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Fredagen den 7 november 

Lagen gör mej rättslös 
Skandalen på Trollebergsvägen 3 7 
rullar vidare. Fastighetsägareföre
ningen i Malmö, som förvaltar 
huset, avser nu att vräka oss hy
resgäster med omedelbar verkan. 
De har nämligen hittat en lucka 
i lagen som gör hyresgä.stem~ 
rättslösa när fastigheten sal J s pa 
exekutiv auktion. Vi kan alltså 
sättas på gatan vilken dag som 
helst enligt fastighetsägareföre
ningen . Besittningsskyddet har 
trätt ur funktion och värden har 
därmed ingen juridisk skyldighet 
att skaffa oss nya lägenheter. 

Pengarna som värden festar upp 
Får vi betala med vår hyreslapp 
Bankerna springer nu i kapp 
Pungslår oss på alla skulder värden 

har 
Vad säjer lagen 
Den säjer: "Rätt! Det är rätt!" 

J ag fliktar och slår jag blir 
desperat 

Vi slåss mot en väldig apparat 
Byråkrater och myndigheter 

kopplas in: 
"Men det där kan ju inte vi 

lägga oss i 
Nej, nej, mej jag svä! mej fri" 
Ränta på insatt kapital 
Där har du lagen, lille vän! 

Exekutiv auktion 

Temperaturen sjunker 
Kryper ner mot noll 
Nu stänger dom av värmen 
Men vad spelar det för roll 
Jag har sluta t att förvånas, 

blir bara full i skratt 
Nu ska dom frysa u t oss 
Det blir nog ganska kallt i natt 

Nu knackar det på dörren 
Bonk,bonk,bonk,bonk, bonk 
Men vi flyttar inte förrän 
Vi har nånstans att bo 
Ska vi slängas u t på gatan får 

det ske med våld 
Maktapparaten finns där 
Än så länge dold 

Lösnummerpris 1 kr 

Dom följer gärna lagen 
Men lagen har små hål 
Den som tar de hård a tagen 
Kan lätt nå sina mål 
Det finns alltid paragrafer för 

folk med pengar och makt 
Medan lagen gör mej rättslös 
Förverkar mitt hyreskontrakt 

Den nya ägaren till huset är A P 
Tom och Husinvest AB , PK· 
Bankens fastighetsbolag. De borde 
var? rädda om sitt anseende och 
akt<'> r sig säkert noga för att v er~ 
ställa vräkningarna om det blir 
storm kring det hela. Vi är tack
samma för allt stöd. 

Lars-Ake Mikae/sson 

Så fick fastighetsägareföreningen 
i Malmö uppdraget att tvångsför
valta fastigheten. De körde huset 
ytterligare i botten. Bl a har vär
men varit avstängd det senaste 
halvåret. Den r :a oktober såldes 
huset på exekutiv auktion. Dagen 
efter fick vi beskedet: "Ni är från 
och med nu rättslösa. Omedelbar 
vräkning!" 

Prestigetänkande 

Vågar då fastighetsägareföre
ningen sätta sina planer i verket? 
Otvivelaktigt ja! Om det inte 
väcks en kraftig opinion mot det 
hela. Några moraliska skrupler 
har de hittills inte visat oss hyres
gäster. Hela upprinnelsen till si
tuationen är egentligen för fantas
tisk för att inträffa i dagens Sve
rige. Jag beskriver därför bak
grunden diktens form. Det börja
de med att den misslyckade fastig
hetsjobbaren Aaron Philip flippa
de ut: 

Sitter och fryser i min lägenhet 
Svär över alltings djävlighet 
Värden har tagit alla pengama 

och flytt 
Nu sitter han i London på ett 

lyxhotell 
Festar om varenda kväll 
På pengama som skulle värma 

upp vår kåk 
Vad säjer lagen? 
Den säjer:" . ...... " 

Hela kåken ser förfallen u t 
Värmen är avstängd och vattnet 

slut 

Sitter här och väntar 
Väntar på min dom 
Skickas ut på gatan? 
Eller till en annan ort!? 
Vad har jag gjort, vad har jag 

gjort, vad har jag gjort? 
Förbryter mej mot lagen 
Jag stannar i mitt hem 

Kalla gråa herrar: 
"Exekutiv auktion, 
förändrar mina vänner 
Er bostadssituation 
Huset skall nu tömmas, nu 

river vi era kontrakt 
Det är bara att flytta 
Ta ert pick och pack 

Ifrån denna dagen 
Har ni ingenstans att bo 
Titta själv i lagen 
Om ni vägrar tro 
Så försvinn, så försvinn 

och ge plats 
Grävskopan kommer 
En ny parkeringsplats" 

Ou tror det är Chicago 
Men det är faktiskt Lund 
Du säjer 20-talet 
Men det sker i denna stund 
J ag sitter mitt i smeten det är 

därför jag vet 
Det låter som en saga 
Men det är faktiskt verklighet 

Också i kommunstyrelsen i ons
dags i förra veckan lyckades 
Sverker Oredsson (fp) att driva 
sin anti-bibliotekslinje och få ma
joritet för att slopa den biblio
teksfilial på Linero , som kom
munfullmäktige beslutade om i 
våras. Trots VPKs och social
demokraternas protester! Beslu
tet lyckades därför att moderater
na ändrat åsikt. 

