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HöSTFESTEN 
ett äventyr 

HöSTFESTEN är ett äventyr .Inte bara för den kommitte som 
under flera månader planerat den andra höstfesten och so~ nu 
håller tummarna för att allt skall klaffa. Inte heller bara for de 
100-tals medlemmar och sympati&örer som kommer att läg~.a 
ner timmar av obetalt arbete för att omvandla Folkets Park ttll 
ett område där alla Lundabor . kan trivas. Nej, Höstfesten är 
framför allt ett äventyr för alla er, som vi hoppas sk~llleta er 
ut till Trollebergsvägen och upptäcka Folkets Park 1 dagarna 
tre. . 

Fredagen den 4:e September 
öppnar .vi grindarna. Dansmusiken 
blandar sig med de förhoppnings
vis ljumma kvällsvindarna. Tivoli
karusellerna snurrar. Den fö~sta 
dagen håller vi på till ungefar kL 
01 och på lördagen börjar vi 
kL 13. Om fredagen kanske 
främst är tänkt för de lite äldre så 
är lördagen och söndagen tänkta 
för barn och vuxna i alla åldrar. 
För ett av Höstfestens motton är 
att alla åld rar skall finna sig väl 
tillrätta. Ända fram till söndag vid 
fem-sextiden då Höstfesten är 
över för den här gången. 

Vi hoppas naturligtvis att 
Höstfesten skall kunna bli något 
av en tradition i Lund. Festen 
som vandrar genom stan skulle 
man kanske kunna säga. l fjol höll 
vi till på St Hans Backar - om ni 
minns. Vädret var inte det nådi
gaste. I år är vi bättre rustade när 
vi från Norr drar in på Väster. 
Folkets Park har ju en byggnad 
av icke föraktlig storlek där vi 
tänkt hålla till om vädret så krä
ver. Men om det blir höstsol (och 
det är väl inte utan att vi tror och 
hoppas på det) så håller vi till 
utomhus i första hand. 

Vi har också tagit med oss vårt 
cirkustält. På kvällarna kommer 
där att bli kabaretföreställningar 
med allsköns artister, men på lör
dags- och söndagseftermiddag 
skall tältet fyllas av barn i alla åld 
rar. Då är det gratisföreställningar 
för hela inträdesslan ten. J a, vi 
kommer att ta tre kronor i inträde 
till området. Av alla och envar. 
Men för dom kronorna får ni 
komma och gå så många gånger ni 
vill i dagarna tre . Höstfestmärket i 
rött och vitt är inträdesbiljett. 
Under lördag och söndag kom
mer vi att att ha en »levande verk
stad» igång med tillfalle att lära sig 
allehanda ting. Vi har t.ex. tänkt 
lära ut konsten hur man målar 
stora och vackra affischer p å tyg 
och vi kanske kommer att jobba 
med lera, garner och papper. 
Loppmarknad skall vi ha och från 
en stor utomhusscen med dans
bana kommer olika grupper att 
uppträda med sång, dans och mu
sik från världens alla hörn. Inte 
minst från Lund. Och tivoli natur
ligtvis. Och vi lovar att detta år 
skall de grillade lammen vara 
ännu bättre än i fjoL Något har vi 
väl i alla fall lärt oss. 

Redaktionsutskott: Lars Borg
ström och Jan Hindersson 
Omslagsteckning: Ann Panten 

