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Fredag 6 april 

6-19 april 
VB:s kalendarium över kulturarr
angemang och andra offentliga 
tillställningar fortsätter i regel på 
sista sidan. Interna möten åter
finns i mötesspalten på sista si
dan. 
Mejeriet F re kl20 KF Festival Tour 
Steve Dobrogosz o Berit Anders
son. 90 kr ej förköp. lö kl 21 "The 
Dubliners". Sö kl 20 Betty Carter 
and her trio en afton med intensiv 
jazzsång. Bilj 150 kr, förköp finns. 
ti, on,to 19.30 Sigges Sit Down 
Comedian Show, Jan Sigurds 
populära show i en omarbetad 
uppsättning. Tisd 17/4 kl 21 Tom 
Verlaine (solo) 
BIO Södran Biljettbokning: 
131050 Obs; 6,7,8,11,12,13,1574 
18.30 "Krönika om ett förebådat 
dödsfall" regi Francesco Rosi. Bf. 
En film om blodshämnd i Caribien, 
efter Gabriel Garcia Marquez 
roman. Samma dagar kl 21. 
"Dränkta i nummerordning" av Pe
ter Greenaway. Bf. Ironisk, svart 
komedi som handlar om männi
skans besatthet av spel och kärlek 
till naturen. Matine 8/4 "Pelle 
Svanslös- filmen med klös" 80 min. 
sönd 15/4 "Juliana" av Grupo 
Chaski. fr 7 år spanskt tal, svensk 
text. 90 min. Om flickan från Lima 
som drömmer om ett annat liv. 
Bio 16 sö kl 19 "Vänner för alltid" 
visas i T unaskolans aula. Fr 11 år. 
Fri entre. 
Lilla teatern stortorget 1. Biljbest: 
12 51 01. tre 6/4 kl15 dockteater 
"Lotta, en saga om vår framtid" 
efter en bok av Max Lundgrens. 
Därefter inga föreställningar för
rän 20/4. 
stadsteatern tre lö 19.30 sö 16.00 
"Brott och straff" (Malmö stads
teater) efter Dostojevskij s storsla~
na roman, som förmodligen är 
världens mest lästa. Ti on 19.30 
cabare "Till Salu" med Sven Wall
ter Bilj 150:- Nästa program 10/5. 
stadsbiblioteket Lörd kl 14. "La
terna Magica" spelar saga i Viking
atid för barn 7-12 år. Gröna Rum
met. Gratisbiljetter per tel155855. 
Kulturen sö kl15 spelar Kulturens 
dockteater i Auditoriet "Prinses
san Månsilver" fr 5 år. Sö 15/4 
visning av utställningen "Lund 
genom seklerna". To 1214ärpåsk
IC:ärringar välkomna. 
Mjölkvarnen och produktivkraf
terna • om ekonomisk tillväxt l 
antiken. doc Örjan Wikandar on 
18/4 kl 12-13. Fakultetsklubbens 
lunch Lilla Salen i AF. 

forts pd sista sidan 

Rolf L Ni/son: Stöd de baltiska folken 

på deras egna villkor! 
Stortorget i Lund har blivit en 
klassisk plats för internationella 
solidaritetsyttringar. Jag har själv 
talat här många gånger för Viet
nam, Chile, Palestina när folken 
där behövt stöd för sin rätt att 
själva bestämma sitt öde. 

Vi har protesterat mot utländskt 
angreppskrig, mot ockupanter, 
mot inhemska diktaturer. Våra 
demonstrationer har varit välmo
tiverade. Man kan också säga att 
de har varit framgångsrika. 

Denna lunchdemonstration för 
de baltiskafolken är förmindelett 
led i denna tradition av internatio
nell solidaritet. Ett stöd till folket 
- i detta fall i grannländer - för 
derasrättattsjälvabestämmaöver 
sina liv och sin framtid. 

Jag anser att den svenska vän
stern har ett särskilt ansvar att 
uttrycka stöd åt de baltiska folken. 

