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Fredagen den 9 september 1983. 

3000 på Höstfesten 
Ja, så många besökte i helgen 
Veckobladets och VPK:s stora 
höstfest i Folkets Park. Sön
dagsvädret gav anledning till 
viss oro, men arrangörerna 
uppger att festen gått ihop 
med en viss marginal. 

Ah, ljuvligt, nu är det höst i~en. I 
det envisa varma vädret vagade 
man ju länge knappt tro på höst
en, men Veckobladets och1 Vpks 
höstfest i helgen reparerade denna 
skada. Efter tjuvstart på fredags
kvällen med Zarandonga i rotun
dan börjades Höstfesten stilenligt 
med festtåg från stortorget ut till 
Folkets Park på lördagsmiddagen. 

Isterband och Chorizo 
Ute i Folkets Park kom omedel
bart det glada dixiebandet Ister
bandet loss uppe på utomhusscen
en och gladde alla med en stor 
kärlek till musiken. Viss beundran 
kom också Jilianisten till del som 
förmådde sia så hårt på det halv
taskiga (?) pianot att det hördes 
ända bort till Veckobladsståndet. 
Strax bredvid Isterbandet på 
utomhusscenen serverade Tarcisio 
Bommarco som vanligt lamm-asa
do, dvs. helstekt lamm, och ung
ersk korv - chorizo, som helt lär 
ha konkurrerat ut den svenska 
varmkorven, försåld i en annan 
bod mitt emot. 

Clown kapade personbil 
Boman skulle roa alla barn i tält
et. Och så blev det, men det höll 
på att gå snett. Det fanns ingen 
taxi, så i sin egenskap av legiti
merad clown fick han helt enkelt 
haffa en privat bil - och det gick 
bra. 

Liten Tolvskillingsmusik 
blev det däremot litet senare på 
eftermiddagen. Lunds Kommunis
tiska Blåsorkester förvånade alla 
med att inte bara införliva ett pia
no utan också gitarr och dragspel. 
Det hör nämligen till när man spe
lar Liten Tolvskillingsmusik för 
blåsorkester - ett potpurri ur 
Tolvskillingsoperan av Bertold 
Brecht och Kurt Weill. Men här 
fanns det en markerad kärlek till 
musiken och man förmådde ut
trycka vad man ville, alternativt 
förmedla Brecht/Weills intention
er. Särskilt Kanonensong har Blås-
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Simultanschacket på Höstfesten roade många. (Foto: Erik Mårtensson) 

Kommunstyrelsen sa 
Ja till Västra Ringen 
I tisdags tog majoriteten i kom
munstyrelsen beslut om att Västra 
Ringen skulle byggas trots att ö
ver tusen personer genom brev
kort protesterat mot denna onö
diga ringväg väster om Lund. 

Före kommunstyrelsemötet 
blev kommunalråden uppvaktade 
med symboliska gåvor från Pile
lyckans kontaktkommitte. Gå
vorna var en påse tio-plus-jord 
(högsta bördighet), en bok om 
fåglar minnande om Höjeådalens 
fågelliv, samt blomster från väs
ters bilfria ängar. Samtliga gåvor 
åtföljdes av förklarande dikter 
som också överlämnades. Till 

dikterna bjöds det på sång till gi
tarr av demonstrantema som 
sjöng en för tillffiilet komponerad 
visa, som undrade vem som gett 
Birger Rehn (s) iden till Västra 
Ringen. Bakom Stoppa Västra 
Ringen-kampanjen star 14 före
ningar och P.!lftier: Uppåkra, 
Flackarps och Ostra Torns LRF
avdelningar, Klostergårdens bya
lag, Höjeådalskommitten, Pile
lyckans kontaktkommitte, Lunds 
Fältbiologer, Lunds Fot- och Cy
kelfolk, Lundabygdens Natur
vårdsförening, KDU, Vpk, KDS 
och mip. 

Kampen mot Västra Ringen 

kommer att fortsätta trots beslu
tet i kommunstyrelsen. 

