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11 -17 maj 
VB:s kalendarium över kulturarr
angemang och andra offentliga till
ställningarfortsätter i regel på sista 
sidan. lntema möten återfinns i 
mötesspalten på sista sidan. 
Mejeriet Fre 21.00 The Smithere
reens Lörd 21.00 Marianne Faith
full Lördagar 14 Cafå Med mera 
Levande musik av alla slag, jazz, 
folk, blues. Alltid fri entrå .. Torsdag 
direktsäntTV-program med di v. ar
tister 21.00. 
BIO Södran Biljettbokning: 
131050. Ingen visning under kar
nevalshelgen. On to 21.00 "Wert
her· Regi H Alexandersson, C J De 
Geer. Om Max Anderssons tappra 
försök att filma Goethes brevro
man. Filmen har en djärvhet som 
känns befriande och det är aldrig 
långt till de uppsluppna fnissning
arna. 
Ulla teatern stortorget 1. Biljbest: 
12 5101. tre, lö, sö 19.30 "Leoka
dia" med Ulla Teatem. En pjäs av 
Jean Anouilh från 1939. Prins Al
bert lever i minnet av en kärlekshi
storia med den döda sångerskan 
Leokadia Gardi. Amanda, en liten 
modist, är Leokadias dubbelgång
are och engageras av prinsens 
moster för att få honom att glöm
ma. 
stadsparken ti 19.00 Lund Symp
honic Band. 
Gamla Lund ser pi nya Lund 
Rundtur under ledning av Kerstin 
Laurell med guidade bussar som 
utgår från stortorget. Lö 14-17 Bilj 
a 50:- i Glerups. 
Kungahuset, Carolinasalen, ti 
19.30 "Kaos som drivkraft för krea
tiva miljöer" med Stig Nystrand. 
Planetariet Ti 18.30:"Från jorden 
till oändligheten", 20.00: "Vårens 
s~ämhimmel". 
SmAlands Kastanjeg.7. må-tre 
exp-tid 12-15 samttordäven 16-
19. To-sö Karnevalsöppet i puben 
från 22 till söndag lm. 
Lunds Miljögrupp Bantorgets .må 
21/5kl19.00: Utvärdering av våren 
Du är välkommen! 
amnesty International ti öppet hus 
för alla Intresserade Magle Stora 
kyrkog 6. 
KonsumentrAdgivning av kom
munens rådgivare Krister Palm
kvist och Gunilla Ekberg på följ· an
de tider: Måndag - onsdag tele on
tid9.00-12.00 Besökstid9.00-12.30 
13.30-16.00 Torsdag stängt. Fre
dag besökstid 9.00-16.00. Tel. 15 
59 50, 15 59 51, adress Kattesund 
6, 222 23 Lund. 

Lund och vpk-kongressen 
Snart är det dags för partikon
gress i vpk. Det är en kongress 
som kommer att diskutera 
mänga centrala frågor för vpk. 
Under intryck av vad som har 
hänt i Östeuropa det senaste 
halvåret kan man säga att mar
ken har börjat att gunga under 
också det svenska kommunist
partiet. Det program som antogs 
på förra kongressen, 1987, är i 
dag så förlegat att partistyrelsen 
har föreslagit att det skall 
arbetas om från grunden. Under 
mellantiden skall man arbeta 
efter några allmänt hållna 
grundsatser. Namnfrågan har 
också, som bekant, varit uppe 
till diskussion. Skall k-et 
bibehållas eller inte? I ett sådant 
läge hade man väntat sig att 
partistyrelse och ordförande 
skulle tala i klartext och försöka 
entusiasmera medlemmarna till 
att ta chansen att göra ett nytt 
avstamp i partiarbetet, men 
icke. 

I veckan kom det ett kryptiskt 
uttalande från partistyrelsen. Vi 
skjuter upp beslutet i namnfrå
gan till nästa kongress 1993, sa 
man. 

-Egentligen så vet jag inte 
vad dom menar, säger Ulf 
Nymark kongressombud för vpk 
Lund. Det hela är för 
bedrövligt. Det är det samma 
som att skjuta upp beslutet i all 
oändlighet. Man måste ta ett 
beslut nu. 

I sammanhanget är det värt att 
notera att vpk Lund lokalt har 
beslutat att om det inte blir ett 
namnbyte på kongressen så 
kommer man att slopa k-et i 
namnet. Detta skall inte tolkas 
som om man vill gå ur vpk utan 
vpk Lund tänker att fortsätta att 
driva sin linje inom partiet. 

