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Fredagen den 15 september 

Med början i dagens VB kom· 
mer vi att publicera ett kom· 
muna/politiskt kåseri i varje 
nummer av Veckobladet. Kå· 
sör är signaturen Grr. 
Vi säger välkommen i spalter· 
rul. 

VPK till offensiv! 
KOMMUNEN 

Utgrävning 

- Jaha, och här har vi den sk . 
pampgraven, om vi nu gjort 
mmåtningen rätt, sa den före· 
visande stadsantikvarien. 
En rörelse av intresse gick 
genom den regnvåta lilla 
skaran av kommunalpoliti
ker, som samlats för att se 
på utgrävningarna av Fred
enstorps gamla kyrkogård i 
norra Lund. Man var sent 
ute. Nästa dag skulle gräv
skoporna piöia upp marken. 
Trycket var hart på en såd·an 
central tomt. 
- För 800 år sedan, på l 900-
talet när den här kyrkogår
den började användas, hittade 
man också gamla gravar i 
stan, fortsatte stadsantikvar
ien. Vi har det bra jämfört 
med våra atomtida kolleger, 
för kyrko~årdsarkivet från 
den tiden år bevarat nästan 
helt intakt. I många fall kan 
vi förbinda skelett med hi
storisk person. Namnet har 
graven efter att så många 
ledanae kommunalpolitiker 
li~ger här, alltså era före
gangare. 

Åhörarna lyssnade spänt. 
- Skeletten vittnar om svåra 

sjukdomar och o"nd bråd död, 
sa antikvarien. Han lyfte upp 
ett kranium med krossat bak
huvud. - Birger hetter den 
här. Han kom enligt krönikan 
i vägen för en bil som svängde 
ut från det då nybyggda Epa:s 
parkeringshus, den intressanta 
betongruinen nere vid Katte
sund. Enligt krönikan var han 
förresten en av dem som drev 
igenom att bygget kom till 
stånd. 
Två assistenter lyfte försikt
igt fram några murkna ben
rester på ett lakan. 

- Av den här är det inte 
mycket kvar, sa antikvarien. 
Sverker hette han. Vi har tag
it med honom som ett ex
empel på en av den tidens 
mest förhärjade sjukdomar, 
blyförgiftningen. Ni ser, alla 
tänderna är borta· och benen 
faller sönder vid minsta berör
ing. Sverker lär enligt sägnen 
varje dag cyklat till arbetet 
längs en av stadens värsta tra-

Veckobladet har inför VPK:s 
höstkampanj »SOCIALIST
ISK OFFENSIV» intervjuat 
Finn Hagberg från VPK· 
Lunds styrelse. 

VB: Vilka politiska motiv 
ligger bakom kampanjen? 
FH: Dels måste den djupa 
kapitalistiska krisen bekämp
as rent konkret . VPK går ut 
och försvarar levnadsstandar
den för utsatta grupper som 
barnfam iljer, pensionärer 
Våra krav är välkända. Det 
gäller hyresstopp, prisstopp, 
bort med- matmomsen mm, 
Dessutom har partiet lagt 
fram en plan på hur 
l 00.000 nya jobb kan skapas. 
Kopplat till dessa dagskrav 
lägger vi fram en mera lång
siktigt inriktad politik hur 
storfinansens makt sJal! be
kämpas. Planmässig hus
hållning med landets resurs-· 
er, statliga · basindustrier, ö
kad förädlingsgrad av prod
uktion inom landet. 
R l KSKAMPANJ 

VB: Det är alltså en riksom
fattande kampanj. Varför just 
i höst. 
FH: Man kan se det som bör
jan på en valupptakt. Vi vill 
moblisera tidigt för en socia
listisk framgäng och engagera 
medlemmar och sympatisörer 
i denna tidiga offensiv. 
VB: Om vi ser lokalt här i 
Lund, hur har den kapitalist
iska krisen slagit här och vilka 
lokala initiativ kommer ni att 
ta? 
KRISEN l LUND 
FH: Lund är ju relativt lind
rigt drabbat av krisen, främst 
beroende på att vi har en stor 
offentlig sektor och att de 
industrier som finns i Lund 
inte tillhör de mest krisdrab
bade branscherna. Vad som är 
oroande är den . stora ung
domsarbetslösheten och kom
munens likgiltiga inställning 
till detta stora problem. Sen 
slår ju priserna och de höga 
hyrorna lika hårt i Lund som 
på andra ställen i landet. 

