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Arsmöte stundar i Vpk Lund. VB återkommer med rapport 
när det är överstökat. Hittills har vi botaniserat i verksamhets
berättelserna och gjort ett subjektivt collage om stort och 
sm ått. Det talas en del i rapporterna om stagnation och ide
torka, men nog är det bredd i verksamheten ännu! 

Kommunalpolitiska gruppen 
Ett stort arbete har lagts ner på 
att förbereda kommundelsnämn
den på Norra }a.J.aden. . . . Trots 
stort motstånd i början från de 
andra partierna har Tarcisio i styr
gruppen lyckats få igenom nästan 
alla Vpks krav på hur kommun
delsnänmden ska arbeta . . . 

Det har varit en svaghet att 
kompolgruppen de senaste åren 
varit begränsad till i stort sett 
samma J 0-15 personer med full
mäktigegruppen som kärna. För 
att vpk ska kunna föra en bra 
politik på ett bra sätt behövs ett 

närmare sarnarbete både med dem 
som sitter i styrelser och nämnder 
och med alla andra som har 
synpunkter på vad det är som 
ska tas upp. 

Vi vill se många fler som hör 
av sig eller kommer med förslag 
till motioner, aJ...iioner, flygblad 
mm. 

Minoritetsföreträdaren 
Utöver de snävt kommunalpoli
tiska frå~orna angagerade jag mig 
under varen i den uppmärksam
made domen mot en 16-årig 
tlicka i Malmö. Bodil Hansson, 
Essie Andersson och jag tog 
initiativ till en namninsamling 
n10t domen. Den resulterade i ca 
5000 namn som överlämnades av 
Bodil till justitieministern i Stock
holm. Justitieministern arbetade 
då på en proposition som senare 
behandlats av riksdagen. Resulta
tet blev att våldtäktsoffer nu ska 
få eget juridiskt ombud. 

Kulturstödsnämnden 
Kul turstödsnämndens månatliga 
sammankornster präglas av en 
consensussträvan som stundtals 
kan kännas jolmig. Inga utrym
men för agitatoriska svängar eller 
polemiska repliker. 

Dalby taxeringsnämnd 
Inte minst har jag, i linje med 
Vpks energipolitiska principer, 
fört kamp för en konsekvent 
tillämpning av av de rätt strikta 
reglerna för bilavdrag för arbets
resor, med växande framgång. 

Fastighetsnämnden 
Oftast hanmar Vpk, Mp och C 
på samma sida i miljöri1ässiga 
frågor t ex husfasader, var man 
ska bygga och hur. Medan i ekon
nomiska frågor vi brukar ha 
samma uppfattning som SAP t ex 
bostadsstöd. Ganska ofta är Vl 
dock täniligen ensamma om våra 
krav om de inte stöds av fastig
hetschefen, som skriver skrivelser 
som bara stöds av V pk. 

Troligtvis pågår en maktkamp 
mellan å ena sidan fastighetskon
torets mera principiella inställning 
i många fragor mot moderater( 
sossars mera opportunistiska kort
siktiga politik. 

Kåren vs. kommunen 
Den nya styrelsen för stu
dentkåren ligger rejält i luven 
med det moderata kommunal
rådet Gun Hellsvik. I ett "öP.
pet brev" har Gun Hellsvrk 
reagerat på den kritik som 
kårstyrelsen fört fram mot 
Lunds kommun i sin styrel
seförklaring. VB redogjorde 
fö r denna i sitt förra num
mer och fortsätter i detta 
nummer med kårstyreisens 
kritik mot vad de anser vara 
negativ särbehandling av stu
denterna. 
I sin styrelseförklaring skriver 
man, som exempel på kritik mot 
Lunds kommun: 
- att studenterna nedprioriteras 
i den kommunala bostadskön, 
- att ensan1Stående studenter inte 
kan få bostadsbidrag, trots att 
många studenter lever .med ex
tremt höga hyror, 
- att vid utbetalning av socialbi
drag är bruttonormen för stu
denter 600 kr lägre än för övriga 
kommuninnevånare. Vidare krävs 

att den sökande skall "stå till ar
betsmarknadens förfogande" - en 
ekvation som inte går ihop, säger 
kårstyrelsen. 
- att daghemskön är så utformad 
att bara ensamstående srudenter 
med barn har förtur i kön. stu
dentpar med barn är alltså hän
visade till privat barnomsorg, 
påpekar man. 

