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Fredag 20 april 

20- 26 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 Sö 22/4 17-21 Folk
musik-Gate. Torsd 26/4 direktsänt 
nöjesprogram i TV med diverse 
artister. Fre 27/4 kl 20 Svend 
Asmussen kvartett, 150 kr, 
förköp finns. 
BIO Södran Biljettbokning: 
131050 .Fre lö sö 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 Peter Green
away. Bf. Ironisk, svart komedi 
som handlar om människans be
satthet av spel och kärlek till na
turen. To 26/4 kl 18.30 Derek 
Jarmans "Englands yttersta dag
ar" Bf. On 25/4 o. to 26/4 kl 
21.00 "l fängsligt förvar". Polsk 
film om livet i ett kvinnofängelse. 
Matine sönd "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 må ti ens 19.00 på Bio 
Södran. "Rika tjejer jobbar inte". 
Bt . Fri entre. 
Lilla teatern stortorget 1. Bilj
best: 12 51 01. Fre lör 19.30 
"Franska kort eller Konsten att 
älska". Gästspel av teater Pro
teus. Inför publiken lättar Amor på 
slöjan med sina bekännelser. 
Erotiken är så mycket mer, vack
rare och sensuellare än svarta 
spetsar och utmanande poser -
den är sinnebilden av livets es
sentiella skönhet. 
Stadsteatern fre lö 19.30, SÖ 

16.00 och on to19.30 "Spex till 
1 000". Samproduktion med gym
nasieskolorna i Lund. 

Kulturen "Lund på 1000-talet", 
jubileumsutställning som bygger 
på arkeologiska fynd, visas på 
sönd kl 13 av fil kand Ingalill 
Alwmark. Carelinakören sjunger 
kl 14. Dir. Gunnar Hjert. 

Skall Lund byggas ut i Örtofta? 
Socialdemokraterna i Lund skrivelser till Eslövs och Lunds kunde räcka, menade han. 

och Eslöv har gjort ett kommunstyrelser gick ut på att Om det nu inte bidde den Nya 
gemensamt s k utspel _ man d~ två kommunerna skulle till- Örtoftastaden, vad bidde det 
vill samarbeta! Det är väl bra satta en samarbetsgrupp med då? Kjell Jansson menade att 
kan man tycka, man vad finns förtroendevalda och tjänstemän detta ändå var ett slags nytän-
det för stora planer? Samar- för att utreda vad man kan k~de som var unikt i landet. 
betsprojektet, som man vill göra. For några år sedan slogs kom-
kalla det, presenterades på en Några konkreta förslag till ut- munerna om varje l_iten chans 
presskonferens i Örtofta Folkets byggnad av Örtofta eller någon att växa. Idag kan Istället två 
Hus i tisdags. Från Lund var annan av tätorterna på gränsen k?mmuner samarbeta och 
utsända de socialdemokratiska mot norr fanns inte. Att det hjalpa varandra med utbygg-
kommunalråden Claes Göran skulle röra några hemliga pla- nadsområden. 
Jönsson Larry Andow och från ner, som Sydsvenskan Det låter ganska naturligt, 
Eslöv främst Kjell Jansson. "avslöjat", på en ny m~n det han?lar allts~ om den 

Två problem behövde lösas: Stångbystad eller Hardeberga- bnstan?e regwnplanenngen, en 
Lund har utrymmesproblem för stad i Eslöv s kommun planenng över kommungrän-
fortsatt utbyggnad, alltmedan förnekades bestämt från både serna. Sådan har Lund erfaren-
bostadskön växer. Så fanns det eslövs- och lundasossarna. het av söderut inom SSK. På 
behov av en gemensam vatten- Misslyckade sovstäder finns det VB:s fråga om SSK borde lit-
vårdsplan för Kävlingeåns dal- gott om avskräckande exempel vidgas till att även omfatta 
gång. "Låt inte ån skilja oss på menade Kjell Jansson, som Eslöv, svarade man undvikande 
utan förena oss!" blev då mot- också tyckte att det borde vara och tyckte nog snarast att SSK 
tot. Tärlkbara samarbetsprojekt Örtoftaborna själva som borde är ute som planeringsorgan, 
kunde vara en gemensam bo- sätta gränsen för ortens utbygg- och skälet är att det är alltför 
stadförmedling och kanske nadd. Där bor idag 500 själar, malmödominerat. 
kring företagsetablering och tu- varav en handfull var närva- Thomas Schlyter 
ristinformation. Likalydande rande, och det dubbla antalet 

