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En studiestad 
och dess studenter 
Lund är kanske Sveriges mest 
akademiska stad, i kraft av sin 
relativa litenhet och tyngd av 
all tradition. Men det klassiska 
universitetslivet väger lätt 
mot den strömlinjeformade 
och näringslivs-anpassade 
yrkesskola som lurar bakom 
ett av historiens många hörn. 
Forskningsbyn IDEON är 
bara ett exempel på hur "mat
nyttig" forskning och utbild
ning alltmer växer ihop med 
de svenska storföretagens ut
vecklingsarbete. Och dagens 
studerande, de fogar sig snällt! 
Eller gör de verkligen det? 
Universitetslärare suckar och stö
nar över dagens studenter. Det är 
som om de förra önskade lite 
motstånd och revolt, men nej , 
inga debattaftnar, inga kritiska 
ämnesgrupper, ingenting ... När 
de själva studerade spelade det 
inte så stor roll vad eller hur de 
läste; arbete fick man ändå. Da
gens studerande har däremot måst 
anpassa sig till en kärv arbets
marknad. De har inte alltid kun
nat välja ämnen för att de intres
serar dem, utan för att de med 
rätt eller orätt tror att de lättare 
får arbete. 

Dagens studerande är förvisso 
inte alltid diciplinerade, de försö
ker göra något av det stela uni
versitetssystemet och är påhittiga 
när det gäller att sy ihop vardagen 
kring arbete , studier, umgänge 
och annat. 

Genomströmningsstatistiken 
blir inte särskilt god, men det är 
en felsyn att tro att 100% är det 
ideella målet. För många studer
ande är det mycket rationellt att 
inte ta alla sina poäng, något en 
utbildningsbyråkrat inte förstår! 
Det strömlinjeformade universi
tetet saboteras alltså, något para
doxalt, av många enskilda stu
derandes strävan efter att hitta 
sin egen väg till arbete (och ut
bildning!?) 

Ny studentvänster? 
Gunnar Sandin vädrade ett nytt 
vänsteruppsving i förra Vecko
bladet, och så är det kanske, men 
klart är att en ny studentvänster 
kommer att bli mycket annorlun
da. Dagens studenter har tvingats 

KHF håller på att förnya sin po
litiska verksamhet och lösgöra sig 
från leninismens och de andra 
dogmernas förkvävande grepp. 

till en större påhittighet och 
självständighet, något som förmod
ligen gör dem mindre benägna att 
ta upp de auktoritära dragen hos 
partivänstern. De kommer för
hoppningsvis att betona friheten 
och drömmen om det goda livet 
snarare än partidiciplinen och 
drömmen om den goda teorin ... 

Samtidigt som studenterna 
"stör" industrialiseringen av uni
versiteten genom sitt sätt att ut
nyttja kryphål, är dock den ut
präglat instrumentella kunskaps
syn, som många fört med sig från 
gym nasiet, ett tecken på be
hovet av en pånyttfödd kritisk 
utbildningsdebatt. KHF håller på 
att förnya sin politiska verksam
het och lösgöra sig från leninism
ens och de andra dogmernas för
kvävande grepp. En förhoppning 
är att KHF (och VPK!) nu förmår 
ta lärdom av de erfarenheter da
gens studenter har, istället för att 
monotont vifta med teoretiska 
pekpinnar och "uppbyg~lig" lit
teratur ... Annorstädes gardet, så 
varför inte här? NU!? 

Anders Löfgren 
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Är teknikerkrisen 
ett teknologskämt? 
·Tidningarna har åter börjat att fyllas av artiklar om den efter
satta fo~kningen vid universiteten. Detta betyder att en ny 
bud~e! ar på tapeten ~ch det~a ~et har ingenjörerna med 
tekrus dekanus Inge Brmk vant forst med att annonsera sin 
se~tors -~peciella ~ety~el~ och speciella elände. Att penga
bnsten ar akut ar val mgen nyhet men nu är kraven även 
kopplade till frågan om ett självständigt kansli för den 
te){nisk -naturvetenskapliga sektorn. 
Liksom landets försvarsgrensche
fer med jämna mellanrum går 
ut och förklarar att just deras 
försvarsgren är den mest efter
satta och mest lämpad att växa 

· och få möta fienden, lika ofta 
brukar vetenskapens företrädare 
stå upp för att rycka väck stolen 
för varandra. Att man i trängda 
ekonomiska lägen måste se om 
sitt hus är väl inte att förvåna. 
Teknik ernas nyhet är att man 
nu driver ett tvåfrontskrig. 

Eget kansli kostar 
Tydligen ser Inge Brink höjda 
forskarlöner som en absolut för
utsättning för en bra grundforsk
ning inom de statliga institutio
nernas ram. Samtidigt har han 
dock polemiserat hårt mot univer
sitetsledningen för att skynda på 
inrättandet av ett eget kansli på 
teknis. Detta kansli ska kosta fyra 
miljoner och ge fördelen att den 
tekniska och naturvetenskap
liga sektorn blir mer decentrali
serad. Vad detta kan medföra för 
fördelar är inte närmare nämnt, 
men när dekanen för naturvetarna 
samtidigt kommenterar förslaget 
med "att teknikerna är omöjliga 
att samarbeta med", kan man bli 
tveksam inför motiven. 

