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Kraftig tillbakagång
för vpk i Lund
V pk -Lund förlorade bara ett mandat men gick kraftigt tillbaks rö ~t 
mässigt. Även för socialdemokraterna gick det illa och därför
hol.r borgarna nu egen majoritet i
fullmäktige .
Enda trösten för vänstern i
Lund är att det ganska progressiva miljöpartiet ökat i ~!yrka och
att den moderata frammarschen
stoppats av det socia lliberala folkpartiet, ~o m åtmin sto ne vill slå
vakt om den historiska kompromissen mellan kapital och arb ete i
Sverige.
Miljöpartiets framgångar sammanhänger med att det inte finns
något riktigt vän ste r s ocialist i ~kt
parti i L und (och Sverige). so m
har rensat ut alla spöken ur garderoben och mm kan utgöra ett
alternativ till den offentligasektorssocialism so m socialdemokratin
företräder och borgarnas marknadsekonomiska privatism.
Vpk har kommit att framstå
so m bara en smula mer offentligtsocialistiska än socialdemokraterna: ett sn äpp till vänster utan ekonomiskt ansvar och med orea listiska förslag . Ett exem pel p å det
senare är vpk-Lunds förslag att
kommunen här ensidigt ska
genomföra sex timmar ~dag med bibehål len lön.
Tyvärr är framtidsutsikterna
inte särskilt ljusa eftersom dagens
förborgerligade ungdom så småningom blir rö stb erät tigad e och
dessutom miljöpartiet blir ett
verkligt alternativ i riksdagsvalet.
Då kanske inte ens kamrat fyra

Kulturnatt på
lördag

Vi hoppas att det i detta
nummer av VB inte smugit
sig in några bortförklaringar till vpk-Lunds valnederlag . Däremot vill vi gärna
spegla reaktioner på det
och hoppas att det ska
leda till en fruktbar debatt.
Här intill publicerar vi
redaktionens lilla beska
text. På ledarsidan ger
styrelsen sin tolkning, och
därintill fi nns en dialog
mellan de omutliga och
fantasifulla sanningssägarna Gunnar Sandin och
Sten Henriksson.
Red.

procent kan rädda vpk till riksdagsmandat.
Mång a partikamrater i Lund
har slitit halvt ihjäl sig under
valarbetet men många har också
legat p å sofl1ocket, åtminstone
om man ska jämföra med tidigare år. Partiets politik har
nog ändå gått ut genom tidningar,
affischer, flyg b lad, rad io och
muntlig agitation. Frågan är om
det är något fel på politiken?

På initiativ av en rad kommunala
fö rvaltningar ordnas lördagen den
21 september en s k "Kulturnatt",
so m åtminstone tycks sträcka sig
till kl 04 då cafe Balzac slår igen.
Under kvällen kan man t ex
ly ssna på renässansmusik i konsthallen mellan 21.00-01.00, rockmusik i stadshallen samma tid och
gr uppen Tundra i stadsbibliotekets
hörsal kl 01.
I Gleerup
universitetsbokhandel och i ~tadsteaterns cafe
kan man möta livs levande författare.
Väldigt spänr_:ande verkar konst-

