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I m ån av utrymme kommer VB att publicera bilder med motiv 
från Lund. Vi inbjuder vår läsekrets att komma in med bidrag. 

Ovanstående teckning, som är gjord av Henrik Teleman är 
sedd från Råbygatans östra sida i riktning mot busstorget. 

Sånt händer väl inte här . • • 
Kommunstyrelsen får ny ordförande. Den nyvalda styrelsen in
för kommundelskommittr!er, som arbetar demokratiskt och 
effektivt. Tillsammans med lundaborna organiseras skolor, so
cial service och bostadsområden. 

Efter en kort tid börjar angreppen mot den nya regimen. 
Sydsvenskan och Kvällsposten bedriver systematisk svartmålning 
och över närradion skallar hetsen från Radio Moderat. Efter lite 
mer än ett halvår marcherar militären in från Revinge och arres
terar 400 personer. Det blir militärkupp i landet. Senare arreste
ras ännu fler, tillsammans med ca l 000 lundabor. De ställs inför 
rätta och åklagaren yrkar dödsstraff för 263 av dem däribland 
kommunstyrelsens ordförande Birger Rehn . . . 

Nej, sånt händer inte här. Men 
motsvarande har hänt i den lilla 
turkiska staden Fatsa vid Svarta 
havet. 

Den 12 jan i år inleddes pro
cessen mot 759 invånare i Fatsa, 

mot kommunstyrelsens ordföran
de, mot ledamöter av styrelsen 
och fullmäktige och mot vanligt 
folk . För 263 har åklagaren yrkat 
dödsstraff. De har torterats och 
har inga reella möjligheter att för
svara sig. 

Lösnummerpris l :50 

Kulturmejeriet 
nu eller aldrig! 

I nästa vecka avgörs det om Mejeriet blir musik- och kulturhus 
eller om moderatema får majoritet för att riva. 

Frågan behandlas i två tunga instanser i Lund. Kommunsty
relsen tar upp den på tisdag och fullmäktige på torsdag. Formellt 
behandlar fullmäktige två motioner om lokaler för musikgrup
per men i praktiken gäller det Mejeriets vara eller icke vara. 

Det såg rätt dystert ut när somma- Och det skall behandlas på tis-
ren började. Då hade motionerna dag. 
varit uppe i kommunstyrelsen och Av allt att döma finns det po-
en bräcklig majoritet gått på soci- litisk majoritet för Mejeriet. Det 
aldemokraternas förslag om fort- återstår bara att se om rivnings-
satt utredning av frågan. V pk och partierna med moderaterna i 
miljöpartiet var för musikhus, spetsen kommer att finna sig i ett 
folkpartiet velade medan modera- sådant beslut eller om de kommer 
ter och centern ville riva. Under att utnyttja sina strategiska pasi-
sommaren har det glädjande in- tioner, kommunstyrelsens ordf 
träffat att SAP har satt sig ner Gun Hellsvik (m), fastighets-
och pratat igenom frågan, med nämndens ordf Lennart A Ryde 
musikgrupperna men också inom (också m) och fastighetschefen 
partiet och, får man förmoda, Rune Linder (högern) för att ab-
kommit till ungefar samma slut- struera. 
sats som Vpk och Mp. Dvs Folk Det finns all anledning att föl-
och Rocks förslag till uppru stning ja frågan noga även i fortsättning-
av Mejeriet är realistiskt och värt en. Och alla som har något intres-
att satsa på i första hand av kul- k d h 

k , se av oromunens un~ oms- oc 
turpolitiska skäl men oc sa av kulturpolitik bör gå pa fullm;ikti-
arbetsmarknadsskäl. ges sammanträde. Det är nu på 

Därför ligger det ett brev hos torsdag 25.8 kl 18 i Stadshallen. 
Kommunstyrelsen från de tre par- Mejeriet står först på dagord-
tierna, som kräver att Folk och ningen. 

