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Det sista tomteblossen har 
sprakat färdigt och den tomma 
glöggflaskan rullar vemodigt 
mot julgransfoten. Fukten dry
per i träden, det är jul. De bå
da åldrande VB-kåsörerna sit
ter djupt nersjunkna i de sli~na 
fåtöljerna och hade påta~hga 
svårigheter att komma 1gång 
med sina slutkommentarer till 
det gångna året. 

Lucifer. Ja, årets sjukdom 
måste väl vara Alsheimers? 
Det har inte gått en dag utan 
att man hört hänvisningar till 
den. Arets resmål är utan tvi
vel Australien, alla jag känner 
ska dit och plocka äpple, vad 

det nu har för särskild charm . 
Arets vapen är Robot 7 O, 
årets minister Mats Hellström, 
särskilt när han har det d är 
undanglidande i rösten och 
man ser svettpärlorna titta 
fram på pannan. Arets terro-

-ristgrupp är "Kommando Bir
gitta Dahls intentioner" och 
då utgår hedersbenämningen 
lika mycket för namnet som 
för gärningen. 

Men som årets myndighet 
framstår klart Polisen. Det är 
skönt att veta att det säkert 
inte kommer att hamna någon 
smutsig fläck på vår fina 
polis även oin det skulle visa 
sig att det var poliser som 

skÖt Palme. De iiorde det i så 
fall säkert bara på fritiden. 

Grr. "Polisspåret" bygger 
ju i första hand på iakttagelser 
av Lars Krantz, och jag har 
hört de som ifrågasätter hans 
allmänna trovärdighet. Men 
det måste vara besvärande för 
regeringen att verkstadsklubb 
efter verkstadsklubb ställer sej 
upp och vill ha polisspåret 
utrett. Sist var det ju 400 man 
på Alfa-Laval i Lund som 
instämde. Jag undrar om Arbe
tet hade smällt upp det på 
löpet om de vetat att det är 
KPML som låg bakom och 
driver den här kampanjen. 
Som jag f ö tycker att r-ama 

har stor heder av . Men borde 
vi inte börja med att tala om 
julen så här i julnumret? Jul
handeln kommer att omsätta 
36 miljarder i år, sägs det. 
Enligt min snabbkalkyl blir 
det nästan tio tusen per lön
tagare. Har du klarat av din del 
ännu? 

L: Två kassar mat på Kon
sum Örnvägen kostar 250 
spänn och 20 vändor skulle då 
bli femtusen. Sen fick jag 
faktiskt nyss reparera bilen 
för två och fem, jo det ska 
nog gå att fylla kvoten. 

G: Jojo, jag tänkte väl att 
du skulle ta bilen till hjälp! 
Det är du inte ensam om. Bil
handeln slår rekord på löpande 
band, och merparten av lunda
bomas skatteåterbäring ham
nar säkert hos Verdexa och 
liknande ställen. Det blir väl 
samma sak med de retroaktiva 
lönepengar som kommer efter 
avtalet i vår . I det per
spektivet tycker jag faktiskt 
man kan ifrågasätta Dala
uppropet. Vpk-aren Lars-O':e 
Hagberg i Borlänge tillhör JU 
dom som har ryat om d e n 
futtiga bensinskattehöjning
en. 

L. OK, låt oss då med e n 
gång klampa in rejält på det 
här minerade området. Det är 
en ganska fascinerande tanke 
att slutpunkten på det revo
lutionära utbrytarparti som 

Forts på sid 3. 

Luciaförmiddag 

Gamle herr Olsson 
sparkar glasskärvor 
mot trottoarkanten 

Grå buktar ännu 
gatans kullerstenar 
efter nattens vaka 

Samtidigt tassar 
det vita tåget 
genom ett stadsbibliotek 

fyllt av lysande 
föräldraögon. 

Karl Witting 



V e ekobladet 1988 
Detta extratjocka julnummer 
är det sista för året. Vi åter
kommer den 15 januari. I 
mellantiden sker vissa tek
niskt-organisatoriska föränd
ringar. Acupress som har 
tryckt VB i sex år flyttar till 
Eslöv. Redaktionen kommer 
med all sannolikhet att flytta 
redigeringsarbetet till den nya 
layoutfirman Kontur som 
drar in i hörnet av Södra 
Esplanaden och Bankgatan 
(Segers förra lokal). Beträf
fande trycknipgen har vi öpp
nat positiv_a samtal med ABF
tryckeriet i Folkets hus, som 
faktiskt har tryckt VB förr en 
gång. 

För läsarna blir det inga 
märkbara ändringar vad vi ser. 
VB utkommer på fredagarna 
som vanligt och manus läm
nas på eller skickas till vpk
lokalen på Bredgatan 28 . 

Innehållet blir ungefår som 
förut fast bättre. Det är två 
nya 'fasta medarbetare på 
gång: Kitt en Anderberg och 
Lennart Söderlund. Men som 
vanligt är vi beroende av läsar
nas medverkan för att få ett 
omväxlande och meningsfullt 
innehåll. Där har det faktiskt 
skett en del under hösten, 
och även i detta nummer 
finns ett par nya skribenter. 
Särskilt tacksamma är vi för . 
hjälp med information t ex i 
form av mötesreferat och an-• 
nat. Vi håller med Mårten Du
ner som i en insändare i detta 
nummer tycker att VB bör in
nehålla mer information så 
att inte tyckande och kom
mentarer helt kommer att do
minera. Nu tror vi att en vec
kotidning som VB alltid må
ste lägga betoningen vid kom
mentarer, men information 
mottas tacksamt. Redaktio
nens egen kapacitet till repor
tage kommer tyvärr att vara 
begränsad även nästa år. 

Valåret 1988 utkommer vi 
med minst 40 nummer. Pre
numerationsprisets höjning 
med en tia till hundra kronor 
är beklaglig men nödvändig 
och väl också uthärdlig. Så 
prenumerera för 1988, VBs 
fjortonde årgång, om du inte 
redan har gjort det. Ja, så kan 
man förstås ge en prenumera
tion som julklapp osv. 

Sist vill vi tacka Acupress 
och Helmuth Glöck personli
gen för ett gott och mångår
igt samarbete. Det har hänt 
att man vid uppvaknandet ef
ter en redigeringsnatt har 
kommit på nåt som var helt 
galet. Då har det bara varit 
att ringa till Acu, och så har 
de gått in i originalen och 
fixat till det före tryckning
en. Lycka till där uppe i norr! 1 

I Lund går många män
niskor arbetslösa, många a v 
dessa är ungdomar. För att 
komma tillrätta med det här 
"problemet" har man kon
struerat ungdomsplatser, ung
domslag och beredskaps
arbete. Ungdomsplatser är för 
ungdomar mellan sexton och 
arton år. Det avlönas med 120 
kronor för åtta timmars ar
bete. Det blir FEMTON kronor 
i timmen. För ungdoms-lag 
har du cirka 145 kronor om 
dagen för endast fyra timmars 
arbete per dag. Eftersom man 
är mellan arton och tjugo har 
de flesta flyttat hemifrån och 
har följaktligen minst lika · 
stora utgifter som "vanligt" 
folk. Månadslönen för ung
domslag ligger en bra b i t 
under existensminimum. Sum
man av det hela blir att en 
ungdomslagsarbetare får g å 
till de sociala myndigheterna 
var månad och där tigga och 
be om pengar. Beredskaps
arbete är väl i det här sam
manhanget rena lyxen för den 

Efter några politiska 
piruetter l utsökt koreo
grafi av paret Bodil och 
Lennart Ryde (se sati
risk teckning l VB nr 
30 och förklaring till 
satirisk teckning l VB 
nr 31) kan Konsthallen 
fira sitt 30-årsjublleum 
med en utställning av 
teckningar och collage 
av den store Le C o r
b usle r. 

Själv vill han också som 
bildkonstnär ranka sig i 
världstoppen, bland gubbar 
som Matisse och Picasso. Det 
säger väl ·mer om mannen än 
om verken. 

Även om den privatsamling 
som nu ställs ut håller e n 
tämligen låg och framför allt 
ojämn kvalitet, är naturligtvis 
namnet (eller signaturen, som 
man säger) Le Corbusier 
högintressant. På det lilla 
lundaförlaget Arkiv har nyli-

minderåriga, för dlir arbetar 
man åtta timmar om dagen 
och får ut en någotsånär må
nadslön. Nu hör det ju också 
till saken att de flesta av ar
betsuppgifterna är rena tera
pin. I lagen står där att en 
ungdomslagsarbetare inte får 
utföra någon annans arbets
uppgifter, så i praktiken får 
en sådan inte utföra något ar- . 
bete alls. 

