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Drömmen om 
en tidning 
l och med detta nummer 
passerar VECKOBLADET 
en milstolpe i sin korta histo
ria. VECKOBLADET blir en 
fyrsidig tidning istället för 
ett ensidigt politiskt flygblad 
tryckt på båda sidor, som 
någon elak bekant uttryckte 
det. . VB-red bad Sten Hen
riksson, gammal VB-vän och 
-medarbetare att skriva lite 
om VECKOBLADETs plats 
i den lundensiska tidnings
världen. 
När Veckobladet nu tar steget 
till att bli en Tidning (för 
visst måste man kunna blädd
ra i en riktig tidning?) så får 
man väl börja med att gratu
lera. Hur det ska gå vet man 
ju aldrig, Veckobladets upp
lagekurvor pekar snett upp
åt och vem vet , en vacker 
dag har kanske Lund en rik
tig lokaltidning igen. 

När jag kom till Lund så 
hade Lund en egen tidning. 
Den hette Lunds Dagblad och 
utkom från ett hus på Grå
brödersgatan. Själv bodde jag 
hos en 80-årig snäll tant på 
Slöjdgatan, utsat t för alla 
hennes omsorger som inklu
derade att hon på söndag
morgnarna kom med kaffe 
och smörgåsar med sylta och 
rödbetor så där vid 7-tiden. 

Hur som helst, Lunds Dag
blad var hennes tidning. Den 
fick jag läsa i var dag. Något 
djupare intryck gjorde den 
väl ändå inte - jag minns 
den som småstadsmässig och 
försynt folkpartistisk och 
med påfallande mycket bok
recensioner. Men ändå - att 
ha en egen tidning i en stad, 
det är något särskilt med det. 

Det känns som om det var 
mycket länge sedan som 
Lunds Dagblad fanns och sak
naden är väl måttlig. Men 
skulle vi Lundabor behöva en 
egen tidning? Vi har ju Lurr
dasidorna i Malmötidningar
na. Jo, visst har vi. 

lundasidorna 
Flaggskeppet är ju Sydsvens
kans sidor, välskötta och 
självmedvetna och förvisso 
inte utan öppenhet. Men det 
är inte precis arbetarrörelsens 
eller vänsterns syn på världen 
som är de tongivande i syd
svenskan. Med Arbetet är det 
lite annorlunda : den är ett 
bara alltför lydigt språkrör 
för sitt parti och som följd 
därav alltför ofta sakligt och 
nyhetsmässigt undermålig. Vi 
är rätt många här i trakten 
som har råkat ut för dess bi
gotteri och snålhet mot allt 
som inte bär stämpeln från 
den officiella socialdemokra
tin. Det är sannolikt mindre 
Lundaredaktionens fel än de 
villkor den arbetar under: 
brist på självständighet och 
med en till synes kronisk 
underbemanning. Lundahla
det - de lösa sidorna på tvä
ren av tidningen - tillkom 
och lades ner över dess huvud 
utan att riktigt få den chans 
det var värt. Skånskan slutli
gen är inte glömd och har sina 
sympatiska drag, men ställer i 
Lund inte riktigt upp i sam
ma viktlass. 

Men hur olika tidningarna 
än är, så har de en sak gemen
sam. Vi som håller oss till 
vänster kan få åtnjuta en mer 
eller mindre stor tolerans, 
men bara så länge makthavar
na vill. Vare sig Sydsvenskan 
eller Arbetet befinner sig på 
mer än en telefonlurs avstånd 
från Malmö, en stad som inte 
präglas av någon större kun
skap om förhållandena i 
Lund, och det är känt att 
både Olof Wahlgren och 
Frans Nilsson har haft ett 
och annat att säga till sina 
Lundaredaktioner. Frisinnet 
har kort sagt sina gränser och 
det är naturligtvis realiteten 
bakom att VPK Lund sedan 
länge satsat på att själv för
söka nå ut till Lundaborna. 

lösningen: Veckobladet 
Lösningen blev Veckobladet 
- nu fem år gammal. Till en 
början en nog så blygsam 
stencilsida, avsedd att blada 
in i de Ny Dag som idoga för
säljare sprider över stan och 
utan större pretentioner. Men 
det var duktigt folk som skrev 
i den och allt hade en Lunda
prägeL Det dröjde inte länge 
förrän det kom rapporter om 
att folk köpte Ny Dag väl så 
mycket för Veckobladets 
skull. 

