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VPK Lunds styrelse 

För svenska kommunister är sam
bandet mellan demokrati och so
cialism oupplösligt. Det innebär 
att VPK vill utvidga och inte på 
någon punkt inskränka de demo
kratiska fri- och rättigheter som 
det svenska folket erövrat - till 
stor del genom arbetarklassens 
kamp. Tvärtom vill VPK utvidga 
demokratin till att omfatta alla 
samhällsområden. 

Detta synsätt gör att vi med 
oro och avsky sett de systema
tiska och djupgående inskränk

-ningar i demokratin som före
kommer i de flesta stater som 
kallar sig socialistiska. Till råga 
på allt har dessa inskränkningar 
ofta rättfardigats i marxistiska 
termer, trots att t ex samman
smältningen av parti, stat och 
fackförening är främmande för 
den socialistiska visionen. 

Därför följde VPK med intres
se och stora förhoppningar Prag
våren och dess sociala och demo
kratiska experiment, och därför 
fördömde och fördömer VPK 
Warszawapaktens våldtäkt av och 
fortsatta maktutövning mot 
Tjeckoslovakien s folk . 

Därför glädjer sig VPK nu åt 
den polska arbetarklassens fack
liga och demokratiska landvin
ningar och önskar det polska fol
ket framgång i uppbygget av so
cialistiska och demokratiska orga
nisationer. Särskilt hoppas vi att 
Polens förenade arbetarparti ska 
nå full framgång i sina strävanden 
att bredda partiets förankring och 
få en ledande roll genom folkets 
förtroende - inte genom diktat 
och polisvälde. 

Därför kräver VPK nu ett 
omedelbart s! u t på all utländsk 
inblandning i Polens angelägen
heter. Till Sovjetunionen och 
andra Warszawapaktsländer riktar 
vi uppmaningarna: 

Slut med lögnpropagandan 
mot "Solidaritet" och det polska 
folkets strävanden! 

Upphör med vapenskramlet 
och skrinlägg alla eventuella pla
ner på en militär inmarsch! 

Låt det polska folket och 
dess organisationer själva avgöra 
hur Polens socialism ska byggas! 

Lösn ris 1 kr 

Fredsrörelse 
på frammarsch 

Förra fredagens fredsde
monstration samlade över 
1200 deltagare, vilket är en 
hög siffra nuförtiden. Bland 
de stillsamt sjungande demon
strantema Sågs mänga nya 
ansikten - en påminnelse om 
att fredsfrågorna har en bredd 
som går längt utöver den 
traditionella Vänstern. 

Kvinnorna har alltid spelat en 
viktig roll i fredskampen . Det var 
därför in te särskil t märkvärdigt 
att just en rad kvinnoorganisa
tioner tagit initiativet, att på 
årsdagen av NATO-beslutet att 
ytterligare upprusta Västeuropa, 
mana till riksomfattande demon
strationer. Men visst fanns många 
män också med i tåget och det 
var ju också meningen. 

60-talets fredsrörelse 
Under andra hälften av 60-

talet hade vi också ett kraftigt 
uppsving för fredssträvanden 
med en koppling till krav på 
ökat u-landsbistånd. Det var då 
den unga Sara Lidman för första 
gången uppträdde på barrikaden. 
Denna rörelse bröt udden av 
den värsta kommunisthetsen un
der kalla kriget. Därmed blev den 
antiimperialistiska kampens nöd
vändighet synlig för mån!rl som 
då var unga. Men tyvärr far man 
väl säga att den militanta anti
imperialismen totalt lyckades 
tränga undan fredsrörelsen. 

SVIKINTE 
Pionjärerna! 
Pionjärfesten på lördag är in

>tälld! 

Om kriget kommer ... 
25 000 utan skyddsrum 

Värlfl.äget idag är än mer 
absurt än för 20 år sedan: 
u-landsbiståndet minskar och rust
ningskostnaderna ökar lavinartat. 
Hela kontinenters utplåning är en 
fråga om minuter. Det är väl 
uppenbart att fredsfrågorna mås
te.. spela en fram trädande roll 
under 80-talet. Men samtidigt 
fortsätter den väpnade antiimper
ialistiska kampen i framför allt 
Latinamerika och vi kan inte 
stå likgiltiga inför den. 

Och om det ska bli fest efter 
nyår och om det ska bli någon 
verksamhet alls efter nyår - är 
mycket oklart! 

Det är nämligen KRIS på vuxna 
eller/och äldre ungdomar som kan 
ställa upp på pionjärerna. 

I en tid och i ett samhälle där 
borgerligheten s -- högervridningen 
- sätter sina klor i våra barn allt 
hårdare och .allt öppnare, be
höver barnen verkligen ett alter
nativ. 

Satsa på framtiden och satsa på 
barnen. Gör något - gör det som 
pionjärledare. Barnen - pionjär
erna fmns, lokalen fmns (om än 
så liten). 

SVIK DOM INTE, ställ upp 
och anmäl dig till Birgitta 
Bommarco tell4 51 85 . 

Fredsdemonstration fö"a vec
kan i Lund (kapprustningen, 
Reagan, Polen .. ) - . Vad gör man 
om det Otänkbara skulle inträf
fa?! Om det blev krig - eller ett 
storhaveri i Barsebäck. 

Att gasmasker och jodtabletter 
inte räcker till vet vi, men hur är 
det med skyddsrummen? VB har 
tittat på Lunds kommuns Skydds
rumsplan från 1978. Där beräk
nas det totala behovet av skydds
rumsplatser till drygt l 00 000 
platser. Den aktuella bristen på 
skyddsrumsplatser uppges till 
25 000! 

Skyddsrumsplanen innehåller 
en genomgång av läget i olika 
bostadsområden. Man kan tyd
ligen känna sig relativt lugn om 
man bor på Klostergården, Norra 
Fäladen, Linero Kobjer-Klosters 
Fälad . I de flesta övriga områ
den är det större eller mindre 
brist på platser. Det gäller t ex 
stadskärnan, där det beräknade 

nybyggnadsbehovet uppgår till 
ca 10 000 platser. Meningen är 
att ~dana brister ·ska byggas 
bort 1 och med nybyggelse i 
områdena, och i centrum byggs 
det ju en del. (Om inte skydds
rum prutas bort i rådande bud
getläge?). Men i vissa andra 
bostadsområden, där det inte 
planeras · nybyggelse, · saknas 
skyddsrum nästan helt. Det gäller 
t ex Oscarshem och Vallkärra
torn, som är helt utan skydds
rum. På Östra Torn har 2500 
personer 320 ' platser · att dela 
på. Universitetet är en arbets
plats · med mycket stor brist 
på skyddsrum, det råder under
skott i en del industriområden 
och även lasarettet har »ett visst 
underskott.. 

Av. skyddsrumsplanen framgår 
ochsa att Lund har en »förvar
ningstid:. på tre minuter. Vet 
du vad du ska ta vägen inom 
tre min u ter? 

Det fmns sällan enkla lösningar 
på svåra problem och vi får inte 
begå misstaget att sätta fredskamp 
och antiimperialistisk kamp i 
oförenlig motsättning till varan
dra, men heller inte blunda för 
problematiken. 

