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Fredagen den 7 oktober 

SLÅ TILLBAKA RIVNINGSMAFFIAN!. 
Nu har den borgerliga majoriteten i Lunds kommunsty~ 
reisc definitivt bestämt sig: man vi.IJ inte styra konunu
nen under nästa valperiod. 

På något annat sätt kan man knappast tolka majorite
tens senaste beslut: att mot en kompakt opinion riva 
i'lf:la Bryggeriet. Raden börjar bli lång: Clemenstorget, 
EP A:s P-hus och nu Bryggeriet. 

Som reJan meddelats i dagspressen beslutade kommun .. 
styrl'!!sen i tisdags med 7 röster mot 6 att Bryggeriet :;kall 
rJVas. Det \'ar den borgerliga majoriteten som mangrant 
röst~de för rivning. Socialdemokraterna sa jnre 'Jart nej 
till rivningen. Man ville avvakta bl.a. frågan om busstermi
r:al. 7PK-ledamoten ville återremitter~ ärendet tiH bygg
nadsnämnden QCh ge den i uppdrag att utarbeta ett. nytt 
stadsplaneförslag· som förutsatte att Bryggeriet bevaras. 

. . ·. -
Det år nu en angelägenhet för alla lundabor att bidra 
till att Bryggeriet bevaras. Vi förutser en vag av protes
ter oc~1 uppmanar alla som mte vill :.e vår stad helt sön-

ang. ~.OKCAFET 
I VB nr. 29 informerades kort om problem pa Bok
cafet ·- en av de anställda hade sagts upp med omc~ 
delbar Vl'!rk;m. Den anstäUdc, som alltsa nu sagt~ upp , 
kommer nedan med ett genmale. VB-roo har ocksa · 
bett Bokcaf~ts styrelse om en skriftlig komment.~r, 
men nagon sitdan har tyvärr inte inkommit. Nästa 
vecka kommer VB med en slutkommemar och. som 
vi hoppas, den utlovade kommentaren frim Bokcafcts 
styrelse. 

GENMÄLE 
l. VB hävdar: >l ••• en av de anställda sagts u pr m~d 
omedelhar verkan, dock merl lön för den tid h:,n hai 
rätt till enligt_trygghetslagarmm. Förutom att d ::t helt , 
olagliga sparkandet inom tre vardagar (den 26.o fatta
des beslutet att min »anst?Jlning upphör den 1.9.) av 
VB beslöjas genom ovan citerade ideologiska formule
ring, så förespeglas att det från hörjan skulle .1a skett i 
form av 'en lagenlig uppsägning. Detta är fel: örst den 
dag då min besvärsrätt utgick {efter fyra veckor, den 
22.9) och ett överklagande via facket hade b.ivit ak~ 
tu elit fick jag efter många påstötningar ett r,v styrelsens 
ordförande utskrivet papper om en uppsägning med lag
enlig uppsägningsfrist, lqpande fr.o.m. de.n 1:9. samti
digt med. styrelseprotokollet inn~~ålland~ ·-,eslqtet om 
sparken till den 1.9. Men redan vid samma möte hade 
man anställt en efterföljare på min tjänst! Ett sådant 

dersmulad av rivningsmarodörerna att på alla sätt ge 
sin mening tili känna. Ring till kommunalrårlen och 
andra borgerliga politiker och ställ dem till svars. Verka 
för uttalanden mot rivnhgen i den förening där du är 
med. Ta uttalanden på arbetsplatserna! Kämpa! Men 
det är bråttom. Enligt uppgift i SDS sa kan byggnads
nämnden komma att ge rivningslov rf..>dan i nästa vecka! 

SLA TILLBAKA RlVNINGSM'AFFIAt"l!! 

(F6r närmare information om VPK :s ställningstagande 
;· Bryggeritomtsfragan hänvisar vi till VB 26, 28177.) 

sätt att sköta saken måste lita till att jag accepterar 
alla dessa omständigheter och inte överklagar. Det . 
skriftliga beskedet fick jag för övrigt dagen efter att 
jag kunde läsa denna formulering i VB. ' 

2. Genom att underlåta att informera ger VB intrycket 
att sparkandet hade beslutats av en enhällig styrelse 
och speciellt stötts av en enhäliig personal. Riktigt är 
att 3 personer i styrelsen (2 av dessa, däribland en av 
de anställda, reserverade sig skriftligt; 3 medlemmar 
var frånvarande) och 2 av de övriga 6 anställda rösta
de emot. 

3. VB får, genom att indirekt citera »personalemr fram 
ett helt nytt skäl för sparkandet, som ingen tidigare har 
framfört och som saknar varje spår av sanning: »Perso
nalen pa Bokcafet har menat att det i längden är omöj
ligt att samarbeta med någon som inte vill underordna 
sig styrel~ebeslut och &kcafets allmänna policy>>. Syftet 
är uppenbart att legitimera hela handskandet av konflik
ten, genom att hitta på tunga skål i efterhand och spri
da dem. till alla eventuella kritiker. 
Pa grund av beskyllningens allvar och lögnaktighet mås
te jag krä\a att VB antingen bevisar detta påstående el
ler uttryckligen tar det tillbaka. Det hade varit VB-re
daktionens ansvar, att kolla upp sådana allvarliga på-

. staenden, innan de sprids i massupplaga. 
På begäran av VB-redaktionen har genmälet fått kor
tas ner med en tredjedel. 