Lundakommunalråden (s) Lany Andow och Claes Göran Jönsson, på gränsen till vad VB brukar skriva om 
nämligen Lunds kommun. Av detta skäl avbildar vi inga eslövspolitiker. ' 

Bo Hammar till Lund på första maj 
Riksdagsman Bo Hammar, känd 
från TV, konstitutionsutskottet 
mm blir huvudtalare på vpk 
Lunds förstamajdemonstration. 
Han har varit här förr och även i 
övrigt går firandet till stor del i 
trygga banor: öppet hus i stads
hallen, en massa blåsmusik, 

fest. Däremot blir det en del nya 
banderoller, betingade av det 
radikalt nya politiska läget. Om 
socialdemokraterna som det 
väntas beslutar om en Öresunds
bro nu på fredag (se ledaren) 
kommer den frågan säkert att 

lyftas fram i demonstrationen. 
Det kommer att förstarnaj 

propageras med bl a lokala affi
scher, högtalarbil och flygblad. 
De senare blir f ö klara för 
utdelning först på tisdag. 



\ZPK111ND 
Tågtunnel 

ANSER ... 
I Arbetet kunde man den 8 april 
läsa att Svend Auken, ordfö
rande för socialdemokraterna i 
Danmark, hade uttalat sig för 
en bil- och järnvägsbro mellan 
Malmö och Köpenhamn. Han 
menade bl a att det är en miljö
satsning eftersom det stimulerar 
järnvägstrafiken och att en järn
v ägsförbindelse inte skulle 
kunna bli till annars. Har so
cialdemokraterna redan bestämt 
sig för att det inte skall bil nå
gon järnvägstunnel? 

De flesta undersökningar som 
har gjorts har visat att en majo
ritet är mot en fast bilförbindel
se. Samtidigt vill en majoritet 
ha någon form av fast förbin
delse. Sammanfattningsvis 
borde det betyda att det byggs 
en järnvägstunnel. 

Nu vet vi att näringslivet vill 
trycka på för att så snabbt som 
möjligt få både snabba väg- och 
järnvägsförbindelser. Men även 
kommunledningen för Malmö 
kommun, förlåt stad, vill ha en 
bil- och järnvägsbro. 

Malmö har blivit ett slagfält 
för rikspolitiken. Inte minst un
der den nuvarande socialdemo
kratiska regeringen, som verkar 
göra allt för att gå malmösos
sarna till mötes. När de t ex 
valde att låta Kockums få fort
sätta istället för Karlskro
navarvet Dessutom gör rege
mgen allt för storkapitalet. När 
de t ex lät SAAB få huvuddelen 
av Kockumsområdet. 

Nu har det dessutom tillsats 
en ny kommunfullmäktigeord
förande i Malmö. Praktikjobb 
för att öva upp sig till att bli en 
ny statsminister? Ingen har väl 
kunnat missta sig på hans vul
gära tro på en bro. 

Så antagligen kommer social
demokraterna idag att belsluta 
sig för att stödja Malmö kom
munlednings planer på att låta 
Malmö bli en ny metropol. 

Europa är en av de mest tätt
befolkade delarna i världen. 
Södra Asien är det enda större 
område som är mer 
tättbefolkat. I så tättbefolkade 
områden är bilen mer ett hinder 
än ett hjälpmedel. För 
Danmarks del handlar det här 
även om att få Kastrup att 
kunna konkurera med andra 
europeiska storflygplatser. Men 
även en satsning på flyg kan 
v ara vanskligt i ett så tättbe
folkat område. Flyget kräver 
dessutom oerhörda energiresur
ser. 

Så om det nu tvunget ska 
satsa på en sådan här jättestad, 
så vore en järnvägstunnel 
åtminstone en bra grund för en 
vettig trafiklösning. Både för 
regionaltrafik och för 
fjärr trafik. 

