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liTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 

Utkommer fredagar 1981 7:e ärg. 
Lösnummerpris 1 kr 

Fredagen den 20 mars 

Ett år efter Folkkampanjen 

Ett år har gått sedan svenska fol
ket röstade om kärnkraften. En 
folkrörelse utan motstycke bygg
des upp till stöd för Nej-linjen. I 
Lund engagerades 1000-talet män
niskor i studiecirklar och aktions
grupper. Efter folkomröstningen 
har det blivit märkligt tyst 1 tl<l· 
ningar och radio/TV om energi
frågorna, så tyst att Lunds kom
mun nu kan lägga fram en ener
giplan till beslut i kommunfull
mäktige utan att på något sätt 
informera allmänheten om den. 
Det stora intresse som människor 
i Lund visade för energifrågorna 
för ett år sedan har kommunens 
styrande inte velat ta någon hän
syn till. 

Demonstration på lördag 
Inför den 23 mars, årsdagen av 

folkomröstningen, satsas det över 

hela landet på olika aktiviteter. 
Folkkampanjen vill visa att ener
gifrågorna är lika viktiga idag som 
för ett år sedan. Här i Lund ord
nar Folkkampanjen en demonstra
tion lördagen den 21/3 under pa
rollerna! S toppa Barsebäck nu, 
Ingen uranbrytning i Pleutajokk, 
Satsa nu på hushållning och al
ternativ, För fred och frihet -
avskaffa kärnvapnen. Demonstra
tionen samlas på Clemenstorget 
kl 10.30 och avslutas på stor
torget efter den vanliga demon
strationsrundan, förutom en av
stickare förbi Tekniska verket på 
Gasverksgatan. 

På avslutningsmötet på Stortorg
et ska Tord Björk från Folkkamp
anjens internationella utskott tala 
om internationella aspekter på 
uranbrytning och kärnkraft. 

Utfrågning på måndag 
På måndag den 23 mars arrang

erar Folkkampanjen en utfrågning 
av tjänstemän från Tekniska ver
ken och kommunala politiker. Pa
nelen ska svara på frågor om ener
gip lanen. De ska få re~ogöra för 
partiernas inställnll_lg t!~ kolkra.f
ten i Lund redovisa vilken vilJa 
de har för ~tt redan nu satsa på 
alternativ till de ändliga energi
råvaror som energiförsörjningen 
nu bygger på. J?e s~a ock~å få 
formulera vilka direktiv de vill ge 
det fortsatta planeringsarbetet. 
Detta förutom de frågor som pub
liken kommer att få tillfälle att 
ställa. 

Aktioner 
Senare under våren kommer 

l Hyreskampen går vidare 
Hyresgästföreningens Lunda
avdelning har årsmöte på 
söndag kl 13-18 på stads
bibliotekets hörsal. Eftersom 
man inte längre har några 
uppslitande interna motsätt
ningar att locka folk med, 
har man istället satsat på 
'underhållning (trubaduren 
Lars-Åke Mikaelsson) och 
barnverksamhet med medver
kan av Lunds Frivilliga Te
atersällskap. Intressanta disk
ussioner utlovas också! 

Hyresgästföreningen ordnade ti
digare i veckan en presskon
ferens med styrelsemedlemmarna 
Lena Lundgren och David Ed
gerton. VB deltog tillsammans 
med några Malmötidningar. Na
turligtvis frågades det om de 
gamla motsättningarna inom Hyr
esgäströrelsen och det anstr~
da förhållandet mellan avdelnmg
en i Lund och Föreningen i 

Malmö (som är organisatoriskt 
överordnad Lund). 
-Motsättningarna har avtagit 

under de senaste åren, svarade 
David och Lena. Inom Lunda
avdelningen har vi ett brett stöd 
för vårt arbete bland hyres
gästerna. Inom hela Hyresgäst
rörelsen har "oppositionen" och 
»ledningen» kommit närmare var
andra under de senaste liren. Och 
vi tror inte att det är vi som har 
ändrar oss. Det nya programmet 
innebär en radikalisering. Man är 
överens om att hyrorna är för 
höga och bör sänkas. Sen finns 
det oenighet om metoderna. 
Politiska motsättningar 
Det är också fel att tala om 

motsättningar i polit.iskatermer. 
Det finns folk från olika lager och 
de flesta som är aktiva i kon
taktkommitteerna är inte parti
politiskt organiserade. Man kan 
inte tala om det som t ex en 
motsättning mellan vänster och 
sossar, eftersom det finns många 
aktiva socialdemokrater som 

stöder vår linje. 
De motsättningar som finns mel
lan oss och Malmöföreningens 
ombudsmän och styrelse handlar 
mest om byråkratiska och pre
stigemässiga friigor. Om deras 
bundenhet till den traditionella 
förhandlingsordningen. De. s~r för
handlingar och bostadspallfik som 
två helt skilda saker. Medans vi 
vill gå hårdare fram, aktivera 
och skapa tryck underifrån. Vi 
har också under de senaste 
åren sett ett ökat politiskt in
tresse för våra krav hos de båda 
oppositionspartierna i Lund. 
Kontaktkommittekontakter 
När det gäller arbetet inom 

