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Fredagen den 12 augusti 

Livet är en fest 
Enligt meteorologerna är sommaren slut först när dygnsmedeltemperaturen sjunker under tio 
grader. I Lund sker det statistiskt sett inte förrän den 15 september. Erfarenheten bestyrker 
statistiken, för de första helgerna i september brukar vara mycket varma och vackra - även om 
det finns minnesvärda undantag. "Höstfest" för en tillställning den 2-4 september är alltså ett 
oegentligt ord. 

Men skolorna har hösttermin och en ny verksamhetsperiod har börjat. Höstfesten har etable
rat sej som en fest som vetter åt två håll: bakåt mot sommaren och dess ljuva utomhusliv, framåt 
mot hösten och dess spännande, ännu halvt fördolda aktiviteter. 

Höstfestens ledande princip är 
allsidigheten. Därmed påminner 
den om livet självt. Som exempel 
ska vi berätta om något av det · 
som inträffar på årets fest . 

Mozart och Mackie Kniven 
Vi börjar med den s k högre mu
sikkulturen. På söndag inleds pro
grammet på utomhusscenen med 
Frösunda Kammartrio, ett proffs
gäng från Stockholm som just nu 
~ppträder på Börssalen där. Här i 

Lund upptar deras program bl a 
Mozart, Debussy och Saint-Saens. 
När hördes sådant i Lunds Folk
park senast? Ändå var det också 
den sortens kultur som folkpark
rörelsens pionjärer en gång hade i 
tankarna. 

Lunds K. Blåsorkester begår 
på lördagen den egentliga premi
ären på sin instudering av Kurt 
Weills "Liten Tolvskillingsmusik". 
Ett spännande stycke, mycket 
uppskattat på genrepet i våras. 

Lamm och linser 
Även det matkulturella spektral 
kommer att breddas i år. Hörn
stenen asado, dvs helstekt lamm, 
finns naturligtvis med, men även 
den växande vegetariska opinio
nen får sitt. Det är säsong för soc
kermajsen, och Seger kommer att 
kunna presentera sina linser och 
bönor för många som ännu inte 
har hittat till deras butik på Södra 
Esplanaden. 

Två serveringar blir det. Den 
klassiska uppe på terrassen, nu 
med levande musik, och en lite 
robustare i ett eget tält. 

l Dubbelt upp 
Det blir två stora kvällsdanser, 
med Zarandonga på fredag och 
S ten-Gustens på lördag. Det blir 
två olika barnteatergrupper - bl a 
får vi se Garderobsteaterns nya 
pjäs. Det blir två professionella 
clowner, Boman och The Great 
Kesselofsky (åter på mångas be
gäran) och flera goda amatörer i 
branschen. 

Det blir ett tivoli men med 
tre karuseller och all t annat som 
hör till. Det blir utställningar och 
sagoläsning och Midnattskören 
och dragspel och rock. Och en 
ovanligt innehållsrik loppmark
nad. 

Aktivitetens glädje 
En stor lågprisfest som Höstfes
ten blir möjlig genom mångas in
satser. Som vanligt kommer en 
massa människor i och kring Vpk 
Lund att resa tält, baka kakor, 
sprida flygblad och mycket annat. 
Roligast blir en fest när man-själv 
är aktiv på något hörn. 

Vill du vara med? Kontakta 
Monica Bondeson, te! 11 34 33. 

Bo Kjellin 
smart 
motionär 
Till det bästa med sommaren i 
Lund hör Billebjär och badet där. 
Till det bästa med Billebjär hör 
cykelvägen dit, och det värsta 
med den cykelvägen är den fräna 
backen upp till Hardeberga. 

En mycket varm dag i juli när 
vi svor och svettades i denna upp
försbacke blev vi omkörda av en 
större personbil. l bakluckan 
skymtade en cykel. Komna upp 
till krönet fick vi förklaringen. U r 
bilen klev turistintendenten Bo 
Kjellin , han ni vet som ser nästan li
ka förnämlig ut som sin hund, 
svingade sej upp på cykeln, sval 
och o berörd i en vacker s k fri
tidsdress och gled iväg åt Bille
bjärshållet. Var avund och beund
ran var stor. 