V pk Lurui, styrelsen 

Allt går igen 
Finlands sak är vår hette det för 
många 1939-40 och för vissa även 
1941. Den som visade bristande 
entusiasm för den politik som för
des av Mannerheim, Ryti och T an
ner kunde åka på en snyting eller 
hamna i arbetsläger. Så illa är det 
inte i dag; uteblir man från de bal
tiska manifestationerna kan det 
möjligen noteras i Jan Mårtens
sons lördagskrönika. På stortor
get varje måndag kl 12 talas där 
numera klartext "i bjärt kontrast 
mot det officiella Sveriges rädd
hågsna försiktighet." Det officiel
la Sverige ? Etablissemanget står 
redan på barrikaderna. För oss 
riktigt räddhågsna återstårväl bara 
att hålla käft. 

Särskild skuld 
Men nu såg jag, tyvärr har jag 
glömt var och kan alltså inte ange 
källan, ett uttalande som angrep 
den svenska regeringens politik, 
med argumentet att Sverige hade 
en särskild skuld att betala till de 
baltiska folken p.g .a. baltutläm
ningen. Därågades måttet för mig. 
Låt mig helt kort friska upp min
net. 
Till Sverige kom under slutet av 

av andra världskrigetdrygt 3D, 000 
civila baltiska flyktingar. De fick 
stanna, det är inte dem det här 
handlar om. Men i början början 
av maj 1945 kom 161 man ur 15:e 
lettiska SS-divisionen- 7 ester, 
l l litauer och 149letter. Den ena 
gruppen kom från V entspils, den 
andrafrånDantzig. Förbandethade 
skiftande öden bakom sig. Under 
slutet av kriget hade en del av det 
ägnat sig åt upprensingsaktioner 
mot de antifascistiska partisaner 
som verkade i skogarna, andrahade 
sysslat med diverse uppgifter i det 

kända koncentrationslägret Stutt
hof utanför Danzig. När soldater
na kom till Sverige erbjöds de att 
diskret lägga undan sina tyska 
uniformer- svenska myndigheter 
och kanske främst krigsmakten 
visade en generös attityd mot ty
ska militärer, kanske för balansera 

den avoghet som som visats t.ex. 
judiska och antifascistiska flyk
tingar under kriget. Erbjudandet 
om klädbyte avvisades och man 
insisterade på att bli behandlade 
som soldater. Under lägertiden 
behöll man också i stor utsträck
ning den militära disciplinen, och 
officerarna umgicks fritt och 
kamratligt med sina svenska kol
legor. Ibland brukar det framhål
Jas att en del av de meniga i det 
baltiska förbandet var tvångsre
kryterade och det tycks vara sant. 
Men det är också sant att en hel del 
av de internerade var frivilliga. 

Baltmördare 
Enligt standarduppgörelserna ef
ter kriget skulle i neutralt land 
internerade militärer återbördas till 
den av de allierade maktema som 
var ansvarig för resp. frontavsnitt. 
Det innebar att baltema skulle 
tillbaka till Balticum. Så skedde 
också, dvs ett tjugotal fick p.g.a. 
sjukdom etc stanna i Sverige. Men 
1946 repatrierades 146 av dem till 
Lettland. Efter en lägervistelse på 
ett halvår frigavs alla utom fyra, 
som ställdes inför rätta. 1947 arre
sterades flera av de tidigare fri
släppta och dömdes för krigsför
brytelser. P.O. Enquist, som gjort 
den grundligaste undersökningen 
av förloppet och som är min hu
vudkälla här, uppskattar att maxi
malt 30 av de 146 ställdes inför 
rätta, en ganskalåg sifframed tanke 
på vad förbandet sysslat med. Flera 
av demdömdes tilllångvarigastraff 
i arbetsläger, ingen av de repatrie
rade dömdes dock till döden. 
Före, under och efter utlämning

en utsattes den socialdemokrati
ska regeringen för en utomordent
ligt hård kamp an j- 'baltmördare" 

v ar ett icke o v an! i g t skällsord. Le
dare för denna kampanj var det 
nationella Sverige -officerskåren, 
högerpressen, kyrkan, akademi
kerna. K yrkaherdar predikade om 
hur den svenska fanan nu skulle bli 
fläckad för evigt, uppsalastuden
ter samlades till protestmöten på 