nären AndrzeJ P loskis happening i
>tadsbibliotekets garage då "Homo
cyberneticus" ska frammanas med
hjälp av bl a break-dansuppvisning.
Sanune konstnär har för övrigt
·ammanställt ett programhäfte fÖr
Kulturnatten där man timme för
timme kan se vad som ska hända.
Dessa program finns bl a pil
biblioteken.
För dem som tycker att kulturen inte ska vara grati~ ordnar
caft! Ariman en "Kulturbörs för
bemttna - en kommersiell tilltlykt".
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Eftersnack
En valrörelse
är över
På en avgörande punkt gav 1985
års val ett entydigt och klart besked. En majoritet i Sverige önskar inte en regering med moderata samlingspartiet i spetsen. Den
militanta, nyliberala högerpolitiken har avvisats även om den fortfarande har ett starkt stöd. En av
de viktigaste målsättningarna för
VPK har varit att ge sitt bidrag i
kampen mot den moderata politiken. Denna kamp måste fortsätta.
För VPK i Lund innebär valet
på många sätt ett nederlag. I 1982
års val förlorade VPK två av sina
mandat i fullmäktige . I årets val
förlorade vi ytterligare ett mandat.
Drygt l 000 lundabor som i föregående val röstade på VPK har i
år valt ett annat parti. Trots centerpartiet förluster står de borgerliga i Lund starkare än 1982.
Vi vill också se miljöpartiets
röstmässiga framgång som ett
ytterligare tecken på en förstärkning av den borgerliga politiken. I
Lund har VPK misslyckats.
Varför?
Ett fullständigt svar kan sj älvklart ännu inte ges. Men en sak är
klar. Det finns inga bortförklaringar. Vår politik har i Lund fått
ett allt mindre stöd.
Trots detta menar vi att den
politik vi fört i allt väsentligt har
varit riktig utifrån våra utgångspunkter. Den tillbakagång som
skett för socialdemokrater och
kommunister i Lund är en tillbakagång för en vänsterpolitik.
För VPK:s del innebär valresultaten 1982 och 1985 att vi måste
dra slutsatsen att en socialistisk
politik fått ett minskande stöd.
Under perioden mellan 1979
och 1985 har vår politik inneburit
att vi kunnat registrera bestämda
resultat. Våra för slag har ibland
samlat en majoritet. De borgerliga
partiernas politik i Lund ligger i
många stycken till vänster om sina
moderpartiers. Men det är fortfarande en klar borgerlig politik
de för.
Vi tror att VPK i Lund lyckats
förmedla sitt politiska budskap. I
Lund känner invånarna till VPK:s
politik. Självkritiskt ställer vi oss
frågan om detta också innebär att
vi lyckats förankra vår politik hos
våra väljare. Svaret på den frågan
är uppenbart nej . VPK-Lund har
alltid strävat efter att forma sin
politik tillsammans med de människor, som i likhet med våra
medlemmar, strävar efter en omvandling av samhället i socialistisk
riktning. Vårt parti har därför
alltid uppgiften att verka i dialog
med människor. En lärdom bland
många av 1982 och 1985 års val
är att denna dialog uppenbarligen
fungerat dåligt. Vi har sannolikt i
alltför hög grad talat ·till lund aborna och i allför liten utsträckning talat med lundaborna.
Under de gångna sex åren har
det samhälleliga klimatet hårdnat.
Människor har av omständigheterna i växande omfattning vänt sig
inåt. Ungdomar har tappat förtroendet för de politiska partierna.

Sten Henriksson och Gunnar Sandin diskuterar valutgången, kampanjen och framtiden.
S: Tja, nu vet vi facit, och vi
kan börja med att jämföra med
våra egna förutsägelser. Det var
inga stora sensationer i vare sig
riks- eller lundavalet om man
bortser från folkpartiets återhämtning, men jag trodde nog att
miljöpartiet skulle gå starkare. Då
är du värre ute med din förutsägelse om vpks balanserande på
fyraprocentsstrecket Skall du göra offentlig självkritik n n?
G: Hade någon haft en pennkniv att låna mej på vpks valvaka
så hade jag begått harakiri. Men
sen dess har jag sovit på saken. Så
här efteråt kan det sägas att jag i
våras delade min pessimism med
vpks allra högsta ledning, som i
förtroende fått del av socialdemokraternas hemliga opinionsundersökningar. Men låt mej också påminna om din förutsägelse om
skånepartiets stora framgångar i
Malmö. Nog var väl utgången där
ändå snudd på "stor sensation"?

Arbetarrörelsens bakslag
S: Socialdemokratin i Malmö
har faktiskt tiggt om det här länge
och nog ligger det en sorts historisk-ironisk rättvisa i att det blev
ett högerpopulistiskt par ti som
fick utdela nådastöten. Men det
allvarliga är att det här ingår i ett
större mönster. Jag kan inte se
valresultatet annat än som ytterligare ett stort bakslag för arbetarrörelsen i Skåne. I kommun efter
kommun har vänstermajoriteten
gått förlorad . Lägg också märke
till att moderaterna har klarat sig
förhållandevis bra i Skåne. Den
här landsändan håller på att få en
från det övriga landet starkt avvikande politisk profil och om det
sk ulle det vara mycket att säga. Vi
får. väl se vilken självprövning den
skanska socialdemokratin är mäktig. I Lund har den inte precis varit imponerande.