Man kan alltså cykla till Bille
bjär utan plågor, om man är 
smart . Observera dock att det för 
vanligt folk inte är tillåtet att köra 
bil på kommunens cykelvägar. 

PS Vi såg sen i bilagan "Sommar 
med Sydsvenskan" att Kjellin pre
senterades som en ivrig fritids
cyklist i Lunds vackra omgivning
ar. Den uppgiften kan alltså be
styrkas. 

gr 

(s) = (m)? 
Sossarna har verkligen hunnit för
borgerligas under sommaren. l 
ärende efter ärende hoppade SAP 
av sina egna krav i byggnadsnämn
den i onsdags och gick hand i 
hand med moderater eller bara sig 
själva: 
- Ett uthus på Stora Södergatan 
3 2, som klassats som kulturhisto
riskt, lät man Smart AB riva, 
- En ladugård mitt i Östra Torns 
by kommer också att rivas med 
sossarnas hjälp, · 
- SAP gav också klartecken till 
tomtstyckning i »professorssta
den» genom att lägga ner sina rös
ter, trots at: man i våras röstat i
genom att en stadsplan skulle gö
ras som inte medger tomtstyck
rungar och spekulation, 
- Till sist var man ensamma om 
att vilja ge Verdexa byggnadslov 
för en skylt, stor som ett trevå
ningshus på Gastelyekan - allt för 
sysselsättningen! De anställda var 
oroliga för att firman inte skulle 
synas, trots att det finns 28 skyl
tar på fasaderna! 



Freden 
Sommaren har snart passerat 
utan att något kärnvapenkrig 
brutit ut. Låter det över
spänt? Faktiskt beräknade 
amenkanska prognosmakare i 
början av 70-talet att chansen 
skulle vara 50-5O att ett totalt 
kärnvapenkrig skulle bryta ut 
före 1985 . 

60 000 kärnvapen väntar 
på en felbedömning eller en 
ond vilja . Av dessa har en del 
en sprängstyrka som är mer 
ä.n 5 000 gånger Hiroshima
bombens. Ozonlagrets reduce
ring vid ett omfattande kärn
vapenkrig skulle antagligen 
förinta allt liv på jorden. 

Det här och tusen andra 
fakta blev vi påminda om när 
"Lunds fredsam", som är en 
samarbetsorganisation mellan 
fredsföreningaroch yrkesgrup
per för fred, ordnade med en 
fredsmanifestation Lunds 
domkyrka i lördags. 

Världsläget är alltså sådant 
att överlevnadsaspekten bor
de sättas i främsta rummet i 
politiken. Samtidigt rasar 
kampen mellan klasser, natio
ner, religioner, rika och fatti
ga länder och mellan förstel
nade politiska system överallt 
i världen. För bara några år 
sedan var allt så enkelt för 
vänstern, det gällde bara att 
avskaffa orättvisorna så skulle 
fre den komma som ett brev 
pa posten. Antiimperialismen 
var då lika med fredskamp. 

Idag vore detta en allt för 
enkel formel. Kanske måste vi 
istället överge ett polariserat 
politiskt tänkande och försö
ka finna den minsta gemen
samma överlevnadsnämnaren. 
Här har fredsrörelsen genom 
sin bredd en möjlighet att 
smälta samman ideer från oli
ka håll. 

Vad vårt eget bidrag som 
lundakommunister skulle 
kunna vara kan ju diskuteras, 
men genom vår tredje stånd
punkt mellan blocken har vi 
kanske större möjlighet än de 
flesta andra att finna nya vä
gar mot fredliga lösningar. 

Om socialismen är en nöd
vändighet så är freden en för
utsättning. 

I rötMånaden 
Till alla er som nu kastar er över säsongens första VB, ivriga att ta del av de senaste månadernas 
händelser i Lund i sammandrag, vill jag säga följande : I Lund har under sommaren inget som 
helst av vikt passerat. Dag har lag.ts till dag, solen har gått upp och ner, tidningarna har utkommit, 
men det har inte stått något att läsa i dem. Lundapolitiken har varit stendöd, inte en skandal, 
inte en ful manöver av borgarna, inte ett rådigt ingripande från V pk. Det hederligaste vore följ
aktligen att lämna den här spalten tom, men så gör man ju inte. 