Borgerligt styre. 
tur för studenterna 
I sitt öppna brev går Gun Hellsvik 
till angrepp mot Vpk och social
demokraterna. "Det är tur för 
studenterna att Lunds konm1un 
haft borgerligt styre i över 30 år" 
säger hon i sitt öppna brev. 

Kommunen har gått i bor
gon för stora lån till AFs bo
städer, vilket Socialdemokrater 
och V pk gått emot. 

Ola Svensson, kårstyreisens 
ordför:mde svarar att den kom
munala borgen i praktiken var 
värdelös eftersom kommunen 
krävde inteckningar i bostäderna 

som redan är högt intecknade. 
Gun Hellsvik tar också upp frågan 
om ett bidrag till studenthäl
san som S, Vpk och Centern 
gått emot 1985. På tal om detta 
säger kårstyreisens socialombuds
man, Ingrid Bosseldal, att kår
styrelsen fn inte vill uttala någon 
kritik mot något parti. . 

Vpks !(ajsa Theander, sä
ger med anledning av debat
ten att Vpks principiella stäl
lning är att studenter inte skall 
särbehandlas, varken positivt eller 
negativt. Hon pekar dock på att 
Vpk motsatte sig indragningen av 
bostadsbicl.rae; till ensamstående. 

Studentkärens ordförande Ola 
Svensson, betonar att kårstyrelsen 
inte har någon annan lojalitet än 
mot studenterna och de vänder sig 
mot Gun Hellsviks försök att an
vända kårstyrelsen som ett slagträ 
i elen kommunalpolitiska debat
ten. Det är bara fånigt, säger 
man. 
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Internationella u tskor tet 
Verksamheten under det gångna 
året har ägnats åt Centralamerika 
med Nicaragua och El Salvador, 
Chile södra Afrika, Mellanöstern 
och fri trea-Etiopien .. .. \.tt verk
sanmeten kunnat bli så omfattan
de beror på den ak.iivitet som be
drivs av de olika solidaritets
rörelserna i Lund och med vilka 
utskottets meJlemmar håller nära 
kontakt. 

K om munrevisionen 
En ny revision har börjat arbeta 
under året med Lennart Ryde 
som ordförande. Hur arbetet nu 
kommer att utfom1a sig återstår 
att se. 

F ri tidsn ämnden 
Tack vare en kraftig opinion och 
en stor utomparlamentarisk verk
samhet tmder hösten kiarade vi 

Farts pa l'id 3. 

Knutbroderi 

Pa gatuköket med 
restaurangambition 

signerar författaren 
ännu ett av stadsbibliotekets 

exemplar 
~ med vänster hand' 

En annan hjärnhalva 
nås av den suddiga bilden 
av underjordiska sparköp: 
SENAP OCH DISKMEDEL 

A t t inte bara ölglasen är halvfulla 
vore en underdrift 
lika mild som sommarkvällen. 

Lägenhetsbytaren tejpar en lapp 
i den glasade entnln 
och stiger ut i högta larduetten: 

Bland de gastronomiska 
tredjeklassresorna 

grillas SJ s resenärer 
med nya förseningar. 

Karl lt'ilfill): 



Förtätning 
En av de första kormnunala 

paroller som vpk Lund formulera
de i början på sjuttitalet löd "För
täta professorsstan l" I valet 1979 
väckte vi viss uppmärksamhet 
med kravet "Bygg bostäder på 
Norra Ringen!" 

När nu Lund åter växer så 
snabbt är stadsbyggnadsfrågorna 
aktuella. Och två ting har på sista 
tiden påmint oss om de gamla kra
ven: stadsplanen för Villa Sunna 
på Dalbyvägen och Stig Nilssons 
inlägg i "Värpingedebatten" i VB 
nr 1/87. 

Somliga är emot att lundabor
na alls blir fler, andra accepterar 
det under förutsättning att bebyg
gelsen inte stjäl mer åkermark. I 
det senare fallet återstår möjlighe
ten att förtäta, att få in mer folk 
på befmtlig yta. Det fmns flera 
fördelar med en sådan förtätning: 

l. Det lokala serviceunderlaget 
i stadsdelarna ökar. 

