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Fredag 23 februari 

23 februari- 1 mars 
VB:s kalendarium över kulturar
rangemang och andra offentliga 
tillställningar fortsätter i regel på 
sista sidan. Interna möten åter
finns i mötesspalten på sista si
dan. 
BIO Södran !re, lör,sön, 18.30 
"Miss Mona· Regi Mehdi Charef 
1986. ons tors 18.30 "Samlaren· 
foto, klippning Erik Strömdahl 
1989. fra, lör, sön, 20.45 "Cara
vaggio" Regi DerekJarman 1986. 
ons tors 20.30 "Livet är en öång 
lugn flod" regi Etienne Chatiliez. fr 
7 år Fransk familjerkomedi. Mati
ne: sön14.00: "farbron som inte 
ville bli stor" regi Peter Cohen, 30 
min.Animerad med svenskt tal. Tre 
filmer om Ragnar, 33 år, som 
egentligen skulle \-ilja vara liten. 
Ulla Teatern stortorget Biljbest 
:12 51 01. Fra, lör, sön 19.30 
"Tegelmannen", manus o regi Per 
Wickström. Fem skådespelare tas 
med på en resa genom en mans 
föreställningar. Vägen går genom 
talande rekvisita och vanliga 
människors känslor. Spelet får 
betecknas som halsbrytande med 
poetiska inslag av kärlek. 
stadsteatern Cullbergbaletten 
utsålt. "Djungelanden" (Skånska 
teatern)sönd 14.00och 16.00För 
bam 6-10 år. 
Sagor för barn i sagorummet på 
stadsbiblioteket mån kl 1 o från 2 
år, t is kl 1 O fr 4 år tor kl 1 O sång, 
spel och skoj. 
Kulturen sönd visning av utställ
ningen "Lund genom seklerna" kl 
13.och månd kl 18. Månd kl 19: 
"Lund som Skånes huvudstad" 
arkivarie Göran Larsson. 
Konst l Lund "Syntes av en stad 
- Lund i konsten" Utställning i 
Konsthallen, Mårtenstorget Öpp: 
Må-Fra 12-17 (To12-20) Lö 10-
17. Sö 12-18. 
Forum för kvinnliga forskare 
Pala~stra l dag kl 14-16 "Preciö
sernas salongskultur" Ruth Nils
son. Fred 213 kl 14-16:"Feminis
l}lens rötter i kristendomen" Eva 
Asbrink, Skara. Lund. Föreläsning
arna är öppna för allmänheten. 
Filosoficirkel tema "Kosmos och 
kaos" tisdagar 19.30 i Carolinasa
len, Kungshuset.Nu på tisdag: 
TeddyBrunius:."Kaosochkosmos 
i människans konstskapande". 
LUKRISS (Kristna Studentrörel
sen i Lund) är en ekumenisk stu
dentförening. De har program
kvällar varJe torsdag på Kyr-

Tolv kongressmotioner frm vpk Lund: 

Programmet, trafiken, Eritrea ... 
Vpk Lunds medlemsmöte den 
14 februari antog tolv motio
ner att förelägga partikon
gressen nu i maj. VB saxar. 

Nytt patiprogmm och vpks 
förnyelse 
.. . Omdaningen i Östeuropa 
har . . . inte bara visat på hur 
felaktig den analys är som [det 
gamla] programmet gör av 
realsocialismen, utan ställer 
partiet inför en delvis ny 
situation, där vi i ljuset av er
farenheterna från realsocia
lismen måste ompröva gamla 
ställningstaganden. 

Partiprogrammet är i 
många avseenden en kompro
miss, som dels anknyter bakåt 

till partiets historia, dels pe
kar fram mot det som vi menar 
måste vara VPKs utvecklings
riktning - ett brett, folkligt 
socialistiskt parti. 

Vi föreslår ... att nuvarande 
partiprogram inte längre ska 
gälla, att som programmatisk 
grundval för nästa kongress
period antas ett kort "mini
program" som markerar parti
ets utvecklingsväg mot ett 
brett, folkligt, socialistiskt 
vänsterparti, att senast vid 
partikongressen 1993 antas 
ett nytt partiprogram. 