De borgerliga har talat om att
politikerna inte skalllägga sig i för
mycket. Människorna skall ges
större valfrihet. Men samtidigt har
detta budskap inte på någon avgörande punkt sagt något om hur
människor gemensamt skall få
större makt och inflytande över
sin vardag, över sitt arbete och
över sin fritid. VPK:s kamp för en
förstärkt direkt demokrati har
inte lagit igenom. Vi har inte i
tillräcklig grad kunnat mobilisera
vare sig medlemmar eller andra i
kampen för en förstärkt och utvidgad direkt politisk demokrati.
Vår diskussion av lärdomarna
av valet måste fortsätta. För VPK
innebär politik inte bara en kamp
om fullmäktigeplatser. För VPK
har det alltid gällt att tillsammans
med människor driva politik.
VPK -Lunds styrelse vill tacka
alla medlemmar och alla lundabor
i övrigt som i valrörelsen stött oss
och som också många gånger lagt
ner ett stort och självuppoffrande
arbete. Det stödet ger oss kraft
att nu fortsätta . Och att utveckla
vårt arbete.

G:.Vpk stod ungefär stilla i det
här traditionellt svaga landskapet.
Av kommunala mandat förlorade
vi sammanlagt bara ett, förluster i
söder uppvägdes av vinster i norr.
Fast nu är miljöpartiet större än vi
när det gäller skånska kommunala
mandat. Årets bedrift var annars
att vpk klarade sej kvar i M-landstinget med en marginal av tre
hundradels procent.
Själv trodde jag attr-arna skulle kunna gå upp i några av våra
luckor, t ex Trelleborg, med hjälp
av sina vackra affischer och stora
ansträngningar. Men de förlorade
ju mandatet t o m i Göteborg. Det
har inte gått bra för "resterna av
68 års studentrevolt" , för att citera ett uttryck av Tove Klette, fp.
Sämst tycks det ha gått för vpk i
Lund. Vi förlorade i kommunalvalet mer än var femte väljare sen
valet 82, och det är faktiskt ett
rekordartat ras bland de kommuner som jag har hunnit kolla.

Ny valmanskår
S: Jo, det gick verkligen illa
och det är ett under att vi bara
förlorade ett mandat i Lund. Förklaringen är på ett plan enkel - i
Lund omsätts åtminstone en halv
stud en !generation på tre år och
opinionsvindar bland ungdom sväljare får särskilt stor genomslagskraft här.
Mönstret framgår tydligt när
man ser på de enskilda valdistrikten. Våra stora förluster har vi på
Ulrikedal, Vildanden och Delfinen
där våra gamla sympatisörer har
flyttat ut och ersatts med den nya
generationen som röstar borgerligt
eller i bästa fall med miljöpartiet.
Intressant nog klarar vi oss bra på
Djingis Khan/Spexaren där vi fort·
farande är s törsta parti, och de t
bör väl betyda att det är dit de citerade resterna har flyttat. Den
positiva sidan av det här är att vi
klarar · oss bra i de klassiska arbetarstadsdelarna, t ex i området
med kommunala hyreshus ute vid
Högbovägen. Jag har sedan några
år drivit tesen att vpk i Lund håller på att byta valmanskår, från
att vara ett student- och akademikerparti håller vi på att få ett stöd
från arbetarklassen i Lund. Jag
har grundat det här på intryck
från förstamajmöten och liknande, och det märks inte i den aktiva gruppen av medlemmar, men
valresultatet tycker jag stöder min
tes. Vpk i Lund håller på att bli
ett mera normalt parti, vilket är
på gott och ont.

S: Nej, precis, det är baksidan
av att vi nu är accepterade och aktade medlemmar av det politiska
etablissemanget . I Sverige såväl
som Lund framstod vpk som ett
lagom sympatiskt stödparti för socialdemokraterna. Det var inte
vpk som fick skäll för att vara ett
oansvarigt missnöjesparti i Lund,
det var miljöpartiet och det var
illa.
Vår egen kampanj hade sin
tyngdpunkt i maktskifte och gemensam ny majoritet , inte i uppbyggnaden av vår egen profil som
fribrytare och förnyare. Dagens
ungdomsväljare har naturligtvis
inget minne av vpk Lunds kommunalpolitiska roll 76 och 79
utan vänder sig hellre till miljöpartiet. Bakom detta ligger naturligtvis också de politiska realiteterna. Se på vpks paradfrågor! Det
fmns fortfarande bri~ter i barnomsorgen, men det är inga skriande
behov. Det har inte varit några
stora stadsmiljöfrågor under valperioden och.de övriga partierna
har faktiskt också modifierat in
politik. Den kommunala demokratin är en angelägen fråga för de
politiskt engagerade men väcker
inga starka känslor bland folk i
allmänhet. sakpolitiskt har vi inte
befunnit oss i centrum för politiken och vår allmänprofil har blivit
mindre avvikande från andra partier. Till det kommer så att våra
kampanj- och opinionsbildningsformer inte har utvecklats utan
~narare gått tillbaka. Fria moderata stud en Iförbundet verkar att ha
läst in sig bättre på Willi Miinzenberg och agitproptraditionen än
vi.