En händelse finns det . dock att 
skriva om, och var ni borta på se
mester då, så kan ni bara inte ana 
vilken upplevelse ni gått miste 
om. Jag syftar på det tropiska 
oväder som drabbade Lund i slu
tet av juli, en helt vanlig om än li
te kvav kväll, vid pass kvart i nio 
på kvällen. 

Det värsta i mannaminne 
Det började med ett åskväder som 
låg ute över Malmöslätten och 
man satt där och tittade lite halv
hjärtat på blixtarna. Men så plöts
ligt kom vinden, fönster och dör
rar slog, och man hann inte mer 
än resa sig. Då var det som en 
mörk vägg, som ett åskmoln som 
släpade i marken och vattnet bara 
vräkte ner. Man stängde fönster 
som en galning och under tiden 
övergick regnet till en fruktans
värd hagelskur , med hagel stora 
som, nej kanske inte duvägg, men 
som groteskt uppförstorade Figa
ropastiller, om ni förstår vad jag 
menar. J a, det var härligt. Fem 
minuter höll det på och hageln 
låg sen som drivor i flera timmar. 
När det var över blev det fullt 
med folk på gatorna, vi ville ju 
alla beskåda förstörelsen, med 
nervräkta grenar och allt och det 
var en stämning av förtju st fasa 
som bara inte går att återge. Järn
vägsundergången vid Bantorget lär 
ha blivit översvämmad och en lada 
i Hjärup rasade delvis. Det var helt 
oförglömligt, och ladan kom i 
Rapport nästa kväll. Så nu förstår 
ni kanske vad ni har missat. 

Tystnaden bryts 
I rådande nyhetstorka får väl en 
insändare i Sydsvenskan i veckan 
betecknas som en, låt vara mind
re , sensation. Det var Sverker 
Oredsson , borgarnas f d starke 
man, som bröt ett drygt halvårs 
politisk tystnad. Vad det gällde? 
Jo , hade han varit aktiv politiker 
så skulle han ha föreslagit att en 
viss utredning lades i pappers
korgen. ,_ 

Vad det handlar om är ett häf
te från Socialförvaltningen som 
beskriver centrala Lund. Det ger 
dels basfakta av typ befolknings
struktur, dels radar det upp ett 
antal ide'er till förnyelse och vita
lisering av stadskärnans sociala liv. 
Att socialförvaltningen sysslar 
med sådant hänger samman med 
den nya sociallagstiftningen. Den 
säger att de sociala myndigheterna 
inte bara skall ägna sig åt att bi
stå enskilda som har sociala pro
blem utan också delta i samhälls
planeringen. Då kanske vissa soci
ala problem kan undvikas redan 
från början s a s. Det är ingen ny 
eller originell tanke, men det tar 
ju sin tid innan tankar hamnar i 
lagstiftningen. Jag trodde dock att 
den var okontroversiell utanför de 

grövsta högerkretsarna och Jag 
föreställde mig, tills jag läste 
Oredssons insändare, att liberaler
na var vunna för den sen nån gång 
vid sekelskiftet. 

Hett stoff? 
Jag vill heller inte påstå att det är 
någon särskilt märklig utredning 
som har gjorts. I och för sig kända 
fakta har samlats och satts sam
man på ett överskådligt sätt. För
slagslistan är heller inte originell -
den rymmer enkla trivsel- och 
miljösynpunkter som i snart tio år 
har framförts av Vpk i fullmäkti
ge, det senaste året med anslut
ning från Miljöpartiet. Välmenan
de, lite idealistiskt och ganska 
ofarligt har varit typiska reaktio
ner bland vpk-are jag har pratat 
med. 

Men vi har undervärderat do
kumentet, det står nu klart. Sver
ker Oredsson har funnit det nöd- . 
vändigt att ta till orda. Då mås te · 
det gälla något allvarligt. Är det 
omsorgen om kommunalskatten 
det handlar om, det är det ju ofta .. 
Eller gäller det att ett antal stads
miljösynpunkter som hitintills 
kunnat avfardas som galna kom
munistiska hugskott nu har fått 
en sorts officiell status? Eller gives 
det månne en tredje förklaring? 
Man undrar som enkel tidnings
läsare vad det är frågan om. 

