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I Bologna sprängde facister
. na en bom b, som hittills 
krävt över 80 människors 
liv. 
I Lund har en lång serie av 
trakasserier mot vänstern nu 
kulminerat i att mordbrand 
anlagts på VPK :s partilokaL 
Haltar jämförelsen ? Brand
kåren bedöm'de i alla fall 
läget som så allvarligt, att de 
högg upp dörren till en 
intilliggande lägenhet. Det 
kunde ha blivit dödsoffer för 
det politiska våldet även här 
i Lund. 
Desparata handlingar av 

detta slag utförs av extremis
tiska organisationer och/eller 
galna personer. Det farligaste 
man kan göra är emellertid 
at• nöja sig med det kon
staterandet. Vi måste se mön
stJ;et. Kapitalismens ekonomi
ska kris fördjupar motsät
tningarna i samhället. Höger
krafterna växer och blir 
aggressiva. Detta är grogrund
en för det politiska höger
våldet. 
Demokraterna måste i det 

läget försvara demokratin 
visa att de inte accepterar 
eller negligerar våldet. Parti
erna skall kunna sätta upp 
affischtavlor utan att riskera 
att_ få dem sönderslagna. En 
politisk bokhandel - som 
Bokcafet · - ska inte tvingas 
sätta in pansarglas i skylt
fönstren. Organisationernas 
medlemmar skall inte behöva 
gå nattvakt på expeditioner
na. 

Natten till tisdagen härjades · VPK-Iokalen i Lund ~v .. en våldsa~. bran~. ~ela !xpeditions
rummet blev totalt utbränt. Branden var anlagd. Foravarna har aven forsokt oppna kassa
skåpet. Allt talar för att det var ett politiskt sabotage mot VPK-Lund. 

Brandkåren larmades vid två
tiden på ~tten. Hade den an
länt 5-l O minuter senare hade 
byggnaden brunnit ner till 
grunden, uppger brandkåren. 
Branden började vid en bok
hylla i expedition8rummet, 
där förövarna hade samlat 
brännbart material, hällt över 
lacknafta som använts vid 
tryckning på lokalen , och 
tänt på. Branden fick ett 
mycket snabbt förlopp , med 
kraftig eld- och rökutveckling. 

Förkolnat 

Expeditionsrummet blev totalt 
ödelagt. Tak väggar, möbler , 

. böcker är helt förkolnade. 
Även bläsorkesterns instru
ment , som tillfälligt förvara
des där förstördes . 

Vi förutsätter att de polit
iska organisationerna i Lund . 
visar att de, oberoende av 
andra skillnader, förenas i sin 
avsky mot det politiska våld · 
et. Vi förutsätter att polis
en ökar sina ansträngningar 
att komma åt missdådarna 
och att de kommunala 
myndigheterna snabbt ser till 
att hålla de drabbade skade
lösa. 
Under tiden tänker vi visa 

fascisterna att deras attentat 
inte· hejdar vår här i. Lund · 
så framgångsrika verksamhet. 
Bokcafet skall leva vidare 
trots de krossade skyltfönst
ren. I VPK Lund fortsätter 
arbetet, bland annat med det 
nya och utvidgade Vecko
bladet och med den stora 
festen på St Hans backar 
den 30-31 augusti. Vi träffas 
tills vidare i Kommunistisk 
Ungdoms lokaler , Bredg 28, 
tel 123 123 . 

De båda sammanträdesrum
men mot gatan har blivit rök
skadade. 

Brända kuvert 

I ett rum intill expeditionen, 
där en del maskinell utrust
ning står, bl.a. VBs adresse
ringsmaskin, har lågorna slic
kat taket, men det har inte 
blivit någon större skada på 
rummet. Till och med de fär
digadresserade prenumerant
kuverten till detta nummer 
klarade sig, trots att postsor
teringsfacket de låg i hade 
börjat smälta av hettan. (Så 
om en del kuvert ser lite mör
ka ut är det alltså autentiska 
rökskador ... ) 

KUs del av huset, på andra 
sidan farstun är oskadd och 
fungerar nu som provisorisk 
partilokal. 

Innan förövarna tände på 
hade de försökt ta sig in i 
kassaskåpet. Det hade lyfts 
ut ur sin plats i väggen. En
ligt polisen borde det behövts 
minst tre personer för att 
klara detta. De har även tagit 
sig in i ett låst utrymme och 
stulit en förstärkare till VPKs 
högtalaranläggning. Det är det 
enda som har stulits . Övrigt 
stöldbegärligt gods, t.ex. 
maskiner, har de inte tagit 
med sig. 

