
l71~(~Jlf)lll~l~l)l~'l' 4 
ORGAN FÖR VPK och KU i LUND UTKOMMER FREDAGAR 
Bredgatan 28, 222 21 Lund. Telefon: 046/13 82 13. 
Postgiro: 17 4S9 - 9. Pren. 30 kr/år 1979 5: e årg. 

Fredagen den 2 februari 

VPK Lund har haft års
möte igen. Ett sextiotal lun
dakommunister hade samlats 
i lördags för att diskutera 
197 8 års arbete, välja en ny 
styrelse o.s.v. 

Man kunde se tillbaks på 
ett ganska framgångsrikt år. 
VPK Lund kan sägas ha 
fått sitt verkliga genombrott 
i kommunalpolitiken. Borgare 
och socialdemokrater är nu 
tvungna att ta VPK på 
allvar, det visar höstens torg
debatter med de borgerliga 
partierna .och den stora of
fentliga debatten med SAP. 
VPK har också haft fram
gångar i arbetet i hyres
gäströrelsen. Man deltog bl.a. 
i höstens arbete med att 
samla in namn för kravet 
»ingen hyreshöjning» och har 
nått starka positioner där. 

Arbetsplatsarbetet har un
der året ytterligare förbätt
rats, och man har tillsam
mans med Kommunistisk 
Ungdom bildat nya bransch
grupper. 

På förra årsmötet valde 
man en styrelse där för
delningen var jämn mellan 
män och kvinnor. Tyvärr var 
det flera tjejer som inte 
ville ställa upp till omval, 
så det var svårt att få sam
ma jämna fördelning i år. 
Detta diskuterades också på 
årsmötet, liksom andra orga
nisatoriska problem. Det 
ställs stora krav på en kom
munistisk partiorganisation 
och dess aktivister, och dygn
et har bara 24 timmar. .. 

Följande . kamrater valdes 
till ordinarie ledamöter i sty
relsen: Milan Bil y, Linda 
Björnman, Robin Cheesman, 

· Sten Henriksson, Kent Nils
son, Peter Nilsson, Tapio 
Salonen, Agneta stenström 
och Lolo Wannberger. Som 
synes flera nya kamrater, 
flera av dom har tidigare 
varit aktiva i KU. 

På årsmötet diskuterades 
också en motion om Vecko
bladets framtida organisering. 
Man beslöt bl.a. att Vecko
bladet ska vara VPK:s och 
KU:s utåtriktade nyhetsorgan 

VietJlain-Kainpuchea 
Med anledning av insändaren 
i förra Veckobladet om Viet· 
nam/ Kampucheakonflikten 
publicerar vi här ett uttalande 
antaget av VPK och KU i 
Lund i början av januari. 
Den Förenade nationella 
fronten för Kampucheas 
räddning har efter Pol Pot
regimens snabba samman
brott övertagit makten i Kam
puchea. Denna utveckling ut
gör kulmen på det växande 
motstånd som Pol Pot-regi
mens extremistiska politik 
framkallat. 

Förenade Nationella fron
ten har i sin första deUara
tion efter intagandet av 
Phnom Penh förklarat att 
de mänskliga och demokra
tiska fri- och rättigheterna 
skall återställas i Kampuchea, 
familjer återförenas och folk
omflyttningarna upphöra. Ut
rikespolitiken skall grundas 
på fred, alliansfrihet och 
vänskap. Alla dispyter med 
grannländerna skall lösas i 
fredliga förhandlingar. 

Socialistiska Republiken 
Vietnam som konsekvent ef
tersträvat förhandlingar och 
en fredlig lösning av kon
flikterna mellan Vietnam och 

i Lund, samt att anordna en 
tidningskonferens under vå
ren, där Veckobladets fram
tid ska diskuteras. 

Mötet diskuterade också 
valarbetet Valförberedande 
gruppen gick u t med ett 
upprop: »Skänk en semes
tervecka till VPK:s valarbe
te», ett upprop som VB 
gärna vill föra vidare. Val
arbetet kommer givetvis att 
bli en ständig diskussions
punkt under våren. 

Till slut kan sägas att 
Lunds kommunister är opti
mistiska: inför 1979 och har 
gott hopp om att bryta 
borgarväldet i Lund. 

Kampuchea betonar nu att 
Vietnam inte har några som 
helst territoriella anspråk på 
Kampuchea och inte heller 
eftersträvar bildandet av nå
gon indokinesisk federation. 

