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Utkommer fredagar 1986 
Fredagen den 21 februari 

S stöder lyxpension 
För några år sedan köpte Lunds kommun ut dåvarande so

cialchefen för något mer än en årslön. Han fick mot full betal
ning gärna ägna sig åt sina hobbies bara man slapp honom på 
socialförvaltningen. 

Nu kan vi se en repris på den historien, men då räcker det in
te med en futtig årslön. För att bli av med kommunens personal
chef är en överväldigande del av personalnämndens politiker -
med välsignelse från högre ort - beredda atl betala tio årslöner 
om 180 000 kr. Det fanns de som var beredda att gå ännu längre! 

Bakgrunden är följande. Per
sonalförvaltningen har länge varit 
kommunens främsta sorgebarn. 
Efter flera utred ningar, som inte 
lett till några påtagliga förbätt
ringar, återstår bara att lägga ner 
förvaltningen och centralisera de 
viktigaste uppgifterna till utskott 
under kommunstyrelsen, som 
kommer att få ännu mera makt än 
idag. 

Förvånansvärt passiva 
Det har varit nästan omöjligt 

för en utomstående att få klara 
besked om problemen . Men så här 
skrev vpks Bengt Hall efter sitt 
första år i personalnämnden: 

"Av flera skäl är det frustre 
rand e att sitta i nämnden. Ledan
de tjänstell!~n _är svaga och kon-

Forts. sid 2. 

Konventionellt 
Ännu en utredning från konsultfirman VBB har sett dagens 

ljus. Den handlar om lundabornas resmönster och parkeringsva
nor - det senare bara för dom som har något att parkera förstås. 
Personal från kommunen har intervjuat besökare i butiker och 
gjort enkäter på arbetsplatsser om hur folk tagit sig dit, och sen 
har VBB analyserat svaren. Kommunen har också undersökt hur 
boendeparkeringar; allmänna p-anläggningar och gatuparkering 
har utnyttjats. 

Syftet är att bedöma parke
ringsbehovet i stadskärnan för att 
kunna placera om p-hus behövs 
och var de i så fall ska byggas. 

Lätt hitta p-plats 
Intervjuerna med kundei" i 13 

av stadskärnans butiker visar att 
bara 30 % åker bil måndag- fredag 
men att på lördag hela 46 % tar 
bilen in till stan. Från kransorter
na 5-30 kilometer från Lund 
·åker de flesta bil, för inköpsresor
na på lörd agarna samtliga. In tres
sant är att 7 O % svara t att brister i 
trafiksystemet inte har påverkat 
deras ressätt. Endast 9 % tyckte 
det var svårt att hita lämplig p
plats. Nästan lika många skyllde 
på dåliga eller olämpliga bussför
bindelser, särskilt från öster. Av 
de kunder som åkt bil svarade he
la 94 % att de parkerat inom 
stadskärnan. Det tycks alltså in te 
vara svårt •att hitta p-plats där! 

När det gäller boencleparke
ringar är Blecherska tomten vid 
Södra vägen belagd till öara ~9 %. 
Det·visar sig att den utnyttjas bå
de av boende nattetid och av an
ställda på dagtid, trots att det ba
ra är en m arkparkering . Gasver-

kets p-hus och Knutsgården vid 
Bytaregatan har en beläggning på 
drygt 40 % och skulle också kun
na användas betydligt mer genom 
samutnyttjande, anser VBB. 

Dimensionerande lördag? 
Av de allmän na p-an läggning

arna har t ex Färgaren, dvs Epas/ 
Tempos/Åhlens (stryk det som ej 
önskas) p-hus en beläggning på 
bara 40 %, utom på lördagar pre
cis kring klockan 12, då det är 
nästan fullt! 

Id ag finns ca l 500 allmänna 
p-platser i stadskärnan. Beräk
ningarna av bilplatsbehov visar att 
2 717 p-platser för besökande 
sk ulle behövas om man dimensio
nerar efter denna enda lörd agstim
me. 

VBB anser att de p·amag_~rur 
ar som redovisas i deras 
fikutredning för centrum 
motiverade". Men nog bör 
fråga sig om det verkligen är 
tiverat att bygga y 
p-platser bara för dom som ska 
in i stan och handla på lördagen., 
VB återkommer med synpunkter 
i frågan - hör gärna av dig. 