En människa som idag slu
tar skolan efter nio år i 
grundskola och inte väljer att 
fortsätta på gymnasiet har i 
praktiken inte stora möjlig
heter att få ett arbete. Alltså 
får den här människan inställa 
sig till tjänstgöring hos s y o
konsulenterna på Polhem
skolan i Lund, där hon sedan 
kommenderas ut på slagfältet 
(ungdomsplats). Efter cirka 
två år i detta arbetslägret är 
det dags att flytta över till 
nästa. Du skall infinna dig på 
arbetsförmedlingen samma dag 
du fyller arton. Efter några 
(tre) veckors arbetslöshet blir 

gen Marshall Bermans bok 
Allt som är fast förflyktigas. 
Modernism och modernitet 
kommit ut, i högst njutbar 
översättning av Gunnar San
din. På några laddade sidor 
beskriver Berman där vad han 
kallar Le Corbusiers orwellska 
tankesprång, det ögonblikc då 
mannen på gatan blir mannen 
i bilen. 

Steget In l bilen 
En brittsommarkväll 1924 

kämpar sig Le Corbusier fram 
genom trafiken på Champs 
Elysees. Han känner trafikens 
raseri växa och tänker tillbaka 
på sin ungdom som student: 
"gatan tillhörde oss då". Men 
så byter han plötsligt per
spektiv : "Bilar, bilar, snabbt, 
snabbt! Man fängslas, fylls 
med entusiasm, med glädje .. . 
maktens glädje. Den enkla 
och naiva njutningen att 
befinna sig mitt i makten, i 
styrkan." 

du kommenderad till ung
domslag. Förutom att sitta av 
dina fyra timmar på din plats 
måste du även aktivt söka ar
bete (cirka fyra timmar om 
dagen enligt min arbetsför
medlare). Att du söker arbete 
aktivt måste du redovisa cirka 
två gånger i månaden för din 
arbetsförmedlare. Om din ar
'QetsfÖnnedlare anser att du 
inte söker arbete aktivt så blir 
du avstängd från ditt ung
domslag samt går miste o m 
ditt socialbidrag i fyra veckor. 

Under de två åren du är hän
visad till ungdomslag får du 
räkna med att byta arbetsplats 
minst fyra gånger. Sedan vid 
tjugo års ålder får du gå ar
betslös i cirka ett halvår 
innan du får beredskapsarbete. 
Där stannar du i sex månader. 
Sedan får du gå mel-lan 
beredskapsarbete och arbets
löshet resten av ditt l i v, 
såvida de inte kommer på en 
ny form av konstruerad ar
betsterapi för pensionärer. 

Otto 

Den nya bilmänniskan, 
menar Berman, kom snart att 
skapa grundmönstret för nit
tonhundratalets modernisti
ska planering och utformning 
av städerna. Denna nya män
niska behövde ett nytt slags 
gata, en "trafikmaskin", som 
Le Corbusier uttrycker det. 
Så kommer Le Corbusier att 
formulera antitesen till den 
tes, som alltsedan franska re
volutionens dagar hade häv
dats i Europas storstäder: 
"Gatan tillhör folket!" Den 
antitesen lyder: "Vi måste 
döda gatan!" I stället för en 
gata där de samhälleliga mot
sättningarna konfronteras vill 
Le Corbusier skapa en socialt 
och rumsligt uppdelad värld. 
Människor här, trafik där. El
ler trafik här, människor där. 

Kampen om gaturummet 
I ljuset av Bermans analys av 
Le Corbusiers planeringsideo
logi blir konsthallens jubile
umsutställning dagsaktuell. 
Kampen om gaturummet på
går ständigt . Än är den inte 
förlorad till mannen i bilen, 
allra minst här i Lund. Hade 
man haft anlag för konspira
toriskt tänkande och hade 

· man haft lite högre uppfatt
ning om Lennart Rydes tan
kedjup, kunde man ha kopp
lat samman denna Le Corbu
siers vision med Ll.lhds kom
muns parkerings ABs ekono
miska stöd till utställningen. 

Is 



TRÖTTA TANKAR ... 
(forts fr sid 1). 

startade 1917 kan komma att 
sättas av partiets klyvning 
över en 25-öring på bensin
skatten. De regionala och 
klassmässiga klyftorna inom 
Vpk är uppenbara och det är 
egentligen märkligt hur lite 
de har uppmärksammats jäm
fört med det eviga tjatet om 
förhållandet till statssocia
lismen i Östeuropa. 

G. Vi i vpk är faktiskt 
duktiga på att förtränga obe
hagligheter med hjälp av pas
sande retorik. Häftigheten i 
reaktionerna vittnar ju om att 
det inte v ara handlar om 25 
öre på bensinen, som ju 
förresten snart kompenseras 
av sjunkande dollarkurs och 
Opecpriser. Förutom att de 
flesta bilister redan har cirka 
25 öres rabatt för att de är 
med i Folksam, Lunds stu
dentkår eller Kennelklubben. 
Du har rätt i att det handlar 
om region och klass, förutom 
det vanliga gruffet om resul
tatpolitik kontra demonstra
tionspolitik. Ett litet förspel 
hade vi faktiskt i frågan o m 
skogsplanteringen där ekolo
gen Henrik Smith i Lund 
retade gallfeber på den norr
ländske skogsarbetaren och 
riksdagsmannen John Anders
son. Anderssons bitterhet i 
bensinskattefrågan grundlades 
säkert redan vid det nederlaget 
- ja, majoriteten i riksdags
gruppen gick ju på Henriks 
lundalinje. Nu har miljö
falangen i partiet fått majo
ritet en gång till, men det har 
gjorts eftergifter som ger en 
konsekvent bilfiende som mej 
dålig smak i munnen. Och jag 
konstaterar att socialdemo
kraterna är radikalare än vpk i 
en central miljöfråga. 

L. Där överdriver du, det 
finns säkert precis samma 
stämningar bland socialdemo
krater, det är bara det att de är 
vana att bli kuschade och böja 
sig för regeringsbuden. H~ du 
aldrig pratat med en förb1ttrad 
snöscooterägare i Norrbotten? 
Jag skulle vilja påstå att 
många landbygdsbor betraktar 
det här snacket om miljö som 
bara en mera tidsenlig variant 
av det gamla vanliga för
trycket från Staden. 

G. Visst. Och då är det 
märkliga att vpk har blivit det ' 
parti som pratar mes t om 
lokaliseringspolitik och gles
bygdsbornas behov. Det är 
märkligt med tanke på vår 
ideologiska bakgrund. I Kom
munistiska manifestet står det 
ju om "lantlivets förslöande 
inverkan", vilket är en rätt 
tam översättning av Marx & 
Engels rättframma uttryck, 
"Das Idiotismus des Land
lebens". Det är också märkligt 
eftersom vpks stora (nåja) 
väljarmasser finns i städerna. 
Jag minns att exlundensaren 

Sven E Olsson väckte för
stämning för ett antal år sen 
när han påpekade att vpk hade 
ungefär lika många väljare på 
Södermalm som i Norrbotten. 
Lyckligtvis tycks det finnas 
en gryende insikt ·om den här 
problematiken. I partisty
relsens valplanering sägs att 
man ska satsa extra på stor
stadsregionerna, och repre
sentanter för vpk-distrikten 
Stockholm, Göteborg och 
Skåne har faktiskt börjat träf
fas lite halvofficiellt. Parti
sekreterare Kvist lär inte vara 
så glad åt de träffarna, men 
jag tror att de är viktiga för 
att utmejsla en nöd v än dig 
storstadsmotvikt mot d e n · 
hotande glesbygdsslagsidan i 
vpks politik. 

L. Det får också vara med 
måtta man ställer upp på 
storstadsidealen. Eller ska nu 
Vpk ställa sig på barrikaderna 
tillsammans med folket på 
Bostadstyrelsen som v äg rar 
flytta till den förhatliga lands
orten, i det här fallet Karls-

. krona ? Hur ska det gå, barnen 
måste ju byta balettskola och 
makens karriär stoppas upp. 
Det är verkligen en illustra
tion till begreppet Den Nya 
Klassen. Samhällsplanering -
jovisst, bara det inte gäller 
oss. Det här måste man se för 
vad det är: en ekonomisk, kul
turell och social elit som 
kommer att slåss hårdnackat 
för sina privilegier. 

