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Fredagen den 11 april 

Första n1aj 
Huvudtalare vid vpk/KUs förstamajfirande i Lund blir i år Ny 

Dag-journalisten Karin Månsson. Hon bör känna sej hemma
stadd: hon var aktiv i vpk Lund i början av sjuttitalet och första
majtalade här redan för tio år sen. Vid sidan av tidningsarbetet 
har hon inom vpk mest sysslat med kvinnofrågor och var under 
flera år ordförande i dess centrala kvinnopolitiska utskott. Hon 
tillhörde dem som inte fick förnyat förtroende vid senaste ut
skottsvalet, en historia som bl a uppmärksammades i VB. 

Kortare tal kommer att hållas 
av representant för KU, troligen 
Bodil Petersson, och av Ann 
Schlyter som ska ta upp Södra 
Afrika. 

Demonstrationen utgår liksom 
tidigare år från Clemenstorget kl 
14, med första samling en timme 
tidigare. Avslutningen blir på 
Stortorget. 

Förra årets lyckade arraqge
mang med Öppet hus i stadshallen 
upprepas (kl 11-18). Där visas en 
rad u tstäl1ningar sam t en rad in
tressanta kortfilmer från Lund, 
och dessutom ordnas servering 
och aktiviteter för barnen. 

På kvällen blir det fest, även 
den i stadshallen. Tjejbandet 
"Kvintetten' från Malmö spelar 
egen musik i växlande stil, kanske 
mest fusion. 

Lu11da 
figurer 

"Lund i karikatyr och satir till 
1900-talets mitt" heter en sevärd 
liten utställning på universitets
biblioteket, med en prisvärd kata
log. Det är f lektorn Olof Ryberg 
som lagt ner ett stort och som det 
verkar kärleksfullt arbete på att 
spåra upp teckningar, silhuetter 
och i någon mån även skulpturer 
som framställer mer eller mindre 
kända lundafigurer. 

Galleriet domineras starkt av 
akademikerna, vilket avspeglar det 
material som faktiskt fmns. Ry
berg redovisar nämligen vad s?m 
fmns även om andra kategorier. 
Någon arbetare är dockinte före
trädd på utställningen. VB har 
därför valt. att här återge O W He
denskogs tjugotalsteckning av 
järnvägspostiljonen Josef Larsson . 

Även icke-vpk-are får gärna 
hjälpa till med förberedelser och 
genomförande, hälsar man. Kon
takta t ex Lars Borgström & Ma
rianne Sonnby, tel131975. 

Josef Larsson, åkte postkupe 
mellan Lund och Harlösa i många 
år. 
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Proteser 
i stället för 
kanoner 

Om man kunde förmå 
arbetsledningen och försälj 
ningsavdelningen i Karlskoga 
att sätta en lika stor ära i att 
sälja tandproteser som kano
ner världen över, så skulle den 
svepska vapenexporten kunna 
stoppas, an8er Lars Jederlu~d 
från Svenska Freds- och skil
jedomsföreningen som på tis
dagkvällen höll en föreläsning 
på stadsbibliotekets hörsal 
inför nästan fullsatta bänkar. 

Orsaken till att Svenska Freds 
vill att den svenska exporten av 
vapen upphör är att köparna mes
tadels är regimer som är i krig el
ler förtrycker sina medborgare. 
Sverige säger sig vara mer restrik
tivt än andra när det gäller export 
av vapen. Men det är bluff, säger 
föredragshållaren. 

Regeringen slingrar sig 
Inga vapen lämnar landet le

galt utan dispens av regeringen, 
vilken har att följa viss riktlinjer 
som riksdagen slagit fast och som 
i stora drag innebär att det är för 
bjudet att sälja vapen till sta~ i 
öppen konflikt, till stat som är m
dragen i internationella konfl1kt7r 
som riskerar att utvecklas till kng 
och till stat som kan 'tänkas an
vända vapnen till förtryck . 

Svenska Freds brukar kräva en 
motivering i det enskilda dispens
fallet av regeringen, som då bru
kar svara att det enligt deras be
dömning inte är krig och sedan 
slingra sig på olika sätt. . . 

I Burma har det t ex vant m
bördeskrig sedan fyrtiotalet och 
där finns ca 30 000 gerillasoldater 
och när regeringen skulle förklara 
varför man tillät vapenförsäljning 
till Burma, så blev svaret 'att det 
inte var några strider just den må
naden. Till saken hör att det var 
regnperiod vid den tiden och då 
brukar kriget upphöra. 

I oktober 1983 angrep USA 
Grenada och vid samma tidpunkt 
levererade Sverige krigsmateriel 
till USA. Mats Hellström fick då 
frågan: Var inte USA i krig? Hans 
svar blev: Krig? Krig? Nej, det var 
det väl inte. Men en militär opera
tion. 

Myten om skalfördelar 
Inga Thorsson har skrivit en 

bok som heter Med sikte på ned
rustning och som handlar om en 

Forts på sid 4. 