T ho 
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Råttorna i Lunds 
kommuns avlopp 
Så heter en utredning som 
Lunds Gatukontor utfört un
der åren 19 83 -84. Man kart
lägger här förekomsten av 
Brunråttan (Rattus Norvergi
cus) i stadens kloaksystem, 
närmare bestämt i spillvatten
brunnarna. Man kommer 
fram till att brunråttan trivs 
bäst under äldre bebyggelse 
och i närheten av gamla sop
högar, ett resultat som väl 
kanske var möjligt att förut
se. 
Vid sid an av utredningen tycks 
m an ha utfört "saneringar", vil 
ket i klarspråk betyder att man 
tagit kål på råttor genom att 
hänga ner giftpaket med Warfa
rin . Eftersom ett råttpar på ett 
år kan ge upphov till 1000 nya 
telningar undrar man om detta 
är det rätta sättet att släcka ut 
liv på. Är det inte bättre och djur
vänligare att begränsa födelse
talet genom att förbättra hygi
enen och minska på mattillgång
en? Ä ven råttor, so m ju är soci
ala djur, har säker någon form av 
barnbegränsning inprogrammerad 
i sina gener. 

Hatobjekt 
Trist är att läsa hur utredarna 
behandlar råttorna - människans 
undeijordiska livskamrat på gott 
och ont - som ved ervärdiga hat
objekt. Det tål kanske i detta 
sammanhang att påminna om att 
brunråttan en gång i tiden trängde 
ut svartråttan (läs N ils Holgers
so n!), som ju var värddjur för pest
loppan , som i sin tu r bar på den 
bakterie som orsakade digerdöden. 
Vem har tackat Rattus Norvegi
cus för denna bedrift? 

I stä llet förmedlar utredarna 
vandringsberättelser om råttor
na i Lund som om det vore da
gens sanningar : ni vet de där his
torierna om råttan som släpar 
ner badrumsmattan i go lvbrun-

nen eller råttan som simmar upp 
i tbalettstolen (och, underför
stått, biter av pappas stolthet) . 

Akribi? 
Utredmngens borjan ar magni
fik: " Brunråttan kan bli max 
53 cm lång .. " Man ser en ar
me av råttor i taxars storlek 
springa omkring i skymningen. 
Utredarna antyder att ibland 
kannibalism kan förekomma . (I 
så fall något som de säkert lärt 
sig av människor!) Råttorna sä
ges underminera (vad?) och or
saka bränder på grund av gnagan
de på elkablar. När inträffade en 
sådan brand sist? Och vad är det 
för smitta dagens råttor sprider 
i Lund? 

Råttan förefaller vara ett full
ständigt rättslöst djur som kan an
klagas för nästan vad som helst. 
Undertecknad har aldrig blivit 
illa behandlad av en råtta eller 
veterligen blivit smittad av någon 
sådan. Och jag antar att detta 
även gäller för utredarna Per 
Nilssons och Göran Rosbergs 
del. 

Bäst nytta av utredningen kan 
man ha om mru1 vill skaffa sig en 
tamråtta. Bra platser att leta på 
är t ex Allegatan i Södra Sand by, 
läkarstat ionen i Dalby och Lund s 
innerstads äldsta delar. 

Mjau 



Småningom uppblåser vind 
i de fallna segel 

Bellmancitat, hämtat ur KUs häls
ning till V pk Lunds årsmöte. 

Porr och varv 
Det finns ingen "bra porno

grafi" hävdar Helena Svantesson 
och Dav1d Edgerton i vpks lands
tingsgrupp . Därför bör porno~ra
fiska tidningar av typ Lektyr m te 
säljas i lasarettsområdenas kios
ker. De uppmanar förvaltnin~su!
skottets ordförande att agera 1 fra-
gan: . 

"Landstinget är den offentliga 
myndighet som ska värna om , 
medborgarnas hälsovård. Dess
utom ska landstinget ge ett aktivt 
kulturstöd . Den försäljning av 
pornografiska skrifter, som före
kommer idag inom bl a lasaretts
områden, är oförenlig med båda 
dessa uppgifter." 

Nedläggningen av Kockums 
berör landstinget, konstaterar He
lena Svantesson i en annan inter
pellation. Hon anför siffror över 
det ökade vårdbehov som ned
läggningen av varvet i Landskro
na ledde till. Vad , undrar hon, 
tänker landstinget göra för att 
motverka arbetslöshetens psyki
ska och somatiska konsekvenser? 1 

Informera dig om 
Gambros GASUTSLÄPP! 