Lucifer 

Blomqvist, lngers och V pk 
Med kort tids mellanrum dog i juni både Ragnar Blomqvist och 
Ingemar Ingers. Vi lundabor förlorade därmed två osannolikt 
kunniga och intresserade kännare av staden och dess historia. 
Som tur var hade de båda under lång tid delat med sig av sin 
kunskap genom att skriva - mycket och i mångahanda ämnen. 
stadsbibliotekets Lundasamling upptar ett 40-tal tryckta skrif
ter och uppsatser av Ingemar Ingers och ungefät lika många av 
Ragnar Blomqvist! 
Ingers och Blomqvist hörde förvis
so båda hemma på den borgerliga 
sidan, även om ingen av dem age
rade pol itiskt. Blomqvist beskriver 
t ex i andra delen av sin lundahis
toria radikaliseringen av lundastu
denterna på 60-talet som uteslut
ande en serie tumulter och kon
frontationer med våldsinslag, sam t 
försäkrar läsaren att vänsterakti
visterna var en liten minoritet. 
Det är en skönhetsfläck i ett an
nars oumbärligt pionjärarbete. 

Lundensisk arkeologi 
I dessa "gräv där du står-tider" då 
hembygdskunskap ånyo står på 
schemat i skolan - fast förklätt 
till "att studera närsamhället" -
kan det finnas skäl ·au påminna 
om den lundensiska arkeologiska 
tradition, som Blomqvist förvalta
de. Genom en kupp 1909 lycka
des Karl_in, Kulturens grundare, 
genomdnva att Kulturen får hand-

ha de arkeologiska undersökning
arna i staden och att vi slipper in
blandning från Riksantikvarieäm
betet. Det som hittas i Lund får 
stanna på Kulturen och stadens 
innevånare har tillgång till sin 
egen historia. Under sin tid som 
stadsantikvarie utvecklade och ut
vidgade Blomqvist grävandel i 
Lund och för detta blev han med 
rätta berömd och Lund är numera 
ett nordeuropeiskt centrum för 
medeltidsarkeologi. 

Lundensiskt språk 
Blomqvist var historiker och iu
keolog; lngers var språkman fram
för allt. Hans grundlärda mäster
verk är naturligtvis "Ortnamn i 
Lund" (som någon lämplig instans 
borde ge ut i ny upplaga), men 
han har också kartlagt lundaslang 
och skolungdomens språk. Fast 
själv var han faktiskt född i Tott
arp . Och hans allmänna värdekon-

servatism tramgar av mycket av 
vad han skri vi t. 

Lundensiska allierade 
Blomqvist och lngers - två kon
servativa herrar, således. Men ge
nom åren har det också visat sig, 
att när det gällt att ta ställning till 
konkreta stadsplanefrågor i Lund, 
så har Blomqvist, lngers och Vpk 
oftast befunnit sig på sam ma sida 
om barrikaderna och gett varand
ra eldunderstöd. 

De mål som styr Vpks ställ
ningstagande i stadsplanefrågor -
decentralisering, lokalt medinflyt
ande, stopp för kapitalstarka hus
jobbare och andra kapitalister , 
minskad bilism i innerstan osv -
har i de praktiska fallen visat sig 
synnerligen väl förenliga med det 
borgerligt historiska synsätt, som 
Blcimqvis• och lngers stod för. 
Och oheliga allianser slöts för att 
bekämpa genombrottet på 60-ta
let och rivningarna på C!emens
torget på 70-talet, för att bara 
nämna några exempel. 

Vi kommer säkert att behöva 
fler sådana allierade i fram tiden. 

i. 



Barn contra musik 
I sista VB före sommaren (nr 
21) tyckte en insändare det 
var förjävlit med småbarn 
på Blåsorkesterns konsert 
("Barn- och föräldrafientligt"). 
Småbarnen med vidhängande 
föräldrar ser icke oväntat an
nor! und a på saken: 

Jag tycker också liksom Henrik 
Teleman att Blåsorkestern höll en 
mycket trevlig koncert . Och en 
stor fördel var att den var kort och 
av sådan karaktär att man kunde 
ha barn med. 