Thatn i stan 
Sidachefen Carl Tham gjor

de ett klokt och sympatiskt 
intryck vid sitt besök i Lund 
hos Sydsvenska fören ingen för 
utvecklingsforskare . 

Sida är en av landets största be
ställare och "upphandlare" av 
forsk ning, och deras policy i forsk
ningsfr3gor är därför av stort intres
se. Tham konstaterade att den blå
ögda optimism som tidigare funnits 
om utvecklingsforskningens direkta 
tillämpbarhet nu är död. Hos so mli
ga har den förbytts i allmän pessi
mism, men inte hos Sidas ledning. 
Den och han anser sej ha goda 
exempel på att utvecklingsforskning 
kan vara mycket nyttig, förutsatt 
att den stä ller sej realistiska mål och 
är 13ngsiktig. Tio år är ofta inte nog 
för att ro ett projekt i hamn, och 
det kan vara ett svårhanterligt per
spektiv i både forskningsmässiga 
och politiska sammanhang. Dess
utom har man ett uppföljnings
ansvar även därefter. Det gäller inte 
minst i Afrika, där de lokala forsk
ningsmiljöer som en gång fanns nu 
till stor del har raserats under den 
långa ekonomiska krisen. 

Sj li lv skulle Carl Tham gärna se 
att en del av utvecklingsforskning
en samlades till ett särskilt institut, 
som fallet är i våra grannländerna, 
men politikerna har inte velat ha 
den lösningen. l stället går nu Sida 
ut och bekostar sex nya professu
rer vid de befintliga högskolorna. 

Nya i föreningens styrelse blev 
Staffan Lindberg, Solveig Mårtens
son och Marie Nyström. Glädjande 
nog tycks intresset för utvecklings
forskning vara på uppgång bland de 
yngre. 

En tnöjlig 
socialistn 
mellan plan och marknad , blir ti
teln på nästa föreläsning i Vpk 
Lunds programserie. Det är den 
kände malmöekonomen Gunnar 
Persson som inleder med utgångs
punkt från bl a Alec Noves bok 
i ämnet (under utgivning på sven
ska), där det mesta som Marx ~ch 
Lenin tänkte sej om en framtida 
socialistisk och kommunistisk 
ekonomi döms ut som utopiskt . 
Tisdag den 15.4 kl 19.30 på 
stadsbiblioteket, cirkelrum l. 



-------------------

~~Avgå, 
~n.s aru., ''fi . . t ''' 

Dublev fördyr lila llSlllllllS erll . 
sa han som styr. 
Vi nödgas nämligen - det blir 
alltmera aktuellt på detta 
fält -se internationellt 
på Kostnadsramen. 
Amen, 
sa Gamen. 

Birger Norman 

Ovanstående citat inleder 
VPK:s reservation till kommun
styrelsens ramar för 1987 års 
budget. Borgarnas rambeslut inne
bär hårda nerskärningar av kom
munens verksamhet . Förvaltning
arna ska arbeta fram tre nerskär
ningsalternativ, nämligen 2,5%, 
5% och 7 ,5%. Det blir kärva tider 
för barnfamiljer, pensionärer, han
dikappade och andra , som behö
ver kommunens omsorg och ser
vice. 

Borgarna väntar emellertid 
in te till nästa år med att för
sämra den sociala omsorgen . Det 
har gått drygt tre månader sedan 
den röd-gröna majoriteten för
svann och borgarna ensamma 
fick makten i Lund. Inom soci
alförvaltningen har borgarna 
snabb t försökt ta igen de tre 
" förlorade" åren. I första hand 
har de gett sig på grupper som 
har svart att protestera. Andra , 
t ex småbarnsföräldrar, försöker 
de splittra genom att " decentra
lisera " nerskärningsbesluten till 
de olika daghemmen . 

Försämringarna redovisas inte 
öppet utan dc döljs bakom om
organiseringar. Ett exempel är 
at t pensionärer och handikappade 
far betala mer för hemvård. Inte 
genom att taxan har höjts för alla 
utan genom att viss sjukvård, som 
tidigare var gratis numera hör 
till hemvarden och därmed blir 
avgiftsbelagd. Sam ma sak gäller 
ledsagarservicen. Det kan nu 
kosta en rörelsehindrad person 
upp till 170 kr för en promenad 
om personen inte tänker sig för 
och drar in på städningen i stäl
let. 

Det som nu håller på att hända 
pa Portvaktsstugan är ett annat 
exempel pa borgarnas taktik. För 
första gången på ett par år fanns i 
den senaste budgeten inget bor
gerligt förslag om a t t dra in perso
nal från Portvaktsstugan. Genom 
att . i stället lägga om personalens 
arbetsschema försöker dc uu skju
ta hela verksamheten i sank. 

I sin iver att snabbt rasera väl
färden och skapa utrymme för 
privata vinstintressen drar sig bor
garna inte ens för att gå förbi de 
beslut som kommunfullmäktige 
fattat. Dc minskade öppettiderna 
inom barnomsorgen, som enligt 
fullmäktiges beslut skulle införas 
pa lägenhetsdaghem, hallcr nu på 
att utökas till att gälla även van
l!ga daghem . Trots att det poli
tiska beslutet inte kom mer förrän 
i november, ska man redan nu , 
vid vårens intagningar, sortera 
barnen efter föräldrarnas arbets
tider. På så vis försöker borgarna 
sp littra föräldraopinionen. 