VB- SPECIAL! 
VB: Hur kommer ni att lägga 
U!JP kampanjen i Lund? 
FH: Vi kommer att trycka 
upp ett specialveckoblad som 
vi skall dela u t till alla hushåll 
i kommunen. Det kommer att 
anpassas lokalt till de olika 
stadsdelarnas problem. Vidare 
skall Ny Dag arbetet intensi
fieras. Utdelning av gratisex, 
dörrknackningsaktioner etc. · 
Vi skall även försöka att ini
tiera flera arbetsplatsgrupper. 
Hyreskampen ser vi som väl
digt vik tig. 

MEDLEMSVÄRVNING 
VB: Partiet har på sin senaste 
kongress stakat ut målet att 
inom tre år fördubbla med
lemsantalet. Kommer det att 
tas upp i kampanjen? 
FH: Jo, vi skall gå ut i en or
dentlig medlemsvärvnings
kampanj nu. Det kommer 
vara en naturlig del av höstens 
kampanj. 
VB: Vilka utåtriktade aktivi
teter förutom de du redan 
sagt kommer att ingå i kamp
anjen? 
MÖTEN 

FH: . Vi skall eventuellt för
söka ha ett större utåtriktat 
möte, kanske med någon riks-

dagsman från partiet. Vess
utom kommer vi att fortsätta 
med vår apellmötesserie med 
borgarna och sap på Mårtens
torget på lördagarna. Den 
första mot centern om ung
domsarbetslösheten var ju 
lyckad. Sen hoppas vi att 
man i våra olika stadsdels
grupper kommer att ta egna 
initiativ. 
VB: Vad finns det för rnatrial 
inför kampanjen? 
FH: Partiet har distribuerat 
ett enhetligt kampanjrnatriaL 
Utställningar, faktabosch
yrer om matmomsen, hyrorna 
och en om pensionärernas 
situation . Dessutom finns en 
utställning som vi skall bestäl
la. 

MOBLISERING 

VB: Till sist, hur bedömer. du 
att VPK-Lund är rustat för 
att klara av denna generalmo
blisering? 
FH : Vi har haft ett möte med 
alla grundorgansvariga nyligen 
och jag anser nog att vi är bra 
organiserade för att ta itu 
med uppgiften. Dessutom 
kommer ju KU-Lund att vara 
med och speciellt ta hand om 
tex. ungdomsarbetslösheten. 
Det skall nog gå bra. 

·~00"11>11 : 
N i Is /l J• n e A.,deJ'sson(C) 
Tr:_olll<~rlet f S.S>.Hclby. 

Apropå debatten mellan VPK och centern om ungdomsar
betslosheten på Mårtenstorget i lördags. 



fikleder, Getingevägen. Ni 
kan ju tänka er vad med gift. 
han fick i sig. Det är för oss 
obegripli$t varför han inte 
gjorde nagot för att stoppa e
ländet. 
Nästa skelett vittnade trots 
sin svåra skador om att bärar
en varit kortvuxen. 
- Lennart Ryde, om vi tolkat 
nek_rolo~et rätt , upplyste 
antikvanen. De dödliga skad
orna fick han när ett hus rasa
de samman. Som ordförande 
i fastighetsnämnden lär han 
själv ha varit ytterst ansvarig 
för olyckan, för det var ett 
kommunalägt hus som länge 
fått stå och förfalla. 
Det sista skelettet i raden var 
inte heller så långt. Men man 
kunde ana att mannen varit 
kraftigt byggd . 
-.. De~ ta är det ~skigaste och 

valtahgaste bev1set för hur 
rätt det är att tala om den 
mörka tidsåldern, sa 
en engagerat . Ni ser märkena 
här. Typiska strålskador. En 
av dem som inte hann evaku
eras i tid efter den svåra 
olyckan i Barsebäcks atom
kraftverk. Han hette tydlig
en Larry Andow och tillhörde 
inte de mäktigaste, men satt i 
Atomkraftverkets bolagsstyr
e~_se 9.ch prqpagerade ivrigt 
for kl!;rnkraft. Ack ja, som 
man baddar far man ligga. 