Traugott Koch 



INSÄNDARE: 
J ag bara undrar ... 
Jag bara undrar om VPK (LKHF) är intresserad av sym
patisörer med kristen livsåskådning. Om svaret är nej 
är resten av min insändare onödig. Då vill jag bara frå
ga vilken politisk gruppering vi, som har en kristen tro 

. som vi inte \ill avsvära oss och samtidigt är övertygade 
socialister, ska ge vår sympati. 

Anledningen till min fråga är LKHF:s motion om av
skaffande av den teologiska fakulteten~ där man kallar 
religionsutövning för svartkonst och magi. Det känns 
hårt att bli förlöjligad av dem man delar grundläggande 
samhällssyn med. Vi kristna socialister lever i en svår 
situation, där vi möts av misstänksamhet inom kyrkan 
och förlöjligas av våra kamrater i den politiska gemen
skapen. Detta är naturligtvis ett faktum, som man inte 
ändrar på med en insändare. Jag tycker dock att denna 
konflikt onödigt späds på genom klumpiga formulering
ar tidigare i VB och nu speciellt i LKHF :s motion. Om 
sakfrågan kan dessutom sägas att den är politiskt svag, 
då utbildningen av präster i statlig regi inte kan ses iso
lerat utan måste kopplas till kyrkans skiljande från sta
ten och då handlar det om religionsfrihet och inte be
kämpande av svartkonst. 

>rKristen socialist>> 

VB har bett en representant för Lunds Kommunistis
ka Högskoleförening/VPK att besvara signaturen »Kris
ten socialistS» frågor. 

Lu.1;1ds Kommunistiska Högskoleförening, som är VPK:s 
organisation på högskolan arbetar med den marxistis~ 
ka teorin som grund för sin politik. Detta innebär att 
vi anser att det är de rådande produktionsförhållande
na och produktionsmedlens utvecklingsgrad (vilken 
teknik som används) som bestämmer samhällets ut
veckling. Historien går framåt och samhället utvecklas 
enligt ett lagbundet mönster genom att olika klasser 
kämpar mot varandra om herraväldet över produktions
medel och statsapparat, och genom att en ny teknik 
slår ut en förlegad. 

FÖRENINGSMÄSSA 
Hösten är de s.k. föreningsmässornas tid. Runt om i 
stadsdelarna anordnar de lokalt verksamma förening
arna informationsmöten, utställningar, un erhållning 
o.d. Linero och Norra Fäladen har redan haft sin fö
reningsmässa och nu i helgen, den 8 och 9 .10 är det 
Klostergårdens tur. 

Föreningarna satsar hårt på föreningsmässan på Klos
tergården och man har program både på lördag och 
söndag. VPK Klostergården deltar också mycket aktivt. 
I ett eget rum på fritidsgården kommer man att ha en 
skärmutställning och bokbord. Dessutmn kommer man 
att premiärvisa VPK Klostergårdens måiarbrigad »Röd
färgs>> första agitationsgobeläng, en duk i formatet 
3,5, x 1,6 meter. Lunds Kommunistisl<a Blåsorkester 

Detta innebär att vi avvisar alla metafysiska (övernatur
liga)förklaringar om vad som bestämmer historiens 
gång och människornas utveckling. Det är, menar vi, 
materiella grundvalar och inte förfädernas andar 
eller >xie stora idf!erna>) eller Gud eller Satan som är 
avgörande. 

Detta är inte bara ett teoretiskt resonemang. Konten
tan av den materialistiska historieuppf~ttningen' som 
vi företräder är ju att den förtryckta klassen skall ta 
kamp för sina rättigheter gentemot förtryckarna. Sint
satsen av t.ex. den kristna ideologin är att man skall va
ra nöjd med sin lott här i livet, hur usel den än är, och 
inte opponera sig mot herrarna utan tvärtom underord-

na sig för däruppe väntar ju belöningen. Detta är alltså, 
extremt kortfattat skillnaden mellan marxismen och 
den kristna läran. 

Sen vet vi att det kan finnas kristna med väldiga socia
la ~bitioner och rättvisekrav. Vi kan mycket väl sam
arbeta med dessa kristna för att nå gemensamma mål. 
Ta exempel i kårpolitiken för att demokratisera univer~ 
sitetet, ta kamp mot det reaktionära kårstyret och för 
att bekämpa den följugna bild av verkligheten som 
man förmedlar i undervisningen. Detta kallas frontpoli
tik. I denna ~Glmp välkomnar vi alla, kristna och andra 
att samarbetå med oss. Men vi ska inte sticka under 
stol med att vi. anser att det finns väsentliga skillnader 
mellan oss. 

Bo Rothstein, LKHF 

kommer att inleda festligheterna på söndagen lö. 14. · 
Kommunistisk Ungdom deltar i år som självständig fö
rening. Det är den nybildade kampenheten på Söder 
som ställer upp. Egna teatergruppen Vänsterprassel kom~ 
mer att \isa några tablåer på lördagen kl. 17. 
Det är 27 föreningar som står bakom mässan , som allt
så äger rum på Klostergårdens fritidsgård på Nordan
väg 3. Bland brukshundsklubbar och pingstkyrkor hit
tar man dessutom bl.a. Svenska Fredskommitten och 
Svensk-kinesiska Vänskapsförbundet. 

NOTISER 

Nordiska Arbetsbrigaden berättar om sin Kubavistelse på Korpa
moen, Kastanjegatan 7, onsdagen den 12 oktober kl. 19.00 
Arrangörer är Svensk-Kubanska föreningen och Festivalkommit· 
te'n i Lund. 