Politiska motiv 

Mycket tyder på att det lig
ger politiska motiv bakom 

branden. VPK-lokalen blev i 
våras flera gånger utsatt för 
inbrott, där förvarna inte var 
särskilt intresserade av »vär
deföremål», utan mest var in
riktade pä att sabotera. De 
vräkte ut papper på golvet, 
skar av telefonledningar o dyl. 
Även Bokcafet har drabbats 
av sabotage, i det fallet uppre
pade fönsterkrossningar. 

Det finns finns ju betydligt 
rikare partier _och institutio
ner i Lund än VPK. Det var 
kanske inte i första· hand pen
gar man var ute efter när man 
försökte komma åt kassaskå
pet. 

Mordarand 

V are sig det är frågan om 
oorganiserad ligism, eller om 
det är en planerad aktivitet 
från någon grupp på yttersta 
högerkanten, så ar detta oer
hört allvarligt. Mordbrand 
mot det kommunistiska par
tiets lokaler har inte förekom
mit i detta land sedan atten
tatet mot Norrskensflamman 
på 40-talet. Den här gången 
skadades inga människor, 
men partilokalen ligger vägg 
i vägg med ett bostadshus. 
VB qar försökt få kommen
tarer till det inträffade från 
ovnga politiska partier i 
Bl a den socialdemokratiska 
arbetarkommunens ordföran
de Ove Persson menar att 
man bör se ytterst allvarligt 
på det inträffade. 

VPks verksamhet påverkas 
givetvis av branden. Men även 
om de yttre förhållandena 
blir besvärligare ett tag fram
över, så fortsätter arbetet . 
Höstfesten påverkas inte, och 
Veckobladet kommer ut som 
vanligt, om än i rökskadåde 
kuvert. 



Sommarlägret HÖSTFESTEN VPK& 
Centern 

VPK · Skånes sommarläger av-. 
njöts för 3 :dje året i följd 
vid Hjärtasjön vid Lönsboda. 
Lägret har nu traditioner från 
början av 70-talet då några 
kamrater från Lund och Kris
tianstad tillsammans »irnprov
viserade» ett tältläger vid Ras
lången. En lyckad improvisa
tion som blivit tradition. 
Numera kan alla medlemmar 
och sympatisörer från hela 
VPK :s Skånedistrikt delta. 
Årets läger samlade 70 del
tagare varav 40 barn i åldrar
na 6 veckor till l 5 år. 
Lägret erbjuder goda' möjlig
heter till träning i kollek
tivt ansvar. Alla tar gemen · 
samt ansvar i de arbetsupp
gifter som finns, så som mat
lagning, barnaktiviterer, ved
huggning, dasstörnning, städ
ning oi>v. Praktiskt ordnas 
detta så att · varje person 
roterar mellan olika arbets
lag. 
I och med det kollektiva 
ansvaret för sådant som barn
aktiviteter och matlagning så 

.får man massor med tid 
över till bad, svarnpplockning, 
växtfärgning och in te minst 
politiska diskussioner. 
Varje dag inleds med sto.r
rnöte och därefter följer poli
tiska studier. I år diskuterades 
bl a ämnena demokrati och 
socialism, VPK och fredsrör
elsen och barnen och socia
lismen. 
Under förrniddagarna när vi 
diskuterar politik står några 
av de vuxna eller de äldre 
barnen för barnaktiviteter 
som kunde innebära natur
studier, fotbollsskola, koj
byggen o.d. 
Under eftermiddagarna för
driver var och en tiden bäst 
den kan. Som i årets soliga 
väder blev det ofta bad i 
Hjärtasjöns rena vatten. 
På kvällen samlas man runt 
lägerelden och sjunger, disk
uterar eller bara pratar strunt. 
Sommarlägret innebär en se -
mester med lagom blandning 
av kollektivt och privat, av 
politiska diskussioner och 
vanlig sornrnarlättja. 

Som en hel del kanske 
redan har hört talas om, 
anordnar VPK och KU 
samt Veckobladet en jättelik 
h-östfest på St Hans backar 
den sista lördagen och sön
dagen i augusti. 
Nu väntar ni er kanske en · 

stor artikel om alla stor
slagna arrangemang, intres
santa artister och andra be
givenheter som skall bjudas 
på Höstfesten. Men så blir det 
inte. Det spar vi till nästa 
vecka. Då kornmer VB med 
sitt första fyrsidiga nummer, 
som helt kornmer att gå 
i Höstfestens anda och som 
också kornmer att fungera 
som programblad. 
Det numret skall tryckas 
i 30 000 ex och . delas ut i 
alla hushåll i Lund. 
I det här numret skall vi 
nöja oss med några mindre 
upplysningar och uppmaning
ar. Det gäller sådant som 
redan nu kan vara aktuellt 
för alla höstfestsintresserade. 