Roolo; pl'"" OO.ll fOITO<k"'•• 

Anledningen till att vi tar upp 
detta nu, är att kommunnstyrelsen 
har få t t en framställning om soli
daritet med de turkiska "kolleger
na". Den är från C.E.D.R.I. (Co
mite Europeen pour Ja defense 
des refugies et immigres) i Basel 
som vill bilda delegationer av kom
munalpolitiker från olika länder i 
Europa som kan följa och rappor
tera från rättegångarna och se till 
att ingen döms eller dör i tysthet. 

Hittills har 200 kommunstyrel
ser svarat positivt på appellen och 
i slutet av juni reste den första de
legationen till Turkiet. Det var 
5 kommunstyrelseledamöter från 
bl a Irland, Spanien och Frank
rike. 

C.E.D.R.I. vill att Lunds kom
munstyrelse skall uttrycka sin oro 
över processerna och ge sitt fulla 
stöd till de delegationer som skall 
följa rättegångarna. 

Vi citerar arbetsutskottet i 
Lunds kommunstyrelse: 
1983 - 08- 10 par 295 Beslut: 
Att med konstaterande av att 
ärendet låg utanför den kommu
nala kompetensen lägga framställ
ningen till handlingarna utan åt
gärd men att för kännedom över
lämna framställningen till envar 
enskild ledamot och suppleant i 
kommunstyrelsen. 

Vi skall inte kommentera be
slutet. Det talar för sig själv. Men 
att brevet har skickats ut till kom
munstyrelsens ledamöter och inte 
blivit Jiggande i A U är bra. Det ty
der på att kommunalråden kanske 
inte är helt främmande för att 
kringgå den svenska kommunal
lagen. Man kan ju som enskild 
ledamot och suppleant ge sitt 
stöd! 



OM VIKTEN A V A TT 
FöRENA POLITIK MED 
GLÄDJE 
Återigen ordnar Vpk Lund och 
Veckobladet en Höstfest. 

Då skulle vi traditionsenligt 
kunna tala om hur duktiga och 
bra vi i Vpk är som ordnar en så 
stor och allsidig och billig fest för 
alla lundaborna. Och det kanske 
ni får höra oss säga en annan vec
ka. Men nu ska vi berätta hur det 
egentligen är : Vi gör i första hand 
inte festen för att vi är så snälla 
eller för att det ger o~s en massa 
reklam och goodwill eller för a~t 
hålla arbetarrörelsens gamla fina 
festtraditioner vid liv eller för att 
visa att det faktiskt går att använ
da Folkets Park. 

Vi ordnar en höstfest för att 
det är roligt! · 

Det är roligt på två sätt. Dels 
är själva ordnandet, allt det prak
tiska omväxlande arbetet i fin 
arbetsgemenskap, högst njutnings
fyllt. Men framför allt tycker vi 
själva om att gå på fest. Vi ålskan 
grillat lamm, vi gillar den hejdlösa 
musikblandningen, vi tycker till 
och med om att ta lotter för chan
sen att vinna löjliga plyschbjörnar. 

För att inte tala om hur myc
ket våra barn älskar fester i all
mänhet och Höstfesten i synner
het! 

Vikingar får problem 
med hundbajs 

"Vikingabyn en fullträff' rubrice
rar Arbetet sin lokalledare den 
17.8 och fortsätter bl a : "Det är 
friskt av de styrande i Malinö 
med N.ils Yngvesson i spetsen, att 
ou ttrotthgt plocka fram nya ideer 
och prospekt som kan göra Mal
mö attraktivt och bidra till att 
skapa sysselsättning." Och så en 
konstruktiv synpunkt: "Ge de 
besökande möjlighet till egen akti
vitet. Varför ska inte turister och 
malmöbor kunna leva i vikingaby, 
eller kanske lära sig göra eld som 
vikingar o s v." Ett bekymmer no
teras dock : "Tanken är att förläg
ga Vikingabyn till den nuvarande 
hundrastplatsen mellan Ribers
borg och Kockums. Här finns frö-
et till en konflikt." · 

Vi har sagt det förr men säger 
det igen: så synd att VB är en tun
datidning som inte kommenterar 
händelser i . Malmö. Tänk vilka 
njutningsfyllda sarkasmer vi då 
hade kunnat leverera! 

gr 

Till demokratins lov eller L 
Mao i Landskrona ._ 

Det är inte ofta vi går utanför Lunds gränser i den här spalten, men i tisdags begravdes i Lands
krona Thor-Willy Persson, socialdemokratisk kommunalpolitiker, och han är värd några ord 
också i Lund. Han var ordförande i hälsovårdsnämnden i Landskrona. 