Givetvis får inte barnen störa, 
men Du skulle bara veta hur man 
som förälder försöker hitta på allt 
för att hålla dem tysta och syssel
satta. Fixa barnvakt, föreslår Du. 
Nej, tycker jag - _barn är väldigt 

receptiva och upplattar musik och 
rycks med . Varför inte erbjuda 
dem tillfalle att lyssna på levande 
musik och låtas ryckas med, även 
när det gäller s k klassisk musik. 
Barn har mycket spontana reaktio
ner även i förhållande till denna 
musik, något som vi vuxna lärt oss 
kontrollera ner till ett stilla lyss
nande. 

J ag tycker in te barnen var så 
störande, det var på ett ställe som 
slutet av en sats doldes av ett barn
skrik, annars var det OK. 

Så hav tålamod med småbarn 
(och småbarnsföräldrar), koncen
trera Dig på att lyssna till musiken 
istället, även om bakgrunden inte 
är ljudlös som i en inspelningsstu
dio. Det går. 

Charlotte Erlanson-Albertsson 
Alexandra och Elin, barn och 

"aktiva lyssnare" 

Tre lundalopp 
på tre veckor 

Sommaren har för somliga in
neburit ett stilla liv i häng
mattan, medan det för andra 
inneburit en ökad möjlighet 
till rörlighet i motionsspår 
och på vandringsstigar. Dessa 
senare vill sportredaktionen 
gärna tipsa om en del motions
lopp som inom den närmaste 
tiden går av stapeln i Lund 
och dess närhet. 
sträckorna brukar ligga kring mil
en, men det brukar också erbju
das kortare alternativ. Lördagen 
den 27 augusti kan man cykla till 
Staffanstorp och springa ett lopp. 
Dagen därpå går det att välja på 
Lundaloppet på Norr eller Ste
hags vackra natur. Den 3 septem
ber har vi Lergöksloppet i Angel
holm där man kan springa 20, 10 
eller 5,6 km . Den 4 september 
kan man runda av med Hässle
holmsloppet på 15,2 eller 7,7 km , 
mnan det är dags för höstens be
givenhet den 11 september. Då är 
det Malmö maraton eller s ege
rundan på 11,5 km i samma stad . 
Det är Skånes folkligaste tävlings
och motionst illf<:ille . 

Nytt stadslopp i Lund 
Det mest spännande för en lunda
bo äger dock rum lördagen den 
17 september, för då inviger Lugi 
ett stadslopp på l mil. Exakt hur 
banan kommer att gå är inte helt 
klart, men den måste ju rimligen . 
till en stor del gå från söder till 
norr, och då kan vi räkna med ett 
synnerligen. långt och segt uppförs
lut - och tvärtom. Lund lär ju 
vara den stad som näst efter Ki
runa har den största nivåskillna
den inom sina gränser. Men lokal
befolkningen känner sin stad och 
ska väl kunna disponera loppet på 
ett klokt sätt. Samma dag startar 

Lugi maraton, som går ut till Ke
vinge. Det blir alltså svårt att välja·, 
om man inte beslutar sig för att 
springa 52 km. 

Skofrågan 
För övrigt , om det är dags att kö
pa nya motionsskor så välj förra 
årets modeller. De finns nu ofta 
till nedsatta priser. Nikes fina 
"magnum" kan man fortfarande 
få på rea i mindre nummer, efter
som den ska ersättas av en modell 
med namnet "Pegasus", som lär 
vara bra men dyr. Fokus ger 20% 
på Kar hu och Brooks (tyvärr har 
inte Domus sänkt priserna). Det 
här är kvalitetsskor som normalt 
kostar mellan 300- 400 kronor. 

Det finns också billigare skor 
som duger, t ex Lejon distans och 
Nikes gamla klassiker Waffle. Den 
senare slum pas bort för en dryg 
hundring på Intersport . Behöver 
det sägas, att om skor kan man 
tycka mycket, beroende på vilken 
typ av fötter och träningsprogram 
man har. Två s<!lcer kan ett kri
tiskt öga ganska snabbt konstatera 
och det är att det är svårt att fin
na skor, som förutom att de är 
stabilt byggda och har god stöt
upptagningsförmåga, också ger or
dentligt utrymme för tårna och 
har en framsula som är lättböjd 
där den så skall vara. 