Universitetsledningen å sin 
sida verkar inte vara negativ till 
utlokaliseringen i sak och dess 
representant Sverker Oredsson 
tycks mer vara irriterad över Inge 
Brinks affekterade debattstiL 
Detta gör att utspelet från tekni
kernas sida mer framstår som ett 

Studera KHF! 
Har du sinnena till vänster stu
derar du k an ske hell re l i vet och 
politiken utanför institutionerna, 
tillsammans med andra. Läsa 
spännande böcker, pamfletter , ar
tiklar och diskutera i cirkel! Bjuda 
in föreläsare/töredragshållare 
som du aldrig får träffa på insti 
tutionen kring teman som in te 
tas upp däri 

sätt att profll.era sig än som ett 
seriöst förslag. 

Extra hög terminsavgift 
Bland teknologerna fanns det ju 
länge folk som drev frågan om 
egen skola och egen kår och so m 
till slut lyckades med tidernas 
skämt nämligen att ge teknologer
na en extra hög terminsavgift för 
är af!. att vara en egen kår . 

Ar Inge Bri~s utspel ett lik
nande skämt? Ar kravet på ett 
eget kansli drömmen om att där 
få mobba ut naturvetenskaparna 
ytterligare och äntligen få möjlig
het att inrätta en sann Lunds Tek
niska Högskola med tillhörande 
rektorsstoi? 

Faran är att detta teknolog
mässiga utspel gör kravet på 
ökade löneanslag just för tekni
ker misskrediterat. Är det också 
ett skämt , vuxet ur inskränkt 
etnocentrism? 

Oeniga lundensare 
Det sägs att Lunds Universitets 
stora handikapp gentemot 
Uppsala och Stockholm inte så 
mycket är geografiskt som att 
man aldrig lyckas vara eniga i 
sina krav. Medan uppsalabor och 
stockholmare alltid arbetar på 
gemensam front och hellre 
försöker falla någon utsocknes, 
försöker lundensarna alltid att 
flilla varandra. Lunds tekniker 
tycks vilja fortsätte den traditio
nen. 
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På TORSDAG den 13 februari 
kl 19 på VPK Lokalen, Bredgatan 
28 har Kommunistiska Högskole
Föreningen MÖTE OM VAREN! 
V älk ommen! 

Intresserad av KHF? Vill du veta 
mer? R i ng Kerstin Sandeli på tel. 
11 52 19 eller Henrik Smith på 
tel 14 85 45 eller sänd in ditt 
namn och adress till: KHF -Lund 
Bredgatan 2B, 222 21 Lund. 



Yrkeshygienlinjen 
läggs ner 

Samtidigt som statsmak
terna säger sig satsa på ett 
ökat samarbete mellan univer
sitet. och näringsfi.v har man i 
årets budgetproposition före
slagit att yrkeshygienlinjen 
vid Lunds Tekniska Högskola 
läggs ner. 

Yrkeshygienlinjen i Lund är 
den enda linjen i Norden som ut
bildar kvalificerade kemister och 
ingenjörer i kunskapen om risker 
i arbetslivet. Linjen startade för 
cirka två år sedan och det är en
dast en kull som hittills har hun
nit gå ut. Detta att bara sex elever 
examinerats tas nu som orsak till 
nedläggningen. Man menar att 
dessa sex elever kostat två miljo
ner att utbilda och att detta är för 
dyrt. Men då bortser man från att 
merparten av dessa två miljoner är 
investeringar i maskiner och loka
ler. 

Efterfrågade kunskaper 
När man startade den ett och 

ett halvt år långa utbildningen ha
de man ett stort behov av denna 
typ av ingenjörer och det fanns. 
stor efterfrågan på dessa kunska
per. Däremot visade det sig svåra
re att rekrytera elever eftersom ar
betsmarknaden för de aktuella ke
misterna och teknikerna för till
fället är mycket god och folk sö
ker sig till andra inriktningar. För 
att ändra på detta har man startat 
en deltidskurs och delat in utbild
ningen i kurser som kan läsas se
parat. På så sätt har elevantalet 
ökat och lärarna var före budget
förslaget optimistiska inför fram
tiden. 

Varför nedläggning? 
Varför då aenna nedläggning? 

Vad. VB har kunnat erfara tycks 
UHA vara mycket hårt emot en 
nedläggning av linjen och initia
tivet tycks ha kommit från depar
tementet. Vilka som i sin tur fått 
departementet att lägga osthyveln 
på just yrkeshygienlinjen är mer 
oklart. Två grupper finns som kan 
ha varit negativa till dess existens. 
Dels kan det vara inflytelserika 
personer på L TH som vill se en 
mer elektroniskt inriktad högsko
la, eller är det arbetarskyddsver
ket som tidigare drivit en liknande 
utbildning på sin utbildningsavdel
ning och vill behålla kunskaperna 
inom verket. 