G. Att flytta till Karlskrona 
är ingen stor uppoffring, om 
man får tro vad bostads
ministern skriver i dagens 
DN. Med bara två timmars 
bilresa når man ett av Sve
riges största universitet, säger 
han. Om han nu menar Lund 
och inte Växjö blir det en 
snittfart på på ganska exakt 
110 kilometer i timmen har 
jag just räknat ut. Då gäller 
det att inte lätta på gaspedalen 
genom Valje eller allra sista 
biten genom Lund, dvs på 
Bredgatan. Så Karlskrona kan 
jag ställa upp på, särskilt som 
de har landets vackraste skär
gård, finare än den stock 
holmska och framför allt fina
re än den utanför Göteborg. 
Jag tycker faktiskt att sånt 
som landskapskvaliter, skön
het och klimat ska vägas in i 
poli tiska beslut. Det får mej 
att såga det mesta av det 
överreklamerade Bergslagen 
och framför allt Norrland norr 
om Höga kusten. Faktum är ju 
att de trakterna inte h a r 
livskvalitet nog för att hålla 
kvar ungdomen, även när det 
finns jobb. Den sticker till 
storstaden och södern så fort 
den kan. Kvar finns ett antal 
förgrämda medelålders kommu
nalpolitiker. Härnäst ska väl 
vpk ställa upp på gruvan i 
Kiruna trots att den i längden 
inte har en chans mot Las 
Carajas. 

L. En av årets mest upp
piggande händelse_r tyckte j ag 

var den svarta måndagen när 
v är l d ens aktiebörser bör j a de 
falla. Det var samma upp
lyftande känsla som vid 
mindre naturkatastrofer, såda
na där som brukar märkas i 
födelsestatistiken nio månader 
senare. 

G. Att bli upplyft är en sak 
men några sammanbrotts
teorier går jag inte längre på. 
Efter oljekrisen och vänster
vågen trodde jag inte att det 
aningslösa och farblinda fem
titalet skulle kunna komma 
igen. Men det gjorde det. 

L. En sak är säker - årets 
mest populära verksamhet är 
inte politiken. Politik som 
intresse och verksamhet är 
mer ute än någonsin. På den 
punkten har jag missbedömt 
"högervågen" som vi talat om 
under hela 80-talet. Jag trodde 
det fanns inslag av en sorts 
positiv hållning i den, ett 
hyllande av ideal som även 
om de inte var mina ändå 
rymde någon sorts samhälls
vision. Nu är de positiva 
förtecknen borta, moderatema 
som parti har stoppat upp, 
och marknaden har visat sig 
kunna råka ut för rätt rejäla 
bakslag. Vad som återstår är 
bara cynism och passivitet 
inför samhället. Jag fruk~.ar att 
många unga uppfattar osjäl
viskt eller kollektivt arbete 
som bara dumt, ett tecken på 
bristande smartness.Att v ara 
smart, att fixa det för sig är 
det enda som gäller, vill m an 
något annat är man bara dum .. 

G. Det har slagit mej också 
att ungdomen inte bara ä r 
yngre utan också dummare än 
förr. Och dess miljömed
vetenhet är bara nys. Det kom 
en opinionsundersökning 
nyss som berättade att 
miljöpartiet inte har n å go t 
extra stöd bland de yngsta 
väljarna. Den genomsnittligen 
miljöpartisten är i stället väl
utbildad tjänsteman i de övre 
trettiåren, bosatt i större stad. 
Det verkar bekant på nåt sätt. 

L. Smarthetsidealen och 
den öppet redovisade e g o
ismen har nått oerhört långt. 
Nyheterna i dag berättar om 
hur den gediget socialdemo
kratiska Kramfors kommun i 
det röda Ådalan säljer s i tt 
värmeverk till ett privat bolag 
som sen driver det med förlust 
och leasar det till kommunen. 
Man lurar plundrar medvetet 
staten på skattepengar på det 
här sättet och när reportrama 
frågar sätter de uppsina 
oskyldiga ansikten och sä
ger, vad då, det här är väl 
inget olagligt. Hade det varit 
någon krut i Ingvar Carlsson 
hade han bett de kommunal
råden veta hut eller lämna par
tiet. Eller är moralismen totalt 
ute, är vi alla på väg att glida 
in i den här gråzonen ? 

G. SSK gör ju på samma 
sätt med pågatågen fast det 
överraskar mindre med den 
borgerliga majoriteten. Ingvar 
Carlsson är nog trots sin 

präktighet inte mannen ~tt 
leda nån S amhällsmorahsk 
Upprustning. Birgitta Dahl 
har ju försökt litegrann med 
sin Blåbärsbok men det har 
bara väckt löje. Men jag tyc
ker att vi kvarvarande mora
lister inte ska ge upp utan 
göra motstånd. Som att skära 
sönder däcken på bilen för den 
friske fackfunktionär p å 
SKAFs expedition som jag 
.häromdagen såg ställa bilen 
på bibliotekets handikappruta. 
Och räcker inte orken till an 
nat kan man ju skriva person-
liga elakheter här i _VB. . 

L. Jag känner llll åtmm
stone en f.d . superaktivist i 
Vpk Lund som i år lämnat oss 
under antydningar om att han 
inte kan ställa sig bakom vår 
bilfientliga politik. R-arama 
lär visst säga att vi för en 
arbetarfientlig politik, o c h 
hoppas väl kunna fiska lite 
röster, men det är väl ändå ett 
mindre problem. Problemet 
för Vpk i Lund som i väl som 
Sverige är väl att vi är o in
tressanta och otydliga. Jag 
skulle mycket väl kunna tänka 
mig att en skarp och kontro
versiell linje i fråga om 
hållningen till bilismen skul
le kunna väcka intresse igen. 
Men då räcker det inte m e d 
25-öringar. 

G. Du tänker förstås på den 
avhoppande Rolf Graner som 
lär ha sagt att arbetsresor med 
bil i stället för buss ger ho
nom 45 minuter extra om da
gen att vara tillsammans med 
sina bam. Man får hoppas att 
barnen uppskattar samvaron. 

L. Vad är det då som kan 
bli spännande 1988? Ja, jag 
följer den apolitiska trenden 
och ser i första hand med 
spänning fram mot nästa års 
vädrer. Ännu en kall vinter 
och en sval sommar kommer 
att göra det sv år t att avvisa 

. teorin om att vi går in i en 
liten istid, en sån där på 
åtminstone 50-100 år. Det är 
en fascinerande tanke tycker 
jag, och skulle få mig att in 
vestera i ett par nya lång
kalsonger 

Fast sen är det ju alltid 
roligt med en valrörelse ändå. 
Vpk Lunds chanser är så ner
skrivna nu så vi har hamnat i 
positionen att kunna slåss ur 
underläge och det kan vara 
skoj om man är pä rätt humör. 



Filosofi innebär kärlek till 
kunskap och vishet, men under 
alla tider har vissa k l a s s er 
skaffat sig monopol på kun
skapen. Detta har inte varit 
uttryck för någon kärlek till 
visdomen utan fastmer insikt om 
att kunskap kan användas för att 
befästa maktpositioner och även 
för att underblåsa för makten 
nyttiga vidskepliga föreställ
ningar. Sä användes exempelvis 
Herens kunskap om ängtekniken 
att fä gudabilder att rör sig på det 
att härskar- och prästamakten 
skulle befästas och för att folket 
skulle bäva. 

En epoks filosofi kan sägas 
förevisa perspektivet hos den 
klass som har eller häller på att 
fä kraft att forma samhället efter 
sin bild. Med utgångspunkt frän 
begreppen det goda, det sanna 
och det sköna är det filosofins 
uppgift att förJdara, legitimera 
och kritisera. And! är det stor 
skillnad mellan olika tidsepokers 
filosofer. Stoiker och epikureer 
relaterade till det alexanderska 
och romsrska imperiet och kunde 
faktiskt uppfatta alla människor 
som jämlikar eftersom allt liv 
enligt dem emanerade frän världs
själen. Den grekiska stadsstaten 
gav upphov till en helt annor
lunda filosofi inspirerad av bl a 
den nyinförda abstraktionen för 
bytesvärdet och av lagstiftaren 
Solons gentemot den gångna 
tiden helt annorlunda statsför
fattning. Demokratin gällde en
bart aristokrater och handels
idkare och dessa båda klasser 
enades gentemot hotet om 
slavuppror. 