Knsppar och lotter 

Det kommer inte att tas ut 
någon entreavgift till festen . 
Finansieringen sker bl a 
genom stödknappsförsäljning 
och ett lotteri. Höstfestknap
pen, i ljusgrönt med röd 
text och bild, börjar säljas 
redan nu. Köp den! Pris 4 kr. 
Sälj den till vänner och be
kanta! 

Det blir ett stort stödlotteri 
också. Högsta vinsten är en 
växelcykel, i övrigt återfinns 
tält;· sovsäck, hängmatta, kok- · 
böcker, presentkort på Natur 
& Fritid, Folk & Rock 
Bokcafet mm på vinstlistan . 
Lottpriset ~r 4 kr. Så köp 
själv lotter , sälj till arbets
kamrater och grannar. Man 
kan hämta lotter för för
säljning hos Stig Nilsson på 
K u :s expedition, eller genom 
Anna-Sofia Quensel te! 14 54 
61. 

Bygg en drake 
Drakflygning kornmer att bli 

ett inslag på festen . Visser
ligen kommer det att finnas 
drakbyggningsmaterial på St 
Hans backar, men den som 
vill kan ju börja bygga redan 
nu. 

Loppmarknad 

Till loppmarknaden på höst

festen behövs material att 
sälja. Se efter om du har 
något säljbart som du kan 
undvara. Allt tages emot 
utom lump och skrot. Lämna 
in det du hittar på partilokal
en någon eftermiddag efter 
kl 13. Kan du inte lämna 
själv så ring t el l 23 123 eller 
Kenttel 15 13 38 så hämtar 
vi vid tillfälle. 

Arbetskraft 

Sist, men inte minst viktigt. 
för att genomföra en sådan 
här gigantisk liöstfest krävs 
hjälp frå n många människor. 
Dels behövs folk som ~an 
hjälpa till med förberedelser 
dagarna innan festen: sätta 
upp tält, stånd, dansbanor 
Dels behövs en massa 
människor under själva fest
dagarna typ ballongförsäljare, 
glassgubbar, tornbolagummor 
och mycket annat. Att vara 
festfunktionär innebär inte 
att man blir bunden i t ex 
bollkastningsståndet i två 
dagar. Det rör sig om arbets
pass på 3-4 timmar. Alla som 
vill ställa upp i festarbetet 
kan ringa Margareta Nord 
på tell2 02 55. 
Och en sak räknar vi i alla 
fall med : Vi ses om inte förr 
så på lördag och söndag. Den 
30-31 augusti. På St Hans 
backar. 
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Vpk och Centern lämnar in 
en gemensam reservation till 
Byggnadsnämnden. Anled
ningen till detta ovanliga 
kommunala samarbete är det 
planerade bostadsområdet 
Pålsjö ängar, där de båda par
tierna vill att en större del av 
området ska bebyggas med 
bostäder. än i den plan som 
de ovnga drev igenom. 

»Pålsjö ängan> är de obebygg
da gärden som utbreder sig 
norr om Sparta, mellan mo
torvägen och Tekniska Hög
skolan. Enligt beslutet till 
dispositionsplan ska området 
närmast motorvägen reserve-· 
ras för arbetsplatser (bl a Dra
eos utbyggnad). ·Men resten 
skulle kunna bli ett bra bos
tadsområde. Läget är relativt 
centralt, det är nära till affä
rer, post, bank, skola och 
dessutom till flera stora ar
betsplatser (Gambro, Draco, 
L TH). Det är också det enda 
större obebyggda området 
inom den nuvarande stads
bebyggelsens gränser. 

Socialdemokraterna har län
ge varit motståndare till be
byggelse på Pålsjö ängar. Bir
ger Rehn och andra tillväxt
romantiker ville bevara områ
det som reservmark för uni
versitetets ev framtida expan
sion. 

Enligt det planförslag som 
Byggnadsnämndens majoritet 
förespråkade skall norra delen 
av området reserveras för 
andra ändamål än bostäder. I 
deras planförslag ryms ca 
700 lägenheter. 

VPK och Centern vill be<'~ 

bygga en större del av områ
det, och på så sätt få plats för 
ytterligare 300 lägenheter. 

BLASORKESTERN lö 16.8 1åg 
11.09 till Land ochFolks fest. 
Anmälan till Gu nnar S, tel 123 
123. Anmäl även om riksträffen . 
VPK L U ND Kommunmöte to 

21.8ki19.SeiB. , 
GAMMELDAN s ~ 16B f~n 
kl 19, stadsparken arr schottis
bersån. 
FRED ÅKERSTRÖM må 18.8 
kl 20, Sparta, arr LSRS 
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