Men missnöjet mot nerskär
ningspolitiken väx er. Allt fler 
männ iskor protesterar mot den 
försämrade sociala omsorgen och 
servicen i Lund. 

Det är populärt med poli
tik i Skåne, åtminstone när 
det gäller Radio Malmöhus 
direktsändningar från full
mäktigedebatterna i Malmö, 
Lund och Helsingborg. Allra 
störst är intresset inte oväntat 
i Lund, det konstaterar man i 
en undersökning, som några 
studerande i ämnet informa
tionsteknik gjorde i samband 
med de senaste budgetsam
manträdena. 21 procent av de 
tillfrågade lundaborna hade 
lyssnat. 

För vår del vill vi gärna tro att 
det främst är vpk-arnas långa, tan
keväckande och många gånger väl
formulerade inlägg som väckt in
tresset hos allmänheten, men ock
så sporrat andra politiker till 
"goda" insatser. 

Locket på 
Mot den bakgrunden är det 

lite egendomligt att höra har mo
deraterna anförda av Gun Hellsvik 
vill lägga locket på och strypa 
debatten i fullmäktige . Hon har 
också fått stöd av folkpartisten 
Per Broström, som hela tiden 
tjatar om att han representerar 
en myndighet, som inte skall göra 
mycket mer än att utöva auktori
tet över lundaborna. Bengt Wes
terbergs varning för kommando
samhället har tydligen inte fallit i 
god jord bland de egna gräsrötter
na. 

Gun Hellsvik har fått ordent
ligt påskrivet för de antidemokra
tiska och lätt maktberusade dra
gen i hennes inlägg, och det h.tr 
gjort att ett annat av argumenten 
inte har fått den uppmärksamhet 
det förtjänar . Slurklämmen i in 
sändaren den 2.4löd: ... ett sam
manträde kostar skattebetalarna 
ca 40 000 kronor .. . Vi (borger
liga) ger avkall på våra möjligheter 
att knipa politiska poänger för att 

hushålla med lundabornas skatte
medel." 

"Inte särskilt starkt" 
Märk väl. Det är inte vem som 

helst som säger detta . Det är den 
politiker som i sydsvenskan kallas 
Lunds finansminister, som har 
det övergripande ansvare t för 
kommunens ekonomi och som 
har bäst möjlighet av alla att sätta 
sig in i ekonomiska frågor. 

Det föranleder den annars så 
okritiske Jan Mårtensson till föl
jande ("Lundapolitik" den 5.4): 
'Det ekonomiska resonemanget 

hon för är inte särskilt starkt. 
Fullmäktige talar ju gratis stora 
delar av kvällen." 

Antingen är JMs formulering 
medveten, dräpande ironi eller, 
vilket är troligare, är detta så långt 
han kan tillåta sig att gå i fallet 
Hellsvik. 

Flackande blickar 
Man kan ju också tolka Gun 

Hellsvik på olika sätt . Är man 
konspiratoriskt lagd kan man av
färda det hela som en fräck bluff 
av en driven politiker. 

En annan tolkning ligger nog 
närmare till hands. Gun Hellsvik 
är i god tro. Hon är övertygad om 
att man kan spara pengar genom 
att prata lite mindre. Tyvärr lig
ger nog hennes ekonomiska kun
skaper och tänkande på den ni
vån. Det är ju många som mer el
ler mindre offentligt skojar om 
det, dock inte på sydsvenskans 
lundasida. Folk som jobbar med 
kommunens ekonomi blir osäkra i 
sitt tal och flackar med blicken 
när "finans1ninistern" kommer på 
tal. 

Vi som inte är bundna av någ
ra lojaliteter kan uttrycka oss i 
klartext : Avgå, Gun Hellsvik, och 
lämna över ansvaret för lunda
bornas skattemedel till någon med 
intresse och kunskap! 

Rolf L Nilson 

POSTMODERNISTISK MARXJST!!! 
Så här skrev Sven-Eric Liedman i tisdagens SDS om det rykande fars
ka numret av RES PUBLICA : "Postmodernism och marxism är en 
kombination som låter sällsam i lomhörda svenska öron. Men den post
modernistiske marxisten finns, han heter Heiner MUller, och han är 
dramatiker från DDR. I hemlandet får han allt svårare att få sina verk 
framförda , men i Förbundsrepubliken är han redan stor. Mi.iller är hu
vudperson i det nya välmatade numret av Res Publica . .. Han presen
teras i ett par artiklar, och vi får smakprov både på hans mer program
matiska uttalanden och hans dramatik. Det är utmärkt. .. Res Publica 
innehåller också i övrigt en mångfald artiklar i original och översätt· 
ning, de flesta vittnande om praktfulla intellektuella ambitioner och 
kompromisslöshet. Sådant är vi inte bortskämda med i detta land. 
Om något ska nämnas på bekostnad av annat, så nämner jag Lisbeth 
Lindeborgs stora, omsorgsfulla artikel om de många turerna kring F ass· 
binders pjäs 'Der Miill, die Stadt und der Tod'." 