Omdagen den 21 september 
redan sanlias nämnda föreningar 
i och för n) ' aktioner. 
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Riksträff på 
Höstfesten! 
Runt om i landet har man eller 
har man haft lokala fester som på
minner om vår höstfest. Ett exem
pel är »Folkviljans augustifes t» i 
Luleå. 

Parallellt med dess lokala fes
ter har V pk riksträffar där landets 
alla vpkare har möjlighet att träf
fas. 
Årets Riksträff gick av stapeln i 
Uppsala. Intrycket utav denna fest 
kan sägas vara något splittrat. 
Dels lokalitetsmässigt och dels 
organisationsmässigt. T ex så hade 
KU och Vpk var sin festkväll på 
helt olika platser i Uppsala. Man 
kan knappast vara rädd fOr att 
umgås över generationsgränserna. 

En intressant tanke vore att 
kombinera ihop de lokala festerna 
med Vpks Riksträffar' och därige
nom få en ny karaktär på Riks
träffarna. Frågan blir då: Går det 
att fo rena de tu? 

Svek(?) i 
Ringfrågan 
Kommunstyrelsen sa i tisdags ja 
till Västra Ringen trots en massiv 
opinion mot densamma, krönt av 
uppvaktning omedelbart före sam
manträdet, och trots att samma 
politiker vid tidigare omröstningar 
i andra organ sagt nej till sam ma 
Västra Ring. Ett svek? Ja, så kan 
det tyckas, men det är nog i stäl
let så att man hela tiden varit po
sitiva till byggandet av Västra 
Ringen (endast Vpk och mip rös
tade emot helt) och tidigare i
bland röstat emot av taktiska skäl, 
eller fOr att bereda motståndare 
fOrtre t. 

Det är med andra ord inte frå
ga om något svek mot motstånd
arna till Västra Ringen, utan ett 
svek mot de demokratiska institu
tionerna, när dessa används inte 
till att främja folkflertalets intres
sen, utan till skamlösa småhugg, 
ledande till att både X och Y 
bland ledamöterna den ena vec
kan säger bu , och den andra vec
kan bä. Det är inte trovärdigt. 

Bryggeriet 
• t gen 
VB läser i ett annat blad att bo
stadsrättsföreningen i kvarteret 
Bryggeriet (nu invigd med öl!) ut
talat sig för en rivning av resterna 
av bryggeriet. Eftersom förening
en dock inte äger detsamma kan 
den bara uttala sig som granne, 
och då bryggeriet lär vara uppfOrt 
med byggnadslov finns det knap
past någon juridisk grund att krä
va rivning av detsamma_ Vad gäl
ler stadsmiljö och kulturhistoria 
kvarstår ju alla de kända goda skä
len att bevara bryggeriet. 

Utbrytarkungen »The Great Kesseloffsky» (här i säcken) under utbrytning. Assistentens oro inför utgången av 
äventyret synes ej delad av den härdade publiken. Kesseloffsky bröt sig ut flitigt både under lördagen och 
söndagen. Inte bara han för resten, även publiken gjorde detsamma - i jubel. (Foto: Jan Hinderson j · 

Messias 
harkommit 

De borgerliga (oberoende och/ 
eller liberala) tidningarnas kör av 
ledarskribenter sparar inte sina 
röster då de stämmer in i jubel
kören för fp :s nye frälsare. 

Det är ett klokt val av val
beredningen. Westerberg har gjort 
si~ känd som en som inte skyr 
nagra medel när det gäller att 
spara på sta t ens utgifter i dessa, 
for löntagarna, så hårda tider. 

Han kommer säkert att lyfta 
upp folkpartiet från dess undan
skymda tillvaro och ge det åter en 
plats i ljuset från höger. 

Folkpartiets roll som »det 
snälla högerpartieb> kommer 
säkert att locka väljare från (m). 
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Kesseloffsky befriad. (Foto: Jan Hinderson) 



Midnattskören spred välljud över Folkets Park. Midnattskören, som hör hemma på Östra Torn, heter som den 
gör, därför att den är tvungen att repetera sent, så att alla medverkande föräldrar hinner lägga sina barn innan 
det är dags att gå till repetitionen. (Foto: Jan Hinderson) 

forts. fr. s. l 
orkestern nog aldrig spelat med 
sådan schwung förr. 

