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Fredag 27 april 

27 april- 3 maj 
VB:s kalendarium över kulturarr
angemang och andra offentliga 
tillställningar fo rtsätter i regel på 
sista sidan. Interna möten åter
finns i mötesspalten på sista 
sidan. 

Mejeriet Jazzföreningen Plekt
rum: Fre kl 20 Svend Asmussen 
kvartett, 150 kr, förköp finns . Lö 
kl 21 Torsons, förband The Girls. 
Sö Jazzföreningen Plektrum: 20 
Spyro Gyra, bilj 170:- To 3/5 
direktsänt nöjesprogram i TV med 
div. artister. 
BIO Södran Biljettbokning: 
131050 Fre lö sö 18.30 Derek 
Jarmans "Englands yttersta da
gar" Bf. On, to 18.30 "Sensom
mardagar" med Bette Davis o 
Lillian Gish. Fre, lö, sö kl 21.00 "l 
fängsligt förvar" polsk film om livet 
i ett kvinnofängelse. On, to 21.00 
"Kvinnorna på taket" regi C G 
Nykvist. En sällsam visuell upp
levelse mellan fantasi och verk
lighet med Amanda Ooms, He
lena Bergström och Stellan Skars
gård. Matine sönd "Dunderklum
pen" regi Per Ahlin, manus 
Beppe Wolgers. 1974. 1,5 tim 
Filmen blandar live-tekn ik och 
animation på ett spännande sätt. 
Lilla teatern stortorget 1. Bilj
best 12 51 01. tre !ör 19.00 
sönd 18.00 "Eidtimmen" med 
Nadia Bogazzi och Kristina Sääf 
från Studioteatern. Om rädslan att 
vara människa och drömmen om 
att våga berusa sig av livet. Fre, 
lö, sö kl 21.00 "Onkel Vanja" Ant
on Tjechovs klassiska pjäs om en 
borgerlig familjs uppgång och 
fall. B 
Kulturen Sö 14 Ostrochorus, 
Östgöta nationskör, hälsar våren. 
Siste april kl 14 Spykans kör 
sjunger i Bosebo kyrka under led
ning av Sverker Zadig . 1 maj Utst 
"Bondens landskap" öppnar på 
Östarp. 3-5 maj internationell 
dockteaterfestival, dels i audito
riet dels i ett tält på norra området. 
Domkyrkan Ti 18.00 "När de 
sista blir de första" gudstjänst 
med Kristna för socialism och 
studentprästerna. "Hannas Fläkt" 
spelar. 

Ann Schlyter på måndagsmötet: 

Vänstern och Baltikum 
Internationell solidaritet har 
alltid varit en central fråga i 
vänsterns aktiviteter här i Lund. 
Själv har jag talat på en rad 
möten här på torget mot apart
heidregimen i Sydafrika och 
mot Sydafrikas ockupation av 
Namibia. 

Idag pågår kampen för 
självständighet i Baltikum, våra 
nära grannar. Vårt stöd till 
självständighet och demokrati 
är villkorslöst. De baltiska 
folken väljer sina vägar och 
avvägningar i kampen - och vi 
ger dem vårt stöd. 

Och den internationella soli
dariteten är viktig. Namibia, 
som till för en månad sen var 
ett FN-proktektorat som illegalt 
var ockuperat av Sydafrika, fick 
kämpa i över tjugo är för sin 
självständighet. Alla dessa 
långa år med otroliga lidanden 
var särskilt smärtsamma efter
som ett ordentligt solidaritets
arbete hade kunna förkorta 
vägen till självständighet. Väst
makternas regeringar, även den 
svenska, stödde i stället Syd
afrika - inte i ord men i hand
ling. 

Ba!tikum ligger nära. Här 

kommer tom retorik att av
slöjas. Men det är bråttom att 
hitta former för ett effektivt 
stöd till de baltiska folken. Vi 
avvisar med kraft de hot som 
Sovjetunionen idag riktar mot 
Litauen. Det är inte läge att 
ligga lågt. Tvärtom är det tro
ligen ett stöd till hökarna i 
Moskva och inte till peres
trojkan. 

Vänstern har ett särskilt 
ansvar när det gäller Baltikum. 
Förtrycket i Östeuropa har varit 
den största hämskon mot den 
svenska vänsterpolitikens ut
veckling. Tidigare tvetydighet i 
vänsterns agerande har också 
minskat vår trovärdighet. Soli
daritet är, till skillnad från 
välgörenhet, en ömsesidig rela
tion. De baltiska folkens modi
ga frigörelse är en seger för alla 
som kämpar för rättvisa, frihet 
och demokrati. 