universitetstrappan, i skolorna 
orienterades skolbarn under mor
gonbönen av sina lärare och antog 
därefter skarpa resolutioner. Tu
sentals människor samlades i Hum
legärden med facklor och bloss 
och tände "frihetens eldar" och 
lyssnade till talare som krävde att 
inte blott de baltiska utan också de 
tyskamiltäremaskullestanna. Rys
sarna betecknades som barbarer 
som hade för vana att gräva ner 
sina krigsfångar i jorden med bara 
huvudet ovanför marken varpå de 
sparkade sönder huvudena. Hela 
det borgerliga Sverige, från Per 
Wrigstad i Expressen högerot till 
Dagsposten kunde under dessa 
förhållanden bara sluta upp som 
en man mot de grymma horderna i 
öster. Speciella hatfigurer blev 
Osten Unden och Ernst Wigforss, 
som försökte inta en nykter håll
ning i rysshatets Sverige. 

Vår tidsUnden 
Den som tror att man kan ta ställ
ning till Sveriges förhållande till 
Balticum utan att därmed också ta 
ställning till vem som ska ha 
makten i det svenska samhället 
bör no g bereda sig på en del bes vi
kelser. Utrikesminister Sten An
dersson skulle man kunna säga en 
hel del om och det är kanske inte 
Osten Unden eller Ernst Wigforss 
man främst tänker på i samband 
med honom. Men i dag spelar han 
deras gamla roll i den svenska ut
rikespolitiken och han och rege
ringen förtjänar på denna punkt 
stöd mot den grumliga nationali
stiska opinion som nu håller på att 
mobiliseras. 

Nyafackel-och korståg 
Myten om baltutlämningen trodde 

jag man skulle slippa möta igen. 
Men nu är den här igen, redo att 
göra tjänst. De riktiga svenskarna, 
de som var tyskar under kriget, 
amerikaner på 50-talet och Brys
seleuropeer i dag, tycks samla sig 
för nya fackel- och korståg. Allt 
går igen. 

Lucifer 



Idrottshall i Lund 
I fritidsnämnden har vpk och s 
tillstyrkt byggandet av en ny 
idrottshall i anslutning till 
Bellevuehallen, och i kom
munstyrelsen har alla utom mp 
sagt ja till en idrottshall för 30 
miljoner kronor. Således har 
även vpk sagt ja till en så stor 
idrottssatsning i Lund samtidigt 
som kommunen har lagt ut 
sparbeting på nämnderna. på 
grund av ett kärvt ekonom1skt 
läge. 

Man kan naturligtvis fråga sig 
om detta är ett riktigt beslut. 
Denna idrottshall har ibland 
kallats publikhall och ibland 
tennishall och nu brukar den 
kallas allroundhalL Är det rim
ligt att i Lund bygga en publik
hall för 30 miljoner kronor 
idag? Nej det tycker inte jag att 
det är. Är det då rimligt att vi 
bygger en lika dyr tennishall åt 
ATL (Allmäna Tennisklubben i 
Lund)? Även här är svaret nej! 
Det vpk har sagt ja till är inte 
en publikhall och inte en ten
nishall, utan en hall med en 
ovanligt stor golvyta som rym
mer tre handbollsplaner för 
träning och motion, eller fyra 
tennisbanor, eller som kan an
vändas på ett flertal andra sätt. 
Genom att Bellevue AB bygger 
hallen för pengar lånade av 
kommunen får vi en ändamåls
enlig stor golvyta i en hall till 
en låg byggkostnad. 
Kommunen hyr sedan hallen av 

Bellevue AB under 20 år för 
en kostnad som är lika med 
räntan på byggkostnaden, vilket 
är förmånligare än om vi skulle 
bygga själva. Genom att sedan 
låta ATL sköta driften, betala 
en del av hyran och driftskost
naderna får vi ett bra tillskott 
till kommunens idrottslokaler 
till en rimlig kostnad. ATL gör 
naturligtvis inte detta utan mot
prestation. Det A TL får _av 
kommunen är ett betydhgt 
större antal timmar i en hall än 
man annars skulle vara berätti
gade till; idag får man ingen
ting. 

