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Vad skall hända med Vecko
bladet? VB går nu in på sin 
femte årgång och om än lång
samt så växer tidningen. I års
skiftet passerades gränsen 400 
prenumeranter med marginal. 
VB skall inte järnföras med de 
stora drakarna i stan. Istället 
är VB en unik satsning på att 
söka nya vägar för politisk ak
tivite t. VB kan bara järnföras 
med sig själv. 

Men ändå så är det slående 
så ofta de stora drakarna tv 
tvingas citera VB. Och om 
man skulle ta en jämförelse 
ändå och skala bort alla tvål
annonser och trarnsreQ_ortage 
från de två mediokra Lullila
sidorna och istället se på sub
stansen i texten skulle nog 
man häpna. 

VB är VPK-Lunds organ. 
Och inför 1979 ligger det ett 
förslag om en storsatsning på 
VB från redaktionen. Att i 
ett slag satsa på att general
mönstra VPK-Lund för att 
dubbla upplagan. Och att 
göra det nu i vår innan valet. 

Det skulle vara ett steg fram 
mot det mål som VB-redak
tionen satt upp på 2000 pre
numeranter. . -· · 
Är det orimligt. Nej inte om 

man betänker att någon or
dentlig satsning aldrig gjorts 
och med tanke på att 
VPK-Lund har 5000 röster i 
kommunalvalen. Att nå hälf
ten av dessa med VB borde 
inte vara omöjligt. 
Det finns kanske de som vill 
hävda att en satsning på VB 
skulle gå ut över NY DAG. 
Men det är ett kortsiktigt re
sonemang. En framgång ef
ter en satsning på VB skulle 
ju intressera många för VPK :s 
allmänna politik och därmed 
öka antalet möjliga NY DAG
prenumeranter. För detta 
talar ju tex att VPK-Lund ha
de betydligt fler röster korn
munalt än i riksvalet. Den 
kommunala politiken som 
direkt berör många männi
skors vardag får med nödvän
dighet verkningar på rikspoli
tiken och därmed för VPK:s 
riksoran också. Låt VB få en 
chans att göra det »stora 
språnget»!! 

Den eita handen vet 

Håller borgarna Lunds 
kommunstyre på att genom
föra ännu en smutsig fastig
hetsäf[ar? Ska/l skattepengar 
skänkas bort till en reaktionär 
privatförening? Vems ärenden 
går Lennart Ryde, och Birger 
Rehn/Nils Gustavsson ? 

Åke Hans är en garnmal äre
vördig restaurangbyggnad i 
risigt skick mitt i centrala 
Lund, brevid stadsbiblioteket. 
Fastigheten ägs av Lunds 
Industri- och Hantverksföre
ning. En fö rening bestående 
av stadens små- och medel
stora kapitalister, dvs. en ge
nuin srnåstads-srnåborgarföre
ning. Dess förre ordförande 
var J ack Bergren, moderat 
och dess nuvarande ordföran
de är Hans Eichrnuller, orga
niserad moderat i kommunal
politiken. 
Ordförande i kornmunens fas-

vad den andra gör 
tighetsnämnd är Lennart 
Ryde, moderat kommunal
råd. 
Vad har nu gamla Åke Hans, 
Ryde och Lunds Industri
och Hantverksförening ihop ? 
Jo , på förslag från borgarna 
skall kommunen rusta upp 
Åke-Hans för 1.500.000 åt 
ägarna och sedan hyra den för 
200.000 per år (indexreglerat 
så klart) . 
Fastigheten skall användas till 
pensionärsverksamhet och till 
föreningsverksamhet . Detta 
innebär att man först skänker 
bort 1,5 milj och sedan för
binder sig att betala en rund
lig hyra . Det blir en god af
fär för runds Industri- och 
Hantverksförening som först 
får sin fastighet ordentligt 
upprustad och sedan får en 
säker hyresgäst som betalar 
rundligt. En direkt gåva från 
eller kanske man skall säga 

mellan moderaterna i korn
rnunpolitiken. Men det 
är skattebetalarnas pengar 
som de skänker bort. 
Socialdemokraterna i fastig
hetsnämnden hade vett att gå 
emot Rydes smutsiga affär 
men i kornmunstyrelsen så 
kör de ledande sossarna Rehn 
och Gustavsson över sina eg
na partikamrater och gör ge
mensam sak med moderaten 
Anledningen är troligtvis att 
de inför valet inte vågar göra 
något som skulle kunna tol
kas som att de gick emot pen
sionärernas krav. 
VPK har givetvis gått emot 
detta svindleri i kommunfull
mäktige. Det måste finnas 
vettigare sätt att få lokaler till 
pensionärerna än att skänka 
bort pengar till småborgar
organisationer av Lunds Indu
stri- och Hantverksförenings 
typ. 