Tango med Sten-Gustens, 
Framemot kvällen när alla hade 
ätit sig mätta på lamm-asado, 
gått på tivoli och fyndat på lopp
marknaden kunde man gå in i täl
tet och lära sig dansa tango. När 
man hade lärt sig dansa detsamJtla 
kunde man sedan dansa detsamma 
till Sten-Gustens, länge. Sten-Gus
tens var som alltid i högform -
där hoppar inga halta skomakare. 
De dansar tango. 

Söndagsvädret sämre 
Hösten började på söndagen. På 
morgonen var vädret fint, men 
blev allt efter ryckvis allt sämre. 
Herta Fischer lyckades spela fram 
solen vid tolv-tiden, men tempera
turen sjönk och det blåste hårdare 
och hårdare. Detta gjorde att det 
kom relativt litet folk på sönda
gen. 

På olika platser under sända
en spelade i alla fall Tösaton folk-

musik, mässingssextetten Folkets 
Fana, en utknoppning från Lunds 
Kommunistiska Blåsorkester, spel
ade bruksmusik, dvs en blandning 
av dansmusik, en klarinettduo 
spelade klassiskt. Garderobstea
tern spelade "Det lilla odjuret" 
och på utescenen spelade Rebosca 
Band reggae - de hade otur för 
regnet drev in hela publiken till 
mässingssextetten i öl tältet. 

En återkommande höstfestatt
raktion är numera The Great Kes
seloffsky, utbrytarkung. Han bröt 
sig som vanligt ut och åtnjuter 
stor popularitet. En återkomman
de höstfestattraktion som däre
mot inte fanns med i år var den 
såpade stången. Den hade, enligt 
uppgift, glidit höstfestarrangörer
na ur händerna. I stället uppträd
de Lunds enda eldslukerska. 

Festen var slut vid sextiden på 
söndagen, det sista stekta lammet 
gick åt och loppmarknaden sålde 
ut de sista kläderna till extrapri
ser och den stora städningen kun
de börja. 

Att kämpa väl. .. 
I måndags spelade vårt duktiga 

fotbollslag VPK l ännu en hård 
match. Motståndarna, S :t Lars 
hade denna gång hemmaplan ute 
på Klostergården. 

Det var en tät match med 
många fina chanser. Tyvärr bör
jade regnet ösa ner och kam 
raterna besvärades av hård sidvind. 

-Hade vi bara tätt första 
målet så ... , säger en av spelarna. 

Planen blev naturligtvis lerig 
och ·hal och kamraternas dobbar 
var slitna efter många fina 
matcher. 

-J a, jag missade en passning 
för mitt skoband gick av vid 
tredje knuten. 

Kämpaandan var det inget 

fel på, kamraterna jobbade bra 
i alla tre dimensionerna. 

Sammanfattningen kan bara 
vara att det var en bra match 
där alla jobbade som ett kollek
tiv. 

-Hur det gick? 
-S:t Lars vann med 8-0. 

Herta Fischer 
spelade fram 
solen. 

(Foto: Erik Mårtensson) 

Ett femtiotal personer lyssnade på 
pianisten Herta Fischers fram träd
ande på Höstfesten. Herta spelade 
utomhus, uppe på kafe'et, en spän
nande konsertomgivning med hela 
Höstfesten i bakgrunden och till 
det vindsus i träden. Sådant gör 
inte Herta någonting! Hon spelade 
dessa småstycken som nästan hela 
publiken hade fått spela i sin egen 
pianoundervisning, men vilken 
skillnad! Det var klart och precist 
och mellan styckena höll Herta 
publiken fången med korta berätt
elser om de olika styckenas bak
grund. 

Herta har spelat i folkparker 
förr. 