FH 
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Det sista ärendet 1980 i kom
munfullmäktige .i Lunds kommun 
gäller ·borgen för lån på 5 milj kr 
för uppförande av Tempos P-hus .. 
Man räknar med att sätta igång 
bygget den l augusti 1981 trots 
det kompakta motståndet, som 
lundaborna visat mot det full
komligt vansinniga bygget. Men 
sista ordet i den här frågan 
är inte sagt i och med fullmäk
tigesammanträdet den 18/12', som 
blir det sista med yttrandeproto
koll. Kampen mot P-huset går 
vidare. Förnuftets synpunkter 
måste till slut segra! 

Vi närmar oss alltså slutet av 
1980. Historiskt kommer detta 
år att framstå som det år då 
högerkrafterna med SAF i 
spetsen ytterligare stegrade att
ackerna mot de arbetande SRF 
drar upp riktlinjerna och borgar
regeringen verkställer omfördel
ningspolitiken varigenom kapital
ägarna får sin profit garanterad 
och utvidgad alltmedan arbetare 
och tjänstemän får sin standard 
sänkt. 45 miljarder kr ligger som 
likvida medel ute i industrin 
utan att komma till använd
ning ändå kräver Wallenberg en 
lönesänkning på 15 procent för 
att säkra investeringar i svensk 
exportindustri. 

storlockouten 
Efter storlockouten i våras ledde 

forhandlingarna till en liten real
lönehöjning för lönearbetarna. 
Denna tog dock regeringen snabbt 
tillbaka. Först kom prisökningar 
och så småningom en moms
höjning och ökningen blev snabbt 
förvandlad till en reallöneför
lust. Regeringens sparpaket inne
bär nya försämringar för låg- och 
medelinkomsttagare och jord
bruksuppgörelsen som just blivit 
klar leder enligt pris- och kartell
nämnden till en prishöjning på 
mat- och dagligvaror om 12 % 
från den l januari. Till detta 
kommer hyreshöjning på över 
100 kronor for en normallagen
het. 

Folkkampanjen och l maj 
Under 1980 blev Folkkampan

jen en bred och entusiastisk rö
relse mot atomkraft och för en 
fornuftig enerppolitik, som inte 
plundrar ut vara begränsade till
gångar och som inte förkväver 
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det levande livet. Linje 3 fick 
inte flest röster, men kampen 
måste gå vidare för en energi
politik i folkflertalets intresse. 

l maj visade än en gång att 
tilltron till vpk :s politiska linje 
fortsätter att växa. 3000 ställ

de i Lund upp för Arbetarpoli
tik och Socialism. 1-majfesten 
arrangerades i ett cirkustält se
dan lockouten utestängt oss 
från folkparken. Arbetarnas hög
tidsdag 1980 blev en kraftfull 
manifestation för den lösning 
som är folkets. 

Höstfesten 
I förberedelsearbetet for höst

festen i mitten av augusti fOr
stönles vår partilokal vid en an
lagd brand. Trots det kunde vi 
genomföra festen på Sankt Hans 
backar. Den blev visserligen våt 
lerig och kämpig, men vi gjorde 
en stor vinst som in te är så där 
direkt mätbar. Vi visade att vi 
trots svärigheter och motgångar 
kunde genomfora festen och 
sammanlagt kom det 6000 under 
de två festdagarna. 

Så den 6 november anlades 
brand nummer två i vår ordina
rie partilokal och förhoppningen 
att kunna flytta in under bör
jan av december gick om intet. 
Vi får nu vänta till april och hål
la tillgodo med den trånga och 
avsides liggande lokalen på 
Trollebergsvägen. Men vi fort
sätter att kämpa. 

Polen 
Vi fortsätter kampen för bätt

re villkor för folkflertalet och vi 
fortsätter kampen för att bryta 
borgarväldet i Lund och i Sverige. 
Den internationella politiska verk
ligheten har påtagligt forändrats 
under året. Polens arbetare har 
rest sig och inlett en kamp för en 
demokratisk utveckling i landet. 
Alla påtryckningar mot Polen 
te fOrdömas och det arbetande 
folket måste ha allt stöd i den 
demokratiska uppbyggnaden, som 
ju är socialismens forutsättning. 
Med en hö~radministration i 
USA blir svangheterna stora i 
Latinamerika. Nicaragua behöver 
allt stöd i forsvaret av revolu
tionen liksom El Salvadors folk 
behöver allt stöd i slutkampen 
mot den fascistiska militärdikta
turen. I domkyrkan har i dagar
na politiska flyktingar inlett en 
hungerstrejk till stöd för fång
slade kamrater i Uruguay där 
folket kämpar mot en USA
stödd fascistisk militärdiktatur. 
Ge ditt stöd till hungerdemon
stranterna! 

1981 väntar många arbetsupp
gifter för arbetarrörelsen. Många 
fackförbund har kongresser lik
som LO. Även vpk har kongress 
1981. Ställ upp i arbetet och 
kampen for arbetarpolitik och 
socialism för 80-talet! 

Du behövs i kampen for att 
slå tillbaka högerkrafterna och 
du behövs i kampen mot Tempos 
P-hus! 

Socialismen behöver dig! 

Julen närmar sig och med den 
julbadet. Det förlägges lämpligen 
till nya Högevallsbadet, åtminsto
ne av den som främst är badpo
litiskt intresserad. Det har ju förts 
en de; insändanlebatt, men det är 
först vid besök på platsen som 
sanningen fram träder i sitt fulla 
ljus. 

Själva hallen är inte så dum. 
Jag föll omedelbart för vågma
skinen och tar härmed offent
ligt tillbaka alla de ironiska an
märkningar jag fållt över den -
det är jätteroligt att plaska om
kring i de stora vågorna, kan 
jag meddela. Den mera regul
jära simbassängen är i stort sätt 
reserverad för Poseidon och de
ras träningsverksamhet - vi van
liga motionssimmare får trängas 
på två banor. Jag fattar inte 
varför det ska vara på det sättet 
och varför vi fmner oss i det. Det 
tycks vara ett genomgående drag i 
Lunds kommunala fritidsverksam
het att det är klubbarna som be
stämmer, medan en vanlig oorga
niserad motionär lika gärna kan 
gå hem och lägga sig. Fritids
korporativism skulle man kunna 
kalla det. 

Undermåliga u try m men 
Hopptom och därmed takhöjd 

har kostats på, i gengäld har det 
blivit lite påvert på andra ställen, 
Ett litet och gyttrigt omklädnings
rum, med halvskåp ovanpå varan
dra, skåp som är för små fOr att 
ytterkläderna ska få plats och där 
man på golv och bänkar bokstav
ligen får trängas med av- och på
klädande. Dusch- och tvättutrym-

m 0 

mena är sämre än i en vanlig 
skolgymnastiksal, inte ens en hyl
la a t t lägga av sig glasögon på och 
en halvljummen bastu där man 
f'ar stå i kö för att komma in. För 
att lätta plågorna öses över detta 
skvalmusik. Att bada kan ju vara 
en fantastisk avkoppling, en åter
hämtning, en sensuell upplevelse 
och så har man byggt detta! 