Gambro använder ämnet ety
lenoxid för att sterilisera sina pro
d u k ter. Redan på 1800-tale t blev 
det klart att ämnet är mutagent 
även i låga koncentrationer. Enligt 
beräkningar som gjorts åt Arbetar
skyddsverket åstadkoms sex can
cerfall per år i en befolkning på 
l 000 personer som. utsätts för l 
ppm (miljondelar) 1 40 timmar 
per vecka. Det är främst blodca11-
cer men även magcancer som fo
rekommer oftare hos de som bli
vit utsatta för etylenoxid. 

1978/79 gjordes en undersök
ning av en del Gambroanställda. 
Det visade sig att reparationen av 
skador på DNA-molekyler var 
hämmad samtidigt som frekven
sen kromosomskador ökat . 

Eftersom det inte finns någon 
gräns und er vilken hälso sk ad or 
kan utesJu tas, finns det all anled
ning för båda Gambroanställda 
och Fäladsbor att göra något åt 
e ty lenrisken . 

Leg. läkaren Lars Hagmar på 
yrkesmedicinen i Lund och Jan
Erik Mattsson från miljö- och häl
soskyddsnämnden informerar. 
Vpks riksdagsmotion om ~!ylen
oxid presenteras. Alla ar valkom
na till Fäladsgårdens aula torsdag 
den 27.2 kll9! 

Forts. från sid l. 

S stöder lyxpension 
servatlva. Maeleratema har en 
stark ställning ... Vi uppfattar 
även socialdemokraternas repre
sentanter som förvånansvärt passi
va. - En mycket stor del av be
sluten fattas utanför nämnden ... 
Följaktligen får det moderata 
människoföraktande synsättet på 
i synnerhet på i synnerhet arbets
lösa slå igenom ... Tyå tjänstetill
sättningar har varit märkliga och 
föranlett skarp kritik ... En löne
sekreterartjänst har tillsatts med 
en f d ombudsman i trettioårs
åldern. Trots brist på erfarenhet 
har han t ex slagit ut andra med 
erfarenhet av lönearbete och med 
relevant utbildning. Besvärsnämn
den gick emot personaldirektören, 
men efter en massa mygel fick ve
derbörande ändå jobbet. - Kritik 
mot inkompetensen har redan 
hörts." 

Så långt Bengt Hall för cirka 
ett år sedan. Idag gäller det perso
nalchefens fortsatta öden. 

Selektiv snålhet 
Från vpk-håll har man svårt att 

få ihop generositeten med borgar
nas och i viss mån socialdemokra
ternas småsnålhet mot andra grup
per. Man frågar sig hur i helvete 
man kan ha råd med 1.8 miljoner 
bara för att han inte skall göra nå
got när personalen på barnstugor
na inte kan få full årslön utan 
tvingas till uppehållstjänster, och 
att själva betala när de skall lära 
barnen att äta allsidigt och nä
ringsrik tigt . 

VB frågade socialdemokrater
nas gruppledare i personalnämn
den: 

- Är det verkligen värt nästan 
. två miljoner att bli av med perso
nalchefen? 

Rune Toftemar: Vi måste på 
ett eller annat sätt bli av med 

honom! Utredningen om den 
nya organisationen måste fram så 
snabbt som möjligt och Alf Kns
tensson är utesluten på den nya 
personalchefsposten . Han har ock
så genom Gun Hellsvik och kansli
chefen Åke Lindblad erbjudits 
andra jo b b, bl a på fastighetskon
toret men tackat nej till dessa. 
Om vi inte köper ut honom är ris
ken att han gå~ kvar, v1 betalar lön 
i tio år utan att få något för peng
arna, och han vantrivs och far illa. 

Kan verka konstigt 
Så här svarade kommunalrådet 

Claes Göran Jönsson, även supple
ant i nämnden: 

- Ja , det kan ju diskuteras. 
Jag är inte så insatt, för jag var in
te med på mötet. Men det är klart 
att j ag kan förstå folk som tycker 
att det är konstigt ... Fast i vissa 
fall kan det vara befogat att köpa 
ut folk! 
ut folk! 

VB : Är detta ett sådant fall? 
CGJ: J ag har ingen uppfatt

ning i detta fallet, som jag sa in
nan . Jag känner inte till det till
räckligt. 

Hur var det Bengt Hall sa? 'Vi 
uppfattar även socialden10~rater
nas representanter so m forvanans
värt passiva?" 