Dälför måste vpk byta 
IUillll! 
1.Vpk måste byta namn för att 

Ben på tippen 
och andra landstingsfrågor 
Vpk går på högvarv i lands
tinget. Här det senaste knippet 
interpellationer: 

l. Biologiskt avfall. En lång
varig kampanj, som även vpk 
deltog i, fick landstinget att 
stänga sin sopförbrännings
anläggning i Lund. Vissa lands
ting har dock i stället övergått 
till de kommunala tipparna även 
för biologiskt avfall, t ex ampu
terade ben. Förekommer sådan 
även här, frågor vpk oroligt 

2. Kan vi lita pd sängen? Ni 
har väl läst om de nya men 
felkonstruerade sängarna som 
brakade ihop på ortopeden i 
Lund. Direktionen har, klokt 
nog, beslutat att köpa nya. Men 
är dessa verkligen avsynade, 
undrar vpk. "Kommer patienter
na att kunna känna sig säkra i de 
sängar av modell 'Lund 2001' 
som Lunds sjukvårdsprodukter 
AB nu byter liggöverdelarna 

å?" p. 
3. Landborgsgaraget. I Hel

singborg tänker de spränga in ett 
stort garage i landborgen, i 
närheten av lasarettets frisklufts
intag. Agera mot planerna! upp
manarvpk. 

4. Skyddsrum. Världen har 
blivit fredligare på sistone men 
man vet aldrig, och civila o
lyckor kan drabba nog så hårt. 
Helsingborg har tunga kemiska 
industrier och Barsebäcksverket 

inom räckhåll, men lasarettet 
saknar skyddsrum. V art ska 
patienterna och personalen ta 
vägen om det smäller, frågas i 
en vpk-interpellation. 

5. Amalgam. Många gillar 
inte att få kvicksilverhaltigt am
algam i sina tänder och privat
tandläkarna tjänar grova pengar 
på alternativa material. Erbjuder 
även den landstingsstyrda folk
tandvården sådana alternativ, 
frågar Eva Wigforss (vpk). 

6. Vikarier. Sjukvården har 
som vi vet haft svårt att få till
räckligt med semestervikarier. I 
Skåne behövs totalt hela 7000 
denna sommar. Rekryterings
kampanjer startar snart men 
räcker det? "Har du målsättning
en att förbättra vikarie
situationen jämfört med som
maren 1989?, frågar Je s per 
Krenchel (vpk) det ansvariga 
landstingsrådet 

7. Lönehöjningar. Det är eko
nomisk kris även i landstinget 
som har fått ett sparbeting på 
hela 115 miljoner. Samtidigt har 
landstingsråden fått sina löner 
höjda med 19 procent på ett 
enda Ar. Tänker du acceptera din 
löneförhöjning eller ansvarsfullt 
ligga kvar pl en gamla nivån, 
tillfrågas den högst betalde, Lars 
Walberg (m), i den sista infama 
vpk-interpellationen. 

klart markera ett brott med 
kominterntraditionen .. . 
2. Vpk måste byta namn för 
att partinamnet ska ge en 
korrekt innehållsdeklaration 

3. Vpk måste byta namn för 
att tydligt visa att partiet vill 
vara ett brett vänsterparti ... 

Vi föreslår att Vänsterpartiet 
kommunisterna som ett led i 
den socialistiska förnyelsen 
ändrar namn till Vänsterpartiet 
alternativt Socialistiska Vän
sterpartiet. 

Är kommunismen möjlig? 
.. . VPK har sedan en tid till
baka kommit till insikt om att 
överflödssamhället inte är 
möjligt. Jordens resurser är, 
och kommer att förbli, be
gränsade. Mänskligheten 
kommer under hela sin 
historia att leva under 
knapphet, åtminstone på 
vissa resurser. Därmed har en 
väsentlig förutsättning för 
kommunismen i marxistisk 
bemärkelse ryckts undan ... 

Om VPK inte klart kan 
visa förutsättningarna för 
kommunismen och göra det 
trovärdigt att detta 
samhällstillstånd är möjligt 
att uppnå, menar vi att tron på 
kommunismen bara är just en 
tro, av samma karaktär som 
religiösa åskådningar och hör 
därmed inte hemma i ett 
partiprogram. 

Vi anser det nödvändigt att 
VPK under den kommande 
kongressperioden ger ett 
utförligt svar på dessa och 
andra frågor kring 
möjligheten att förverkliga 
kommunismen ... 

Satsa på kollektiv
trafiken och gör det på 
bilismens bekostnad 
Det enda transportsystem som 
kan ge alla medborgare i ett 
sarnhälle god försörjning är 
kollektivtrafiken. En förut
sättning för detta är att kol
lektivtrafiken är väl utbyggd. 
Och för att få en väl utbyggd 
måste så gott som alla resurser 
som satsas på transporter sat
sas på kollektivtrafiken. 