De demokratiska 
sofisterna 

Till skillnad frän aristokraten 
Platon hade sofisterna, som 
blivit misskända och som fått 
klä skott i Platons dialoger, en 
demokatisk inriktning. Med en 
annan utgång av det pelepon
nesiska kriget skulle filosofin ha 
kunnat utvecklas helt annorlunda 
och möjligen skulle försokra
tikern Demokritos' materialisti
ska syn kunnat fä ett annat 
genomslag. Nu kom i stället den 
filosofiska ändamälssynen hos 
Aristoteles att prägla maktens 
tänkande under 2000 är. Det är 
faktiskt först med franciskanen 
w'illiam av Ockam på 1300-talet 
som brytningen med Aristoteles 
inleds. Redan då hade handels
kapitlc;t...börjat växa, myntet var 
äterinfött och den snabba över
blick över debet och kredit, som 
upptäckten av den italienska dub
belbokföringen innebar, hade sin 
stora effekt när en ny klass för
beredde sin dominans. 

Galiei var den förste som 
konsekvent avvisade att ske-

endena är ändamälsbundna. Han 
registrerade de faktiska händelse
förloppen och med den metoden i 
ryggen kunde Kopernikus och 
därefter Kepler avfärda den geo
centriska världsbilden och klä av 
människan mycket av hennes 
egocentriska klädnad. Trots att 
de tänkte nytt var Cartesius och 
Spinoza lksom Leibniz fort
farande bundna av det skolastiska 
tankemönstret även om Leibniz 
måste betraktas som den under 
läng tid förbisedde modernisten. 
Det var först med engelsmännen 
Locke, Berkeley och Hume som 
all skoalstisk och aristotelisk 
bråte utmönstades varefter det 
blev Kants uppgift att säkerställa 
borgarklassens behov av en äkta 
kunskap och en hällbar etisk 
hällning. 

Ändå verkade Kant i ett efter
blivet feodalt land. Men så _ 
gjorde faktiskt också Haydn och 
Mozart, som trots det förmådde 
att estetiskt uttolka visionerna 
om ett bättre sakernas tillstånd. 
Mozart gjorde sig under s to r 
uppoffring till fri kontnär, men 
det var först genom Beethoven 
som borgarklassen skapade sig 
bilden av det individuella geniet, 
den ensamme och fritt skapande 
giganten, som profitörerna be
hövde för sin identifikation. I 
detta ligger i och för sig ingen 
värdering av Beethovens stor
slagna och nyskapande konst. 

Hermerens 
hj ä l pgummeposltlon 

Efter denna kanske något 
generella expose undrar man hur 
det står till med filosofm idag då 
behovet 'av den tycks vara i -
växande. FrAgan man ställer sig 
är om filosofin förmär tolka 
verkligheten adekvat och om den 
förmär inympa visionerna om ett 
bättre sakernas tillstånd. 

Vill man skaffa sig en ganska 
korrekt bild av dagens akade
miska filosofi räcker det nästan 
att läsa Göran Hermerens pre
sentation av sig själv i syd
svenskans serie om lundapro
fessorer. Hermeren anger per
spektivet hos borgarklassen un
der den kapitalistiska epoken. 
Han legitimerar men undviker att 
kritisera och att ange vägar att 
övervinna nutidens förkrympande 
livsform. Till och med filosofin 
är förkrympt numera eftersom 
naturveienskapen kommit att 
dominera alltmer efter det att 
värderingarna och filosofins 
högsta goda ifrågasattes . I 
Hermerens artikel underförstås 
ganska klart den hjälpgumme
position den borgerliga filosofin 
numera intar i förhällande till 
naturvetenskapen. Med Agnes 
Hellers vokabulär kan man kalla 
Hermeren för en av de skandalösa, 
filosoferna. _ 

Denne professor kan alltsa 
inte ge ett tillfredsställande sv ar 
på frågorna hur man bör tänka, 
handla och leva. Han utgår frän 
ett kvantifierbart mönster 
föremålen för värt tänkande 
begränsas av det som erfaren
hetsmässigt kan bekräftas. 
rimmar självklart med 
borgerliga handlingsmönstret 
som är anpassat efter konsum
tionsideologin och i vilket den 
enskildes värde mäts och måste 
kunna mätas utifrän ett 
kvantifierbara materiella till
gängar. Imperativet är allts! att 
stegra det egna varuvärdet, ty d! 
när man fram till borgarklassens 
förkrympta uppfattning av en
heten av det sanna, goda och 
sköna vari det egocentriska 
egenvärdet inkarnerar själva fri
heten. 

Aterupprätta etiken! 
Hermeren har inget att erbjuda 

i stället för varat och anbefaller 
ingen ny eller alternativ livs
form utan förmär blott kon
firmera och befästa det som är. 
Detta beror naturligtvis på att det 
goda mist dominansen i hans 
livshållning. Han förmAr inte 
formulera den rationella utopi 
som är nödvändig idag, trots 
han säkerligen skrivit beröm
värda begreppsanalytiska av
handlingar. 

Filosofin måste självfallet se 
som sin uppgift att beskriva, 
kritisera och övervinna om den 
ska återfå kraften att appellera 
till oss och att inspirera oss. 
Man måste också återge värde
rationaliteten dess självklara 
plats. Redan är det ju faktiskt så 
att mänga kräver ett A t e r
upprättande av etiken. Detta är 
självfallet en stor utmaning för 
vänstern eftersom demokrati och 
av fetischisering står på dag
ordningen. Härvidlag anger Ha
bermas och Heller den riktning 
som filosofin måste följa o m 
värt böra ska ha en möjlighet att 
realiseras. 

Stig Nilsson 

Helgen 5-6 december hade 
Kommunistiska högskole
förbundet sin fjärde kongress. 
Frän Lund kom vi fast be
slutna att arbeta för en kon
gress med en öppen debatt 
utmynnande i en känsla av 
optimism och självförtroende 
och av att KHFs politiska 
arbete på högskolan är vik
tigt. Vi ville bättre definiera 
förbundsstyrelsens (FS) upp
gifter, där de viktigaste måste 
vara att formulera KHFs poli
tik och stödja de svaga 
grundorganisationerna (GO). 
Med en bra stämning o c h 
konkreta resultat hoppades vi 
kunna ge den nya FS, fylld 
med bra folk, entusiasm inför 
sitt arbete. Vi tänkte även 
utnyttja tiden till att utbyta 
erfarenheter med de andra 
GOna. 

Efter en helg med hårt och 
roligt arbete, avbrutet av 
Nicaraguagalan och kongress
fest, kom vi hem mycket 
nöjda. Det vi önskade fick vi: 
en bra debatt, stor enighet o m 
FSs roll och framtida arbete 
och ett motiverat FS. I FS 
invaldes tre KHF-are frän 
Lund: Camilla Sandström, jag 
själv och Åke Arvidsson. 

Lite trist var vpks svaga 
intresse för oss . Dess 
representant närvarade endast 
under sitt eget hälsnings
anförande. KUs dito deltog 
däremot med intresse hela hel
gen. 

I erfarenhetsutbytet fick vi 
speciellt mycket ideer oc~ 
inspiration frän KHF Frescatt 
som nu sitter i styret för 
Stockholms universitets stu
dentkär för tredje året. För oss 
KHF-are i Lund gäller det nu 
att omsätta intryck och er
farenheter fr!n kongressen i 
aktivitet under våren. Först i 
almanackan står ett "vadför
nätskavigöraivär" -möte tors
dag den 21 januari. Alla som 
vill se KHF i kärvalet 88: 
jobbet börjar nu! Välkomna! 

Kerstin Sandeli 
KHFLund 



S?cialdemokraterna har motionerat om Näsans dag då all tra
fik ska stoppas och rökförbud införas så att lundanäsorna ska 
få inandas alla naturliga dofter. Till vardags skulle det väl be
hövas någon typ av nässkydd . . . 

invandrarfientlighet är ett aktuellt ämne i dessa da
gar. l grannkommunen Sjöbo har det rasat en strid kring frågan 
om kommunen ska ta emot femton flyktingar. Moderater och 
centerpartisterna drev med demokratiargument igenom ett be
slut om folkomröstning. 