Ar det då rimligt att vi satsar 
så mycket på idrotten med da
gens ekonomi, och så.mycket 
på tennis som det ändå blir? De 
ungdomar som spelar tennis får 
idag betydligt mindre stöd än 
de som spelar fotboll eller 
handboll om man räknar per 
person. Det är alltså rimligt ~tt 
ett visst stöd också går till 
ungdomstennisen. Man kan 
också se hallbyggandet i ett 
något större perspektiv. Något 
som jag tycker är av stor 
betydelse är att ge möjlighet för 
alla att kunna syssla med idrott 
och motion utan krav på 
resultat och regelbunden 
träning . Detta är något som 
idrottsföreningarna idag inte 
klarar av att ge. Allmänheten 
har idag små möjligheter till 
spontanidrott för nöjets och 

Rabbel i ruinen 
. . . 1795 var den genomsnittliga 
veckolönen i N orthamptonshire 7 
shilling 6 pence, den årliga total
utgiften för en familj på 6 personer 
36 pund sterling 12 shilling 5 pence, 
familjens totala inkomst 29 pund 
sterling 18 shilling, den av fattig
värden täckta bristen 6 pund sterling 
14 shilling 5 pence. I samma grev
skap utgjorde år 1814 veckolönen 12 
shilling 2 pence, den årliga utgifts
summan för en familj på 4 r.ersoner 
54 pund sterling, 18 shilling, 4 
pence, familjens totala inkomst 36 
pund sterling 2 shilling, den av 
fattigvården täckta bristen 18 pund 
sterling 16 shilling 4 pence . .. (del I, 
s 595f) 

Kan ni tänka er kommuna
råden Andow & Jönsson (s) i 
sällskap med en mängd icke
marxister stå och rabbla sådan 
statistik inför publik? Nej, ty 
även om man anser att Marx 
"Kapitalet" är en stor klassiker 
som tål att läsas högt ur, inser 
man också att den innehåller 
många och långa transport
sträckor. 

Men det finns tydligen klassi
ker och klassiker. Eller hur ska 
man annars förklara att en massa 
lunda okristna lundabor ställer 

upp på en maratonläsning av 
hela bibeln, inklusive transport
sträckor som är än mer formi
dabla 

... Sihas barn, Hasufas barn, 
Tabbaots barn, Keros' barn, Sias 
barn, Padons barn, Hagabas barn, 
Giddels barn, Gahars barn, ReaJas 
barn, Resins barn, Nekadas barn, 
Ussas barn, Paseas barn, Besais barn, 
Meunims barn, Nefusesims barn, 
Bakbuks barn, Hakufas barn, Harhurs 
barn, Mehidas barn, Harsas barn, 
Barkas' barn, Siseras barn, Temas 
barn, Nesias barn, Hatifas barn ... 
(Neh. 7: 56-56) 

Vi i vpk Lund, partiet med en 
egen maratonsektion, uppskattar 
förstås själva prestationen men 
är starkt tveksamma till det 
kulturella och religiösa värdet av 
denna bibelläsning. Dessutom 
har saken ett par allvarligare 
aspekter: 

l. Tillställningen äger rum i 
Drottens kyrkoruin. Det är en 
fascinerande och värdefull lokal 
som vårt parti var med om att 
rösta fram. Och den borde kunna 
användas mer. Men den står ju i 
direkt, öppen förbindelse med 

motionens skull. Skall vi klara 
av att ge människor en 
möjlighet till verklig 
breddidrott på detta sätt måste 
vi också bygga fler ändamåls
enliga stora och billiga golvytor 
för idrott. 

Min slutsats är att det är ett 
rimligt beslut att bygga denna 
allroundhall, men att det är oer
hört väsentligt att man utformar 
driftsavtal på ett sådant sätt att 
hallen blir ett tillskott till 
breddidrotten i första hand. 
Kan man sedan också använda 
den till publikidrott och andra 
arrangemang som betalar sina 
egna kostnader samt ger 
överskott att använda till den 
övriga verksamheten kan väl 
detta knappast vara en nackdel. 

Göran Fries (vpk), 
ordf i frilidsnämnden 

bl a den kommunala konsu
mentrådgivningen som blir störd 
och tvingas stänga temporärt. 
Rådgivarna Gunilla Ekberg och 
Krister Palmkvist tycker att detta 
är trist och gillar heller inte att 
nattliga bibelläsare förfogar över 
huvudnyckeln till lokaler med 
sekretessbelagt material. Vi 
själva tycker att den tillfälliga 
och jippoartade lokalanvänd
ningen borde vika för den re
guljära och seriösa. 