Grr 

INSÄNDARE! 

Jag _skulle vilja ställa en fråga till 
fast~gh~tsnämnden . Hur kan det 
komma sig att sjukhusdirektören 
nere i Y stad kan få förtur till sin 
villa i Kvarteret Spexaren i Lund? 
Vi har stått i villakö sedan 1973 
och har ännu ej fått något erbju
dande. Men i Lund är det bara 
titel och inkomst som räknas 
en arbetare är ingenting värd: 
Sign. En som undrar, arbetar
hustru med fem barn. 

VB sickade insändaren vidare 
titt..__ bostadsförmedlingen för 

att få svar och det lyder som 
fölier: 
Nuvarande sjukhusdirektören i 
Ystad har i turordning, enligt 
kommunens regler, anvisats rad
hus i kv Spexaren i Lund. An
visning med sk. förtur har så
ledes icke skett. Som upplysning 

kan meddelas att familjen ·är bo
ende i Lund. 
Vidare kan noteras att sökande 
med anmälan till grupphus i 
centralorten L und har erhållit er
bjudande om radhus i kv Spex
aren för såvitt anmälan till grupp
hus i centralorten skett före juni 
månads utgång år 1975. 
Erbjudande har dock icke utgått 
till sökande som förvärv.at grupp
hus - tomt fyra resp. sex år före 
det tillfalle ovanstående erbju
dande utsändes från bostadsför
medlingen. 

Fastighetskontoret gm Hilding 
Elmgart. 

Ja till hyresstopp! 
I onsdags träffades aktivister
na från kontaktkommitteerna 
inom Lundaavdelningen av 
hyresgästförenin~en för att 
diskutera den pagående kam
panjen mot hyreshöjningar. 
Många talare var kritiska mot 
det korta varslet man hade 
fått från Riksförbundet och 
även mot det att förbundet 
t~!Jk~e accept~ra vissa h;yres
hojnmgar. Daremot stålide 
sit~ mötet enigt bakom avdel
~mgens kr"av på hyresstopp , 
aven om nagra tyckte att kra
vet kunde ha formulerats 
bättre. 
När man började diskutera 
uppläggning av kampanjen , 
ev. namninsamlingar, demon
strationer osv. kom flera för
slag fram, och trots att för
slagen inte låg så långt från 
varandra, kunde inte mötet 
ena sig. För att nå största 
möjliga enighet tillsatte man 

en redaktiqnskommitte och 
beslöt att balla ett nytt möte 
snarast. Man beslöt även att 
genomföra de redan planera
de appelmötena på Mårtens-J 
Clemens- och Fäladstorget pa 
lördag 23 september. 
Kanske det mest positiva med 
hela mötet var att ordföran
den i Hyresgästföreningen i 
Södra Skåne (där Lund in
går som en avdelning) , Tore 
Svensson, meddelade att 
han tyckte att det var bra att 
Lundaavdelningen tänkt gå 
ut med aktiviteter, och att 
det spelade ingen roll om man 
krävde hyresstopp . Det var 
bra att man satte press på 
beslutsfattarna. Som bekant 
så förbjöd föreningen liknan
de aktioner i Lund förra 
året . 
Nu gäller det för lundahyres
gästerna att sluta upp bakom 
kampanjen för hyresstopp! 

PROGRESSIV KUL TUR! 

Vårt arbete heter en utställ
ning som visas på konsthall
en i Lund fram till den 24 
september. Det är några 
konstnärer som med hjälp av 
fotografier, skulpturer, mål
ningar och teckningar visar 
den del av vår verklighet som 
är viktigast, arbetet och den 
arbetande människan. studier 
över olika arbetsplatser är in
gående och mycket noggrannt 
skildrade, både vad gäller ar
betssituationen som helhet 
och de delar som är samman
knippade med den, stulna 
rökpauser och kamratkontakt. 