I kommunalpolitiska sammanhang 
brukar inte hälsovårdsnämnden ha 
någon vidare status - det är inte 
särskilt glamoröst med salmonella
fall och bakterier i köttfårsen -
och det är sällan man ser första
rangspolitiker ta plats i den nämn
den. Men miljöfrågorna faller inom 
nämndens gränser och en aktiv häl
sovårdsnämnd kan ställa sig i cen
trum av politiken. Det är vad som 
har skett i Landskrona, delvis på 
tvärs över partigränserna. Hälso
vårdsnämnden där har kommit 
att fungera som en radikal och 
obekväm sannningssägare. Om jag 
inte minns fel har t ex V pk Lands
krona i sina kommunala handlings
program som stående punkt haft 
ett uttalande av typ "vi stöder häl
sovårdsnämnden i dess aktiva och 
viktiga miljövårdsarbete" och det 
är ganska unikt. 

Ovanlig öppenhet 
Det är framför allt två människor 
som har legat bakom denna akti
vitet. Den ene är hälsovårdschefen 
i Landskrona, Högni Hansson, 
som med ovanlig kunnighet och 
engagemang har behandlat miljö
frågorna. Den andra var häiso
vårdsnämndens ordförande, Thor
Willy Persson, en man som tog 
sitt politiska uppdrag på allvar, 
satte sig in i frågorna och backade 
upp sin nämnd och förvaltning 
även när dess utlåtanden gick 
emot den socialdemokratiska 
kommunledningen. Vad han gjor
de var att ständigt gå ut till män
niskorna i Landskrona och argu
mentera i offentligheten i stället 
för bakom stängda dörrar. Det var 
informationsmöten och broschy-

rer och jippon och kampanjer och 
tidnings~ntervjuer. Ingen annan 
kommunal nämnd i den här lands
ändan har haft så mycken publici
tet och öppen redovisning av sin 
verksamhet som hälsovårdsnämn
den i Landskrona. Det är sådant 
som kallas att ge politiken en 
folklig förankring. 

Landskrona är fyllt av miljöfar
lig industri - titta bara nästa gång 
från motorvägen på de många rök
plymerna från skorstenarna. Det 
är också så att Landskrona står 
och faller med sin industri och ex
tra känsligt är det nu efter varvs
nedläggningen. Det bäddar för en 
undfallenhet för industriintressen 
och sysselsättningsargument, en 
undfallenhet som är förståelig och 
förklarlig, men som är oacceptabel 
när det gäller människors liv och 
hälsa. 

Vietnamesisk tidningsman 
till Lund 
Så länge UsA-imperialismen hoppades kunna besegra Vietnam 
stod landet i massmedias brännpunkt. Vietnams militära seger 
ledde automatiskt till att uppmärksamheten riktades åt andra 
håll. 

När Kina genom sitt stöd till Pol 
~ot-regimens aggressiva politik, 
sma ansträngningar att destabili
sera det vietnamesiska samhället 
och sitt öppna angrepp tycktes 
nära att krossa Vietnam växte åter 
massmedias intresse, men då Viet
nam red ut även denna storm 
slocknade det fullständigt . Nu 
tycks Vietnam vara på väg att lösa 
en del av sina problem. Då tiger 
massmedia. 

Sedan årtionden är den officiel
la vietnamesiska tidskriften Viet
nam Co11:rier en av de viktigaste 
mf orm at10nskällorna när det gäller 
utvecklingen i Sydostasien. Dess 
chefredaktör Hoang Ygyuen gästar 
Lund i samband med en resa i 
Västeuropa, som ·bl a omfattat en 
konferens anordnad av den välkän
da progressiva tidskriften Journal 
of Contemporary A sia. 

