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Z.~l 
25 · 31 augusti 

VB:s kalendarium över kulturarrangemang 
och andra offentliga tillställningar. Interna 
möten äterfinns i mötesspalten på sista si
dan. 
BIO Södran Fre lär sön 18.30: 
' Hanussen' .T or 18,30: ' Chocolat' (fr 7 
år) F re lär sön Kl 21 : Fellinis 'Ginger & 
Fred' med Marcello Mastroianni o Gulietta 
Massini. Tor 21,00: 'Regi Andrej 
Tarkovski' (fr 7 år) Fre lär nattbio kl 24 
Bergmans 'Sjunde inseglet' . Sön matine 
14: • Ka lies klätterträd'. 
MEJERIET F re 21 ,00: Electric Boys. 
Lapptäcken som skön konst kan 
beskådas på Kulturen. Utst. öppnas lär 
14,00. 
Eldande musik l stadsparken tis 
19,00 Malmö brandkärs musikkär spelar. 
Människan i samspel med världen , 
veteskapen och sanningen. Tis 19.30 
~arol i nasa len . Introduktion till höstens filo
soficirkeL 
Botan: Sänd. 16-18. Svamp-Jouren. 

Varmt och 
varmare 
Augustivärmen fortsätter, även 
om det på onsdagen drog in en 
svag kallfront. Det finns skäl 
påminna om att den skånska 
sommaren, enligt meteorologisk 
definition (dygnsmedeltempera
tur >lO grader) och statistik, 
normalt pågår till den 15 sep
tember. 

Men vad är normalt i de 
globala luftföroreningarnas 
tidevarv? I tisdagstidningarna 
stod att det pga av särskilda 
faktorer skulle bli extra varmt 
just i Norden, med en tempe
raturhöjning om hela 10-16 
grader redan om fyrti år, en 
tidpunkt då merparten av VBs 
läsare förhoppningsvis ännu är 
vid fysiskt och politiskt liv. 
Samma dag var eftermiddags
temperaturen i Lund 24 grader, 
år 2029 kan den alltså bli 40. 
Vid det laget kan sommaren 
förväntas räcka till Lucia, eller 
åtminstone till Mårten. 

En okunnig reporter i Syd
svenskan skrev f ö att det rådde 
"brittsommarvärme". Men Bir
gittadagen infaller som bekant 
först den 7 oktober. 

Äldresjukvården till kommunerna: 

Nya resurser behövs 
Vissa rationaliseringsvinster kan nog göras om kommu
nerna tar över ansvaret för all långtidsvård från lands
tingen. Men de vägs upp av att själva omställningen med 
utbildning och annat kräver mycket kraft. Så utan friska 
pengar innebär reformen ingen förbättring för de gamla. 
Det menar Rolf L Nilson, avgående suppleant i riksdagens 
socialutskott. 
Rolf talade på en välarrangerad 
och välbesökt konferens som 
vpks landstingsgrupp och parti
distrikt ordnade nu i lördags. 

Socknens snålaste bonde 
Mary-Anne Börje inledde med 
en översikt över den svenska 
socialvårdens historia. Nyttigt, 
ty historien ger perspektiv på 
vad som händer i dag . När t ex 
den lutheranska moralen slog 
igenom var den fattige inte 
längre n~gon att vörda. Han bar 
ju genom lättj a skulden för sin 
fattigdom. I dag finns något av 
samma syn på de bönder och 
småföretagare som inte hade 
räd att betala in ATP -av gifter 
när det begav sej. 

Socknens fattig stugor var 
bedrövliga inrättningar där alla 
slags vårdbehövande fördes 
samman, barn som gamla. Men 
ännu värre var det i den tredje
del av socknarna som inte hade 
fattigstugor utan där de gamla 
fick gå rotegång. Det sades att 
det var socknens snålaste bonde 
som blev ordförande i fattig
vårdsstyrelsen. 

Pendeln svänger ram och 
tillbaka i historien, mellan 
slutna och öppna vårdformer. I 
dag ska ingen sitta på anstalt 
för det betalar sej inte. Sock
nens snålaste bonde tycks fort
farande hålla i ordförandeklub
ban. 

Försvagad patienträtt 
LandstingsledamoJ Eva Wig
forss refererade Aldredelega
tionens ("Ädel")- förslag som det 
alltså ska beslutas kring. 
Lan'dstingen mister över tjugo 
procent av sin nuvarande verk
samhet. Det innebär att pengar 
måste slussas över från dem till 
kommunerna. Flera tekniska 
alternativ finns men inget in
vändningsfritt. 