De största resurserna 
satsas på bilismen idag och 

Forts pd sid 2. 



vna,ND 
ANSER ... 

Följ upp 
vänsterpolitiken 
I de senaste veckornas krisdebatt 
har vpk stärkt sitt förtroende ute 
på arbetsplatserna genom att 
konsekvent försvara låg- och 
mellaninkomsttagarnas intres
sen. 

Detta måste nu följas upp ge
nom att man söker ge alla som 
vill en förändring av politikens 
riktning At vänster ett 
perspektiv, en möjlighet att vara 
aktiva. 

En rättvis fördelningsplitik är 
ett av vpks varumärken. Det är 
bra. Vpk har krävt att skatte
reformen ska rivas upp för att 
den är orättvis. Lund är en stad 
med stora inkomstklyftor. An
delen miljonärer bland befolk
ningen är större än normalt. 
Samtidigt finns i Lund stora 
grupper låginkomsttagare inom 
vård och industri. För dem 
räcker inte den statliga skatte
sänkningen 1990 ens för att 
kompensera hyreshöjningarna i 
januari och mars. 

Det är också från dessa som 
proteststormen mot regeringens 
nedröstade åtstramningspaket 
kommit. Dessa grupper har ock
så aktivt visat vad de tycker om . 
LO-ledningens stöd till det
samma. De kommunalanställda 
hotade man vrida strejkvapnen 
ur händerna på, och de kom
munala avtalen blev antagligen 
sämre än om de hade fram
förhandlats i full frihet 

Arbetare på industrier och 
verkstäder lever under tvåårs
avtal som för 1990 ger mycket 
låga centrala lönepåslag. Metalls 
verkstadsavtal ger t ex 109 öre i 
timmen, cirka 1,8 %. Den 
lokala lönerörelsen som skulle 
rädda reallönen för 1990 hade 
precis börjat när hotet om 
lönestopp kom. Är det konstigt 
att många verkstadsklubbar och 
metallavdelningar krävt Leif 
Blombergs huvud på ett fat? 
Först ett dåligt tvåårsavtal och 
sedan ... 

Avgörande för om vpk skall 
utvecklas till hela vänsterns parti 
är i vilken mån partiet ännu 
bättre förmår känna pulsen på 
rörelser och opinioner bland fol
ket. Hur man förmår kanalisera 
dessa till konkreta förslag i par
lamentariska församlingar, och 
till förslag på nya massaktivi
teter. Snäv partiegoism är för
ödande för ett parti som försöker 
mobilisera folket för att förändra 
samhället. 

Bildandet av "Arbetarlistan" 
visar att vpk inte riktigt håller 
måttet som partiet för vänstern 
ute på arbetsplatserna. Kanske 
skulle ett seriöst förslag till val
samverkan med "Arbetarlistan" 
visa, även för fackliga 
aktivister, att vpk menar allvar 
med förnyelsen. 

Historikerstriden 
Regeringskrisenhar ju sitt intresse, 
det är inte det, men från Lunds 
horisont måste man nog anse att 
den offentliga polemiken mellan 
OlofNordströmoch K. ArneBlom 
har varit februaris stora och enga
gerande händelse. Låt mig ge ett 
kort, opartiskt sammandrag för 
VB's läsare. 

Det började med att Blom (en av 
Lunds halvtaskiga deckarförfatta
re, i klass med Jean Bolinder, om 
man säger så) hade varit ute och 
pratat om krigets vindar i Lund. 
Såvitt man kunnat utröna var det 
en ganska dramatiserad skildring, 
framför allt då av vintern 43, när 
Lund enligt Blom praktiskt taget 
stod i centrum för krigshändelser
na. Bombanfall skakade staden 
somdärutöver lamslogsavenfruk
tansvärd iskyla med svåra umbä
randen som resultat. 

Nu påpekade Olof Nordström 
(f.d.moderatpolitiker, Lessebopoj
ke) i en stillsam insändare att bomb
anfallet kanske ändå inte var så 
allvarligt: ett engelsk flygplan som 
hade kommit ur kurs släppte några 
överblivna bomber över en han
delsträdgård, varvidenheldelväxt
husrutor gick sönder, men att ska
dorna inskränkte sig till detta. På 
denna punkt fick han senare med
håll av ett samtida vittne som 
sanunakväll hade varit på syjunta 
på Västergatan och inte märkt M · 
got. FörövrigtframhöllNordström 
att vintern 1943 var utomordent
ligtmildoch atthan varen vän av
korrekta sakuppgifter. 