Bad och politik 
J ag vet inte hur ett av vpk 

byggt badhus skulle sett ut och 
visst är det lätt att kritisera. Men 
inte har borgarna demonstrerat 
någon särskild kompetens som 
byggherrar i det här fallet. Tage 
Erlander (s), gammal lundensisk 
kommunalpolitiker, gjorde på 
trettiotalet en stor insats i byggan
det av Lunds badhus, det som låg 
på samma plats tidigare. Olof 
Nordström (m) lämnar vid års
skiftet ordförandeskapet i Fritids
nämnden och har varit huvud
personen i det här segslitna ny
bygget. Man kan hoppas att han 
inte vill bli ihågkommen som 
upphovsmannen till de eländiga 
tvätt- och omklädningsutrymmen 
som nu fmns. Måtte han ta sitt 
ansvar och kräva tilläggsanslag 
för ombyggnad av dessa utrym
men till en dräglig standard. 

Hur ett bra badhus ska se ut? 
Ja, jag har nu hört av flera · bad
mästare att det bästa de känner 
till ligger i . Växjö. På närmre h~ 
kan jag bara rekommendera Tolv
åkersbadet i Löddeköpinge : fmt i 
skalan, enkel och praktisk ut
formning,. vackert ljus och en 
underbar akustik. 



ckpolitik 
Förhandsreferat 

Det finns de som tror att det 
faktum att Veckobladet går i 
press på torsdagsmorgon skulle 
hindra oss från att referera 
torsdagskvällens fullmäktigesam
manträde, det sista för året. 
Dessvärre är det inte så - allt 
är ytterst förutsägbart . Det är 
bara vår naturliga skamkänsla som 
hindrar oss från en komplett 
redovisning. Jan Mårtensson i 
sydsvenskan tycker att proble
met med fullmäktige är att där 
pratas skit. Det gör det väl ibland, 
men hans diagnos är ytlig och ty
der på ett vällättköpt politiker-
f~rakt. .. 

'~ Brist på civilkurage 
Problemet i Lunds fullmäktige 

är ju i stället frånvaron av debatt , 
rädslan för politik, avsaknaden av 
kontakt med breda väljaropinio
ner, oviljan att ta sakskäl eller att 
n~nsin ~ndra en uppfattning. Se 
pa socialdemokraterna som tiger 
sig fram i fråga efter fråga. Se på 
borgarnas sätt att vägra disk u te
ra och att över huvudtaget inte 
behandla motioner som kommer 
från fel håll. Eller för den delen, 
se på vpk:s rädsla att någon gång 
antyda att det kan fmnas mer än 
en mening fåreträdd i partiet. 
Till detta kommer så den i hela 
fullmäktige katastrofartade bris
ten på civilkurage, den gnutta av 
mod . so~ .krävs för att våga stå 
for sma as1kter. I den här krö
nikan sas för ett tag sen några 
uppskattande ord om Gertrud 
Af1lju.ng, (fp)-suppleant i full
mäktige. Det var inte bara skämt 
- hon är en av de få som visat 
just denna gnutta. 

~~J 
Sprickorna i muren 

Blockpolitiken blev alltså borg
arnas svar på vpk :s stora valfram
gång förra hösten. Den har fun
gerat ett år och väl nått sina 
avsedda resultat: nog märks det 
en trötthet i vpk-lägret inför 
detta att ständigt tala som till 
en vägg. Men i längden slår en 
sådan p o !i tik tillbaka och jag 
tror att de inblandade kommer 
att få betala ett högt pris i form 
av leda och olust i de egna leden. 
Att sitta och tiga, att ständigt 
forhärda sig föder efter hand ett 
~älvförakt . Det här är naturli~t
vis en idealistisk avvikelse fran 
min sida och uttryck för alltför 
optimistisk märmiskosyn, men 
nog bör det vara en och annan i 
fullmäktige som sover illa om 
natten. Alltså är det min tro att 
nästa kommunalpolitiska år blir 
annorlunda och roligare, med 
friska avhopp och upprorsungar, 
med gamla apparatchiks och parti
gängare som bekmnner sina syn
der och visar Ii te mänskligare 
sidor. Själv har jag uppnått en 
tillflillig övermättnad av lunden
sisk kommunalpolitik - den står 
mig upp i halsen - men det ska 
väl lätta framåt mitten av janu-

~ 
ari. 

Lucifer 

Nygammal 
barnomsorgsplan 

Årets upplaga av Lunds kommuns Barnomsorgsplan har 
kommit ut. Bilden på framsidan är densamma som förra 
året, men i år är färgen på omslaget ljusblå.. Omslaget 
stämm.er väl överens med innehållet: Borgerlig kompromiss 
med v1ss moderat betoning, det blir väl ungefär ljusblått ... 
Och den nygamla omslagsbilden påminner om att större 
delen av 1981 års planerade utbyggnad består av daghem och 
fritidshem som var planerade att byggas redan 1980 -79 el-
ler ännu tidigare. ' 
Det är alltså dags att skriva remiss
svar på barnomsorgsplanen. Som 
va~ ~ ~ti8ett -FOldan 
vanligt ligger remisstiden vid jul
och nyårshelgerna, remissvaren 
ska vara inne den 16 :e januari. 
Förra året skrev ett 20-tal instan
ser remissvar: politiska partier, 
fackföreningar, kommunala 
nämnder och föreningar som den 
för Bättre barnomsorg, Husmo
dersföreningen och Revinge Byfö
rening. 
Barnomsorgsplanen är ett A4-
häfte på ca l 00 sidor. Den inne
håller ett antal citat ur statliga 
förordningar och målsättningar 
för barnomsorgen , en beskrivning 
av den nuvarande barnomsorgen i 
Lund, på olika ställen i texten in
strödda förslag till förändringar 
samt en mängd tabeller, kartor 
och ( tom i en diagram

Men den 
svår att få tag 

) 

får om man som intresserad all
männhet frågar efter barnom
sorgsplanen vid Socialförvaltning
ens expedition, är istället »Sam
manfattningen», en liten 9-sidig 
broschyr . (Samma bild, men 
mörkblått omslag.) 

Fri entre' 
Lunds kommuns musik- och 

teaterverksamhet har i flera år 
tillämpat fritt inträde för barn 
och ungdom . Men detta stör 
borgarna i Musik- och Teater
nämnden . 

Gång på png tar man upp 
:Xågan om aterinförande av av
gift till diskussion. Centerns Bo 
Tegenborg tycker att det är stö
tande med fritt inträde eftersom 
även barn måste lära sig att allt 

l och för sig är det inget fel att 
sammanfatta barnomsorgsplanen. 
Den innehåller mycket dökött. 
Men den här sammanfattningen är 
alltför . kortfattad och allm~ 
håll. Den ger in te tillräckligt 
underlag för att den som enbart 
läser sammanfattningen ska kun
na ta ställning till det som står 
där ._Ett exempel : 
I Sammanfattningen beskrivs frå
gan om personaltätheten i denna 
mening: 

Nuvarande personaltäthet med 
i regel tre anställda på tio barn i 
småbarnsgrupp och tre anställda 
på femton barn i syskongrupp 
kommer att vara i stort sett 
oförändrad under planperioden. 