Ett huvudsyfte är att dagens 
parallella organisationer där 
patienter· skyfflas fram och till
baka ska bort. Men patientens 

juridiska rätt, som vid en in
ternationell ~ämförelse nu är 
mycket svag, tycks· bli ännu 
sämre enligt det nya förslaget 
och detta måste uppmärksam
mas . 

Or&anisation hjälper inte 
all hd 
Kurt Sjöström är kommunfull
mäktig i Malmö och represen
terar alltså en kommun där det 
redan finns en enda huvudman 
för vården. Men den fungerar 
inte bättre för det, menade han, 
vilket bör vara en varning för 
övertro på organisatoriska lös
ningar. 

Dagens förslag bör ses mot 
den internationella ideologiska 
högervågen med dess privatise
ringssträv anden. Ett moment är 
att familjen ska (åter)få större 
vårdansvar. Men vilken familj? 
I Malmö består nu nästan vart
annat hushåll av en person. 
Som en konsekvens är åldring
arnas ensamhet ett av vårdens 
allra värsta problem, något som 
polis och kommunala städbolag 
kan ge skakande vittnesbörd 
om. 

Landstingen bort? 
Det finns ännu ingen enhetlig 
vpk-linje i den komplicerade 
frågan och konferensen antog 
heller inget uttalande. I grupp
diskussionen framkom t ex 
sympatier för moderaternas 
krav att se över hela vårdorga
nisationen, även . akutvården . 
Om den primärkommunaliseras 
blir det knappast några me
ningsfulla arbetsuppgifter över 
för landstingen. Andra ville att 
landstingen ska ansvara för hela 
vården. 

Och en ny splittring kan 
komma i den gamlas ställe. 
Kommer t ex kommunanställda 
sjuksköterskor att få samma 
s ta tus (och lön) som 
landstingsanställda? Eller blir 
det ett A-lag och ett B-lag i 
vården? 

Mike 
Mo on 
i det blå 
Den politiska verkligheten har 
åter börjat att göra sig gällande. 
Nämnder och styrelser har bör
jat att värma upp så smått inför 
höstens drabbningar. Under 
sommaren har man, tycks det, 
kopplat av från det politiska 
vardagsarbetet. Kanske har en 
del politiker badat eller solat för 
mycket, vad vet vi på VB . 

I onsdags var det höstens 
första möte i skolstyrelsen och 
där presenterades bl.a. Vårfru
projektet, dvs hur man skall 
göra med Vårfruskolan, om 
man skall bygga ut den till en 
integrerad högstadieskola med 
9 årskurser eller om man bara 
skall använda den för årskurs l 
till 6 .. Vid presentationen före
slogs att båda alternativen 
skulle utredas för att man vid 
ett senare möte skulle kunna ta 
politisk ställning. Innan någon 
diskussion hade kommit igång 
så grep Mike Moon ordet och 
sa att det inte fanns någon an
ledning att utreda alternativet 
med integrerad högstadieskola 
1-9 eftersom det ändå inte 
fanns en majoritet för det in 
nämnden. Det räcker med att vi 
utreder 1-6 alternativet, tyckte 
han. Allmän förvåning på 
mötet, men de borgerliga le
damöterna blev !!lada. 

Forts på sid 3. 

Inför hösten 

Under sommarslöa dagar 
finslipade jag formen 

susade med god fart 
genom stadens grönska 

försiktigt förbi trafik! jusens 
gula sömniga blinkning 

parerade kantstenar 
och styrde Undan för brunnslock 

allt i jakten på 
den perfekta cykelvägen 

stannade först när näckrosorna 
i Monumentsparken lyste röda. 

Karl Witting 



~KOMMENTAR 
Gamla seminariet 
"Fönstret ska stå öppet!", var 
beskedet från en vaktmästare 
när en styrelsemedlem i Gamla 
L.und .~tötte på om ett öppet 
vmdsfonster. Order hade tydli
gen utgått att väder och vind 
aktivt skulle släppas in i huset 
för att hjälpa till med ned
brytningen. 

. L~dstinget~ och sjukvårds
distriktets ledning har på olika 
sätt manifesterat sin vilja att bli 
av med Gamla folkskole
sem~nariets byggnad, Gustaf 
Arneens nationalromantiska 
skapelse. Gamla Lund har alltså 
gått emot rivningen, liksom 
vpk, mp och en stor lokal 
opinion. Rivningen är beslutad, 
men två ~ktuella omständig
heter motiverar att den inte 
genast verkställs . 