Tidigare nummer: Nr l - tema: Historiens slut?; nr 2 - Högerextre
mism och nyfascism i Europa; nr 3 - Michel Foucault. (Varje num
mer innehåller mer än 200 sidor intellektuellt spännande läsning.) 

Lösnummerpris: 69:- Prenumeration 4 nr: 159:-

Beställ genom Symposion Bokförlag, 
Box 160,221 00 Lund. Telefon 046/150800 

On1 
tidsandan 

- Idag har ovanligt många 
människor svårt att få spelet 
att gå ihop . Världen är inte 
begriplig. Jag tror att det öka
de intresset för religiösa frå
gor hänger samman med det
ta, man söker en förklarings
grund. Och kanske ser jag det 
särskilt tydligt i kon trast till 
min egen generation från 60-
talet, då vi hade en teori, 
imperialismen, som förklara
de sammanhangen. 

Så sade Sven-Eric Liedman i 
söndagskväll på Calles Cafe , där 
ovanligt många hade samlats för 
att höra honom tala om "tidsan
dan". Som begrepp är det svårde
finierat och halt som en ål : den 
är mer än modenycker , den är 
inte enbart "inne"-företeelser, 
den är ytligare än kulturen och 
varar inte lika länge som histori
ska trender. 

Varför sker förändringar? 
A t t förändringar sker vet alla, 

men varför? Blir tiden mättad på 
vissa företeelser eller är en för
ändring i tidsandan en följd av 
andra djupgående strukturföränd
ringar (ekonomiska t ex) eller dri
ver generationsmotsättningar fram 
dem? 

Typiskt nog växte en uttalad 
medvetenhet om tidsandan fram 
först under det sena 1700-talet 
med den tidens starka upplevelse 
av en oerhörd tidsförändring, som 
tog sig synligt uttryck i filosofi 
och litteratur och politik. 

Högervågen 
Man kan ju aldrig distransera 

sig från sin egen tid, man är 
innesluten i den - i samklang med 
den eller i motstånd mot den eller 
likgiltig för den. Att beskriva da
gens tidsanda och se vart pendeln 
ska svänga nästa gång är därför 
vanskligt, minst sagt. Men någon 
gång är förändringen oväntat tyd
lig. Högervågen i bö~an av 80-ta
let och ideerna om individualism 
och självförverkligande - det var 
ju någo t vi alla märkte. Plötsligt 
blev det opportunt att säga vissa 
saker, att bli trodd och tagen på 
allvar. Nu kunde somliga säga 
högt att det enbart beror på indi
viden själv om hon vinner fram 
gång, något som var ett helt omöj
ligt påstående i 60-talsdebatten . 

Fredsfrågan 
Och vad beror det egentligen 

på , att fredsfrågorna väckte ett så 
starkt engagemang från så många 
för någo t år sedan? Och att de 
idag inte alls betonas lika starkt i 
debatt och massmedier? Hotet 
mot freden har ju inte minskat. 

Emellertid tror Liedman (i lik
het med vissa VB-debattörer) att 
högervåge n nu ebbat ut. Men pres
sad i frågan kunde han inte rik
tigt reda ut vilka tecken som ty
der på det - han nämnde mot
rörelsen mot rasismen och det 
ökade intresset för livsåskådnings
frågor. 

På det hela taget väckte kväl
len fler frågor hos oss som var där 
än det gavs svar. Men det var kan: 
ske meningen. 



FILOSOFI
BÖCKEI~ 
från Röda 
Bokförlaget 
Theodor W Adorno m fl 
KRITISK TE O RI- EN 
INTRODUKTION 
Artiklar ur "Zeitschrift fUr 
Sozialforschung" av Adorno 
Benjamin, Fromm , Horkhe i: 
mer, Löwenthal , Marcuse och 
Naumann , m ed förord av 
Horkheimer. Centra la och 
oundgängliga texter för den 

· som vill sätta sej in i grunder
na för den vitala kritiska 
teorin. 520 s. 160 kr. 

Francis Bacon 
ESSÄER 
205 s. 67 kr. 

Norman Ge ras 
LOUIS AL THUSSERS KRI
TISKA MARX l SM 
Det ä r ett tag sen man hörde 
talas om Althusser , men hans 
tänkande har starkt påverkat 
många nu verksamma marxis~ 
ter, inte minst i Sverige, och 
snart nog kan han ko mm a i 
ropet igen. Förbered dej ge
nom att läsa Geras' kritik. 65 
s. 15 kr . 