Lundaavdelningen var Lena och 
David optimister. Trots den stora 
omflyttningen i Lund, finns det 
ändå en fast kärna av aktivister 
i kontaktkommitteerna. Den styr
else som väljs på söndag kommer 
enligt förslag att utvidgas till 10 
medlemmar, för att bl a ge 
Hyresgästföreningen möjlighet att 
arbeta med försummade områden 

Folkkampanjen att i april ha 
aktioner mot uranbrytningen i 
Pleutajokk - bl a kommer en ut
ställning, som gjorts av en grupp 
i Lund, att visas på biblioteket. 
I maj ska uppmärksamheten rik
tas mot Barsebäck . Den danska 
anti-kärnkraftsorganisationen 
OOA planerar kampanjer för att 
få det danska folketinget att 
uttala sig för ett stopp av fort
satt drift vid Barsebäck. Deras 
aktioner får den svenska folk
kampanjens fulla stöd och här i 
Lund ska den lokala gruppen på 
olika sätt stärka opinionen mot 
Barsebäck, Sverige (världens?) i 
särklass sämst belägna kärnkraft
verk. Man planerar bl a en Sol
fest till den 9 maj på AF med 
musik och teater under efter
middagen och kvällen. 

som gårdsplanering och trafik-
olitik. 

Kfotioner och uttalanden 
Tio motioner skall behandlas på 

söndag. Flera av dem fi!ctar ~ig 
mot bristande demokratiskt m
flytande från Lunds aktiviste~ 
gentemot föreningsstyrelsen 1 
Malmö. Hyresstoppskravet drivs i 
ett par motioner. I en motion vill 
man att kontaktkommittema 
skall få handkassor att disponera 
över. 
Även två uttalanden kommer att 
föreslås årsmötet. Det ena be
handlar bostadspolitiken i Lund, 
det andra kollektivhusfrågan, 
där man menar att kommunen 
måste gå in och ta anSl)llret för 
att det planerade koll~ktivhu~
projektet på Delfi verkligen blir 
av. 



Vi har en borgerlig regering som 
fOr en paradoxernas politik. 

l våras röstade borgama i riks
dagen bort 10.000 beredskaps
jobb. Arbetslösheten ska numera 
botas med gyrnnasiestudier. 

I höstas tog borgama bort ny
byggnadsstödet till nya skolor. 

Paradoxen är: Man skjutsar in en 
massa ungdornar på gymnasiet 
men ornöjli&gör sam tidigt byggan
det av nya skolor! 

Inte nog med det: Ungdornar 
som tvingas in i gymnasieskolan är 
knappast särskilt studiernotivera
de. 

I regeringens budgetproposition 
föreslås drastiska nedskärningar 
på skolområdet vad gäller lärare, 
klasser och stödet till kommuner
na. 

Paradoxen är: Är eleverna omo
tiverade måste skolan vara desto 
bättre. Går budgetpropositionen 
igenom försämras skolan. 

Tvingar man in ungdornar som 
helst jobbat, i skolan, är de mest 
motiverade att lära sig ett yrke. 

Paradoxen är: Det är inte speci
ellt yrkeslinjerna som byggs ut . 
Det är billigare att bygga ut de te
oretiska. 

Vidare ... 
De teoretiska linjerna på gym

nasiet ska vara studieförberedan
de, dvs. man ska plugga vidare ef
ter att ha gått dem. 

Paradoxen är: Man bygger inte 
ut högskolan! 

Dessa paradoxer är emellertid inte 
svåra att förstå orsaken till . 

Vad som sker är att man »tar 
bort>> ungdornsarbetslösheten på 
det billigaste viset. Man förstärker 
också klasskillnaderna. 

Paradoxerna kornmer att leda 
till att den breda massan av elever 
kommer att lära sig mindre. De e
lev.er som kornmer från s k >>stu
diernotiverande>> hem kornmer 
däremot att klara sig lika bra. 

Det här innebära alltså att man 
minskar spridningen av kunska
perna men ökar möjligheterna att 
sortera u t de få ... 

Det här passar med samhällsut
vecklingen i övrigt. Några få arbe
ten blir alltmer komplicerade och 
specialiserade, medan den stora 
massan av arbeten blir mer och 
mer utarmad. Till dessa många 
arbeten behövs det inga kunska
per, de är bara i vägen. Klyftan 
mellan dem som leder och de led
da ökar. 

Det här är något som vi inte kan 
acceptera. Skolan ska inte passa in 
i klassamhället. Den kan i stället 
bli ett vapen för förändring. Men 
för det krävs det att eleverna får 
verbala, fackliga och inte minst 
ordentliga yrkeskunskaper. 

Det första steget i den riktning
en är att med kraft bekämpa rege
ringens nedskärningsplaner. Det är 
att ta kamp mot skolans roll som 
förvaringsplats och för rätten till 
ett arbete. 

GAHRTON &CO 
Det verkar bli ett intressant möte 
på stadsbiblioteket måndag kväll. 
Folkkampanjen har på årsdagen 
av folkomröstningen en hearing 
med lokala energipolitiker från de 
olika partierna plus någon tjänste
man från Tekniska verken. Ingen 
debatt politikerna emellan utan 
frågorna kornmer från arrangörer
na och publiken . 