För det första har lands 
tingets försämrade ekonomi och 
de galopperande byggkost
naderna tvingat fram ett näst
intill nybyggnadsstopp. Ingen 
annan verksamhet .gör omedel
bart anspråk på marken där 
semin.ariet står, samtidigt som 
landstmget behöver lokaler. 

För det andra har rivningen 
motiverats med att blocket 
behöver växa, och i blocket är 
det enligt landstingets utredning 
främst den kliniska forskning
ens expansion som driver på . 
Klinisk forskning är säkert nyt
tig och måste få plats. Men i 
dagarna har socialstyrelsens nye 
chef Claes Örtendahl uttalat att 
det nog forskas för mycket och 
vårdas för lite bland lasaretts
läkarna, och att forskningspro
jekten borde ganskas hårdare. 
Slår denna markering från hög
sta ort igenom lär lokalexpan
sionen dämpas även inom 
centralblocket i Lund. 

Det rådrum som därmed 
uppstår borde utnyttjas till 
eftertanke. Förvalmingsutskot
tets ledamöter skulle t ex kunna 
studera den stora p-platsen som 
brer ut sej nordväst om blocket 
och öster om seminariet. Där 
finns massor med byggyta. Om 
personalen och patienterna vill 
ha de fördelar som en hög 
~oncentration i ett centralt läge 
mnebär, måste de inse att de 
inte kan räkna med plats för 
bilen i grannskapet. F ö ska ju 
lasarettet få en egen satellit
erminal för bussarna. 

Landstingets utredare säger 
att blockets norra fasad borde få 
en vackrare utformning. Men är 
det inte billigare att behålla 
seminariet, med dess murgröna 
och vackra tegel, som en skärm 
så att man slipper se eländet? 

Att på ett skonsamt och 
eko~omi.skt rimligt sätt anpassa 
semmanebyggnaden till nya 
funktioner b?rde viil-a en spän
nande utmanmg för både lands
tingspolitiker och arkitekter. 

Jlörjar Sjöbo i Dalby? 
BJorn Fryklund & Tomas Petersons forskningsrapport 'Vi 
och d~"!'· Det dubbla främlingsskapet i Sjöbo har väckt en 
del knbska kommentarer. Annat var inte att vänta. Deras 
analys o~h resultat går och polemiserar emot mycket i 
~.assmediernas behandling av Sjöbofenomenet både vad 
g_aller folkomröstningens innebörd, flyktingproblema
bk~n och Sj?bos allmängiltighet. Men deras angreppssätt 
stnder ocksa mot etablerade vetenskapliga teorier i äm-
net, och J?Opulärföreställningar som bygger på dessa. 
Om kvalaeten en samhälls- .. 
vetenskap!· t · .. b d pande egnahemsrareisen och 

1g eon ar eroen e av kr. 1· ·k f f·· ·· Id förmågan u·ll f·· ts·· 1 1. 1spo 111 en e ter orsta var s-
oru age ser 1gger kriget 

denna bra ~iii. R~~an på de~ De~ var ett nybyggarland ·a 
stora flyktmgpohtlska man1- kl d k · · L.k J & 
festationen i Lund strax före c y a e .. n ng l. l som l 
val t F. t ädd T p Mellanvastern var nybyggarna 

e oru sp .. e omas eters- politiskt konservativa. De kom 
on med stor säkerhet folkom- f ån f tt. r·· håll d h d .. . r a 1ga or an en, a e 
rostrungens resultat. fått det en smula bättre men var 

Lokalbefolkningen 
Själv sysslade jag för tjugo år 
sen med att framställa en 
markanvändningskarta över Sjö
bo kommunblock, på uppdrag av 
ett numera insomnat region
planeinstitut. Med kartbord 
fästat på styret cyklade jag runt 
p~ alla vägar och stigar, och när 
stlgen tog slut släpade jag 
cykeleländet över fälader och 
fält. Sjöbotrakten var en upp
levelse. Sä nära Lund och ändå 
så annorl~nda, så gammaldags 
och lantligt och delvis även 
fattigt. En stuga där jag bad om 
vatten hade jordgolv i köket. 

Naturligtvis träffade j' ag 
lokalbe~olkningen. En plöjande 
bond~ l Hörjel såg med stor 
skepsis på min karta och sa 
nå~ot om onyttig verksamhet. 
Nar jag menade att karteringen 
kunde .vara bra för samhälls
planenngen betvivlade han 
d~tta; ~an var kommunfull
mäktig ' Östra Färs och visste 
vad de behövde. 

