något som till en viss del 
liknar ett fritt v al och där soli
daritet är "snällt" mot det stats
bärande partiet så att det inte ska 
förlora för många mandat. 

I Sovjet kommer de flesta 
dolda tankarna numera till fritt 
uttryck, till och med en sådan 
hädisk ide att Lenin ska flytta 
från mausoleet och begravas 
naturligt jämte sin maka Krup
skaja. 

Allt detta kan man känna 
glädje inför, åtminstone om man 
bor i Lund, men samtidigt är det 
uppenbart att partiortodoxin 
fortfarande är stark och beredd 
att låta vapnen tala när makten 
hotas. Den himmelska fridens 
torg har färgats rött av studen
ternas blod. Många av dessa 
upplevde sig som kommunister, 
ty arm i arm gick de mot pan
sarbilarna sjungande Interna
tionalen. 

Vad är då en kommunist i 
dessa tider? En allmän oregle
mentsenlig definition, som nog 
ändå stämmer på många fot
folkskommunister, är att det rör 
sig om en person som vill ställa 
sig på det arbetande folkets sida 
mot herrarna, vare sig det är 
kapitalägare eller ondsinta by
råkrater. Det ska gå fredligt och 
demokratiskt till normalt, men 
det finns dock situationer då 
folkligt uppror ska stödjas. 

Marxismens klassiker an
vänder en sådan person närmast 
som visdomsböcker, ur vilka 
man kan hämta citat vid 
högtidliga tillfällen. 

Men de kommunister som 
förändrat historien, på gott och 
ont, (mest ont, tycks det nu
mera), har varit av annat virke. 
De har byggt upp en katekes ur 
Marx och Lenins skrifter, en 
troslära. De har skapat ett ak
tionsdugligt hierarkiskt parti ge
nom de principer som går under 
namnet demokratisk centralism. 
De har erkänt sig till proletaria-
tets diktatur, som enkelt uttryckt 
betyder att partiet har hela mak
ten under en ganska lång histo
risk period. Redan Bertrand 
Russel jämförde denna typ av 
kommunism, med katolska kyr
kans organisationsuppbyggnad, 
och som vi i dessa dagar tyvärr 
kan konstatera har en ganska 
hög överlevnadskapacitet. 

Lilla Vpk i Sverige har ju 
sedan länge övergivit denna 
modell och anslutit sig till en i 
landet mer vedertagen demo-

kratiuppfattning, som inte 
medger poli tiskt våld och 
övergångsstadier med enparti
välde. En normalvpkare liknar 
den först definierade 
kommunisten med en tillsats av 
ökat rniljömedvetande. V pk kan 
nog närmast beskrivas som ett 
vänstersocialdemokratiskt 
miljöparti med sentimentala 
band till en kommunism, som är 
i ett tillstånd av full upplösning. 
Det är egentligen bara dessa 
band som skiljer vpk från 
exempelvis Socialistisk Folke
parti i Danmark, som åtmin
stone Vpk-Lund torde betrakta 
som mer av broderparti än 
danska kommunistpartiet. 

Emellertid är det nog så att 
de sentimentala banden till den 
världskommunistiska rörelsen 
trots allt fungerar hämmande på 
Vpk. Den uteblivna förloss 
ningen från Östeuropas urartade 
kommunism gör att håglösheten 
sprider sig inom partiet och att 
de, som ändå är aktiva, väljer 
den breda vägen genom att haka 
på det gröna köret. Händer inget 
radikalt kommer nog lundavpk 
förvandlas till en liten kvä
karsekt, som i bästa fall värnar 
om urkommunistiska ideal i en 
ond och oförstående värld. 

Det behövs tydligen uppbrott 
från den misslyckade leninis
tiska varianten av kommunis
men, och från varje försök att 
inbilla fria medborgare att ett 
parti skulle kunna få monopol 
på sanningen. Det måste erkän
nas en gång för alla, att vpk har 
oerhört mycket mer gemensamt 
med den reformistiska social
demokratin, ur vilket det fram
sprungit, än med något rege
rande kommunistparti. 

Fraser och doktriner gör oss 
tungsinta, medan sanningen be
friar. Det vore bra om Vpk 
Lund kunde ta något sorts första 
steg. 

Finn Hagberg 

Uppehåll 
Dra ett mycket djupt andetag. 
Nästa nummer av VB utkommer 
inte förrän den 17 augusti. Då 
ska vi summera vad som ser ut 
att bli en het sommar. 

F ö kan meddelas att VBs 
långa upplageminskning har 
brutits under våren och t o m 
förbytts i en blygsam ökning. 
Det finns de som vill förklara 
detta med att tidningen har blivit 
bättre. 

POSTTIDNING 

A!:t. 
SOCIALISM- BRA FOR ffiLKET ~ 

Palestinafest på 
Fakiren 
Palestinsk-Svenska Kulturför
eningen inbjuder till en 
sommarfest fredag 9 juni kl 19 
på Fakiren, Bredgatan 5. 

Man hoppas att det ska bli en 
angenäm afton med palestinsk 
mat t.ex. falafel, hommos, 
sallad, arabiskt bröd. kabab 
samt en efterrätt som heter 
namoura. 

För kvälles underhållning 
svarar en framstående sång- och 
musikgrupp som spelar säck
pipa, oud( en luta) trummor och 
ackordion, slutar arrangörerna. 

MÖTE 
MÖTE MÖTE 

MÖTE MÖTE 

BLÅSORKESTERN. Fre 9.6 kl15.30 
går pågatåget fvb Köpenhamn . An
slutning på lördag med flygbåten kl9. 

Sommarvandringen 
Möte hos Ingrid A 
Måndagen den 1216 kl20. 

IVECKOBLADET Il 
Detta nummer gjordes av Lars Borg
ström, Rune liljekvist, Göran Persson, 
Gunnar Sandin och Lasse Svensson. 

Kontaktredaktör fö r nästa nummer, 
som alltså mte görs förrön den 15 
augusti, är Gunnar Sandin, tel 
135899. 

Hemma
Rectangle