2. Transportavstånden blir 
kortare än från avlägsna stadsde
lar. Folk spar tid vilket är en vik
tig välfärdsvinst 

3. Tåta städer befrämjar gatu
liv, omväxling och trivsel. Järnför 
det täta Paris med det glesa Lon
don. 

Men man måste också inse att 
förtätningen stöter på formidabla 
hinder. Dels fmns det en automa
tisk utglesning inbyggd i samhäl
let. Rika tar större plats än fatti
ga, och trots bestående och ökan
de klyftor har nästan alla fått råd 
att skaffa rymligare bostäder. Dels 
tar många småhushåll mer plats än 
ett mindre antal kärnfamiljer av 
äldre typ. 

Bilvägar, bullerzoner och p
platser tar en enorm plats, och vi 
vet hur rasande både Gyllenharn
mar och Svensson blir om man så 
mycket som petar på bilarna. 

Etablerade intressen av alla 
slag står upp mot alla konkreta 
förslag till förtätning. Det kan gäl
la hyresgäster som inte vill ha 
spring i vindstrappan upp till ung
dornslägenheterna, villaägare som 
inte vill ha insyn över häcken eller 
fruktar värdeminskning, miljövän
ner som lärt sej att älska befmtliga 
träd och fasader. Hertalet utrusta
de med ekonomiska, juridiska 
eller politiska maktmedel. 

Ska en förtätningspolitik ha 
några utsikter att lyckas måste 
den vara långsiktig, fast och kon
sekvent. Och fantasifull. Vad be
träffar det senare kan man lära 
mycket av arkitektelevernas 
många förslag om just Lund. 

Når det gäller det aktuella fal
let Villa Surma: menar vpk fort
farande något med parollen "För
täta professorsstaden" bör man 
giv10 rvi.s medverka till en kraftig 
utbyggnad på den stora och välbe
lägna tomten. Grönska fmns det 
redan tillräckligt av i stadsdelen. 
Men bygg måttligt stora bostäder, 
inte hotell eller garage. 

Som tf sjömilitär medarbetare i 
detta blad kan jag inte und~ att 
kormnentera ett av den gangna 
veckans glädjeämnen: försvars
minister Roine Carlssons raka 
besked om det rimliga i sjöoffice
rarnas önskemål om stora och 
dyra fartyg från vilka de kan glän
sa på kommandobryggan. "För
svarsministern ansluter i sitt ut
talande till en syn på flottan som 
tidigare hävdats här i Vecko
bladet. 
En modig man 
Det är inget märkligt med den 
ståndpunkten - det fmns inte ett 

svenskt regemente, inte en tid
ningsredaktion, inte en grupp för
svarspolitiker där man inte f'ar 
höra precis sarruna synpunkter. 
Skillnaden är att där får man höra 
dem off-the-record, mellan skål 
och vägg och allt vad det heter, 
ofta tillsarmnans med målande be
rättelser om hur det kan gå till i 
de mahognyboaserade ~ 
men. Roine Carlsson uttalade sw 
däremot offentligt, med ett ma
lande och färgrikt språk som han 
har all heder av, och med en di
rekthet som man inte är van att 
möta bland politiker. Det per
sonliga mod _han som fö~ars
minister har VISat tycker jag ar ett 
föredöme för svenska kri~rnän. 
Han kormner säkert att nda ut 
stormen i högerpressen. 

Hur har det blivit så här,jag 
menar den speciella länken mellan 
högern och de marina intressena? 
Den svenska flottans historia är, 
om man uttrycker det försiktigt, 
inte så ärorik - den kantas av kata
strofer och resursslöseri, alltsedan 
tillkornsten någon gång på 1500-
talet. Men den svenska högern och 
~tablissemanget har alltid ~ort 
dess sak till sin. Minns borggards
krisen 1914 som handlade om 
pansarskepp i den kejserliga tyska 
flottans efterföljd - regeringen 
Hammarskjöld beslöt att by 
ytterligare sju (det blev två).'få 
tjugotalet genomdrev högern mot 
socialdemokraterna byggandet av 
en sk flygplanskryssare som al
drig blev bra till någonting. I 
tecken av den allmänna försvars
viljan 1940 lyckades man trots 
kloka armetalesmän genomdriva 
byggandet av två väldiga kryssare, 
Göta Lejon och Tre Kronor. De 
byggdes just som sänkningarna av 
Hood, Bismark och Tirpitz visade 
på orimligheten av sådana flytan
de arsenaler och likkistor som 
kunde sänkas med några enkla 
flygfällda torpeder. Oavbrutet har 

högern och flottan velat byWI 
stora, dyra och prestigefyllda plåt
schabrak. I ~g sänks sådana med 
en billig sjömålsrobot. 