En äldre bon<1KV1nna var mer 
oförblommerad i sitt omdöme 
om byråkraternas lyxverksam
het Dagens politiker gillade hon 
heller inte. Annat var det med 
Per Albin. "Han tyckte att "små
folk skulle ha det bra även om 
de inte var socialdemokrater." 

Om dessa båda levde förra 
hösten tar jag för givet att de 
röstade nej till flyktingmottag
ning i Sjöbo. 

Nybyggarna 

nu åter hotade. De klarade för
sörjningen på sina orationella 
småbruk genom enkelt liv och 
hårt arbete med djuren. Många 
hade mer eller mindre störda 
fosterbarn från Stockholm som 
extra inkomstkälla - en före
teelse som Fryklund & Peterson 
inte nämner, men som kan ha 
påverkat de kollektiva attity
derna. 

Att gårdarna var små berodde 
alltså på historiska faktorer, inte 
i sej på att marken var efter 
skånska mätt mager. Där har 
författarna själva fallit offer för 
en ytlig funktionalistisk före 
ställning . 

stagnation och dynami~ 
I Bientarp kartlade jag de första 
grupphusomrädena. Därifrän 
kunde man bilpendla till Lund 
och Malmö, sen blev det för 
långt. Det var öster om maderna 

kring Klingavälsån som den 
exotiska, självhushällande o
bygden började. "Vi får hoppas 
att Sjöboraggarna inte dyker 
upp. Då blir det inte lätt för er", 
varnade oss polisen inför första
majdemonstrationen 1977. 

Vi mot dom' visar att det har 
funnits en stor dynamik i Sjöbo
trakten under 1980-talet. Att en 
~järde.del av sysselsättningen 
mom jordbruket försvann mellan 
1980 och 1985 är ju en häp
nadsväckande siffra, som måste 
förklaras med att många små
brukare pensionerat sej eller dött 
under perioden. Och inget barn 
vill överta ett jordbruk på 
tjugufem tunnland. 

Men dynamiken märks inte 
på ytan. Den tillfällige be
sökaren, t ex en journalist från 
Malmö eller Stockholm, slås av 
~en exotiska, skenbara stagna
t~onen. Och de vilda raggarna 
f1nns kvar och har nyss tvingat 
Sjöbo Gästis att slå igen. 

J<:ommer därtill att det på 
tretll!alet fanns nazister i Sjöbo, 
omv1ttr1at av skönlitterära för
fattare som Hans Alfredson och 
Nils Kellgren. Forskare och 
repo!trar har lagt ihop 2 + 2, 
lantlig efterblivenhet plus fasci
stisk tradition, och fått en 

Om kv ällarna, i mitt rum på 
Sjöbo Gästgivaregård eller Ho
tell Svea i Vollsjö, studerade jag 
traktens historia. Av Anna Kris
tofferssons studie över land
skapsbildens förändringar i Färs 
härad lärde jag att det mesta av 
häradet var jämförelsevis sent 
uppodlat; när Y stad-Eslövs 
järnväg drogs fram på 1860-talet 
var det till stor del genom magra 
betesmarker, och Klasaröds 
stationssamhälle uppstod först 
på 1920-talet. I en senare 
geografisk avhandling, av Nils 
Lewan, fick jag veta att många 
av småbruken hade uppstått först 
genom den emigrationsbekäm-

Enligt avtal med Rikets al/miinna luzrlverlt. tryclt.t av 
Denera/stabens /itograjislt.a anstalt, Stoclt.Jw/m 1947. 

Västra Sjöbotrakten på järnvägens tid . Ån i mitten skiljer den 
"moderna" pendlarzonen i sydväst från den "traditionella" huvud
bygden. 



plausibel förklaring till att främ
lingsfientligheten är så stark just 
i Sjöbo. Och fascism eller ra
sism kan inte tolereras, på dom 
bara! 

Fryklund & Peterson menar 
alltså att saken inte är fullt så 
enkel. Utifrån sina tidigare, 
marxistiska studier om populism 
och folkligt missnöje visar de 
hur de många trängda små
företagarna i Sjöbo blivit kritiska · 
mot mycket i samhällsutveck
lingen, inte minst mot statliga 
myndigheter eller folk från 
Stockholm och Lund som "vet 
bättre". Flyktingfrågan blev ut
lösare för den öppna mot
sättningen "vi mot dom", men 
det hade kunnat vara något 
annat. Till hands fanns också en 
karismatisk ledare att sym
patisera sej med mot etablisse
manget, Sven-Olle Olsson. Ge
nom omvärldens häftiga reaktion 
ställdes Sjöbo mot "alla andra". 
Att t ex många socialdemokra
tiska arbetare drogs med av 
nejvågen var logiskt. 
Analysen är övertygande. 