RN 

Ett vittnesmål 

På Vpks årsmöte häromveckan 
rapporterade bl a från försöken 
med medborgarv1ttnen hos poli
sen. På ett utvärderingsmöte med 
alla vittnena hade Daniel Kalids 
(vpk) kritiserat tjänstgäringspas
sens förläggning i tid en. I n tagen 
ökar ju på efternatten, inte minst 
när dansställena stänger, och då 
behövs vittnen. Polisledningen har 
halvt tillmötesgått Kalids förslag 
om två timmars tidsförskjutning 
genom att gå med på en timme. 

Ett annat förslag framfördes 
av Göte Bergström, gällande de 
s k fyllericellerna där de intagna 
i dag tvingas ligga direkt på ce
mentgolvet. Polisen menade att 
det var för att golvet var lätt att 
spola av. Men GB menade att cel
lerna skulle utrustas med gummi
madrasser, vilket skulle innebära 
en människovärdigare behandling 
av de intagna. 

Från de t kommunala 

NYS.KANDAL 
Det är dags för en ny skandal 

i energiverken. Utgifterna förra år
et blev 25-30 miljoner större än 
man räknat med. Styrelsen har 
ingen aning om vart pengarna har 
tagit vägen. 

Så kan det gå när energiverken 
får fria händer att leka privat bo
lag. Förre VDn Jan Holmqv1st vil
le göra energiverken till aktiebolag 
men stoppades. I praktiken har 
verken fortsatt att agera som om 
det inte funnits någon politiskt 
vald styrelse. Och den borgerliga 
ledningen har låtit det ske. Den 
har inte lärt sig någonting av det 
som hände i Växjö. 

FORTSA TT FÖRSÄMRING 
Barnomsorgen fortsätter att 

försämras. På budgetsammanträ
det i november beslöt borgarna 
att lägenhetsdaghemmen ska öpp
na senare och stänga tidigare på 
dagarna. Denna nedskärning skul
le gälla enbart lägenhetsdaghem
men, sades det. Men nu gäller de 
minskade öppettiderna plötsligt 
även större daghem. 

För att slippa avskeda perso
nal ökar man i stället antalet barn 
på 'avdelningarna. Borgarna slår 
två flugor i en smäll och försämrar 
på alla håll. 

SÄMRE BUDGETINSYN 
Tjänstemännen i kommunens 

budgetavdelning har .börjat agera 
för att minska fullmäktiges rnfly
tande över budgeten. De vill att 
fullmäktige enbart ska fatta över
gripande beslut. Resten ska läm
nas till nämnder och styrelser. 

Förslaget innebär minska? de
mokrati , större tjänstemannamfly
tande och en stor lockelse för de 
borgerliga partierna. Impopulära 
ned skärningsbeslut kan gommas 
undan i nämnderna, dit allmänhe
ten inte äger tillträde. Beslu t so~ 
rör den direkta verksamheten pa 
daghem, skolor , dagcentraler osv 
kommer att fattas utan offentlig 
debatt. Det kan t ex gälla minska
de öppettider på daghem eller 
sämre personaltäthet .. Det blir 
alltså lättare att smita undan 
ansvaret. 

HKH 
prins Bertil, som i somras fick nya 
reservdelar i sitt hjärta, har fått 
detsamma att klappa för Lund. 
Av någon anledning ska han koi!1-
ma hit och klippa av ett band for 
att inviga nya Mårtenslund. All
ledningen är enligt de kungatoki
ga borgarna att han är herti~ av 
Halland, som inte ligger så lang t 
från Lund . .. (!?) 



Leninismens kokbok: 
maten smakar ju pest! 
I ett tidigare inläg~ i y~ to!l 
jag ett exempel _Pa lenmtsm_ 1 
det dagliga partihvet. Det gall
de leninismens förespråkande av 
ett centralistiskt och auktoritärt 
styrt parti. I centerpartiet och j 
hyresgäströrelsen finnns det ocksa 
centralism, menar Roland 1nders
son (RA) i VB nr 4. Ar det 
också leninism? frågar han re
toriskt. Det är förstås roligt 
skrivet av RA , men samtidigt 
ägnat att blanda bort korten : 
All cen traJism är förstås in te 
leninism , men all leninism är 
centralism . 

"Trots de mänga orden" , 
klagar RA, har han /dvs UN/ inte 
förklarat vad han menar med 
'leninism' . Inte heller har han för
klarat var någonstans i VPKs 
partiprogram denna 'leninism' 
finns." 

Detta är ett litet märkligt sätt 
att framställa det på från RAs 
sida, när han själv i sitt inlägg ju 
slår fast att programmet och den 
dominerande strömning som for
mulerade programmet "utgick 
från Lenin". För att inte breda 
ut mej än mera så hänvisade jag 
till Finn Hagbergs tidigare VB
inlägg vad gälle; konkreta in
slag av leninism i partiprogrammet. 
Men det vill RA inte kommen
tera. 