Även Staffan Bolin (m) kom i sitt 
anförande in på N amibia-men som 
ett exempel på att svenskar enga
gerar sej för allsköns avlägsna länder 
när t ex de baltiska borde ligga oss 
så mycket närmare. Bolin föresprå
kade också "maktspråk" mot Sovjet. 

Stoppa Öresundsbf'Dn blir en naturlig huvudparoll för vpk pd drets 
första maj._pemonstrationen samlas pd Clemenstor~et kll3.30 och 
avgdr 14. Oppet hus i stadshallen 12-17,fest pd F aktren 20. 

Det blir Margo! 
Bo Hammar talar i Lund första 
maj skrev vi förra veckan, men 
det stämmer inte. Bo måste av 
familjeskäl stanna i Stockholm. 
I stället kommer Margo lng
vardsson, riksdagsledamot även 
hon, i det civila sjuksköterska. 

I Malmö hoppar Rolf L Nilson 
in i stället för Bo Hammar. I 
Helsingborg hoppar troligen 
Törn Svensson in i stället för 
Rolf - fast det är en speciell 
historia som vi får återkomma 
till i nästa nummer. 

V pk-appell 
På lördag kl 11-12 håller vpk ap
pellmöte inför första maj på Mår
tenstorgeL Roland Andersson och 
Rolf L Nilson talar, Röda Kapellet 
spelar. 

Vänsterns 
vårpromenad 
åter 
Söndag 13 maj ordnar vpk Lund 
efter några års uppehåll den 
gamla klassikern Vänsterns vår
promenad. Helt enligt tradi
tionen tar man tåget (pågatåg kl 
9.52) ut till landet, närmare 
bestämt Stehag. Där promenerar 
man förbi skytteskogen ner till 
Ringsjön där det blir långrast 
med tal till den skånska naturen, 
blås- och kanske annan musik 
samt lekar och picknick - del
tagarna förväntas ha med väl
fyllda matsäckskorgar. 14.52 är 
man tillbaka i Lund och hela 
promenaden blir måttliga sex 
kilometer. 

Vår i förtid 

Våren rusade genom stan 
och upp i en rapsblommas topp. 
Syrenblom nådde redan förra 

veckan 
det Kritiska hörnet. 

Stan blundar och räknar till 
tusen 

och låter gatorna löpa i gamla 
stråk. 

Mellan Högevall och Tornegap 
samlar människorna 
andra tecken 
än de nästan glömda, blåa 

gräsmattorna. 

Karl Witting 



I stället för ledare: 

Folkets 
flodvåg 
i Lund 
Röda och gula lyste Lundagärds träd
kronor i eftermiddagssolen. Massan 
av demonstranter tätnade lAngsamt 
Banderoller sträcktes ut och röda 
fanor höjdes. Ho Chi Minh var död. 

Nyinflyttad i Lund stötte jag just 
här ihop med ett par vänner som jag 
inte sett sedan 1954. De drog pi en 
barnvagn. 

-Demonstranter är alltid glada, pi
pekade Johan. Fast dom demonstrerar 
mot krig och napalm och för att 
hylla Ho Chi Minh sA skrattar dom 
och skämtar sA snart dom samlas till 
demonstration. 

Det stämde. Demonstrationståget 
som motvilligt formerades "fyra och 
fyra" sjöd av livslust. Varför? 

Kanske pi grund av spänningen. 
Det fanns en konfliktförväntan efter 
Båstad, efter Vietnamdemonstrationer 
med mer eller mindre vAldsamma in
termezzon. Kanske bidrog den lättnad 
som utlösningen av de starka käns
lorna "sorg och vrede" gav. Visst 
fanns också föreställningen att de
monstrationen var ett led i den kamp 
som höll på att omstörta världen. 
Som en flodvåg reste sig folken. 

Det är lätt att skratta åt naiviteten 
den gången, när vi nu tjugor är 
senare traskar fram pA samma gator. 
Varför gör vi nu det? 

Dock bör vi betänka au 1989 säg 
de demonstrationer som faktiskt stör
tade det gamla i gruset liksom den 
demonstration som dränktes i blod pA 
Himmelska Fridens torg. 

Ho Ho Ho Chi Minh! Tåget sväng
de ut på Bredgatan i en Ungsam 
rörelse ned mot domkyrkan. Vid 
gamla stadsbiblioteket kom plötsligt 
en kvinna rusande rakt in bland 
demonstrantema och fram till oss. 
Hon högg tag i barnvagnen. 
-Inte tar ni med er barnet i demon
strationen! ropade hon. 