Vad är det för speciellt 
med Skåne? 
Även i den "moderna" kom
mundelen Bientarp var nej 
rösterna i majoritet, och för
fattarna drar paralleller till 
Herslows Skåneparti och dess 
framgångar i Malmötrakten. 
Bakgrundsfaktorernas allmän
giltighet gör att småborgerligt 
inledda missnöjesrörelser av 
denna typ kan uppstå lite var
stans. Väl inte i Lund där 
akademiker och annat upplyst 
folk behärskar offentligheten, 
men kanske redan i Dalby. Även 
"från städerna utflyttade stads
människor vilka tillbringar större 
delen av sin vakna tid utanför 
kommunens gränser fångades av 
den ·POpulistiska appellen", står 
det apropå Blentarp. 

Och även om Sjöbo inte 
skulle vara ett allsvenskt feno
men så är det tydligen ett 
allskånskt. Det visar genom
gången av de många kommunala 
missnöjespartier som profilerat 
sej i flyktingfrågan och deras 
framgångar i valet 1988. Det 
leder frågan till Skånes politiska 
särart, något som vi intresserat 
oss förr här i VB och som någon 
(lunda)forskare borde ta upp på 
allvar. 

Gunnar Sandin 

PS Fryklund & Peterson noterar 
att det var Sven-Olle Olsson 
som drev igenom besluten att 
riva Vollsjö station och plöja 
upp järnvägslinjen Tornelilla
Eslöv. I dagarna har han också 
drivit fram att stationsområdet i 
Sjöbo ska bebyggas och en 
eventuell ny bana förpassas 
utanför byn . Riktiga 
traditionalister borde slå vakt om 
sina järnvägsminnen. Men för 
Olsson räcker det kanske att det 
är en massa nostalgiska stadsbor 
som ivrar för den gamla 
kommunikationsformen. 

En gemen kultur 
Politik är en blandning av 
praktisk verklighet och fram
tidstro. Saknar politikern visioner 
blir politiken enbart en platt, 
manipulativ verksamhet. För oss 
vpk-are torde drömmen om ett 
rättvist samhälle vara den motor 
som håller politiken igång. 

Men inte bara ekonomi, so
ciala förhällanden och ekologi, 
utan också lika tillgång till kultur 
och respekt för olika gruppers 
kulturarv, är en rättvisefrAgal Det 
breda kulturutbudet domineras av 
en profitstyrd masskultur som 
appellerar till människans sämsta 
sidor. Därvidlag har ingenting 
ändrats sedan mitten av 70-talet 
då denna formulering användes i 
Vpk Lunds valmanifest. 

Mer än kanske någonsin sätts 
idag den personliga behov
stillfredsställelsen i centrum och 
verklighetsflykten ersätter en
gagemang i den existerande 
verkligheten. Att bekämpa den 
lättsmälta gröten är därför ett sätt 
att försvara den kulturella in
tegritet det folkliga arv och den 
kulturella solidaritet som finns i 
breda folklager och som speciellt 
arbetarklassen varit bärare av. 

~ 
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En kommunal kulturpolitiks 
viktigaste uppgift är, åtminstone 
om vpk har något inflytande, att 
motverka utarmningen av den 
folkligt rårankrade kulturen. Ett 
problem harruiar då omedelbart i 
centrum: Hur skall det vara 
möjligt att bredda det kommunala 
kulturengagemangel då så gott 
som alla agerande på kultur
scenen representerar en mellan
skiktets kulturella hegemoni? 
Kulturpolitiker, kulturtjänstemän, 
konstnärer och besökare, 
låntagare och åskådare tillhör 
samma intellektuella skikt i en 
stad som Lund: 

Hur skall det vara möjligt att 
göra omprioriteringar, när det 
otvetydigt betyder försämringar 
för den rådande kulturstrukturen? 
Hur skall det vara möjligt att få 
exempelvis musik- och teater
nämnden att inse att dess ansvar 
mindre rymmer en mer eller 
mindre kommersiellt gångbar 
repertoar, utan istället samarbete 
och samproduktion med amatör
grupper, fackföreningar och fria 
musiksammanslutningar. Det är 1 

naturligtvis inget fel på det fis
förnäma, men det är fel att det 
skall få dominera. 