Fast moderaterna ställer inte 
upp . De vägrade ju också att vara 
med om en debatt med Vpk om 
den ekonomiska politiken. Jag 
tycker det är ynkligt. Ett stort 
parti är de och massor av parti
stöd kammar de hem, men de 
struntar tydligen i det traditionel
la inslag i den borgerliga demokra
tin som handlar om att man of
fentl~t ska redovisa sin politik 
och fa den granskad. 

Sakta med flit 
Men de verkar på andra plan. En 
tjänsteman på sociala central
nämnden fick i uppdrag att ge be
sparingsförslag och säger t ex: 

Visst, genom att fritidshemmet p ä 
Järnåkra blev försenat sparade vi 
en massa. En motsvarande förse
ning »kan åstadkommas» när det 
gäller andra objekt. 

Märk att det inte talas om 
»fördröjning» eller »senarelägg
ning», med det som de orden in
nehåller av medvetenhet och av
sikt. Utan om att åstadkornrna en 
försening! Föräldrar och liknande 
tänker man förstås skylla på yttre 
faktorer som man inte råder över. 
Men i ~älva verket manipulerar 
man. 

Nämndens AU under sin mo
derata ordförande godtog natur
ligtvis förslaget. 

Vänster om mitten 
Dock, moderaternas dagar är räk
nade. Oavsett hur det går för det 
nya Gahrtonpartiet i riksskala 
kan man lugnt räkna med att det 
tar några mandat i Lund Den här 
stan har en rörlig väljarkår som 
gärna prövar något nytt. Väl inne 
i fullmäktige kornmer de att 
tvingas välja mellan höger och 

Bygg österut 
I förra VB-numret gjordes 
några kritiska kommentarer 
till den nu aktuella general
planen för Lunds tätort. Vi 
fullföljer med en sammanfatt
ning av VPKs syn på hw be
byggelsen ska växa. 
All ny bostadsbebyggelse som be
hövs i Lund fram till sekelskiftet 
ryms inte inom den nuvarande 
staden . En del av den omgivande 
jordbruksmarken måste därför 
bebyggas. Till de viktigaste frå
gorna i generalplanen hör därför 
vilken utbyggnadsriktning man 
ska satsa på. Tre alternativ har dis
kute rats: österut i ett smalt band 
utanför stadsdelarna Östra Torn, 
Mårtens Fälad och Linera som 
en fortsättning på dessa, västerut 
mot Värpinge samt no"ut mellan 
Vallkärratorn och Stångby. 

öster bäst 
Drätselkontorets sammanställning 
av förvaltningarnas synpunkter på 
de tre alternativen visar klart att 
öster är det ekonomiskt mest 
gynnsamma. Men ledningsgruppen 
försöker med olika knep att få 
detta verka dyrare, genom att t ex 
räkna in ishall och stadsdelsbad på 
Linero. De egentliga skälen varför 
ledningsgruppen fOrordar en ut
byggnad i första hand mot Vär
pinge är för oss hittills okända. 

VPK anser att förutom de eko
nomiska skälen följande väger än
nu tyngre för en utbyggnad i för
sta hand österut: 
• Värpingeområdet ligger på bästa 
jordbruksmark (10 plus) och har 
tidigare varit hotat av utbyggnad. 
Miljöopinionen krävde att dessa 
planer skulle stoppas. När miljon
programmet var byggt satsade 
borgarna i stället på villaghetton 
i de östra kommundelarna. Nu vill 
man åter bebygga Värpinge, om 
än en mindre bit. Det tycker VPK 
är en misshushållning med den 
bästa j orden. 

• Som det är föreslaget i planen 
kornmer den nya stadsdelen Vär
pinge, om den Västra Ringen 
byggs, att hamna avskilt från sta
den i övrigt, precis som Norra 
Fäladen ligger bortorn Norra 
Ringen , och som Gunnesbo kan 
kornrna att bli. Kontakterna med 
Fågelskolan och nuvarande Väster 
skärs av genom ringvägen. 

VPK kräver därf2r en utbygg
nad i första hand österut i ett 
smalt band utanför de befintliga 
stadsdelarna. En sådan utbyggnad , 
som ska utgöra en definitiv avslut
ning av staden, rymmer l 500 lä
genheter och är lättare att göra 
med hänsyn till befmtliga gator 
och ledningar. Dessutom är jord
bruksmarken av lägre klass än på 
Värp inge. 

Norr näst bäst 
Ett annat liknande område där 
man kan utnyttja gjorda investe
ringar i gator och ledningar är 
ornedelbart norr om Norra Gräns
vägen öster om Svenshögsvägen. 

vänster. Och jag kan inte tänka 
mej att den sympatiske spelman
nen Staffan Bengtsson deras ta
lesman hittills i Lund, väljer hö
ger. 

Roligast vore ju om Gahrton 
återvände till lundapolitiken, men 
hoppet är inte stort. Han blev 
rikspolitiker tidigt även om han 
bodde i Lund. 