2. Lund har kanske inte lika 
många kyrkor nu som under 
tidig medeltid men skillnaden är 
inte så rasande stor eftersom 
man bör räkna med alla fri
kyrkor, allitfrån pingstvännerna 
till garnmelkatolikerna. Lokaler 
saknas alltså inte. Det var också 
välbeställda statskyrkans åsikt 
när den ombads att ekonomiskt 
bidra till upprustningen av Drot
tens gamla kyrka. Därför blev 
det inga pengar från det hållet 
utan i huvudsak bara från den 
världsliga kommunen. 

Men nu passar tydligen galo
scherna. 

Gr 

Nya kaferonden: 

Billigt 
Någon har hört av sej och tyckt 
att VB borde skriva snälla saker 
om de kafeer som recenseras. 
Då kanske de prenumerar på 
tidningen för allmän läsning 
bland gästerna. 

Låt oss omedelbart ta fasta på 
detta och lovprisa Kaffestugan 
Teaterkafeet för att de erbjuder 
kaffe med påfyllning, ostsmör
gås, wienerbröd och morgon
tidning för endast 18 kr! Tid
ningen är i detta fall (innan de 
eventuellt prenumerar på VB) 
enbart Arbetet men det är 
vackert så. 

Det har varit regimskifte på 
stället sen VB var där sist vilket 
motiverar en ny behandling. 
Det är ett jugoslaviskt par som 
driver det nu. De har placerat 
en svensk bordsflagga vid 
kassaapparaten men annars bara 
gjort små förändringar i inred
ningen. Den är följaktligen inte 
särskilt insmickrande vilket 
märks på publiken som är tra
ditionell ( arbetarrörelsefunktio
närer från det egna huset, 
svenskelever från KV) och rätt 
liten. Det tycks alltså inte gå så 
bra det hela och den billiga 
frukosten är kanske ett lockpris. 
Men man tackar och tar emot. 

Det finns en balkaninspirerad 
och trevlig pirog som anknyter 
till innehavarnas hemland men 
det var inte den vi skulle be
döma, utan t ex ostmackan. Ju
goslaver brukar förstå sej på 
bröd; detta har de nog inte 
bakat själva men de har i alla 
fall valt ett vallmobröd med 
ovanligt mycket vallmo och det 
är gott. Osten är däremot salt 
och något torr. Ett salladsblad 
skulle kanske ha bidragit till att 
bevara fukten. 

Wienerbrödet är av den söta 
typ med mycket mandelspån 
som vi gillar. Men det är en sak 
att gilla s j älv a typen och en helt 
annan att kurrna uppskatta det 
konkreta exemplar som vi prö
vade i onsdags: inte bara bakat 
utan sannolikt också upptinat 
före påsk. Torrt, med andra 
ord. 

Kaffet: det svagaste i stan. 
Man kände sej förflyttad till 
Vetlanda. Vi som trodde att det 
turkiska kaffet ingick i jugo
slavernas kulturella arv. 

Det finns alltså förklaringar 
till att man kan hålla så låga 
priser. Det nya teaterkafeet är 
billigt i mer än ett avseende. 

Kanske är det fruktlöst att ni 
håller utkik efter Veckobladet 
nästa gång ni kommer dit'. Men 
Arbetet är ju inte så dålig den 
heller. 