Det kan ju tyckas som en rätt 
entydig och oförarglig mening. 
Men, ett viktigt ord i den är ~i 
regel» . Det vill säga: in te bara 
~regeln:. om tre personal per av
delning - utan även undantagen 
från denna regel, kommer att 
vara ~oförändrade~ (uttrycket 
lli stort settJI verkar bara vara en 
politisk säkerhetsmarginal utan 
förpliktelser). Om man översät
ter det Orwellska nyspråket till 
vanlig svenska blir det alltså : 

De äldre daghem som idag har 
en personaltäthet på bara 2 l /2 
personal per avdelning , kommer 
inte att få den tidigare utlovade 
utökningen till 3 pers/avd under 
den närmaste femårsperioden. 

Reservationer 
Längst bak i den reguljära 
Barnomsorgsplanen hittar man 
VPKs och SAPs reservationer. 
Även där känner man igen sig om 
man läst tidigare reservationer och 
remissvar, eller om man deltog i 
demonstrationen eller paneldebat
ten i november. 

Kravet på kraftigare utbyggnad 
förs fram av båda oppositionspar
tierna. (VPK dock kraftigare än 

kostar pengar. Moderaterna hän
visar till att ungdomarna stör 
etc. Det har t om påståtts att 
teatern används som barnpar
kering medan föräldrarna går och 
handlar. Var man nu kan handla 
på fredag- och lördagskvällar som 
brukar vara teaterns öppettider! 
Allt detta är givetvis nonsens. 
Fakta är emellertid att antalet 
betalande besökande på teatern 
ökade markant sedan man av
skaffade barnavgiften. 

På nämndens sista samman
träde var frågan åter uppe till 

· ~iskussion. Men borgarna vågade 
mte i detta läge återinföra av-

Barnomsorg 

Lunds kommuns 
Barnomsorgsplan 
1981-85 

socialdemokraterna, särskilt på 
fritidshemssidan.) De båda parti
erna ställer också upp på kraven 
från novemberaktionen om vika
rie från första sjukdagen och 
3 personal till de avdelningar där 
det nu är färre. 

De vill ockr1 båda dra in ansla
gen till privata förskolor. Istället 
vill man på kommunens daghem 
pröva »föräldrakooperatiVl!(VPK), 
och »föräldramedverkan» och 
»alternativ pedagogikll (s). 

Nyheter 
Ett par nyheter jämfört med 

tidigare år fmns dock i Barnom
sorgsplanen. Pen tillsynsform som 
ska expande1 t nest (med 270 % 
på fem år) är {amiljedaggruppen, 
dvs sk trebarnssystem. Det är en 
tillsynsform som läpmar sig för 
föräldrar med korta arbetstider 
och stor bostad. 

Vidare planerar den borgerliga 
majoriteten att införa regeln att 
man måste arbeta minst 30 tim/ 
vecka för att få daghemsplats. 
Detta går VPK och SAP emot. 
liDet är anmärkningsvärt att 
ingen undersökning gjorts av 
vem som drabbas av en sådan 
30-timmarsregel. VPK kräver en 
sådan undersökning innan beslut 
fattas.»(VPKs reservation) . 

30-timmarsregeln, som alltså 
enbart skulle gälla daghem, är 
ett försök av borgarna att styra 
in delar av daghemskön på fa
miljedaghem, eftersom de är 
billigare per plats än daghemmen. 

Veckobladet får säkert anled
ning att återkomma i de här frå
gorna. VPK ska naturligtvis ock
så utarbeta ett remissvar på barn
omsorgsplanen . Den som har 
synpunkter på barnomsorgen i 
Lund kan höra av sig till remiss
gruppen, genom Jan Hinderson, 
te! 127 126. 

giften. I stället beslöt man åter 
ta ställning till frågan efter 
vårens verksamhet. Ett exempel 
på tekrliken att ta obekväma 
beslut när folk är på semester? 

Från vpk:s sida hävdades däre
mot att verksamheten skulle per
manentas. Om någom ompröv
ning ska ske så kan man i stället 
göra den i samband med nästa 
valrörelse. 

-tillsvidare 
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Kommunistisk Ungdom i Lund 
har sedan mer än två år tillbaka 
en skoltidning som delas ut på 
Lunds skolor. Eleven heter den. 
I fö"a veckan kom ett nytt num
mer ut. 
Eleven är ett ovanligt sätt att göra 
propaganda. Eleven tar inte så of
ta upp KU och VPK. Men å andra 
sidan ger man eleverna en massa 
fakta som de kan använda själva. 
Eleven kan in tressera de flesta 
elever. På så vis gör man KU mer 
populärt. 

Till det hör att man gör en 
snygg tidning. Det sist utkomna 
numret uppfyller det kravet. Man 
har t.o.m. gått över från att häfta 
ihop A4-ark i kanten till att ha en 
riktig vikt kant. Bl.a. för att flra 
detta är det senaste numret ut
ökat till 12 sidor. 

I det senaste numret tar man 
bl.a. upp den borgerliga budge
tens nedskärningsresultat på skol· 
sidan. Man strör också elakheter 
mot moderatema omkring sig. 

Eleven är vårt viktigaste ansik 
te utåt på skolorna. Därför ska vi 
satsa vidare på tidningen. Men det 
krävs mer pengar som vi måste få 
in bl.a. genom prenumerationer, 
säger Richard Henricsson, nyvald 
skolansvarig i KU-klubben. 

För att minska organisationens 
utgifter, säljer man förutom pre
numerationer, också stöd tior .. 

Prenumererar man får man tid
ningen minst 4 gånger per år med 
sammanlagt minst 24 sidor. VB 
kan rekommendera skolintressera
de att göra det. Det är ett bra 
sätt att ha reda på lite vad som 
händer på Lunds skolor. 

Prenumeranter sätter in 12:
på pg 986008-1 till KU-Eleven. 
Märk: Prenumeration. Vill man 
köpa stödtian gör man på mot
svarande sätt. Då får man också 
en tidning. 

Hungerstrejk 
i Domkyrkan 

Från och med onsdagen den 
17 december kommer ca 15 
uruguayanska flyktingar hun
gerstrejka i Lunds domkyrka 
under banderollen »Frihet åt 
alla politiska fångar i 
Uruguay». 
Många av de hungerstrejkande 
har själva suttit i det koncentra
tionsläger där man nu befarar 
en massaker. Juntan har blivit 
desperat efter valnederlaget i 
november och vill undanröja 
obekväma vittnen. Redan har 
två tångar spårlöst forsvunnit 
och en, Jorge Dabo (tidigare 
simlandslagets tränare) har-tor
terats till döds. Släktingar och 
vänner till fångarna hotas av 
kidnapparpatruller. 
- Vi kommer att försöka hålla 
ut till nyårsafton, säger en av 
de hungerstrejkande, men i kyr
kan får vi nog bara vara till jul
afton, se ' n flyttar vi nog över 
till Folkets hus. 

Det har bildats en solidari
tetsgrupp i Lund for mödrarna 
på" Plaza de Mayo i Argentinll. 
Efter militärkuppen 1976 har mer 
än 30 000 människor försvunnit 
efter att ha blivit kidnappade av 
polis och militära säkerhetsstyr
kor. 