·Första gången jag träffade Per 
Gahrton var på AF sent en kväll i 
början av sextiotalet. Han impo
nerade oerhört på mej genom att 
känna alla de nya radikala stjärnor
na på DNs kultursida: Ahlrnark, 
Hederberg, Tarschys och vad de 
hette. Kände han också Eva Mo
berg som precis då hade väckt sån 
uppmärksamhet? 

-Jodå, bekräftade Per. Fast 
jag tycker att det är lite skumt 
med så aggressiva kvinnliga de
battörer. Och, här sänkte han 
rösten, ser man efter så har Eva 
Moberg faktiskt ansats till skägg. 

Såna fördornar kunde politiker 
ha ännu på sextiotalet. Världen 
har trots allt gått framåt. 

_u .-
Lucifer 

Generalplanen föreslär ingen be
byggelse alls här inom planperio
den. Det är visserligen god jord
bruksrnark, men ett sådant om- . 
råde skulle få god kontakt med 
Norra Fäladen. Här bör rymmas 
ca l 000 lägenheter i ett smalt 
band, som skulle avsluta stads
bygden norrut på ett lämpligt 
sätt. 

Kommunala hyllan 
Ofta läser man i tidningarna att 
en eller annan stadsplan nu finns 
utställd och är tillgänglig på bygg
nadsnämnden dagligen kl 10-12. 
Vem hinner gå dit då? Det finns 
ett enklare sätt att kolla planför
slagen. stadsbiblioteket har i tid
ningsrummet en »kommunal hyl
la>>. Dit skickas kopior av de arri-
talade förslagen. Där finns också 
närnndprotokoll, kommunstyrel
sens handlingar, byggnadslovs
ärenden , kornmunens budget, sta
tistik mm. 

Biblioteket är öppet rnån-fre 
10-20, lör 10-16 sön okt-mars 
13-17. 

Bileländet i Lund 
»L undapalisen skakad efter fart
kontroll» utropade tidningsrubri
kerna efter polisens senaste razzia 
i lundabygden. Inte mindre än 
15 7 bilister åkte fast för fortkör
ning under några timmars kontroll 
en lördagsförrniddag. Rekordet 
f<ir dagen satte en bilist som kör
de med 94 km/h på en 50-skyltad 
gata. Tilläggas kan att det rådde 
dimma och att sikten var begrän
sad till 75-100 meter. 

VPK interpellerar i kornmun
fullmäktige och ställer frågan: 
Finns det någon vilja att ta i med 
hårdhandskarna mot bileländet i 
Lund eller måste det till döds
olyckor för. att något ska göras? 



Krig och fred 
Det börjar röra på sig i fredsfrågan. En kampanjrörelse för ett 
kärnvapenfritt Europa har kommit igång i Lund och den 28.3 
ska VPK och KU i Skåne arrangera ett fredsseminarium. Med 
anledning av detta publicerar vi nedanstående dialog mellan 
O (Optimisten) och P (Pessimisten). 

P: Det ser illa ut i världen: 
drxgt en miljard kronor läggs varje 
dag ut i rustningskostnader. Det 
skulle räcka med ca 80 miljoner 
för att utrota smittkoppor . . . 

0: Nåja, rustningsindustrin 
håller ju ändå hjulen rullande, ger 
arbetstillfällen. 

P: J o dödgrävarna i tredje värl
den får en del att göra, men an
nars är ju själva rustningsindustrin 
kapitalintensiv. De pengarna kun
de i fredlig produktion ge arbete 
åt många fler människor. 

0: Men om vi femdubblar vår 
vapenexport så skulle l O 000 nya 
jobb tillskapas i det krisdrabbade 
Sverige. Det säger Boforschefen 
Claes-Ulrik Winberg och han bör 
ju veta. 

P: Den borgerliga {egeringen är 
på god väg att förverkliga den 
drömmen. Numera hittar man 
svenska produkter i de flesta 
krigsområden. Annars är ju vår 
exportmoral imponerande på pap
peret. Håkan Wiberg har järnfOrt 
den med en narkotikalangares, 
som enbart säljer varan till icke
narkomaner som lovar att inte 
sälja vidare. 

0: Apropå Håkan Wiberg -
han menar ju att det inte finns 
några grundläggande ekonomiska 
motsättningar mellan Sovjet och 
USA , och forskningen visar att 
det just är ekonomiska dominans
förhållanden som normalt orsakar 
krig. Supermakterna behöver 
dock konfliktatmosfären för att 
kunna kontrollera sina satelliter. 
Exempel: Polen och El Salvador. 

P: Meh Sovjet kan ju rycka un
dan marknaden för USA och dess
utom kan ju krig uppstå om ännu 
inte satellitiserade länder. 

O: A, det kan nog Sovjet och 
USA komma överens om, bara de 
får jobba ostört från ovidkom-
mande, nationalistiska hänsyn. 
Det föreslår en annan lundafor
skare, Kristian Gerner. 

P: Men har du inte fattat att 
rustningsindustrin blivit en gök
unge, som ständigt behöver matas 
med nya konflikter? 