Under förutsättning att 
inget stormaktsingripande 
sker finns nu en möjlighet 
för folken i Kampuchea och 
Vietnam att koncentrera sina 
krafter på å terupp byggnadsar
betet För detta behövs vår 
solidaritet och vårt materi
ella stöd. 

Vi tillönskar Förenade na
tionella fr.on.ten för Kampu
cheas räddning framgång i 
dess arbete att bygga upp ett 
fredligt, neutralt, alliansfritt 
Kampuchea på grundval av 
respekt för det kampuche
anska folkets mänskliga och 
demokratiska fri- och rättig
heter. 

Vi stöder Socialistiska Re
publiken Vietnam i dess 
strävan att genom förhand
lingar nå en lösning av gräns
konflikten med Kampuchea 
på grundval av ömsesidig 
respekt för de båda ländernas 
suveränitet och territoriella 
integritet. 

Vietnam 

solidaritetsmöte med Xuan 
Anh från Vietnams ambassad. 
Torsdag den 8/2 kl. 19.00 
i stadsbibliotekets hörsal. 

KU Lunds årsfest 

Lördag den 3/2 med bör
jan klockan 20.00 på Kor
pamoen. Inträdet är 20 kr. 
Program: Mat, allsång, Olof 
och Mari. Information från 
kamrater från Rigas Feraios 
(inbjudna). Grekisk och 
svensk musik (disco). Första 
maj-filmen visas. 
Alla hälsas välkomna. 

Göteborgs Visgrupp !! 
Marxim, som är det nya namnet 
på Smålands Nations gamla dans
ställe Asterix, fortsätter sin kvali
tetssatsning från i höstas. Ikväll. 
fredag, kom;'ller Göteborgs vis
grupp med sttt program »Riv alla 
s~ngsel>>. Gruppen, som är när
sta~nde ~K-KU Göteborg har 
nyhgen gmt ut en rosad LP-skiva 
med samma titel. De uppträder 
kl_ 21.30. Efter dem sa spelar 
Nils Dacke upp till dans 

Film på Smålands · 
Igår startade en ny film
cirkel på Smålands Nation. 
Fyra Hasse och Tage-filmer 
visas under februari. Filmerna 
börjar klockan 19 .30. 

Igår "visades Att angöra en 
brygga och fortsättningen blir 
8/2 I huvudet på en gam
mal gubbe 
15/2 Äprelkriget 
22/ 2 Mannen som slutade 
röka 

Filmerna är gratis och 
visas i A-salen på Korpa
moen. Efteråt kan man dis
kutera det man sett i pu
ben. 

Ännu en filmserie kom
mer att visas. Det blir moder
na svenska filmer. Vilka det 
blir är ännu inte avgjort. 



Lunds historia 

SLASKTRATTEN 

Veckobladet presenterar med detta 
nummer vår nye kåsör, sign »Slask 
tratten». Han, eller hon? komme 
att hoppa in med jämna mellanrum 
och avlösa den välkända sign. »Gm 
i våra spalter. Vi hälsar »Slasktrat 
ten » välkommen och hoppas at 
du !>kall ha samma framgång som 
våra andra kåsörer 

Då jag på förtiotalet arbetade 
Malmö träffade jag ofta snickaren 
och missionsförbundaren Erik Ny 
gren. Vi hade ofta många och lång 
samtal. Dessa var givande. Dagen 
vänster borde uppmärksamma des
sa samtal. Vi talade om ett par upp
seendeväckande dokument från 
Malmö stadsfullmäktige daterade i 
maj och aprill878. 

På den tiden ville den gamla bo
lagshögern införliva Lund med 
Malmö. Detta fOr att komma åt ett 
par professorer som just höll på att 
forska. Sädana saknades i Malmö. 
Ett par gamla kartor visar att Mal
mö hade tänkt att den nya stads
gränsen skulle gå just där Fäladssko
lan ligger idag. Jag har själv hi• ta t 
kartorna i ett antikvariat i Reg.;ns
burg. 

Dåtida arbetarrörelse protesterade 
kraftigt och menade att denna bo
lagshögerimperialism var ett hot 
mot arbetarna, inte bara i Lund u
tan även i Malmö. Läs själva vad 
Marx skrev om irlandsfrågan! 

Ragnar Blomqvists länge emotsedda 
Lunds historia, del II kom ut före 
jul. Det kan kanske tyckas att VB 
är sent ute med sin lilla recension, 
men vi tröstar oss med att de andra 
lokaltidningarna efter vi har sett 
heller ej skrivit något än, om vi bort
ser från reportageu från förlagets 
presskonferens på utgivningsdagen. 