RA skall självklart få det han 
ber om. Men det är dessvärre 
också det samma som att be om 
ett långt inlägg igen. 

Ett försök till definition 
Med leninism menar jag ungefår 
följande: Leninism är de teorier 
och praktiker som med utgångs
punkt i Lenins polit~ska tänk
ande (vilket huvudsakligen agna
des åt den samtida specifika ryska 
problematiken), under komintern
och stalintiden upphöjdes till rikt
linjer för hela den världskommu
nistiska rörelsen. Leninismen har 
under decenniernas lopp anpassats 
och modifierats i huvudsak beroen
de på utvecklingen i Sovjetunion
en och dess lydländer, men även 
beroende på de västeuropeiska 
kommunistpartiernas . politiska 
praktik i de västliga kapitalistiska 
länderna. 

Leninismen omfattar bl a föl
jande föreställningar (texten inom 
klammer återger citat eller hän
visar till VPKs partiprogram; 
siffran inom parentes anger para-
graf i programmet): . 

l. Socialismen ses som en lus
torisk nödvändighet (dvs som en 
lagbunden , ofrånkomlig utveck
ling). 
["Socialismen framgår med nöd
vändighet ur kapitalismens mot
sättningar". (3) "Den världshis
tonska övergången från kapita
lism till socialism har påbörjats 

och fortgår. Den kan inte längre 
hejdas." (10)] 

Vetenskaplighet 
2. Kravet på att den egna ide

ologin skall betrak tas som veten
skaplig. Partiet har monopol på 
uttolkningen av vad som är ve
tenskap (sanning). 
[" _ . . den vetenskapliga socia
lismen, Marx' och Lenins revo
lutionära teori" (4). "Med . .. 
den vetenskapliga socialismens 
hjälp kan de objektiva betingel
serna .. . " (23)] 

3. Den revolutionära rörelsen 
har som allt annat överskuggand e 
syfte att erövra statsapparaten. 
Arbetarklassens mak !övertagande 
måste ta sig formen av proletaria
tets diktatur. Tanken på en pro
letariatets diktatur i bokstavlig 
mening har sedan länge fått trä
da tillbaka till förmån för en mera 
massbetonad rörelse, där arbetar
klassen under ledning och kontroll 
av partiet/förtruppen , beväpnad 
eller obeväpnad, griper statsmakt
en. 
[Partiprogrammets tal om "revo
lutionär regering" torde vara en 
"ställföreträdande" skrivning för 
proletariatets diktatur (24) .] 

4. Maktövertagandet kan ge
nomföras under ledning av den 
medvetna och disciplinerade mi
noriteten, som även efter makt
övertagandet blir ställföreträdare 
för proletariatet. Partiet ses som 
en revolutionär förtrupp , bestå
ende av människor med ett sär
deles högt medvetande, utrustade 
med en speciell insikt, som de 
fått av partiet. 
[Dessbättre är denna tanke ut
mönstrad ur VPKs program och 
stadgar. En återspegling av denna 
åsikt hängde dock med ända fram 
till 19 81 års kongress, då det 
hette att VPK "organiserade arbe
tarklassens mest medvetna del". 
Dessvärre lever dock liknande 
föreställningar kvar i VPKs ideo
logiska undervegeta~ion .l 

5. F ör att part t et ska kunna 
spela rollen av rev o l u tionär för
trupp fordras en hierarkisk, starkt 
centralistisk organisation, vars 
principer uttrycks i formeln 
"demokratisk c en traJism" . 
["Beslut fattas enligt majoritets
principen och är bmdande for 
alla. Beslut fattat av högre partJ
instans är bindande för lägre. 
Fraktioneli verksamhet är oför
enlig med medlemskap ." VPKs 
stadgar § l] 

Demokrati som bluff 
6. S tatens syfte är alltid att 

garantera den hiirskande klas
sens intressen och fortsatta be
stånd. Den "borgerliga" demo
kratin är ett bedrägeri, ett raffi
nerat sätt att förtrycka arbetar
klassen. l motsats till den "borger
liga demokratin" framhäver lenin
ismen det ena eller det andra 
reellt existerande socialistiska 
landet , oftast Sovjetunionen, som 
en högre form för demokrati och 
!)länsklig existens. 

l"Den kapttaltstlska staten g_~an
terar kapitalägarnas politiska 
makt" (25). "Staten har i varje 
samhälle som grundlä~gande upp
gift att befås~a den radande _eko
nomiska ordnmgen och den harsk
ande klassens makt" (1 5).] 