Den fulla nischen

G: Det är nog ändå inte så
mycket inläsningen det är fel p å
som förrn åga n. Arets ovanligt fräscha valkommitte - både du och
jag saknades ju för första gången
på mycket länge - hade en myc ket ambi tiös och lyckad start i våras med en detaljerad planläggning
och det spännande initiativet med
ett "Socialistiskt Fråga Lund".
Det är dock rätt uppenbart att
man längre fram överskattade
både sina egna och organisa tionem resurser , och i slutänden blev
det ännu mer än vanligt av im pro-
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Sympatiskt stödparti
G: Den tendensen kunde avläsas redan i 82 års val och framhölls av bl a Erik Nilsson. Men utflyttning och generationsskifte
förklarar inte hela nedgången. Det"
märkliga med vpks tidigare valresultat i Lund var ju det kommunala stöd vi fick långt inne bland de
borgerliga sympatisörerna. Det
stödet tror j ag att vi fick på rätt
enkla grunder, på att vi framgångsrikt exploaterade ett vagt
mismöje med de etablerade partierna. Den missnöjespotentialen,
som i extremformen leder till politikerförakt och röstskolk, är i år
uppenbart större än förut. Det anmärkningsvärda är att vpk inte har
förmått att utnyttja den, vare sej i
Lund eller annorstädes.

16 500

Valbarometern har
åter
stigit, men
målet är ännu inte
nått! Betala in till
pg 71 00 93-6, "Valfonden".

Mer eftersnack

Psykiatridebatt
den 4/9

\\t
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Miljöpartiet gick framåt i valet
vi~ationer och nödlö~ningar. Fa~t
~jä lv misstänker jag att nya kam-

panjformer inte längre är någon
Den nischen som
vi en gång var rätt ensamma om
börjar bli överfull. Nej, liksom du
tror jag inte att det är så lyckat
att framstå som mcialdemokraternas vänstra ~tödben. Drar man ut
konsekvenserna av det bör vi till
nästa val dopa vår lokala huvudparoll "Bryt borgarväldet", även
om det är synd på de vackra och
väl!iorda banderollerna.
S: Ja, jag lutar också åt att vi
bör ägna åss mer åt att se över
vårt eget hus, det är ingen som
tackar oss för att vi ställer upp
s9m bmarbetsingenjörer. Socialdemokraterna verkade inte överdrivet intres~erade - i deras ~tora
eleganta valbro~chyr om Lund
nämns överhuvudtaget inte det
faktum att det är en borgerlig
majoritet i Lund ~edan länge , och
där formuleras än mindre några
stolta paroller om maktskifte. Det
var kanske utslag av en realisti~k
bedömning av Lunds socio-ekonomiska befolkningssamman~ättning
som ju inte gynnar vänsterpartierna, eller enklare en tro på att man
k unde åka in i fullmäktige på rikspolitikens rock~kört. Hur ~om
helst gick det ju illa: ~ocialdemo
kraterna fortsatte ~in tillbakagång
i Lund och nu till~ammans med
os~. Däremot fungerade ju rockgcm:rallö~ning.

skörtet bra för folkpartiet . De
ökade mindre i Lund än i hela riket och i Lund gick det sämre i
kommunal- än i riksdagsvalet. Det
är allt~å inte på egna meriter som
folkpartisterna i Lund nu ska stiga
in i kommunalrådskretsen.
G: Nej, fps stenhårda Mabiiiasatsning tycks inte ha gett särskilt
stor utdelning. I det sammanhanget bör vi notera moderaternas goda remltat i kommunalvalet. År
det resultatet av en stor tyst minoritet som inte gillar fjäsk med
ungdomen och stöder Lennart
Ryde, eller beror det på Sydsvenskans hänförda lansering av Gun
Hellsvik?
Hur som helst finns det en del
positiva aspekter på den borgerliga majoriteten. Den skapar förutsättningar för att miljöpartiet går
åt vänster: de borde se oppositionen som sin naturliga plats. Ett
villkor är förstås att vpk-politikerna intar en mer fruktbar attityd .
Både nationellt och lokalt har vpk
tagit en del fina miljöinitiativ i
årets valrörelse, och det borde utvecklas till något mer än sura
kommentarer om miljöpartiets dåliga politik. Tänk om vi till nästa
val kunde skapa alliansen "Miljöpartiet De Röda"!