Det var mormodern. Hon lotsade 
upp vagnen med den räddade babyn 
pA trottoaren. 

Några större faror hotade oss dock 
inte i Lund denna gyllene september
afton. PI Stortorget lästes en appell 
upp. Så sjöng vi "Befria södern". 
Henric Holmberg satt pi en pall och 
spelade dragspel. Ninne Olsson ledde 
sAngen. De flyttade sedan sin teater 
till Södertälje. 

Kaos utbröt följande måndagskväll 
när stadsdelsgrupp Söder av Lunds 
FNL-grupp utvärderade demonstratio
nen under ett möte i Parentesens 
gillestuga. En grupp hävdade att 
fö rekomsten av röda fanor hade 
skadat Vietnamsolidariteten genom 
att utestänga alla ickesocialister. 
Flertalet hade motsatt uppfattning, 
men konflikten visade sig olöslig. 
- Om Klas Sonden varit här, skulle 
detta aldrig hänt, klagade Nils 
Elfverson, som var stads
delsgruppens kassör. Vi gjorde 

sällskap hem. Idealet var enighet. 
Den olösta konflikten om de röda fa -
norna störde. 

Gunnar Stensson 

studentafton om kommunismens framtid 

Medlidsamma leenden 
I tisdags kväll ordnade det för
nämliga studentaftonutskottet en 
debatt om kommunismens fram
tid. Emellertid hade två av de
battörerna - Frank Baude 
(KPMLr) och Joachim Lentz 
(vpk) - väldiga svårigheter att 
övertyga åhörarna och den 
tredje debattören - Mauricio 
Roja - om att kommunismen 
har någon framtid överhuvud ta
get. Stämningen i AF:s Lilla sal 
var överlag sarkastisk. Mauricio 
Rojas kunde vinna lätta poänger 
genom att spela ut en föga 
originell liberal kritik gentemot 
den i de flesta ögon skuldtyngda 
och alltigenom impotenta kom
munismen. Frank Baude fick 
många medlidsamma leenden 
när han beklagade den bristande 
intensiteten i den svenska klass
kampen, något som skulle för
klara kommunisternas bristande 
numerär (dvs KPMLr:s). 

Joachim Lentz å sin sida för
sökte hävda den kommunistiska 
visionen, utan att på något sätt 
lyckas klargöra vad han me
nade. Han pekade på aktuella 
problemområden av akut och 
långsiktig karaktär, som skulle 
visa att kommunisterna verk
ligen behövdes i framtiden. 

Hammar fräschare? 
VPK stärkte knappast sin ställ
ning bland studenterna denna 
kväll. Det är nog otvetydigt så 
att Bo Hammar, som ursprung
ligen var inbjuden men för
hindrades av en bilolycka, hade 
presenterat en mera kritisk 
hållning till den kommunistiska 
traditionen. Detta hade i sin tur 
givit ett betydligt fräschare 
intryck och VPK hade kanske 
framstått som ett något mer 
odogmatiskt och modernt parti. 
Kanske kan man också tycka att 
Joachim Lentz borde ha insett 
att hans ideologiska positioner 
inte överensstämmer med 
VPK:s i dagsläget, och därmed 
det tragiska i att han fick 
representera partiet inför 
studenterna. 

Tyvärr fick denna debatt aldrig 
den tändning man kunde ha 
väntat sig. Orsaken var till stor 
del den bristfällig debattled
ningen. Kommunismen som 
teori och rörelse är ju ett - i 
princip - oändligt ämne, som 
knappast kan avhandlas på en 
kväll. Debatten svajade mellan 
historia, Stalin, Sovjetunionen 
och Kuba, psykologi, ekonomi 
och arbetarmissnöjet på svenska 
arbetsplatser. Den teoretiska 
diskussionen fördes utan skärpa 
och försök till verkliga be
greppsdefmitioner, och debatten 
om dagsaktuella frågor präg
lades i sin tur av dogmatisk 
osaklighet. Det är uppen
barligen svårt, eller nästintill 

omöjligt, att föra en intressant 
vänsterdebatt med den kom
munistiska barlasten och miss
tron i ständigt siäptåg. 

Och Joachim Lentz lyckades 
definitivt inte bräcka denna mur 
av misstro, även om han gjorde 
mer eller mindre seriösa försök i 
den riktningen. När han dess
utom krånglade in sig i ett 
olösligt resonemang om Sovjet
unionens relativ a framsteg 
under 70 år, mot bakgrund av 
enorma motgångar och svå
righeter framtvingade av yttre 
makter, ja då var nog utsikterna 
för hans del förstörda. 