Agnes Heller 
EN BEKÄNNELsE TILL 
FILOSOFIN 
l dialog med den klassiska 
filosofin, framför allt :<ant 
analyserar Agnes Heller och 
tar ställning t ill BÖ RATS 
plats i människolivet, dess för
hållande till mänskliga behov, 
t1ll behovens förtingligande, 
t ill makt och herravä lde och 
möjligheten till rationell.' filo 
sofiskt grundad diskussion i 
värdekonflik ter . (Mer informa
tion om Agnes Heller kan fås 
genom Victori a Höög, tel 
129017.) 192 s. 92 kr. 

Max Horkheimer/ 
Theodor W Adorno 
UPPLYSNI NGENS 
DIALEKTIK 
l utsökt aforistisk for m utläg
ger Adorno och Horkheimer 
sin pessimistiska filosofi. 320 
s, 85 kr. 

Detlev Horster 
ERNST BLOCH - EN 
INTRODUKTION 
Den första utförligare intro · 
duktionen på svenska till 
Blochs djupsinniga och svår
tillgängliga men spännande 
och infl ytelserika tänkande. 
320 s . 85 kr . 

Karel Koslk 
DET KONKRETAS 
DIALEKTIK 
Kosiks bok lämnar ett viktigt 
bidrag till den intellektuella 
UJveckling .. som föregick Prag
varen. For Koslk handlar 
marxismen om människans fri
het. Den måste ta hennes strä 
van efter ett eget och au ten 
tiskt liv på all var. 215 s. 65 kr. 

Benedikt Spinoz a 
ETIK 
300 s. 7 8 kr . 

Beställ hos Röda Bokförlaget, 
segl a regatan 4, 414 57 Göte
borg. Något finns vä l även i 
den reguljä ra bokhandeln, men 
dess lagerhållning ä r som be 
kant inte den bästa. 

Filosofi11s ska11d~11 
Rellck tio n inspirerad av den 
ungerska fi losofen i\gnes Hel
lers bok ''En bekännelse till 
filosofin". Den iir utgiven pa 
Röda Bokförlaget och översatt 
av lundafilosofen Joachim 
Retzl:Jff. 

l e n tid niir den Cll< l modt· 
filosofin :1v löscr d en :mdr:1 so m 
den nya och allt genomgripande, 
n:ir en ny li hera l i US/\ med det 
mesta ov si n tankeviirid begriinsad 
av l (,00-talsideer h lir urniimnd till 
sek lets gen i och fiir en professur 
för n å~nt so m 11ppfattas som 
revolutionerande nytt, d:\ undrar 
man vad det iir för egendomlig 
epok JTJ;Il\ genom lide r. 

Sj ii lvfo Ilet ii r dc t Ile r faktorer 
so m hc~aiimmer t id sinnch ;lll ct :in 
diffusa t iinkarcs esoteriska tankar. 
Men iindil ;;r det kanske beteck
nan de att senka pita lismen fått ett 
trängande behov att fi losofiskt 
legitime ra sin ex istens. Tid igare har 
det ta behov inte funn ifs eftersom 
den horge rli ga hegemonin kunnat 
hcfiis tas ge n om r tt sa uningsbc ~ 
gre pp . c;;om givit t' ss vii.c;;tviirldcns 
~dilsakli~a v,1rup rnduktion oc h k0n 
!"U ill tin n ssamh:i ll c med siikr t~ orh 
st ii n d igt st ig:mdc p t n !'i t e r. 

För den hiirsk,rnde khosscn i 
detta samhiille var det en ytterlil/. 
v:ilg~rning n :ir H iigcrst röm och 
Mn~rc, var or h en för sig . kunde 
h cv1s;1 att viirOcnnHiöm c n i positi 
vi s tisk lllcnin~ icke ~ir verifierbara, 
nt:111 cnd .. st Lin~dor ;~v lust e ll er 
olust. Kriteriet pii s;~ nnin ~ rcdll 
cer;" les t ill lo~isk s;o nni ;rg och 
sa nning om fakt ;L 

Kant och storfinansen 
Vetenskap har ganska direkt 

kunnat omsättas i profitabel 
varuproduktion och i Sverige har 
den bernsteinska av Kants indi 
vidualetik inspirerade reformis
men i stort anslutit sig till det 
positivistiska sanningsbegreppet. 
Därför har dess ledande förettä
dare kunnat utropa : "Vad som är 
bra för storfinansen är bra för fol
ket! " Hade SAP däremot anslutit 
sig till Marx ' mer Hegelinspirerade 
etiska uppfattn ing hade partiet in 
te haft några svårigheter med a tt 
förstå varför positivismen är oför
mögen att gå utöver sig själv . Då 
hade man tänkt efter före i stället 
för att låta sig förledas av de fak
tasanningar , som hänsynslöst steg-

Onödigt prat 
i Lund 
Gun Hellsvik och Jan Mår
tensson tycker att det pratas 
för mycket, särskilt i kom
munfullmäktige . Detta föran
leder VB att påbörja en liten 
serie kallad "Onödigt prat i 
Lund". 
Först och störst bland onödiga 
lu_ndapratare är förstås jätten 
Fmns hustru, som naturligen in te 
kände till det moderata budskapet 
att det är ekonomiskt slöseri att 
ta till orda . l stället för att fatt a 
beslut av olika slag fördriver hon 
tiden med att sjunga vaggvisor för 
sonen och dottern. Tegner bes
sknver detta i en dikt : 

rar profiterna utan at t ta hänsyn 
till det man i filosofin kallar det 
högsta goda. 