Vals på Mysingen 
Och kampen fortsätter. Under 
några år i slutet av 50-talet tyck
tes det som om förnuftet skulle 
segra, och det skedde en faktisk 
neddragning. Men är det inte om
sorgen om Karlskronavarvet och 
sysselsättnin8en i Blekinge som 
har krävt Sitt, så har det varit 
"behovet" av långresefartyg för 
kadetterna (i år är det världsom-

det verkar onekligen som vi skulle 
få v.llt lystmäte på de läckra 
pannbiffarna Efter att ha sett 
'Mannen från Mallorca" och följt . 

de inre slitningarna i folkpartiet i 
Lund har jag dock väckts till in
sikt om matens ideologiska di
mensioner. På gatukök i Karls
krona har jag fått både kropp
kakor och stekt sill på knäcke
bröd. Jag erbjuder alla hågade 
min affårside: en snabbmatskedja 
"Pillemasaren" baserad på dessa 
rätter. Jag lovar att komma till 
invigningen. 

Mårtensson f'ar konkurrens 
Har ni lagt märke till hur Anders 
Fagerström har ryckt upp bevak
ningen av Malmös kormnunalpoli
tik i Sydsvenskan? Det behövdes 
- just bristen på elementära kri
tiska kormnentarer i Malmöpres
sen är ju ett av inslagen i den 
kormnunala politiska förslum
ningen som blev uppenbar för alla 
med regimskiftet 1985. På syd
svenskans ledarredaktion har inte 
hänt något och Arbetet fortsätter 
att vara partitrogen till döds, men 
Fagerström har genom reportage 
och egna krönikor faktiskt satt 
lite liv i det hela, med ironiska 
kommentarer och glirningar åt 

segling; vita tropikuniformer och både vänster och höger. Han ver-
det hela),. kar inte vara uppbunden till eta-

Försvarsdebbatörer har nyli- blissemanget med den vänskaps-
gen visat att tvärs genom de senas- korruption som är den politiske 
te 25 åren av försvarsbeslut, dis- reporterns värsta fiende. Det hela 
kussioner av världslägen och hot- är faktiskt roligt att se även för 
bilder så har fördelningen av me- dem som inte delar hans åsikter. 
del mellan de tre försvarsgreillll112. Jag_ tycker det hät borde ge 
inte förändrats annat än med pro- Jan Mårtensson anledning att tän-
millen. Inga verkliga ompröv- ka efter. Sydsvenskans lundasidor 
ningar har gjor, försvarsgrenarna var tidigare överlägsna Malmö-
bevakar sina ramar och är lojala sidorna i det här avseendet men så 
utåt. är det inte längre. Måttenssons 

Det fmns de som hävdar att de lördagskrönikor, som är det enda 
enda försvarskostnader som är vi har av lokal politisk korrunen-
berättigade är de som går till den tar sedan Fabian i Arbetet kom-
beridna högvakten. Har man den mit i onåd, är allmänt välskrivna 
hållningen kan man säkert också och läses av halva stan. Men de 
se en del försonande drag hos höjer sig sällan över den kolle-
den svenska flottan - Amaranter- wala småtrevligheten och det 
balerna, fåktmästerskapen, hög- ömsesidiga klapparrdet av axlar 1 
tidsdräkterna, den tretungade det borgerliga Lund. Det är bettet 
flaggan ute på skärgårdsfjärdama, som saknas helt enkelt, och det är 
Vals på Mysmgen. Den som anläe- till förfång för en levande politisk 
ger en mindre cynisk attityd har debatt i Lund och därmed för den 
anledning att se på flottan med konununala demokratin. I grun-
mera skeptiska ögon. den speglar det naturligtvis den 

-~ ~-
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Nutida krigsfartyg ska ha runda former för att lura fiendens radar. Här 
i amerikanskt kamouflage. 

Pannbiff på väg 
Jag läser i Arbetet att såväl Burger 
Kfu.g som Oock li~er i startgro
parna för storsatsnmgar i Lund. 
Ytterligare några krafttag mot ar
betslösheten i Lund, som Arbetet 
sa när Mc Donaids startade. Men 

beklagliga tidningssituationen här: 
Lund är landets största stad utan 
egen dagstidnin~. Ska lundaborna 
behöva vänta pa att Veckobladet 
blir daglig? 