I vart fall tycks denna nedlägg
ning mycket obefogad för en 
utomstående betraktare. Att ett 
tekniskt kunnande bör vara vidare 
än atomnivån visades med all tyd
lighet på Floridahimlen härom 
dagen. 

Ib Sylvester 

Rättelse 

Kulturens restaurang kommer 
inte att öppnas av David Kalids al
lena som det kunde framstå som 
i_förra numret. Det är två krögare, 
förutom David också Mats An
dersson, som kommer att förestå 
Cafe Cultur. 

Bättre tider M-
Så fort det gick och så tyd
ligt man kunde märka det! 
För det mesta är det ju sånt 
man bara inser i efterhand, 
men nu kunde man uppleva 
det. Det gick på fjorton da
gar. 

Två veckor i januari 
Nej jag syftar inte på passagen av 
Halleys komet eller kulmineran
det av den skånska högvintern 
utan på det dramatiska omslaget i 
det svenska politiska debattkli
matet. Den kritiklöshet gentemot 
kapitalismen som varit så uppen
bar i medierna sedan mitten av 
70-talet visar sig helt enkelt inte 
vara hållbar längre. Visst har det 
varit på väg länge, men det som 
gjorde det var regeringens budget 
i kombination med händelserna 
på börsen, t.ex. avslöjandet av 
hur det går till när Nicolin, Gyl
lenhammar och de andra pojkar
na fixar några miljoner till sig själ
va. Här sitter Nicolin, den svenska 
borgerlighetens hjälte, styrelseord
förande i Wallenbergsfärens flagg
skepp ASEA)edamot av· börsens 
etikkommitte och kan inte hålla 

Ca fl! A ten åter! 

sin snikenhet i schack. Rutin
mässigt kammar han och Peter 
Wallenberg hem vars en miljon 
vid bersintroduktion av ett, litet 
skitbolag och när det så kommer 
fram i ljuset så hänvisar han och 
andra bara till att det just bara är 
rutin, så går det alltid till! Jo, 
precis, det är vad en del av oss har 
sagt länge. Läs börssidorna, det är 
tydligare än någon marxistisk 
grundkurs! 

Från småländska höglandet 
En mer parentetisk anmärkning. 
Nog måste man bli förvånad över 
PaJmes oförmåga att inse att det 
är allvar när folk blir förbannade 
över fördelningen av välståndet 
och bördorna. Hade han visat ele
mentärt politiskt omdöme skulle 
han naturligtvis ha sagt till väns
tersocialdemokraterna i Nässjö att 
han höll med dem, att de i själva 
verket stod för det bästa i den 
socialdemokratiska traditionen, 
men att de ekonomiska realiteter
na tyvärr tvingade regeringen osv. 
I stället bemöter han dem som en 
samling kverulanter och barnung
ar. Han kommer att få ångra 
det dyrt, tro mig. 

Hur som helst, vinden har vänt 
precis som Gunnar Sandin påstod 
i VB för några veckor sedan. 

Vänstern har återtagit initiativet, 
som Arbetet skriver i sin ledare i 
onsdags. Viss tröghet får man väl 
räkna med, men har ni inte också 
märkt hur det har börjat komma 
något desperat och jagat i mode
ratpolitikernas blickar. Se Ulf 
Adelsoho eller Lennart Ryde eller 
er lokale favoritmoderat i ögonen 
nästa gång ni möts, så förstår ni 
vad jag menar. 
Från forskningsfronten 
Efter denna rikspolitiska utflykt, 
unik i denna krönikas historia, låt 
oss behandla mer närliggande 
ämnen, t ex härvarande högskole

enhet. Den vetenskapliga diskus
sionen där handlar sedan något år 
i första hand om löner. Det är 
klart det är viktigt vilken lön man 
har och jag har aldrig förstått 
varför t ex fram~tående forskare 
och lärare ska betalas sämre än säg 
reklamassistenter eller skatte
konsulter . Lite sämre betalt kan 
man acceptera med tanke på all 
den dyra whisky de senare 
tvingas konsumera för att kunna 
stå ut med vad de sysslar med - vi 
på universitetet klarar oss ju med 
de enkla sorterna. Men lönesnac
ket står mig faktiskt upp i halsen 

och det skymmer många väsent
ligheter. Den som väljer att verka 
vid ett universitet gör det ju inte 
primärt för att tjäna pengar. 

De skrikigaste rösterna i det 
här k öret står en grupp vid L TH 
för, vi kan ge den arbetsnamnet 
Inge Brink efter den kände akti
vist och SACO-politiker som så 
länge jag kan minnas sagt att var
gen kommer. Ack, vem minns inte 
de härliga mötena på S to ra salen i 
mitten på 60-talet då det gällde 
vem som kunde hata dåvarande 
utbildningsministern mest. J ag 
tycker, om jag ska sammanfatta 
mina åsikter att gruppen har en 
dålig analys. 