8. Eftersom staten garanterar 
den härskande klassens makt , och 
eftersom de "borgerligt" demo
kratiska institutioner som finns 
också är uttryck för den härskan
de klassens förtryck måste staten 
krossas. 
[Ett återsken av denna tankegång 
finns i (24) om den revolutionära 
regeringens uppgifter.] . , 

8. Världen ses uppdelad 1 tva 
block: "imperalismen" å ena sid an, 
dvs de stora kapitalistiska staterna, 
som representera: det onda i ':'ärld
en, och å den andra de soctaltst
iska staterna och den världskom
munistiska rörelsen, som repre
senterar det goda. 
["Huvudmotsät_tningarna i värld
en är motsättnmgarna mellan so
cialism och kapitalism" (5). Over
huvud betonas i programmet de 
socialistiska staternas progressi
va roll för freden, friheten och 
det mänskliga framåtskridandet i 
världen.] 

Dessa punkter sk all givetvis ses 
som en helhet där allt ytterst går 
tillbaka till partiet med dess sp_e
ciella egenskaper. J ag skulle VIi
ja gå så långt som att . påståatt 
leninismens kärna är JUSt fore 
ställningen om partiets historiska 
mission . Praktiskt taget alla and
ra inslag i leninism en utgår från 
eller är relaterade till denna upp-

' gift. 

Mellan ideologi och praktik 
J ag har med detta tillmötes
gått RAs begäran. Som framgåi av 
vad jag sagt vore det fel att havda 
att VPK skulle vara ett alltigenom 
leninistiskt parti. Tvärtom, parti
ets praktik (som inte kunnat und
gå att ta intryck av den samhalle
liga verkligheten) är i långa styck 
en icke-leninistisk. Men tdeologm 
finns kvar i partiprogrammet och 
går som en underström_ i stora del
ar av partiet. En motsattnmg mel
lan praktik och ideologi har upp
stått, vilket torde förklara en hel 
del av de stridigheter vi för när
varande bevittnar. 

Även programmatiskt har VPK 
på en del punk ter lämnat leninism
en eller snarare, man har lagt till 
ny~, icke-leninistiska synsätt till 
de gamla. På så vis har ingen knt
isk uppgörelse med ortodoxm 
kommit till stånd , vilket föror
sakat ideologisk kluvenhet . VPK 
måste för att kunna gå vidare 
bestämma sej : socialism eller 
leninism? 

För min del menar jag alltså 
att VPK måste göra upp med 
leninismens ideologi och prak
tik. Frågan gäller inte om Lenin 
hade rätt eller fel, frågan är sna
rast vilken relevans leninismen 
har i ett högt utvecklat kapita
listiskt samhälle som Sveriege . . 

Det är hög tid att leninism
ens försvare konkret argumen 
terar för sina ståndpunkter. RA 
lämnar i sina inlägg endast ett 
(icke-konkret) argument för len_in
ismen: man kan läsa Lenms sknft
er som "ett slags revolutionär 
kokbok" . Han måste dock medge 
att det inte är många av recepten 
som är tillämpbara i Sverige idag. 
Men, menar RA, "precis som man 
kan lära sig principerna för mat
lagning genom att studera bra 
recept, kan man lära sig mycket 
om politiken och klasskampen ge
nom att studera Lenin". Fan tro 't! 
Kan vi verkligen lära oss laga mat 
på 1980-talet genom att studera 
recept från 1910-talet? För övrigt 
är det just det tidiga 1900-talets 
ryska recept vi har studerat och 
följ t ända fram till idag. Och 
med hjälp av de ;ecepten har VI 

inte ens lyckats fa maten J gryt
an. De stämmer inte in på det 
kök vi arbetar i. Råvarorna är 
idag annorlunda och fle_ra , \färme
källorna för matberedmng ar mte 
längre desamma, verktygen har 
utvecklats, och inte minst har 
smaken förändrats. Och kanske 
mest betydelsefullt : det fanns ett 
grundläggande fel i Lenins recept 
- det fungerade ypperligt , fram 
till dess att maten kom pa den 
dåtida ryska spisen , men inte b~ev 
det den välsmakande och nyttiga 
anrättning som fö respeglats under 
tillredningen . 