Liberal utopism 
Det fanns väl ändå någon int
ressant debattväxling under 
kvällen. Det gällde då framför 
allt motsättningen mellan den 
liberala och socialistiska tolk
ningen av frihet. Lentz före
språkade naturligtvis en social 
definition av frihet, medan 
Rojas anförde den liberalt in
dividualistiska. Det var det enda 
tillfället under kvällen som jag 
upplevde att Rojas blottade sig 
lite, och att Lentz därmed kunde 
plocka en och annan poäng. Jag 
tror nämligen inte att flertalet av 
studenterna är så politiskt naiva, 
att de accepterar identitet mellan 

ScnmnvaOOringen spilad: 
Dresden-Prag! 
Den 2 juli inleds valutaunionen 
mellan Väst- och Östtyskland. 
Samma morgon stiger vp (vi 
förutsätter att partiet byter namn 
på kongressen) Lunds vand
ringssektion av tåget i Dresden 
och inleder en vandring uppför 
El be och Moldau. 

Det var preliminärt bestämt att 
vi skulle vandra i Ungern, men 
på första planeringsmötet tyckte 
vi dels att den tänkta vandrings
terrängen låg lite avigt till med 
tanke på tågtiderna, dels att det 

privat egendom - marknads
ekonomi- politisk pluralism. 

Den godmodige och treviigen 
debattören Mauricio Roja är 
tydligen anfäktad av den nuva
rande liberala yran, och hänger 
sig därmed åt en liberal utopism 
och en idealisering av mark
nadssamhället, som de flesta 
tycker lika lite om som den 
kommunistiska utopismen på 
vänsterkanten. 

Kännetecknande för alla uto
piska samhällsmodeller är, och 
detta påpekade mycket riktigt 
Rojas inledningsvis, dess into
lerans mot de människor som av 
en aller annan anledning inte 
passar in. Denna kritik måste 
indirekt falla tillbaka på den av 
Rojas omnämnde Milton Fried
man i lika hög grad som Lenin. 
Den västtyske författaren 
Gunter Grass har påtalat att vår 
tids stora fara är just den 
rådande liberala intoleransen 
mot alla som inte skriver under 
på marknadens obetingade 
överlägsenhet i alla lägen , 
västvärldens överlägsenhet osv . 
Denna fara utgör ett betydligt 
större hot än den harmlöse 
politiske stofilen Frank Baude 
som anno 1990 fortfarande sitter 
och hyllar Josef den 
allsmäktige. 

J .O. 

skulle vara spännande med två 
länder, Tyskland och Tjecko
slovakien. Färden går i flod
dalen, med små avstickare för 
att bestiga de märkliga klipporna 
i detta landskap som kallas 
"sachiska Schweiz". Själva flo
den är intressant med sin om
fattande nyttotrafik men även 
lustbåtar - vi orkar kanske inte 
gå hela vägen till Prag men kan 
då åka flodbåt ett slag. 

Tågresan kostar ca 1000 kr 
ink! liggplats i båda riktningar. 
Gunnar Sandin (tel 135899) har 
fler upplysningar. 



Det är vår i Lund, 
• • ouvrierismen blommar 

Arbetarlistan höll offentligt möte i Lund i tisdags. Göstar 
Törner, avhoppad socialdemokrat från Vellinge, som 
skulle ha talat hade insjuknat och ersattes av Ulf Norman, 
ordförande i Arbetarlistans Malmöavdelning. 
Ulf Norman inledde med att 

en tidigare vpk-are från 
Västerås, Bo Högrelius, numera 
sjukvårdsanställd i Malmö. 

Om Vpk sa Ulf Norman att 
partiet har visat sig ha svårt för 
att göra upp med sitt förflutna. 
Vpk är Lars Werner och han 
följer efter Ingvar Carlssons 
marsch höger ut löd hans kort
korta analys. Vpks motstånd 
mot strejkförbudet förklarade 
han med att där gick Ingvar 

Carlsson för snabbt fram . 
"Carlsson tog tv·å steg men 
Werner bara ett", som han utt
ryckte sig. Han harangerade 
dock Vpk Lund för att försöka 
gå en egen väg. 

Mest arbetare 
I en efterföljande frågestund de
klarerade de bägge inledarna att 
det kommande partiet skulle ha 
en majoritet av arbetare. Inga 
skulle få sitta på sina mandat 
mer än två perioder och därefter 
gå tillbaka till sin gamla arbe
ten. Ingen skulle heller få ha 
flera uppdrag och därmed samla 
på sig makt. Några av del
tagarna föreföll mycket nöjda 
med detta besked. Det får inte 
bli som hos socialdemokraterna 
här i Lund, där är det bara aka-

demiker, förklarade de som skäl 
varför de lämnat SAP. 