En ansvarsfull kulturpolitik 
kräver en breddning av kom
munens kultursyn också till de 
mänga människornas kultur
upplevelser. Kulturpolitik är inte 
bara ett sätt att stödja ett antal 
isolerade solitärer som seglar 
kring pä okulturens ocean utan 
mer ett sätt att ta till v ara den so-

MX ciala verklighetens olika, men 
n likaberättigade, kulturella iden

~R fL L f titeter. En radi~al kulturpolitik 

Nej och ja 
till filmhus 
Det blir inte något filmhus på 
L:a Fiskaregatan. Det bestämde 
kommunstyrelsen i tisdags. 
Esselte hade skrivit till. kom
munen och anmält intresse av att 
starta ett filmhus där av samma 
typ som Down Town i Göteborg 
och Malmö. Det skulle drivas i 
samarbete med SF. 

Kommunstyrelsen avslog för
frågan. Planerna på bostads
bebyggelse med affärslokaler i 
bottenvåningen i kv Myntet har 
kommit sä längt att ett bifall 
skulle försena bostadsbebyg
gelsen alltför mycket. 

Samtidigt avslogs modera
ternas och L: a Fiskaregatans 
reklamförenings begäran om 
parkeringshus i kvarteret. 

Filmhus blir det i stället i kv 
S:t Märten vid V:a Märrens
gatan. Där är det SF som vill 
starta. De ska samarbeta med 
Esselte så förmodligen blir det 
samma typ .av biograf. 

· måste vara folkhg, d.v.s. gemen. 1· 

Rabert Berg 

För övrigt borde 
skatten höjas 
Inför höstens budgetmangling 
kan man konstatera att skatten 
måste höjas och att den för 
övrigt borde ha höjts för länge 
sedan. 

I stället för att för~ en sund 
ekonomisk politik, dvs upprätt
hålla en god balans mellan ut
gifter och inkomster, har borg
arna lånat och sålt ut kommu
nens egendom så att likviditeten 
minskat med 200 milj kr pä 
några är. Bara räntorna på lånen 
är nu uppe i 55 milj kr per är. 
Till detta kommer att förvalt
ningarna under 80-talet varit 
underbudgeterade. Stora utgifts
poster väntar inom bl a barn
och äldreomsorg. 

Borgarna gillar förstås denna 
utveckling eftersom det ger 
argument för en bantning av den 
offentliga sektorn och en ökad 
privatisering, men för vänstern 
borde det stå klart att kommun
ens ekonomi måste tryggas 
genom en kraftig skattehöjning. 

Cato d.ä. 

Stort lyft för 
kvinnokampen 
Margareta Dovsjö(s) och Ebba 
Lyttkens(fp) blir de stora vin
narna när komffiunalrädens löner 
ändras (läs höjs). Enligt 
nuvarande regler tjänar de 20 
851 resp 21 823 kr/mån. 

På måndag blir det parti
överläggningar om lönerna. Två 
alternativ är utsända i förväg. 
Om lönerna anknyts till 
kanslichefens slutlön (som är ett 
förslag) färMargareta Dovsjö 31 
500 kr. Enligt det andra 
alternativet fär hon dra sig fram 
pä 27 412 kr. Ebba Lyttkens är 
oppositionsråd sä hon får lite 
mindre: 29 000 resp 25 800 
kr/mån. 

Därmed kommer de i nivå 
med de övriga kommunalråden 
som idag har flerärstillägg. De 
har en bit kvar till de mest 
välavlönade av kommunens 
tjänstemän och jämfört med 
många företagsledare är de låg
avlönade. Å andra sidan tjänar 
de omkring tre gånger så mycket 
som en förskollärare. 

Forts från sid 1. 

Konsekvenserna av att inte 
utreda häda alternativen blir att 
man redan nu i princip har läst 
sig för 1-6 alternativet och det 
kommer att innebära att 
exploateringsgraden in kvarteret 
Galten (där SJ-bussarna stannar 
idag) kommer att öka. Med en 
mindre skola kan man pressa in 
mer kontor, affärer och 
bostäder i kvarteret. Man 
berövar lundaborna en grön 
lunga mitt i stan. Beslutet kan 
också innebära att Svaneskolan 
inte kan användas för en samlad 
lösning av Komvux, som fak
tiskt är stadens näst största sko
lenhet. 