Självförsörjande 
Vietnam är idag självförsörjande 
beträffande livsmedel trots den 
katastrofala förödelse som USAs 
miljökrig mot jordar, vatten och 
skogar orsakade. 

Situationen i Kampuchea går 
kanske mot en lösning. De fram
gångsrika slagen mot Pol Pet
terroristerna i våras gjorde det 
möjligt för Vietnam att dra till
baka en del av sina trupper sam
tidigt som förhoppningarna om en 
fredlig lösning genom förhand
lingar växte. 

Redaktör Hoang Y gyuen kan 
fårdjupa våra kunskaper om bl a 
dessa frågor. Utnyttja tillfället när 
nu Solidaritet med Vietnam inbju
der till möte i Lunds Stadsbiblio
tek, studiecirkelrum l (ingång 
från Bredgatan) torsdagen den 25 
augusti kl 19 .30. 

Gunnar Stensson 

Stöd underifrån 
Det är de enskilda människorna 
i Landskrona vars jobb det gäller 
och inte kommunalråden, men 
det är underifrån hälsovårdsnämn
den har fått stöd mot kommun
ledning och kapitalintressen när 
det gäller krav på rökgasrening, 
begränsning av u t släpp etc. Männi
skor ska inte behöva förgiftas där
för att det är ont om jobb och po
litiker som hävdar den linjen kan 
få ett brett folkligt stöd. Det är 
lärdomen från Landskrona och 
därför var det över 5 00 personer 
·som kom till den musikkväll till 
Thor-Willys minne som ordnades i 
Landskrona Konsthall i tisdags. 

Läs Mao! 
Det vore frestande att säga något 
om hälsovårdsnämnder i mera när
liggande kommuner och om till
gången på rakryggade politiker 
som vågar ta strid med egna parti
apparater, men det ska jag inte gö
ra. l stället ska jag ägna mig åt lite 
maoistisk exeges. 

Ordförande Mao uttalar sig nå
gonstans - jag minns inte var , min 
Wla röda verkar att ha kommit 
bort - om vad som är politikerns 
och ämbetsmannens främsta upp
gift. Svaret är: Att tjäna folket. 
Det kan man ju lätt hålla med om , 
men hur precis ska det gå til]? 
Mao har svaret på det också, meto
den är följande: Lita till massorna. 
Inte för att massorna alltid har 
rätt, men det är enda chansen. 

En tumregel 
Hur ~;ör man då när man ska lita 
till massorna, i Sverige, i Lund 
1983? Jo, tolkningen av det här 
och nu är given: genom att oav
brutet öppna de stängda dörrarna 
och föra ut fakta och argument 
till offentlighet, till diskussion. 
Offentlighet i motsats till stängda 
styrelserum, folklig förankring i 
stället för teknokratisk styrning, 
det är ju det demokrati handlar 
om. Maos ord är i själva verket en 
rekommendation för demokratin 
som styrelseform. 

Det är ont om politiska tum
regler som kan rekommenderas i 
alla lägen, men om det är något 
som duger, antingen man är supp
leant i sin bostadsrättsförenings 
styrelse eller sitter i regeringen så 
är det den. All tradition, alla kon
servativa instinkter, alla kollegiala 
hänsyn och alla bekvämlighetsskäl 
pekar i motsatt riktning: ta beslu
ten under hand, gör upp i diskreta 
former, vi håller det här mellan 
oss, det skulle bara bli en massa 
onödigt bråk och folk bryr sig 
ändå inte. Den linjen vinner för 
det mesta, det ser man när man 
tittar sig omkring och inte bara då 
i Lunds kommunalpolitik. Men 
det är den motsatta vägen som 
skulle kunna leda till en bättre 
politik. Alltså: vad? Tjäna folket. 
Hur? Lita till massorna. 