Vpk bör delta i valrörelsen i Sjöbo anser Rune Liljekvist , 
ombudsman på vpk-expeditionen i Lund. Här·skriver han om 
varför det är viktigt att inte tiga ihjäl frågan. Det går inte, me
nar han, och historien visar att den politiken kan vara ödesdi
ger. 

Frågän för dagen är om 
Sven-Olle Olsson borde h a 
uteslutits ur centern. Anled
ningen skulle vara att han 
skadat partiet. Det är dock 
knappast troligt att han ska
dat partiet i skåneregionen. 
skånebönderna har inte gjort 
sig · kända för att stå på 
barrikaderna och slåss för 
flyktingar och invandrare. 

Det har sagts i debatten 
kring folkomröstningsbeslutet 
att det var fel därför att det rör 
upp invandrarfientliga stäm
ningar. '-

Jag tycker att beslutet om 
folkomröstning var fel. Men 
inte av det skälet utan därför 
att frågan om vilka som ska 
få bosätta sig i en kommun är 
en demokratifråga. Den k an 
man inte rösta om. Om en 
majoritet av Sveriges befolk
ning skulle rösta för att bara 
ta emot nordiska invandrare 
(som de svenska nazisterna 
vill) sA ·är det ett odemokra
tiskt beslut. FrAgan om ett be
slut är demokratiskt beror allt
så på innehållet i beslutet. 
Inte bara p! att en majoritet 
eventuellt stöder det. 

Väck björnen! 
Jag har ovan skisserat ett 

av tv! synsätt på hur man ska 
bemöta rasistiska strömning
ar. "Man ska inte väcka den 
björn som sover", kan man 
sammanfatta den inställ-

ningen. 
Det andra synsättet är det 

motsatta. Det är viktigt att 
tala och tala tydligt. Göra 
klart var man s tär och in te 
huka även om det blåser. 
Framför allt ska man inte falla 
för bakvända demokratiargu
ment. Eller att det skulle 
gagna flyktingarnas sak att 
man teg. 

Som vi ska se har Serige 
hållit tyst tidigare till priset 
av många människors liv. Om 
alltså björnen sover i Sjöbo 
så väck den! 

Ett mörkt kapitel 
"Anne Franks dagbok" har 

gått för utsålda hus på Lunds 
stadsteater i höst. Intresset för 
judarnas . öde är nu betydligt 
större än det en gäng var. 
Anne Frank och hennes familj 
hade definitivt inte fått asyl i 
Sverige när dom behövde det 
efter den tyska ockupationen. 

Ett av de mörkaste kapitlen 
i svensk invandrarpolitik är 
de invandrarlagar som riks
dagen antog 1937. 

En bred opinion i riks
dagen såg invandrama som ett 
hot mot svenska löntagare 
och som en belastning på 
svensk ekonomi. Judarna 
utgjorde därvid ett särskilt 
problem. Efter Anschluss 
(Tysklands annektering a v 
Österrike) fick alla österrikare 
tyska pass. Det betydde att 

tyska och österrikiska judar 
kunde komma till Sverige utan 
något formellt tillstånd. I det 

'här läget klargjorde d e n 
svenska regeringen för Tysk-
land, att om man inte på 
något sätt markerade judisk 
tillhörighet i passen, så skul
le Sverige införa visumtvång 
för alla tyskar. 

Tyskarna svarade raskt med 
att införa det så kallade J-pas
set. Ett stort "J" stämplades i 
judarnas pass. Den svenska 
passkontrollen kunde på s! 
sätt ingripa och förh indra 
judar att komma in i laDflet. I 
september 1938 utfärdade 
Sigfrid Hansson topphemlig
stämplade instruktioner till 
passpolisen att skicka till 
baka alla judar som försökte 
få asyl i Sverige. 

Sverige var 
välunderrättat 

När judeutrotningen satte 
igång p! allvar i Ty sk l and 
tillät man inte längre ut
vandring viket man gjort 
tidigare. Vad gjorde man i det 
officiella Sverige då? 

Man teg. Regeringen teg 
om judeutrotningen, under 
hela kriget. Kyrkan te t;. D e 
flesta tidningar teg. Ofta på 
uppmaning av regeringen. 
Torgny Segerstedt, den förra 
lundadocenten, chefredaktör 
för Göteborgs Handelstidning, 
teg däremot inte. Men han var 
en ropandes röst i öknen. 

Det var inte sA att ingen . 
visste. Sverige var ovanligt 
välunderrättat om vad som 
skedde. Sverige hade beskick
ning i Berlin . På sen
sommaren 1942 informerade 
en tysk SS-officer, Kurt Ger
stein, en svensk diplomat om 
förintelselägren och utrot
ningskampanjen. Den sven
ska säkerhetstjänsten h a de 
knäckt den kod som den 
polska underjordiska rörelsen 
använde vid sina kontakter 
med polska legationen i 
Stockholm. Svenska affärs
män tjäntgjorde som kurirer 
och det räder ingen tvekan om 
att också regeringen var 
underrättad. 

. "Om vi teg skulle 
stenarna ropa" 

Rubrikens citat är ur en 
predikan som domprosten Olle 
Nystedt höll i november 
1942. Det var en protest mot 
den svenska kyrkans ovilja 
att öppet fördöma judeutrot-
ningen. · 

Arkebiskop Erling Eidem 
var avogt inställd till n a
zismen men politiskt konser
vativ. Man skall inte "sam
manblanda politik med kris
tendom" skrev han t ex i ett 
brev till biskopen i Lund, Ed
vard Rhode som hade problem 
med teologistudenter s o m 
öppet stödde Hitler. Kyrkan 
skulle, menade ärkebiskopen, 

spara sin röst till slutet a v 
·kriget. Det skulle gagna j u
darnas sak trodde han. 

Hur såg de svenska judarna 
på den här politiken? Frågan 
kan inte bes v aras entydigt. 
Den stora mosaiska försam
lingen i Stockholm var splitt
rad i frågan. Overrabbinen i 
Sverige, Marcus Ehrenpreis, 
tog parti för sio-nisterna i 
frågor som rörde Pa-lestina, 
men var annars försik-tig. 

På trettiotalet hade d e t 
bildats en kommitte för att 
hjälpa flyktingar undan Hitler. 
Ordförande var bokhandlare 
Gunnar Josephson. Han och 
andra judar i god ställning 
fruktade att antisemitismen i 
Sverige kunde tillta vid e n 
ökad invandring. Judar som 
framgAgnsrikt smält in i sam
hället ville inte riskera sina 
positioner, i synnerhet inte 
för outbildade östeuropeiska 
judars skull. Gunnar Joseph
sons ord vägde tungt när 
regeringen skulle ta ställning. 

Varför teg regeringen? 
Skälet till att de officiella 

Sverige inte fördömde judeut
rotningen var detsamma som 
styrde hela den svenska poli
tiken de åren: att hälla 
Sverige utanför kriget. Man 
skulle inte reta Hitler och 
provocera ('fyskland till anfall. 
Dessutom skulle det skada 
judarnas sak, ansåg man. 

I historiens ljus fram s tår 
detta som en ofattbar cynism. 
I sin bok om den svenska 
judepolitiken Om vi teg skulle 
stenarna ropa (Norstedt, 1987) 
säger lien amerikanske histo
rieprofessorn Steven Koblik : 
"Västmakterna och det neu

. trala Sverige spelade sin roll i 
framgången för den slutgiltiga 
lösningen." · 

Steven Koblik hävdar be
stämt att Sverige kunnat rädda 
tiotusentals judar genom att 
protestera under kriget. Som 
neutral nation lyssnade man 
på Sverige. Västmakterna hade 
kunnat tvingas till att agera, 
menar han. Nu teg alla i en 
sorts tyst samförstånd. 

Sveriges argument häller 
in-te, säger Steven Koblik. 
När Sverige äntligen agerade 
1943 och genom en aktion 
räddade merparten av de 
danska judarna reagerade Tysk
land överhuvud taget inte. 

Vpks röst måste höras i 
Sjöbo 

Det var fel att tiga d!. Vi 
har lärt oss läxan nu, hoppas 
jag. I valkampanjen nästa är 
bör vpk delta i Sjöbo. Inte för 
att vi har någon förhoppning 
på att få mandat. Utan för att 
stödja de krafter som finns i 
Sjöbo mot rasismen. För att 
ta upp kampen mot centern, 
moderaterna och de andra 
skånepartisterna. 