Men Kommunala fastighets 
AB har redan börjat bygga, och 
det lär bli frågan om ett mycket 

kraftigt skadestånd - troligen i 
miljonk!as;en. Filialen kostar inte 
på långa vägar så mycket. Det är 
uppenbarligen inte så mycket 
fråga om god ekonomi som om 
politisk prestige och en nästan 
otrolig låsning vid en gång gjorda 
ställningstaganden. 

Nu återstår för de Ju ttrade 
lineroboroa att hoppas på att det 
finns några borgerliga ledamöter 
i kommunfullmäktige, som vid 
det s! u tgiltiga avgörandet vid no
vem bersammanträdet röstar får 
saken i stället för parti prestigen. 



Flygbladsdax 
Dagar när både nordanvinden och 

högervinden är hård känns det 
in te all tid så J;i tt. Än så länge är 
de t långt till våren. 
Fast inte böjer vi oss för Reagan 

och Ryde. Vi knäpper också 
öv..:rsta knappen i jackan , tar flyg
bladsbunten under armen och ger 
oss u t . Det är ju ändå så, att om 
iet idag vore val i Sverige skulle 
:len borgerliga riksdagsmajoriteten 
ryka all världens väg, trots det 
allmänna politiska klimatet. Och 
trots att ännu inte hela arbetar
rörelsen för någon offensiv oppo
sition . Det var fö rst efter ideer 
och aktioner från VPK och tryck 
från de egna medlemmarna som 
den socialdemokratiska lednin gen 
gick med på att kräva misstroende
votum. 
Sen höstens början pågår u te i 
landet en VPK kampanj under 
mottot »Fäll borgarregeringen -
slopa matmomsen». l Lund har vi 
kommit sent igång, men nu 
börjas det. Vi sprider i brev
lådorna både centrala och lokala 
fly gblad , sä tter upp affischer och 
håller appellmöten . 
Vår kampanj här i stan får en 

lokal tyngdpunkt. Den borgerliga 
regeringens sparplan och sociala 
nedru stning motsvaras hos oss av 
den budget , som den borgerliga 
kommunmajoriteten lagt fram. 
Pärslagens prof!l är precis den
samma i Lund som i Stockholm. 
Sen spelar det ingen roll att den 
lokale finansministern, Ored sson , 
in te tillhör Bohmans parti u ta n är 
folkpartist. Om han i den eko
nomiska politiken inte var lika 
mycket höger som högern själv, 
så skulle han inte få sitta där 
han sitter. 
I Lund som i Stockholm riktar 

den borgerliga offensiven in sig 
på tv a områden av central 
betydelse för den enskildes eko
nomi: bostäderna och barnom
sorgen. Hyresgäster, barnslugeper
sonal och föräldrar förbereder 
motaktioner och vi uppmanar alla 
att deltaga i dem. l Lund liksom 
i Stockholm tvingas den social
demokratiska ledningen ta intryck 
av aktionerna - se omsvängningen 
när det gäller Grand. Det kan 
vara trögt, men aktivitet brukar 
löna sig i längden . 
Så vi trotsar motvinden och ger 
os~ u t på stan med vår flygblads
bunt. 

Gunnar Hökmark(M UF) var i 
:O.rra veckan och myntade ut
crycket »den nya e~oismen» .. »N · ~a 
!goisteD>, enligt Hokm<!!k, ar sa
lana som motsätter Slg bespa
ringar inom det l t;na området. 

Typexempel på 5l!dana »nya 
egoisteD> skulle alltsa vara for
äldrar som vill ha dagisplatser 
till sina barn , fria teatergrupper 
som vill överleva eller arkitekt
lärare och -elever som vill be
hålla sin utbildning på LTH. 

il Från det kommunala.. l 
Park(erings)plats på Tuna .. 

Far jag erinra om kampen for 
1-ruktträdgården? Det gällde den 
lill a markbiten i hörnet av Toma
vägen och Ole Römers väg. l ett 
stad >plane förslag i vå ras avsag 
man att asfaltera denna markbit 
- den >kulle bli parkeringsplats 
för att täcka det framräknade 
behovet fran det nykontoriserade 
Internationell a studenthu set.Att 
hela trakten var nerlu sad med 
tomma parkeringsplatser brydde 
man sig inte om - det är ju annars 
lätt att konsta tera vid en prome
nad i terrängen kring Teknisk2 
Högskolans M- och E-hus .. Nu 
stoppades förslaget lycki1gtv1s 
; kommunstyrelsen sedan några av 
de mera tänkande borgarna sagt 
ifrån. Men bara halva slaget är 
vunnet visar det sig : i det nu fram
lagda revide rade fö rslaget har 
halva fruktträdgården förvandlsts 
till park medan delen närmast 
Sparta ska bli parkeringsplats . Nu 
gä ller det i stä llet Spartas behov 
och ersättning för de platser som 
tagits av Draeos nybygge. Ar det 
inte det ena så är det det andra. 
Men sjä lva fruktträdgården får stå 
kvar i aHa fall. Visst lönar det 
sig att bråka. 