Vpk har som bekant haft en del 
lik i garderoben. Nu pågår 
storvädring. Partistyrelsen har 
beslutat att göra en vitbok om 
östkontakterna ända sen 1917, 
som vi berättade i förra numret. 
Det är ingen munter historia 
men det är befriande att viljan 
till granskning och omprövning 
är så djup och allmän. 
I förra veckan kom det ny och 

utförlig dokumentation om att 
inte heller det större av arbetar
partierna har alldeles rent mjöl i 
den historiska påsen. Vi tänker 
alltså på boken om Sapo, so
cialdemokraternas alldeles egna 
säkerhetspolis. Här komplette
rades den bild som började 
framträda redan när sjukhus
spionen avslöjades i Göteborg 
på 70-talet: de svenska social
demokraterna bedrev ända sen 
1945, tre år före Pragkuppen, 
en omfattande kartläggning re
gistrering av friunför allt kom
munister. Man misstrodde det 
högerdominerade Säpo men 
samarbetade i stället med förs
varsstaben. Därmed var grän
sen till vad som kan kallas par
tiverksanlhet klart överskriden. 
Att militären gjorde bruk av 
sina informationer är väl känt. 
Många svenska arbetare och 
andra medborgare utestängdes 
från jobb utan möjlighet att få 

be kommunistiska partierna har 
i Estland, Lettland och Litauen 
gjort gemensam sak med folken 
och gett sitt stöd till frigörelsen. 
De är besvikna för bristen på stöd 
frånsina egnakamrater i väst. Och 
deras trovärdighet inför de egna 
folken undermineras om de inte 
får stöd från trovärdiga vänster
krafter i väst. 

Det har varit alltför stor tv ek
samhet hittills, alltför många för
behåll. Jag vill erinra om vad vi 
sade under Vietnamkriget, och 
överföra det på Baltikum. Vi sa 
då: stöd det vietnamesiska folket 
på dess egna villkor. 

Idag säger vi: stöd de baltiska 
foken på deras egna villkor! 

De väljer olika former för sin 
kamp för det ofrånkomliga målet: 
frihet och självbestämmande. Vi 
haringen anledning attmästradem 

Olle 
•• ar 
mogen 
nu 
sin sak prövad, och det ftnns all 
anledning tro att vissa uppgifter 
även läckte ut över gränserna 1 

det byte av äpplen mot päron 
som de västliga underrättelse
organen så länge har bedrivit. 

Precis som Urban 
Att saken är genomsjuk visade 
intervjuerna med socialdemok
ratiska partisekreterare och and
ra funktionärer. De vägrade att 
svara, vägrade att minnas, för
nekade sina egna namnteck
ningar. De lät som vpks förre 
internationelle sekreterare Ur
ban Karlsson när Kanalen kon
fronterade honom med partiets 
uttalanden pä rumänska och 
tjeckoslovakiska kongresser. 
Och man drog den resignerade 

härifrån Sverige och uppmanadem 
till återhållsamhet, ellertill att välja 
andra former för sin kamp. De 
känner bäst sin egen styrka och 
sina egna förhållanden. 

J ag vill ocksåkraftfullt proteste
ra mot de provokationer och det 
militära hot som Sovjetunionen 
riktarmotLitauen! Syftetharvarit 
att skrämma litauerna och Lands
bergis till lydnad. 

Det är inte säkert att försiktighet 
och återhållsanlhet i väst gagnar 
syftet att främja en fredlig frigö
relse i Baltikum. Kanske är det 
tvärtom. Kanske en sådan håll
ning t o m underminerar Gorba
tjovs och perestrojkans positio
ner. 

Anförande hållet vid måndags
möte för de baltiskafolken i Lund 
den2 april. 

slutsatsen: så yrkesskadade blir 
alla gamla politruker, inte bara 
Sten "Vapenbyken ska tvättas 
offentligt" Andersson. 
Men det ftnns väl andra social
demokrater? Kritiska intellek
tuella? 

En som har haft ett sådant 
rykte är Olle Svenning, alias 
Röde Orm i Arbetet. I söndags 
kommenterade han saken i sin 
krönika. Det gjorde han så här: 
"Alla politiska partier hämtar in 
upplysningar om sina politiska 
motståndare, deras ideer, prog
ram, verksamheter och styrka." 
Alla partisekreterare är därför 
chefer för varsitt agentnät, ral
jerar han. Ska man göra något 
åt det så måste man förbjuda de 
politiska partierna, "i varje fall 
de demokratiska". 

För skattebetalarnas 
pengar 
Om inte Olle Svenning hade 
något bättre att säga borde han 
ha tigit Visst kartlägger mode-

Forts ptl sid 3. 

VBs påsklov 
Ja, vi tar kompledigt för de fyra 
extrasidor som vi gjorde förra 
veckan. Nästa VB-nummer ut
kommer därför inte förrän den 20 
april. 