Lucifer 



-----------·----------------------

Vad är Carlsson 
mot Larsson? 

I dessa dagar, när officerarna rasar 
som bäst mot Roine Carlsson, 
tänker jag gärna på Jacob Ti
motheus Larsson, kommunalpoli
tiker och häradshövding från 
Lund. Han utnämndes 1911 till 
sjöminister, i Karl Staffs liberala 
re_gering; han var den förste civile 
pa denna post. Larsson hade tidi
gare verkat i Civilkommissionen 
och där arbetat som MO före MO 
för att hjälpa underbefäl och värn
pliktiga, som utsatts för dålig be
handling under militärtjänst
göringen. Han var nitisk och 
skicklig, vilket säkert gjorde her 
nom misstänkt inom det mili
tära etablissemanget. Som sjö
minister kom han snabbt i krakel 

både med Gustav V och sjöofficers
kåren på grund av en omplacering 
av' chefen för marinstaben och 
andra "affårer''', som högerpressen 
ivrigt angrep. 

Sen kom Jacob Larssons strid 
om "sjöofficerarnas plåt
schabrak". Del}. föregående lind
manska (konservativa) ministären 
hade velat låta bygga en nypansar
båt av större typ - en F-båt. 
Från vänsterhåll beskrevs detta 
som en militaristisk lyxbåt Lind
ffill!1S regering föll t 1911 års val 
och hann aldrig fatta beslut i 
frågan. liberalerna vann valet bl a 
på ett program med begränsningar 
av 'örsvarskostnaderna. I prakti
ken uppsköt man på obestämd tid 

att bygga F-båten. 
Kring detta utbröt en av de 

mest invektivrika politiska stri
derna någonsin i svensk politik. 
Och Jacob Larsson var den som 
utåt främst fick klä skott för att 
man ville snuva sjöofficerarna på 
en större och finare båt - och för 
hela den liberala försvarspolitiken. 
En sansad källa som Svenskt bio
grafiskt lexikon skriver att "an
greppen mot L gick på person o 
heder, o varken förr eller senare 
torde ett svenskt statsråd ha fått 
utstå något liknande." 

Striden slutade med försvarsin
samling, bondetåg, borggårdstal 
och regeringens fall 1914. 
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Malplacerad lokputsare 
Lunds mesta deckarförfattare 
Blom och Bolinder har även 
under den gångna hösten utkom
mit med nya opus. IC. A Bloms 
senaste heter "Madonna " och är 
som vanligt lantligt försök i 
Sjöwall-Wahlöös anda. Den bitska 
fonnuleringskonsten och den radi
kala samhällsanalysen hos före
bilden är det dock klent med hos 
Blom - han är nog för mycket 
folkpartist. Inte heller lyckas han 
med att för läsaren klargöra varför 
40-åriga män plötsligt spårar ut 
och visar sig vara mördare. 

Handlingen utspelas, som 
brukligt i Bloms deckare, i Lund. 
Och visst är det kul att precis 
kunna följa personerna i spåren -
från Bantorget till Vintergatan. 
Men Lund spelar ingen egentlig 
roll, handlingen kunde likaväl 
varit förlagd till Linköping eller 
Umeå. 

Jean Bolinders nya bok "Lilla , 
sota kusin " är inte en deckare 
utan del 2 i en romanserie, som 
ska spegla 1900-talet (enligt bak
sidetexten). Del l hette "Glas
havet" . Boken handlar mest om 

Q 
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en ung mans väg till Den Rätta 
och tilldrar sig huvudsakligen i 
Uppsala. De unga tu rymmer dock 
över några kapitel till Lund och 
hamnar där på 1920 års karneval, 
där man super friskt . De unga 
älskande fortsätter med tå~et till 
Bjerred Uärnväg fanns pa den 
tiden). Här visar den gode Bolin
der litet slarvigt i detaljerna 

F1ädie kyrka är inl:e byggd i Es
lövsgotik utan i roma:lSk stil. 
(Alla kyrkor i maskinslaget tegel 
från 1880-talet är faktiskt inte 
Eslövs-gotiska!).~h inte tror ja~ 
att man hade någon lokputsare pa 
hållplatsen i Gammelmark- men 
det är kanske en väl småaktig 
anmärkning. 