Rune Liljekvist 



Det var en gång en bonde som 
hade en vakthund, han inte 
var nöjd med. Nog för att 
hunden både kunde morra 
och skälla, men bara när han 
själv ville. Det verkade nästan 
som om hundrackan tyckte , 
att en tjyv då och då, var pre
cis vad gården behövde! Nu 
hade han t o m sett hunden 
sticka till den lömska räven 
en höna. Måttet var rågat, 
tyckte bonden, och gick efter 
ett koppel och sitt gevär. 

Men när hunden märkte 
bondens avsikt gav han sig 
iväg till staden, för att bli 
stadsmusikant. 

- Det är lättare att göra en 
musikant av en vakthund, än 
att göra en vakthund av en 
musikant , tänkte han, och 
vandrade nöjd åstad. 

När han vandrat en stund, 
kom han till ett dike, där det 
låg en katt och flåsade. 

-Varför flåsar du så, katt, 
och varför är du så blöt? 

-Jo, jag flåsar så därför 
att jag har håll, som jag fick 
när jag sprang så snabbt -det 
måste vara mitt personliga re
kord, faktiskt! Och blöt blev 
jag när min matmor försökte 
dränka mig - som tur är har 
jag hållit mig i toppform, och 
kunde lätt simma ifrån henne. 
Hon ville bli av med mig för 
att jag inte ville bita ihjäl någ
ra råttor. Det är nämligen så 
att jag älskar alla gnagare, spe
ciellt hamstrar, som har en 
särskilt fin och ansvarsfull na
tur ... Du förresten, känn på 
min vilopuls nu, den är re
kordlåg! 

-Ja, ja, men häng med 
mej och bli stadsmusikant, 
vetja. Du kan säkert spela lite 
utav varje. Det är lättare att 
göra en musikant av en rått
fälla, än att göra en råttfälla 
av en musikant! 

Katten gillade förslaget 
och följde med. 

När de vandrat en stund, 
kom de till en mjölkpall, där 
en kyckling satt och pep. 

- Varför piper du så, 
kyckling, frågade hunden. 

- Ack, jag piper för att jag 
är så olycklig. Folket här på 
gården tänker nacka mig, och 
göra kycklinggryta av mig. 

- Fy, vad taskigt, sa kat
ten. 

- Häng med oss och bli 
stadsmusikant, vetja, sa hun
den. Det är lättare att göra en 
musikant av en kycklinggryta, 
än att göra en kycklinggryta 
av en musikant! Det finns 
små instrument också. 

- J ag vill spela ett stort, 
som hörs mycket, pep kyck
lingen. 

-Ja, ja, sa hunden, vi får 
spela det som behövs. 

-Jag spelar bara vad jag 
vill, pep kycklingen. 

- Jag med, sa katten. 
Men det hörde inte hun

den, för han hade redan bör
jat gå. 

När de vandrat en stund, 
kom de till en buske, där det 
satt en lus och knäppte. 

- Varför knäpper du så, 
lus, frågade hunden. 

-- J ag sitter här, knäpp
tyst, för att Dummerbengt in
te ska hitta mej, för hittar 
han mej slår han ihjäl mej. 

- Fyi vad taskigt , sa kat
ten, varför det? 

- Vet inte , varade lusen. 
Jag låg som vanligt på vinden, 
i en tygpacke med den där 
sensuellt röda färgen, du vet. 
Där låg jag med en Havanna 
och ett glas Beaujolais No
veau - ovanligt gott i år, har 
ni smakat? -ja, jag låg där 
och vilade efter en utsökt god 
kroppkaka och funderade på 
ett kåseri till Lösbladet. Då, 
DA, kommer Dummerbengt 
uppfarande och skriker: "Her
regud, snart är det maj och 
här ligger du!" Och han till 
att skaka duken, men jag höll 
fast. Då sprang han efter en 
sprayburk! "Bättre fly ... ", 
tänkte jag. 

- Häng med oss och bli 
stadsmusikant, vetja, sa hun
den. 

- Han är ju ännu mindre 
än jag, pep kycklingen, vad 
ska han spela? 

- Hm, mumlade hunden, 
han kan väl alltid surra bor
dun på nåt sätt. 

- Det kan jag precis , salu
sen , för förut satt jag i det där 
folkmusik buskaget. 

- Där ser du, sa hunden. 
Det är lättare att göra en mu
sikant av ett folkmusikbuska
ge, än att . . . Nä, det vete 
fan, förresten. . 

När de kommit till staden, 
gick de till Barntorget, för det 
tyckte katten lät så trevligt. 

Där fanns inga barn, men en 
rövarkula. 

- J ag är hungrig, sa lusen, 
jag behöver några korvar eller 
nåt. Vi tittar in genom fönst
ret och ser om det finns nåt 
ätbart därinne. 

För att nå upp till fönstret 
måste de organisera sig. Hun
den ställde sig bredbent på 
marken framför fönstret , kat
ten hoppade upp på hans 
rygg, kycklingen klättrade 
upp på katten, och lusen hop
pade upp på kattens huvud 
och kikade in. 

-Oj, oj, oj! Nejmen, jös
ses! Kära, söta!, skrek lusen. 

- Vad ser du, morrade 
hunden. Jag kan inte stå här 
hela dan! 

- Frikadeller, rullader, 
syltor, sillar, kräftstjärtar och 
skånsk äggakaka, som är det 
bästa jag vet! Där står ett du
kat bord med mat, och där 
sitter rövare och äter med god 
aptit. 

- Har dom ingen Kloster
likör, undrade hunden. 

- Jag nöjer mej med vat
ten, sa katten, om det finns. 

- Bira, pep kycklingen. 
Nu var goda råd dyra, och 

de slog ihop sina kloka huvu
den. 

- Musiken förstås , sa hun
den, ni känner väl till musi
kens makt? Är vi musikanter 
eller inte? Va? 

Och på ett givet tecken 
stämde de upp sin musik. 

Vid detta förskräckliga 
oljud for rövarna upp och 
trodde att det var deras stac
kars offers osaliga andar, som 
gick igen. Utom sig av förfä
ran flydde de. Men musikan
terna slog sig ned och lät sig 
väl smaka. När de ätit sig rik
tigt mätta , spelade de . Och 
har de inte slutat, ger de väl 
aldrig upp. 

Gammal skånsk folksaga 

i .•• kulturnatten) 
som helst relation till verkligheten. 

~,: 

Höstnummer äntligen 
ute! 

Om makt och motstånd 

Michael Burawoy : 
Fabriksregimer under 
den utvecklade 
kapitalismen 

Katarina Katz: 
Vem älskar ett 
landsting? 

Sune Sunesson: 
Rätten att tala och 
användningen av 
kunskap 

Prenumeration (4 nr) 
90 kr, lösnr 25 kr 
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I Lund har vi de senaste tjugo 
åren haft en fortlöpande 
kamp om staden, mellan dem 
som vill riva och dem som vill 
bygga nytt. Lunds medeltida 
karaktär och allmänna ålder
domlighet betonas starkt av 
bevarama. Ibland med sådant 
eftertryck att man glömmer 
att allt det gamla inte är så 
gammalt. För t ex bara 150 år 
sedan var Lund inne i en radi
kal omgestaltning av stadens 
allra heligaste området 
kring domkyrkan och Lunda
gård. 

Lundagårdsområdet förr 
Lundagårdsområdet såg under 
1800-talets första hälft myc
ket annorlunda ut än vi är va
na vid. Universitetsbyggnaden 
fanns förstås inte, på nuvaran
de universitetsplatsen låg den 
gamla botaniska trädgården. I 
Lundagård fanns Lundagårds
huset - i dåligt skick - som 
härbärgerade bl a universitets
biblioteket. Till vänster om 
Lundagårdshuset byggdes 
1802 Kuggis, en ny admini
strationsbyggnad för universi
tetet. Hela Lundagård var om
gärdat med murar och förbe
hållet akademin och studen
terna. Domkyrkan var också 
i dåligt skick. I norr, öster 
och väster var den omgiven av 
kyrkogårdar med medeltida 
ursprung - nybegravningar 
upphörde 1819. På platsen 
för nuvarande historiska mu
seet låg biskopshuset med si
na uthus - obebott. Det var i 
så uselt skick att biskop Faxe 
hade funnit för gott att med 
sin familj flytta in i en gård 
på nuvarande Kyrkogatan 17. 
Tätt intill äomkyrkans östra 
fasad låg ett gytter av ålder
domliga småhus. stadens 
fängelse fanns i ett, domsko
lan i ett annat; skolpojkarna 
hade södra kyrkogården so~ 
skolgård. · 

På Lilla Torg (dvs platsen 
mellan universitetet och dom
kyrkan längs Kyrkogatan -
ingår nu i Lundagård) hölls 
regelbundet kreatursmarkna
der. 