VPdiND 
ANSER ... 

Biogas utmärkt ide 
G a tu & trafiknämnden vill sa t
sa på gas bussar. Dessutom vill 
dom att Lnnd ska producera 
gasen själv i form av biogas. 

Att s asa på biogas är en allde
les utmärkt ide. Idag gör stora 
mängder biologiskt avfall mer 
skada än nytta. En del går till 
Sysav där de gör dioxiner och 
annat otrevligt av det. Annat 
används till att fororena vattnet 
med. Och så ska vi inte glömma 
all ruttnande tång på badsträn
derna. Knappast trevligt! 

Egentligen borde allt biolo
giskt avfall återgå till det eko
logiska kretslopp som vi är en 
del av, dvs tillbaka till åkern. 
Då skulle det inte behövas 
någon konstgödning, som krä
ver stora resurser i form av 
energi ellermineralbrytning fOr 
att framställas. Ta fosfor t ex 
som idag bryts i bl a Marocko. 
Sedan skickas det till Lands
krona där fosforgödningen 
framställs. Som biprodukt fås 
gips. Av gjpset bygger de se
dan en ö i Oresnnd. (Gipset är 
så förorenat att det inte går att 
användatillmycketannat.)Men 
om mineralämnena återgår till 
det ekologiska kretsloppet, så 
behöver inte kol och väte följa 
med. (Växterna tar upp detta 
via luft och vatten.) 

En fmess med ''bioförgas
ning" är just att kolet och vätet 
omvandlas till biogas (huvud
sakligen metan) medan mine
ralämnena blir kvar oförgasa
de. Detta blir i stället ett ut
märkt jordförbättringsmedeL 
Förutsatt förstås att avfallet inte 

har blivit uppblandat med nå
gragiftigaämnen, t ex tnngme
taller, som i så fall tas upp av 
grödorna. 

Biogasen, som kemiskt är 
nngefär samma sak som natur
gas, blir då en utmärkt energi
källa. Det enda farliga utsläpp 
detkan bli är i stortsettkväveo
xider och lustgas. Naturligtvis 
måste dessa utsläpp hållas nere 
på en acceptabel nivå och ut
släppsmängderna är beroende 
av både fOrbränningsförhållan
den och avgasreingen. Det är 
denna gas som gatu & trafik
nämnden vill driva bussarna 
med. 

Men det finns effektivare sätt 
att utnyttja gasen. Genom att 
driva ett kraftvärmeverk med 
gasen erhålls både värme till 
Lnnds fjärrvärmenätoch el. Om 
vi dessutom bygger ut ett nät 
för trådbussar, så skulle elen 
från biogaskraftvärmeverket 
kunna försörja nngefär lika 
mänga trådbussar som gasen 
skulle göra direkt i gas bussar. 
(Med spårvagn skulleelenräcka 
ännu längre.) 

På en stationär anläggning är 

det dessutom betydligtenklare 
att arrangera fOrbränning och 
rening på acceptabelt sätt än på 
små, mobila enheter. En fast 
anläggning kan även ganska 
enkelt ställas om för etanol
drift. 

Så nu förväntar vi oss att det 
tas något fOrsta steg för att få 
igång dessa planer. För gatu & 
trafiknämndens del innebärdet 
bl a att ta handom avloppsvatt
net på ett lämpligt sätt. T ex fixa 
anordningar för att utvinna och 
samla upp gasen. Det är dock 
tveksamt om de behöver an
stränga sig för att fmna avsätt
ning för den. I dagens energilä
ge är detta ett mindre problem. 

Klosterliv 
Före reformationen var Lnnd 
Skånes (och kanske Danmarks) 
klostertätaste stad. Här farms 
bl a benediktiner, premonst
ratenser, dominikaner och fran
ciskaner. De första bröderna 
kom till lnndastiftet samtidigt 
med kyrkobyggandet, troligen 
verkade benediktinerbröder vid 
domkyrkorna i Lnnd och Dalby 
under tiohundratalets första 
hälft. Ett reguljärt mnnkkloster 
enligt benediktinerreglen var 
Allhelgonaklostret, som stifta
des 1089. Det sekuariserades 
1558, medan kvarstående mu
rar sprängdes så sent som 1707. 
I dag är en liten murrest norr 
om universitetsbiblioteket enda 
återstoden av den stora an
läggningen. 