Lucifer 



Alternativ 
sommar. n 

I förra VB publicerade vi en artikel om sommarlägret, som vi 
tyckte var ett gott exempel på en alternativ semesterform. Efter 
detta harvpk-Lunds vandrarsektion hört av sig och velat upplysa 
om sina sommarvandringar, som brukar gå utomlands och vara 
cirka tio dagar. 
Ofta sätter sektionen ett bestäm t 
mål framför sig för att ge struktur 
åt vandringarna. Förra året skulle 
man således passera fem EG-län
dcr på tio dagar genom att vandra 
i Ardennerna. Det lyckades även 
om man sista dagen bara gick över 
gränsen till Frankrike och tog en 
konjak . . ! år hade man föresatt sig 
att från Osterrike ta sig över Alper
na, vandra genom Norditalien och 
ta ett dopp i Adriatiska havet. 

Den 12 juni sammanstrålade 
därför 12 vuxna och två barn, på 
4 och 6 år, på Köpenhamns hoved
banegård . De hade med sig pack
ningar på 12 kilo i genomsnitt, 
samt en lätt cykelvagn att trans
portera trötta barn i. Tåget gick till 
Villach i Österrike, och biljetterna 
tur och retur hade kostat cirka 
1400 per vuxen. Vad som sedan 
hände tänkte vi glimtvis berätta 
om genom att ur vandringsdagbo
ken plocka fram relevanta avsnitt 
från de första dagarna . Vi börjar 
när gruppen befinner sig vid foten 
av alpkedjan och just har provian
terat, tagit rast och druckit lite vin 
för a t t stärka sig : 

Dagboken 
"Vi befinner oss alltså i Karniche 
Alpen, en av de kedjor alperna be
står av, den sista innan Italiens 
sköna land. Vi har hittills gått ca 
7 km och nu återstår en bestigning 
på ca 11 km av slingrande pass
väg, innan vi når toppen och grän
sen. 

Första sträckan är ganska mun
ter p.g.a. vinet, bröderna S. & A. 
hör många sorters fåglar och U. 
tar sig djärvt an vagnen. Många 
har tagit på sig kortbyxor. G :s är 
ganska gamla. Efter några kilo
metrar har U. kört slut på sig och 
L. får axla faderskapets bördor. 
Vid dessa ska han förbli upp till 
toppen, dock får han en del hjälp 
av andra ... Många visar tecken på 
trötthet, de vilda rasterna kommer 
allt tätare. Vid ett tillfälle badar vi 
i en grön småsjö med stora stockar 
i sig. F. klämmer en svensk export
öl och K. tycker att hans klarsynta 
ögon ser immiga ut. S. ser en gul 
sädesärla .... Sista kilometrarna är 
verkligt svåra för de flesta. K. bör
jar inta en reserverad hållning till 
etapplaneraren. Denne är dock vid 
gott humör, men inte helt otrött ... 
På toppen finns flera turisthotell 
med skidbackar och lifter. Vi tyc
ker oss skönja en platå nedanför 
ett av hotellen, som skulle kunna 
passa till tältplats. Det visar sig rik
tigt och vi siar läger. 

Vi går upp till ett hotell och 
äter wienerschnitzel med pommes 
frites. Det blir snaps och ett stort 
glas öl också i den kollektiva me
nyn. Somliga unnar sig också and
ra sprithaltiga drycker. Det känns 
skönt, barnen somnar. Vi bär ner 
dem till tälten. Vid 12 sover nog 
alla. 

Den l 5 juni 
F. är ur tältet något över halvåtta, 
då är S. redan uppstigen och har 
tvättat sig i bäcken. Han försvinner 
upp i backen med sin kikare. Fåg
larna är även här pigga på morgo
nen. Även A. vaknar och beger sig 
till bäcken. Ingen kommer till 
sjukvårdsmottagningen mellan 
7.30- 8.00. Men när U. vaknar har 
hon två ömma fläckar vid hälse
norna och en öm trampdyna. Det 
blir förebyggande plåster. I övrigt 
inga allvarsproblem , blott en viss 
stelhet hos somliga~ 

Vi lagar själva till morgonmå
let . Vi äter upp de sista mortadel
lerna. Lite molnigt är det och en 
och annan droppe kommer från 
himmelen. Vi går upp till gränsen, 
där vi inte behöver visa passen .. . 
Nu har vi 13 km till Pontebba. 
Det är nerför förstås. Humöret är 
gott och F. kommer på iden att vi 
borde göra en två- eller tremåna
dersvandring. G. tänder på iden 
och föreslår 19 86 som vandringsår,. 
det behövs ju planering! G. vill ha 
en vandring från Lund till Afrika 
medan F . vill gå från Elbe och runt 
Medelhavet, dvs följa det rom
erska imperiets kärnland i viss 
mån. 