Den lundensiska modellen 
En känd lundafilosof, Hans 

Larsson , var en av de sista som i 
stil med Broström kunde öva di
rekt inflytande över samhällets 
makthavare. Efter Larsson är det 
den logiska sanningen och san
ningen om fakta i den till varu
och krigspred uktion kopplade ve
tenskapen som har hand om he
gemonin. Larssons konvergenside 
kom att medverka till utform
ningen av klassamarbetet. Mot
stridiga ideer skulle enligt Larsson 
komma att närma sig varandra. 
Var man riktigt snäll skulle allt
så ka pitaliste rna helt plötsligt bli 
soc ialister. 

I dessa yttersta tider när t o m 
ledande socialister med determi
nistisk mystik i stämman talar om 
det med nödvändighet snart kom
mande mikrodatorsamhället är 
det kanske inte konstigt att kapi
ta lismen sö ker en filosofisk legi ti
mttet. Men det är heller inte kon
stigt att detta är fåfängt , så få 
fängt att dess tänkare måste söka 
rotfäste flera hundra år bak åt i 
tiden eftersom det positivistiskt
borgerliga sanningsbegreppet gör 
dem oförmögna att fo rmulera en 
rationell utopi. Nyliberalismen 
förmår blott försöka å teruppväc
ka Hobbes' Leviathan , men kan 
aldrig ge värdeiden frihet det inne
håll som relevant svarade mot 
tidsläge ts krav på ett upphävande 
av det på under- och överordning 
baserade sa mhället. 

Katederfilosofer 
Borgerlig filosofi av idag drivs 

av sitt sanningsbegrepp mot deka
dens och inte ens den enastående 
faktasanningsförmedlaren mikro
datorn förm år övervinna filosofi
professorernas dekade nta dilem
ma. Datorn har inget svar att ge 
när den enskilde fr ågar : Hur ska 
jag tän ka, hur ska jag handla, hur 
ska j ag leva? Dagens katederfiloso 
fer har inget att komma med när 
människor kräver att tillvaron 
måste utformas på ett annorlunda 
sätt . Och så blir det för den "filo
sofi" som utmönstrat det högsta 
goda och blivit en skandal i filo
sofin . Men det är endast ur en på 
filosofins värden baserad teori 
som en praxis kan framspringa 
som går utöver det hittillsvarande. 

Stig Nilsson 

Sof liten Sölve , sof sonen min 
din Fader Finn ' ' 
han sitter och murar derofvan . 
Sof, liten Gerda, skön dattren min 
din fader Finn ' 
till qvällen kommer med gåfvan. 

Från det 
kommunala 

Alla för järnväg 
Kommunstyrelsens arbetsut

skott beslutade förra fredagen att 
tala om för SJ att de inte bör riva 
upp j ärnvägsspåren mellan Malmö 
och Tomelilla. Det enligt en skri
velse som ALLA partier i full
mäktige ställt sig bakom. Ä ven 
sossarna . 

20 minuters vägprat 
Däre mot tycks man stå lite väl 

bakom i fallet med cykelvägen på 
Gunnesbo. Den kommer att korsa 
en tomt där barnen på skolan in
till brukar leka. Man står så långt 
bakom att man inte ser a tt cykel
vägen redan är påbörjad. 

Trots detta faktum fördes en 
lång de b a t t om huruvida det är 
så att cykelvägen ska d ras över 
barnens lektomt eller ej . Deba t
ten fördes med an ledning av en 
vpk-interpellation till Gun Hells
vik. Den skrevs och lämnoades in 
i januari men kom som sag t inte 
upp förrän i slutet av mars, när 
cykelvägen är påbörjad . Gun 
Hellsvik svarade i tjugo minuter 
att kommunen inte kommer att 
ändra på cykelvägens sträckning 
för att rädda barnens skolgård. 

Sedan tyckte hon och fle ra 
med henne att det talas för myc
ket på fullmäktiges möten. Och 
att det är så dyrt för skattebeta
larna, eftersom borgarna har in
för t arvodering. Men debatten om 
cykelvägen inföll först efter kl 
21.30 , och då hade den betalda 
tiden gått ut. Debat ten fördes 
alltså på ledamöterna s (och bar
nens) bekostnad . Det var bara 
vpk , fp och mp som ville lägga 
vägen på annat håll. 

Lättare stuvning 
I veckan som kommer ska so

cialnämnden besluta om ändrat 
ant~l platser på dagis, och perso
nalandungar (begränsat öppethål
lande) . l budgeten för 86 stå r det 
att be~ränsat o öppethållande ska 
ska mfbras pa en del lägenhets
daghem, men nu har borgarna 
fixat så att förslaget gäller även 
andra och. större dagis. Man säger 
att det bhr lä ttare att stuva om 
personalen på så vis. 