»Mödrarna:., som är anhöriga 
(mor,syster, dotter, hustru, fäst
mö) till de forsvunna, låter sig 
inte tystas. Men juntan försöker 

Enig aktion 
Bakom hungerstrejken står 

urugaayaner från olika föreningar. 
Man kallar sig he(t enkelt ~uru
guyaner i Sverige~ . Strejkar av 
samma slag forekernmer även i 
andra europeiska länder. 

Följande krav riktar man till 
den svenska regeringen: 
l. Bildandet av en internatio
nell kommission som kan garan
tera. de politiska fångarnas och 
deras familjers liv. 
2. Det omedelbara återfmnandet 
av de fOrsvunna tångarna från 
koncentrationslägret :.Libertad~. 
3. Det omedelbara avlägsnandet 
av dem som är ansvariga fOr 
fångamas hemska förhållanden. 

skrämma dem. Det behövs där
fOr internationellt stöd. Man kan 
t ex skriva till de argentinska 
myndigheterna och protestera .. 

solidaritetsgruppen i Lund fOr 
mödrarna på Plaza de Mayo 
Sunnanväg 14 L 
22226 Lund 
Tel. 046/132269 , 145175 
145161,137236 

Alternativa jular 
Dagtid julafton, juldagen, an

nandagen på POR TVAKTSSTU
GAN (Socialförvaltningen). 

Dagtid julafton, juldagen .> och 
annandagen på församlinghemmet 

UGGLAN, PETERSGARDEN. 
V ANSK.APENS HUS julafton 

kl 17-, juldagen 15-, annandagen 
17-, nyårsafton -19, nyårsdag -17. 
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Nya 
S taffansvisan 

Staffan var en stalledräng 
vi tackom nu så gärna 

Och arla steg han ur sin säng 
Alltför den röda stjärna 

ingen dager synes än 
Stjärnorna på himmelen de blänka 

Staffan har ej gods och gull' 
vi tackom nu så gärna 

Han går i strid för folkets skull 
Alltför den röda stjärna 

ingen dager synes än 
Stjärnorna på himmelen de blänka 

Staffan har ej ro och frid 
vi tackom nu så gärna 

Han kämpar jämt i folkets strid 
Alltför den röda stjärna 

ingen dager synes än 
Stjärnorna på himmelen de blänka 

Men Staffan tigger ej om tröst 
vi tack om nu så gärna 

Ty snart vi får varenda röst 
Alltför den röda stjärna 

ingen dager synes än 
Stjärnorna på himmelen de blänka 

Staffan är en kommunist 
vi tackom nu så gärna 

Han jobbar tyst och segervisst 
Alltför den röda stjärna 
fast ingen dager synes än och 
Stjärnorna på himmelen de blänka. 

Stig E. 

BLASORKESTERN: Rep lörd 
dec kl 1 O pli Mlcklagllrd. - Nyårs.. 
afton samling pli stortorget 23 
50(om varmar än -5). Nr 1, 1~ 
VPK l F: Träning pä Lerbäckssko
lan kl 16 Jörd 20/12'. 
JULBASAR: pä Folket hus lörd 
20/12' kl 10-15. Barnfilm, fika, ut
ställningar, bakbord, lappmark· 
nad m m. Medv bl a Nlcaragua
kom, Föreningen Uruguay, Sal
vador Allendekom . Arr: APK/ 
SKU. 

TIL:.. SALU: Sängmodell sovloft 
tvll väningar, 2x2 m,meds löstag
bar underdel, lämplig för rum som 
bahöver göras större, eller som 
energibesparanda litgärd (varm 
luft stiger uppät). Dan anda l 
sitt slag, mäste ses, 
Rolftel 13 79 71 

Redaktion för nr 40: 
Jan Hindarson & Finn Hagberg. 

Nu tar vi jullov! Nästa VB kom
mar 81-01-09. 



Det började med att vi bestärruie oss för att i VB recensera två färska 
böcker om respektive med anknytning till Lund, Kring Lund och 
Jag dör av frihet. I den förra recensionen la vi märke till ett omnäm
nande av VPK Lunds årsbok -79, och det slog oss att vi hade en an
miilan av den liggande sen liinge, en som inte fick plats när den först 
mr aktuell. 

. Men nu hade ramen redan spräckts, så tanken föddes på en sär
skild bilaga med ju/läsning. Och då kunde det bli plats för en text 
som utrymmesmässi$ skulle svräi'IS!a ett normalt VB-nummer näm
~igen Christer Perssons tal på Viinsterns vårpromenad 1979. ~n har 
znte legat av sej, och när ska man läsa vårtexter om inte i december? 

Böckerna köper vi förstås på Bokca[et. Bokca[et är unikt och 
SJJårmistligt. Slå vakt om det! God jul. 

Gammal nyvänster 
»Men barnen? Var kommer de in i 
detta gigantiska sociala experi
ment som de ohörda blivit indrag
na i?» Det är den centrala frågan i 
Kjerstin Norens roman Jag dör av 
frihet, Cavefors ca 61 kr (på Bok
cafet j, och som är värd några ord 
här i VB och inte bara för att den 
öppenhjärtigt rör sig i gamla ny
vänsterkretsar i Lund. 

Andra halvan av sextiotalet i 
Lund blev för många människor 
en period som kom att färga hela 
deras liv. Det var en tid av intel
lektuell och politisk aktivitet 
vars innebörd och konsekvenser 
idehistorikerna väl en gång får 
kartlägga. ! väntan på det borde 
skönlitteraturen kunna ge oss en 
återspegling och jag tror att vi är 
några som, trots att vi borde veta 
bättre, går och väntar på Den Sto
ra Romanen om 66-67-68. Vi får 
nog vänta vidare, Kjerstin Nonlns 
roman fyller inte de kraven och 
har fOrvisso andra ambitioner. l 
forsta hand handlar den om vän
sterns mänskliga förhållanden, 
mellan kvinnor och kvinnor, mel
lan män och kvinnor och mellan 
kvinnor och barn. 

Det är ingen tekniskt lyckad ro
man. Det finns två berättare, bo
kens jag och hennes väninna, och 
alltför ofta vet man inte vem som 
talar eller varf6r. Det gör boken 
mindre direkt och mindre till
gänglig for läsaren. 

Viktiga frågor 
Men det är intressantare att se 
vilka frågor hon ställer och vilka 
svar hon anvisar. »Och varfor sar
gades alla i hennes omgivning pre
cis som hon själv av det nya som 
de byggde eller misslyckades med 
att bygga? Varfor påverkades de 
tro t s allt i så hög grad av d e gam
la mönstren när de uttalat sitt för
akt och sitt avståndstagande till 
dem? Kunde det förklaras så en
kelt som att de fortfarande var 
bundna till det dc uppfostrats till 
eller fanns det ocksa andra svar?» 