Jordens salt 
Till dc mera ängsliga ~lunderna 

i fullmäktige hör när Anders 
Nelson, centerpartist från Södra 
Sandby och ordförande 1 Gatuo
och Trafiknämnden , ska svara pa 
interpellationer. Tänk om han har 
fått manuskriptsidorna från gatu
kon toret i fel ordning - jag tror 
han skulle läsa vidare i blint döds
förakt. l förra veckan var det dags 
igen och de t gällde saltningen -
socialdemokraten Anders Ek hade 
frågat. Men svaret var rakt: vi fick 
veta at t 2300 ton salt spreds av de 
kommunal förvaltningarn i Lund 
förra säsongen. Hörde jag fel? Det 
blir 30 (trettio) kilo salt per lun
dabo åldring som spädbarn. Da 
är de't ju faktiskt inte så konstigt 
att min cykel rostar på nolltid, att 
träden dör runtomkring och att 
jag får köpa ny a vinterskor nu 
igen. 

För ett vitt Lund 
Nån vidare in skrän kning i salt

spridningen var in te att hoppas 
pä. Sävitt jag förstod lovade man 
bara att göra försöket att mte 
hälla salte t direkt på träden . Det 
är för märkligt detta :det finns en 
bred politisk majo ritet med folk 
från alla politiska partier i Lund 
som anser att saltande! skulle 
skäras ner drastiskt. Är då gatu
kontorets folk stora saltvänner? 
Nej, det är bara det att de tror 
att det är deras jobb att tilllägsta 
möjliga kostnad f<?r gat~kon~oret 
få körbanorna fna fran mmsta 
snökorn . När nu Gatu-<>chTrafik
nämnden är så politiskt svag, skul
le inte några av kommunstyrelsens 
starka män och kvinnor säga några 
ord om att det här är allvar? Dyrt 
blir det j t. också med allt saltan
de!. Låt trafiken anpassa s1g hl! 
rådande vägbetingelser - under
sökningar har visat att att det 
tvärtom blir f<irre olyckor genom 
att bilarna tvingas köra lite lång
sammare om snön får ligga kvar 
lite . Ryt till herrar kommunal
råd (och Ingegerd Göransso sätt. 
anm.) , vi stödjer er! Ni minns väl 
det härliga slädföret på Kloster
gatan ,nyåret 79. Gör Lund 
vitare! 

Trista tendenser 
VPK :s energim otion var uppe 

nu sist på fu llmäktige. Jag ska inte 
gå in på dess innehåll - den finns 
i särtryck i serien VPK Lund m
form erar. l kommunen har den 
fått en remissbehandling som mte 
var värd nanmct och som verkar 
vara gjord för att maximalt föröd: 
mjuka VPK. Tarcisio var uppe 1 
ett kort men pedagogiskt och 
klargörande inlägg och påvisade 
detta. Effekten var den vanliga -
halva fullmäktige reste sig upp 
och gick u t. Den här sortens hets 
är väl inte okänd för någon som 
representerat VPK i något sam
manhang, men i det här fallet har 
den övertoner av invandrarhat , 
som borde bekymra t.ex. full
mäktiges ordförande och parti
gruppledarna. Det tillkommer val 
inte mig att recensera duektor 
Ohlsson som fullmäktigeordföran
de , men jag tror att han mås!e 
bestämma sig snart. Antmgen far 
han försöka ax la prosten Blom
qvists fader liga och vänliga roll 
och då får han lägga av med de 
sneda leenden och fula anvis
ningar han kör nu mot vpk-arna. 
Eller så kan han fram träda som 
den högerpolitiker han faktiskt 
är och sta för de företags- och 
fastighetsintressen han represen
terar. Det senare skulle på sitt 
sätt vara lugnare. 

Första grundkursen 
Vad Tarcisio beträffa har han 

trots allt sina supporters, också 
utanför VPK . Jag kan i förtroendf 
återge vad jag snappade u p p f rår 
en känd yngre folkpartist )>Tänk 
om vi hade haft en sådan enga
gerad och kunnig politiker i 
vårt parti - det skulle vi behöva.». 
Det är nästan så att jag skulle 
vilja vända på det. Nog skulle hon 
själv vara en tillgång för vpk, med 
sitt mod , sin spontanitet och sin 
värme. Men naturligtvis först efter 
genomgången marxistisk grund
kurs . 

Boliden köper . 
Det är skrämmande att pn

vatkapitalistiska intressen . !:år 
ökat inflytande över energlfor
sörjningen. Boliden köper 25 % 
av aktierna i Sydkraft , stick 1 
stäv mot en massiv opinion oc~ 
utslaget i folkomröstningen 1 
mars. 