Efter förra Höstfesten var det 
många som trodde att vi skulle ge 
upp. Många uppmuntrade oss och 
blW oss förtsätta. Så VPK-Lund 
ad\ dess lilla men naggande röda 
Veck;blad 'har spottat i nävarna 
och tagit nya tag. Varför gör ni då 
en Höstfest. Tja. Inte är det för 
att vi är galna. Snarare tvärtom. 
om vi får säga det själva. Men tyc
ker inte Du , käre läsare, att det är 
för lite av folkfester i Lund? Till
fallen för människor att träffas 
under otvungna former. Höra på 
bra musik. Dan sa. Leka. Ja, göra 
allt det som hör en bra folkfest 
tilL Om du tycker det, då har du 
också förstått något av Höstfes
tens ide. En annan tanke bakom 
det hela är den, att vi vill visa p å 
att det gin att gÖra en bra fest 
med kvalitet utan att man för 
J ,·n s' : ull mas te ruinera sig vid ett 
!J<:~;ik. Viss t ta r vi betalt för kaffe 
u,· i: 1:1at. Och viss t kostar det att 
aka brus ·l!' och äta karamelL 
Men var ambition iir sannerligen 
in t<' att göra sig en förmögenhet. 
Vi vill istället undvika det genom
komm ersialise rade. Och det är 
kansk e nog så viktigt i dessa da
gar. Vi vill också visa i handling 
att politiken inte har omvandlat 
oss till varelser utan känsla för 
fest ~ch gamman. Stora ord? Det 
ma sa vara. Men vi har i alla fall 
tänkt fö rsöka för andra gången. 

En fest görs inte bara av en 
kommitte. Inte helkr bara av dom 
so m jobbar för att det hela skall 
ga i lås i övrigt. Höstfesten är och 
blir egentligen i rn angt och myc
ket vad Du själv - käre besöka
re - gör den tilL 

Så tag med ditt bästa humör. 
Den 4 - 6:e september ses vi. Eller 
hur? 

STUDERA I H~T 

I september startar VPK Lund 
åter sina studiecirklar. Marxistisk 
Grundkurs, Fortsättningskurs och 
Kvinnapolitiska Cirkel. 
Under hösten kommer också den 
populära Söndagsskolan att [ort
!iitta. I höst kommer vi att kon 
centrera de opretentiösa söndags
föreläsningarna (och diskussio
nerna )till svensk historia i marx
istiskt perspektiv. 

Vill du anmäla dig eller veta 
mera så ring till VPK Lunds 
expedition , te/ 13 82 13 eller till 
Marianne S., te/ 13 19 75 som är 
en av de studieansvariga. 

TIVOLI, LOPPMARKNAD, KAFE, LEVANDE VERKSTA 
KONSTUTSTÄLLNING, ARTISTER, DANS, UTSTÄLLNING 

Mellan klockan 13 och l 7 på både lördag 
och söndag kommer vi att satsa extra 
mycket på aktiviteter för alla med barna
sinnet i behåll! 

Föreställningar med gycklare, sång, 
teater och trolleri. Fri lekverksamhet med 
hjälp av Kärnorna från Lund. Plats för 
skapande aktiviteter i »levande verkstad» 
är några exempel på vad som kommer 
att finnas. 

BARNART~TERIKABARETÄLTET 

Lördag: 14.00 
S sept. 16.00 

Söndag: 14.00 
6 sept. 16.00 

GRATIS! Vi fyller tältet med barn! 

Artister: 
Aleteatern från Ystad 
Trollkarl 
Gycklare från Uruguay 
Finn Zetterholm 
m. fl. 

FOLKETSPARK I LUND LIGGER 

KABARETÄLTET 

Fredag: 20.00-21.3 
4 sept. 22.00-23.3 

Lördag: 18.30-20.( 
S sept 20.30-22.1 

22.30-24.( 

Entre: 24 kr 

Artister: 
Pierre Ström 
Björn Afzelius 
Adrian Miranda 

& 
David Alexander 
Andra Bullar 
Melina Mercouri 
Blues Annicka 

& 
Boggie Bert 
Finn Zetterholm 
Midvinter 
m.fl. 

Förköp till KABAl 
å Rock samt Bokca 
mer att ha det def 
m et (vilka artistE 
ningar). 

ENTRE till Höstfes 
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~ETÄLTET på Folk 
fet, som också kom
initiva artistprogram
r på vilka föreställ-

tområdet: 3 kr för alla 

DANS PÅ UTEDANSBANAN (vid snö 
eller hagel dansar vi inne i Folkets Park). 

Eslövs Storband 
Sten Gustens 
m.fl. 

Dansen är GRA TIS! Inga dansbiljetter! 