Normal situation
S: Jag fruktar nog att det skulle möta en hel del invändningar på
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bägge sidor, men tanken är god.
Vad moderaternas goda kommunala resultat beträffar så tror
jag att det går ganska bra för
den här stan nu - se på byggboomen! Lund är i första hand
en borgerlig stad och när det nu
går så bra varför sk ulle man
vilja ändra ett vinnande lag,
~om dessutom tänker på kommunalskatten . Rockintresserade ungdomar har nätt och jämt rösträtt. Varför skulle Lunds universitets- och köpmannaborgerskap bry sig om så marginella
intressen? I viss mening är vi ju
bara tillbaka i en normalsituation med borgerlig ~ajoritet för tre år sedan var juställningen
också 33-32. Jag tycker också
att val u t slaget har sina positiva
sidor - det blir renare linjer i
fullmäktige nu, och miljöpartiet
lär få uppleva blockpolitikens
realiteter. Den förstärkta folkpar tigruppen tror j ag inte påverkar
situationen - ictemässigt och personligt smälter den bra samman
med de moderata moderaterna i
Lund och sen säger erfarenheterna av borgerlig blockdi~ciplin att
fronten utåt kommer att vara
järnhård. Vi är nog dömda att
sitta i den här stan och vänta
ut borgarna tills det kommer en
tillräckligt stor fråga. 30 år var
i vaJje fall inte nog. Men vi kamke
ska sluta med några mer hoppmgiVande observationer.
G: l så fall att Vpk välförtjänt kom in i Höganäs kommunfullmäktige för första gången i
historien. Vi var där och spelade
på ett appellmöte och slogs av
den fina pionjärandan. Och Vpk:s
1 valrareisen nyuppsatta fyntämmiga sångkör som gjorde sej
så bra på gårdsmötena. Kulturen
är liksom miljön en politisk sektor
där j ag tror att vi har mycket att
hämta under de kommande åren.
S: l ett avseende blir livet lättare att leva efter det här valet
och då syftar j ag naturligtvis på
motgångarna för Adelsohn och
mode~aterna. f:!et är ett bakslag
som Jag tror far djupa psykologiska och politiska effekter bland
moderaterna. Jag tror jag kommer att sova bättre om nätterna
nu.

RFHL gick först ut och talade
om. · vad m kallade "missbruk
och andra egendomligheter". Fp
krävde·, som de övriga borgerliga, kriminalisering i samma veva
som "frihet, integritet, liberalisering och solidaritet". C var
mycket aggressiv och ansåg att
en borgerlig valseger var av nöden,
bl a eftersom folk "går och dräller
och får hjälp av socialen utan att
underkasta sig vård". (Alltså även
utförsäkrade arbetslösa; vpk :s
anm .) RSMH berättade att Sverige
är världsmästare på tvångsintagningar, 10% av ca 115.000 patienter i sluten psykiatrisk vård.
För psykoterapi, kriminalisera
tvångsmedicineringen! Den borgerliga privatvården är att tjäna
pengar på nöd.
Innan s konstaterat att "vi
sitter här och tjafsar" hann hon
säga att 6 timmars arbetsdag för
alla, service, bostad och rikt
liv är det bästa. Samt att "vi har
lagar".
Återstår vpk, som klart övertygade genom att vara den ende
som visste vad han talade om.
Anders Sannersted t presenterade
sina åsikter utmärkt i förra
numret av VB. Lägg märke till
vartenda ord, han har mycket
att säga, och j ag har j u st till min
stora glädje fått veta, att han och
Helena Svantesson också kommer
att få chansen att ~öra det i
landstinget i minst tre ar framåt.
1