Biologisk mystik 
Kjerstin Noren svarar, åtminstone 
vad gäller barnen, i riktning mot 
en sorts biologisk mystik, om jag 
tolkar henne rätt. Visst kan man 
ta till sådana grepp, men är de 

nödvändiga? Författaren skulle 
t ex kunna använda sin marxisti
ska begreppsap.parat och betrakta 
hur de materiella förutsättningar
na fOr samlevnad och parbildning 
ändrats under en generation på ett 
fruktansvärt radikalt sätt. Kvinnor 
är självförsöijande, barn är en 
ekonomisk och praktisk belast
ning, preventivmedlen har föränd
rat samlevnadsvillkoren, familje
bildning har blivit en belastning 
på en rörlig arbetsmarknad. Det är 
klart att den gamla överbyggna-
den både fmns kvar som föreställ
ningsvärld och mönster och är in
adekvat fOr den nya situationen, 
och en ny skaffar man sig inte i en 
hand vändning. 

Vad jag har svårt med i den här 
boken är den klädsel av säck och 
aska Kjerstin Noren anlägger för 
sig själv och tycks rekommendera 
för resten av vänstern. Av allt 
tänkbart väljer hon VPK Lunds 
valvaka 1976 som plats fOr det 
s! u tliga nederlaget där hon uppgi
vet frågar: »Vart hade tio års vän
stermilitans tagit vägen?» Jag ska 
inte trötta läsaren med att tala om 
VPK Lunds framgångar, men nog 
är det så att de flesta av oss som 
stod nedanför talarstolarna på 
SDS-mötena har burit med oss 
vad vi hörde och läste och upp
levde och använt det på ett frukt
bart sätt i våra liv i Lund och Sve
rige. Om Kjerstin Noren väljer att 
begränsa sig till det privata så 
fmns det i vaije fall andra som 
inte gör det. 

Friskhet och ilska 
Det är när Kjerstin Noren tar i 
anspråk sina betydande resurser 
av friskhet och ilska (minnesbild: 
forfattaren på taket av en gammal 
folkvagnsbuss, Båstad den 3 maJ 
1968) som hon skriver bäst. Da 
blir hon bitsk och t o m rolig 
och oavbrutet helt hänsynslös i 
sitt utlämnande av s.ig själv och 
andra. Då är hon som en lätt så
rad lejoninna, väljande sig och si
na barn med dödlig styrka och 
grace. Jag hoppas att hon kom
mer att skriva mer och att det 
privata inte helt ska ta överhand 
i vad hon har att säga. 

SH 

Kring Lund 
Kring Lund heter en nyutkommen 
bok som nog kommer att hamna i 
åtskilliga julklappspaket i den här 
trakten. Det turistbroschyraktiga 
omslaget och det rätt hyfsade pri
set ( 30 kr) gör säkert sitt till. 
Tryckkostnaderna har subventio
nerats av Lunds kommun, så det 
är frågan om en slags halvofficiell 
skrift, med syftet att vara »den 
första boken om Storlund», dvs 
även inkludera Genarp, Veberöd, 
Sandby och Da/by med omkring
liggande landsbygd. 

Bokens redaktör har varit f d all
aktivisten Tomas Löfström, som 
numera såsom etablerad författa
re tydligen åtnjuter kommunalt 
förtroende. Bland bidragsgivarna 
återfinns C G Stenkula (m), Sver
ker Oredsson (fp) och Gunnar 
Sandin (vpk). De olika avsnitten 
i boken tar upp Lunds historia, 
dess industri, kulturlandskapets 
omvandling, kyrkorna, arbetar
rörelsens framväxt, socialvårdens 
utveckling, kommunsammanslag
ningen m m. Huvudvikten i de 
olika kapitlen ligger i allmänhet 
på »själva» Lund, och baksides
texten om att de östra kommun
delarna nu har fått sin plats i 
lundalitteraturen är faktiskt nå
go t överdriven. 

Arbetarrörelsen 
En del av bidragen är en rätt 
intressant läsning, t ex Ingrid 
Millbourns om arbetarrörelsen i 
Lund, som beskriver hur denna 
först uppstod på 1870- och so
talen som intresseföreningar fcir 
relativt välbeställda hantverks
arbetare, som försökte värna om 
de egna villkoren och sökte sam
arbete med arbetsgivarsidan. Men 
genom arbetsgivarnas motstånd , 
genom de kamperfarenheter som 
gjordes, utvecklades och radikali
serades arbetarrörelsen. Organisa
tionerna öppnades även för out
lärda arbetare, lärlingar och kvin
nor, och vid sekelskiftet var 
Lunds arbetarrörelse en del av det 
socialdemokratiska partiet, med 
en socialistisk samhällsomvandling 
som mål. 

Något saknas 
Nästan alla bidrag i boken Kring 
Lund skildrar Lund ur ett histo
riskt perspektiv. Visst är det vik
tigt med de historiska rötterna, 
men efter genomläsningen av bo
ken känns det ändå som om nå
got saknas. Boken handlar väldigt 
lite om hur man lever i Lund idag . 

S tenkulas artikel om socialvår
den går fram till omkring 1960. 
Artikeln om arkitekturen tar myc
ket kortfattat upp de sista tio år
ens byggande. Sverker Oredsson 
artikel om storkommunens fram
växt slutar vid 1974 och med or
den: »På den socialistiska sidan 
spelade för första gången kom
munisterna en roll med 4 man
dat». 

Det borde väl vara av intresse att 

l 
i en bok om det nya Lund också 
behandla dagens sociala förhållan
den. Där ~an man jämföra med 
VPKs årsbok 1979, Lund sett från 
vänster, t ex artikeln om Norra 
Fäladen, eller analysen av det sista 
årets byggande. Det är sådant som 
saknas i denna halvofficiella lun
dabok - och varför inte t ex ett 
kapitel som försöker analysera 
varfor det är just i Lund som det 
kommunistiska partiet på mindre 
än ett decennium ökat från nästan 
ingenting till att bli jämstort med 
centern och folkpartiet ! 

j h 

Linje l /2 
Minns ni häromåret när VPK och 
många andra krävde kommunal 
folkomröstning om Tempos p
hus? Förslaget vann inte mycket 
gehör från de andra partierna. 
Men tiderna f6rändras. VB kan 
som fOrsta tidning meddela, att 
såväl socialdemokraterna som mo
deraterna vill låta lundaborna rö
sta om den känsliga frågan. 

- Våra båda partier är· i princip 
eniga, framhåller kommunalrådet 
Ryde (m). Vi är motståndare till 
p-huset och föreslår att det av
vecklas. Som ett forsta steg i den 
awecklingen vill vi emellertid full
följa bygget. Vi måste bl a betän
ka att mycket kapital finns ned
plöjt i utredningar o dyl, och det 
måste vi få avkastning på. Men vi 
har en varm tro på kollektivtrafi
ken, som säkert kan bli ett slag
kraftigt alternativ någon gång un
der nästa århundrade. 

- Vi är inte alls sams med mo
deraterna, avbryter ivrigt hans 
kollega Rehn (s). Bland annat me
nar vi att färgen på röstsedlarna 
bör vara gul. Men det är naturligt
vis en framgång for oss att vi 
tvingat med moderaterna på så 
mycket av vår politik. Det är dock 
inte forsta gången. Jag kan påmin
na om den storstilade satsningen 
på Grand hotell. Och så har vi 
gamla bryggeriet, där vi fått bor
garna med på den av Per Lund
gren framlagda bevarande/injen, 
som går ut på att man, med un
dantag av den södra ytterväggen, 
river hela rasket! 