Krafts torg 
Omvandlingen av området 
skedde gradvis. Men ett bra 
startår är 183 2, då murarna 
kring kyrkogården öster om 
domkyrkan raserades och om
vandlades till Krafts torg. År
et därpå inleddes en stor res
taurering av domkyrkan ledd 
av professom i grekiska mm 
C G Brunius. Förändringarna 
av kyrkan kom mest att gälla 
interiören . Men som ett led i 
en allmän uppsnyggning och 
strävan att frilägga kyrko
byggnaden rev man i omgång
ar ett antal småhus kring väst
ra fasaden. I dem inhystes 

bl a stadens vågbod, stadshäk
tet och "fittabodarna". De se
nare var försäljningsställen för 
färdiglagad mat. 

Vi är nu framme vid 183 7. 
Det · året flyttar domskolan 
söderut till Stora Södergatan 
och byter namn till Katedral
skolan. 

Under den energiske Bru
nius ledning (han fortsatte att 
arbeta med domkyrkan ända 
till 1859) påbörjades en res
taurering och tillbyggnad av 
Lundagårdshuset. Tillbyggna
den bestod i att huset försågs 
med en tredje våning. 

studentupplopp 
Men den verkligt stora och 
kontroversiella händelsen det 
året var rivningen av murarna 
kring Lundagård. Murarna var 
så förfallna att konsistoriet 
ansåg det för kostsamt att re
parera dem. Förslaget att riva 
vållade dock strid, och beslu
tet fattades med rektors ut
slagsröst. Detta utlöste pro
tester från yngre lärare och 
studenter, som såg sig hotade 
av att deras promenadplats 
skulle bli tillgänglig för alla 
och envar. 

När rivningen startade i ap-

Det vi idag kallar rådhuset var 
ursprungligen en restaurang 
med resanderum och festsal. I 
detta hus var Brunius inte in
blandad, vilket han däremot 
var i det 1842 uppförda råd
huset, beläget på stortorgets 
norra sida. 

Under början av 1840-ta
let löste staden också sina 
torgproblem. Kreatursmark
naderna på Lilla torg och 
stortorget hade på 1830-talet 
nämligen vuxit i omfång intill 
det olidliga. För att avlasta 
verksamheten utlades 1840 
ett nytt torg, Mårtenstorget , 
på en dittills obebyggd träd
gårdstomt. 

Varför byggde man? 
Vad kan då orsaken ha varit 
tilll denna koncentrerade 
byggverksamhet? Byggherrar 
var främst universitetet och 
domkyrkan. För universite
tets del kan man gissa att en 
bidragände orsak var stabilare 
finanser. På förslag från Stora 
uppfostringskommitten fick 
universiteten vid denna tid 
för första gången statsanslag 
och därmed fastare inkoms
ter, oberoende av t ex spann
målsprisenas fluktuation. 

Lilla Torg, norr om domkyrkan 
ril utlöste den studentupp
lopp. Då hade det dessutom 
.$pritts ett rykte om att bis
kop Faxe låg bakom rivning
en för att han ville ha bättre 
utsikt över Lilla torg. Upplop
pet kulminerade med sten
kastning in i biskopens sov
rum . Biskopen blev träffad, 
studenten relegerad - men 
murarna revs. 

Domkyrkorådet beslöt vid 
1830-talets slut att bygga ett 
nytt biskopshus vid Krafts 
torg. Det gamfa huset revs, 
och 1840 påbörjades det hus 
som idag är historiska museet, 
som alltså från början var 
tänkt som biskopshus. Bruni
us var byggledare. 

Ett stadshotell 
Universitetets och domkyr
kans byggande smittade kan
ske av sig på stadens styres
män. Lund hade länge saknat 
ett "bättre" näringsställe med 
övernattningsmöjligheter 
ett stadshotell. Ett sådant på
började 183 7 vid stortorget. 

Brunius inspirerade 
En annan minst lika viktig or
sak var säkert Brunius själv. 
Han hade ideer och intresse 
för byggnadsfrågor. Han hade 
säte både i konsitotium och 
domkyrkorådet och kunde 
driva frågorna där. 

Ett växande borgerskap, 
inrättandet av banker i Lund 
och inspirationen från Bruni
us betydde säkert mycket för 
att också stadens styrelse 
kom att genomföra ett antal 
offentliga byggen. 

På relativt kort tid förvandla
des viktiga delar av stadskär
nan. Lundagårdsområdet blev 
relativt sent i stadens historia 
till det vi ser idag. Om vi idag 
hade haft en Brunius med vi
sioner och energi, och samti
digt med hans känsla för kva
litet i det gamla, så hade vi 

·kanske sluppit en del av da-
gens tidvis fruktlösa rivnings
debatt. 

i. 

~Frlndot w.~munala 
Luftpengar 
Det finns pengar över på kon
tot för miljöundersökningar. 
Det är genant för borgarna, 
eftersom det nu gäller att 
visa sig miljövänlig. Varken 
miljö- och hälsoskyddsnämn
dens ledning eller förvalt
ningsledningen har några ide
er om var i stan som luften 
skulle behöva mätas. För att 
det inte ska synas att peng
ama blivit över har nämnden 
nu panikköpt färdiga mät
resultat dyrt och onödigt. 
I stället för att mäta luften 
vid industrier och starkt trafi
kerade gator i centrum ska 
kommunen köpa mätresultat 
av ämnen som kommer från 
motorvägen och från källor 
utomlands. Det är företaget 
Opsis som mäter svaveldioxid, 
kväveoxid och ozon vid vat
tentornet. Kommunen har 
inte gett Opsis uppdraget 
utan Opsis mäter i vilket 
fall som helst. Det btyder att 
kommunen köper kopior av 
Opsis mätresultat. För dessa 
kopiör betalar kommunen 
4000 kr plus moms per må
nad för att det inte ska bli 
några pengar över på kontot 
för miljöundersökningar. För 
att tömma kontot riktigt 
köper kommunen dessutom 
mätresultat som är tre måna
der gamla. Ingen vet vad de 
ska användas till. 

Pengar till _annat 
Trots minskade statsbidrag 
kan den samlade skoldagen 
och de fria aktiviteterna fin
nas kvar ' i Lund. Skolkans
liet har räknat ut att om man 
disponerar om pengama i 
skolstyrelsens budget så kan 
verksamheten räddas. Mo
deraterna är mycket irrite
rade över att förvaltningen 
lyckats hitta en lösning. De 
vill inte ha kvar den samlade 
skoldagen. De motsätter sig 
bestämt omdisponeringar i 
budgeten och vill i princip 
att pengarna låses vid varje 
konto. Detta går helt på 
tvärs mot deras vanliga håll
ning. De har under/ hösten 
visat stor generositet mot 
rektorsområdena och före
slagit att dessa fritt ska få 
disponera sina pengar och 
inte vara så bundna till 
konton och politikerbeslut. 

Moderaterna påstår att de 
vill minska på den samlade 
skoldagen för att frigöra me
del till "annat". Vad detta 
andra är har de inte kon
kretiserat. Det verkar som om 
de vill dra ner på allt sådant 
som de inte känner igen 
från sin egen skoltid och 
återinföra en sorts gammal
dags skola. 
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JIQsta smt•tster t 
Hyresgästföreningen Norra 
Skåne höll den 14 december 
"utfrågningskonferens" i Hel
singborg. Utfrågningsledare 
var HD-journalisten Wenni 
Gravlund och och utfrågad 
bostadsminister Hans Gus
tafsson. Deltagarna kom bl a 
från kongresscirkeln Hyres· 
gästens Röst . 