Nu råkar den sax iske prästen 
St Laurents gå förbi Helgonaback
en . där j ättefamiljen bor. Han 
snappar upp namnet på j ätten och 
kan därefter låta bli att betala ho
nom för domkyrkobygget . Och 
för att F inn inte ska tredskas för
vandlar Gud honom till en sten
staty t illsammans med sin familj. 

Glömd är dock den saxiske 
prästen, medan jättefamiljen lever 
vidare i t ex gatunamn. Gerda
hallen, och domkyrkan. ja, Finn ä r 
JU nastan en sy mbol för kom
munen Lund Så låter Gud i sin 
visdom än en gång förloraren 
segra . 

En mer modern historie-mate
rialistisk analys drar dock denna 
slutsats arbetarklassen och andra 
löntagare måste lära sig att inte 
vara lösmynt när arbetsgivaren 
finns i närheten. 

Fi1111 
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Forts från sid 1. 
omställning av hela vapenproduk
tionen till civil industri. Om en 
månad kommer Fakta för fred ut 
med en skrift som diskuterar hur 
man skulle kunna ställa om enbart 
den produktion av vapen som är 
ämnad för export. 

Lars J ederlund berättar att de 
tänker sig en omställning som på
går under en tioårsperiod och re
dogör för hur Svenska Freds ser 
på möjligheterna att göra det uti
fr~n frågorna "Har vi råd?" och 
"Ar det tekniskt möjligt?". 

Regeringen har fel när den 
hävdar att det skulle kosta astro
nomiska summor att stoppa va
penexporten, säger han. När det 
gäller serieproduktionen t ex så är 
det inte all produktion som går 
både till Sverige och utlandet och 
därmed_ forbilligas. I andra fall, 
som när det gäller ammunition, är 
serierna så långa att skaleffekterna 
är små. Bortsett från serietillverk
ningen av robotar, så skulle effek
terna på det svenska försvaret av 
att Bofors slutar tillverka för and
ra länder bli försumbara, enligt 
Svenska Freds. 300 miljoner om 
året räknar man med att det skul
le kosta att skrota exportsidan. 
Det är en procent av de svenska 
försvarskostnaderna, och det bor
de neutraliteten vara värd. 

Kan Karlskoga räddas? 
Om man ställer om till civil 

produktion kan. naturligtvis kost
naderna bli lägre, och då kommer 
man in på frågan om det är tek
niskt möjligt att stoppa exporten 
av vapen. Den frågan besvarar 
Lars J ederlund med ja, och han 
menar att här finns också en möj
lig lösning på det verkligt stora 
problemet, nämligen sysselsätt
ningen för de 3 000 arbetarna och · 
tjänstemännen på Bofors i Karl
skoga. 

Totalt är det 17 000 personer 
som förvärvsarbetar i Karlskoga, 
så Bofors är med sina 3 000 an
ställda den dominerande arbets-

Postadress. 

platsen på orten. Före jul var 700 
. permitterade från Bofors och vän
tade sig att få gå, men istället ny
anställde fabriken 500 personer 
då storordern från Indien kom. 

Karlskoga är ett starkt social
demokratiskt fäste, och omställ
ning till civil produktion uppfat
tar många som förräderi mot sys
selsättningen. De menar att pro
ducerar inte vi vapen så gör andra 
det, säger Lars J ederlund som va
rit på orten och diskuterat med de 
som arbetar där . Han bedömer 
motståndet från ledningen och 
försäljningssidan som än större. 
De är stolta över sina kanoner och 
lever ett förmånligt affarsmanna
liv på ett territorium inom han
deln där mutorna är stora och de 
internationella kontakterna spän
nande. 

Titan tänder? 
Annars är det fullt realistiskt 

med en omställning av produktio
nen. Det finns redan en produk
tion för civila ändamål såväl på 
verkstadssidan som inom kemi, 
elektronik och medicinsk teknik. 
Stora delar av de lokaler som nu 
används för tillverkning av mili
tärmaterial går att bruka för civil 
produktion. Svarvar och pressar 
är exempelvis i stor utsträckning 
av traditionell typ och detsamma 
gäller lokalerna, bortsett från 
bergrummen där man tillverkar 
sprängämnen i fönsterlösa lokaler 
med vatten på golvet. Kunskaper i 
exempelvis elektronik och aerody
namik går också att nyttja civilt. 
En civil produkt som antagligen 
har framtiden för sig och där Bo
fors är först på plan är vävnadsin
tegrerade proteser som bygger på 
titan, en metall som kroppen inte 
stöter bort. Kanske står Bofors 
för nya tänder åt världens tandlö
sa i stället om tio år och kanoner
na från Sverige är då i bästa fall 
ett minne blott. (Enda haken är 
att titan mycket väl kan visa sig 
vara skadligt för kroppen.) 