Centern, folkpartiet , SAP och 
VPK måste lokalt och centralt 
agera för att stoppa affliren. En 

första fråga : »Y ad gör Lunds 
representanter i Sydkrafts sty
relse ?». 

Eltaxan 
Det verkar tyvärr in te vara 

-möjligt att rädda det ovanligt 
kioka förslage t till nya eltaxor 
i Lund. 

Genom en våldsam utompar
lamentarisk kampanj , som visade 
vem som har den ve1 kliga mak
ten i Lunds kommun , lyckades 
storföretagen skrämma SAP och 
Fp så att man fick sänkt el
taxa. 

Bes! u te t blev tro t s detta inte 
helt dåligt. Hushållstaxorna blir 
oförändrade och den nu stark t 
subventionerade elvärmen till 
hu s blir dyrare. 

Själabodarna 
På kommunstyrelsens sam-

manträde tisd 4/ll hände att 
de borgerliga politikernoa föll 
till föga för ett brev fran den 
katolske biskopen av Stockholm 
H. Brandenburg och gick med 
oå att S :t Thomas katolska för
;amling fick köpa mark i kv. 
Själabodarna trots att stadspla
,len för området inte är kiar 
~mnu. En enig fastighetsnämnd 
!tade avstyrk t. Ingen annan får 
köpa under sådana omständig
heter. Men biskopen sa att man 
mås te ha affären klar i god tid 
så att man kunde tigga samman 
till köpeskillingen bland .. lr()S
fränder i Västtyskland. F or ov
rigt lämpar sig .. fastigh.eten all
deles utmärkt for hostader som 
Per Lundgren sa innan Ingegerd 
Göransson hade fått ordet. 

Vidare tillstyrkte Drätsel-
kontoret överflyttning av 
tjänst från skolkontoret till 
fastighetskontoret och åter . m~ 
motiveringen att >> ... sakforhål
landena överensstämde med verk
ligheten)) . 

Två bra motioner spolades av 
borgarna: VPKs om beredskaps
arbete till arbetslösa ungdomar. 
De är minst 27 st. Och SAPs om 
invandrarnämnd. Borgama envi
sas med sin ungdoms- och invan
drarfientliga politik . 

Lucifer 

FRAN ROLF NILSON : 

Jag vill bestämt ta avstå nd frå n 
Nils Arne Anderssons fräcka in
sinuati oner att jag skulle ha nå
got med u -bå ten i Höje ä att 
göra. Hur skulle jag kunna fä 
plats i en mini-ubåt ? 



MLK går samman med SKP 
l vår serie "Borttynande vänstergrupper" (ni minns kanske ar
tikeln om F K i nr 32) har vi nu kommit till MLK, vilket betyder 
Marxist-Leninistiska Kampförbundet. 

Vi är inte säkra pa om det finns 
någon medlem i Lund från de~_na 
rest av Vänsterns ungdom tor
hund, men det lär C:\istera en dist
riktsansvarig i Olofström, som 
ansvarar för .l önköping-Krono
bergs - KaJmar- Blekinge- Kristian
stad-Ma.lmöhus län. Hur som helst 
går det bra att på Lu nds bokcafe 
läsa och ev köpa förbundets tid
ning Stormklockan. Ja just Stom1 -
k.lockan! MLK anser sig nämligen 

vara den rättmätige arvtagaren till 
SU /SKU /DU/VUI , dvs kommu
nistiska partiets ungdomsorgamsa
tioner genom tiderna. 

Om namnet på tidningen pro
cessar man just i dagarna med 
KU, som givetvis politiskt sett 
borde ha ensamrätt till Storm
k.lockan. Men - lite paradoxa.lt 
- måste KU nu på det juridiska 
planet visa att tidningen antingen 
var privatägd eller ägd av SKP 
genom en bulvan . Domslut med
delas den 18 november. 

Sammanslagning 
Samtidigt som MLK driver pro
cessen mot KU föreslår för
bundsstyrelsen sammanslagning 
med nuvarande SKP under 1981. 
Därigenom skulle ?KPs ungeloms
organisation Röd Ungdom overta 
Stormk.lockan - om nu domslu
tet går i MLKs favör. De i MLK 
som är under 30 år (det lär inte 
vara så många) ska enligt förslaget 
gå över till Röd ungdom , m'edan 

resten får möjlighet att ansluta 
sig till SKP. Politiska disku ssioner 
ska föregri det hela och M LK för
väntas begå lite självkri tik vad gäl
ler organisationens ungdomsar
bt•te. 

Maoismen i Sverige 
Scdan Mao lägts i masoleu m och 
kultu rrcvolu tioncn tynat bort är 
det inte längre så lätt att vara 
maoist i Sverige . Inom SKP finns 
ock så starka splittringstendcnser. 
J·:n ny grupps intag i organisatio
nen lär väl inte precis stärka sam
manhallningen. 