Blom svarade, skakad, att han 
stod för sina uppgifter och att han 
i Lunds Dagblad funnit belägg för 
det varit ett osedvanligt hårt vin
terväder. Vad gällde Nordströms 
personliga minnen från begiven
heterna så fick man se på dem med 

Programmet ... 
F orts fr dm sid l. 
därmed blir kollektivtrafiken 
bara ett komplement till 
bilismen. Vi tycker inte att 
partiet är tillräckligt tydligt i 
denna fråga .. . Bilismen 
kräver mycket mark, ett 
faktum som nästan inte alls 
debatteras . Vi bedömer att 
bilismen i sig själv kräver 
minst 20% av marken i de 
större samhällena. Det är idag 
bilismen och bostads
byggandet som slåss om 
markresurserna. Bilismen är 
därför det största hindret för 
att bygga bort bostadsbristen 

Samhället måste satsa allt 
på kollektivtrafiken. Denna 
måste vara så bra, så billig 
och tillgänglig att 
medborgarna har en rejäl 
möjlighet att välja bort bilen. 

Genom att man gör kollek
tivtrafi~en billig och 
tillgänglig för alla så kan man 
höja drivmedelsskatten 
kraftigt .. . 

stor skepsis; Nordströms höga ål
der och, antyddes det, därmed 
ökande senilititet, gjorde att de inte 
kunde vinna tilltro. Det var, vill 
jag tillägga, så man hajade till när 
man läste det Sen menade Blom 
också att Nordströms motiv för att 
ifrågasätta Bloms uppgifter var 
dubiösa, på ickenärmare utrett sätt 

Nordström svarade, med viss 
skärpa att han inte hade något 
specielltemotBlom, förutomhans 
dåligahandmed fakta, ochfårman 
gissa, klena omdöme. V ad gällde 
vädretvintern1943varNordström 
beredd att låta en opartisk gransk
ning av SMID's statistik fålla av
görandet Nordström ville också 
ha sagt att det var en frisk och 
härlig tid på 40-talet 

Efter detta har det kommit en 
ströinsändare som vagt stött Blom 
och samtidigt utvecklat en teori 
om attden engelske bombflygaren 
vid åsynen av glittret från växthu
sen trodde sig vara över havet och 
därför ansåg sig kunna fålla bomb
erna utan skada. 

Fortsatt 
demokratidiskussion 
Förra partikongressen beslu
tade att partistyrelsen skulle ta 
fram en rapport om demo
kratifrågan i hela dess bredd. 
Denna rapport skulle ligga till 
grund för en bred debatt kring 
demokratifrågorna. Ambitio
nen skulle vara att på 1990 års 
kongress anta ett 
demokratiskt handlingspro
gram. I arbetet skulle bl a ingå 
att ta fram konkreta de
mokratikrav att driva på 
arbetsplatserna. 

Någon rapport om demo
kratifrågan i hela dess bredd 
har inte tagits fram under kon
gressperioden. Det har inte 
heller förts någon bred debatt 
om demokratifrågorna i partiet 
... Det flims fler svåra frågor 
där det råder delade meningar i 
partiet. Ska t ex självstyrande 
arbetskollektiv ha arbets
givaransvar och vilken blir i 
så fall fackets roll? ... 

Men där står striden i dag. Ana
lytikerns uppgift är som bekant att 
försöka ta reda på vad som sker i 
det som synes ske. Blom är ordfö
rande i Lugi och Nordström är 
gammal idrottspolitiker och Lugi
räv, och det skulle förvåna om det 
inte finns vissa nycklar där. Vilka 
låter sig dock inte avgöras i dag, 
men vi ser med förtröstan tiden an. 
I sakfrAgan väntar vi nu på väder
statistiken, medan vi i frågan om 
krigshändelsernas omfattning och 
intensitet just nu måste anse att 
Nordström har ett klart sakligt 
övertag, ett övertag som inte för
ringats av motståndarens hysteri
ska debattstiL 

Lucifer 

Vitbok om VPKs kontader 
med~ kommuniststyrdl 
dlruturema i öst 
VPKs vänskapliga relationer 
till kommunistpartierna i öst 
har bestAtt genom decennier
nas lopp, ända fram till för
tryckarregimernas fall . Den 
demokratiska revolutionen har 
gjort att dessa kontakter åter
igen kommit till offentlig dis
kussion. Detta ska vi se som 
något positivt, för det ger par
tiet möjlighet att en gång för 
alla göra upp med den ideo
logiskt betingade felsyn som 
legat till grund för dessa för
bindelser. 