Lediga platser 
Vad som har hänt är att med 
Ideon och de måttliga men dock 
begynnande inslagen av högtekno
logisk industri i vår nedgångna 
landsända, så finns det faktiskt en 
viss konkurrens om nyutexamine
rade civilingenjörerer. Ideon har ju 
inte kommit till därför att indu
strin vill sitta framför fötterna på 
LTH :s lysande forskare , utan 
därför att de vill anställa nyut
examinerade civilingenjörer, 
LTH:s basprodukt. Sedan Asea 
och Ericsson dammsugit Mellan
sverige på folk fann de för gott att 

vända sig till de mindre metropo
lerna Luleå och Lund där det 
kunde förväntas finnas folk som 
ville dröja sig kvar kring studieor
ten i stället för att flytta till 
Västerås och Linköping. 
Resultatet är mycket riktigt att 
LTH:s institutioner inte är ensam
ma om att erbjuda anställning på 
trakten för civilingenjörer och 
forskarutbildade och det måste i 
huvudsak anses var bra. Det är en 
situation man lärt sig leva med på 
KTH i Stockholm, på Chalmers i 
Göteborg och i Linköping. Löner
na på de tekniska högskolorna är 
inte högre på dessa orter än i 
Lund. 

Vad bör göras? 
På vad sätt kan då universitet och 
högskolor konkurrera med indust
rin, om det nu inte är med löner? 
Svaret måste bli: genom den ar
betsmiljö man erbjuder. I miljön 
får man då räkna in bra utrust
ning, frihet att välja intressen och 
arbetsuppgifter och en stimule
rande intellektuell omgivning. 
Sådant är naturligtvis svårare att 
åstadkomma och svårare att er
känna bristerna i. L TH snabb
byggdes på 60-talet, har klent 
med utrustning och forskartjäns
ter och dess andlige ledare är så
vitt jag har förstått Inge Brink. 
Enkla saker som är självklara på 
andra högskolor - t ex en funge
rande normal svensk lunchser
vering för personal och elever
saknas. I den goda miljön för 
teknisk-naturvetenskaplig forsk
ning ingår också människor som 
ägnar sig åt andra saker än håll
fasthetslära, differentialekvationer 
och teletrafiksystem. Men någon 
speciell omtanke om vad som 
händer med humaniora och sam
hällsvetenskap i Lund har in te 
visats av den opinion jag här 
syftar på. 

Om ett cafe 
Det skulle finnas rätt mycket mer 
att säga, och nyanser att tillägga, 
men det får vara-. I stället ska jag 
sluta med att berätta för den som 
inte vet det, att i drygt hundra år 
fanns i Lund något som gjorde 
det här universitetet unikt och 
som väckte beundran och avund 
från alla besökare. Det var ett 
cafe, ibland kallat för Norra Euro
pas största, vars betydelse för 
Lunds intellektuella miljö bara 
inte kan överskattas. I böljan av 
70-talet lade studentkårens/ AF's 
konservativa ledning ner detta 
cafe under hänvisning till bris
tande lönsamhet och ordnings
problem. På platsen finns idag en 
stor, men dyr och illa skött bok
handel. Om jag skulle nämna en 
enkel och billig åtgärd för att för
bättra de materiella förutsättning
arna för Lunds universitet som 
intellektuell miljö så skulle det 
vara att åter öppna detta cafe . 

Lucifer 



Universitetet, kritisk forsk
ning och högskolelagen 
"§2 sid 29 sista stycket, sid 39 till rad 
Utbildningen skall anordnas så att 9, sid 33 till 'We never find out' 
de studerande förvärvar kunska- (naturligtvis inte !l/min anm./), sid 
per och fårdigheter samt utveck- 42 andra stycket ... " 
lar sin förmåga att kritiskt bedö- Spektaklet avslutas efter några 
m.a företeelser ~v skilt_Ja slag" veckor (=poäng om man varit 
Sa lyder faktiskt hogskolelagens duktig) med frågor såsom "Vem 
§2. Den som tror att lag och ord- skrev Martin Chuzzelnut?" eller 
ning råder vid statens institutio- "Skriv ner allt du vet om 
ner skulle därför kunna tro att Shelley!". 
en kurs i t ex engelsk litteratur-
historia skulle innebära att man 
tillsammans med andra och med 
viss vägledning, får läsa och disku-
tera ett antal verk och söka rela-
tera dem till det sammanhang i 
vilket de är skrivna, för att sedan 
t ex i essäform presentera någon 
sorts självständig analys i ämnet. 
Men icke sa Nicke. På engelska 
institutionen i Lund innebär en 
kurs i engelsk litteraturhistoria att 
man sitter ensam på sin kammare 
och läser Anthony Burgess "Eng
lish Literature", omsorgsfullt sö!l
derhackad av lärarens, eller snara
re, instruktörens splittrande in
struktioner typ: "Följande läses: 
sid 15 från 'These Britons', sid 17, 