Det saknas varken festli
ga episoder, journalistiska 
bragder eller pinsamma tryck-

Lördagen den 30 och söndagen den 31 augusti blir 
det en jättestor HÖSTFEST för hela familjen på 
S:t Hans backar, vid Norra Fäladen i Lund. (Å·r du 
inte säker på var S:t Hans backar ligger så titta på 
sidan 678-679 i telefonkatalogen). 
Festen börjar kl. 14.00 på lördagen och håller på 
till kl. O l. 00 . På söndagen drar blåsorkestern igång 
festen igen kl. 13.00 och redan kl. 22.00 måste vi 
sluta. 

På den stora utescenen mitt 
på området blir det musik 
och underhållning i en aldrig 
sinande ström. VPK Lunds 
Blåsorkester startar festlig
heterna både på lördagen och 
söndagen. Lite senare blir det 
gammeldans till folkmusik 
(kan du inte dansa hambo 
och schottis så lär vi dej). 
På kvällen blir det mer tra
ditionell dansmusik. Skal
lagrim bl.a. kommer att spe
la på lördagskvällen och på 
söndagskvällen kommer 
Malmö Storband att stå för dan<mu•i1ft 

En del av höstfesten innebär 
ett försök att låta olika mu
sikgrupper och - stilar presen
tera sig själva och sin musik. 
Denna del avfesten äger rum i 
den naturliga amfiteatern på 
S:t Hans backar. Hela efter
middagen båda dagarna 
kommer man att spela. Föl
jande band kommer att spela: 
Banta Band, Blixt&Dunder, 
Bonneville, Ceasars Bluesban 
Liljegrön, Rädsla, TT-Reuter, 
Bluesblocket, Trial&Arrow 
och kanske flera. 

tei 1 tldnmgens h1stona, men 
det får väl anstå till lämpligt 
jubileum. Roligast för oss 
läsare har det nog varit när 
tidningen verkligen kunnat 
vara aktuell, som när Vecko
bladet många gånger gjordes 
natten torsdag-fredag för att 
på fredagsmorgonen kunna 

För barnen är väl det mesta 
på höstfesten roligt: karusel
ler, ballonger, glass, musik. 
Men det finns också ett sär
skilt barntält med bl.a. clow
nen Viveka, musik, trollkarl 
och barnteater. Barnaktivi
te te rna i tältet startar vid tre
tiden båda dagarna. 

I ett poesitält kan man få hö
ra mer eller mindre kända 
poeter från Lund och Akarp 
läsa sina dikter med början 
klockan tre på eftermiddagen. 
På söndagen är det fritt fram 
för alla skrivande själar att 
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Höstfestlotter kommer att 
säljas på festen. Högsta vin
sten är en växelcykel, i öv
rigt återfinns tält, sovsäck, 
hängmattor, kokböcker, 
stormkök och böcker på 
vinstlistan. Lottpriset är 4 kr. 

ligga i brevlådorna med 
fräscha reportage från kom
munfullmäktige. 

Aktiva läsare 
Vem vänder sig då Veckobla
det till och vad kan läsaren 
erbjudas? Ja, i första hand är 
det naturligtvis till politiskt 
nyhetstörstande till vänster 
och höger. I den gruppen 
finns både kommunalråd och 
revolutionärer. Men viktigare 
är att Veckobladet börjat nå 
den stora grupp människor 
som utan att vara politiskt 
bundna tycker att VPK står 
för en oräddhet, en aktivitet 
och en fornyelse av politiken 
i Lund. Det är en intressant 
samling människor. Den ser 
t ex på VPK som parti med 
friska och alls inte okritiska 



4ESTEN 
tSJt('c.S'~ Det är fri entre till festområdet, men vill man stödja 

~ festen ekonomiskt kan man köpa Höstfestknappen 
"'Z. som kostar 4 kr. 

• 
~ Vad händer på festen? Ja , det är mycket. Allt kan 
~ hända och allt som hör till en stor folkfest kommer 

UG\)Cj att finnas. 

Europas högsta berg &da/ba
na - var finns den ? På höst
festen förståss. Den skall 
nämligen placeras högt uppe 
på S:t Hans backar. Det kom
mer att pirra i åtskilliga 
magar. 
Karuseller blir det också,. Det 
ska ju vara ett riktigt tivoli 
och det komm er det att bli. 