Den tredje maoistiska gruppe
ringen i landet, KPML. som ju 
länge närt en obesvarad kärlek till 
Kina. har nu börjat orientera stg 
mot Sovjet. Ett obeskrivligt skam
grepp, tycker nog APK, vars. ställ
ningar i göteborgstrakten darmed 
hotas. 

Minnesruna 
Det glada 70-talet med sin decent
raliserade vänsterism är över. Nu 
blåser ka.lla högervindar och bara 
dc starka överlever. MLK har all 
tid kämpat mot folk s okunnig
het om M LKs existens. Deras 
proletära ideal har ibland in1po
ncrat och deras trohet mot Ki-

'~ ~; . - - 3@;~ 
-~ 

nesiska folkrepubliken har varit 
oklanderlig . Men kanske kan man 
påstå att MLK på si u te t något 
snöade in på fiskegränser och 
försvaret av Sveriges territorium. 

FH 

VPK hyllar Karl XI 

Inte för att vi blivit rojalister 
eller för att Karl XI lämnade 
8933 stupade svenskar och dans
kar att ruttna i en massgrav i 
Lund . Nej vi tänker på 1680 års 
räfst och reduktion, som beröva
de adeln en del av dess jord, var
vid statsfinanserna och den själv
ägande svenske bonden kunde 
räddas. 

Det är a.lltså 300 år sedan, 
men ämnet känns ändå aktuellt: 
Idag kontrollerar ett fåta.l svens
kar de vik tigaste produktiOns-

medlen, folke t är egendomslösare 
än någonsin och statsfinanserna 
är urusla. Ryssen hotar oss som 
vanligt och det av~örande pansar
slaget väntas stå paslätterna utan
för Lund. 

Men situationen är också an
norlunda: Herrarna kontrollerar 
staten . Således blir det folket som 
får beta.la och kapitalet erhåller 
lättnader. Karl XI , hoppas vi , 
vrider sig i sin grav . 

Osrcuropa
:Jl'l n man u m 

-~ 
·,;;A. 

Cmtmm ),ör 
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Smålands Natil lll 
8 -<) november 

1980 

Under helgen 8-9 november arra n gerar CMS - Lund och Smålands 
Nat ion ett seminarium om Östeuropa på Smålands Natio, Kastanjega

tan 7, 
Seminariet består under lördagen av föredrag som tar upp v äsentli

ga drag i det sovjetiska samhället och på söndagen följer man upp med 
att diskutera den politiska situ atio nen i dagens Östeuropa. 

Tiderna är: Lörd ag 13.00-18.00 och 18.00-21.00 samt på söndagen 
13.00-18.00 och 18.00-21.00. 

Stellan Hermansson 

1:örra veckan gästades Lund av 
två ungdomsförbundsordföran
den. 0Ill Gunnar Hökmarks 
(MUl · ) besök kunde man läsa i 
en stort uppslagen artikel i SDS. 
Han hade varit i Lund och gett 
räd till ungmoderata politiker 
och till kommuna.lrådet Ryde. 
Ni måste spara , menade Hök
mark, och ondgjorde sig öve1 
alla dessa »nya cgoistcfl> som 
vägrade göra det. 

Något mindre välbevakad av 
SDS anlände några dagar senare 
K U :s nyva.lde förbundsordförande 
Stellan Hermansson. Lundabes
söket var ett led i K U :s n a tio
nella offensiv mot unghögern. 
Hade Stellan möjligen något råd 
att ge till de ungkommunistis
ka kommuna.lpolitikcrna och till 
Rolf Nilson'> 

Stellan Hermansson började 
med att beskriva hotet fran 
höoern som ida~: har en mycket 
s ta~k ~tälJning bland ungdomen 
(3545% på gymnasieskolorna 1 

Lund t.ex.). Modera terna har 
natt sin ställning mycket genom 
att driva ideologi'~" fragor. De 
har mer eller mint!lc' ly<"kats ta 
entreprenad pa u lit y ck som 
demokrati , frihet och valfnht•t. 
Men högerns frihet innefattar ju 
aldrig friheten att välja mellan 
arbete och studier eller friheten 
att bo kvar och jobba i sin 
hemort , och demokratin tillåts 
aldrig omfatta skolan eller arbet s
platsen. När Hökmark menar 
ltt vi måste spara, då är det inte 
;kattefifflarna, storbolagen och 
militären som ska dra at svang
remmen. Nej , då vill han ta bort 
beredskapsjobben för arbetslösa 
ungdomar, ta bort fria läromedel 
och skolmåltider för skolung
domarna och ge särskilda 
ungdomslöner (a.lltså lägre löner) 
till unga arbetare . . 

Vi måste avslöja högern ga till 
ideologisk offensiv, var. Ste!lan 
Hermanssons recep t . VJ maste 
visa vilka som står för verklig 
frihet och demokrati. Vi måste 
slåss för arbetarrörelsens grund
värderingar och för solidariteten . 
Och d et måste vi göra tillsammans 
med hela arbetarrörelsen och a.lla 
progressiva krafter. 