Vad gav då utfrågningen 
för besked om stöd för kam
pen när det gäller att begränsa 
den höga hyresnivå som vi 
hamnat i? Tyvärr var svaret 
alltför magert. Gustafsson såg 
för närvarande inga möjlighe
ter att ur statsfinansiell syn
punkt ge hyresgästerna sub
ventioner. I stället kommer 
den garanterade förlusträntan 
att trappas upp med 0,25 % 
årligen i fortsättningen, och 
om ett antal år når den mark
nadsmässig nivå. Ministern be
stred vårt svåra läge 

tidning ska vara lokal, 
men vi har inte kunnat undgå 
att med åren skaffa oss en 
och annan utsocknes föräl
skelse. När nu två av dessa 
förenats kan vi inte låta bli 
att nämna händelsen 'i VB. 
Den vackra staden Karlskro
na, Sveriges galjonsfigur yt
terst i den blekingska skärgår
den, skall i fortsättningen hy
sa det kombinerade planver
ket och bostadsstyrelsen. 

Planverket har av ungmo
deraterna beskrivits som den 
reella socialismen i Sverige, 
och detta påstående tillsam
mans med förre verkschefen 
Lennart Holms önskan att få 
riva operan i Stockholm gjor
de oss till stora beundrare av 
planverket. 

För planverket kommer 
flyttningen att innebära till
gång till billigare lokaler, per
sonalen kommer att få lättare 
att få bostad, tidigare vår och 
flera ekar. Karlskrona kom
mer förutom fler arbetsplat
ser och skattebetalare även 
att få ett starkare vpk då med 
planverket även kommer Jan 
Strömdahl, känd vpk-are, hus
ockupant och HgF-ordföran
de från Söder som varit ung
högerns särskilda hatobjekt 
på verket. Vi hoppas att han 
som vi kommer att gilla de 
trevliga blekingekommunis
terna och snart ses ockupera 
ett och annat hus på stum
holmen. 

pip 
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spränger inflationsmålet. 
Den enda fråga där hyres

gästerna och Hans Gustafsson 
var eniga var när det gällde 
allmännyttans fortbestånd, 
där också regeringen genom 
proposition i rubriken un
dandragit de statliga bostads
lånen vid försäljning för de 
kommuner som privatiserar 
allmännyttan. När det gällde 
hyresstopp ansåg Hans Gus
tafsson att det ej var genom
förbart, därför att läget skulle 
uppstå att allmännyttan ej 
kunde klara sina finanser där
för att den drivs till självkost
nadspris utan vinstintresse. 

J ag vill till sist instämma i 
vad vår ombudsman Thommy 
Hallberg, Norra Skåne, sade i 
sammanfattningen om att vi 
inom Hyresgästföreningen i 
framtiden måste lita till vår 
egen opinionsbildande kraft . 

Göte Bergström 

Oet går att agera 

I VB berättas om att miljö
och hälsoskyddsnämnden har 
uttalat sig mot parkeringarna 
all-deles utanför låghusen i 
Sunnanväg 6 och 10. Det låter 
som om MHN fick sin in
givelse frän ovan men så går 
det ju inte till! Vi tog beslutet 
på initiativ av en skrivelse 
frän mig, ledamot i nämnden. 

Nu är det ju inget vidare att 
skriva i VB att en av de där 
fyrkantiga kommunalgrå so
cialdemokraterna kan yttra 
sig, och det är i viss män 
förståeligt. Gratisreklam för 
andra partier ingår inte i VB s 
service,. men det är dumt att 
inte berätta att det faktiskt går 
att agera och göra något i 
våra nämnder och styrelser! 
Det passiviserar ju folk 
ytterligare. "Det händer ingen
ting i MHN i Lund", sade 
någon i budgetdebatten i full
mäktige. Nej, det skall myc
ket till för att det skall 
märkas att det händer nå
gonting, för det är ju bara 
pressen som berättar när det 
händer något! Och vad har då 
friden och lugnet på tjugo 
uteplatser på Klostergärden för 
ny-hetsvärde? 

SAP Söder, vär politi-ska 
organisation på Kloster-
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delade ut flygblad, där vi 
uppmanade folk att protestera 
mot tvångsparkeringarna och 
tvinga husägaren att säga upp 
tvångsparkeringskontrakten. 
Inget hände. 2 lördagar x 5 
personer x l timme var in
satsen. Till slut blev jag 
förbannad och gjorde en skri
velse, 10 minuter x l person! 
Och vi får ett första resultat. 
Ett brev att sätta under näsan 
på husägaren. Nästa brev 
måste vara ett åläggande att 
vid vite riva upp parke
ringsplatserna! 

Så var det fixat. Det gär att 
agera! 

Sonja Brage 

Nya VB-striden 
Att döma av flera antydning
ar i förra VB tycks en ny strid 
mellan redaktionen och kom
pol/styrelsen rasa som bäst. 
Tydligen har någon där tyckt 
något om tidningen och dess 
"linje" i någon fråga eftersom 
skribenterna med sådan emfas 
slår fast att de skriver vad de 
vill . 

Tolkar man detta påståen
de som att redaktionen är 
oavhängig och beredd att 
utan hänsyn till auktoriteter 
och utgivare säga sanningen är 
det nog bra, men som gammal 
läsare upplever jag nog det 
som ett problem om redaktio
nen alltför mycket betonar 
"vad JAG vill" och glömmer 
informationen. Trots VBs fö
resatser får man läsa mycket 
mellan raderna och den direk
ta informationen inskränks 
till mötestider för blåsorkes
tern och diverse lopp med sö
ta namn som Finn springer. 
Förvisso innehåller tidningen 
mycket synpunkter på saker 
och ting, men balanseras inte 
detta av mer information är 
det för mig som läsare rätt 
ointressant om åsiktsmonopo
let hålls av fritidspolitiker el
ler fritidsjournalister. 

Tycker Lucifer verkligen 
att det är arvodet som är för 
litet som han lite purket an
tyder, så förtår jag heller inte 
varför han inte skriver i syd
svenskan. 

Mårten Dunr!r 

Apropå förstasidesbilden 
i VB nr 37 
Om krigarkungen Karl XII var' 
fascist, var då skatteindriva
ren Gustav V asa socialdemo
krat, reduktionens Karl XI 
kommunist och charmören 
Gustav III folkpartist? 

Pompe 

s arsmote 
äger rum den 30 januari 1988. 
Motioner till ~rsmötet ska vara 
styrelsen tillhanda senast den 4 
januari. 

Pli lirsmötet ska väljas ny 
styrelse för vpk Lund . Det ska 
vidare utses ombud till vpk 
Skllnes lirs· o ch valkonferens 
den 12-13 mars. Pli lirsmötet 
ska ocksil nominera{ kamrater 
som vpk Lund vill se pli riks
dagslistan för fyrstadskretsen. Ska 
vi äntligen ha en kvinna pli första 
plats? Vill vi ha en lundabo där? 
Nomineringar kan göras till vpk 
Lunds valberedning : Lars Bengts
son 13 20 95, Kitten Anderberg 
14 71 16, M onika Eriksson 
13 89 97 och Gunnar Stensson 
13 31 17. 

Valet 1988 
Vpk Lund fastställer sin full· 
mäktigelista och "sin" landstings
lista vid möte i början av april. 
Det blir i huvudsak den nya val
beredningen som kommer att 
arbeta med dessa listor. Men du 
kan naturligtvis även göra dina 
nomineringar till den nu sittande 
valberedningen . 

Riksdagslistan och ovnga 
landstingslistor fastställs vid dist
riktets lirs- och valkonferens 12-
13 mars. 

V pk Lund 3tyrel3en 

VPK IF. Lö 19.12 inomhusfot
boll pli Lerbäckskolan kl 16-
18 (sista för året ) . To 24.12 
Vilhelm Ekelundloppet Eslöv
Lund, avresa med pågatåg kl 8.45, 
information frän Finn Hagberg, 
tel 129098. 
BLASORKESTERN. Fre 18.12 kl 
18 genrep på Kapellsa len (om an
nan lokal se affisch pä Palaestras 
ytterdörr). Kl 19 julfest på Kul
turen . V i ·spelar Poulene plus Lä
randats lov, Lied des Händlers 
och Marche macabre. Första rep i 
vår sö 17.1 . 

Kompol tar helgledigt. Nästa sam· 
manträde blir må 11.1 kl 19.30 
på vpk·lokalen. 

~· l 
Detta nummer gjordes av Finn 
Hagberg, Gunnar Sandin och Las
se Svensson. . 

Nästa nummer utkommer den 
15 januari 1988 (se ledaren). Kon· 
taktredaktör är Gunnar Sandin, 
tel 135899. 

Hemma
Rectangle