Skänska kloster 
Temat för Skånes hembygds
förbnnds årsbok 1987/88 (nyss 
utkommen!) är "skånska klos
ter". Där fmns ett och annat att 
hämta för den hembygdsintres
serade lnndabon. 
Lite mastig känns kanske års
boken för oss i ämnet mindre 
bevandrade. I ett femtontal ka
pitel redogörs - orden för orden 
- för etablering i Skåne, ut
bredning och förfall (dvs vad 
som hände under reformatio 
nen). 

Sjuka och gamla 
En sorts specialkloster var de 
som var knutna till vården av 
sjuka och gamla vid helgeands
hus och spetälskehus, dvs våra 
första sjuk- och fattighus. I 
Lnnd låg Helgeandshuset vid 
Södertull (kv Hospitalsträdgår
den), och den tillhörande kyr
kan revs f ö så sent som 1834. 

Spetälskehospitalet fanns i nu
varande S:t Jörgens park - det 
anlades troligen vid mitten av 
1100-talet och upphörde 1587. 

Reformationen 
·I flera av uppsatserna berörs 

klosterlivets upplösning vid re
formationen . Klosterfolket 
tycks ha blivit rätt väl behand
lat. Klostrens tillgångar beslag
togs förstås, och den världsliga 
makten såg helst att munkarna 
lämnade klostren och gifte sig. 
Men alternativet att flytta till 
kloster utomlands medgavs lik
som att stanna kvar en viss pe
riod, i så fall förknippat med 
villkoret att bli nndervisad i den 
rätta tron. Ofta tilläts åldriga 
munkar stanna i klostret under 
sin kvarstående livstid med viss 
försörjnings garanti. 
Upplösningen av nunneklostren 

tilläts utryckligen ta sin tid, så 
att ogifta adelsfröknar skulle 
kunna omplaceras. Sålnnda för
svann de sista nunnorna i S:t 
Peder först på 1580-talet 

Man kan fundera över hur 
mycket klosterfolket präglade 
livet i Lnnd nnder medeltiden. 
Det fanns sju-åtta kloster i en 
stad med cirka tretusen invå
nare. Hur såg borgarna och fat
tigfolket på de predikande tig
garmunkarna eller på fröknarna 
i S:t Peder? Vad kostade klost
ren staden i allmosor och gå
vor? Och vilken roll spelade 
klostren med sina internatio
nella kontakter för Lunds ut
veckling? Årsboken ger en del 
svar, men ställer ännu fler frå-
g or. 

i. 

Vi soiD är som folk är Inest 

Sven Hilltorp lämnar över bekymren med DC tiU Alf Andersson. 

Det ser ut lite som en arena eller kanske en bingohall. Jag kommer 
lite sen t, inledningsanförandet har börjat. Det är dämpad belysning 
för härska vlsasvideo-tejpsägerdom här.Detärsjulångbord med 
plats för nära 150 vid varje, men det är långt ifrån fullsatt. Jag för
söker glida in tyst trots att stolarna på något djävulskt sett är 
hoptrasslade. 
Sen är det dags för tejpen. Skär
men är stor (inte kolossalt, men 
stor). Avståndet gör att Sven ser 
liten ut. Han talar om besvikelse, 
ochjag tänker att ja visst är det så 
och jag kommer ihåg devisen 
målad på väggen i ett kondis på St 
Eriksgatan: "Livet är mest en be
svikelse- men en liten bakelse då 
och då." 

Mendet är inte livetSven Hill
torp är besviken på utan på oss. Vi 
som inte handlartillräckligtmyck
et på DC i Mabnö. Kanske också 
på personalen (många av dom sit
ter här i kväll). Vi har inte varit 
tillräckligt effektiva, säger Sven, 
och jag känner att han orden till 
trots inte räknar in sig själv. 

Men det fmns dom som arbe-

tar. Vi får se en butikschef som 
inte drar sig för att sitta i kass~ 
eller prismärka varor. Hans butik 
går bra säger han. Lennart Petters
son somärriksdagsman,harprak
tise~at i Burlöv. Vi ser honom på 
bild bära en korg med varor. 

Solidar i Lnnd har årsstämma 
på Olympen. De flesta sitter och 
väntar på att få något ?lllättölen 
som står framför alla vtd långbor
den. Sven Hilltorp, numera pe~
sionär, har efterträtts som chef for 
Solidar av Alf Andersson och han 
är också med på tejpen. Han talar 
om "Solidars flaggskepp", som är 
DC vid Triangeln i Malmö. Den 
har gått med mänga mil joner i för
lust, men det oroar inte Alf för nu 
ska vi ompröva säger han. 