Goa vänner. Kamrater. 

Väl mötta och väl sedda i vårmar
kerna. 

Innan jag tog på mig uppgiften att 
hålla tal för er idag, satte jag mig 
och studerade teorin bakom denna 
syntes av grön våg och röd front i 
hjärtat av Skåne. Den goda tanken 
är att anknyta till en tradition in
om den tidiga arbetarrörelsen: den 
att dra ut i skog och mark om våren 
för att hålla möten av olika slag. På 
det sättet förenade man nytta med 
nöje, politik med festligt umgänge. 
En av orsakerna till att man sökte 
sig ut ur städerna var säkert av myc
ket handfast natur. Innan folkpar
kerna hade kommit till låg alla par
ker och näringsställen i borgarnas 
händer. Och de var inte sugna på att 
öppna sina portar för socialisternas 
möten - om de nu hade kunnat 
hysa de enorma skaror det ofta var 
fråga om . August Palm har gett 
många vittnesbörd om hur svårt det 
kunde vara att . få nån l' lats att hålla 
möte på. Men man far inte heller 
glömma bort, att de första genera
tionerna industriarbetare var bonna
pågar och bonnatöser. De hade le
vande och varma minnen från sin 
barndoms vårar, och visste vart de 
skulle ta vägen. Vårutflykterna är 
alltså ett minne från den borgar
styrda bonde- och arbetarstaten 
Sverige. 

Två sönderfall 
Idag spills det tårar på många håll 
över sönderfallet av dessa två stor
heter: arbetarklassen och naturen. 
Naturen är inte längre jungfrulig, 
den är skändad och förstörd och ut
plånad. Arbetarklassen har förlorat 
sin mandom, den har försoffats och 
är inte längre revolutionens hjärta 
och hand. Det är klart att det är en 
utveckling, som måste bekymra 
också socialisten. Den rör ju på oli
ka sätt det samhälle han vill bygga 
för framtiden. 

Men hur är det med denna förstö
ring, när det kommer till kritan? Är 
den så total och omöjlig att repare
ra, som man kan känna det i sina 
~vartaste stunder? Hotar den vårt 
hopp för framtiden? J ag tror att vi 
måste se och erkänna, att vår upp
levelse av förstörelsen av människor 
och natur har en objektiv och en 
subjektiv sida. Den objektiva sidan 
kan ingen bestrida. Den handlar om 
förgiftning och förslitning av män
niskor på arbetsplatserna, men den 
handlar också om giftjordbrukets 
verkningar, om den hårda discipli
neringen av den svenska skogen, om 
oljeutsläpp, försurning och mycket 
annat. 

Den subjektiva sidan då. Den kan 
kanske förklaras av att vi så hårt 
fixerar oss vid bilder ur det förflut
na: bilder av vår barndoms gröna 
ängar, bilder av revolutionen i ett 
annat land och en annan tid . Det är 
bilder, som fortfarande behövs, rik
tade in i framtiden. Men de får inte 
göra oss blinda, vare sig i naturen el
ler i samhället. På bägge hållen finns 
det en rörelse, en förändring, som 
vi kan förena oss med och vända till 
vår fördel. Men det är inte så lätt 
när de gamla bilderna upptar vårt 
synfält. Då kan vårt tänkande bli 
mekaniskt, stationärt, i stället för 
dialektiskt, rörligt, som det måste 
och bör vara. 

l nvandrarna 
De varma majdagar, som vi går i just 
nu, kan bilda en bra utgångspunkt 
för en betraktelse över naturens för
änderlighet. Med sydvindarna förs 
de flesta vårar stora skaror av 
invandrare upp till vårt land. Det är 
fåglar, som kanske först stått och 
knackat på våra portar i tjugo, fem
tio års tid, och som nu, en efter en, 
får fast fot i det svenska landskapet. 
Som hittar ett tomrum, en nisch, 
där de kan fylla en funktion. Från 
söder kommer turturduvan och gul
hämplingen, från sydost lilla flug
snapparen och busksångaren och 
lundsångaren, från 0ster blåstjärten 
och rosenfmken och citronärlan 
och gyllensparven och tereksnäp
pan. Sen många år står vi på plus, vi 
vinner mer än väl tillbaka pa gung
orna vad vi förlorar på karusellen. 
Och fortsätter sen det här vädret 
har vi snart coloradoskalbaggen här, 
så att Kvällsposten får nåt att skriva 
om. J ag frestas lägga till : Åt var och 
en efter behov. av var och en efter 
förmåga. 

den är på många ställen inlemmad i 
den växande centralortens förstä
der, och är nåt helt nytt, annorlun
da, utryckt ur sitt gamla samman
hang. Men på vykorten ser vi bara 
den noga skild från sin enahanda 
och trista omgivning. Människorna 
byter på liknande sätt sin sanna 
identitet mot roller: när borgaren 
går på maskerad klär han ut sig till 
~örövare, när han framträder på 
Lions vårmarknad är det som frynt
lig handelsman. Och vänstern tågar 
till bokskogen med klingande spel, 
under farfars flygande fanor. 

I många fall rör det sig här inte 
om mer än Potemkinkulisser som 
skickligt används för att fÖrsona 
oss med en alltmer schizofren verk
lighet. Det finns ett gap mellan det 
man vill att vi skall se - och det 
som som i själva verket finns där. 
Sväljer vi den marknadsföringen fal
ler vi offer för ideologi, falskt med
vetande. 

Ett grymt exempel på såna ten
denser när det gäller naturen och 
landskapet är Arbetet-broschyren 
»Skånes goda sidon>. Här bullar man 
upp, i atomer, allt vad Skåne har av 
vackra bilder. Typiskt för boken är, 
att det inte är så noga med artnamn 
eller historiska uppgifter. Gullvivor 
kallas majnycklar. Det spelar ingen 
roll, eftersom målet är att läsaren 
skall vaggas in i en sorts trygghet, 
bh medveten om att det i alla fall 
finns gullvivor, alias majnycklar, 
nånstans i Skåne. Den logiska fort
sättningen blir en »Arbetarklassens 
goda sidon>, som på liknande sätt 
skall försona osss med status quo 
på det sociala och politiska områ
det. 

Nya nischer 
Nu skall jag inte bli alltför negativ. 
Det jag har sett här idag har varit 
mycket trevligt och medryckande. 
Jag menar heller inte att vi skall 
totalvägra, vända ryggen åt all tra
dition, alla bilder ur det förflutna. 
Men vi måste mer och bättre än hit
tills se och leva upp till de krav som 
det föreliggande, vår egen tid stäl
ler. Vi måste till exempel på plats 
försvara det som byggts av männi
skor inom jordbruket, efter kuster
na i fiskelägena och på de gamla in
dustriorterna. Vi måste kämpa hår
dare för att också det nya, det som 
görs nu. får ett mänskligt ansikte, 
blir nåt att lämna över åt framtiden. 
Och vi måste till exempel lära oss 
vad den första maskroren betyder 
för vårens första humla och försva
ra våra bostadsområden mot Spr0j
teselskabet af 1948. Där börjar na
turen, framför fötterna, och där 
måste vi också se. Och frågan är om 
inte politiken börjar där också, om 
vi inte borde visa våra flygande fa
nor och vårt klingande spellitet of
tare just i bostadsområdena. 