"Är det verkligen så att 
miljöpartiet och dess väljare 
stöder denna något överaskande 
linje?", frågar sig vpk:s repre
sentant i skolstyrelsen, Gunnar 
Stensson. 

Mike Moon var i högform pä 
mötet och lyckades få borgarna 
med sig på att man skulle ta 
bort ordet centralt i ett uttalande 
om var i Värpinge den nya 
skolan skulle ligga. 
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Karin Blom 
Uardavägen D:85 
223 71 Lund 

Vänsterpartiet 
bofinken? 
Lars-Arne Norborg (LAN) vill 
ha bort ordet "kommunisterna" 
ur partinamnet LAN anser, 
(VB22/89), efter vad jag förstår, 
att kommunismen spelat ut sin 
roll. Kommunister definieras 
som utopister. (Utopi= önske
dröm). 

Enligt min mening är kom
munister människor som kämpar 
för ett kommunistiskt samhälle 
d.v .s. ett samhälle där klasserna 
är avskaffade. (Inte utrotade!) 

Det är en vanlig missupp
fattning att marxismen skulle 
vara någon sorts troslära inne
hällande en försvarlig portion 
determinism . LANs artikel ty
der på detta. "Vi har inte fått se 
en enda utopi realiserad", säger 
LAN på ett ställe och på ett 
annat talar han om att "förhopp
ningen om en demokra~sk flod
våg har förlorat sm .tro
värdighet". - Det är onekligen 
ironiskt att Marx som i så många 
skrifter ägnade sig åt att 
bekämpa idealismen (föreställ
ningen om ideerna som hist~
riens drivkraft) själv så ofta blir 
beskylld för att vara idealist. 
"Det är inte människornas med
vetande som bestämmer deras 
vara utan tvärtom deras sam
hälleliga vara som bestämmer 
deras medvetande", skriver Marx 
i ett ofta citerat stycke i 
inledningen av 'Till kritiken av 
den politiska ekonomin". 

LAN redovisar också en teori 
av Claus Offe, som tycks gå ut 
på att socialismen inte är nöd
vändig eftersom det bara är en 
minoritet som är förtryckt. 
Förtryckt är då den som inte är 
"privilegierad". Bortsett f~ån att 
motsatsställningen är kuf1sk så 
räknar Offe uppenbarligen bara 
med västerlärmingar. Arbetar
klassen i västerlandet är förtryckt 
därför att den tillhör "de ut
sugnas skara" oavsett om det 
sker på en annan nivå än i u
länderna. 

LAN tycks dock hysa vissa 
förhoppningar; socialismen är 
inte mogen för avskrivning. Ty; 
"i längden kommer människorna 
säkert inte att finna det rimligt 
att det ska gå att tjäna hur 

mycket som helst, t.o.m. skatte
fritt, på andras a.rbete". Är det 
"den demokratiska flodvågen" 
som spökar trots allt? För inte är 
det "kommunismens spöke", som 
skall gå runt Sverige väl? 
• Jag är rädd för att det inte bara 
är namnet som skall ändras. Det 
är också politiken. Partiet skall 
bli ett sådant socialistiskt parti 
som inte anser att arbetarklassen 
är utsugen. (Som SAP). Då finns 
det inga klassgränser att av
skaffa. Och då behövs v arken 
kommunismen, kommunister 
eller kommunistiska partier. 
Sven-Göran Olhedes bok "So
cialismen och bofinken" så för
står du vad jag menar. 

Rune Liljekvist 

Vänsterpartiet 
Konservativa 
Lars -Arne Nor.borg konstaterar 
i sin artikel "Vänsterpartiet Lu
theranerna?" (VB nr 22) att vi 
lever i omvända världen där de 
radikala börjar bli konservativa, 
medan de som kallar sig kon
servativa skriver under på hu
vudlösa tillväxtprogram. Lars
Arne tycker att vi borde bli mer 
medvetna om detta och kanske 
öppe.l acceptera vår bevarande
roll. 

Det kan man hålla med om. 
Mycket av vpk:s politik i Lund 
går ju· ut på att förhindra "ut
veckling". Vi tycker t ex att stan 
inte ska växa mer och att företag 
gott kan söka sig till andra or~er. 
Vi vill bevara den medeluda 
stadskärnan, gamla hus och ko
loniområden. Vi bekämpar den 
moderna bilismen och vi vill ha 
trådbussar. Ideon tycker vi inte 
om. En del av oss ogillar TV. 