Alternativ sommar 
-Världen förändras, men 

Vpk-Skånes sommarläger är 
alltid detsamma, är ett tale
sätt i Lönsbodatrakten nuför
tiden. Det är ju en sanning 
med modifikationer men visst 
är det sant att mycket är sig 
likt år från år. Det är inte 
underligt för det är mycket 
barn på lägret och barn är 
som bekant konservativa. Det 
skall vara samma spökrunda, 
lägereld, sagostunder, dykar
skola, volleyboll, stormöten, 
abborrmete osv i år också. Ja, 
till och med Mao-tsetunggym
nastiken bör finnas fastän 
kulturrevolutionen tonat ut 
sedan länge och barn egent
ligen inte gitter röra på sig om 
de inte har en boll framför 
näsan. 
Några hårda fakta ska kanske för
klara vad sommarlägret är: det är 
en tiodagarsperiod i slut et av juli 
då mellan 70 - 90 människor bor i 
tält vid en liten sjö nära Lönsboda. 
Det finns ett hus där man lagar 
mat och en lada med toaletter. 
Kostnaderna är i stort sett identis
ka med vad maten kostar. Organi
seringen sker vid stormöten då 
man gör upp matscheman, barn
passningsgrupper, utflykter, för
middagsstudier etc. 

En nyhet för året är att man 
börjat föra lägerdagbok. En huvud
ansvarig har sett till att det väsent
ligaste har kommit med , men 
många (mest barn) har bidragit 
med kommentarer. VB har kikat 
lite i dagboken och publicerar 
några snuttar ur den: 

Fredagen 22/7 
. . . Det har skett en del föränd

ringar sedan förra året: toaletter 
har inrättats i ladan, pumpen har 
försvunnit och huset har renove
rats invändigt. Marken har sårats 
av maskiner. På sik t får man väl 
säga att det har blivit bättre, även 
om en och annan talar nostalgiskt 
om utedassen. Det går rykten om 
att sjön kalkats och att vattnet är 
tvåligt, andra menar att det rör sig 
om vattenalger. . . . Förmiddagen 
har varit mulen men senare blev 
det soligt och varmt. Tälten har 
kunnat sättas upp under de bästa 
förhållanden . Det är lite mindre 
tält än vanligt. 

F ör sta dagen har gått av sig 
själv. Stora sammanträdestältet 
har rests . Tyvärr inkräktar det nå
got på volleybanan, som i år blev 
ovanligt kort. Kvällsmåltiden blev 
enkel men närande: makaroner i 
tomatsås samt mackor, mjölk, öl 
och kaffe (senare på kvällen kom 
ett förslag att även mineralvatten 
bör finnas) . 

Ett avspänt stormöte hölls ca 
21 vid lägerelden. Där beslöts om 
anslagstavleplats inne i ladan. Mat
schema, barnpassning, utegrupp 
skulle anslås. Mao-tsetunggympa 
spikades till kl 08, motionslöp
ning kl 14.30, små~arnss_agor kl 

19.30, högläsning tor skolbarn 
och vuxna om roliga djur kl20.30. 

Svalorna har byggt bo i ladan, 
en konstig fågel av annan art fly
ger omkring och skriker. 

Det mest dramatiska som hänt 
hitintills är att A. blivit instängd 
på toaletten, detta p g a att låset 
är bakvänt . 

K vällen avsluta des med stilla 
samtal kring lägerelden. Barnför
äldrarna hade nannat sina små, 
och själva somnat av utmattning. 
Från bröderna N :s och A :s tält 
hörs som vanligt muntra gnägg , 
rösterna har dock djupnat något 
jämfört med tidigare år. 

Kvällen är ovanligt kylig och 
det är nog risk för att en och an
nan vaknar med gåsahud. 

Hur skiljer man på tvillingarna 
M. och O. undrar många. Jo , M. 
har rundare glasögon. 

Lördag 23/7 
G. är utsedd till kassör och 

dagsavgiften för vuxen person 
beräknas till 50 kronor per dag. 
Morgonen tillbringade vi för övrigt 
vid sjön. Nästan klar himmel och 
varmt i luften . Vattnet var dock 
ganska kallt . . . T. och F. gick ut 
i skogen för att leta upp en alter
nativ motionssträcka. Det var lite 
svårt att hitta bland stigarna, men 
till slut kartlades området någor
lunda. De stötte på en vänlig bi
odlare som tipsade om vägen. På 
ett ställe hittade T . kantareller. 