Olle ... 
F orts fr dn sid l. 
raterna och vpk sina motstånda
res styrka, så gott det går. Men 
de går inte till försvarsstaben 
med sina personuppgifter! 
Varje år brukar någon överni

tisk partiaktivist med jobb i 
statsförvaltningen prickas för 
brott mot tjänstebrevsrätten. 
Han eller hon har skickat ut 
medlemsinformation i statens 
kuvert och därmed sparat några 
kronor åt föreningskassan. Men 
vad är väl det mot de socialde
mokratiska landstingspolitiker
na i Göteborg som för skattebe
talarnas pengar anställde en 
person med enda uppgift att 
snoka rätt på r-are som kunde 
misstänkas uppvigla vårdperso
nalen. 

Redaktörsfrågan klar 
Det är aktuellt att skaffa 
Arbetet en ny chefredaktör efter 
Lars Engqvist. 
Bland de villiga kandidatema 
har nämnts Olle Svenning. Det 
har dock rapporterats tveksam
het inför honom. Umgicks han 
inte politiskt med Göran 

Therbom under sin tid i Lund? 
Har han inte vädrat kritiska 
åsikter mot partiet och den so
cialdemokratiska regeringens 
politik? 
Vi vill härmed lugna de sty

rande socialdemokraterna i 
Malmö (f ö den bästa svenska 
motsvarighet vi känner till 
Leonid Brezjnevs centralkom
mitte): Olle Svenning är fullt 
kapabel att ta upp arvet efter 
Eric Svenning och Allan 
Vougt. Han är mogen nu. 

Gr 

PS Sapos nät var heltäckande. 
Även i Lund måste socialde
mokratiska funktionärer ha 
deltagit i den snaskiga hante
ringen. Vi lovar att försöka 
gräva fram uppgifter om dem. 

Nu kommer vår egen Doris, ord
förande här i Lund, och säger att 
hon upplever det som väldigt 
spännande att se hur det går på 
två-tusentalet. Doris ondgör sig 
över att språkfolket vill att man 
skall säga tjugo-hundra, det tyck
er hon låter tokigt. (Jag får en 
känsla av atthon har UlfTeleman 
med sig där). 

När Nisse Nilsson stiger upp i 
talarstolen blir det fart på debat
ten. Han går hårt åt DC, som inte 
ens använder ''konsumåttan", den 
liggande evighetssymbolen som 
är KFs logga. Han vill veta hur 
många miljoner DC gått back och 
om DC svarar för hela Solidars 
underskott. 

Först får han upp Lennart Pet
tersson(s), vordförandeiSolidar. 
LP säger att Nisse är en eldsjäl och 
han geringa svartill Nisse. Däref
ter kommer Alf och fortsätter att 
inte svara. Vad det kostar är inte 

intressant säger Alf och börjar 
prata om fackhandel i stället. 

Jag noterar att Nisse får applå
der men inte Lennart och Alf. 

Gunnar skjuter mygg med kanoner 

Klostergården levande centrum 
Klostergårdens centrum är 

felplanerat, skriver Gunnar 
Sandin i förra VB. Det ligger i 
fel väderstreck i förhållande till 
Lunds stads centrum, säger han 
och tycker att vi bör se plane
ringen i ett 1000-årigt perspek
tiv och passa på att lägga cent
ret rätt, nu när ICA och mark
ägaren Crafoord vill öka vins
ten genom att flytta ut till 
Stattenavägen. 
Gunnar dömer ut hela bo

stadsområdet utan att reflektera 
över hur det fungerar att bo i. 
Han dömer ut det för att det är 
planerat på 60-talet efter en då
lig stadsplan. För oss som bor 
där är det ett område fullt med 
liv och verksamheter som växt 
fram under loppet av 20 år. 
Centret är inte bara affärer och 
kyrka, som Gunnar antyder. 
Centret är en social mötesplats. 
Där möter man vänner och be
kanta och växlar några ord. 
Man får flygblad och kan köpa 
Ny Dag. Alla kommer till 

centret. Det är lätt för byalaget 
och politiska partier att infor
mera de boende om nya planer 
och samla in Jlrotestlistor mot 
Södra ringen, AR:s utsläpp och 
andra planerade och 
existerande missförhållanden. 
Jag tror inte att någon 
klostergårdsbo någonsin v~rit 
bekymrad över att centret mte 

Motionerna 
Nu när Nisse är avklarad är detsex 
motionerfrånLeifFranzeniLund 
som skall hanteras. Det gör man 
påfolkrörelsevis. Lennart Petters
son upprepar vad styrelsen redan 
skrifligt har svarat på motionerna 
som är av svensk standardmodell 
på kooperationens stämmor. Godis 
och rabattkuponger ska bort, åter
bäring tillbaka och bojkott av is
raeliska varor. En kräver glasnos t 
i Solidar och visar att Michail 
infiltrerat den svenska folkrörel
sesjälen. 