Ljusskygga 
Psykologerna 
däremot höra till de mera lagly
diga, som inte räds att sätta ambi
tionerna högt när det gäller att till 
studenterna förmedla en kritisk 
attityd gentemot utbildning och 
forskning. Verklighetsanknyt
ningen är också ett honnörsord 
vid denna institution och för att 
åstadkomma en sådan låter man 
de studerande läsa verkliga forsk-

ningsrapporter som "Prägling av 
kycklingar". (En rapport där 
forskaren bl a redogör för sin sen
sationella upptäckt att att kyck
lingar som präglas i ett ljust rum 
har en större benägenhet att ta 
efter/lära sig än kycklingar upp
vuxna i ett förblindande mörker.) 
studenterna uppmanas att läsa 
rapporten kritiskt, dvs att 
fingranska författarens beräk
ningar, gärna kontrollräkna dem, 
och fundera över hans val av sta
tistisk metod. Praktisk tillämp
ning, verklighetsanknytning och 
viss kritisk granskning, allt p_å en 
gång - det är inte illa det ! And å 
finns det de som klagar över att 
man inte diskuterar den här typen 
av forskning som sådan och inte 
heller statistiska metoder i rela
tion till andra metoder. 

Dyra ekonomiprofessorer 
På nationalekonomiska institutio
nen slutligen ( för att inte bli för 
långrandig) tycks man inte heller 
ha några ambitioner åt det lagly
diga hållet även om brottslighe
ten där tar sig lite andra former än 
på engelska institutionen. Här sö
ker man smita undan kritiken 
genom att lära ut Teorin såsom 
prästen lär ut katekesen. Av peda
gogiska skäl och för att studen-

Hösten som 
gick 

Konst i Lund 
Hösten, för KHF's del, började 
med en öppethuskväll. Det kom 
nya intressanta människor och så 
en del gamla, förstås. Överaskande 
och positivt var att många av "di 
nye" var teknologer. Vi prata
de om vaJ vi villlyssna med och ena
des om att ordna temamöten un
der hösten. 

Det blev tre stycken. Det första 
bar titeln "Universitetsutbild
ning i klassamhället" där Daniel 
Kalids ledde oss från 60-talet fram 
till nu, drog paralleller och jäm
förde. Framförallt pratade vi om 
anpassningen till näringslivet typ 
arbetsmarknadsdagar, yrkesutbild
ning på näringslivets villkor, bi
sysslor för universitetsanställda. 

I slutet av november kom 
Bengt Olle Bengtsson och berätta
de om genmanipulation och bio
teknik, vad det är och vad man 
kan använda det till. Vetenskapen 
ger hissnande framtidsperspektiv 
men hur långt kan vi nå och var 
går de etiska/moraliska gränserna? 

Historiematerialistisk Lucia 
Precis före L u cia träffades vi för 
sista gången. Denna gång var hi
storiematerialismen på tapeten. 
Christer Hult ledsagade oss via 
den fransk materialismen och den 
tyska idealismen fram till syntes
en, historiematerialismen. Christer 
Hult, historiker, framhöll vikten av 
Marx's begrepp den historiska 
människan, d v s man måste ha 
kunskap om de historiska för
hållandena som människan lever i 
för att förstå henne. Vi talade om 
hur historiematerialismen kan an
vändas inom olika ämnesområden 
och även om skillnaden mellan 
att se historiematerialismen som 
en vetenskaplig teori eller som en 
världsåskådning. 

Kerstin 

I helgen öppnades minst två nya konstutställningar i Lund. 
Den som fått mest reklam i pressen och som kanske väckt störst 
nyfikenhet var "A brave new world - A new generation" på 
Konsthallen. Här ställer man ut verk av en grupp unga nord
amerikanska konstnärer som har East Village i New York som 
gemensam nämnare. 

Genom det stora antalet 
konstnärer har det blivit en spän
nande utställning som innehåller 
mycket både vad gäller stil, mate
rial och metoder som ambition 
och kvalitet . 

Ny generation 
Att det är en ny generation 

märks på att det är mycket som 
känns främmande, och den kon
servative besökaren stannar ofta 
förvirrad o ch undrar över mening
en och om resultatet är avsiktligt 
eller en effekt av ungdom . Att det 
dock finns mycket av intresse gör 
att man går vidare. Intressanta är 
de stora oljedukarna i det västra 
rummet, vilka förmedlar en tät 
stämning och ett djup i de ödsliga 
motiven. (Tyvärr är skyltningen 
något dålig och ägarna till tavlor
na nämns hellre än upphovsman
nen.) Något som annars förvånar 
är de många pastischerna främst i 
den södra, stora hallen där man 
finner flera parafraser på "de sto

. ra" i konsthistorien. Särskilt 
märkligt när man gör parodier på 
parodier som Duchamps Monalisa 
med mustasch. Tydligen vill man 
visa at t allt är möjligt och inget 
heligt, men liksom för de äldre 
modernisterna känns revolten 
fadd när den blir en vana och går 
i repris. Kanske är ägarens betydel
se för konsten något som får väl 
stor betydelse även för den nya 
generationen. 