På frågan om det kommande 
partiet skulle bli socialistiskt 
förklarade Ulf Norman att om 
man med socialism menade de
mokratiskt arbetarstyre så skulle 
Arbetarlistan (som inte skall 
heta så som parti) bli socia
listiskt. 

F ö tycks det blivande partiet 
vara för allt som är bra och mot 
allt som är dåligt. Om man sen 
kvoterar medlemsskapet så att 
arbetarna blir i majoritet så ska 
det nog bli socialism i landet så 
småningom. Det vet ju alla att 
arbetare är bergfast radikala av 
födseln. 

Ja visst ja, ouvrierism bety
der arbetardyrkan ungefär. 

rl 

förklara att det blivande partiet 
v ar att se som en förstärkning 
av dalauppropets ide och han 
kritiserade de senas te 
månadernas regeringspolitik; 
förslaget till strejk-- och 
lönestopp, skatteuppgörelsen 
med folkpartiet och nu senast 
brobeslutet. Initiativtagarna till 
den nya partibildningen hade 
också enats om ett 
principprogram i tre punkter 
som behandlade omfördelnings
frågor, antirasism och miljö
frågor. 

Man har som målsättning att 
ställa upp i riksdagsvalet nästa 
år och lokalt har man också 
beslutat ställa upp till kommu
nalvalen i Trelleborg, Helsing
borg och Malmö, dvs de orter 
där man f n har lokalavdelning
ar. Avdelning finns också i 
Kristianstad och är på väg att 
bildas i Landskrona, Eslöv och 
Karlshamn. Sympatisörer rekry
terar Arbetarlistan främst bland 
missnöjda socialdemokrater. 
För sin egen del bekände Ulf 
Norman att han var partilös, 
men att han "tillhört vänstern". 
Som medarrangör för mötet var 

Hej flickor och pojkar 
en mycket praktisk lösning av 
informationsproblematiken. El
ler som en av mötesdeltagama 
sa "Det känns lite underligt att 
sitta här och inte kunna fråga". 
Alf spände sina videoögon i oss 
och förklarade att vissa "en
heter" (butiker kallas så) har för 
brett sortiment. Alf ansåg att det 
berodde på att man tidigare "de
centraliserat inköpsfunktioner
na". Det fick vara slut med det 
nu förstod vi. Solidarisk centra
lisation eller Enhet på profitens 
grund kommer att bli vår melodi 
i framtiden. 

Bilfria veckan: 

Protester .. . . overvags 
Det var förstås snopet med 
bilfria veckan. Här kommer 
trafiksäkerhetsverket långt om 
länge med sitt utslag och säger 
att veckan i princip är OK -
men att det inte längre finns 
något konkret förslag att ta 
ställning till. Ren sofism, säger 
åtskilliga trafikpolitiker. På 
nämndens möte i onsdags 
diskuterades olika former av 
protest mot TSV. Det talades 
om JO-anmälan, från stan eller 
enskilda partier, men det 
påpekades också att verket har 
en politisk styrelse och att det 
borde vara naturligt att vända sej 
till den. 

I sakfrågan lämnar man emel
lertid stadiet "bilfri vecka" och 
går på det permanenta målet 
"bilfri innerstad" - se intervjun 
med Roland Andersson på sista 
sidan. Fem partier i trafik
nämnden, alla utom m, var 
också ense i onsdags om att 
starta en utredning om hur 
innerstan ska göras bilfri. Fast 
det var inte bra att bara vpk och 
mp ville sätta en tidsgräns för 
utredningen. Risken är stor för 
att det blir en högerdominerad 
borgerlig majoritet som ska 
effektuera beslutet. 

här går det undan! 
I måndags var det dags för oss 
nya makthavare att träffas. Vi 
som styr kooperationen här i 
Lund. Vi som blev valda av för
eningsstämman på Sparta för 
några veckor sedan. 

Nu skulle vi utöva vår makt. 
Vi började med väsentlighet
erna. Kaffe och wienerbröd 
(eller kanelbulle) fick vi hämta i 
serveringen. Nästa viktiga upp
gift var att fylla i namn och 
födelsenummer i deltagarför
teckningen så att vi kunde få 
arvode för sammanträdet. 

Av födelsedatum på listan 
framgick med övertydlighet att 
stämman satt erfarenhet framför 
förnyelse också i år. När ord
förande Doris hälsade oss också 
med ett glatt "hej flickor och 
pojkar, här går det undan", för
modar jag att hon ironiserade 
över att vi raskt var på väg mot 
gravens rand. 