Vårdarbetarmöte 
Häv landstingets dåliga eko

nomi genom att t. ex. ta ut fonde
rade medel, skära i byråkratin o~h 
stoppa slöseriet med engångsartik
lar. Det säger VPK:s vårdarbetar
grupp i en resolution som antogs 
på ett öppet möte på Folkets 
Hus i onsdags kväll. 

På sikt kräver vårdarbetarna en 
översyn av landstingets finansie
ring aoch att en enhetligt progres
siv "statskommuna.l enhetsskatt 
införs. Landstingets sparåtgärder 
är löntagarfientliga och drabbar 
både patienter och persona.! hårt 
menar vårdarbetarna. 

Klok biskop i Linköping 
Normalt brukar prästc r'k •l' 1 viil
signa vapnen och önsb l' ' ha u ll 
inför blodbadet, men biskop ~lar
tin Lönnebo säger i Sydsvenskan, 
att svenskt försvar är ointressant 
inför kärnvapen hotet. Ffter att ha 
snuddat något vid tanke på att do
medagen i och för sig inte är främ
mande för en viss typ av knstet 
tänkande , så går han ändå emot 
svensk vapenexport och svensk 
upprustning. .. . " 

J L ,m d tänks de~ val m te sa 
stora tankar i huset på Sand
aatan men rnahända kunde man 
~ara 'uppnosig och tipsa !u neJa
bispen om ett lundensiskt ~eod 
rustnin~sförslag: bespara oss t ran 
dc tonaringar som leker sold a ter 
på Lunds lottakårs loka.ler. Lilla 
Gråbrödersgatan l C'. Somliga 
kvällar kan man se dem satta 
ihop kpistar i lokalen med för
bu nda ögon . Vid veckosluten sam 
Jas de på gatan inför någon öv
ning : muntert lekande korpraler; 

Ma~ta pojkarna tas dJrekt fran 
konfirmJtionen . 

:;;3:>; 
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TAGPOSTEN 
l februari fyller Tågposten 20 år, 
vilket ska firas med en samman
komst och ett extra tjockt num
mer. Det kan nog hända att en 
och annan lundabo missat tidning
ens existens, trots att den funnits 
såpas' länge. Så framställer den sej 
också anspråkslös som »ideell hob-
bytid skrift>>, och anspråkslöst är 
även dess stencilerade yttre. 

Fast det tycks ändå vara rätt 
många som läser stadsbibliotekets 
exemplar, så tummat smp som de} 
brukar bli efter tre manader pa 
hyllan - Tågposten utkommer fy 
ra gånger om året. Redaktionen 
ligger i Lund (och Ma.lmö) men 
det finns kontaktpersoner på flera 
håll uppåt landet, och innehållet 
är inte inskränkt loka.lt. Nr 3/80 

U!> är t ex ett temanummer om Po-
len, där olika personer efter s tu
dieresor sakkunnigt rapporterar 
om tår g, spårvagnar och tråd bus
sar därnere. 

Tågintresset ökar och därmed 
även utgivningen av fackbocker 
och -tidningar. Vid sidan av de 
stora, SJ -nytt och Tåg, är dock 
Tågposter. den enda svenska tåg
tidningen som har ambitionen att 
täcka hela fältet. Och starkare än 
de båda stora kollegerna tar den 
ställning i trafikdebaten. Intresset 
för gamla ånglok mm u tveck.las 
ofta till ett engageman$ för för
nuftig kollektivtrafik. Sa även hos 
Tågredaktionen . 

Därmed blir tidningen intressant 
även för dem som utan att vara 
entusiaster och ka.lenderbitare vill 
ha en vettig kollektivtrafik. 

GS 
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Har du flyttat? 
Skicka in hela adressdelen med din gamla adress till VB Bredgatan 28 
222 21 LUND. Min nya adress är: 

Adress ........ .................. ..... ........ .. ..... ................................... ... ... ...... .. .. . 

Postnummer ....... ... ..................... Postadress ... ..... ........... ....... .... .......... . 

Den nya branden 
Ett par timmar efter det att detta 
VB-nummer var fårdigmonterat 
och vi dröjt oss kvar på redak
tionslokalen/tryckeriet i andra 
ärenden, kom besked på telefon: 
Ny brand i VPKs lokal på Bredga
tan! 

Vi kom dit en kvart efter 
brandkår och polis. Vi såg eldslå· 
goma bryta sej ut genom ytterta· 
ket och hörde tegelpannorna 
ramla ner i gatan. Brandkåren job
bade effektivt, men efter en tim
me brann det fortfarande. 

Vi kan för skrivande stund in
te göra mycket mer än att formu
lera ett antal frågor, som Jetyder 
en hel del för VPK Lund: 

l) Hur allvarligt skadat är hu
set? Reparationerna efter den för
ra branden (administrerade av för
säkringsbolaget) hölljust på att bli 
klara. Nu verkade det som om vin
den var helt utbränd och att bot
tenvåningen åtminstone var rejält 
vattenskadad. Går huset - som vi 
hyr av kommunen och som är 
byggt l 7 84 - att reparera? S tåller 
fastighetsnämden upp på det? 