0: Jo, men det är skenkonflik
ter. Sista årens våldsamma upp
rustning är bara en följd av en 
vapenteknologisk utveckling och 
har, så att säga, skött sig själv. 
Först hittar man på kryssnings
robotar, SS-20, neutronbomber 
och satellitspaning - och därefter 
bygger man upp en passande hot
bild. 

P: J a just det, snart är det dags 
för små begränsade kärnvapenkrig 
i Europa. Sverige ligger som be
kant i Europa, men Sveriges re
gering har besluta t att vi inte 
kommer att bli anfallna med kärn
vapen. Du tror väl på i demokra
tisk ordning fattade beslut? 

0: Nu är du ironisk. Om 
Sovjet och USA skulle råka i luven 
på varandra så skulle de väl inte 
ha råd att ödsla kärnvapen på oss 
oss. Nej, med ett starkt djupför
svar ... 

P: Herregud, USA lär ha ett 
40-tal strategiska kärnvapen fcir 
varje sovjetisk stad över l 00 000 
invånare och Sovjet cirka 30 för 
motsvarande stad i USA . Att lägga 
några ägg i det svenska boet lär 
inte bjuda pä några problem. 

0: Du har inte fattat att ingen 
vill ge sig på det lilla Sverige, för 
då skulle ju den andre ingripa. 
Det kallas för terrorbalans · och 
dansas av öster och väster. 

P: Vad bryr jag mig om öst 
och väst! Det är ju i sista hand en 
nord-syd-konflikt det rör sig om: 
de rika i i-länderna och deras 
transnationella bolag utsuger tred
je världens miljarder. Genom va
penexport och politiska intriger 
hälles kitteln kokande och de fat
tiga massorna hindras se vem som 
är huvudfienden. 

0: Du är för pessimistisk. Me
nar du att tredje världen borde 
förklara krig mot oss? 

P: Nej, men kärnkraftstekno
logins spridning pekar fram mot en 
sådan möjlighet. Tills vidare finns 
nog ändå den största faran i Euro
pa och därför är det viktigt att 
kämpa för ett kärnvapenfritt Eu
ropa. 

0: Hör man på, du verkar ju 
nästan ha framtidstro. 

P: Nåja, man vet ju inte om 
det hjälper. 

FH 

Fiffel 
i fastighetsnämnd 
Av misstag kom följande passus 
ur ett brev daterat 21 januari 
1981 med i handlingarna till 
punkten »Ärenden som ej slut
nehandlats» , som skickades ut 
inför fullmäktigemötet den 26.2. 

Motion angående anordnande av 
trafiklekskola: 
Brev till KF har i dag skrivits. 
dat 23/12-80 (enl G Lundius) 
och är hos Lennart Ryde för 
underskrift. Exp kommer att 
ske till dig snarast. 

Detta föranleder Stig Nilsson och 
Thomas Schlyter (vpk) att ställa 
ett par interpellationsfrågor till 
fastighetsnämndens ordförande: 

Varför var det så viktigt att 
brevet till kommunfullmäktige 
daterades 23.12 1980? Varför 
räckte det inte med att datera 
brevet 21.1.1981? 

På vilket datum har brevet 
diarieförts? 

Är det vanligt att du som 
kommunalråd och ordförande i 
fastighetsnämnden går till väga 
på detta sätt i tjänsten? 

i\1 detta förfaringssätt· heder
ligt och i överensstämmelse med 
förvaltningspraxis? 

Att förstå revolutionen del 2 
Precisera! 

Men här måste man precisera. 
Vem har inte förstått dessa reali
teter? Den kommunistiska rörel
sen i allmänhet? Den i väst? Den 
i Sverige? Om författaren menar 
att den kommunistiska rörelsen i 
allmänhet inte förstått dessa reali
teter tar han gruvligt fel. Just de 
nämnda revolutionerna visar mot
satsen: de har genomförts enligt 
sina egna nationella förutsättning
ar och inte efter en modell. Menar 
han den kommunistiska rörelsen 
i väst är det också fel, för t ex 
Gramscis arbeten bevisar att så 
inte är fallet. Och inte bara det. 
Lenin själv ansåg att det frontala 
kriget som med framgång genom
förts 1917 inte skulle vara använd
bart i väst, där man i stället skulle 
använda sig av ställningskrig (se 
Not e sulMachiavelli, Riuniti, s 95). 

Om det istället gäller den sven
ska rörelsen har författaren rätt 
men bara delvis. Han har rätt i 
den meningen att dessa ställnings
taganden - om våldsam aktion -
visserligen för länge sedan lämnats 
men på ett ytligt sätt. Det har inte 
funnits någon teoretisk bearbet
ning av de nya ställningstagandena 
- demokratisk väg - eller någon 
praktisk tillämpning av den nya 
strategin med dess följder. l prak
tiken vet vi att det inte finns möj
ligheter att anfalla Riddarhuset , 
men varken i teori eller praktik 
känner vi alternativet till det 
frontala krigets strategi. Vi känner 
inte terrängen, bastionerna eller 
de medel som är nödvändiga för 
ett ställningskrig. 