Det är ett demokratiskt an
ständighetskrav att alla doku
ment och fakta som rör dessa 
relationer redovisas, för parti
medlemmarna och för allmän
heten. 

S~apåNy Dag 
.. . Vi föreslår .. . att kongres
sen beslutar att till Ny Dag 
överföra de ekonomiska resur-



Ny moral! 
Nu när begreppet kommunist är 
på avskrivning är det tänkvärthur 
det, i det förflutna, legitimerat 
vissa attityder. Att vara kommu
nisthar alltid varitettstigmateck
en. Kommunister har setts med 
oblida ögon, fåttsämre jobb, deras 
barnhar medskamsenhet fåttdölja 
sina föräldrars åsikter. Ett litet 
antal kommunisters barn valde en 
annan attityd; De blev extrema, 
lät kommunismen bli aggressiv 
och överdriven, och klarade sig 
på det sättet. 

Kommunisterna led å ena 
sidan av "vanligt folks" förakt 
men fick A andra sidan sin belö
ning i den vällustiga vetskapen 
om att partiarbetet hade en högre 
mening. Såsom martyrer offrade 
sig kommunister för den histori
ska sakens skull, vare sig det 
gällde själsdödande flygbladsut
delning i oändliga villaområden 
eller oändligadiskussionerröran
de klassförhållandenas objektiva 
gestaltning under likaså oändligt 
långa medlemsmöten. Kommu
nisternas stora tröst var alltid 
förvissningen om att historien 
skulle rättfårdiga dem. 

I kommunalpolitiken har 
kommunisterna sett ner på sina 
politiska motståndare. Med ett 
överseende förakt har de borger
liga och sossarnas kommunalpo
litiska verksamhet setts som 
mygel, manipulationer och för
sök till personlig vinning. Kom
munisterna har anklagat sina 
motståndare för att inte ta upp alla 

ser som för närvarande läggs 
på VPK-information. 

Ända Ny Dags wmn! 
... Kopplingen bakAt till kom
interntraditionen [är] olämp
lig för en tidning .sol!l måste 
bli hela vänsterns udning .. . 

FöqlJid kvinnoperspektiv 
. . . Vi hemställer . . . till kon
gressen att besluta, att politi
kens utformning systematiskt 
skall utgå från att samhället är 
organiserat efter . kön med 
kvinnors underordnmg och att 
det bättre än hittills ska ge 
genomsyra de analyser och de 
konkreta politiska förslag 
som läggs fram [och] att par
tiet tar ett ansvar för att ut
veckla och fördjupa analy
serna om könsorganisationen 
i samhället och den ojämna 
maktfördelningen mellan män 
och kvinnor också i ett längre 
perspektiv än dagspolitiken 

frågor, inte skriva dem o proto
koll eller för att ta ut egendomliga 
ersättningar som inte tydligt rela
terades i protokoll till tagna be
slut. 

Det är därför som slopandet 
av partiets vetenskaplighet, eller 
som man sa i sovjet, partiets le
dande roll, är sA hotande. Partier 
blir då ingenting annat än andra 
partier. V arken bättre eller sämre 
ur moralisk synpunkt. Man tving
as acceptera att demokrati är val 
mellan moraliskt likvärdiga al
ternativ. 

Det är också därför som den 
nyasituationen ställer krav pA f.d. 
kommunister, samma krav som 
tidigare kommunisterna själva 
ställt pA de andra partiemas rep
resentanter, d v s öppenhet, of
fentlighet, inga dolda överlägg
ningar, ingen symbios mellan 
politiker och tjänstemän, alla frå
gor ska redovisas i nämnder och 
styrelser, utlägg, arvoden och 
kostnader i övrigt ska redovisas 
och inget mygel som utestänger 
minoritetspartier. 

Det var en vedertagen dis
kussionsmetod att när kommuni
sterna angreps svarade de inte , 
förklarade det inte sin syn pA just 
det problemet utan angrep istäl
let, pA ett revolutionärt sätt, an
griparens heder. Klassförhållan
den, objektivaomständigheteroch 
vetenskaplig analys blev till nö
dutgångar. Att smutskasta mot
ständarens ärlighetoch antyda än 
det ena än det andra blev i kom
munisternas värld till en gärning 
i framstegsvänlig anda. 