Loppmarknad 
Det kommer att bli en stor Loppmarknad 
på Höstfesten. Du har säkert något hem
ma i dina gömmor som du inte behöver, 
men som någon annan säkert skulle vilja 
köpa på höstfestens Loppmarknad. Ta 
tillfället i akt och rensa på vinden, i käl
laren, garderoben, garaget, bok- och skiv
hyllan. 

Om du har »loppor» att lämna, ring till 
Chris Nilsson te!. 12 90 44 . 

På Höstfesten kommer vi att ha en 
»Öppen Salong». Det blir ett tillfälle 
för alla som saknar utställningsmöj
lighet att visa upp målningar, teck
ningar, skulpturer, fotografier, 
dikter m.m. 

Du får själv svara för upphängningen 
av dina alster. Om du vill medverka 
kan du ringa i förväg till Lo lo W ann
berger, te! 14 80 92, eller komma till 
Höstfesten med dina grejer. 

HELA TIDEN . ..... . ....... . ... . 

Artister och underhållning från STORA 
UTESCENEN. Gammeldans lokala 
band, världsartister o.s.v. 

Q Q Q 

PA TROLLEBERGSVÅ.GEN, Buss nr 2 går dit. 

Historien om 
Folkets Park 

Det är i en traditionsrik och 
ärevördig park som årets höst
fest äger rum. Och det är min
sann inte första gången heller 
som det festas där. Urfesten 
ägde rum den la maj 1895, 
då Folkets Park i Lund invig
des. Samma dag invigdes ock
så folkparken i Helsingborg. 
Det finns bara en park i lan
det som är äldre än dessa bå
da, nämligen den i Malmö, 
som kom till redan i början av 
1890-talet. 

Hur det började 
Det fanns flera anledningar 
till att arbetarrörelsen mycket 
tidigt satsade på att skaffa sig 
egna samlingsplatser. De tidi
ga politiska mötena var hän
visade till att äga rum i hem
men eller på allmänna platser 
i det fria , där polisen med 
hänvisning till ordningsstad
gan när som helst kunde 
skingra de församlade. Redan 
tidigt diskuterades därför 
möjligheterna att skaffa sig 
egna anläggningar - folkpar
ker och folkets hus. Ansträng
ningarna att uppnå detta bör
jade så smått redan på 1890-
talet. Det verkliga genombrot
tet kom under åren 1905-10, 
framför allt i små industrior
ter utanför städerna. 

Skapandet av folkparker 
passade också in i den tidens 
reaktioner på stenstaden -
industrialismens stadsmiljö. 
Folkparkerna är samtida med 
den gryende turismen , bador
terna, koloniträdgårdarna , vil
lastäderna etc. 

Festplatser utomhus 
På grund av de usla bostads
förhållandena och trångbodd
heten var arbetarna redan 
från början hänvisade till att 
hålla sig utomhus , när de nå
gon gång ville komma sam
man och roa sig. 

I Lund hade man hållit till 
vid hälsobrunnen i Lilla Råby 
så tidigt som på 1860-talet. 
Senare på Novillas tomt på 
östra Mårtensgatan, på bron 
över järnvägen vid Sliparebac
ken och uppe på Knut Skräd
dares dansbana i nuvarande 
Oscarshem, för att nu bara 
nämna några ställen. 

Annelunds kvarn blir Folkets 
Park 
På 1890-talet beslöt arbetarna 
i Lund att skaffa en egen fest
plats. En kommitte tillsattes 
1892, men först 1894 fick 
man en reell möjlighet: man 
erbjöds att köpa en tomt av 
murare Anderberg ute vid An
nelunds kvarn , dvs. det gällde 

det område där Folkets Park 
fortfarande finns. På den ti
den var detta ett läge en bra 
bit utanför stan. 

Redan från början innebar 
företaget ekonomiska svårig
heter. Man bildade ett aktie
bolag, där fackföreningsmed
lemmar erbjöds att teckna ak
tier. Det gick emellertid trögt, 
och man fick bl.a. låna Fol
kets Hus ' byggnadsfond för 
att ro i land före taget! (Fol
kets Hus i Lund tillkom först 
1903.) 