Att vi in te känner terrängen 
(den svenska verkligheten i hela 
dess vidd med politik , moral, 
kultur, historia, religion, socialt 
liv etc) är tyvärr sant. Det beror 
dock inte på någon kris i marxis
men eller dess grundläggande be
ståndsdelar utan på »marxisternas 
kris»: begreppet hegemoni har inte 
begripits och utvecklats i alla sina 
invecklingar och följder. Till detta 
sakernas tillstånd bär var och en 
av oss sin del av skulden. De sven
ska intellektuella och särskilt de 
som har anknytning t ill den histo
riska vänstern (socialdemokrater 
och kommunister) har med några 
få undantag svikit denna »kun
skapsteoretiska» uppgift. 

Revolutionen mot Kapitalet 
l detta avseende gör författaren 
(det ska erkännas) en ansträng
ning genom att indirekt ta upp 
denna problematik och genom att 
introducera oss i en viss politisk
militär-filosofisk litteratur, som 
ger nödvändig kunskap för den 
som vill förändra samhället. Men 
att från detta dra s! u tsatsen att 
det också måste ske en återgång 
till de konsekvenser som denna 
litteratur innebär är felaktigt och 
även farligt. Det vi i stället kan sä
ga är att Platon, Machiavelli, Ho b
bes, Clausewitz, Weber och andra 
tyrier måste vara etapper, obliga
toriska etapper i var kunskap 
men vi får inte fastna där. Vi ska 
istället lära av denna kulturellt 
universella tradition för att min
ska klyftan mellan vetenskap och 
politik, vilket är en av marxismens 
huvuduppgifter. Det ger oss möj
lighet att speciellt i denna tid leva 
som Weber säger: »Utan Gud och 
utan profeter.» 

Det jag säger ska inte uppfat
tas som en likriktning eller tak
tisk manöver för att tysta kriti-

ken . Tvärtom har de ledande »tro
janerna>> varit kätterska: Lenin 
gjorde som Gramse i påpekat »revo
lution mot Kapitalet>>, i det att 
han befriade marxismen från dess 
positivisiska, ekonomistiska, pe
dantiska tolkning av Marx' arbete, 
där den »historiska materialismens 
regler inte är så järnhårda som 
man kunde tähka si~> och det har 
han bevisat med praktiken. Gram 
sci gjorde i sin tur revolution mot 
Staten och revolutionen därige
nom att han »anpassade» statens 
och revolutionens teori till de för
utsättningar som råder i väst. Men 
här i Sverige har man inte genom
fört ens den första revolutionen 
den mot Kapitalet. Man försöker 
nu så smått, men från vissa håll 
är det inte ens någon revolution 
utan mer en abdikation. 

Machiavelli 

I Sverige finns ingen utbredd kän
nedom om klassikerna. Marx är 
inte ens översatt i sin helhet och 
framförallt inte i sina mest poli
tiska och filosofiska delar, för att 
inte tala om Gramsci där på den 
enda bok av honom som kommit 
t o m titeln är felaktig . Men att 
bli indignerad över detta räcker 
inte, och det hjälper inte att inta 
en »olympisk» hällning. Man må
ste i stället fråga Varför? Vilka 
svagheter är det, inte bara hos 
marxisterna utan hos den natio
nella kulturen, som inte »tillåten> 
denna kunskap? Kom nu inte med 
överförenklade svar: de' är kallt, 
geografisk isolering, eller med me
kaniskt-materialistiska (produk
tionsmedel-kultur). Svaren måste 
vara politiska i den meningen att 
de förklarar den säregna typ av 
historiska block och kulturell he
gemoni som formats i Sverige. 
Först därpå kan man på allvar 
börja bygga upp en ny hegemoni. 
Det innebär dock inte att man 
»bordläggen> revolutionen tills 
man har förberett en ny modell. 
Det vore att bete sig som riktig 
reformist. Vi måste istället ha ett 
vardagligt dialektiskt förhällande 
mellan kunskap och politisk prak
tik. 

Blåsorkesterns årsmöte. 
Lunds Kommunistiska blåsorkes
ter hade årsmöte förra fredagen. 
Till ny ansvariggrupp valdes Björn • 
Stenholm, Per Hallstedt och Olle 
Teleman. Till musikalisk ledning 
ad interim valdes Erik Kågström 
och Ulf Teleman. Orkesterns verk
samhet, bl. a. inför l:a maj, disku- ' 
terades. Orkestern repeterar nu
mera varje vecka, söndagar kl 19. 
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Häckeberga 
Långt ute bland granelantorna 
skymtade en gråklädd liten figur. 
Hans röda mössa guppade upp 
och ner. Det var naturligtvis inte 
jultomten utan Gustaf. 

- 6 814, det går fmt i dag , 
hälsade Gustaf när han kom fram 
till vägen. Han luktade starkt av 
kåda och ögonen lyste. 

-Vad i all sin dar håller du på 
med? 

- Å, lite praktisk miljöpolitik 
bara. Jag knipsar med trädgårds· 
saxen här av topparna på plantor- . 
na. En sån gran blir aldrig vad den 
närige godsägaren hade tänkt sej. 
Och det räcker med att ta ungefår 
var fjärde för att sabba hela hyg
get. Det känns i underarmen efter 
några tusen klipp, men det kan 
det vara värt. Hej så länge, jag 
tänkte komma upp i tio tusen. 