. -Jag har till och med spelat i 
Kirunas gruva, säger hon. Och på 
henne~ scenvana sätt att knyta 
ihop sttt framträdande gissar man 
att hon ocksä har gJOrt skotpre
sentationer - Aftonbladet lär ha 
skri vi t att Herta dompterade även 
de grövsta raggare. Varför inte? 
På Höstfesten dompterade hon in
te bara sin publik, utan också sol
en kom fram för att lyssna. 

Framtids
seminarium 
Tycker du att miljökampen borde 
få ett mer klassmässigt perspek
tiv? Tillhör du dem som funderat 
över vilken materiell levnadsstan
dard som är skälig i ett socialis
tiskt (resursbevarande) Sverige? 
Har du tänkt på vad en socialistisk 
natursyn innebär? Tillhör du dem 
som tycker att VPK borde syssla 
mer med energi- och miljöfrågor? 
Kom då till VPK -Skånes fram tids
seminarium! 

Vi har hyrt Skanörsgården 
från kl 11.00 den 24/9 till 16.00 
den 25/9. Alltså finns övernatt
ningsmöjligheter för den som öns
kar det (rekommenderas för dem 
som skall skåda fågel). Maten la
gar vi själva. 

Björn Fryklund (som tillsam
mans med Tomas Peterson dokto
rerat på missnöjespartier i Nor
den) ska prata om miljöpartier
nas plats på den politiska arenan. 
Köpenhamns miljöborgmästare, 
Charlotte Amundsen, presenterar 
Socialistiske Folkepartis miljöpo
litik. Om hur Vpk:s miljöpolitik 
ska utvecklas i teori och praktik 
ska Viola Claesson från partistyr
elsens verkställande utskott (Viola 
har bl a erfarenhet från en mång
årig kamp mot skogsbesprutning
ar) prata. Jörn Svensson ska del
ta i söndagsmorgonens utflykt till 
flyttfågelsträcken i Falsterbo och 
lite senare prata om VPK :s allmän
na fram tidspolitik. En tidigare falt
biologordförande, Roger Olsson, 
inleder om skogspolitik, närings
politik eller naturresurspolitik? 
Givetvis blir det gott om plats för 
diskussioner. 

Anmäl dig till Vpk-Skåne, 
Bergsgatan 12, 211 54 Malmö, 
tfn 040/97 88 97 eller till: 
Karin Svensson-Smith, tfn 
046/14 35 45 (kvälistid). Sista an
mälningsdag är den 17/9. 

(vs ~ ):rrAAj 

Från den ene 
till den andre 

Med kännedom om Rolf 
Nitsons blygsamhet ser sig VB
red nödsakad att dementera upp
giften i VB nr 24 om antalet av 
densammes förtroendeuppdrag. 
Två ska det vara, icke tre. För 
tillfallet. 

Desslikes måste, trots känne
dom om Thomas Schlyters blyg
samhet, meddelas att densamme 
( = den senare) av VB berövats 
ett uppdrag. Tre har han så
lunda , icke två. 

Summan av antalet VPK-upp
drag är m,,d andra ord konstant. 

Åven ' 'llsammans har de 
båda kom b<• t t an te rna långt till 
Rydes 25 . 

I förr" leekans artikel om social
jouren blev rubriken något missvi
sande: Det är inte så att socialjou
ren ställs på &atan, snarare den fö
rebyggande varden. 
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Låt Trollis 
leva! 
Trollis, som den senaste tiden 
uppmärksammats i pressen, är ett 
daghem i Lund, som under lång 
tid kämpat mot den kommunala 
byråkratin för sin särart. 

Trollis bildades underifrån, 
dvs. av föräldrar som på eget initi
ativ slog samman tre s. k. 3-barns
system och hyrde en lokal för att 
kunna utveckla ett dagis, där per
sonal och föräldrar tillsammans 
tog ansvar för verksamheten. I 
denna form har Trollis existerat i 
snart tio år, även om det tvingats 
byta lokal två gånger. För föräld
rarnas del innebär denna form att 
vi tillsammans med personalen 
planerar verksamhet och inköp, 
förvaltar och underhåller lokalen, 
lagar maten och städar, samt ryck
er in i bland, vid t. ex . transporter 
och inköp, Till allra största delen 
gör vi detta jobb på kväljarna och 
inte på dagtid som fallet är på t. 
ex. de kommunala förä ldrakoope
rativa daghemmen Skrållan och 
Gröngölingen. Det är alltså inte 
nödvändigt att föräldrarna har så
dana fria yrken att de kim ta le
digt på dagtid . 