Det måste ha varit ett hästarbete 
för Blomqvist att skriva den här bo
ken. Man förstår att det tagit tid. 
Det har också blivit en fin produkt i 
sitt slag. Språket är smidigt, illustra
tionerna välvalda, balansen mellan 
olika sektorer god. Framför allt . 
imponerar noggrannheten i de tuus 
sentals detaljerna, extra värdefull i 
ett arbete som kommer att fungera 
som uppslagsbok och ge unelerlag 
till många kommande uppsatser och 
artiklar. 

All heder åt Ragnar Blomqvist så
ledes. Men det är inte hela saken. 
Bra böcker reser många frågor hos 
läsaren, men man kunde säga att 
denna väcker onödigt många frågor. 

En sådan avgörande fråga som bo
ken knappast försöker besvara är 
denna: universitet, domkyrka och 
andra nationella och regionala insti
tutioner i all är<:, men stadens vikti
gaste näringskällor var ändå långt 
fram i tiden handel och hantverk. 
Dessa avyttrade det mesta av sina 
produkter till ett agrart omland, 
detsamma som Lund själv fick vik
tiga förnödenheter från. Hur såg då 
detta omland ut? Hur försköts dess 
gränser genom sek lerna, dvs hur 
stod sej Lund i konkurrensen med 
de andra skånestäderna? Hur speg
Jad e mer exakt Lunds sk iftande 

konjunkturer omlandets utarmning . 
eller välmåga? Från vilka härader 
och byar kom varorna som såldes 
på stadens torg, och varitfrån togs 
den nya vara som började efterfrå
gas i och med industrialismen, näm
ligen vara n ar be tsk raft? 

En sådan fråga kan inte på ett nöj
aktigt sätt be,varas på det anslagna 
utrymmet, ungefär en sida per år 
under nyare tiden. Inte heller kan 
uppgiften lösas av en person som 
samtidigt ska skriva om stadsbild 
och kommunikationer, skolor och 

· kurhus, nattvakter och sparbanks
direktörer. Vare därmed sagt att 
vad vi hade behövt och vad vi alltså" 
fortfarande behöver är ett mycket 
ljockare arbete (av praktiska skäl 
sönderfallande i flera volymer), ett 
arbete som är många forskares verk. 

Universitet finns i staden så for
skare borde lätt kunna ordnas. Åt
skilliga svenska städer vars historia 
är mindre intressant och innehålls
rik än Lunds har sett till att få fram 
sådana historieverk. I Lund nöjer 
man sej med en bok, där författaren 
tvingas pressa samman Je senaste 
hundra årens historia på ett utrym
me. som knappast ger plats för mer 
än en kommenterad namnkatalog. 

Ge alltså Lund den ordenliga hi
storia som staden förljänar. En sån 
får man dock inte fram i brådra
sket. Länge än får vi klara oss med 
Ragnar Blomqvists historia, och de 
forskare som ska gripa sej det stora 
verket an har fått en gedigen källa 
att ösa ur. 
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Idag är denna fråga lika aktuell 
men rollerna är ombytta. Lunds 
VPK har ivrigt tillskyndat det nya 
125-kortet som, det kan vi klart se 
efter endast en månad, håller på att 
utarma Lund och göra Malmös 
maktövertagande till en ren form
sak. Tusentals gästarbetare tar sig 
va.Ije morgon från Lund till Malmö 
där de med VPK:s goda minne ,(för 

Var rädd om Lund! 
att inte säga tillskyndan) tvingas att 
sälja sin arbetskraft till den stora 
grannen i söder. 

De borgerliga har uppenbarligen 
låtit lura sig av de söta tonerna om 
kollektiva transporter, utan att 
tänka på vare sig utsugningen av 
Lund eller det faktum att pendel
tågen på skattebetalamas bekostnad 
kommer att frakta femtekolonnare 
från Malmö till Lund. 

Dock verkar det som om den del l \ 
av borgerligheten i Lund som ansv- ! 
rar för snöröjningen har insett vid- ! 
den av 125-kortet och nu i ett des
perat försök att hålla åtminstone en 

Dagen efter 

Kanske har ni läst att VB, en
ligt beslut av VPK Lunds års
möte , kommer att bli mer ny
hetspräglad i fortsättningen. 
Hoppas att detta dock inte ska 
gå ut över returinformationen. 
Returinformation är alltså när 
läsarna i tidningen kan läsa om 
sej själva eller sådant som de 
nyss varit med om. Journali
ster brukar inte tycka att re
turinformation är särskilt fint, 
men läsarna älskar det, något 
som borgerliga redaktörer bru

·kar inse. Harry Hjörne på Gö-
teborgsposten var mästare på 
det här i Sverige. 