Man satte genast igång 
med att anlägga parken. 
Hundratals träd och buskar, 
av vilka flera finns kvar än i 
dag , planterades, bersåer an
lades, man byggde dansbana, 
musikpaviljong och ekonomi
hus. Parken inhägnades och 
entren försågs med en portal. 
Mycket av arbetet utfördes 
gratis av arbetarna själva. 

Man lyckades med sin av
sikt , nämligen att inviga par
ken den l a maj 189 5. Efter 
det att demonstrationståget 
det året gått till eternenstor
get (på den tiden avslutades 
demonstrationerna där) så 
marscherade deltagarna ut till 
Folkets Park, som invigdes av 
årets förstemajtalare, Andren 
från Ystad . 

Denna första sommar 
fanns det dans, musik, serve
ring , gungor, skjutbana och 
liknande förlustelser i parken. 

Folkteater och fester 
Redan året därpå byggde man 
en sommarteater. Artistupp
trädanden av olika slag före
kom redan från början i par
kerna. Då var det mest bond
komiker och varietesångare 
och lokala förmågor. Senare 
utvecklades folkparkerna till 
riktiga folkteatrar, mycket 
tack vare artistförmedlingen 
hos folkparkernas centralor
ganisation. Praktiskt taget alla 
svenska skådespelare - kända 
och mindre kända - turnera
de i parkerna på 20-, 30- och 
40-talen. Nåväl, detta var en 
utvikning, tillbaka till Lund: 

Redan 1896 organiserades 
de första festerna: barnfest, 
cirkus och fastlagsfest . Med 
åren tillkom t.ex . folkfester 
och kamevaler. 1896 fick 
man tillst ånd att servera öl. 
Och man lyckades också ord
na med belysning p·il vägen 
från stan till parken. 

Tictigit satsade man på att 
skaffa djur - apor, björnar, 
fåglar m.m. Djurparken fanns 
faktiskt kvar ända till början 
av l 960-talet. 

fortsättning på sid 4. 

----- -- ---------



Bredgatan.28, 222 21 LUND Telefon 046-13 82 13 
Postgiro 17 459-9 Prenumeration 50:-/år 
Sättning och layout: VB-red på acupress Lund 
Tryck: ABF i Lull<i. Ansvarig utgivare: Monica Nymark 

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 ........................................ . 

Dålig ekonomi och ständiga 
ombyggnader 
Redan från början lånades 
parken ut som mötesplats för 
strejkande arbetare, som på 
så sätt fick en plats för sina 
möten. Verksamheten präg
lades redan från början både 
av ekonomiska bekymmer -
man hade ofta underskott i 
kassan - och av ett nästan 
ständigt ombyggande och ny
byggande . 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 LILJN!D 

tills har den borgerliga linjen 
segrat, med ekonomisk för
lust för kommunen som följd. 
Parken drivs av nöjespappor 
och verksamheten blir däref
ter - danskvällar och bingo. 

Verksamhetens innehåll; 

En stor satsning genomför
des 1938, då man uppförde 
en helt ny teater. Den invig
des med en prolog av Aron 
Borelius och gästspel av Karl 
Gerhards revy. På den tiden 
fanns det inte någon annan 
teaterlokal i Lund. Kanske 
var det därför som det lycka
des Folkets Park-styrelsen att 
få det borgerliga stadsfull
mäktige att bevilja 2000:- till 
teaterverksamheten. Folkpar
kens första kommunala bi
drag? 

Friln Pn ulflnk t a r l 'tu lralk!nl; b(n i J.ul/,f till F ulk t ls Jmr k i j 1u 1i J.' l (lfJ. 

Men på sistone har det kom
mit upp en debatt om inne
hållet i parkverksamheten. 
Kan parken få tillbaka den 
folkliga förankring den hade 
då den var arbetarrörelsens 
angelägenhet? Visst kan väl 
verksamheten förbättras? 
Varför placerar inte stadste
atern ut teaterföreställningar 
där? Kunde man inte spela 
annat än dansmusik på ro
tundan? Lund vimlar ju av 
musikgrupper av de mest skif
tande slag . Och var finns 
utomhuscafet , boulle-banan, 
bygglekplatsen, sommartea
tern, regionmusiken, festplat
sen ... ? 