TroHis har varit en nagel i ögat 
på vissa kommunala byråkrater, 
eftersom initiativet kommit un
derifrån. Detta ledde i fjol till att 
socialförvaltningen fick i uppdrag 
att tillsammans med förä ldrarna 
utarbeta ett förslag som omvand
lade TroHis till ett dagis med 
föräldramedverkan. Förvaltning
ens roll i detta arbete inskränkte 
sig till att tala om för föräldrarna 
att den enda form som kunde 
komma i fråga var ett dagis med 
s. k. arbetsplikt a la Skrållan och 
Gröngölingen. D~nna typ av 
arbetsplikt, där föräldrarna alltså 
deltar i verksamheten på dagtid, 
ingår ej i Trollis sätt att fungera. 
Föräldrarna tvingades således att 

utarbeta ett förslag med viss sådan 
arbetsplikt, men där vi även för
sökte få med så mycket som möj
ligt av Trollismodellen. Enligt 
bes! u t i Socialnämnden ska Trollis 
avvecklas och barnen placeras i 
den kommunala barnomsorgen u
tan föreskriven föräldrarnedver
kan - detta utan att vare sig för
valtning eller politiker låtit u !vär
dera Trollis snart tioåriga erfaren
heter av föräldrarnedverkan l 

Inte minst Vpk:s hållning i frå
gan är högst besynnerlig. Tydligen 
har man tillsammans med SAP 
och m ip fått för sig att vi vill om
vandla Trollis till ett nytt Skrål-

lan/Gröngölingen där Vpk intar 
en kritisk hållning. Man har inte 
ens bemödat sig om att kontakta 
oss för att få reda på vad Trollis 
innebär. I själva verket kämpar vi 
för att en i grunden annan modell 
ska kunna fortsätta att verka och 
utvecklas. 

Vi föräldrar vill nu att politi
kerna på ett mer självständigt :;ätt 
gentemot socialförvaltningen av
gör TroHis fram tid, och vi söker 
partiernas stöd i vår fortsatta 
kamp. 

Trollis är så mycket. Våra er
farenheter visar hur föräldraresur
ser och -engagemang på ett natur
ligt sätt skulle kunna komma 
barnomsorgen till godo. Vpk:s in
ställning i denna kamp borde vara 
självklar utifrån partiets remiss
svar till Lunds Kommuns barnom
sorgsplan 1980-84. Angående för
äldrarnedverkan sägs där: »Ett ö
kat föräldrainflytande och -m ed
verkan på dagis är positivt, men 
initiativet måste komma från för
äldrarna. Inflytandet kan inte ad
ministreras fram uppifrån.» 

Föräldrarna på Tro/lis. 

Krisjour 
för kvinnor 

Tisdagen den 14 sept kll9.00 
i stadsbibliotekets studiecirkel
rum hälsas nya medlemmar väl
komna att vara med att starta 
föreningen »Krisjour för kvinnor i 
Lund». Föreningen är politiskt, 
ideologiskt och religiöst obunden. 

En del kvinnor har en tids 
erfarenhet av arbete i krisjour, 
andra har ännu aldrig sysslat 
med något liknande. 

En del är föreningsvana, 
många är det inte. Och åldern 
kommer att variera mellan 25-
70 år. 

. Det ska finnas plats för alla 
som har det gemensamma att 
vilja ställa upp som medmänni
ska för en annan kvinna i kris. 

På mötet lämnas information 
om studiecirklar och om arbete 
i krisjouren. 

HÖSTFESTKOMMITTEN 
TACKAR 

Ett stort tack till alla 
som har ställt upp och job
bat före, under och efter 
Höstfesten och utan vilkas 
insatser den fina festen in
te hade varit möjlig. 