UlfNymark 

Med anledning av sign Grrs dekret 
om godkänd a ämnen och rim i 
VB s veckoverser. 

UTMANINGEN, eller 
UR BARNAMUND 

I den goda staden Lund 
strövar varje dag en stund 
en hund 

Sällan tycks han få en blund 
han blir aldrig god och rund 
ej sund 

Bilar rusar var sekund 
visar någon nån misskund 
i Lund? 

Inget kommunalförbund 
hjälper utan särskild grund 
lat hund 

Kanske VPK i Lund? 
Socialism en kort sekund? 
på [und? 

Rosens namn är Kunigund 
smycket är utav korund 
o hund 
i Lund 

J. -tz 

: 
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Karin Blom Skicka hela adressdelen med din gamla adress till Veckobladet, 
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Postnummer: 

Erik Dahlbergs g J B 
222 20 UJMl 

Inlägg i 
Lenindebatten 
Det lokala veckobladet debatterar 
Lenin. Var inte han en rysk om
störtare med en hel del blod på 
sina händer? Torr och tråkig och 
Stalins vägröjare. På sitt eleganta 
sätt har han också uttalat sig om 
oss som föredrar ett demokratiskt 
reformparti. "Vi tycker rent av 
att er rätta plats är just i träsket , 
och vi är beredda att efter förmå
ga hj älpa er att flytta över dit." 
Inga tomma ord vet vi. Förvånad 
ser jag att människor frivilligt re
kommenderar Lenins recept även 
här. Nu undrar jag vad dagens le
ninister tänker göra med demo
kratiska reformister. Kan exem
pelvis en prenum eration på Veck
obladet ursäkta min ideologiska 
förvillelse? 

Jan Holmquist 

Konsten 
att roa sig 
Under ovanstående rubrik presen
terar Cafe Ariman en serie kväll s
program som "sätter allt på 
spel; sedeläror och umgänges
vett, sanning och konsekvens, 
som målar samtidsbilder där figu
rerna rör sig och fan på väggen, 
so m viftar med skrattspeglar och 
visar till hjärtat, som sä tter åskå
dare i centrum och uppmuntrar 
sällskapssjuka" . 

F örs ta aftonen var i lärdgas 
och handlade om romantik . Gäs
terna placerade. vid bord, med 
värdar som hade till uppgift att 
leda ett spel vars syfte var att 
samtalsvis associera kring begrep
pet romantik. Det fungerade gans
ka bra i synnerhet som inb eställt 
vin snabbt lossade på tungorna. 
Överraskning bjöds i form av 
milda toner från en romantisk 
violinist och eldiga danser av 
några äkta flamencoarti ster. Cafe 
Arimans trägolv gav ifrån sig det 
rätta ljud et när de spanska klack
arna smällde i. 

Nästa kväll i serien blir den 
15 mars och ska handla om 
"Å ena sidan och å den andra -
en tvåstäm mig koral för d röro 
mare och desillusionerade". Sedan 
följer 12 april "Fruset hav -
et t kontaktspel", lO maj "Ej blott 
till lust - ett spel om framgång" 
och 28 juni "Orgi Porgi eller 
jakten på den undflyende jägar
en" . Allt är inte helt lättförstå
eligt men varfö r ska det behöva 
vara det? 

Postadress. 

Konventionellt om 
medeltiden 

I tisdags var det Arbetar
institutets tur att bidra till vå
ra kunskaper om medeltiden. 
Claes Wahlöö, stadsantikvarie, 
visade bilder och berättade 
om det medeltida Lund. 

BRA FRÅN MP OM TV 
Tack , David Kallds , för ditt 

svar om kabelteve i VB nr 3! J ag 
hoppas att ditt motstånd mot 
kabelteve är representativt för 
vpk Lund . 

Kvar står att vpk varit passiva 
i frågan jämfört med t ex miljö
partiet. Det finns en färsk inter
pellation i ämnet av Fiona Björ
ling som inte, skräder orden : 
"Vad som dock särskilt är att be
klaga är att inte heller de styran
de politikerna i Lund i sitt fJante 
rande av den viktiga kabel-J:V-frå
gan - detta för den demokratiska 
opinions- och åsiktsbildningen 
synnerligen betyd elsefulla projekt 
- har dragit sig för att använda sig 
av i stort sett samma odemokrati
ska metoder som televerket. Lik
som televerket har man fifflat 
fram sina egna förslag . . . helt 
bakom ryggen på Sa':'äl de med
borgare och konsumenter i kom-

Det var alld eles fullt i stads
bibliotekets hörsal, där föredraget 
hölls. Publiken bestod end ast till 
ringa del av sportlovslediga skol
ungdomar . Vi äldre var i klar ma
joritet . 