- Tidigare, under intryck av 
händelserna i Östeuropa så utta
lades sig Lars Werner mycket 
tydligare i namnfrågan. "Jag vet 
vad jag tycker", har han sagt, 
och antydde dltrmed att han var 

för ett namnbyte. När det akuta 
trycket från händelserna i 
Östeuropa nu har lättat så är det 
åter viktigare att visa ett enat 
ansikte utåt. På det senaste par
tistyrelemötet så röstade Lars 
Werner emot ett namnbyte. 

- Som läget är nu så är jag 
skeptisk till att det blir ett 
namnbyte, säger Ulf. 

- På förra kongressen stödde 
vpk Lunds delegater Lars 
Werner vid valet till partiordfö
rande. Han stod trots allt för 
förnyelse i jämförelse med alter
nativet. I år är vi mer tveksam
ma, och besvikna, men kommer 
väl att åter stödja hans kandida
tur. 

Vid en omröstning i kongres
sens valberedning så fick 
Gudrun Scyman, som ställer 
upp som ordförandekandidat, 5 
röster medan Lars Werner fick 

Dissident på besök 
Historiska institutionen gästades i 
förra veckan av Aron Gurevitj, en 
sovjetiskmedeltidshistoriker med 
speciell inriktning på Skandina
vien. Gurevitj ses som en nydana
re på området, speciellt vad gäller 
de medeltida människornas men
talitet, världsuppfattningoch tank
ekategorier. Som en följd av sin 
forskning föll han i onåd under 
Bresjnevtiden eftersom hans upp
fattningar inte stämde överensmed 
den vetenskapliga marxismen
leninismens föreställning om 
medeltiden. Gurevitj fick därför 
inte längre undervisa några stu
denter, och han fick inte heller 

utresetillstånd för att sammanträf
fa med skandinaviska historiker. 

Det var därför extra roligt att se 
Gurevitj i Lund. Föreläsningen 
handlade om det mångtydigaforn
nordiska ägandebegreppet, bla 
betonade Gurevitj attrikedom inte 
bara var ett medel för personlig 
njutning utan också något man 
kunde dela med sig av för att öka 
sitt sociala inflytande, samt något 
man skulle ta med sig i döden för 
tillvaron på den andra sidan. 

I sin forskning har Gurevitj 
använt sig mycket av de fornnor
diska sagorna för att belysa den 

Forts pd sid 3. 

8. Ett för Lars Werner 
överraskande dåligt resultat. 

- Detta måste tolkas som ett 
uttryck för en ökad tveksamhet 
gentemot Werner, säger Kajsa 
Theander, en annan av vpk 
Lunds kongressdelegater. 

Kajsa är något mer positiv än 
Ulf till möjligheterna att få ige
nom bra krav på kongressen och 
tolkar stämmningarna i 
skånedelegationen som ett ut
tryck för 'viss optimism' som 
det brukar heta 

- Vad tycker du om förslaget 
att vpk skall valsamverka med 
sina egna väljare: kvinnor i vår
den, konstnärer osv? 

-Ja, det är ett märkligt för
slag. Hur skall man kunna val
samverka med någon eller några 
som inte är en organisation? Det 
har redan tidigare gått bra för 
alla, också kvinnor i vården, 
konstnärer osv att rösta på vpk, 
avslutar Ulf. 

Förutom Ulf Nymark och 
Kajsa Theander är Sven-Hugo 
Mattsson, Ann Schlyter och 
Gunlög Stenfelt ombud för vpk 
Lund 

lbm 

LITET GRAND 

Kastanjen rullar över 
bageriets golv, när den gamle 
ska betala för frukostbrödet 

Den måste ha legat 
någonstans 

bland slantarna i rockfickans 
djup. 

-Den hjälper mot värken, 
men jag kan ta en annan. 

Vi hjälps ändå åt att leta 
för träden står knappt i blom 
och gör sig ju ingen brådska. 

Karl Witting 

(Tiden rinner alltför snabbt 
för en Veckobladsredaktör.) 



VPid!IND 
ANSER ... 

Möjlig väg 
till socialism? 
De stora industriförbunden inom 
LO ser frågan om förändrad ar
betsorganisation som en av de 
viktigaste fackliga frågorna på 90-
talet. 

I större delen av industrin är 
arbetsprocessen uppstyckad, så
väl vertikalt som horisontellt. 
Korta cykeltider med monot?nt 
upprepade handrörelser, och ~
dustriarbetaren som en passiv 
ordermottagare, utar! något infly
tande över den egna arbetssitua
tionen. Allt i Taylors anda. 