Kamrater. J ag tror inte att sociali
sterna för att vara framgångsrika i 
politiken måste vara tusenkonstnä
rer. Men vi skall vara mycket hjälp
ta om de var litet av trädgårdsmä
stare, bysnickare, fältbiologer och 
lokalhistoriker. Liksom de fram
gångsrika i naturen måste vi hålla 
utkik efter och kämpa för nya ni
scher i samhället. Jag tror att vi 
skulle vinna mycket med att slå 
borgarna på hemmaplan: som natur
skyddare, hembygdsvårdare och 
museimän. Och då syftar vårt arbe
te - till skillnad från deras - på 
framtiden. 

Christer Persson 

Den svenska naturen är ingen fär
dig, avslutad enhet. Och det är inte 
samhället heller, det vet vi som so
cialister. Här är ni minst lika för
trogna som jag med de avgörande 
förändringarna under senare år. Om 
igen kan jag peka på en våg av in
vandrare: skaror av arbetare som 
har tillfört vårt samhälle - om inte 
nya fonder p.v klassmedvetande -
så åtminstone ett vidare historie
medvetande. Men den avgörande 
händelsen är i alla fall den svåraste 
ekonomiska krisen sen trettiotalet. 
Den har slagit sprickor i många 
gamla politiska bastioner. Trycket 
på tjänstemännen har ökat, och 
olika randgrupper har trätt fram på 
scenen med större beredskap att ta 
strid för sitt sätt att leva, sin miljö 
och sin rätt till arbete där de bor. 

Vänstervinklat 
Naturmedvetandet 
Allt detta är tendenser. som vi ma
ste erkänna, analysera och på olika 
sätt förbinda oss med. Men gör vi 
det alltid rätt och i tillräcklig grad? 
Jag ställer frågan, eftersom jag ser 
en fara i en alltför stark prägling på 
natur och tradition och klass ur den 
historiska bilderboken. 

Det pågår idag en intensiv str id 
om själarna ute i samhället. Det är 
kapitalet som går till offensiv för 
att forma människornas förhopp
ningar, deras bilder av ett annat liv, 
av framtiden, efter sitt mönster. 
Udden riktas då inte bara mot oss 
som politiska och sociala varelser, 
mot vårt klassmedvetande. Det 
handlar exempelvis också om vårt 
förhållande till natu.ren. Målet för 
hela denna kampanj är ytterst att vi 
skall fås att känna oss främmande 
också för vårt främlingsskap i sam
hället. Trivs vi inte med solbadan
de, motionscyklande och skubban
de på elljusslingor, så vet vi inte vårt 
eget bästa. Trivs vi inte på spanska 
Solkusten eller i Kullenbergs stug
byar, och drar vi inte dit med kapp
säcken full av diverse prylar - så är 
det nåt fel på oss. Slutar vår sön
dagsutflykt inte i Norrvikens träd
gårdar eller på Christinehafs kaffe
servering, så har vi ett naturmedve
tande på stenåldersnivå. 

Potemkinkulisser 
Här pågår en urholkning av begrepp 
som natur, hembygd, tradition, som 
jag vänder mig mot och vill bekäm
pa. Lövskogen i det svenska land
skapet är ofta inte mycket mer än 
en skärm framför de flera kvadrat
mil vida granåkrarna. Men i turist
broschyren ser vi bara den, som 
ett utsnitt ur verkligheten. Den 
gamla sockenkyrkan eller bondgår-

Vänstern i Lund: det är främst 
Vpk och de »partilösa» med vän
stersympatier. I Sverige saknar 
vänsterorganisationerna utanför 
Vpk i stort sett lokal förankring 
- med undantag av Kpmlrs för
ankring i den götebörjska kom
munalpolitiken. Om errarna vän
der ansiktet mot Göteborg, så 
vänder resten av vänstern ansiktet 
mot mer avlägsna orter som Pe
king, Moskva, Bryssel etc, medan 
Vpkarna i södra Sverige alltmer 
vänder ansiktet mot Lund. Att 
Vpk-Lund fått nära 10% av rö
sterna i kommunalvalet 1976 är 
ju något av en sensation som må
ste förklaras. Det är väl också 
därför som Vpk-Lund har ställt 
samman en liten årsbok:Lund sett 
från vänster under redaktion av 
Boel Billgren, Gunnar Persson 
och Gunnar Sandin . Den handlar 
om Vpks politiska inflytande, om 
arbetsplatser och bostadsområden 
i Lund, och innehåller dikter och 
noveller. 

1968 års män och kvinnor har 
medelåldrats och fått barn· där
med blir också den lokala f6rank
ringen viktigare. Vpk-Lund har 
kunnat samla den radikala medel
klassen och många inom »den nya 
arbetarklasseiD>. dvs sönerna och 
döttrarna till bl a jordbrukarna i 
Skåne som har flyttat in till stä
dernas vård- och servicearbeten 
Bengt-Olle Bengtsson består med 
.en förträfflig analys av Vpks väl
jarinflytande i stadsdel efter stads
del. Men har V pk nått sitt mobili
seringsmaximum? Kan man kom
ma längre? Här verkar Bengt-Olle 
något pessimistisk. Med den blås
orkester Vpk har tror jag att man 
kan komma mycket längre. Det 
räcker, menar jag, inte med en 
bra politik, u ta n ett socialt och 
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kulturellt arbete är på lång sikt 
grunden för varje röstmässig fram
gång. Ett socialt och kulturellt 
organisationsuppbygge dock 
utan centralkommittt! som diri
gent. För att tala med J o el Ohls
son i hans dikt Barnkultur: blås
orkestern mot ABBA, Matfront 
mot sega gubbar, fotbollslaget 
mot Björn Borg, Felix mot Stål
mannen, en röd restaurang mot 
McDonalds. · 

Den traditionella industriarbe
tarklassen har Vpk inte kommit 
långt med i Lund: den är i händer
na på SAP. Men årsboken bjuder 
på en intervju med Ambjörn 
Carlsson, kommunistisk metallare, 
medlem i Kommunistiska Metall
arbetares Förening. Och Stig Nils
son skriver om Nordarmatur - en 
viktig analys av ett företag i kon
flikt. 

Den roligaste artikeln består för
stås Gunnar Sandin med. Den 
handlar om de nya byggnaderna i 
Lund. Den ger det moderna Lund 
i ett nötskal - lundabyggnaderna 
som ideologiska, sociala och eko
nomiska fenomen: luckor som 
inte går att stänga, spröjsar, Revir
vägen, burspråk med blyinfattade 
fönster, staketens utformning. Pa
pegoJelyckan , Victoriastadion. 
Gunnar bbttlägger det hårdbrän
da teglets ideologiska väsen och 
inviger oss i trygghetssymbolernas 
individualitetssymbolernas och 
hackordningssymbolernas hemlig
heter. 

Förhoppningsvis blir det ·fler 
årsböcker, fler översikter av kam
pen. Ännu roligare hade det för
stås varit om de andra partierna 
hade ~ort lik~ande skrifter. Men 
det vagar de mte: det är de för 
fega för. 

Kent Lindkvisc 