SA när signaturen lbm i en 
artikel om Musik-och teaternämn
den pA ett reservationslöst sätt 
smutskastar en tjänsteman istäl
let för att kritisera genom att re
dovisa vad frågan gäller, är det ett 
oväntat och sorgligt Aterfall i tra
ditionell praxis; Förakt för mot
ståndare och dribblande med 
fakta. 

RabertBerg 

Patis~ana 
I Vpk:s stadgar § l stAr a~t 
"Beslut fattat av högre partl
instans är bindande för lägre". 
En sådan toppstyrd organisa
tion stämmer inte med vAr syn 
på demokrati ... 

Stöd Eritrea; rat tiD 
självbestämm~ 
... Det är alltså nödvändigt att 
åter uttala ett kongresstöd för 
Eritreas självbe
s tärrunander ätt. 

Föntim «bl etiopiska 
regeringens brott mot d! 
mälskliga 13tigbetema! 

Experter från DDR ger de 
etiopiska torterarna råd. An
svarig för brotten mot de 
mänskliga rättigheterna i Eti
opien är regeringen med 
överste Mengistu Haile Mari
am i spetsen. 

Schackprojekt 
på Norra Fäladen 
Kommundelsnämndsförsöket 
lockar ibland tjänstemännen till 
förvaltningsövergripande pro
jekt. Ett exempel på det är en 
planerad kampanj för att sti
mulera till ökat schackspelande 
pA norr. Bibliotek, fritidsgård, 
daghem och skolor kommer 
förhoppningsvis inköpa pjäser, 
bräden och klockor och därmed 
skapa det materiella underlaget 
för ett uppsving. 

Ett organisatoriskt centrum har 
bildats på biblioteket, och från 
och med mars kommer biblio
teket ha öppet varje måndag kl 
18-20 för schackspelare i alla 
åldrar. Vill det sig väl kan en 
etablerad schackklubb knytas till 
projektet och kanske hålla i cirk
lar och tävlingsarrangemang. 

Projektets ledare, Finn Hag
berg, säger sig ha satt upp tre 
målsättningar för det hela: att 
öka schackspelandet över hela 
det kommunala fältet några 
snäpp, ordna speciella arrange
mang samt att bryta könsvallen 
genom att stödja tjejerna i deras 
spelande. 

En fjärde målsättning kunde 
vara (men det får vara måtta på 
antalet målsättningar) att knyta 
an till den schackkultur som de 
många invandrarna på Norra 
Fäladen tagit med sig hit, fram
för allt de som kommer från Öst
europa och den islamska värl
den. 

Coliios på biblioteket 
Eftersom vi har Finn Hagberg 
på tråden passar vi på att fråga 
om hur det går med den 
skandalomsusade utlåningen av 
populärlitteratur, som normalt 
inte köps av folkbiblioteken, 
vars folkbildningsideal och 
högskoleutbildade bibliotekarier 
inte vill sänka sig för djupt i det 
"kommersiella träsket". 

Det har varit ett positivt gen
svar från allmänheten och 
många politiker. Tove Klette 
(fp) gratulerade till exempel och 
erkände att hon älskade Biggles 
som ung, berättar FH. Vi har 
fått blommor och en dam i 
Malmö har skänkt 20 lättlästa 
böcker. En del bibliotekarier har 
väl reagerat negativt, men 
vaktmästare och kanslister på 
biblioteket har givit uttryck för 
nästan översvallande sympatier. 
De tror på att biblioteken skulle 
kunna locka till sig många fler 
låntagare om den enklare 
litteraturen tilläts och de tror på 
att en smakmognad då kan äga 
rum. 

Bibliotekarier är normalt mer 
kluvna. De vill inte släppa in 
litteratur som inte godkänts av 
Bibliotekstjänsts lektörer, men 
samtidigt vill de ute pA fältet 
ställa upp pA låntagamas krav. 
En del, som är ambivalenta kan 

tänka sig mindre stränghet när 
det gäller vuxna, men inte för 
barn, som sA att säga inte kan 
försvara sig. 

Personalen p! FäladsgArds
biblioteket, som tagit beslutet att 
släppa in Collins, Sheldon, 
Biggles, Kitty m fl tror att da
gens stora bildutbud måste mot
verkas genom ganska fräcka läs
stimulerande åtgärder från bib
liotekens sida. Läsandet har 
alltså ett värde i sig. 