2) Även om huset blir repare
rat dröjer det länge tills vi kan 
flytta tillbaka. Var ska vi (VPK. 
KU, Veckobladet osv) bo uneler 
tiden? Huset med dP.n tillfälliga 
lokalen på Trollebergsvägen ska 
enligt planemas rivas i vin ter, och 
för en längre period är det för li
tet för 'lSS. Ställer kommunen 
åter upp och hjälper oss till nya 
lokaler? Det var besvärligt att hit
ta något sist. 

3) Vilka materiella och ekono
miska förluster har vi gjort? På 
vinden fanns såvitt vi vet hela 
VPKs samling 'av affisch tavlor 
(av vilka en del skulle användas 
nu i november), silk-screen-utrust
ningen för affischtryckning, 300 
banderollstänger, som brukar an· 
vändas inte bara i VPKs utan 
även i många andra organisatio· 
ners demonstrationer. Plus en 
hel del möbler. Kommer försäk 
ringarna att täcka värdet? Och 
hur mycket jobb blir det egentli
gen att nytillverka cirka 200 af
fisch tavlor? 

Vi återkommer i nästa num
mer om branden och dess kon
sekvenser. För ögonblicket är vi 
rätt skakade. 

Demonstration mot 
sociala nedrustningen 
Det blev sent på onsdagskvällen 
klart att de bamstugeanställdas 
fackliga organisationer här i Lund 
tillsammans med hyesgästema av
delning lördagen den 22.11 or0-
nar en demonstration mot den 
sociala nedrustning som planeras 
i borgamas budgetförslag i kom
munen. Mer om detta i nästa 
nummer. 

Debatten om bilismen och 
p-platserna i Lunds stadskär
na går vidare. Idag har vi fått 
ett inlägg från Sven-Hugo 
Mattsson. 

Annika AnnerbY. du påstår att om 
VPK :s politik, vad gäller att 
konsekvent säga nej till p-an
läggningar i nya planer, hade 
genomförts så får vi ett under
skott på 3000 p-platser. Detta 
gentemot de normer som finns. 
Just det! Detta visar att normerna 
är båder värdelösa och direkt 
reaktionära och därför måste mot
arbetas. Dessa normer talar inte 
om att VPK vill ha bättre kollek
tivtrafik istället. 

»Kollektivtrafik är dock de1 
enda transportsystem som kan ge 
alla grupper i samhället goda 
transporter». En socialistisk tra
fikplanering måste utgå ifrål} 
att man helt och fult satsar pa 
kollektivtrafiken eftersom den 
gynnar alla. 

Den springande punkten i 
sammanhanget är att du i din in
sändare säger att »behovet ( i 
innerstan) 1ag är avsevärt stö"e 
än antalet p-platser», medan jag 
tycker att det är bestickande hur 
mycket plats bilismen och p-plat
serna tar av innerstans begränsa
de utrymmen. Av de normsiff
ror du redovisar får man lätt 
uppfattningen att p-platserna i 
innerstan främst behövs för de 
som bor där. Så är det inte. 
De människor som bor i inner
stan (5545) har 1527 bilar. i 
innerstan fmn.s . också 4850 
p-platser. Det år till största delen 
inresta bilister som utnyttjar 
p-platserna, och detta särskilt 
på dagtid. En förbättrad kollektiv
trafik kommer att minska behovet 
av p-platser och ett ökat bostads
byggande i stadskärnan kommer 
i sig inte att kräva särskilt många 
nya p-platser. 

4850 p-platser kräver mycket 
plats och bilismen torde kräva 
ungefår 20% av innerstans areal. 
Jag vill avsluta med att nämna en 
annan norm , friytor vid bostads
byggande. Normerna om hur stor 
friyta som skall finnas vid ny 
bostadsbebyggelse är man idag 
tvungen att underskrida. Det är 
ingen tvekan om att en stark 
begränsning av antalet p-platser 
hade inneburit att vi hade kunnat 
uppfylla normerna för friytor. 
Vilken norm som är viktigast att 
uppfylla må var och en avgöra. 

Bygg alltså inte p-huset i kvar
teret färgaren! 

Sven-Hugo Mattsson 

UTGIVARKORSBAND 

K ·n: i 'l ilL,r-

Erik Jlhlber]SJ 2 B 
222 2' LU~m 

Bäste Lucifer 
Din kritik av konsthallen är 
säkert berättigad. Dock är det 
orättvist att använda Ulf Trotzig 
som tillhygge. Det var en mycket 
fin samling »abstrakt» naturmåleri. 
Men det är klart att Bruno Lilje
fors står närmare den socialist
iska realismen än Trotzig. 