En trygg värld 
En utställning av helt annat 

slag är R Gösta CaJmeyers utställ-

ning på Galleri Ängeln på Kloster
gatan. CaJmeyer som är född 
192 7 och även han från New 
York, även om han via Norge, 
Portugal och Paris har kommit att 
tillbringa trettio år i Sverige, söker 
sig till sin trygga värld. Med fast 
hand och säkert maner målar han 
vågor och stenar. Motiven hämtar 
han främst utanför sitt hus i Ki
vik men också från somrarna vid 
Norges sydkust där han brukar 
segla . 

CaJmeyers måleri utstrålar den 
säkerhet och det lugn som man 
kan sakna hos de unga från East 
Village. De personliga porträtten 
av bumlingarna väcker till liv de 
känslor och funderingar som man 
får när man sitter vid stranden 
och låter tankarna fara och fan
tasin ändra skalan ner till sjögräset 
som översköljs av en oändlig oce
ans jättevåg. 

Dock kan denna stora samling 
sten kännas något tryckande och 
dess soliga mumintrollsommar blir 
lätt lite däven. Det är alltid farligt 
när ett motiv alltför mycket får 
bli ett varumärke för en kostnär. 
CaJmeyers vågor och klapper
stenar känns väl introverta och 
man saknar lite vildheten och det 
provocerande hos de unga på 
Konsthallen. 

De färdiga grönblå vågorna på 
Galleri Ängeln skulle må bra av 
att hänga tillsammans med den 
blodröda marinmålningen på 
Konsthallen som föreställer en 
oljeplattform med horisonten vri
den 30 grader. 

Mårten Duntir 

tema inte skalllämna institution
nen med missuppfattningen att 
detta ärevördiga ämne inte har 
något med verkligheten att göra, 
försöker man dock illustrera de 
teoretiserande självklarheterna 
med sk vardagsnära exempel. Så
som t ex: Förklar utifrån värde
paradoxen varför en professor har 
högre lön en-en gatsopare! 
Rätt svar: Det kostar mer att pro
ducera en professor, vilket skulle 
förklara utbudskurvans läge, och 
samhällets samlade värdering av 
professom är högre , vilket för
klarar efterfrågekurvans läge. 
Alltså blir professoms "pris" hög
re! Den frågan har emellertid 
strukits ur övningshäftet sen i 
våras. Mot bakgrund av den se
naste tidens låglöneprotester från 
professorskåren får man väl gissa 
att problemets verklighetsanknyt
ning blivit lite svårhanterlig. 
Vad gör nu den kritiske student 
som anser det rätt att göra 
uppror? Protesterar hon och väsnas 
över universitetsauktoriteternas 
bristande anpasslighet och åtlyd
nad av Svea rikes lag? Eller reser 
hon sig mot statens krav på själv
ständighet? Ja, säg det den som 
vet! Kanske finns det någon 
tredje?!! 

Katinka Hort 

sydsvenskan har 
pr1nc1per 

V pk Lunds styrelsen efterlyste 
för 14 dar sen i en ledare en akti
vare kulturpolitik och en bättre 
jordmån för teatergrupper i 
Lund. Som ett svar på den och till 
insändaren "Eva Sundqvist, tro
gen Lilla Teatern-besökare" på 
lundadebatt i SDS , meddelar 
sydsvenskans redaktion sina prin
ciper i frågan. 

Som motivering till att man in
te recenserat Lilla Teaterns Ania
raföreställning anger man att man 
av princip inte recenserar amatör
föreställningar . Ifall att man gör 
det görs det då av "Våra Nöjen 
i Malmö" och inte av lundaredak
tionen . 

Det är förvånande att en tid
ning med ambitioner att också va
ra en lundatidning så totalt under
känner inte bara teater i Lund 
utan också sin lundaredaktion och 
dess kvalifikationer inom det kul
turella. Skulle man fråga nöjes
eller kulturredaktionen varför de 
inte recenserar arrangemang i 
Lund hänvisar de väl till lunda
redaktionen. 

sydsvenskans uttalande bör 
beklagas inte bara av Lilla Tea
tern. De ambitiösa amatörer som 
satte upp en nyårsrevy i Genarp 
och som verkligen fick spaltut
rymme i SDS har nu från tidning
en fått svart på vitt på att det 
dom gjort in te är teater . 
Lokalpatriotiska skäl får inte bli 
en ursäkt för dumhet, vet vi från 
förra VB. Av lokalpatriotiska skäl 
kan vi därför bara uppmana vara 
läsare att prenumerera på Dagens 
Nyheter om man behöver en bor
gerlig dagstidning som komple
ment till oss. 

pip 
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SV AR till Ulf NYMARK 
Protesterna mot VU :s förslag 

till kvinnapolitiskt utskott är 
'fraktionsarbete mot vu· - så 
dum t har partistyrelsemedarnoten 
Kristina Kvist uttalat sig. 

För Ulf Nymark är hennes ut· 
talande ett ex e m p el på hur "leni
nismen" genomsyrar Vpks parti
arbete. 