Kvällsbrasan var väl förbe
redd av utelaget, ordentliga klab
bar låg och väntade på tlammor
na. Öl och vin dracks i begränsade 
mängder inför sabbaten. Till att 
börja med drog F. några spökisar 
för de oförstörda barnen. Särskilt 
historien om Hallongumman fick 
dem att åldras snabbt. Sen blev 
det allsång för hela slanten . T. och 
R. kompade skickligt och nyan
lände L rev av en hel serie av blues 
och Beatles, som brasfolket sj öng 
med i. 

Söndagen 24/7 
.. . På barnmötet utsågs spök

kommitte', men den är hemlig. 
Dock påstås den bestå av 9 barn 
och 4 vuxna. Beslöts också att 
barnen skulle få godis var tredje 
dag. 

Måndag 25/7 
.. . Barngruppen gick på skogs

promenad till en pensionerad f d 
bonde. Bonden skänkte l kg ho
nungskaka, som till hälften åts 
upp vid en rast långt inne i sko
gen. Alla fick kladdiga fingrar. 
Barnen åt blåbär, såg på en tjär
dal och betraktade 18 kantareller. 
Det beslöts att de skulle få växa 
till sig. 

Vi sätter punkt här och slutar 
med att konstatera att en ny för
beredande grupp för nästa års lä
ger har utsetts. Det blev ett över
skott på 2636 kronor, hälften 
gick till socialistiska stödfonden 
och hälftep fonderades för fram
tida behov. 
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ljugarbänken 
Vi ber våra kommunalpolitiker att 
i korthet sammanfatta den politik 
de kommer att föra i höst. 

A 
13 av 15 barnsamariter_,_ 
dras in? 

Lennart Ryd~ (m) 

- Vi kommer att värna om de be
suttnas intressen genom att se till 
at.t den kommunala servicen för
samras. 

c, 
t: ~ 

:&r 
Nils Arne Andersson (c) 

- Vi ska göra allt för att övertyga 
väljarna om att vi inom centern 
förstår själva meningen med po
litiken. 

Ebba Lyttkens (fp): 
(per telefon) 

-- I valfrihetens namn kommer vi 
att ordna så att folk ska slippa bo
städer om de inte vill ha det. 

f:) 
~ -~ 
--~ Birger Rehn (s) 

- Som gammal lundasosse kom 
mer jag att lägga mig en bra bit 
från vpk och lite, lite, lite till 
vänster om borgerligheten. 

Kjell Dahlström (mp) 

Vi ska fullfölja vår "mormorslil
lakråkalinje ": än far vi hit och än 
far vi dit, och än far vi ne; i diket. 

Till ~öste~ avgörs det om ytterligare 13 kvinnajobb kommer att 
f~nsvmna mom kommunen. Förslaget är att av de l S barnsama· 
nter som fortfarande finns kvar ska 13 dras in . 

De_tta sker samtidigt som man .på 
manga arbetsplatser inte längre 
ersätter frånvarande med vikarier. 
Arbetskamraterna får en tyngre 
arbetsbörda när någon av dem är 
sjuk eller är hemma och tar hand 
om sina sjuka barn. 

Hur ska en ensamstående med 
2- 3 infektionskänsliga barn klara 
av sitt jobb, när det inte längre 
finns barnsamariter? 

För barns och föräldrars skull 
- behåll de kommunala barnsa-
mariternal , 

Detta och lite till sa jag i ett 
appelltal på försom maren. Samti
digt osom jag tycker så här, är jag 
ocksa mycket tveksam till de här 
tjänsterna. 

Jag träffade en barnsamarit 
och frågade vad hon tyckte. Hon 
svarade att de hade alla fått 
besked om att ingen skulle bl i 
arbetslös utan de skulle erbjudas 
tjänster på daghem och då fick de 
regelbundna arbetstider och ar
betskamrater. Som barnsamarit 
vet man aldrig sin arbetstid . Den 
kan variera från O till 11 timmar 
per dag. 

Det kan vara en arbetsdag på 
11 limmar utan någon möjlighet 
till rast. Ensam tillsammans med 
ett litet sjukt barn i en lägenhet 
eller villa. · 

Första gången barnsamariten är 
hos barnet är hon ofta hel t okänd 
f(ir barnet. I andra sammanhang, 
nar barnet ar fnskt, talar vi om 
vikten av en successiv inskolning , 
nar det gäller obekanta vuxna. 