Sa Gustaf och banade sej åter 
in mellan plantorna. Samme Gus· 
taf som i höstas planterade in en 
ovanligt resistent mullvadsfamilj 
på Kungsmarkens golfbana. 
~ Grr 

Vad har hänt med 
TALGOXARNA? 
Det har under den senaste tiden 
diskuterats varför talgoxarna mer 
och mer har övergått från sin tre
staviga säng till en tvåstavig dito. 
VB har under vinterns lopp kun
nat konstatera att så varit fallet. 
Därför förvånade det oss storli
gen när vi i början av hel~en hör-· 
de det trestaviga lätet fran snart 
sagt alla stadens talgoxar. Vad 
kunde nu detta bero på? Hade 
alla mesarna fått fnatt, eller? 

MILJÖKAMP 
Kapitalismen har onekligen 
väckt liv i slumrande pro
duktivkrafter, men samtidigt 
har den ohämmade expensio· 
nen lett till allvarliga miljö-, 
problem och till en total 
exploatering av naturen. 

Miljö- och naturfrågor kommer 
därför att få ökad politisk bety
delse i framtiden - även på kom· 
munal nivå. Inför kongressen i 
höst kommer VPK Lund att mo
tionera om att partiet bör utarbe
ta ett miljöpolitiskt handlings
program, och enligt rykten ska 
man själv ha ett utkast i bakfic· 
kan. 

Fullmäktigegruppen kommer 
också att agera mer aktivt i miljö· 
frågor. Närmast planerar man att, 
med anledning av giftskandalen i 
Hököpinge, kräva garantier för att 
något liknande inte ska inträffa i 
Lund. 

Hot mot fåglar och växter 
Med anledning av en J?lanerad 
cykelled utmed Höje å fran Klos
tergården till Värpinge vill VPK 
anföra: Den planerade dragningen 
alldeles utefter ån kommer att 
innebära att stora delar av den 
busk/trädridå som naturligt följer 
ån måste huggas ner, med en för
sämrad naturmiljö som följd. 
Dessutom så utgör busk/trädridån 
och innanför liggande högt växan
de nässlor och andra örter en vik
tig häcknings- och furagerings
lokal för områdets rika fågel· 
fauna. Lokalen är också viktig 
som rastlokal för flyttande fåg
lar vår och höst. Stora delar av 
denna miljö kommer att forstö
ras om cykelleden dras som pla· 
nerats. 

Som tidill:are också nämnts i 
fullmäktige kommer en cykelled 
med den planerade dragningen att 
ligga under vatten delar av året, då 
området kontinuerligt översväm
mas vid kraftigt regn. 

Ryktet nådde oss från Falster
bo att våren var på väg och att det 
bokstavligen hade strömmat in 
vårfåglar därnere. Visserligen så 
hade vi observerat översträckande 
sånglärkor och tofsvipor tidigare, 
men detta är inget unikt i och för 
sig, då dessa fåglar ofta får finna 
sig i att flytta fram och tillbaka 
vid den här årstiden. Vi ville dock Kommunal pappersinsamling 
ta reda på om det låg något allvar Enligt riksdagsbeslut i maj 1975 
bakom ryktet om vår och om det skulle obligatorisk pappersinsam-
var detta som talgoxarna hade fått ling vara genomförd vid årsskiftet 
reda på . Sagt och gjort. Vi tog 1979/80 i alla landets kommuner. 
bussen ner till Falsterbo och där Syftet med lagen var dels att 
fanns verkligen fåglarna: pappersinsamlingen skulle bli det 
större strandpipare trängdes med första steget mot en ny, modern 
storspovar och kärrsnäppor i resursbevarande avfallshantering. 
stran,dkanten, utanför i havet låg »Avfall är en resurs som i största 
gravander och bläsänder, i en möjliga utsträckning ska användas 
strandvass ~öng sävsparvar och i på nytt» skrev dåvarande jord-
luften drog hela tiden taltrastar in bruksministern Svante Lundkvist 
for att fortsätta fården mot norr. i den proposition som föregick 
Efter en stund så upptäcktes även lagen. 
d:t ver~.a vårtecknet, på en VPK menar att Lunds kom· 
tangbank sokte en sädesärla föda. mun ska följa lagen och därför se 
Oetta övertygade oss. V åren är till att returpapper från i första 
här, kamrater! hand hushåll och affarer/kontor 

insamlas. Detta bör komma igång 
omedelbart. Insamling av retur
papper ger, förutom en minskad 

_ sopvolym för renhållningsverket 

1 
\ att hantera, arbetstillfållen inom 
~ kommunen. 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJJIID 

Bästa VB-redaktion! 
Efter att ha läst första delen av 
Tarcisio Bommareos artikel om 
Att förstå revolutionen tre gånger 
(långsamt), slagit upp 'hegemoni 
= förmanskap' och 'subaltern = 
underordnad tjänsteman' i Bon
niers lexikon och sopat mjällen 
från bordet, sitter jag här och kän
ner mej så subaltern! 

Så förste postiljon jag är, kän· 
ner jag starkt att det brister i mitt 
hegemoniska tänkande och kan
ske är det därför jag begriper så 
lite av vad Tarcisio skriver? 