"Tur och retur Lund" är 
namnet på 1986 års prosaantologi 
från Lunds Lilla Penklubb. De 18 
författama är både debutanter 
och proffs med det gemensamt 
att de alla är bosatta i Lund. 
Staden spelar annars inte ~on 
särskild roll i novellerna. Nagra 
av författarna är födda i andra 
länder. Deras texter föreligger, 
sympatiskt nog, både på svenska 
och spanska eller portugisiska. 
Novellernas kvalitet är naturligt 
nog mycket ojämn. Efter läsning
en minns jag bäst poängen i Joa
kim Sydmarks "Kontrollpunkt 
två" och de många goda formu
leringarna i Karin Lentz' "Ur dag
böcker och brev". 

o o o 

LAT TAGEN GA! 

Skåne är Sveriges mest tättbefolkade landskap. Järnvägen Malmö-Dalby- Sjöbo--Simrishamn är 
redan byg gd och den går längs ett av Skånes största pendelstråk 

Riv inte banan! Utred istället framtida tå~trafik 
Skriv på protestlistan t ex på vpk- sprid egna från Sigurd Petersson, skynda på, de ska vara inne uen 
lokalen ( Bredgatan 28) eller stads- Cirkelgatan 15, 273 00 TOA-fE- 31 januari! 
biblioteket. Eller rekvirera och LILLA, tel 0417-118 20. Men 

ALEP Y ALAK . . . forts från sid l 

oss ifrån en del av nedskärningar
na. Vi f'ar oförändrad bygglek, 
vi får ha kvar Delphillen och 
fisket i Rögle dammar. 

Blåsorkesterns "tältmöte" 
Lunds Kommunistiska Blåsorkes
ters "tältmöte" på stortorget 
under kulturnatten den 20-21 
september 1986 kan kanske sam
manfattande värderas : propagan
distisk succe, organisatorisk nöj
aktighet, ekonomiskt misslyckan
de. 

Energiverksstyrelsen 
Vi har också i olika samman
hang betonat att plane~en för 
kärnkraftens avveckling maste på
böljas här och nu. Detta har vi 
ibland fått instämmande i från 
centerpartiet ... 

Sedan förre ordföranden läm
nade in vid årsskiftet och den nya 
verksledningen fått full kontroll 
över verksamheten, har arbetet i 
styrelsen kunnat bedrivas i parla
mentariskt acceptabla former. 

Vandringssektionens 
alpina grupp 
Fardvägen gtck över Suorvadam
men - Njabbejåkkå - Njavve
poulta - Niento - Kukkesvagge 
- Vuonesvaratj - Pierikjåkkå -
Pastavagge - Rinim ·- Alep 
Valak - Abmojaure - Jåkåtjkas
kalako - Aktse - Laitaure -
Kvikkjokk . . . Inga bestigninF, 
kunde företagas. Gruppens båda 
ständiga medlemmar deltog i 
vandringen. 

MKamiljögruppenmil. "f" .. . .. 
pen mot JO orstarmgen ar 

en av de viktigaste politiska 
fågorna idag. Många människor är 
på olika sätt engagerade och int
resserade. Vi har haft flera id& 
erom miljöfrågor som vi skulle 
vilja ta upp och som sannolikt 
skulle ge publicitet och resultat, 
men tyvärr har vi inte haft till
räcklig kapacitet för att klara av 
detta. Att ta upp ett miljöprob
lem är ibland nagot av ett detek
tivarbete som kräver resurser. 
Vi behöver fler som vill jobba 
med miljöpolitik, det är ett vik
tigt, meningsfullt arbete och det 
finns mycket att göra! 

Byggnadsnämnden 
Frågan om Lunds utbyggnad 
(och) Centrumutredningen . . . . 
Bägge dessa frågor visar på mot
sättningar eller åtminstone olika 
uppfattningar i viktiga miljöfrågor 
inom Vpk Lund - mellan stads
miljöfrågor och luftmiljökrav, 
mellan god bostadsmiljö och vik
tiga krav på giftfri livsmedels
försöljning. 

skolstyrelsen 
Den borgerliga skolpolitiken som 
jag för enkelhetens skull kallar 
för modrat är destruktiv till sin 
allmänna utformning genom att 
den försämrar kommunens skola 
och då ger den samtidigt ett stöd 
åt krav på privatisering. 