Gr 
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lA= stadsbiblioteket må 23/4 19.00 
Författarafton med Arne H 
Lindgren, "Från svart dagbok till 
psalm" Obs på filialen Väster. Ti 
visn ing för allmänheten av 
huvudbiblioteket kl 18.30. On 
25/4 19.00 Robert Fisker, den 
danske barnboksförfattaren, 
berättar om sina böcker i Gröna 
Rummet. 
På östfronten allting nytt
utmaningar för samhällsveten
kapen. Samhällsvetenskapernas 
dag på Palaestra tre 9-12. 
Svensk kommunism efter 
östeuropas fall med bl.a Per T 
Olsson SDS, Bo Hammar Vpk 
samt Frank Baude KPml(r) kl 
19.30 i AF-.huset. Arr student
aftonsutskottet 
Planetariet Ti 18.30 "Bland 
stjärnor och planeter". Kl 20: 
"Vårens stjärnhimmel". 
Forum för kvinnliga forskare: 
forskarluncher (medtag matsäck, 
dryck finns att köpa). Idag 11.45-
13.00 "Giftig algblomning Edna 
Graneli. Nästa tre: "Feminism och 
författarskap", om Christina 
Angelfors avhandling "La double 
conscience" , Sigbrit Swahn. 
Smålands Kastanjeg.7. må-tre 
exp-tid 12-15 samt tord även 16-
19. Bostadexpon-to 17-19. Fre 
sista dagen att skriva upp på 
lördagens gästlista. Lö Kurs i 
feministiskt självförsvar. Några 
platser finns kvar, så alla 
intresserade kvinnor kan komma 
ner till Expen 9.30 med oömma 
kläder och korta naglar. 
Välkomna! På kvällen 22-02 
Disco å la Öhman . Sö fr 9.00 
andra dagen i kursen i fem inistiskt 
självförsvar. Må 18.00 matlagning 
inför kulturveckan. 19.00 
valberedningsmöte på expen . Ti 
inget särskilt. On 12.00 handlar 
kulturutskottet färg mm Kom och 
hjälp till! 18.00 Kulturutskotts
möte. To Pub med bandet Kat
Onoma, 22-02. Deadline för 
Dackekuriren 2/90. 
Diverse: Smålands har röjardagar 
29/4-1 /5. Vi bjuder på mat och 
dryck till alla som hjälper till. Fre 
27/4 är sista inlämningsdag för 
bidrag till kulturveckan. Kultur
utskottet behöver hjälp inför och 
under kulturveckan. Kom gärna 
ner på expen och sätt upp er på 
ett pass. 
Att bygga demokrati i öst och 
väst, ju r kand Erik Göthe, ons 
18/4 kl19.30 Eden sal116. 
Lunds Miljögrupp lö sö miljöför
bundets årsmöte på KynnefjälL 
Må Eyfa-bike tour 
amnesty International Tis 17-
19 Öppet Hus för alla intres
serade. Mag!e stora Kyrkog 6. 

Gamla 
stridshingstar? 
Vpk Lund föreslår inför årets 
kongress att partiet byter namn. 
I ett uttalande under rubriken 
"För ett brett vänsterparti" re
dovisar vpk Lund bakgrunden 
till kravet på namnbyte och för
nyelse av partiets program. 

V arken frågan om namnbyte 
eller förnyelse av partiets pro
gram är kontroversiell i Lund. 
Det som däremot väckt debatt 
var kravet på att vpk Lund obe
roende av vad som sker på 
kongressen kommer att byta 
namn. Efter omröstning togs 
detta avsnitt bort ur uttalandet. 
I motionen kvarstod dock 
beslutet om namnändring för 
vpk Lund efter en votering där 
drygt 30 % oponerade sig. 

I vpk Lund sägs det vara högt 
i tak. I praktiken är det dock 
lätt att slå skallen i taket även 
här. Själv tillhörde jag de som 
reserverade sig emot ovan
nämnda motion. Idag får jag 
höra av en av våra kongressde
legater att man tolkat min re
servation som att jag är emot 
ett namnbyte. Detta trots att jag 
redan i mars 1986 i VB nr 9 i 
ett inlägg pläderade för att vi 
måste ta bort ordet kommunism 
om vi verkligen menar något 
med vårt avståndstagande till 
den totalitära sovjetstaten. 

Formuleringarna i uttalandet 
och i ännu högre grad det ulti
mativa beslutet om namnbyte 
framstår för mig närmast som 
ett beställningsverk av dem 
som vill förhindra en 
förändring av partiet. Motionen 
och uttalandet tvingar in den 
andra parten i en 
försvarsposition som dessutom 
gör det lättare att mobilisera 
stöd bland de som förhindrade 
en förändring på förra kongres
sen. Allt detta äventyrar en för
ändring som egentligen tycktes 
rätt given för bara någon månad 
sedan. I förlängningen kan det 
innebära en ytterligare upp
splittring av vänstern tvärtemot 
vpk Lunds uttalade ambitioner 
om en bred vänster. 