Vi går vidare och träffar den 
förste bonden med fjäder i hatten 
och en yvig mustasch . Sonen ser 
likadan ut men utan mustasch. 
(S tackarn! sätt :s an m.) V i tvärar 
nu utmed ett flertal blomsterrika 
ängar. Den stig vi följer visar sig 
här och där bestå av en nästan helt 
igenvuxen romersk härväg, med 
stora kantstenar. Det har böljat · 
regna. När sex km återstår till 
Pontebba verkar kollektivet något 
ansträngt så F. tar fram sitt hemli
ga vapen, en liten flaska Aalborg. 
Få säger nej och vi går trallande 
vidare .. .. Fram till Pontebba går 
det nu snabbt. Staden ligger på 
500 m höjd så vi har sjunkit unge
får 1000 m under dagen, dock 
känns det som mer. 

Vi uppsöker Piazza di Dante, 
genom vilken en huvudled dragits .. . 
Affärerna tycks vara stängda defi
nitivt, ristorante öppnar kl 19. 
G. hittar en valaffisch som pro
pagerar för ett lokalt friauliskt 
parti, han observerar också en lo
kal cirkumflex över o på 'vota'. 

· Vi går så småningom in på risto
rante och B. organiserar flinkt mål
tiden. Det blir spaghettirätter och 
vin. Sen går vi för att bereda vårt 
nattläger, men det blir en flera km 
lång, brant vandring till en liten 
äng. l närheten finns två porlande 
bäckar och en liten vattenbassäng. 
Vi slår upp tälten och ett gäng ut
kristalliseras som går upp till byns 
Studena Alta. Vi överraskar den 
buttra värdinnan, som just höll på 
att stänga." 

Harmonisk 
löparpersonlighet 
Förra veckans VB innehöll 
råd om skoköp i samband 
med motionslöpning. Några 
av våra läsare har tagit oss på 
allvar och köpt in sina första 
skor, och ber nu om tips på 
hur man lägger upp ett nyanse
erat motionsprogram. Och ef
tersom det politiska livet ännu 
inte riktigt kommit igång i vår 
kära stad, tar vi oss friheten 
att än en gång ödsla lite ut
rymme på löpning. 
Skorna är alltså det viktiga, kläd
seln i övrigt är av underordnad be
tydelse. Ett nybörjarfel är att man 
tar för mycket på sig; kroppen al
strar en kolossal massa värme även 
i kylslaget väder. 

Springa bör man göra från där 
man bor. Visst kan det vara kul 
ibland att ta sig ut till Skrylle, 
men som vana betraktat är det för 
om ständigt och tar för mycket tid. 
Lund har mycket av cykelvägar 

Summering 
Ja, därmed har vi antytt vad som 
händer på en sådan här vandring. 
Det är jobbigt, men det finns också 
många glädjeämnen. I år hade vi 
onekligen sällskap med Bacchus. 
Men vi kom fram till Adriatiska 
havet och vi hann ocks:l med ut
flykter till Venedi!! och Trieste. 
Våra kollektiva ko>lnader låg på 
44 svensb k rvnor per dag, räknar 
man sedan tili de privatautläggen 
kan man rakna med l 00 kronor 
per dag. Joggingskor är det~äkraste 
skovalet, Eccoskor duger men är 
varma, vanliga läderskor är normalt 
för styva, sandaler bör undvikas 
om man inte är mycket van vand
rare. Dessa fakta fick vi fram ge
nom att analysera fotbesvär. 

Sammanlagt gick vi ungefår 
21 O km per person, det gör ca 
3000 PKM (= personkilometer) . 
Det är ett gott bidrag till vandrar
sektionens årsmålsättning som är 
10.000 PKM . Barnen klarade sig 
bra och gick faktiskt långa sträc
kor själva . Även otränade klarade 
sig bra, fastän det andra dagen var 
jobbigt att gå nerför med mjölk
syra i lår och vader. 