Birgitta Fernstedt

Nej tilllivs på
Mobiliaja till grillbar
vid Petriplatsen
Byggnadsnämndens majoritet avslog i onsdags alla förslag till
livsmedelsförsäljning på Mobilia.
Centern har dock mjuknat och
ville ga med på en begränsad
butik på 900
kvadratmeter.
Så välkomna igen i januari sa ordföranden Regneli och menade därmed att då skulle borgarnas egna
majoritet kunna driva igenom
. detta förslag .
Sen tyckte fp att man måste
ta ansvar för Västra Ringen och
tillsty rkte en stadsplan för denna,
trots att man inte alls ville ha
vägen där. Det var ett märkligt
argumenterade, som endast kan
förklaras av berusningen av valframgången.
Stippes grillbar vållade lång
debatt. I ngen ville ha denna
trafikalstrande verksamhet i hörnet Winstrupsgatan-Sankt Petri
Kyrkogata, men borgarna och mp
kunde inte fmna lagliga skäl att
avvisa ansökan, trots att miljöoch
ltälsoskydd sförvaltningen
hade avstyrkt den. Att besluta
efter politisk övertygelse var för
dem omöjligt, och därför fick
man !!Jed so rg i hjärtat ge bygglov. Ar man så uppbunden av
regler och lagar kan man lika
gärna lägga ner byggnadsnämnden
och låta tjänstemännen besluta i
alla frågor, tycker
t h o mas
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nagra kommentarer

Lennart Ryde (m)

Bra att Kulturmejeriet nu får
sina anslag nedskurna. Men tyvärr
kommer nog min ihärdiga kamp
mot ungdomskulturen att I:da
till förlust av kommunalradsposten.

N i ls·A rne A n de rsson (c)

- Valmanskaren verkar vara totalt
avkristnad . Nu atergår jag till
kor och mylla!

Ebba Lyttkens (fp)

Personkultlinjen gick bra hem.
Må något av Westerbergs glans
även falla på mig och min trogne
Hampus .

Birger Rehn (s)

Varken byggfacklinjen eller
magister k öret verkar k unna över·
tyga lundaborna. Snart tvingas
väl partiet börja satsa pa kvinnorna ...

Kjell

Dahlström (mp)

- Skönt att vi nu kan föra en ren
oppositionspolitik utan hänsyn
till block och budget.

arin Blom
· rik Dahlbergs g 3 B
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POSTTIDNING

D etta är ett svar på förra veckans
ledare i VB, som klm1drar tidningen A rbe te t för dålig bevakning
av
Krossa-apartheid-demonstratioNen och det efterföl jaHde mötet. VB lwde tydlige n
inte lwlt rätt!

Bästa kollega!
Visst har returinformation sitt
journalistiska värd e. Men vi på
Arbetets Jundaredaktion tycker
det är värdefullare om det går att
föra fram de budskap som ligger
bakom de många möten so m hålls
i Lund.
Samma Jag so m Sydafrikamötet hölls i Lund hade vi inne en
artikel om hur lundaköpmänn cn
försöker Jura kunderna att köpa
sydafrikanska varor. F ör de läsare
vars intresse väckt s talade vi i
samma artikel om att det sku lle
hållas demonsrration och möte.
var och hur dags.
Dagen -" ter demonstrationen
var ANC-representanten Agnes
Mackay i Lund . Vi intervjuade
henne för att belysa situationen
ur Sydafrikas svarta befolknings
synpunkt. I den artikeln talade vi
också om att det varit en demonstration i Lund och hur många
som deltagit i den .
Med de resurse r vi har som
andratidning, än så länge, tycker
vi att vi gjorde ett bra lokalt jobb
apro på Sydafrika-mötet.
Förövrigt har Arbetets lundaredaktion ingen möjlighet att
"ordna" vart Olof Palme sk a ta
vägen när han kommer till stan.
Läs Arbetet mer och bättre'
Kritisera gärna sedan, men påst å
inte att vi sviker.
Hälsningar
Arbetets lundaredakrian