Vpk Lunds kongressdelegater 
är säkerligen ärliga i sin avsikt 
att förnya och förändra men 
ibland undrar jag om om det 
inte också vore bra om vi fått 

Kari n Blom 
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Ulla och Hanna 
hos Barbro i 
Malmö 
Onsdagen den 25 april 
framträder "Harmas Fläkt" 
tillsammans med skåde
spelerskan Ulla Rodhe på 
Cafe Barbro i Studioteatem, 
Norra Skolgatan 8 i Malmö. 

Programmet "Örnen som 
inte ... ", en fabel ur Beppe 
Wolgers "Djur som inte", 
med musikaliska inslag 
börjar kl 21.00. Harmas 
Fläkt är som bekant en 
kvinnlig blåsorkester här i 
Lund. Ulla är skådespe
lerskan Ulla Rodhe och 
Cafe Barbro är ett teaterkafe 
i Malmö. Musiken är 
arrangerad av Ulf Teleman 
och dirigent är Birgit Stare. 

Spyro Gyra i stan! 
Efter långa och tuffa förhand
lingar har Mejeriet lyckats boka 
den amerikanska supergruppen 
Spyra Gyra. Det här är säkert en 
av de flitigast konserterade 
grupperna i fusion-bagen. Spyra 
Gyra live blir en sprakande 
rytmfest med funk, latin och 
jazz. Biljettema kostar 170 kr 
och kan förköpas på Folk Å 
Rock och i Cafe Med Mera. 

förnyelse bland delegaterna. 
Lars Bengtsson, Ulf Nymark, 
Sven-Hugo Mattsson med flera 
har varit på de tidigare kongres
serna. På- sätt och vis represen
terar de mera en gammal kon
flikt än de nya lösningar vi 
måste utarbeta. De är som om 
vi förde fram samma gamla 
stridshingstar till den 
förväntade bataljen. Den 
kongressförberedande gruppens 
arbete tycker jag i vissa 
avseenden speglar detta. Ivern 
att äntligen åter ta upp den 
gamla striden, nu med facit i 
hand, har lett till ataktiska och 
felaktiga beslut. Ett exempel på 
detta är beslutet vid vpk Skånes 
årsmöte att distriktet ändrar 
namn efter kongressen. Vpk 
Lund och vpk Malmö har 
genom detta redan påtvingat 
hela distriktet ett namnbyte. 
Men vad blev det av vår kritik 
av den demokratiska centralis
men? 

L-A lönsson 

POSTTIDNING 

Osteuropa 
i förvandling 
1989 gick en epok i graven. 
Efterkrigstiden tog äntligen slut. 
Maktförhållandena i världen 
försköts . Spelet förändrades på 
den europeiska scenen, flera 
aktörer försvann, gamla 
konflikter förlorade sin 
giltighet, nya uppstod med nya 
flyktingströmmar som följd. 
Kulisser, symboliska de
korationer bars ut eller förstör
des. 

Men scenen är inte tom. 
Många krafter kämpar om mak
ten. Nya fanor höjs. Vilka är 
dagens grundläggande konflik
ter och huvudaktörer? Mot vilka 
framtida lösningar kan spelet ut
vecklas? Vilken roll har vänst
ern och socialismen i det spelet? 

Fredsforskaren Kent Lindkvist 
inleder en diskussion om Öst
europas omvandling måndagen 
den 23 april kl 19.30 i Vpk 
Lunds lokal, Bredgatan 28. 
Arrangör: Vpk Lunds interna
tionella utskott 

Appellmöte om läget 
med Ulf Nymark & Gunlög 
Stenfelt lördag 21/4 kl 11-12. 

RÖDA KAPELLET. Sö 22.4 kl 18.45 
rep på Kapellsalen inför första maj. 
Gående: 1,5,8,31,32, 39, 100,108, 
166, 170, 180, 217, 224. Stående: 
120/173, 184, 190:3, 223, 225, 226, 
227. Ring notansvarig (Rune) 
115069 för notbeställning. 
HANNAS FLÄKT. Sö 22.4 kl17 (obs 
tiden) rep Palaestra. On 25.4 kl 20 
samling utanför Cafe Barbro . Ge
mensam bil från Lund. Glöm inte 
nolstäiii 

Kompol förbereder kommunfull
mäktige. 

Dena nummer gjordes av Lars Borg
ström, Gunnar Sandin och Lars 
Svensson. 

Kontaktredaktör för nästa nummer 
Gunnar Sandin, tel135899. 
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