Vi hoppas nu att många börjar 
planera semestern för nästa år i 
vandrandets tecken och att man, 
framför allt, börjar funoera på 
långvandringen 19 86. 

FH 

och parker som man Kan sprmga 
på och i, och grusvägarna runt om
kring tätbebyggelsen lämpar sig 
väl för längre pass. De öppna fäl
ten kring Stora Råby och Bjälle
rup till exempel ger en härlig 
känsla av rymd och frihet . Springer 
man utmed Höje å, från Värpinge 
till Sankt Lars, passerar man 
Lunds bästa fågellokal (fåglar äls
kar löpare eftersom de, löparna 
alltså, verkar vara på väg att lätta 
från moder jord). 

Träningsformer 
Väljer man en park som Botaniska 
trädgården har man ju möjlighet 
att följa växtlighetens förändring 
genom årstiderna: det är alltid en 
morgontidig motionär som upp
täcker det första gula lövet! Par
ker passar också väl för intervall
träning, dvs att man avbryter den 
makliga lunken med lite intensi
vare spurtsträckor. 

Och då är vi inne på hur trä
ningen ska läggas upp . Det är känt 
att löpare är ganska vanemässiga 
och gärna skaffar sig favoritsträc
koL När man hittat sin sträcka 
blir det vanligen far tlek man ägnar 
sig åt, vilket är facktermen för att 
man löper ungefår som man har 
lust. Men för att bygga upp en har
monisk löparpersonlighet bör man 
någon gång i veckan köra med 
ovanstående nämnda intervallträ
ning, som inte ska vara så lång. 
Den tar man en dag när man har 
ont om tid. 

Distans 
Kroppen behöver också känna på 
längre sträckor för att lära sig tåla 
vätskebrist och regelbundna stötar. 
Distansträningen ägnar man sig 
lämpligen åt en söndag, då man 
har gott om tid. Det är också ett 
tillfålle att utforska sin omgivning. 
Man upptäcker snart att det finns 
mycket som inte står på kartan. 
l synnerhet i Lund. 

Snabbdistans är en plågsam 
träningsform som innebär att man 
springer längre sträckor i ganska 
högt tempo . Den bör undvikas 
och i stället kan man då och då 
springa ett motionslopp. 

Mjau 

SKÅNEHISTORIEN 

Från Lund. Professorn mötes vid 
hemkomsten av sin skånska städ
erska : 
- Här har vatt en harre å ville 
snacka med professorn, han sa 
ente va han hitte, men han talte 
rekti svenska, så det var ingen opp
länning. 
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Dragspel och 
domkyrkomusik 

Finare serveringar förr i värl
den höll sej alltid med en mu
ciserande trio: piano, fiol och 
cello. Där satt de - ja, violi
nisten stod förstås -::- och spe
lade Träumerei och andra . 
klassiska pärlor medan pun
schen och pilsnern sjönk i gäs
ternas glas. 

Eftersom Höstfesten i år ska 
ha en finare ·servering (järn te en 
andra och grövre) har vi engage
rat några domkyrkomusiker till 
att spela lite klassisk restaurang
triomusik. Till den musiken äter 
man lämpligäst rulltårta. 

Tycker någon att det i längde~ 
blir för jolmigt med Träumere~ 
kan vi trösta honom med att VI 

till omväxling med trion får höra 
det folkligaste av alla folkliga in
strument, nämligen dragspelet 
("det låg som en skrattlysten piga 
mellan händerna", för att citera 
Harry Martinson ur minnet). Till 
dragspelsmusik dricker man helst 
Folköl, en av innovationerna på 
årets Höstfest, festen där allt kan 
hända. 

Loppisprylar 
Vi har en god vän som skilde 
sej förra sommaren. Det var 
in te roligt alls, och till de 
emotionella problemen kom 
de materiella. Hela bohaget 
hade av olika skäl stannat hos 
hans f d partner, och där satt 
han nu tämligen pank på en 
tomback i en omöblerad etta. 