Kommer läsaren ihåg res
taurang Tyrol, där mycken 
gammeldans gått av stapeln? 
Tyrol , som revs häromåret, 
tillkom 1943. Inredningen 
härstammade från stadshotel
let i Karlstad. 

På 40-talet fungerade par
ken med teater, och dans och 
barnverksamhet, men med 
allt fler lite kommersiella in
slag som mässor, marinekang
uppvisningar och diverse ut
ställningar. 

50-talets kris 
På 50-talet var det tydligt att 
här , liksom på andra håll i 

landet, började arbetarna svi
ka parken. Sommarstugorna 
och bilarna kom, man blev in
te kvar i stan på sin lediga tid. 

1959 såldes Folkets park i 
Lund till Riksbyggen , efter 
det att Lunds kommun tackat 
nej till att köpa. Därmed bör
jade det bråk om Folkparken , 
som inte är avslutat än idag. 

Arbetarungdomen protes
terade mot försäljningen, eller 
rättare sagt mot att stan inte 
köpte , och man lämnade in 
en petition till fullmäktige 
undertecknad av 1.500 namn 
en massiv utomparlamenta: 
risk aktion på den tiden. Så 
1963 köpte kommunen till
baka marken , men priset hade 
gått upp från 560.000 till 
810.000 kr. (Driver inte kom
munen samma kortsiktiga 
markköpspolitik idag?) 

Nya Folkets Park 
1965 fattades ett principbes
lut om att parken skulle rus
tas upp. Men glappet mellan 
beslut och handling var långt 
för borgarna. Först 1976 sat
te man igång. Det Folkets 
Park vi känner idag invigdes 
1976 av moderaten pastor 
Blomquist ( cigarrarbetare 
Persson och timmerman 
Plinek och de andra pionjä
rerna måste ha vänt sig i sina 
gravar) och utformningen var 
resultatet av ett långvarigt 
prutande på ett från början 
mycket vidlyftigare förslag. 

Så fort fullmäktige fattat 
beslutet att köpa och rusta 
upp parken utbröt strid -
som fortfarande inte är av
gjord - om vem som ska dri
va Folkets Park - kommunen 
eller privata arrendatorer. Hit-

Gammal traditon som ny 
VPKs Höstfest anknyter med
vetet till gamla traditoner hos 
arbetarrörelsen. Dess första 
generation visste att fester i 
det fria sommartid var en all
männt trevlig sak, men också 
att de hade en agitatorisk och 
sammanhållande uppgift. Ska 
man våga tro att detta senti
da initiativ innebär återupp
livandet av en gammal traditi
on, somtidigt som det visar 
vägen till ett bättre utnytt
jande av Folkets Park? 

VECKOBLADET! 
-----------l Ja, jag vill prenumerera på 

l 
Veckobladet, enligt nedan. 
:Jag betalar när inbetalnings
kortet kommer. 

l D Helår 50:· 

l D Halvår 25:-
D Provprenumeration 2 mån 10:-

1 
Frankeras ej l 
Veckobladet 

betalar portot l 

VECKOBLAJtJ<:1' l 
1 Sänd Veckobladet till 1------------.. 
l Namn ........................ .... ............. .. Svarsförsändelse l 
l Adress ......... ... ... .. ........ ............. .... . Kontonummer 12053021 l 
l Postadress .. ............. ... .. ................ . 221 10 LUND l ----- -----

Det du läser just nu är Veckobladets specialnummer inför höst
festen. Det har tryckts i 30 000 ex. och deklts ut i hushållen i 
Lund. På samma sätt brukar vi också göra ett specialnummer 
inför första maj, som du kanske också har stött på. 

Men heter man Veckobladet kan man ju inte nöja sig med 
att komma ut två gånger om året! Nej, det vanliga Veckobladet 
kommer ut varje fredag. Storleken på tidningen är samma som 
den här, 4 sidor, proppfyllda med nyhetsartikklr, kåserier, 
intervjuver, bilder ... Veckobladet ser Lundapolitiken från 
vänster och försöker hålla tummen i ögat på de styrande 
borgarpolitikerna. 