tala om varför. En antydning
blir i detta fall bara ett enkelt
sätt att säga något utan at_t
behöva stå för det. Men , senöst inlägg är ju j u st det so111
Grr:s inlägg inte är! Det han gor
är att hålla fram verkligheten
för oss, vettlöst överdriven, i en
narrspegel. Genom just dessa
överdrifter chockerar han oss,
får o ss att haj a till. Givetvis kan
inga argument förmedlas p å detta
sätt, men Grr gör n ågot som
är bättre: genom sma provokationer stimulerar han oss att tänka
efter, att formulera egna argument.
Att en människa som får sina
nyinköpta däck förstörda blir
förbannad är naturligtvis alldeles
rätt och riktigt, men frågan är
om Grr och vpk kan lastas för
det. Är det inte snarare så att
hon kanaliserar sin ilska mot ett
lättdefinierat mål som Grr:s inlägg, snarare än mot några förvirrade huliganer som är omöjliga att åsk ådliggöra sig, om vars
åsikter, motiv och mål ingen kan
säga n ågot, möjligtvis med undantag av dem själva? En djupt
mänsklig reaktion - den arbetslöse som i sin förtvivlan ger invandrarna skulden hellre än att ga
på
de
mera
svårförståeliga ,
bakom liggande orsakerna reagerar
på samma sätt. Men är det riktigt?
Det finns inom vänstern vissa
fiskbensmarxister, som inget hellre vill än analysera sönder varje
fråga i sina beståndsdelar. Humor,
detta
odefinierbara
begrepp,
skrämmer sådana människor. Allt
ska vara seriöst och tråkigt, p å
det att det lätt mande analyseras
sönder till en enda geggamoja.
Grr:s humor är ingen polerad
finrumshumor, den är rå och
provokativ. Men vilken konstnär
kräv< det inte för att hitta p å
skrönan om paret som terroriserade presumtiva röstande, utklädda till valarbetare för mot ståndarna ! Eller, so m i det aktuella fallet, genom så sma medel
som att tillfoga en rubrik lyckas
förvandla en alldaglig notis till något som får en att sätta morgonkaffet i vrångstrupen! Och denna
konstnär vill ni tysta?
Hur är det med den konstnärliga friheten, kamrater?
Lars Wigforss

Grr:s lilla inlägg
Grr:s lilla inlägg i VB nr 26 har
vallat en viss uppst åndelse skämt i vänstertidningar tenderar
ju att tas emot med samma grad
av entusiasm som sång i en systemkö. Det Grr i det aktuella
fallet har gjort är att ta en färdig text och, genom att förse
den med en egen rubrik antyda
att det skedda, vandalisering av
bilar, skulle vara något positivt .
Som seriös argumentation är
givetvis detta helt förkastligt:anser
man att det ar miJjöpolitiskt
riktigt att skära sönd er bildäck
får man också prestera en analys,

Sober spelstil
För er som grubblar på hur det
går för vpk IF:s båda lag i korpfotbollen kan vi meddela att Jagen
nog blir kvar i d iv 2. Några lysande
resutat kan alltså inte uppvisas.
Men i chilecupen, som blev en
serie eftersom bara tio lag hade
anmält sig, var vpk bara ett mål
från finalplat s. Ett latinamerikanskt Jag med ungdomar från
Norra Fäladen tog hem den slutliga segern.
J Lundacupen har vpk l klarat
sig igenom tre omgångar, så säsongen är inte slut ännu.
Det ryktas för övrigt att ett av
vpk-lagen nästa år ska spela i
veteranserien för 35-åringar och
äldre. Där lär tekniken gå före slit
och tacklingar, vilket gynnar vpk:s
sobra spe lsti l.
Sportred

BLÅSORKESTERN: Fre 20.9
spelar vi för Christian A. som
bjuder pa cous-cous . Samling Pa·
laestra kl 12.30 . Sö 22.9 kl 19 rep
på Palaestra . Maria tillbaka!
VANDRINGSSEKT: Vandringen
21-22.9 inställd pga väntat bus·
väder.
KHF : Öppethuskväll för alla int ·
resserade on 25.9 kl 19-22 pa
vpk-lokalen.
Vpk sänder i Radio So lid aritet
pa måndag 17 .30·18 .00 och KU
samma kväll 22-23.

~~~l

kommunistisk

i:ttlP kommunalpolitik

KOMPOL: Måndagsmöte kl 19.30
på partilokalen. Fortsatt diskussion om valet.

~ECKOBlADET.
Redaktion: Karin Blom,
Hagberg ocn Lars Svensson

Finn

Jag råkad~ f a .JT1ed...mig två tamburiner fr an HJ arts] olagret 1 SOJTIras och har mte kunnat spara
ägaren.
Asa, te! 14 ·ss 99
3-4 ensamstående föräldrar sökes
till kollektivboende. Helst till
landsbygden men även centralorterna är OK.
Lasse, tel15 lO 77

Nästa veckas kontaktredaktör:
LarsNilsson,te114 9614.