Detta har medfört en explo
sionsartad ökning av belastnings
skador och industriarbetets status 
har minskat Undersökningar vi
sar att de som har de mest ensidi
ga, monotona jobben också är 
minst aktiva utanför arbetsplat
sen såväl när det gäller fritid och 
s~ester som facklig och politisk 
aktivitet. Samtidigt är de värsta 
jobben också ofta de särns! be~al
da, och ofta utförs de av kvinnliga 
industriarbetare. 

Mot detta reser nu fackförbun
den kravet på ny arbetsorganis~
tion. Arbetsprocessen ska organi
seras i grupper, som får vidsträck
ta befogenheter inom ramen för 
sina arbetsuppgifter. Förmannen 
ersätts av ettroterande gruppleda
ransvar, ochmåletska varaattalla 
inom gruppen ska kunna utföra 
alla arbetsuppgifter. Samtidigt 
ställs också krav på utbildr!ing för 
en breddad yrkesroll, inflytande 
över tekrlikförändringar och löne
systemsom befordrarutveckling i 
jobbet. 

Metall kallar det för "det goda 
arbetet" och har fått stöd i förän
dringsarbetet av en del framsynta 
produktionsledare. Bl. 11: på Aita 
Laval i Lund är produktionen till 
stor del organiserad på detta vis, 
och verkstadsklubben har fått 
mandat av medlemmarna att fort
sätta att utveckla arbetsorganisa
tionen. 

Såväl socialdemokratiska som 
kommunistiska fackliga aktivister 
har tidigare med varm han~ 1~
nat frågor om arbetsorgarusatJ.on 
och företagens praktiska styrning 
till ägarna kapitalisterna- ja än 
mer - under 70-talet avvisade 
man Volvos försök med sk själv
styrande grupper som en r~me
rad metod för att öka utsugrungen. 
Detta synsätt grundade sig på en 
välbefogad misstanke om att ka
pitalisterna skulle dels få arbetar
na att börja jaga varandra för att 
främja gruppens resultat, dels .ge 
illusionen av inflytar!de, och där
med hämma den övriga fackliga 
kampen. 

De senaste årens tillämprlingar 

Forts pd sid 4 . 

EN RESA 
som lämnar spår efter sig ... 
Lunds politiker har varit ute oc~ 
rest. Inte ensamma, utan 1 

sällskap med tjänstemän från 
kommunen, MLT och SJ. Det 
var en lyckad resa, i många 
avseenden. I bästa fall kan den 
leda till att Lunds kollektivtrafik 
österut kan ske med snabb
spårväg. Frågan är._bara hur den 
ska finansieras. Aven sådana 
frågor diskuterades med repre
sentanter för ett byggföretag. 

Resan höll ett högt tempo och 
var faktiskt mycket lärorik. 
Första dagen klämde vi järn
vägsstationer, bussterminaler 
och snabbspårvägar i Essen, 
Duisburg, Dt!sseldorf, Köln, 
Bonn och Karlsruhe, samt en del 
lantliga spårvägssträckningar 
mellan några av dessa orter. 
Bästa stämningen var onekligen 
i restaurangspårvagnen mellan 
Duisburg och Dt!sseldorf. Tänk 
att glida fram mellan Linero och 
Dalby i det vackra landskapet 
med en kall öl på bordet framför 
sig! 

Snabbspårvagnarna i Karlsruhe 
var nog ändå de mest avan
cerade. Med bekväm inredning 
glider man fram på Karismhes 
gågator, som förvisso är bredare 
än Lilla Fiskaregatan, för att 
sedan sätta fart i 80 km/tim på 
egen banvall utanför tätorten. 
Nya vagnar som ska komma kan 
till och med köra både på spår
vägens lågspända likström och 
järnvägens högspända växel
ström. För dessa avancerade 
elektrotekniska landvinningar 
svarar ett svenskt företag som 
sedan ett par år är sanlffianslaget 
med ett schweiziskt i branschen. 
Eller om det är tvärtom. 

Den tredje spårvägsstaden vi 
besökte var Grenoble, inte 
okänd efter Malmöpolitikernas 
besök där härförleden. Gre
nablevagnarna är myc~et ~äc~a, 
med mycket bekväm 1ns~grun~ 
utan trappsteg. Golvet hgger 1 

nivå med plattformarna som är 
ca 25 cm höga. Dessa vagnar 
lämpar sig dock mest för stadst: 
rafik, och det är så de används 1 

Grenoble. Så för Lunds del 
borde Lars Åström (s) i gatu
nämnden ha varit nöjd om han 
varit med. 