Veckobladet är Lunds enda lokaltidning (tyvärr har vi inte 
plats med någon Malmösida} - och alltfler Lundabor upp
täcker att ska man hänga med vad som händer i Lund, då be
höver man Veckobladet! 

Ta chansen och pröva på något nytt! En tidning behöver 
inte se ut som Sydsvenskan eller Arbetet. Använd inbetalnings
kortet som följer med tidningen, eller den portofria kupongen 
härintilL 50 kr för ett helt år, 25 för ett halvår - eller om du 
vill vara försiktig med utgifterna i dessa kristider: ta en prov
prenumeration, l O kr för 2 månader! 

Hemma
Rectangle
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TIVOLI, LOPPMARKNAD, KAFE, LEVANDE VERKSTAD, LAMMASADO (grillat lamm), BRIGADMÅLNING, LEKAR, 
KONSTUTSTÄLLNING, ARTISTER, DANS, UTSTÄLLNINGAR, LOTTERIER, BARNARTISTER, KABARE m .. m. 

Mellan klockan 13 och l 7 på både lördag 
och söndag kommer vi att satsa extra 
mycket på aktiviteter för alla med barna
sinnet i behåll! 

Föreställningar med gycklare, sång, 
teater och trolleri. Fri lekverksamhet med 
hjälp av Kärnorna från Lund. Plats för 
skapande aktiviteter i »levande verkstad» 
är några exempel på vad som kommer 
att finnas. 

BARNARTISTER I KABARET ÄL TET 

Lördag : 14.00 
S sept. 16.00 

Söndag : 14.00 
6 sept. 16.00 

GRA TIS ! Vi fyller tältet med barn! 

Artister: 
Aloteatern från Ystad 
Trollkarl 
Gycklare från Uruguay 
Finn Zetterholm 
m.fl . 

'<J 

FOLKETSPARK I LUND LIGGER 

KABARETÄLTET 

Fredag : 20.00-21.30 
4 sept. 22.00- 23.30 

Lördag: 18.30-20.00 
S sept 20.30-22.00 

22.30-24.00 

Entre: 24 kr 

Artister : 
Pierre Ström 
Björn Afzelius 
Adrian Miranda 

& 
David Alexander 
Andra Bullar 
Melina Mercouri 
Blues Annicka 

& 
Boggie Bert 
Finn Zetterholm 
Midvinter 
m.fl. 

Förköp till KABARETÄLTET på Folk 
å Rock samt Bokcafet, som också kom
mer att ha det definitiva artistprogram
met (vilka artister på vilka föreställ
ningar). 

ENTRE till Höstfestområdet : 3 kr för alla 

DANS PÅ UTEDANSBANAN {vid snö 
eller hagel dansar vi inne i Folkets Park). 

Eslövs Storband 
Sten Gustens 
m.fl. 

Dansen är GRA TIS! Inga dansbiljetter! 

Loppmarknad 
Det kommer att bli en stor Loppmarknad 
på Höstfesten. Du har säkert något hem
ma i dina gömmor som du inte behöver, 
men som någon annan säkert skulle vilja 
köpa på höstfestens Loppmarknad. Ta 
tillfället i akt och rensa på vinden, i käl
laren , garderoben, garaget, bok- och skiv
hyllan. 

Om du har »loppor» att lämna, ring till 
Chris Nilsson tel. 12 90 44. 

På Höstfesten kommer vi att ha en 
»Öppen Salong». Det blir ett tillfälle 
för alla som saknar utställningsmöj
lighet att visa upp målningar, teck
ningar, skulpturer, fotografier, 
dikter m.m. 

Du får själv svara för upphängningen 
av dina alster. Om du vill medverka 
kan du ringa i förväg till Lo lo W ann
berger, tel 14 80 92, eller komma till 
Höstfesten med dina grejer. 

HELA TIDEN . .. .. . ..... . ...... . 

Artister och underhållning från STORA 
UTESCENEN. Gammeldans lokala 
band, världsartister o.s.v. 
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