Tyvärr var föreläsningen rätt 
så konventionell. Wahlöö höll sig 
till vad experterna är säkert ense 
om att vi verkligen vet om det 
medeltida Lund. Han undvek där
med att diskutera t ex Anders 

munen som drabbas av det hiu , 
som den demokratiskt valda för
samlingen - kommunfullmäkti
ge!" 

Hon berättar att Nils Arne An
dersson (c) och Claes Göran Jöns
son (s) har initierat ett långt fram
skridet förslag om hur det lokala 
tevenätet ska organiseras och dri
vas . Samtliga beslut i frågan hit
tills har tagits enbart av kommun
styrelsens arbetsutskott. 

Hoppas att vpks fullmäktige
politiker ger sitt helhjärtade stöd. 
till mp i denna fråga, gärna med 
tillägg av några principiell t teve
fientliga argum ent' 

Gunnar Sandin 

Liten bildstrid 
Så har domen över Kockums fallit. Sakfrågan ska vi inte be

röra i den här notisen: vår inställning är förhoppningsvis klar. 
Men kampen för varvet gav lokalt inom vpk upphov till en 
sorglustig liten konflikt , som kanske säger något om medlem
marnas konstuppfattning. 

Vpk Malmö och det skånska 
vpk-dist riktet beslöt för några vec
kor sedan om en propagandaak
tion för Kockums. Man lät göra 
en affisch som har spritts över 
Skåne och även satts upp i Lund. 
En stor del av upplagan var förstås 
avsedd för Malmö. 

Men där kom affischen inte 
upp . Tongivande vpk -are där blev 
rasande. Hur kund e man göra en 
så barnslig och lättsinnig affisch 
om ett så allvarligt ämne? Folk 
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kunde ju tro att vpk-are inte kan l 
stava! Man kunde nästan se att 
affischen var ritad i Lund 1 

Så Malmö gjorde en egen af
fisch . Vi vill inte .kalla de social
realistisk , men mer seriös är den 
otvivelaktigt. Vi tycker också att 
den ursprungliga affischen är bäst 
som just affisch: den får iakttaga
ren att hejd a sej, just tack vare det 
bakvända s-et. Fast vi är ju också 
från Lund. 

De konkurrerande affischförslagen. Märk dock att svärtan är tillagd av 
redaktionen, av tekniska skäl. 

And rens spännande teorier om 
förutsättningarna för stadens 
grundande. J ag tycker det var 
synd att Wahlöö underskattade 
sin publik i Lund finns nämli
gen många, so m är inlästa på sin 
historia och det är företrädesvis 
de , som kommer till denna typ av 
tillställningar. 

Föreläsningen var den första i 
en serie på tre på tem at "medel
tiden" . Nästa tisdag (25 .2) berät
tar Lars-Arne Norborg om Birgitta 
Birgersdo tter "den heliga" , och 
sist kan man höra S ten Skarsjö 
om "Kungar, sto rmän och bön
der" . Mötena äger rum på hörsa
len kl 19 . Serien ingår i Kultur
gru ppens medeltid ssatsning. 

ANCSLAGET 

K O LLEKTIVMEDLEM sökes till 
den 1. juli . Då finns kvar i kollek · 
t ivet 3 män, 2 kvinnor och 1 barn. 
Ett fint rum med utsikt över Lun
dagård blir led igt , ev även en stor 
s k pigkammare. Te l 1290 98, 
Kyrkogatan 17 Lund. 

VPK . Arsmötet fortsätter tisdag 
25.2 kl i cirkelrum 1 p å stadsbib· 
lioteket . Från punkt 11 i dagord· 
n ingen. 
VPK IF. Träning lördag 22 .2 k l 
16 - 18 på Lerbäcksko l an. 
BLASORKESTERN. Sö 19 .2 kl 
19 rep på Pal aestra. 
SKV . To 27.2 kl 19 på CafE! Ari· 
man: "Gösta Berlings saga ur 
kvinnoperspektiv". Carina Jöns o n 
inleder. 

Måndagsmöte som vanligt kl 
19 .30 . Beredn ing av fullmäktige. 

~ECKOBLADET 

Denna VB gjordes av F inn Hag· 
berg, Rolf L Nitson och Gunnar 
Sandin. 

Kontaktredaktör för nästa num
mer Gunnar Sandin , te! 13 5899. 
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