Järnvägar och resecentra 
Lunds avtal med SJ om sta
tionsområdets utveckling har ju 
vållat politisk strid, och v~ där 
ska bli fmns det delade merungar 
om. Representanter för SJ som 
var med på resan ville visa ~ur 
man kan ordna goda omstig
ningsmöjligheter mellan tåg och 

andra färdmedel, men också hur 
man t ex i Tyskland dragit in 
mycket annan service och ~ven 
kommersiella verksamheter 1 sta
tionerna. Många av exemplen är 
dock alldeles för storskaliga för 

Lunds horisont. Vad nya Gare 
Montparnasse och G are de l'Est i 
Paris har att ge lundaborna kan 
man fråga sig, liksom varför 
resan överhuvudtaget gick över 
Paris. 

Den sydeuropeiska kulturen 
gav dock resan en intressant 
erfarenhet. För kvällsmåltider 
prövades tre dagar i rad de bästa 
köken i trakten, och det var nog 
väl att de inte fullt ut behövde 
belasta kommunens budget. En 
del utsvävningar fanns det dock 
goda skäl att avstå ifrån. även 
om bara några gjorde det 

Innan resan avslutades i Lyon, 
där de flesta övergav spår
trafiken och lite snöpligt tog fly
get hem, hann man med både 
enskilda och samfållda överlägg
ningar på ovanligt info:r:mell 
nivå. Ett kärt samtalsämne 1 tåg
kupeerna var, trots det vackra 
landskapet som gled förbi, 
Lunds översiktsplan. Vi får väl 
se om resan sätter några nya spår 
i lundabygden - uppfattningarna 
om Lunds utbyggnad har ju 
hittills varit minst lika många 
som antalet partier i fullmäktige. 

De som nu flög hem till kom
munala fredagssammanträden 
missade andra sevärda kollektiv
trafiklösningar, som jag på min 
fortsatta tågresa hem fick upp
leva. Därför får jag desto större 
anledning att återkomma i ett 
senare nummer av VB med be
rättelser om den automatiska 
tunnelbanan i Lille eller sig
nalprioriterade b~ssar i A~ere. 
Det behövs faktiskt nya Ideer 
och modern tekrlik for att få en 
bra kollektivtrafik! 

Thomas Schlyter 

Nl.gra ml.l 
pi. resan 

Moni<J&. den Z. Mai 1990 
Mönchs Posthotd Bad Herrenalb 

000 
Tenine von Wachteln, 

Gänsestopfleber und Pilzen 
an Traubensauce .. 

Frischer, badischer Stangensparsel 
mit lUlbsmedaillon 

Sauce Mousseline 
Neue Kutöffelchenu 

nd Kräutcrcrepes .. 
Dessert zur Wahl ...... 

1989a 
NEUWEIRER MA UERBERG 

Riesling Kabinett. troeken 
Baden-Baden-Neuweier 

(Värd var ett svensk-schweiziskt 
elektrotekniskt företag) 

Maqli le 8 mai 1990 
Restaurant Le Procape 

13, rue de l'Ancienn~ Comedie 
75006Pans 

00~ 
Le Kir å la C rem e de Gassis ...... 
Le Foie Gras Frais Maison 
et sa fine Gelee au Beaumes 

de Venise ...... 
Le Vol au Vent de Froits 

de Mer ...... 
Les Aiguillettes de Canard 

aux Oranges ...... 
Le Brie de Meaux ...... 

Le Bavarois Citron 
au Coulis de Framboise ...... 

Cuvee de Procape 
Eau de San Pellegrina 

Espresso Segafredo Zanetti -·· 
(Värd var ett skAnskt byggföretag) 

Merccedi Q9Ma.j199Q 
Restaurant Uon de Lyon 
I , rue Pleney, 69001 Lyon 

000 
Amuse-bouche .. 

Terrine de foie gras et fond 
d'artichaut, 

salade et artichauts violets 
en vinaigrettc, 

pain de campagne grille .. 
Filet d'agneau r6ti, rose, semoule, 

legumcs braises, jus gras 
i l'orientale .. 

Fromages, "cervelle de canut•, 
pain aux noix .. 