J ag yrkar bifall till bojkottmo
tionen och säger att jag tycker att 
styrelsens motivering är svag. 
Motionären yrkar överaskande 
bara bifall till en enda av sina 
motioner. 

Eftersom detta är ett slags spel 
med fördelade roller så gick det 
enligt manus; styrelsen vann över 
hela linjen. 

Jag som alltid gillat Doris fick 
tillfålle att ompröva mina känslor 
när hon överraskande yrkade att vi 

ligger på en rät linje in mot 
Lunds centrum. 

Om man som Gunnar 
koncentrerar sig på kartan ser 
man inte verkligheten. 
Verkligheten är förutom centret 
också byggisområdet med 
lummig utelekplats, får, höns, 
inomhus verkstad, 
skateboardbana och pul
kabacke. Den verkligheten 
fmns inte för Gunnar. Och den 
verkligheten kommer inte att 
fmnas kvar för någon om ICA 
och Crafoord får som de vill. 
!CA vill nämligen placera sig 
just där byggis ligger. 

Det är svårt att hitta på 
Klostergården, argumenterar 
Gunnar Sandin. Husen är fel
numrerade och cykelvägarna 
slingrar fram i konstiga 
vinklar. Men det är väl att 
skjuta myggor med kanoner. 
Dessutom ändras ju inte 

inte skulle välja några butiksråd. 
Valberedningenhade föreslagit tre 
råd med folk och allt och Bemt 
Lundgren från Norra Fäladen före
slog att även deras råd skulle väl
jas om. Han hade folk till det. 
Doris sa att distriksfullmäktige 
kunde ta över rådens funktioner. 
Men det tyckte jag var ett dåligt 
argument. H ur det blev så avvärj
des attacken för i år. Doris drog 
tillbaka sitt förslag. 

Som folk är mest 
Så väljs jag och Doris och några 
till om i distriktsfullmäktige och 
innanjag går bläddrar jag igenom 
DOMUS Lunds 22-sidiga reklam
broschyr. Där är tjugonamngivna 
människor fotograferade med 
yrke. Dom sägs vara som folk är 
mest. Då förstår jag plötsligt var-

numreringen för att centret 
flyttas ut till periferin. 
Varför har Gunnar plötsligt 

tappat alla proportioner och 
blivit så ologisk? Jo, han har 
en spårväg i sikte. Kan kanske 

Tetra Paks järnvägsspår i fram
tiden bli en spårväg. Och då 
kan det nya centret få ligga in
till en spårvagnshållplats! Den 
chansen får vi inte missa, 
tycker Gunnar. Inte ens på be
kostnad av ett väl fungerande 
centrum, en uppväxt bygglek
plats och byalagets och partier
nas möjligheter att samla opi
nioner mot alltför befängda 
planeringsförslag. 
Det är synd att det inte är någ

ra kvinnor i VB-redaktionen. 
Då hade kanske vardagspers
pektivet inte varit så sällsynt. 

Kajsa Theander 

för DC iMalmöserutsomdetgör. 
Av de avkonterfejade är 30% stu
denter,30% i ledande befattning
ar. Några har uppenbarligen s.k. 
fria yrken, tre är barn och fyra 
(20%)harvanligayrkensomsjuk
sköterska, sekreterare, chaufför 
och en är "traffic", vad det nu är 
för något. 