Vad gör barnsamariten om 
barnet sover 3 - 4 timmar? Hennes 
enda uppgift är ju att serva 
barne t. Ar jag som förälder 
hemma och vårdar barn finns 
det en mängd vardagssysslor att 

Ann, Eric, Ian och Aprile fick en 
lit~n flicka, Liv Amanda den 31 
JUlJ. ' 

Kajsa och Per har fått sitt tredje 
barn. Det blev en pojke denna 
gång. 

ägna sig åt. 
Jag anklagade en barnomsaras

inspektör fö r det här förslag~!. 
Menade att nu ökades pressen 
ytterligare på ensamstående med 
barn. Hon svarade mig att det är 
mest högavlönade tvåföräldrars
familjer som u tnyttjar bamsarna
riter. Detta stämmer in på mig 
själv. När jag hade två barn och 
bodde tillsammans med barnens 
far hade vi oftare barnsamarit än 
nu när jag lever ensam med tre 
barn. Då var det en kamp om vem 
som skulle vara hemma, båda 
ansåg sitt eget jobb viktigast och 
lösningen på konflikten blir barnsa
marit Nu ser jag det som en stor 
förmån att kunna vara hemma 
hos barnen när de är sjuka . 

J ag vet å andra sidan att många 
har sådana jobb att "tredje man" 
drabbas hårt om de är borta. 
Elever blir utan lärare, patienter 
får sina behandlingar uppskjutna 
osv. 

Detta tycker jag emellertid 
skulle lösas på så sätt att man var 
två på varje tjänst eller åtminstone 
att varje företag/institution hade 
sina fasta ersättare som var lika 
insatta i alla arbetsuppgifter. 

Om vi har barn att ta hand om 
kan vi . inte ha jobb där vi ä; 
oersättliga! 

Barnen har rätt till sina 
föräldrar och föräldrar har rä tt till 
arbete, så låt oss då förändra 
arbetsvillkoren. 

6-timmars arbetsdag och två 
på varje tj änst! Fram till dess det 
målet är nått, behövs väl barnsa
mariterna, så vi får väl hoppas att 
miljöpartisterna röstar rätt nästa 
gång. · 

Anna-Stina Löven 

VECKANS SKÅNEHISTORIA 

Fader och 7-årig son Frans på pro-
menad i Stockholm. ' 
Frans till en jämnårig stockholm s
pys: 
- Ja' e' skauning, pågablära! 
Fadern (milt förebrående): - En te 
skryda, Frans! 

v 

Blåsarlägret 
~ 

1980 ordnade Lunds Kommunis
tiska Blåsorkester ett sommarläger 
for seJ och s ma kolleger u te i lan
det. Det är ett av de många lunda
initiativ som slagit rot i Vpk. I år 
hade Norrköpingsorkestern ord
nat med ett läger uppe i Rejmyre, 
som genomfordes väl och med re
dan bedövande rutin. 

För dem som inte känner sej 
bedövade kan nästa års läger re
dan nu varmt rekommenderas. 
Årets tio deltagare från Lund fick 
med sej hem ett knippe vackra 
och nya arrangemang som kom
mer att ljuda på Mårtenstorget 
vad det lider. 

Korpfotboll 

f:Y ,, 

KORPFOTBOLLEN sätter igång 
nästa vecka för V pk l F med att 
lag 1 möter Hummel på måndag 
kl 18.30, Klostergården. L ag 2, 
även det i div 1, spelar på tisdag. 

KOMPOL sammanträder igen må 
15/8 efter sommarupp!'hål let på 
partllokalen, Bredg. 28. 

- V ilka krav ska VPK driva i SSK? 
Möte med Mats Johansson och 
~h om as Sch/y ter i SSK :s fullmäk 
tige onsdag 17 aug. kl 19 på V PK
Iokalen, Bergsgatan 12 i MALMÖ! 

~ECKOBUDET l 
De~na veck as redaktionsutskott 
u t gJordes av Finn Hagberg, An
ders Emilson och Lars Nyman. 

Nästa veckas kontaktredaktör: 
Finn Hagberg 12 90 98. 