Gamla böcker och skor och 
köksstolar och vaser och kläd
hängare och kaffepannor och 
kanske en och annan byrå 
med tusenlappar bakom en 
lös bräda hittar man på Höst
festens stora loppmarknad. 
Skänk dina grejor till lopp
marknaden.Skulle du ångra 
dej kan du köpa tillbaka 
sakerna på Höstfesten, (Vill 
du lämna något tillloppmark
naden så ring Kent 151338 
eller kom ner till VPK-loka
len, Bredgatan 28). 

I ett stort tält kommer artis
ter att uppträda både på ef
termiddagarna och på kväl
larna. På lördagen kan man 
se och höra bl.a. Rune An
dersson, Björn Afzelius, 
Blues-Annika med Bertil 
Goldberg, Midvinter och 
Duo Telepatico. 
På söndagen kommer Marie 
Bergman, Jahrgang 49 
(Brechtsångare från DDR ), 
Olof Buckard och återigen 
den mystiske Duo Telepatico. 
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Det är klart att man kan bli 
hungrig och törstig på en 
stor och intensiv Höstfest. 
I ett tält blir det servering. 
Bl.a. kan man njuta av hel
stekt lamm för endast 
12 kr. Men det finns också 
kaffe och bullar och glass 
och kolor .... 

l 
På Höstfesten kan man också 
träffa livs levande Vecko
bladsredaktörer. Vi kommer 
att sitta i ett VB-stånd eller 
cirkulera i mängden och för
söka värva prenumeranter. 
Kom gärna och beröm oss 
ge oss ännu hellre konstrukti~ 
kritik. Och om tiu inte redan 
gjort det - prenumerera på 
VECKOBLADET. 

svenskan och Arbetet! Det 
brukar stå en del om sam
manträdet varit långt, men 
läsaren ges ingen chans att 
förstå varför. 

Det här är naturligtvis till 
nackdel för VPK som upp
skattningsvis står för lika 
mycket av aktiviteten på ett 
fullmäktigesammanträde som 
de övriga partierna tillsam
mans. VPK har ju gått till 
aktion i Lund under fältro
pet "politisera politiken", dvs 
på sig själv och andra ställt 
kravet att de många praktiska 
beslut som ingår i en kom
muns skötsen ska diskuteras 
och bedömas på ett politiskt 
sätt, dvs som en del av en 
större helhet, en ide om hur 
ett samhälle ska vara inrättat. 
Men då behövs också en of
fentlighet, en öppenhet kring 
argumentering och frågor. 
Demokrati kräver att männi
skor ges en chans att veta 
vad som händer och vad som • 
sägs. 
Utomparlamentariskt 
Detta om det parlamentaris
ka. Men Lund har ju en rik 
utomparlamentarisk aktivitet 
också och den är kanske ännu 
viktigare att spegla. Nej, jag 
menar inte Hantverksföre
ningen, fastighetsägarna eller 
Rotary . Men än. hotar Tem
pos P-hus bli byggt, än är 
daghemsköerna långa, än fort
sätter rivningspolitiken , än 
väller bilarna fram genom bo
stadskvarteren. Kring allt det 
här finns ett organiserat arbe
te som är beroende av att 
kunna nå ut till folk. Och 
Lund har en rik tradition vad 
gäller antiimperialistiskt arb&
te och solidaritetsföreningar
na skjuter som svampar ur 
jorden. Deras arbete är inga 
heta nyheter för Lunda-sidor
na men för Veckobladet är 
det viktigt. Ja och så är det 
fältbiologer och schottisber
såer och nya kooperatörer 
och punkare - listan kan 
göras mycket lång och VB 
har ambitionen att försöka 
skriva för alla. 

ter sina gränser. Men om det 
är något råd man vill ge re
daktionen så är det: behåll 
er journalistiska självständig
het, låt inga partilinjer hindra 
er från att göra en bra tid
ning! Spåren förskräcker. 

Amatörer 
Veckobladet skrives, sättes, 
redigeras och distribueras av 
amatörer och visst märks 
det , det vore konstigt annars. 
Men Lund har många skriv
kunniga människor och med 
modern offetteknik är sätt
ning och redigering ett jobb 
vid skrivmaskin och med sax 
och klister. Det går att lära 
sig och få ett hyggligt resul
tat. Vad skrivandet beträffar 
står sig Veckobladet mycket 
väl. Var i svensk press hittar 
man t ex en motsvarighet till 
signaturen Grr's välformulera
de kåserier om livet och poli
tiken? 