Din 
K :G: Ravin to la 

Svar: 
Nej, det är inte alls säkert att 
min kritik av Konsthallen är 
berättigad , det beror på vilken 
syn man har på konstens funk
tioner. Men än en gång besannas 
det: det finns inget som går upp 
mot namns nämnande. Det är 
klart att det är orättvist att an
vända Trotzig som tillhygge och 
själv tycker jag om hans måleri 
om än på ett lite vagt sätt. Kanske 
borde jag i stället ha nämnt 
Jörgen Nash (Nordens rebell, 
enligt uppgift från Konsthallen) 
eller den Carl Magnus da Vinci 
som nu ställer u t. 
Det här med Bruno Liljefors 
är naturligtvis avsett som ett 
giftigt skämt från herr Ravintola, 
men varför inte? Nog skulle man 
kunna tänka sig en stor utställ
ning om konstnären, djuren och 
all naturen, med Bruno Lilje
fors tjädrar och Arne Schmitz 
skånska gäss, med uppstoppade 
älgar och föredrag om den borger
liga naturuppfattningen, musik av 
Thomas Wiehe och uppläsning av 
Christer Persson . Kanske inte till
räckligt abstrakt för herr Ravin
tala, men nog skulle det antyda 
något om att bildkonst har ett 
samband med verkligheten utan
för konsthallar och ateljeer. Men 
det är klart att Trotzig utställ
ningen står närmare den borger
liga synen på konstens funktioner 
än ett sånt jippo. 
I affekt, med kulturkampshäls
ningar 
Lucifer 

På förekommen anled_ning vill 
redaktionen uppman msandare
skribenter att fatta sig kort. Vi 
förbehåller oss rätten att stryka 
i insända manus. 

VPK IF. Fotbollsträning på Ler
bäcksskolan lö 8/11 kl 16. 
VPKs SÅNGGRUPP. Träning hos 
Finn Sö 9/11 kl19. 
SÖNDAGSFÖRE LÄSN INGA R 
på Folket hus. Sö 9/11 kl 16. 
Jan 0berg talar om BO-talets 
kalla krig. 
PIONJÄRERNA . har möte sö 9/11 
kl 16 - 19. Vi tittar på Historie· 
boken - den tecknade filmen -
andra delen. Därefter prat, säng, 
lek och arbete i grupp . Ta med 
ideer till tidningen Pionjären 
och till VB. Ta också med lite 
matsäck. Ring Maud, te! 13 20 41 
om du inte kan komma. 
VECKOBLADSKONFERENS. 
lö 8/11 kl 1 O · 14, stadsbibl , 
Bredg 3 B, cirkelrum 1. Alla 
välkomna! 
KUL TURGRUPPEN SVERIGE · 
U R UG UA Y presenterar sin verk· 
samhet bland barn och ungdomar . 
Lö 8/11 kl 14 pä Fäladsgården. 
Teater, pantomim, sånger, ut
ställning. Alla välkomna. Fri 
entre. 
FÖRENINGEN URUGUAY 
arrangerar !ö 15/11 på Kloster
gårdens fritidsgård en familjefest 
kombinerad med loppmarknad . 
Kl 14 öppnar loppmarknaden, 
l<l 15 börjar artistuppträdanden 
med bl.a. clowner. Behällningen 
går till politiska fångars famil
jer i Uruguay. 
LILLA TEATERN. 7/11 ny
premiär på revyn »satsa pä dig 
själv>>. Den spelas vidare 8,9 ,14, 
15,16/11. Tiden är alla dagar 
19.30. Barnpjäser »B ara ett 
stenkast bort» spelas varje 
helg fram till jul med undan· 
tag för 29,30/11. ' Tiden är !ö 
kl 16, sö kl 14. Från 6 år och 
uppät. 
BLASORKESTERN . Lö 8 / 11 kl 
1 O rep på Micklagård, Byggm.g. 
21 B. Små klassiska pärlor p!U's nåt 
nytt grekiskt. - Glöm inte anmä
lan till Elslerinternatet 22-23/11. 
VANDRINGSSEKTIONEN. Van· 
dring lör-sön 15-16/11 i Mellan
skåne. V indskydd . Vid lägerelden 
bl a rådj urssadel och våfflor. An
mält ' till Gunnar S, 147505. 
VPK LUND. Vi beklagar felinfor
mation i förra VB om flygblad för 
bostadsutdelning. Nu (från fred . 
7/1 1) finns de dock att hämta på 
lokalen. 

REDAKTIONSUTSKOTT för VB 
nr 34: Eva Almqvist, Finn 
Hagberg och Lars Borgström. 

KONT AKTREDAKTÖR för nr 
35: J an HinderSilon te! 12 71 26. 

Kommunrevisorerna är miss
nöjda med fritidsnämndens sätt 
att sköta Habo-camping. Man 
valde en skojare till arrendator. 
Han spelade konkurs och 100 
tusen som kommunen skulle 
haft försvann. Han hade lagt 
pengama i en påse under mat
tan och hux flux var de bor
ta - fan trot! 
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