Au tour de la pralin e 
de Saint Genix: 

tarte, glace, er: u[ i la neige, 
tuile dentclle, 

nougat glace et brioche .. 
CafC et confiserles maisan ...... 

- Champagne Moet et Chandon -.. 
- Sautcrnes-

(Värd var ett svenskt järnvägsföretag 
och ett konsultföretag 1 

trafikbnuuchen) 



Slarv i avhandling 
och i VB 

I VB nummer 16 (det andra numret 
som heter 16) ironiserar redaktören 
över en slarvig avhandling. Anna
Maria Blennow, som i VB kallas 
Lennhoff, hade fått sin avhandling 
Stadsarkilelcternas epok- fyra porl
räll godkänd trots slarv med referen
ser och kartor utan norrpilar och 
skalor. Intill, som om vore det en 
illustration till artikeln, publicerar 
VB en karta över Lunds stationso
mråde upp och ner och utan vare sig 
norrpil eller skala. 

Nu krävs inte samma noggrannhet 
av VB som av en doktorsavhandling. 

Det är också riktigt att Anna-Mara 
Blennows avhandling fick härd kritik 
av opponenten för slarv, men Vecko
bladets referat var inte bara slarvigt 
utan också tarvligt. 

Avhandlingen bestAr av de fyra 
porträtten av Peter Bois en i Y stad, P 

Mekanisk marxism .. 
förklarar Osteuropa 

Den 23 april ordnade 
vpks freds- och solidari
tetsutskott ett intressant 
möte om utvecklingen i 
Östeuropa med Kent 
Lindkvist som inledare. 
Med beklagande av förse
ningen ger vi här ett 
referat. 

Kent började med att tala om de 
böcker som skrivits av "östeuro
paexperter" i väst. De kom ut 
lagom till julbokfloden - och allt 
de behandlat i sina böckervar helt 
överspelat. Ingen enda väntade sig 
en sådan dramatisk förändring. 
"Kommunismen har nått sin kli
max" menade de och lät det utgöra 
förklaringen till Gorbatjovs pere
s trojka och glasnost Amerikan
ska experter hävdade att inget kan 
hända utanför Sovjet, än mindre 
något inom Sovjet. De hävdar 
också attdet var Reagans stenhår
da politik som hade krossat kom
munismen." 

Men - det är kommunisterna 
själva som satt igång det. I DDR 
var det Egon Krentz me!l det är 
sak samma i alla länder i Östeuro
pa: ett aktivt arbete för att bryta 
det egna maktmonopolet För det 
förs ta: allmän, lika och fri rös trätt. 
Allmän och lika rösträtt har det 
funnits, men fri rösträtt - det var 
det nya. Muren föll-liksom parti
ets ledande roll. 

Tidigare var t.ex. så harmlösa 
sammanslutningarsom patientför
bund förbjudna; man misstänkte 
politisk aktivitet under täckman
tel av typdiabetesförening. De här 
förbuden böljade luckras upp. 

Men varför har militären varit 
så overksam, frågade Kent Lind
kvist. Och man skall notera att det 
var först efter den västtyske även
tyraren, Mathias Rusts lyckade 
landning på Röda Torget som 

Gorbatjov gav sig på att kritisera 
armen och de stora militärutgif
terna. 

Kent Lindkvist berättade också 
om en konferens han bevistat i 
Greifswaldhösten 1987. Deltaga
re var partifolk från Östeuropa. 
Från talarstolen utbredde sig en 
företrädare förvad vi brukar kalla 
"mekanisk marxism" och han 
förutsa precis vad som kom att 
hända två år. senare. Han påpeka-

de att diskrepansen mellan pro
duktivkrafter och produktion var 
så stor att den obönhörligt skulle 
leda till ekonomins sammanbrott 
och därmed också ett politiskt 
sammanbrott. Han väckte irrita
tion bland åhörarna och man för
sökte få bort honom från talarsto
len. Men se, det visade sig stäm
ma ... 

Det västliga fmanskapitalet har 
lånat ut enorma summor till Öst
europa; Pengar som använts dels 
till rena subventioner för att hålla 
hela samhället på en låg prisnivå, 
dels till investeringar som har 
misslyckats, beroende på kom
mandoekonomin. Kommando
ekonomi -vertikal ekonomi - kan 
bara fungera när det gäller tunga 
industrier: stål, gruvor mm. Men 
den är totalt oduglig när det gäller 
komponentproduktion: dammsu
gare, kylskåp och liknande artik
lar för konsumtion. Det klarar bara 
marknadsekonomin- den horison
tala ekonomin. Ingen balans alls 
mellan dessa bägge produktions
sätt och konflikterna bara ökar. 