Vi var tio flickor och fem 
pojkar och med ett överslag fick 
jag fram att genomsnittsåldern 
var 66,6 år och att vi till
sammans var 1000 år! Stäm
mans vägar, till hyllning av 
jubilerande Lund, är förvisso 
lika outgrundliga som Harens. 

Viktig debatt 
Jag berättade i ett tidigare VB 
om hur vår ordförande Doris på 
stämman försökte få bort butiks
råden. För oss makthavare på 
mellannivå är det naturligtvis 
bra om allt fler blir allt mer 
passiva. Då behöver dagord
ningarna på våra sammanträden 
inte bli så långa. "Ju snabbare 
beslut- desto snabbare fika", 
hette en insiktsfull radiopjäs för 
några år sedan. Det bör ha varit 
en kooperatör som skrev den. 

Vi fick nu se vår nye chef, 
Alf Andersson, på "Kanal s
video". Jag trodde att namnet 
betydde att det skulle bli social
demokratisk förstamajpropa
ganda men insåg snart att clet 

inte fanns något för vårt kära 
arbetarparti att propagera för i 
dessa dagar. Man samlar inga 
skaror bakom banderoller som 
LÄGRE SKATT PÅ ARBE
T ARNAS BEKOSTNAD"eller 
KÖR ÖVER MEDLEMMAR
NA PÅ GYLLENHAMMARs 
BRO och inte heller MERA 
SKIT I LUFTEN OCH RE
KLAMITV. 

Jag tycker att det här med 
Kanal S-video för den högsta 
ledningens nedåtriktade infor
mation någonstans känns som 

danska veckan: 

Allt blir mycket lättare när 
KF så småningom omvandlas 
till aktiebolag. Då blir vi bo
lagsherrar och operatörer i 
stället för stärnmodeltagare och 
kooperatörer. 

Konsumentred. 

Folkpsykologi, 
ett berusningsmedel 
Uttrycket är Orvar Löfgrens, 
som förutom upprepade meriter 
i danskäktenskap är författare 
till "Svenskarnas behov av 
danskhet" (tisskriften HUG!). 

Under den "ansvarige" Karl X 
Gustavs porträtt samlades i 
måndags några företrädare för 
"Svenskt och danskt kynne" 
som bytt sida om Sundet. Jag 
citerar: Man ska vårda sina 
fiender, dom defmierar en själv. 
Och som aftonen antydde, 
utnyttjar svenskar och danskar 
förvisso varandra i 
självdefmtionssyfte. 

Förutom rädsla för Storebror 
och Systembolaget (träffpunk
ten) lovade danska reklamen att 
i de populära smålandsskogama 
("Vi blott allemansrätt har") 
slipper man möta en enda 
svensk. Och de sadomasochis
tiska svenskarna instämmer i 
danskarnas tycka-synd-om
svenskarna i danskamas bilder. 

"Det danska är något man äter 
sig till" (tack danska kultur
sociologer för min förkovran i 
vegetarisk matlagning!). 
Sverige är danskamas skrä..rn-

selbild. "Danmark styrs av fol
ket" och jag upplever själv 
demokratin som en livsstil där
över. Den historiska utveck
lingen har flera nyanser. Läs 
Anders Linde-Laursens etno
logiuppsats "Från u-land till 
Storebror"! Kriget lärde dans
karna sammanhållning och 
danskarna är stolta över sin 
danskhet. Det är dock inte lika 
entydigt om man tar i beaktan 
att Grönland hör till Danmark. 
Tro inte att man utan kommen
tar köper för mycket öl! Man 
halsar även till fest men sjunger 
aldrig till sprit. Skämt och ironi 
är kryddan i det danska var
dagslivet. Men en sur dansk är 
så oförskämd att man som 
svensk blir något skräckslagen. 
Om svensken säger man "noll
ställd". Ett tråkigt ideal, t o m 
farligt, syns det mig. Om de 
påstådda bristerna i den danska 
"välfärden" vill jag personligen 
tillägga att det gör att det är 
billigare och roligare au leva 
där. 

Birgitta Fernstedt 
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1 ~~forts från 
~ 1 vEcu!l första sidan 

Forum för kvinnliga forskare 
forskarluncher (medtag matsäck, 
dryck finns att köpa) i dag 11 .45-
13.00 "Feminism och författar
skap" om Christina Angelfors av
handling "La double conscience" 
Sigbrit Swahn. 