Bryggeriet-planen stoppad! 

Länsstyrelsen vägrade som 
väntat att fastställa stadspla
nen för kvarteret Bryggeriet i 
Lund med precis de argument 
som VPK kritiserat planförsla
get för - för mycket trafikbul
ler och för dåliga friytor. 
Nu· tvingas stadsarkitektkon

toret att rita en ny plan för 
kvarteret, men vad den ska in
nehålla är borgare och sossar 
ganska oense om. Ett borger
ligt förslag är att det ska bli 
högst ett trettiotal radhus på 
tom ten. Det är knappt en tred
jedel av de lägenheter man 
från början tänkt sig och det. 
är inte den sortens lyxbostä-

der man önskar sig i centrum. 
Sossarna vill uppenbarligen 

ha ett parkeringshus där, lik
som på andra ställen i staden, 
t.ex. på gasverkstom ten. 
Men det behövs bostäder i 

centrala lägen som Bryggeriets. 
Från VPKs sida menar vi i så 
fall att trafiken runt kvarteret 
kraftigt måste minskas. Det 
måste också bli en fciljd av 
länsstyrelsens beslut. Kung Os
cars väg och Kävlingevägen 
måste avlastas från trafik. Bl.a. 
därför går VPK emot en ny 
Kung Oscars bro, som bara 
skulle leda in mer trafik mo( 

de bostäder som redan ligger 
där. 

När nu arkitekttävlingen om 
gasverkstomten bara sei ut att 
bli en tävling om ett P-hus, är 
det viktigt att åter föra friun 
kravet på kollektivhus på bryg
geritom ten. Då kan den beva
rade delen av Bryggeriet bli fi
na gemensamhetsutrymmen 
med restaurang och samlings
lokaler. En ny plan för kvarte
ret måste inriktas på att om
fatta hela kvarteret · med den 
bevarade delen av bryggeriet i 
gott samband med bostäderna. 

t s 



Kommunen 
REPLIK OCH 
KONTRAREPLIK 
Det händer ibland att vi i den här 
spalten ger röst åt stadens ledande 
politiker och därvid inte citerar 
dem ordagrant, utan mer tolkar vad 
de nog tänker eller logiskt sett kun
de ha sagt eller tänkt. Detta har 
dock sina vådor, upptäcker vi, när 
vi nu sitter med ett brev från kom
munstyrelsens ordförande, kommu
nalrådet SverkerOredsson (fp). Blir 
vi trodda när vi försäkrar att brevet 
är autentiskt? Hoppas så. Ett tec
ken på äktheten är kanske SOs av
slutande, »kamratliga» hälsning. Vi 
skulle in te ha lagt det ordet i hans 
penna. 

Hur som helst är vi glada för att 
SO reagerat på vår anspråkslösa 
framtidsskiss. Vi hoppas att han 
blir lugnad av svaret sam t hälsar 
honom välkommen tillbaka här i 
spalterna. 

Bästa Grr! 

I Veckobladet av den 19 januari 
skildras Lund på ett anslående sätt 
efter det att staden har blivit sociil
listisk. Bl a hålls gatorna rena av 
väldisciplinerade arbetsbrigader som 
består av f d revolutionsfiende r. De 
verkar mycket förtjusta i sitt arbe
te. Så långt i texten hade jag hop
pats att det skulle finnas utrymme 
också för mig i en sådan arbetsbri
gad. 

Men det visar sig att i stället finns 
»den uppstoppade Sverker Oreds
S011» i det med möda rekonstruera
de kommunalrådsrummet, som är 
en del av Kulturens museum. 

Nu undrar jag hur detta skall tol
kas. Skall jag betraktas som ett 
nödvändigt offer för Revolutionen, 
en man som inte kunde omskolas 
och som därför endast kan göra en 
insats som varnande exempel? Eller 
tänker man sig att Revolutionen lig
ger så långt i framtiden, att jag hin
ner dö en naturlig död och först 
därefter uppstoppas? 