Brandstyrelsen 
Nu har emellertid brandstyrelsen 
tynat färdigt, den 31/12 1986 
upphörde den att firmas .. . 
Brandkåren är kvar så kravet på 
på en brandkårsorkester kan väl 
drivas i kommunstyrelsen . 
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-~Iee Nove : 

Teori 
möjlig 
för en 
socialism 
"l ett arbete av lysande frisk
het och klarhet, sunt förnuft 
och gott humör, ironisk skär
pa och empirisk detaljrike
dom har Nove gjort slut på 
ett sekels ogranskade illusio
ner och förutfattade mening
ar om vad som kan finnas på 
andra sidan kapitalismen och 
väckt oss till hur en socialis
tisk ekonomi , under demo
kratisk kontroll, kan se ut. 
Premisserna för den visionen 
är en skicklig och elegant kri
tik av föreställningen om att 
arbetsvärden kan ha en fram
trädande plats i någon form 
av ra t ionell kal ky l under so
cial ismen, av att marknaden 
någonsin helt kan ersättas av 
planer, av att själva de n cent
ra la pla neringen någons in kan 
bli fri från morsättningar mel
lan ol ika ni våer i sin nivåer i 
sin bes lutshierarki eller att ar
betsdelningen någonsin kan 
ersättas med en fullständig ut
bytbarhet mellan färdigheter 
och roller . . . Det förledande 
med denna modell ligger i 
dess realism och radikalitet
något som är ett kännemärke 
för mycket av boken i dess 
helhet . . . (Boken) är faktiskt 
efterkrigstidens kanske första 
centrala arbete om och för 
socialismen som klart är skri
vet utanför den marxistiska 
traditionen . Som sådant re
presenterar det en både mo
ralisk och intellektell läxa 
för varje -,cinster som detinie-
l ar sig som marxistisk ... Det 
som ger bokP.n dess stora auk
toritet ar dess Ingaende kän
:ledom om och redogörelse 
för planekonomier av sovje
ti~k. t yp - reformerade el ler 
areformerade - från deras 
början på tjugotalet och till 
nu. " 

Postadress. . 

l flykten 
Lunds lasarett i december 

Käraste hustru min! 
Skriver detta i ypperligaste 

form1 trots mitt onda. För en 
halvturune sen kom nämligen 
sjukväTetinnan körande med sin 
tunga vagn med taxfria godsaker. 
Så nu smakar jag på en utsökt 
sheny och har även försett mej 
med några starkare droppar inför 
natten. 

Sådan service fanns det min
sann inte under den gamla Jands
tingsepoken! Och inte heller var 
rnaten som den är nu. I dag fick vi 
t ex något indonesiskt till middag 
- SAS har ju ett högst interna
tionellt kök. Det var gott, fast 
kanske i starkaste laget även för 
mej. Värst var det för stackars 
Jönsson i sängen intill. Han lycka
des visserligen tvinga ner ett par 
bitar men ·spydde snart upp dem 
igen. Det händer ofta med ovana 
patienter, förklarade sjukvärdin
nan, och stack samtidigt till oss 
nya numret av SAS patienttidning 
Ner och Upp. 

Sanningen att säga var rnaten 
inte heller alldeles varm, men det 
berodde på att det tog sån tid att 
öppna alla de hygieniska flygför
packningama. Jönsson var sa dim
mig att han började tugga på våt
servetten, och det dröjde en bra 
stund innan värdinnan kunde 
komrna och hjälpa honom. Hon 
måste naturligtvis prioritera för
staklasspatienterna längst framme 
i korridoren. 

Du undrar förstås vad doktom 
säger om mina utsikter. J a, ja!? 
fick inget alldeles klart svar pa 
ronden, men doktom såg mycket 
förtroendeinwvande ut. "I am 
your captain ', sa han och log, och 
det kändes tryggt. Fast Jönsson 
kan ju ingen engelska så jag fick 
förklara för honom efteråt. 

Ja Jönsson ja. Sen började den 
stackarn skaka i hela kroppen och 
rossla och ha sej. Säkert hade han 
ramlat ur sängen om inte säker
he_!sbältet varit så ordentligt fast
spant. 

Skrivandet går lite trögt just nu, 
för jag försöker samtidigt följa 
med i den spännande läkarfilmen 
som visas på skärmen där framme. 
Det är lite svårt eftersom Jag inte 
hade råd till hörlurar. Kan du ta 
med en femtilapp extra vid nästa 
besök? 