J ag hamnade på 
Cafe Barbo härom kvällen. Bar
bro är ett teatercafe till studiotea
tern i Malmö. Ett sån där myshör
na med gamla stolar och bord som 
finare ställen rynkar på näsan åt. 
En bar med stor fläkt försökte se 
kontinental ut i ett hörn och mitt 
uppe i allt stod och en scen vänta
de. 

Jag satte mig med mitt kaffe 
och en kaloribombad "Glass Bar
bro" å 35 kr, med vispgrädde och 
grönt paraply på toppen. 

Framåt nio sipprar publiken in 
och får sig öl och smårätt innandet 
som ska ske, sker. Hos Barbro ser
verar man inte under föreställning
ama. Artisterna skall inte störas i 
sitt arbete. 

Den här kvällen är detovanligt 
gott om kvinnor i publiken. Sce-

Ka rin Bl om 
lJ i:J rd a vi:ige n 0 :85 
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nen som närmast är avsedd för en 
eller ett par artister fylls också av 
kvinnor. Det är skådespelerskan 

Smålands Kastanjeg. 7. må-fre 
exptid 12-15 samt lord även 16-
19. Bostadexp on-to 17-19. Fre 
sista dag för inlämning av bidrag 
till Kulturveckan, lämnas på 
expen. Lö 22-02, Pub med 
Kryddans Kundkrets. Sö börjar vi 
röja, bygga och måla i Puben. Alla 
intresserade välkomna att hjälpa 
till. Vi står för mat och drycker. Må 
expen stängd men vi finns i 
puben om ni vill oss något. Vi be
höver dig som cafevärd under 
kulturveckan! Anmäl dig till exp
en! Ti sista röjardagen i puben. Vi 
hänger upp konsten mm till 
kulturveckan. On bostadsexp 17-
19. 

Hur går det med bilfria innerstaden? 

16.00 öppnar kulturveckan med 
cafe och konst. 18.30 kommer 
Thomas Anderberg, praktisk filo
sof och författare. 20 .00 sex 
unga poeter från Malmö- Nytt nu, 
stort om några år. 22.00 Video
Skurups demoner, de nya 
Ingemar Bergmannarna. Dess
utom kommer det att vara en 
massa arrangemang utanför pro
grammet under veckan. To 
Cafeet öppnar 16. 18.30 Ronny, 
Conny och Sonny - Lilla teaterns 
tre glada raggare. 20.00 Poesi 
och Musik - Skurups Musik- och 
skrivarlinje . Kommande listtop
pare. 22.00 Troligen någon film 
eller liknande. Ja , nu så händer 
det en del hos oss igen. Trevligt 
värre! 
Lunds Miljögrupp Må Eyfa-bike 
tour. 
amnesty international Tis 17-
19 Öppet Hus för alla intress
erade. Maglestora Kyrkog 6. 

Fel, fel 
I VB nr 14 har L-A Jönsson en 
insändare om förberedelserna inför 
vpks kongress i Ar. Insändaren är sA 
full av insinuationer, felaktigheter 
och direkta sakfel att det är svårt att 
låta den stå oemotsagd. LAJ in
sinuerar att vi har lågt till tak i vpk 
Lund. Enligt vår mening har debatten 
inför konressen som vanligt varit 
öppen. Möjligheterna till debatt har 
funnits både i denna tidning, m, 
årsmötet och våra medlemsmöten. 

- Jodå, vi har kornit ganska 
långt. Frågorna ställs helt annor
lunda nu än för något år sedan. 
Det finns politiska möjligheter 
att begränsa biltrafiken i inner
stan radikalt. Men jag är rädd 
för att vi ska hamna i någon 
utrednings gröt. 

Det säger Roland Andersson 
(vpk). Och visst har det hänt 
mycket politiskt. S, mp och vpk 
har kommit överens om att bil
trafiken i innerstaden ska be
gränsas huvudsakligen i enlighet 
med intentionerna i vpks motion 
"Bilfri innerstad", och motionen 
har antagits av kommunfull
mäktige. Det låter helt annor
lunda i fullmäktige numera -
även socialdemokrater vill be
gränsa biltrafiken radikalt. På 
gatorna i Lund märks det emel
lertid inte någonting alls. Och 
det är ju där biltrafiken ska 
begränsas. 
-Jag tycker att s, mp och vpk 

borde resonera genom pro-

LAJ tycks mena att när det råder 
delade meningar i en fråga sA är en 
70-procentig majoritet inte nog för 
att ett beslut ska gälla. Var ska 
gränsen sättas, vid 99%? Vår frllga 
är: var gAr gränsen mellan "!ägt i 
tak" och besvikelse över ett beslut 
som gAr en emot? 