Centern och Hyresgästerna 
Jag kommer att tänka på en 

TV-intervju med Karin Söder ef
ter Fälldins. avgång och rabaldret 
i centerpartiet i samband med 
den. Hon efterlyste rättning i le
det och disciplin i väl så starka or
dalag som Kristina Kvist. Är ock
så centerpartiet genomsyrat av 
'leninism en' '? 

För sex-sju år sedan satt Ulf 
och jag i styrelsen för hyresgäst
avdelningen i Lund. Avdelnings
styrelsen fick inte skicka skrivel
ser till de egna medlemmarna 
utan att högre instanser hade 
kontrollerat innehållet. Nu har 
det blivit mycket bättre men på 
den tiden träffade vi de verkliga 
leninisterna - människor som 
krävde total följsamhet av lägre 
organisationsled. I jämförelse med 
dem är Vpk-ledningen närmast 
anarkistisk . 

Ulf Nymark har nu skrivit fle
ra helsidor i VB om " leninismen" 
och Vpks partiprogram. Trots de 
många orden har han fortfarande 
inte förklarat vad han menar med 
" leninism". Inte heller har han 
förkla rat var någonstans i Vpks 
partiprogram denna "leninism" 
finns. 

Det är uppenbart att Ulf vill 
diskutera med någon som mal på 
om "proletariatets diktatur", "de
mokratisk centralism" osv. Jag 
tänker emellertid låta honom stå 
för testuggandet själv. I stället ska 
. iag beröra det som diskussionen 
egentligen borde behandla nämli
gen V pk s partiprogram . 

Tre riktningar 
När vi antog vårt nuvarande 

program fa nns det grovt sett tre 
åsiktsriktningar i partiet. Det 
fanns gruppen kring Norrskens
flamman - de som så småninom 
bildade Apk. De försvarade en 
ortodox Moskvakommunism. För 
dem hade fraser och symboler ett 
avgörande värde; de ville försvara 
Sovjetunionen och " marxismen
leninismen" . Inrikes hade de inte 
mycket annat att komma med än 
ett närmast villkorslöst stöd åt so
cialdemokratin. 

Postadress. 

En annan åsiktsriktning ville 
bryta med Apk-arna genom att 
anknyta · till socialdemokratiska 
vänsterpartiets program från 
1917. De sneglade också på vissa 
västeuropeiska socialistpartier. De 
ville skapa ett vänsterradikalt so
cialistiskt folkparti i Sverige. 

Det fanns också en åsikts
riktning som visade på en tredje 
väg - en väg mellan dessa bägge 
ortodoxier. De ville modernisera 
partiet och skapa ett självständigt 
kommunistiskt parti i Sverige . 

Ett konkret projekt 
För denna åsiktsriktning var 

det socialistiska maktövertagandet 
ett konkret projekt - inte en " vi
sion" som genom tankens magiska 
kraft skulle ta plats i sinnevärlden. 
Denna tredje väg till socialismen 
byggde på svenska erfarenheter av 
parlamentarisk demokrati och 
starka folkrörelser men också av 
strejkrörelsen och de nya utom
parlamentariska rörelserna. Natur
ligtvis innebar den också ett av
ståndstagande från öststatssocia
lismen. Den utgick från Lenin och 
till ä m p a de lärdomarna från den 
ryska revolutionen på den svenska 
verkligheten. 

Partiprogrammet blev en 
kompromiss mellan dessa tre 
åsiktsriktningar. Lyckligtvis fick 
den "tredje vägen" störst inflytan
de. Det gjorde att Vpk program
matiskt slog in på en ny och lo
vande väg. Jag menar att vi bör 
fortsätta på den vägen. Vi bör vi
dareutveckla programmet - vi 
skall inte falla tillbaka i vänster
socialdemokratisk ortodoxi. 

Roland Andersson 

PS Nu tycks ledande krafter i V pk 
Lund ha bestämt sig för en ode
flnierad "antileninism". En kom
munistisk organisation bör emel
lertid in te fungera som en pingst-

. församling så alla andra behöver 
inte nödvändigtvis ränna efter 
dem. En kommunist tänker själv 
och vågar gå mot strömmen. 

S tudera Lenin! Visst är hans 
skrifter problematiska - de kräver 
arbete om man inte ska råka ut 
för samma missuppfattningar som 
Ulf Nymark uppenbarligen gjort. 
Lenin skrev konkreta politiska re
cept för handling i olika situatio
ner i Ryssland åren kring 1917. 
Hans verk bildar ett slags revolu
tionär kokbok. Det är inte många 
av recepten i den som är tillämp
bara i Sverige på 1990-talet. Men 
på samma sätt som man kan lära 
sig principerna för matlagning ge
nom att studera bra recept, kan 
man lära sig mycket om politiken 
och klasskam pen genom att stude
ra Lenin. 

POSTTIDNING 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 LILJND 

Danska SF har 
brutit med 
leninismen ... 