Konsument-red. 
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~~~ortsfrsidl 
Liten tuva välter ofta stort lass 
eller mellan kaos och Gud" Erland 
Lagerroth. Filosoficirkeln ti 19.30 i 
Carolinasalen, Kungshuset 
Planetariet Ti 18.30 "Bland stjär
nor och planeter" Kl20: "Kosmos". 
Shottlsbersan Klostergårdens 
fritidsgård lö 19.30 "Gunnfjauns 
Kapell". 
Forum för kvinnliga forskare 
forskarluncher (medtag matsäck, 
dryck finns att köpa) fred 20/4 
11.45-13.00 "Giftig algblomning 
Edna Graneli. 
Smålands Kastanjeg.7. må-tre 
exp-tid 12-15 samttordäven 16-
19. Bostadexpon-to 17-19. Rock
kommissarierna träffas på expen 
torsdagar 18-20. Lö 22.00 PUB 
med "Metal Marenge" Vill man ha 
med sig en gäst far man ringa in 
det på fredan. Vi har stängd exp på 
hel11ema!. Sö 19.00 Calles Cafe 
"Brodema Mpzart" visas. Må kom 
in och drick te på expen. To PUB 
22.00 "Dr Yogami" botar klåda i 
rockärmen. 
Att bygga demokrati i öst och 
väst, jur kand Erik Göthe, on s 18/ 
4 kl19.30 Eden sal116. 
Partiledarafton med Olof Johans
son (C) to 19/4 19.30 på AF. Arr 
studentaftonsutskottet 
Lunds Miljögrupp må 19.00 ar
betsmöte om Bron och Eyfa-bike
tour. Bantorget 5 
Vårvandring kring Häckeberga 
~mling vid Genarps busstation 
sönd kf 10. Arr: STF. 
~mnesty International Tis 17-19 
Oppet Hus för alla intresserade. 
Magle stora Kyrkog 6. 
Konsumentrådgivning av kom
munens rådgivare Krister Palm
kvist och Gunilla Ekberg på föll' an
de tider: Måndag- onsdag tele on
tid 9.00-12.00 Besökstid 9.00-
12.30 13.30-16.00Torsdagstängt. 
Fredagbesökstid9.00-16.00. Tel. 
15 59 50, 15 59 51, adress Katte
sund 6, 222 23 Lund. 

Dammiga betraktelser: 
egeninlaga 
VBs arkivhA.llning är i sanning 
imponerande, underhand har ryk
tengjort gällandeattmin lilladrapa 
från medio hösten -89 slutligen 
publicerats (se nr 12 1990). Re
daktionen är-somdet brukar heta 
i slutkläm å japanska fetischpro
duktsbruksanvisningar - att gra
tulera till sitt val, om det nu inte 
helt prosaiskt rörde sej om ett 
tomrum attfylla sedan Gunnar S i 
skiftande typologiska manifesta
tionsformer lyckats breda ut sej 

Nya kaferonden 

Nytt ljus i gränden 
"Arkitekturen på Nybakat kan 
sägas vara ett av de få riktigt 
lyckade exemplen på 70-talets 
limträarkitektur. Den enkla 
formgivningen som sneglar 
både på allmogetradition och 
funktionalism kan ofta kännas 
steril men får här en humanare 
dimension genom de varierande 
planen och möjligheterna till 
både kontakt och avskildhet" 

Det var Mårten Dunth som 
skrev om Nybakat i Lund sett 
från vänster 1984. Han upplev
de också stämningen som 
"nästan wiensk" trots den spar
tanska inredningen och förut
spår att kafeet kan bli en 
"mötesplats för alla lundabor". 

Nå, det är svårt att spå om 
framtiden och inte minst i en så 
trendkänslig bransch som ka
feernas. Limträ är väl inte pre
cis inne och "alla lundabor" 
klarade kanske inte trappan till 
serveringsvåningen. Nybakat 
har alltså gått i graven. Vi får 
leva på minnen och på Karl 
Wittings lilla dikt "Dödbakat", 
vars titel antyder en annan vär
dering än Mårtens. 

I kaferenässansens tid dör 
dock inte kafeer utan vidare. 
Nybakat har också fått en efter
trädare i de gamla lokalerna, 
vid namn Gränden. Det är en 
några garnrnal tendens att (utan 
sanktion av namnberedningen) 

överdubbla numret; kommunika
tion, en enkel behärskandetekno
logisk kategori, var namnet. 

Tvåmanskriptaavikelserfmns att 
påtala: andra spalten mitt i ska stå 
"följa .. . in i överklassen", och 
alldeles i slutet på själva artikeln 
bör ''koloniserade" bytas ut mot 
''kolonia/iserade", detta för tyd
lighets skull. 