Men om denna konservatism 
kan kallas "luthersk" är väl ändå 
tveksamt. Det tycks mig nämli
gen som om lutherdomen ge
nomgått en minst lika snabb ut
veckling som samhället i övrigt. 
Och det lär ju finnas tänkare 
som till och med ailSer att det 
lutherska i våra själar är en av 
drivkrafterna bakom kapitalis
men. 

Men kristna och kommunis
ter har det gemensamt att när de 
ska förverkliga sina kärleksläror 
vid maktens grytor så blir det 
ungeför tvärtom mot vad de 
menat. Det viktigaste tycks då 
bli att bekämpa motståndaren. 
Den slutsats som man kan dra 
av historien är att kristna och 
kommunister helst bör befinna 
sig i opposition. 

Det som nu sker i Polen är 
därför hoppingivande, för här 
avstår för första gången ett 
kommunistiskt parti från "prole
tariatets diktatur" . 

Världskommunismen befiner 
sig alltså i våldsam turbulens 
medan vpk i Lund slår vakt om 
gamla värden. Det kan möjligen 
bero på att förhållandena på 
denna plats inte är så dåliga och 
att det mest gäller att reformera 
försiktigt. Det är alltså 
förnuftigt att v ara konserv at iv i 
Lund. V i kan fortsätta att kalla 
oss vpk om vi uttyder det 
"Vänsterpartiet konservativa". 

Svar till 
"gammal
kommunist" 

Finn H 

För det första anser vi att en 
fråga inte kan ignoreras för att 
den diskuterats tidigare och 
"gammalkommunist" använder 
sig dessutom av en allmän~ 
nedlåtande jargong som Vl 

tycker strider mot inte bara 
ideologin utan även mot sunt 
förnuft. 

Vi anser vidare inte att staten 
är en "allvis, ond manipulerande 
statsmakt" men staten i det 
rådande sanillällssystemet har en 
förtryckande funktion. 

Vi anser att "gammalkommu
nist:':s ståndpunkt är ett beklag
ligt infall av en ny reformistis~t 
småborgerlig konsensusteon. 
Hälsa socialdemokraterna. 

"Två medelgamla 
kommunister" 

Vad rätt du tänkt, 
fast det var fel 
Inget tillfälle är VB för simpelt 
att häckla fastighetschefen Rune 
Linder. Vi citerar därför med 
förtjusning följande ur e~t av 
honom avgivet yttrande tlll en 
begäran från Vpk Lund om 
ersättning för två förlorade 
flaggor. " 

Två stycken röda flaggor 
hängdes upp vilka vid ned
tagandet visade sig vara 
stulna". 

Rune Linder yrkade avslag på 
vpks begäran. Fastighets
nämnden tog dock inget intryck 
av yttrandet utan medgav Vpk 
Lund en ersättning med 875 kr. 

POSTTIDNING 

Kul för ung och 
gammal 
På söndag inträffar korpens 
traditionella motionslopp på S:t 
Hans backar med start kl l O. 
Man kan välja mellan att springa 
5 eller l O km. Omklädning i 
Fäladshallen. 

Nytt för i år är korpens 
samarbete med kommundels
nämnd Norr, som på samma 
plats och tid ordnar 2 "knatte
lopp" för skolelever. Åk 1-6 
erbjuds springa 1,5 km och åk 
7-9 5 km. Mot en anmälnings
av gift på l O kr erhåller eleven 
en T-shirt efter fullföljt lopp. 

Sen kan man ha kul värre 
genom att åka ner till Höge
vallsbadet och utnyttja gratis
entren helgen 26-27 augusti. Ett 
jättestort uppblåsbart djur kom
mer att finnas i v ågbassängen. 

Sportred. 

Beklagande 
Vi beklagar ombrytningsfelet i forra VB. 
Vi tror inte att det kommer att upprepas. 

Red. 

BLÅSORKEsTERN .Fredagen den 25/8 
kll6 avfärd frin Clemenstorget till Hanö. 
Åter söndagen den 27/8 ca lcl 18. Inget 
kvällsrep p! söndag. 
HANNAS FLÄKT Inget rep p! söndag. 

kommunistisk 
kommunalpolitik 

KOMPOL-möte mind 2~8 kl 19.00. Det 
handlar om fullmäktigemötet och om dom 
egna arbetsformerna. KOMPOL borde 
dessutom di<kutera budgetm igm. 

~VECKOBLADET 

Detta VB gjordes av Lars Borgström, Finn 
Hagberg samt Gwmar Sandin 

tfl 
lllllkll'lllllllir liP lliltl_ ... ... 
..... 111,1111-

Hemma
Rectangle