Någon gång om året, som 
med det här numret, så slår 
man på stort och trycker och 
delar ut ett specialnummer 
till Lunds alla hushåll. Men 
normalt trycks Veckobladet 
i en upplaga på 1100 ex, 
varav cirka 650 prenumere
rade och 300 inbladade i Ny 
Dag. Det borde , tycker man , 
kunna bli rätt många fler som 
vill följa det ta originella press
ex p e rim en t. 

Allt är möjligt 
Det ska t ex bli spännande att 
se hur det fördubblade ut
rymmet från och med detta 
nummer kommer att använ
das - kommer vi att få se en 
sportspalt där Lundaidrotten 
träcks från vänstersidan, blir 
det familjenotiser, blir det 
serier? Allt är möjligt. 

Det är alltså något ganska 
unikt med en ny tidning på 
det här sättet och faktiskt 
ännu en anledning till stolt 
het över Lund. Det sägs ju 
alltid att inget är svårare 
än att starta en ny tidning, 
det krävs enorma resurser. 
Men arbetarrörelsens historia 
i Sverige är fylld av tidningar 
som gavs ut år efter år med 
bara en handfull människor. 
Veck o bladsredaktionen har 
alltså antagit utmaningen, att 
göra en spännande och läs
värd politisk tidning för Lund 
med omnejd . När Veckobla
det är uppe i sexton sidor 
kanske det kan bli en särskild 
Malmösida. Det är bara att 
önska lycka till. 

Sten H. 
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Bredgatan 28 222 21 LUND Telefon 046-13 82 13 
Postgiro 17 459-9 Prenumeration 40:-/år 
Sättning och layout: VB-red på acupress Lund 
Tryck: ABF i Lund. 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 ................. .... .... ...... ......... . 

Liten men naggande röd! 

~-ECKOBLAD_ET är, som du kanske redan lagt märke till, 
nara knutet trll VPK och KU i Lund. Det innebär inte att 
vi är någon husbondens röst utan våra ambitioner är större 
än så. 
VECKOBLADET är ingen internbulletin för VPK Lund utan 
vi vill vara en lundatidning på vänsterkanten: ett måste för 
alla med hjärtat till vänster och ett nödvändigt ont för bor
garna ( i vilken skepnad dom än uppträder ). 
Från och med detta nummer blir VECKOBLADET också 
dubbelt så stort till formatet. 
Vill du prenumerera så skicka in talongen till Veckobladet, 
Bredgatan 28, 222 21 Lund så skickar vi inbetalningskort. 
Det kostar 15:- till årets slut och då får du VECKOBLADET 
hem i brevlådan varje fredag. Vill du stödprenumerera be
talar du 25:- eller mer. 
Ännu enklare för oss (och för dej) är om du betalar direkt 
med det bilagda inbetalningskortet. Välkommen som pre
numerant. 

Jag vill prenumerera på VECKOBLADET året ut. 

Namn ... .... ......... ..................................... : ............. . 

Adress ..... ................ .... .. .. ..... .. ..... .. ............. ......... . 
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Studera marxism i höst! 

l september startar VPK åter sina marxistiska grundkurser. 
VPK:s politik grundar sig ytterst på Marx:s an011lys av det 
kapitalistiska samhället. 
l våra grundkurser diskuterar vi marxism, men också en 
mängd andra problem som berör samhällsutvecklingen i 
stort och speciellt ur et:t socialistiskt perspektiv. 
Vill du delta i en marxistisk grundkurs så skicka in talongen 
till VPK Lund, Bredgatan 28, 222 21 Lund. 
Du kan också ringa till en av de studieansvariga, Marianne 
Sonnbys ( 13 19 75 ), eller direkt till VPK:s expedition 
på tel 12 31 23 (vårt tillfälliga tel.nr. efter branden i våra 
lokaler). 

Jag anmäler mig till marxistisk grundkurs: 

Namn ........ .... ..... ...... ...... ......... ..... .................................. . 

Adress ........ ....... ..... ......... ........ ..... .... ....... ...... ................. . 

. ....... ....... ... .......... ........ ........ Tel .... .. ............... .............. . 
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