Nu har vi i alla fall fått lugn 
för Jönsson. Värdinnan var just 
inn~ och hämtade honom. Hon 
viskade till oss andra att han nog 
skulle ut på en liten "flighf' . Fast 
han kan känna sej trygg. Mot en 
extra avgift kan 1nan få lämna 
detta stället i en lång, svart limou
sin. 

Grr 

POSTTIDNING 

Karin Blom 
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Bellman och hans tid är temat för en fest som Folkets Fana ordnar 
LÖRDAG 7 FEBRUARI kl 20 på Fakiren. 

Folkets Fana är en mässingssextett inom Lunds Komnnmistiska 
Blåsorkester. 

~et konuneratt spelas Bellmansmusik i olika former. Höjdpunkten 
blir sextettens program "Movitz blåste en konsert", ett allsångsprogram 
med understödjande bilder och sammanbindande kommentarer som be
lyser den sociala ramen för Bellmans diktning. 

Till detta dricker vi rött vin, i Bellmans anda, även om också alter
nativa drycker serveras, liksom enklue tilltugg i 1700-tal.sstil. 

Sist någon form av dansmusik. 

Onornatopoesi 
Jag tackar för reds synpunkter 
till min uppfattning om ano
nyma signaturer i VB, dock 
vill jag påpeka följande: 
l) Red påstår att gr, mjau och 
pif är djursynonymer. Detta är 
fe. De är onomatopoetiska ut
tryck för djurljud, nedtecknade 
pa papper, inget annat. Vore de 
synonymer skulle jag i deduktiv 
kosekvens om vilken folksamling 
som helst kunna säga: Titta! Där 
går en fniss och en prutt! 
2) Vidare förstår jag inte var
för centerfolk skulle inta en 
särställning i sin uppfattning om 
våra vänner bland djuren. Vad nu 
än red har fått för sig torde det 
röra sig om en myt, fullt jäm
bördig med den att alla lunda
vpk:are är akademiker. Dc1ma 
utsagas sanningshalt överlåter jag 
till VB's red att konunentera. 
3) Slutligen förstår jag inte den 
nästan esprita fermitet med vilken 
red omnämner den tramtida ut
byggnaden av Lunds västligaste 
delar. Jag har inte nämnt ett ord 
om detta i VB (min UJ?pfattning 
firms i en reservation till senaste 
GoTN-protokollet. tillgänglig på 
biblioteket; den utlovade skriftliga 
vpk-reservationen materialiserades 
aldrig), och retl~ konm1entar får 
därför karaktären av Jen Ry
clenska iden Skyll inte på mig! 
Det var inte bara jag! 

I övrigt skulle det vara trevligt 
att höra och läsa övriga passiva 
julläsares uppfattning om VB's 
vildvuxna fauna av signaturer, 
samtidigt som jag önskar (;ou 
"'ytt Ar. 

Ro!and Carlsson (c) 

108-besvär 
Vpk Lund har genom sin sty

relse besvärat sej över vägverkets 
arbetsvlan för anläggning av väg 
108, Västra Ringe11" , med stöd 
av __ många ekonomiska och miljö
massiga argument . 

VPK LUND. Arsmate lä 7.2 kl10 
på Fakiren. Ev fortsättning följan
de dag. 
"HISTORIEGRUPPEN" efterly 
ser dokument rörande vpks och 
vänsterns historia i Lund från 60· 
talet och framåt. Hor av er med 
material till Sten Henriksson, tel 
144457. 
BLASORKESTERN . Lo 24.1 kl 
1 O tränar sextetten Bellman på 
Nordiska. So 17.45 trana r träet 
Bellman på Palaestra. Kl 19 har 
stora orkestern v iktig repetition 
av "Desaparec ido" med Maria och 
trummis. 
AMNESTY . Lä 2.2 kl 19 årsmete 
på stadsbiblioteket. Tisdagar op
pet hus på lokalen, Granegatan 7, 
kl 17 - 19. 

--l 
~G~ l kommunistisk 
H kommunalpolitik 

Kompol har mete m å 26.1 . kl 
19.30 på vpk -lokalen. Di.skuss•()n 
om katastrofberedskap v •d mdJO
olyckor. Beredning av fullmakti 
ge. 

!VECKOBLADET l 
L ___. 
Detta nummer gjordes av Lars 
Nilsson, Gunnar Sandin och L asse 
Svensson. 

Kontaktredaktar för nästa num 
mer Gunnar Sand •n. tel 135899. 

Hemma
Rectangle