- Lyckligtvis kom Höstfesten 
i samma veva, berättar han. Dels 
lyckades jag skingra tankarna rätt 
duktigt med hjälp av allt som hän
de där. Dels, och kanske ännu 
viktigare, fick jag ih<Jp en kanske 
lite udda men fint fungerande in
redning på Höstfestens loppmark
nad. Fast jag saknar djupa tall
rika. J ag ska gå på Höstfesten i år 
också för att se om det finns någ
ra till sal u. 

Vi kan avslöja att det redan nu 
finns en del djupa tallrikar bland 
Höstfestens loppor, men vi måste 
också k't>nstatera att köksprylar 
tillhör de mest populära artiklar
na som alltså fö rsvinner tidigt. Så 
vi uppmanar dej: titta på den 
översta, dammiga hyllan i köks
skåpet om det inte finns något 
som med Höstfestens förmedling 
skulle kunna komma andra till 
glädje och nytta. Själv vinner du 
utrymme och den upprymdhet 
som det alltid skänker att göra sej 
av med en del av sitt gamla liv. 

Loppisprylar kan lämnas in på 
Vpks partilokal, Bredgatan 28. De 
som (liksom alla år tidigare) håller 
i loppmarknaden är Chris & Rolf 
Nilson som du kan nå på telefon 
129044. 

Häm.nden är ljuv 

Kan du definitionen på en 
människa? 

-Nix. 
- Jo, det är ett tvåbent djur utan 

fjädrar. 
Dålig transportteknik med and
ra ord. 

- Men duktig på att plagiera. 
- A ha! Du tänker på den här 

doktorsavhandlingen i Lund .. 
Ja, och som föranleder utbild
ningsministern att se över den 
vetenskapliga kvaliteten på dy
lika produkter. 
Det kan nog behövas, men det 
är förstås riksdagens hämnd på 
Per Gahrton det rör sig om. 

- Förvisso! Ar det ändå inte 
konstigt att människan i stället 
för att slåss så fjädrarna yr och 
far, tillsätter en utredning när 
hon vill komma åt en mot
ståndare. 
Hon har ju inga fjädrar. 
Så är det! 

~------------------------------
Ja, jag vill prenumerera på Veckobladet, 
Lunds radikala lokaltidning, som utkommer 
varje fredag med 4 täta och spännande sidor, 
fyllda med avslöjande nyheter, välinforme
rade kommentarer, häftiga debatter och 
roliga kåserier. För detta betalar jag 60 kro
nor när ni sänder mig inbetalningskort, så får 
jag Veckobladet hela 1983! 

Namn: .... 

Adress: .. . 

Postadress: . 

Frankeras ej 
Veckobladet 
betalar portot 

VECKOBLADET 

SVARSFöRSÄNDELS~ 

Kontonummer 12053021 

221 Ol Lund 

______________________________ J 

Jag, dvs en 19-årig tjej 
önskar hyra 

en någorlunda stor l :a 
i Lund 

Ring efter kl 18.00 046/114449 

Keramik, hemstickade tröjor 
växtfargal garn, sylt, choklad bol: 
!ar, grytlappar, inlagda päron 
o dyl behöver vi till höstfesten. 
Ring till Karin Blom 14 16 12 el
ler Mats Nilsson 512 16. 

HJÄLP! 
Barnvakt behövs nu på torsdag 
(25/8) då jag ska gå på fullmäk
tigesammanträde. 
Svar snarast till 
Anna-Sofia Quensel 
046-14 54 61 
OBS! 

BLASORKESTERN . Glöm ej rep 
av Tolvskillingssviten inför Höst
festen! Pal!estra lörd 27 aug 13-1 8 
sönd 28 aug 9 - 17. Medtag paus
fika! 

llifi= .. l 
KOMPOL sammanträder måndag 
22 aug kl 19.30 p å partilokalen, 
Bredg 28. Tema: förberedelser in
för fullmäktige . 

IVECKOBI..ADET 

REDAKTIONSUTSKOTT : Ull a 
Henriksson, Lars Nyman och Finn 
Hagberg. 

NÄSTA VECKAS KONTAKT
REDAKTÖR: 
Finn Hagberg 12 90 98 
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