Kommunistiska tidningar bru
kar inte ha så mycket retur
information. Bucharins Pravda 
hade mycket lite, men ni minns 
kanske hur det gick för honom. 
Här kommer i alla fall VB med 
någ:-a rader om VPK Lunds års
fest nu i lördags. 
Det är faktiskt inte så lätt att hitta 
en lämplig lokal till en fest av årsfe
stens storlek, dvs för 150-200 per
soner. Det får inte kosta för myc
ket och så bör det finnas särskilda 
utrymmen f5r både lekande och so
vande barn sam t för stilla sam tal. 
S ladshallen och Folkets park är för 
stora och nationernas gillestugor för 
små. 

Nu fick det i alla fall bli en gille
stuga och naturligtvis då Korparna
en. Det skapade just de begräns
ningar som vi näm nde: det gick in
te att ordna särskilda barnaktivite
ter eller stillsammare alternativ. Ett 
bra kök finns dock, och där hade 
arrangörerna, stadsdelsgrupp Cent
rum , tillrett en god och riklig Ox
svansragu a la Ernst Bloch. 

Sen blev det enligt etablerad tra
dition på VPK Lunds fester fram-
trädanden av blåsorkestern och Pi
onerna. Den förra överraskade sina 
åhörare, först med barockmusik 
(festmusik av John Dunstable) och 
så med två bejublade stycken för 
säckpipa och blåsorkester. Artur 
Berger, i vanliga fall essklarinettist, 
var säker solist. Pionerna körde en 
utvidgad version av det program 
som gjorde sådan succe på Lars 
Wernermötet i höstas. De är fak
tiskt mycket bra. 

Den följande dansmusiken var för 
ovanlighetens skull inte levande 
utan disco. Det kan om jockeyerna 
Graner & Halfen dels sägas att de 
gjort ett utmärkt skivval, dels att de 
med stor framgång värjde manöver
bordet från alla som ville skruva ner 

. volymen till uthärdlig nivå. Det 
finns nog en stor opinion för att vi 

del av malmöimperialismen borta 
från Lund, gjorts Lunds gatunät o- . 
framkomligt. Det verkar som om, i 
enligt min uppfattning, man kon- ,, 
centrerat sig på att hålla Nöden som 
fri zon. Gatorna och trottoarerna 
där är helt oframkomliga och torde 
kunna försvaras till mars åtmins
tone. Under tiden måste man orga
nisera motståndet i andra stadsde-

~==~~~~~~~~~~~~!~~t~~~~~~~ • ska återgå tilllevande (oelektrifie-rad) dansmusik. Musikanterna fmn s 
redan i partiet, det är bara lite ini
tiativ som ska till. 

lar. 
· Att VPK uppträder som kommun
förrädare är inte ägnat att förvåna. 
Detta partis ständiga klagan. på att 
få snön undanröjd och gator fram
komliga påminner l[ det skamligaste 
om Aftonbladets hållning till Tysk
land på förtiotalet Se upp med 
VPK:s söta locktoner om bättre 
kollektivtrafik och bättre snöröj -
ning. _ 

VPK Lund har just låtit trycka en svit om sex vykort 
med den gemensamma titeln Var rädd om Lund. Det 
är Henrik Teleman, bl.a. aktiv i bildbrigaden Kollwitz , 
som tecknat olika stadsbilder. Korten med vidhängande 
korta texter vill visa VPK:s aktsamhet om Lunds unika 
stadsmiljö samt påminna om de faror som hotar den. De 
finns snart att köpa på Bokcafet. 
Vi återger här ett smakprov. 

Ansv utg Ulf Nymark. Satt och tryckt på Acupress i Lund av VB-red 
l 

Sen varvade vi ner med VPK 
Lunds fårstamajfilrn, en produkt 
som är sevärd inte bara för att man 
kan se sej själv och sina vänner på 
den. Den står verkligen för sej själv, 
och den borde inte minst kunna tjä
na som instruktionsfilm för andra 
organ isa tioner som vill veta hur 
man planerar och genomfår ett 
framgångsrikt kommunistiskt för
stamajfirande. 

Så småningom blir det fårresten 
första maj igen, och då blir det en 
ny fest, fast större. Vi ses på den! 

. gs 