På tal om Polen sa Kent Lind
kvist att det man nu gör där, är att 
göra en svartekonomi vit. Ekono
min i Polen är anarkisk - samma 
svindlare och bedragare som före 
solidaritet, men nu blir de upphöj
da till egna företagare och småka
pitalister. 

L Håkansson i Kristianstad samt 
Fredrik Sundbärg och Frans Ekelund 
i Landskrona, en mager inledning 
och tv! appendix. 

Det finns i avhandlingen ingen 
underbyggd argumentering för det 
befogade i att som i titeln tala om en 
epok. Anna-Maria Biennow är inte 
samhällsvetenskapligt intresserad. 
Hon har inte velat g! in p! den 
ekonomiska och administrativa verk
tighet i vilken stadsarkitekterna ver
kade. Hennes intresse ligger i att se 
dem som skapare av stadsrum. Där
med blir fasadanalysen central i 
hennes avhandling. 

Skapandet av stadens rum faller 
centralt inom vad forskningen på en 
arkitektskola kan avhandla. Vi som 
har en mer materialistisk syn pA 
verkligheten är ändA nyfikna p! vad 
ett mer idealistiskt-estetiskt an
greppssätt kan ge. Tyvärr var inte 
heller metoden för den estetiska anal
ysen av husen i stadens rum pro
blematiserad i avhandlingen, men 
tilllämpningen visar ändA att förfat
taren gAtt systematiskt tillväga. 
Anna-Maria Biennow är att beklaga. 
Hon hade behövt en strängare hand
ledare/examinator för att f! bättre 

Polen är ett jordbruksland och 
jordbruksprodukter är den enda 
naturliga produktionen. Egna 
råvaror för industrin finns inte. 
När de stora godsen delades upp 
och varje lantarbetare fick en jord
lott, odlade de inte mer än de 
behövde för det egna hushållet. 
Och på den vägen är det ännu. 

Dissident ••. 
forts från sid l . 

EmmaBjörk 

dåtida synen på världen och tmg
en. Det fanns en viss ironi i att han 
framlade sina resultat i Lund, där 
källkritiska weibullianer länge 
förhållit sig skeptiska till att an
vändadegamlasagorna -fastderas 
kritik gick främst ut på att sagorna 
inte kunde användas som källor 
till vad som verkligen hänt. Gure
vitj har bidragit till att historiker 
nu återvänder till de gamla sagor
na men med helt andra fråges täll
ningar än förut. 

På en fråga från publiken om 
hur länge mentala strukturer kun
de leva kvar efter det att sociala 
och ekonomiska förhållanden 
ändrats i grunden valde Gurevitj 
att lämna medeltiden och istället 
utgåfrånsin egen sovjetiska verk
lighet. I dessa tidevarv av glasnos t 
när den officiella ideologin inte 
längre helt genomsyrar det offent
liga samtalet dyker det emellanåt 
upp mentala föreställningar som 
har mera släktskap med den gamla 
tsarryska tiden än med marxis
men-leninismen. Sjuttio år av 
socialistisk skolning och fördö
manden av det gamla samhället 
har tydligen varit en alltflir kort tid 
för att dessa sega mentala struktu
rer skulle försvinna. 

Men att mentala strukturer är 
svårförändrade är väl inte helt 
obekant för oss här i Lund. 

EP 

ordning p! det rika material hon 
samlat in. Det hade också varit klokt 
om hon lagt fram avhandlingen vid 
en annan institution, sA hade hon 
sluppit sådana insinuationer och 
if r!! gasättanden som VB för fram. 

Det framgick vid disputationen att 
en av författarens drivkrafter varit att 
visa p! den rika lokala arkitektur
tradition som finns i SUne. De 
skånska arkitekterna var ofta ut
bildade i Köpenhamn, och de ingick i 
dansk och nordtysk skolbildning. 
Stockholmska samtida, såväl som 
historieskrivare, har bara uppfattat 
skånearkitekterna som provinsiella 
avvikare. De behöver sina egna 
historieskrivare, och här har Anna
Maria Biennow gjort en insats. 

Anna-Maria Biennow kan allts! 
gratuleras. Akademiska brister till 
trots har hon åstadkommit ett viktigt 
bidrag till Y stads, Kristianstads och 
Landskronas lokalhistoria och en 
trevlig bok som säkert kommer att 
inspirera många i dessa städer till att 
mer aktivt titta sig runt i stadens 
rum. 