Inte vet jag vad »en plein ain> 
betyder och jag är så genuint obil
dad att jag inte förstår vad det in
nebär att mer närma sig Gaugin 
än Renoir, Monet eller Cezanne. 
För att inte tala om Gramsci - jag 
har inte läst en rad av Gramsci! 

Det må vara stalinisternas fel 
som har exalterat den »folkloris
tiska» kulturen hos mej och en 
stor del av VBs läsare men jag 
dristar mej att påstå att artikeln, 
åtminstone i sin nuvarande form, 
inte har i VB att göra! 

Inte så att jag anser att teore
tiska artiklar är olämpliga i VB -
tvärtom - men då bör dom skri
vas så att dom kan förstås även av 
dom som inte har akademisk ut
bildning. Efter att ha värvat VB· 
prenumeranter bland Nöbbelövs
borna i ett par år nu tror jag att 
jag har en ganska god uppfatt
ning om vad läsarna förväntar sej. 
Om man fyller VB med långa och 
obegripliga artiklar av det slag 
som Tarcisio nu presterat kom
mer upplagekurvan ganska snart 
att l u ta åt fel håll! 

Gunnar Be/in 

PS Varför in te en marxistisk 
»snabbgrundkurS>> i några nummer 
av VB, som tar upp dom viktiga
ste marxistiska begreppen och 
exemplifierar med aktuella poli
tiska skeenden. Kanske ett sätt att 
väcka intresse och förståelse för 
VPKs politik u t över' det mera lo
kalbetonade. 

En kommentar till GB 
VB-red får svara för sej men som 
utomstående tillskyndare av TBs 
artikel vill jag för min del säga: 
Ja, den är lång och knepig, men 
bra! . Det TB t ex har att säga om 
den svenska marxismens omogen
het hade vi som hemmablinda 
svenskar inte så lätt kommit på 
själva. 

VB har en vetgirig och mång
sidig läsekrets som nog förstår att 
uppskatta även de mera hårdtug
gade bidrag som nån gång dyker 
upp. Det egentliga problemet som 
jag ser det är att spalterna bågnar 
av alla bidrag. Lund förtjänar en 
tjockare kommunistisk tidning!! 

Gunnar Sandin 

KURSVERKSAMHE· 
TENSSÖNDAGS. 
FÖRELÄSNINGAR. 

Sö 22/3 kl 16 Folkets Hus: Un· 
dernäringens effekter på barns ut· 
veckling. Birgitta Angel talar om· 
ett slumprojekt i Bogota. 

......... .••......••...•. 

1 MAJ. Utvidgat förberedelsemö
te m ed VPK/KUs förstamajkom 
mitts mll 23/3 kl 1930, bibliote
ket, studiecirkel rum 4. 
FOLKKAMPANJEN.Hearing med 
kommunalpolitiker må 23/3 
kl 19, stadsbibliotekets hörsal. 
VPK IF : Träning lö 21/3 kl 16 p§ 
Lerbäcksskolan. Vid tjänlig väder
lek utomhusfotbolL 

' VPKs SÅNGGRUPP. Träning sö 
22/3 kl 19 hos Kitten. 
SKVs årsmöte to 26/3 'kl 19, 
stadsbibl. , studiecirkelrum 4. 
PIONJÄRERNA. Möte sö 22/3 kl 
16 G :a Mejeriet. Film, säng, dra
maövning. Ta med fika. 
VAD GOR VI MED BARNEN, 
KAMRATER? Konferens om so
cialistisk barnuppfostran lö 4/4 . 
Boka dagen redan nu. 
FÖRENINGEN URUGUAY , fa
miljefest Hubertusgllrden, Näbbe
löv lö 21/3 kl 14. Aktiviteter, en
kel servering. 
FREDSSEMINARIUM VPK/KU. 
studiecirkelrum 1 stadsbibl. lö 28 
mars kl 1230. 
HYRESGÄSTFÖRENIN GEN har 
lirsmöte sö 22/3 kl 13-18, stads
bibl. hörsal. 
MARXIM. Fre 20/3 kl 22 Rolf 
Wikström, Korpamoen. 
OLYMPEN. Sö 22/3 kl 19, Man
fred Mann. 
PUB SPARTA. F re 20/3 Sky High 
(förköp Folk&Rock) , lö 21/3 
Vargavinter/M6cca. Arr. : Folk& 
Rock. 
FILMPUBEN. Korpamoen sö 22 
mars kl 20: Vinterbarn av Dea T 
M,Prch. 
LILLA TEATERN. Sö 22/3 kl 
16: Ett stenkast bort (en pjäs för 
7 år och uppllt). To, fre, lö, sö kl 
1930 : Se mig i ögonen 

BLASORKESTERN. OBS! Ny öv
ningstid: söndagar kl 19. Lokal: 
Teknologrummet, Kemicentrum 
(tills vidare, första rep. 22/3) . 

..........•.............. 
REDAKTIONSUTSKOTT: Finn 
Hagberg, Eva Almqvist och Olle 
Teleman. 
Bl LDER: Inger Stenlund. 
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