-Vi har själva ett förflu
tet som leninister. Ja , som ak
tiva i debatten var vi i någon 
mån medansvariga till den ny
leninism som kom i samband 
med vänsteruppsvingeL Men 
nu är vi sen lång tid på väg 
bort från den positionen. 

Det var Håkan Arvidsson och 
Lennart Bemtson som inledde på 
första mötet i Vpk Lunds studier 
inför det nya partiprogrammet 
och kongressen. Ett tjugotal per
soner hade kommit, de allra flesta 
ur Arvidsson & Berntsons egen 
politiska generation. 

Håkan Arvidsson talade om 
det specifikt ryska i Lenins syn på 
revolutionen och partiet, och hur 
leninismen hos ett kommunist
parti som det svenska alltid mest 
hade varit en fråga om ord och 
symboler. Förra kongressen inne
bar ett slags återkomst för denna 
symboliska leninism , men på den 
vägen kan Vpk inte komma vida
re , menade Håkan. Se på det ny
ortoxa franska kommunistpartiets 
katastrof. 

Vpk är dömt att vara ambiva
lent så länge man inte helt brutit 
med leninismen, sade Lennart 
Berntson. En sådan brytning ska
par också förutsättning för en 
bättre verklighetsuppfattning. Le
ninismen har en förenklad och i 
hög grad även felaktigt uppfatt
ning om samhällets motsättningar. 

Danska SF har brutit med le
ninismen, och det är en av om än 
inte den enda grunden till dess 
framgångar , ansåg Lennart. Just 
det ämnet kommer Tomas Peter
son att avhandla på nästa möte i 
serien. 

VPK Lunds årsfest 

Du h ar antagligen redan bestäm t 
dig för att gå på VPK Lunds års
fest nu på lördag (8/2) kl 19 på 
Fakiren, men ... 
Går du på årsmötet under dagen 
(10-17, lunch 13-14) är kvällens 
fest ett bra tillfälle att fortsätta 
diskussionerna på, till goda empa
nadas, sallad och drycker. 
Om du inte går på årsmötet så 
är festen ett bra tillfälle att få 
reda på vad som har hänt under 
dagen. 
Ett perspektiv på vår lokala po
litik ger Blåsorkestern med sitt 
för kvällen speciellt sammansatta 
program om relationen mellan 
musik och politik i bl a Sovjet. 
Efter Blåsorkesterns live-spel
ning utnyttjar vi tekniken och 
lyssnar och dansar till många olika 
musikgrupper. · 

Temamöten 

VPK Lund ordnar under viiren ett 
antal temamöten. Kunniga och 
debattstimulerande personer hill 
ler en kort inledning, varpå föl
jer en allmän diskussion. Alla 
intresserad-e är välkomna. Lokal 
blir ngt av stadsbibliotekets -stu
diecirkelrum . 

Torsdag 6.3 Socialistiska ålter
nativ till leninismen. Tomas Peter: 
son. Cirkelrum 4. 

Mändag 17 .3 V P K och patriar
. katet. Margot Bengtsson och Tora 
Frlberg. 

Torsdag 10.4 Välfärdsstaten 
mellan reproduktion och repres
sion. Herman Schmid . 

Tisdag 15.4 En möjlig socia
lism - mellan plan och marknad. 
Gunnar Persson. 

Tisdag 6.5 Imperialismen som 
kapitalismens och realsocialismens 
högsta stadium? Gunnar Stensson 

BLASORKESTERN. Lö 8 .2 kl 20 
senast samling för spel på Vpk 
Lunds lirsfest pil Fakiren. Sö 9.2 
kl 19 rep på Palaestra av ett par 
nya låtar. 

VPK IF inomhusfotbollsträningen 
är inställd på lördag pga Torna
cupen. Nästa lördag som vanligt 
på Lerbäcksskolan 16-18. Även 
nya välkomna . 
SKV&ABF Torsd 13/2 kl 19 på 
Cafe Ariman. Den riksbekanta 
Trelleborgspastorn Nils Sjöström 
talar om ö vergrepp på flyktingar 
och o m den skånska rasismen. 
Allmänheten välkommen. 
VPK :s MILJÖGRUPP har möte 
söndagen den 9/2 kl 19.30 hos 
Norborg, Persikavägen 27 . 
KU LUND Extra årsmöte onsd. 
12/2 kl 19. Som tema kommer vi 
att diskutera massmedia. Läs av
snittet om media i Tjugohundra. 
Alla är välkomna. Fika. 

1!1=:::.1 
Kom pol har möte män d 10/2 kl 
19.30. Diskussion om kommu
nens ekonomi. Gunnar Sandins 
yttrande om centrumutredningen 
samt kom pols arbetsformer. 
Gunnars yttrande finns i kom pols 
fack på parti lokalen . Mötet som 
vanligt öppet för alla intresserade. 

1 

~I!CKOBLADET l 
Veckans VB gjordes av Lars Borg
ström, Märten Duner samt Finn 
Hagberg. 

Nästa veckas kontaktredaktör är 
Finn Hagberg som nås pil tel 
12 90 98. 
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