Det bör kanske påpekas att 
biblioteket bara gjort ett litet 
inköp av populärlitteratur och att 
man i fortsättningen hoppas på 
gåvor från låntagama (och kan
ske VBs läsekrets). Tyvärr är 
läget det att bokanslagen till 
Lunds stadsbibliotek minskat i 
värde med 32 % under en tioårs
period och därtill har kommit 
nya media som fmansierats med 
bokanslaget. Utrymmet för extra 
bokinköp är därför mycket litet, 
avslutar FH och ser dyster ut. 
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Sommarvandring i öst 
-men var? 

kogatan 4 (ovanpå bokhandeln Ar
ken). 
amnesty International Tis 17-19 
Öppet hus för alla intresserade 
Magle stora Kyrkog 6. 
Smilanda (Kastanjeg 7).exp alla 
vard 12-15. Lörd PUB 21-01. 
Överraskningspub . Sönd Min 
mamma åker Wasaloppetl (På 
rullskidor i så fall- tjeJVasan är 
inställd pga snöbrist Sltt. snm.). 
Tisd styrelsemöte 18.00. Onsd 
Bostadsexp 17-19. storgruppsmö
te för kvinnogruppen, alla kvinnor 
välkomna kl 18.30. Vi delar upp 
oss i basgrupper, planerar tenm
nens arrangemang, feministisk 
självförsvars-helg, drama kurs i 
att ta plats-helg osv. Sista inläm
ningsdag för Dacke-kuriren. Ters 
bostadsexp 17-19. Rockexp 18-
20. PUB med bandet Laserjesus 
21 -01. Ja, det är vad som händer 
hos oss på Smålands. Have a nice 
day! 
Lunds Miljögrupp Må 19.00 års
möte på Bantorget 5. 

Vad gör grannarna? 
Förmånga är han bara "Träsk
mannen" eller "Dammtorps
gubben". Bara för ett fåtal är 
han Kurre. Han har Inte tid att 
gifta sig, städa eller deklarera. I 
övrigt är hans tid obegränsad. 
Dethandlar om Kurt Ingvar Hell
ström. Han ser ut som Y assir 
Arafats svenskakusinoch är född 
i Borås. Är son till en konditor. 
Slutade skolan när han tyckte att 
han kunde räkna och skriva till
räckligt. Började syssla med 
småaffärer. Hans grundsyn är att 
det inte fmns nä got skräp. V arken 
hos människor eller materia. Allt 
har sitt värde. 

Han hyrde ett gammalt ruckel 
i Dammtorp. Där bodde han i 20 
år. Han samlade "saker" i en intil
liggande lada. När det upptäcktes 
blev han utsparkad. Köpte en villa 
iSaltsjö-Duvnäs. Kontant Villan 
blev hans nya lager och bostad. 
Hus och tomt fylls av "värdesa
ker". Vad gör grannarna? Det är 
det filinen "Samlaren" handlar 
om. 
Visas pä Bio Södran fr o m ons
dag 18.30. Foto och klippning 
Erik Strömdahl. Barntilläten. l 
timme och 20 minuter. 

Dags att tänka på sommarvand
ring igen, tycker vi i Sektionen. 
För att summera: sommarvand
ringarna går nere i Europa, ca 
två mil om dan, övernattning 
mest i tält samt ett enkelt och 
billigt liv även i övrigt Antalet 
deltagare är mellan fem och 
tretti beroende på det aktuella 
resmålets attraktivitet. Alla är 
välkomna och kommer barn 
med brukar vi kunna lägga upp 
det hela så det passar dem. 
Årets vandring startar söndag 
den l juli och pågår &-9 dagar -
dvs lite kortare tid än vanligt. 

Sommarvandringarna brukar 
byta land varje år, och vi har be
tat av det mesta av Västeuropa. 
Nu är det av mänga skäl dags 
för öst, något som äntligen har 
blivit möjligt. Dock diskuteras 
ett par alternativ bland 
veteranerna. 

Familjenytt 

J -

Femtio år fyller på söndag 
översättaren Gunnar Sandin, 
Lund. 

J u bilaren är född i Skoghall i V ärm
land. Efter studentexamen i Karlstad 
1960 och fullgjord värnplikt som sig
nalist inom luftvärnet kom han till 
Lund. Studier av bl.a. historia, littera
turhistoria och geografi ledde till fil. 
kand.-examen vid Lunds universitet. 