Amalia 

Omrlag rle11 15 april blir det e11 i11tressa11t kuiJimi11g om boktryckare Per 
J-/åkan O!.l.uoHs gamla /r us. 
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FEMT IO AR f yllde i g§rtorsdag 
(ursäkta v§r senfärdighet) riks
dagsledamot L e n n a r t P e t t e r s
s o n, Lund. Lennart Pettersson 
har i riksdagen främst sysslat med 
ekonomi-, energi- och datafr§gor, 
även om hans kunnande i de sist
nämnda "inte är djupare än Jörn 
Svenssons". för att citera en sak
kqr.mig. N§gon särskild profil har· 
l:lan helle~ inte skaffat sig ·p~ ·det 
om"'de.t, Senast uppmärksamma
des hans varma förord för reklam
teve, vilket fick Dieter Strand i 
AB att karaktärisera honom som 
"betongsocialist". Hans allmänna 
linje i industri- och kommunika
tionsfrågor, även de regionala, 
präglas av hans ljusa sextitalssyn 
p§ . utvecklingen och dess möjlig
heter, vilket torde försv§ra han.s 
möjligheter att politiskt rep resen
tera Lunds socialdemokrater med 
deras frambrytande miljömedve
tande. Lokalt har Lermart Petters-

Bildningshögfärd, löjligt besser
wisseri och allmän oförskämdhet 
har sedan gammalt utgjort en be
ståndsdel i ett visst slags studenti
kos mentalitet. Som universitets
anställd med hjärtat hos arbetar
rörelsen har man genom åren haft 
rika tillfållen att rodna över vad 
akademiker kunnat tillåta sig i 
den vägen. 

Det är därför med ledsnad 
man iblapd nödgas konstatera, att 
inte ens alla skribenter i VB tycks 
kunna avhålla sig från sådan odygd. 

Ett flagrant exempel på detta 
kunde man fmna i VB 86-04-04 
närmare bestämt i referatet av 
förra fullmäktigemötet. Där på
stods utan skymten av belägg, att 
en ledande socialdemokratisk 
kommunalman "säkert inte kan 
stava till stadsmiljö", underförstått 
till skillnad från sin (in)studerade 
kritiker. 

Liknande exempel skulle dess
värre kunna hämtas även från ti
digare nummer. Man behöver 
ingalunda höra till Lennart Rydes 
fan club för att fmna åtskilligt av 
vad som på sin tid skrevs om ho
nom stötande. Det gjorde därför 
gott att läsa VB:s ledare veckan 
efter mordet på Olof Palme, där 
detta skrivsätt utsattes för en hård 
men välförtjänt kritik. . 

Denna självprövning måste 
fortsätta. Vpk Lund som har så 
många verkligt goda sidor, måste 
visa upp dem i sina spalter. An
nars befäster man bara de fördo
mar som gör, att partiet inte får 
det stöd från Lunds befolkning 
som dess kommunalpolitiska in
satser så väl förtjänar. 

Lars-Arne Norborg 

son bl a arbetat' i s ty re Isen fä r so
lida r, där han aktivt verkat för 
nedläggning av närbutiker. Som 
du k tig fotbollspelare i traditionell 
men effektiv stil har han fortsatt 
att odla det intresset, bl a i social 
demokraternas framg§ngsrika riks· 
dagslag. Hans utsikter till politiskt 
avancemang torde ha ökat med en 
annan f d boråsare och student
klubbist från Lund som regerings
chef. 

Hej! 
Jag heter Lisa. Under våren och 
början av sommaren jobbar jag på 
studioteatern i Malmö. Jag söker 
därför ett rum, alternativt lägen
het, i Lund för april-maj, ev. 
längre. Tel 046-126746 efter kl 
18. 

BLASORKESTERN. Lä 12.4 k19 
samling Ciamenstorget för avfärd 
till Löddeköpinge. Söndagens öv
ning börjar 9.30. Ta med tofflor 
och alla noter. Ingen rep .sö 13.4. 
VPK LUND. Medlemsmöte to 
17.4 kl 19.30 på biblioteket, cir
kelrum 4. Disk om bl a kabelteve 
och kommunalpolitik. 
FöRsTAMAJMÄRKEN finns nu 
att köpa på vpk-lokalen, 5 kr. 
VPK IF . Lä 12.4 utomhusträning 
på Lerbäck vid vackert väder kl 
16-18. Må 14.4 första seriemat· 
chen. Smörj in dojorna! 
LILLA TEATERN. Fre-sö 11-
13.4 kl 19.30 "Nerv", musiktea
ter med bl a Anna Lena Bergelin. 
MILJÖPARTIET. Sö 13.4 kl l7 
fä reläsn i ng om G reanpeace av 
Paul Watson, en· av grundarna. 
Hörsalen kl 19. 
SEGER. Lä 12.4 öppet hus på 
stadshallen hela dagen. 

Kompol har möte må 14.4 kl 
19.30 på vpk-lokalen. Diskussion 
om skolpolitik. 

~ICKOBLADET 

Detta nummer gjordes av Rolf 
Nilson, Gunnar Sandin och Lasse 
Svensson. 

Kontaktredaktör för nästa · num
mer Gunnar Sandin, tel 135899 
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