UNGERSTREJK 
Sedan tisdag denna vecka 
hungerstrejkar 18 iranier i 
Domkyrkan i Lund. Vecko
bladets utsände har fått en 
intervju på platsen. 
VB. När man läser i Svenska 
massmedia får man en väldigt 
suddig bild av vad som egent
ligen skett i Iran. Kan du som 
har direkta kontakter med 
folk i händelsernas centrum 
berätta vad det egentligen 
har handlat om? · 
IS: För att förstå vad som 
hänt och händer är det vikt
igt att man har någon bak
grundskunskap om situation
en i Iran. Det är nu 25 år sed
an Shahen vid en fascistkupp 
tog makten och det.är femton 
år sedan den reaktionära jord
reformen infördes. Då bodde 
85% av landets befolkning på 
landsbygden, idag är siffran 
50%. Massvis med småbönder 
har tvingats in till städernas 
slum. IDetta i kombination 
med ett starkt ökat ekono
miskt förtryck, l 00.000 J?.Oli
tiska fångar, inflation på över 
30% har lett fram till dagens 
situation. Istället för att byg
ga upp landet har Shahen an
vänt olje12engarna till att köpa 
vapen fran U .S och han har 
idag · en enorm arme. 
VB: När och hur började oro
ligheterna? 
IS : För ca ett- och etthalvt år 
sedan började missnöjesytt
ringarna. Det är inte som 
svenska massmedia menat 
shahens liberalisering utan 
folkets tryck som skapat ut
rymmet för protesterna. Reli
gösa ledare började öppet gå 
emot shahens politik. 
VB: Det är alltså religösa le
dare ~om i huvudsak utgjort 
oppositionen. 
IS: Nej inte bara. Andra , 
främst revolutionära rörelser . 
finns också med . De religösa 
ledarna är också djupt split t
rade. En falang vill samarbeta 

med shahen rm och manar 
folket att stanna hemma och 
sörja de l 0.000 massakrerade, 
den andra falangen är revolu
tionär och manar folket till 
kamp för att slutligt störta 
shahen och samarbetar med 
de marxistiska krafterna · i 
landet. Oppositionen leds inte 
som svenska massmedia 
påstått av fanatiska religösa 
utan det är ett spontant folk
ligt uppror mot shahen. 

VB: Hur ställer sig militären? 
IS: De höga officerarna stöder 
givetvis shahen men många 
soldater stöder oppositionen 
och har vägrat delta i militär
ens slakt. Shahen har fått 
importera israeliska soldater 
för att slå ned folket. Det lig
ger sårade soldater på sjuk
husen som inte talar persiska. 
Många soldater har istället för 
att skjuta på folket skjutit si
na officerare. 
VB: · Vad kommer att hända 
nu? 
IS: Det finns två linjer. En re
formistisk som vill kompro
missa med shahen och en som 
vill fortsät ta kampen. 

Vi menar att den reformist
iska är helt livsfarlig för folk
et. Det gäller att störta 
shahen nu. 
VB: Hur länge kommer ni att 
hålla på att hungerstrejka och 
vad hop12as ni t;PI?nå . .. " 
IS: VI baller pa tills lordag da 
vi skall ha ett möte med gatu
teater på MårtenstorgeL Vi 
hoppas skapa opnion mot 
shahen i Sveri~e och att man 
från Sveriges sida tar ett kraf
tigt uttalande mot shahens 
massaker. 

Vi hoppas också att svenska 
massmedia skall ge en bättre 
och sannare bild av vad som 
händer i Iran. 

Ansvarig utgivare:Uif Nymark, sätt ning och tryck VB·red på acupress, Lund 

V..<!d som gör utställningen så, 
spännande är att nästan 
samtliga konstnärer är eller 
har varit yrkesverksamma i
nom det yrkesområde de 
skildrar. Detta gör att det är 
äkta och dessutom kan vara 
lärorikt och se en bild av en 
gj uteriarbetare invid ugnen, 
man kan betrakta i sitt arbete 
utan att respekten för yrkes
kunnandet går förlorad i nå
gon vulgär proletärromantik. 
På konstgallerierna här i lan
det tillhör det inte precis van
li~heterna att arbetets vardag 
hängs upp till beskådande, 
om det sker ger det ofta ba-

• ra en fadd eftersmak, det le
der inte vidare , vilket den 
progressiva konsten måste 
göra för att fijirkäna sitt 
namn. 
Att idag när arbetslösheten 
blir ett alltmer accepterat 
fenomen i samhället återupp
liva arbetets reella värde år 
ett viktigt led i kampen. 
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