Ann Schlyler 
som var närvarande 
vid disputationen 

Vpk-nej till 
Hardeberga 
Vid sitt senaste medlemsmöte 
antog Vpk Lund ett bostads
byggnadsförslagutarbetataven 
grupp bestående av Sven-Inge 
Cederfeldt, Ulla Hansson, Tho
mas Schlyter och Henrik Smith. 
Vpks ståndpunkt innebär ett 
alternativ till byggandet vid 
Hardeberga som också innefat
tar spårvägen till Dalby. Här 
nedan följer utdrag ur den text 
som antogs på mötet. 
"Vi presenterar förslaget huvud
sakligen som en karta med de 
områden vi föreslår förutbyggnad 
inritade. 

Nedan följer några kommen
tarer i punktform till vårt förslag: 
l Eftersom vårt uppdrag var att 
föreslå en alternativ utbyggnad till 
Hardebergastaden har vi försökt 
hitta områden som ytmässigt 
motsvarar denna utbyggnad. 
2 Vi föreslår att Lund expande
rar mot norr och, i mindre grad, 
mot öster. Vi menar att möjlighe
terna att bygga ut Lunds tätort i 
andra riktningar är mycket begrän
sade och att även utbyggnaden 
mot öster (utöver tidigare förslag) 
bara kan bli av begränsad omfatt
ning. 
3 Vi föreslår en relativt stor 
utbyggnad av Dalby. Av natur
värdsskäl vill vi inte att Dalby 
expanderarmotöster. Därförföre
slår vi att utbyggnad sker åt söder. 
4 Ett villkor för utbyggnad av 
Dalby bör vara att en spårväg 
byggs som förbinder Lund och 
Dalby. Utbyggnaden av Dalby är 
tänkt att ge underlag för en sådan 
järnvägsutbyggnad. Vi föreslåren 
delvis annansträckning av järnvä
gen än tidigare. 
5 I övrigt innehåller förslaget 
smärre exempel på utbyggnad och 
förändring av markanvändning. Vi 
föreslår att en rad vägar utgår och 
att Svenshögsvägen får ändrad 
sträckning." 
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Möjlig väg ... 
forts frtJn sid 2. 
visar att en aktiv, kämpande lokal 
facklig organisation väl förmär 
motverka detta Den måste mot
verka utslagningstendenser inom 
produktionsgrupperna, fortsätta 
driva de traditionella fackliga frå
gorna och utveckla medlemsde
mokratin. 

Frågan är om inte vänstern 
måste se kampen för en ny arbets
organisation som en av de viktiga
ste beståndsdelarna i en strategi 
för socialistisk förändring. De 
arbetare som lär sig behärska sin 
arbetsplats blirmermotiverade att 
ställa krav på verkligt inflytande 
över företaget, och i sin förläng
ning, ställa krav på ägandet Detta 
i en situation där ägandet alltmer 
skiljs frånsjälva produktionen, och 
stora industriföretag med tusen
tals anställda öppet bollas mellan 
rivaliserande kapitalgrupper. 

VpkLund, styrelsen 

Inte i Lund 
Det har blivit känt att vpks 
centrala ekonomi är rutten och 
att Ny Dag upplevs som en stor 
ekonomisk belastning. 

Vi vill för ordningens skull 
meddela att partiföreningen i 
Lund har god ekonomi och att 
detta gäller även VB vars över
vägande kostnader täcks av pre
numerationerna. Och som vi 
förut påpekat: läggs Ny Dag ner 
blir VB partiets enda spräkrör 
med veckoutgivning. Det kom
mer t ex att bli oss som radions 
tidningskrönika citerar! 

Verkligheten 
och dess hemligheter 
Läser i tidningen och ser på TV att 
VPK Lund på medlemsmöte be
slutat att själv byta partibeteck
ning oberoende av vad kongres
sen beslutar. Referatena ger in
tryck av att hela VPK Lund står 
bakom beslutet 

Så är inte fallet, det finns både 
motstånd och osäkerhet Det be
höver inte heller vara så att detta 
motstånd och denna osäkerhet är 
ett maskerat ställningstagande för 
själva kommunismen och dess 
ideologi, som den tidigare uttryckt 
sig. 