Jag är visserligen medveten om att 
jag här endast tagit upp en mycket 
liten detalj som rör det efterrevolu
tionära samhället, men för mig har 
den ett visst intresse. 

Med kamratlig hälsning 
Sverker Oredsson 

Projekt Utmaningen 
Som Vb erfarit bl.a. genom Dac
kekuriren har Smålands nation nå
got intressant på gång. Vi bad na
tionsstyrelsemedlemmen tillika re
daktören Marie Bergström att pre
sentera projektet. 

Den borgerliga högskolan kommer 
aldrig någonsin att ge utrymme 
för några alternativå studier eller 
något kritiskt innehåll i utbildnin
gen eftersom statens högskolor 
har som uppgift att förse samhäl
let och därmed näringslivet med 
arbetsledare inom olika sektorer. 
Dessa arbetsledare· måste vara lo
jala med det rådande systemet. 
och kan därför inte vara skolade i 
en kritisk anda. Allt detta vet vi. 

Alternativa stu':lier 
Därför måste de socialistiska stu

denterna ta saken i egna händer 
och organisera alternativa studie
kurser för att på så sätt skapa sig 
en helhetsbild av universitetets 
fritt svävande fakta. Socialistiska 
studenter kan inte bara låta sig 
nöja med de kunskaper som det 
borgerliga universitetet bjuder på. 
Förvisso är detta alls inte någon 
ny ide, arbetarrörelsen insåg tidigt 
att skolan inte kunde ge arbetarna 
de kunskaper som de behövde, de 
tog saken i egna händer och star
tade studiekurser. Nu gör vi det
samma. 

Mycket att välja på 

Projekt Utmaningen är ett ut
bildningspolitiskt projekt som ini
tieras av Smålands nation och som 
arrangerats tillsammans med pro
gressiva lärare, forskare och de 
kunskaper som finns på 
Projektet syftar till att ge de stu
derande vid så många utbildnings
linjer som m ö j ligt en chans att få 
se sitt ämne från en annan syn
vinkel än den förhärskande. Allt 

som allt är det femton kurser i 
fonn av studiecirklar att välja mel
lan: marXistisk grundkurs, politisk 
ekonomi, statsteori, rättsteori, im
perialism, filosofi, cirkel för äm
neslärare, kvinnokamp, historia, 
film och politik, cirkel om svensk 
socialvård och socialt arbete, psy
kologi och samhälle, sociologi, 
medicin och slutligen fem olika 
cirklar som fakultetsgruppen på 
teknis ordnar. 

Kamp mot den 
borgerliga ideologin 

De två huvuduppgifter dessa 
cirklar har är att ta upp akmpen 
mot den borgerliga ideologi, som 
vi dagligen matas fulla med, och 
att analysera de radikala alterna
tiv som finns, trots att vi i var
dagslag inte märker så mycket av 
dem . Ett annat syfte - inte mind
re viktigt - är att initiera nya bas
grupper vid de institutioner, där 
det ännu inte finns några. Bas
grupperna för kampen mot den 
borgerliga ideologin vid fronten, 
tyvärr saknas det sådana vid de 
flesta utbildningslinjer idag. Än så 
länge. Vi ser fram mot fler. 

Du som inte insett att kunskap 
börjar med frågor och inte med 
svar, dröj inte för länge med att 
bestämma dig för vilken cirkel 
som bäst passar dina behov. An
mäl dig till expeditionen på Små
lands före den 7 februari . Om det 
inte finns någon studiecirkel i det 
ämne som du och dina kamrater 
läser, så hör till på expeditionen. 
Det finns säkert möjlighet att ord
na något även för dig! 
Vår uppgift som socialister och 
studenter är att tillsammans ta 
kamp mot det borgerliga univer
sitetet! 
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T ILLSAHMA t--.S! 
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Det har förvisso rått diskussion om 
hur den socialistiska revolutionen 
kommer att gå till här i Skåne. Vi 
minns en kamrat som med efter
tryck hävdade att den skulle kom
ma att karaktäriseras av »gott (dvs 
rätt håll riktat) våld, mycket våld 
och våld i rättan tid». Först därefter 
kunde man pusta ut lite. Men detta '----------------., 
är förvisso inte VPKs syn, vilket f ö 
även framgår av vårt partiprogram. 