Gunnar Sandin blev medlem av 
Lunds Syndikalistiska studentklubb 
1962. Han var en av dem som 1966 
gav ut "En ny vänster:• och. han delt~ 
i omvandlingen av bdskriften ZeniL 
Efter en period i Socialdemokratiska 
Studentklubben lämnade han denna 
och gick på 70-talet in i V pk. Han har 
i detta parti innehaft ett ston antal för
troendeuppdrag inom såvällokalorga
nisationen som Sklnes partidistrik.L 
Han ~resenterar f.n. partiet i namn
beredrungen och taxenngsnämnden i 

Det ena är Burgenland i Ung
ern (som väl heter något annat 
på ungerska). Burgenland är ett 
måttligt kuperat vinodlings
distrikt vid gränsen till Öster
rike, bl a känt för sina vin
odlingar. Annat som talar för 
Ungern är det rätt pålitliga som
marklimatet och den goda ma
ten. 

Det andra alternativet är Elbes 
dalgäng söder om Dresden. På 
dalsidorna finns fantastiska 
klippformationer som vi kan 
klättra i. Efteråt kan vi vila med 
att äka flodbåt någon mil. Even
tuellt fortsätter vi ett stycke in i 
Böhmen där floden byter namn 
till Moldau. 

Hör gAma av er med syn
punkter och frågor till Gunnar 
Sandin, tel 135899. Så småning
om kallar vi till ett planerings
möte här i VB. 

distrikt nr 8, s. v ebarp. 
Vidare har Gunnar Sandin spelat 

en central roll för att starta och driva 
Lunds Bokcafe, Lnnds Kommunis
tiska BIAsorkester (numera Röda 
Kapellet)och Veckobladet. Yrlcesmäs
sigt har han upprnärlcsammats för sina 
översättningar av samhällsvetenskap
lig och historisk litteratur frln engel
ska. tyska, franska och italienska. 

Jubilaren har mlnga hobbies och 
intressen utöver politiken, bl.a. mu
sik, fotvandring och jämvägsforsk
ning. Han är känd som en vänsäll per
son med mycket att berätta, Lex. en 
afton vid den sprakande lägerelden. 
Enl. uppgift kommer han att tillbringa 
högtidsdagen pi orten. 

Radio 
solidaritet 

-sh 

Vpk sänder i Lunds närradio 
99,1 MHz pA mändag dell; 26 
februari kl 17 .30. Vpks riks
dagsledamot Rolf Nilson kom
menterar dA de senaste parla
mentariska turerna kring rege
ringstaburetterna och vpks roll i 
90-talets politik. Lite av vpk 
Lunds akthiteter inför parti
kongressen i maj hoppas vi 
också kunna skildra. 

POSTTIDNING 

Blås- och 
körläger 
Som vanligt blir det blås 
orkesterläger och i år är det Rö
da Kapellet i Lund som ordnar. 
Men som ovanligt blir det också 
ett körläger, dvs en kombination 
av de båda. Bläsarna och 
sängarna övar var för sej (under 
kvalificerade ledare) men också 
tillsammans. 

Årets läger försiggår i Tore
kov den 24.6-1.7, dvs veckan 
efter midsommar, ett par sten
kast frän badstranden. Som logi 
rekommenderas tält men öm
mande fall kan få ligga inne. 
Barnen har egen musikledare 
men även teaterinstruktör. 

Avgiften är preliminärt 1000 
kr för spelande/sjungande vux
en, 700 för övriga vuxna och 
500 för barn i skolåldern. Rune 
Liljekvist, tel 115069, har fler 
upplysningar. 

Stilla fest hemma hos mej (Ö§ter
vångsvågen 32) 10 24.2 kl 20. Annu 
stillsammare samvaro sO 25.2. 

Gunnar Sandin 

HANNAS FLAKT. Ingen rep sO 25.2. 
RÖDA KAPELLET. SO 25.2 kl18 (obs 
ndenl) rep med gästdirigenten Jonas 
Forssell. 116 GolliwoQg, 120:2 No pa
saran, 157 Sida vid s1da, 164 Money, 
money. 
VKP IF. LO 24.2 15-17 träning på Ler
båcksskolan. 

Kompol trålfas må 26.2 kl19 på vpk
lokalen. Bokslut, budget, motioner. 

~l 
Detta nummer gjordes av Finn Hag
berg och Gunnar Sandin. 

Kontaktredaktör fOr nästa nummer 
Gunnar Sandfn. tel135899. 

Hemma
Rectangle