Det kan i stället vara frågan om 
motstånd mot själva den banala 
bokstavsdiskussionen och mot ett 
intolerant, hetsigt agerande som 
mer tillfredsställer ett ytligt be
grepp om verkligheten än själva 
sakfrågan. Mångamedlemmarvill 
behålla sin självständighet i tanke 
och handling utan att ständigt bli 
påtvingade ultimativaställningsta
ganden. 

Att delar av VPK Lund agerar 
på detta panikartade sätt tolkar jag 
som en rädsla för att i dagens 
verklighet vara annorlunda. I ett 
konformistiskt samhälle som det 
svenska är det naturligtvis jobbigt 
att vara annorlunda Det kan in
vandrare, olika kvi.imogrupper, 
avvikande individertillåtasig vara, 

K2rin Il lom 
Uardav~gEJn D: B5 
223 71 Lund 

men för en välanpassad uppåtsträ
vandemedelklass är detnaturligt
vis mycket svårt. 

Det allvarliga är - och därav 
motståndet och osäkerheten- att 
att denna rädsla uttrycker sig inte 
enbartsomenallmänsträvanefter 
förändring utan vill konkretisera 
sig som politiskt program och som 
politisk kraft. 

Därför dessa hyllningar från 
Lund och Växjö till ett pragma
tiskt parti som i protestantisk etik 
arbetar och "gör" i stället för att 
tala. Ideologiska skillnader, histo
riska förlopp, definition av be
grepp, skall antingen förkastas, 
glömmas eller ignoreras. 

Alla: socialister, vänster i all
mänhet, vänster i synnerhet, 
"demokratiska kommunister", 
miljöaktivister, ouvrierister, syn
dikalister, kvinnoaktivister, alla 
under samma emblem. Alla för att 
mera kämpa mot socialdemokra
tins högervridning än kapitalets 
herravälde. Begreppsarbetets 
möda firar inga triumfer idag. 

Om det nu är så att vi måste 
börja om från början låt oss då 
börja från djupet av dagens pro
blem och inte från deklarationer
nas ytlighet 

J ag anser fortfarande (me culpa, 
meaculpa, meamaximaculpa) att 
ett politiskt parti har uppgiften att 
avslöja verklighetens hemlighe
ter,lnldersökaderörelselagarsom 
direkt och indirekt är avgörande 
för våra liv. För att säga det med 
Anders Ehnmarks ord- jag tror 
fortfarande på partiets jacobinska 
uppgift: befrielse. 

Nya sociala, politiska och 

mänskliga förhållanden kräver 
förklaringar som genom att bli 

Tecknaren tiinki!r sig att tvtJ lundaprofiler i sin himmel reagerar med anledning av att 
karnevalsgeneralen kommer frtJn Småland och heter Claes Virdeborn. 

POSTTIDNING 

politiska program blir uppenbara 
för alla och skapar alternativa 
handlingar, som leder till frihet. 

Det finns dom som påstår att 
situationen idag i många stycken 
liknar den pre-marxska med ett 
kapital som är allestädes närva
rande och starkt Detta kapital och 
i synnerhet fmanskapitalet är idag 
den endakraft av världsmått Som 
kontrast till detta olika, socialisti
ska rörelser, av mer eller mindre 
utopisk karaktär och en socialism 
som kan accepteras enbart om den 
förkastar själva socialismens ide. 

Men till skillnad från Marx-ti
den finns det en ny historisk faktor 
och det är det kommunistiska 
experimentets politiska tragedi. I 
denna verklighet kan ett parti dra 
de nödvändiga slutsatserna av vad 
den behöver göra och vad den inte 
skall göra för att förändra världen. 
Det politiska partiet blir skyldigt 
att sätta samman olika nivåer av 
erfarenheter, av makt, av vanmakt 
och av missbruk av makt och på 
detta grunda partiets program, att 
med andra ord sammanföra be
frielse och frihet. 

Kanske är den uppgiften vansk
lig och farofylld men mycket mer 
konstruktiv än en allmän strävan 
till komformism. 

Dixit et salvavit anirnam meam 
(jag har sagt och räddat min själ). 

T arcisio Bommarco 

KOMPOL studiecirkelrum 1 Må 21.5 
kl19.00 Temamöte inför nämndernas 
budgetbehandling samt disk om sam
lad kulturnämnd. 

BLÅSORKESTERN. Ingen rep på sön
dag l 

Detta nummer gjordes av bl a Lars 
Borgström, Rune Liljakvist och Gunnar 
Sandin. 

Kontaktredaktör för nästa nummer 
Gunnar Sand in, tel135899. 

Hemma
Rectangle