Vi tror nog att det finns en liten 
oförbätterlig skara som inte villlå
ta sej omskolas utan i stället antar 
den revolutionära regeringens erbju
dande om en enkel flygbiljett till 
något av de få kapitalistiska länder 
som då återstår. Men vi är övertyga
de om att Sverker Oredsson inte 
hör dit. Inte bara så att han vill bi
dra till snöröjningen - något som 
han ju inte lyckades särskilt väl med 
under kapitalismen - 1.1tan även att 
han vill hjälpa till att bygga upp den 
stad som ett tidigare, perverst sam
hällssystem tvingat honom att riva. 

Att hamna på Kulturen är min
sann inget att skämmas för. Vi 
minns den f d rörläggaren Jönsson, 
densamme som en gäng drog vatten
ledningarna till universitetsfontä
nens grodor, som med .stolthet bru
kade tala om handskmakaren i Kul
turens verkstad: »Det är min farfar 
som sitter där!» Det är heller inte 
vem som helst som brukar bli upp
stoppad under socialismen (jfr Le
nin). 

Vänligen 
Grr 
som hoppas bli uppstoppad på Re
volutionsmuseet 

PAENUMERAN.TI 
Fllr de allra finta ., ar lr det tid 
ett fllrnya prenumeretlonen. Du 
bnparar - mycket • ..-.. om 
du utan att vi aklckar dit lnbetlll
nlngakort betalar din prenumer• 
tion fllr nlota lr. 
Prl•t lr ofllrlndrat, 30:·/lr, 50:
fllr ltlldprenumaratlon. 
Pg 174118·8, edrnMn VPIC Lund, 
Veckobledat. Olllm Inte akrlva 
ditt eget namn och edreaa. Och 
akrlv om du lr gammal prenume-
ranti · 

Sett och tryckt av VB-red pi ACU-press l Lund. Ans-~. utg. Ulf Nymerk 

Insändare·;.. --
Fördöm den . vietnamesiska · 
invasionen av Kampuchea! 

Ny Dags rapportering om den 
vietnamesiska invasionen av 
Kampuchea har utmärkts av 
en cynism och förljugenhet 
som är fullt i klass med Norr
skensflammans (eller Pravdas) 
rapportering från invasionen 
av Tjeckoslovakien 1968. 

På senare tid har Vietnam 
alltmer kommit att fungera 
som en trojansk häst som fått 
VPK att mer och mer enty
digt sluta upp bakom Sovjet
unionens utrikespolitiska lin
je. VPK ger sitt stöd åt Sov
jetunionens aggressivitet, men 
fördömer Kinas försök att 
skydda sig mot denna. 

När Vietnam nu, med avgö
rande stöd från Sovjet, före
tagit en brutal och cynisk in
vasion av ett socialistiskt 
grannland är det absolut nöd
vändigt att VPK protesterar. 
Att den tidigare kampuchea
regeringen var terroristisk är 
ingen ursäkt för Vietnam. Det 
var ju inte orsaken till inva
sionen. Och f ö. - om Viet
nam var bekymrat om de 
mänskliga rättigheterna skulle 
man enklare kunnat börja 
hemma med att sluta jaga ut 
sina egna medborgare på 
havet i öppna båtar. 
Vietnam ut ur Kampuchea! 

SJ,ante Nordin 

VPK-LUNDS ARSFEST 

Som vanligt blir det jättestor 
fest med anledning av VPK
Lunds årsmöte. Att den kom
munistiska rörelsen i Lund av
verkat ännu ett år kan ju vara 
värt en ordentlig fest. 

Det har inte sluppit ut så 
värst mycket fakta om vad 
som kommer att ske på festen 
men VB har lyckats få fram 
följande .. .... . 
Lördagen den 27 januari kl 

· 20-02 på Korpamoen, Kastan
jegatan 7. 20:- för de vuxna 
och barnen fritt. Mat: Ox
svansragu a la Ernst Bloch av 
kvällens köksmästare J Retz
laff. Pionjärernas sångrupp 
pionerna, Blåsorkestern och 
filmen fran !:a maj 1978. Och 
sedan blir det häftigt musik 
av två DJ :s, Halfen&Graner!! 
Alla medlemmar och sympati
sörer ocn vänner till VPK väl
komna. 
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VPK/KU-Lunds l F har fotbolls
träning pä lördag den 27 kl 16-18 
pli Klostergärdskolan 
Bläsork: rep lärd 27 10.00 på Pa
leastra samt innan Arsfesten 18:45 
samma dag på Korpamoen, Kas
tenjag 7. Festen börjar 20 och vi 
spelar ca 21 . 