Höstfestkommit ten 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJND 
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Fireskesteg 
med svrer 
Nu kan vi andas ut, vapen
skramlet är inställt och mobili
seringen skjuten på fram tiden. 
Det blir inget nytt krig med 
danskarna. Om vi inte firar detta 
med »en lille bajer>> över där så 
kan vi åtminstone laga till en 
fläskstek med svål (fritt över
satt). 

Danskarna vet hur man lagar 
god mat. Inte kan man slåss med 
ett sådan t folk. 

Detta behövs: 
l benfri skinli;stek eller i nöd
fall bogfläsk med svål, på så
där l 1/2-2 kg 
sal t och peppar 
l msk nejlikor 
21agerblad 
Till såsen behövs: 
steksky 
l msk vetemjöl 
l msk vinbärsgeh! 

Skåra svålen i små rutor med 
den vassa kniven. Lägg sedan 
steken med svålsidan neråt i en 
ugnspanna och häll på så mycket 
kokande vatten att ·det står 
halvannan cm över botten. Sätt 
in i 250 grader i lO mirt. 

Ta ur steken, lägg på galler 
och gnid med salt & peppar. 
Stick in nejlikor och brutna 
lagerblad mellan rutorna. stek
termometern i steken och steken 
i ugnen (175 grader). Ös när 
termometern visar 80 grader. Höj 
mot slutet till 250 grader och sätt 
ugnsluckan på glänt. • 

Sila över stekskyn i en kastrull 
en stund innan steken är klar, 
skumma fettet och red av med 
mjölet. Smaksätt med vinbärs
gelen och kryddorna. 

Serveras med rödkål, kokt 
potatis och goda inläggningar 
t.ex. mjölksyrade gurkor. 

En dan~k (direktimporterad) 
öl smakar bra till. 

'LÄGENHET SÄLJES 

3 :a på Östra Torn, Musikantv. 
l :a vån. Ledig för inflyttnmg 
den 1/10. 45 000:-. 
te! 046/13 09 61 

KOLLEKTIVMEDLEM SÖKES 

Ny kollektivmedlem (helst kvinn
lig) sökes. 
Ett möblerat rum med öppen 
spis ledig i ett år. Möjligen rum 
ledigt därefter också. Kyrkogat 17 
te! 12 90 98. 
Monica, Tapio, Tomas, Finn, 
Joachim och Maya. 

statskuppen i Chile l O år 
Demonstration i morgon lördag. 
Samling Stortorget kl 11 . Start 
11.30. 

solidaritetsafton söndag kl 19 
i Domkyrkan under medverkan av 
Mario Salazar, Barbro Söderqvist, 
Amaranto m. fl : 

KONFERENS OM 
ARBETSLÖSHETEN 

Lördagen den 17 sept kl 13.30 
på VPK:s partilokal. 
Inledare: Rolf Nilson och Kajsa 
Theand er. 

BLASORKESTERN Samling i 
morgon lördag 10.45 på stor
torget för spe lning i Chile 
demonstrat i on. 
Ta med nr 1, 2, 8, 9, 11, 12, 
14, 17, 23, 28, 29, 34, 53, 74 
& 75. 
Repetition söndag på Pai<Estra 
19-21. 
VPK SKANE REGIONALPOLI
TisK KONFERENs om den 
Ideologiska offensiven. Lär. 10/9 
kl 9.45 i Svarvarestugan, L :a 
Tvärgatan 12. l n ledare från parti
styrelsen Kenneth Kvist. 

FRANSK M IM TEATER OCH 
VISSANG anordnar KV på sin 
franska »soiree» idag fredag. 
Det blir mimteater av Hervez 
Luc och vissång av Roger Lahaie 
från Lille. Stadsbibl hörsal 19.00. 
Entre 30 k r . 

KOMPOL måndag handlar om 
stadskärnans parkering och traf i k. 

[VECKOBLADET 
L--------...1 
Veckans redaktion utgjordes av: 
Anders Emilson, Lars Nilsson och 
Olle Teleman. 

Nästa veckas kontaktredak-töre r: 
Olle Teleman 12 88 80 och L ars 
Nilsson 14 96 14. 
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