Dessutom kan påminnas om att 
inlägget alltså skrevs innan kon
vulsionerna i Östeuropa, över
gången till ett frihetsrepressivt 
system, och innan det landsegna 
partikommissariatet - för vilken 
gång i ordningen -påträffades med 
skamklädespersedeln nere. Detta 
påverkar läsningen men inte inne
hållets relevans, nivån är den 
generella abstrakta analysen -om 
än bara i antydande och lite vulgär 
utformning. Vad gör man inte för 
att det ska handla om verklighe
ten, och därtill Lund ... 

Tillåt undertecknad profetian att 
spontana sociala orosrörelser 
kommer att drabbadenaland under 

tillskapa nya "gränder" i de 
centrala kvarteren; vi har fått 
både Bytaregränden och 
Fiskaregränden. Kafe Gränden 
kan alternativt nås från den 
förra även om det har huvudin
gång från Klostergatan. 

Under den forna regimen 
köpte man bröd på bottenplanet 

och hällde upp sitt kaffe på vå
ning två, övervakad av en tjej 
som såg till att man inte tog 
gratis påtår. Nu finns en brick
serveringsdisk däruppe vilket 
förstås är mer praktiskt, och 
påtår ingår. F ö är Gränden inte 
bara kafe utan serverar även 
piffiga lunchrätter - även detta 
en trend i Lund, bl a möjlig
gjord av att Elmer Jönsson för
svann som hälsovårdspolis. 

Den viktigaste skillnaden mot 
förr gäller inredningen. De 
falskt antika takkronorna gör en 
inte glad. Men det stora och 
positiva är den vinklade glas
väggen ut mot gränden, dvs 
den gamla gården. Det gamla 
dunklet är borta; nu kan man 
sitta vid ett av småborden och 
formligen bada i dagsljus. 
Trevligt. 

Kaffet, mackan och wiener
brödet då? Helt likgiltiga, utom 
vad gäller priset: 27.70! Gå 
alltså inte dit. 

1990-talet samt att fattigvärldens 
läge blir nästa stora internationel
la krishärd, i båda fallen kommer 
tillträdande partiledning att (åter) 
agera revolutionärt arriärgarde, 
men ska nu Lenin ställas på hu
vudet så finns det väl en logik 
även här ... 

JL 

PS Betraktelserna är ett först
lingsverk, det framgår i både stil 
och ton, tycker nog att redaktio
nen skulle vidtalat den för alstret 
ansvarige innan publicering. Men 
tack i alla fall! Proletär internatio
nalism -vad är det? 

POSTTIDNING 

Seminarium 
om Centralamerika 
Valutgången i Nicaragahar förän
dratsituationen i Centralamerika. 
USA har dragit tillbaka sitt stöd 
till contras och risken för en nord
amerikansk invasion har minskat 
betydligt 

Samtidigt fortsätter striderna 
mellan gerillan och regimen i El 
Salvador och regeringen i Guate
mala kritiseras av Arnnesty för 
brott mot de mänskliga rättighe
terna. Honduras är ett land som de 
flesta vet ganska lite om men där 
förtrycket långsamt hårdnar. 

Kuba står idag isolerat som det 
enda landet i regionen med socia
listiska förtecken. 

Vad innebärdennanya situation 
förfredsmöjligheterna och utveck
lingen i Centralamerika? 

På lördag hålls ett seminarium 
jus t för att belysadessa frågor. För 
närmare program se förra VB
numret eller dagspressen. 

Sommarvandring 
Det lutar åt Ungern! Början av 
juli. Planeringsmöte torsdag 19 
april. Ring Gunnar Sandin, tel 
135899. 

RÖDA KAPELLET lö 7.4 appellmö
tespain saml Mårtenst 11.15.Reper
toar:16,73, 120:2,132,136,170,100,184,224. 
Sö 8.4 Ingen rep. Nästa rep Må 16.4 
19.30 l Kapellsalen.Ta med alla noter. 
HANNAS FLÄKT sö 8.4 o sö 15.4 
ingen rep. Må 16.4(Annandag Påsk) 
rep kl16-19 med Ulla Rodhe inför 
25.4 på Cate Barbro. OBS! Ta med 
fika, l synnerhet Röda Kapellet-med
lemmar. 
VPK IF 10 7.4 kl 15-17 träning på Ler
båckskolan. 

~~~~~·kl 
KOMPOL Inget möte månd 9.4. Må 
16.4(Annandag Påsk) k119 Förbere
delse av kommunstyrelsen 

Detta nummer gjordes av bl a Rune 
Liljekvlst och Gunnar Sandin 

Kontaktredaktör för nästa nummer 
Gunnar Sandin. tel135899. 
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