Felaktigheter: LAJ nämner tre av 
tio valda kongressombud, de tre 
männen. Av hela gruppen kongress
ombud, fem ordinarie och fem supp
leanter, är sju kvinnor och tre män. 
Av de ordinarie har tre tidigare del
tagit pA en eller två kongresser, en 
har varit suppleant en gAng och en är 
i detta sammanhang ny. Bland supp
leanterna har tvll tidigare medverkat 
vid någon kongress medan tre är nya. 
Detta är enligt vår mening en lagom 
balans. För övrigt: vilka har LAJ 
fört fram som kandidater till kon-

blemen i lugn och ro, fortsätter 
Roland. Jag har föreslagit så
dana träffar som ett slags fort
sättning på budgetöveräggning
arna förra året. Socialdemo
kraterna och vi har träffats en 
gång men mp ville inte. De vill 
inte träffa socialdemokrater och 
vpk-are om inte borgama sam
tidigt är med. Dessa skäl måste 
vi respektera men man kan inte 
säga att mp gör det lättare att 
genomföra vår överenskom
melse. 

Vpk har i stället gjort ett 
uttalande där man föreslår en 
turordningslista för olika åt
gärder i biltrafikreformen. Utt
alandet har presenterats för tid
ningarna och skickats till s och 
m p. 

- Det är en inbjudan till 
offentlig diskussion, säger Ro
land. Vi har försökt lyssna till 
vad s och mp har sagt och fun
derat över vad som är juridiskt 
genomförbart. Vi hoppas att vi 

gressen? 
Sakfel: LAJ påstår vidare att vpk 

Lund och vpk Malmö har påtvingat 
Skånedistriktet ett namnbyte. Detta 
är fel. V pk Skånes distriktskonferens 
avslog satsen om att byta namn även 
om kongressen går emot ett namn
byte. 

Men egentligen är vi inte in
tresserade av polemik med LAJ. 
Tvärtom ser vi LAJ som bundsför
vant i ett, förhoppningsvis, förnyat 
Vänsterparti, efter vllr kongress. Efter 
att ha läst din insändare från 1986 
kan vi konstatera att du var tidigt ute 
med kravet pli namnbyte. Vi är ju 
uppenbart överens i denna fråga och 
även i fråga om synen pli Östeuropa. 
Och det är ju främst om dessa frllgor 
diskussionen om förnyelse står. 

Monica Bondeson 
Sven-Hugo Mattsson 

POSTTIDNING 

Ulla Rodhe som läser Beppe 
Wolgers fabel "Omen som inte". 
De övriga är damorkestern "Han
nas Fläkt" från Lund som med 
musikvin jetter illustrerar historien 
om den närsynta örnen som stän
digt misslyckas med jakten. Ha
liatus, som han heter, hånas av fru 
och barn och övriga tills han en 
dag träffar Arnu, en lika närsynt 
öm. Och de ger sig lyckliga ut att 
tillsammans jaga den feta gula 
fågeln som syns bäst om natten. 

Musiken, varav mycket ryskt 
och finskt, är anpassad till de sorg
lustiga innehållet. Särskilt avslut
ningen till Färnlöfs "Att angöra en 
brygga". Den ger de rätta associa
tionerna av stilla glädje och ve
mod, som vi känner från såväl 
Hasse Alfredsson, Tage Daniels
son som Beppe Wolgers. 

Jag var där-red. 

ska kunna enas om vårt förslag 
men vi är naturligtvis beredda 
att ta argument. Det viktiga är 
att lundaborna märker att vi 
håller våra löften. 

Eva Wigforss 
gör comeback 
Eva Wigforss kommer att 
nomineras som ny vpk-supp
leant i byggnadsnämnden. Det 
innebär en comeback: hon var 
vpks första ordinarie leda~o~ 
där. Sedan har hon sutttt 1 
fastighetsnämnden . Annars är 
hennes viktigaste aktuella enga
gemang landstinget ~är hon gör 
en uppmärksammad msats . 

HANNAS FLÄKT. Sö 29.4 kl17.30 rep 
på Palaestra. 1.5 spel i domkyrkan, 
se utskick. 
RÖDA KAPELLET. Lö 28.4 kl 10.45 
samling för Mårtenstor~et för 
appellmöte 11-12. Förstamajreperto
aren + 84 Styrman (Ingvar) Carlsson. 
Sö 29.4 kl 18.45 genrep runt 
universitetsfontänen: ta alltså med 
marschnothållare . Må 30.4 19.45 
samling i gropen på St Hans backar 
för spel åt SAP Norr . Första mar se 
utskick. Ring styrelsen v1d oklarhet. 
Beställ noter av Rune tel 115069. 
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