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Sten Samuelson 
- ingen hedersman 

Hos Delblanc läser vi om Siii-Selim i Hedeby. Selim vill mycket 
gärna ha en Vasa-orden, och donerar därför en lämplig summa 
till ett lämpligt välgörande ändamål. Allt tycks gå vägen, Selim 
förs upp på hovkanslerns lista. Men så uppdagar en tidning att 
Selim levererat rutten fisk till ett barnhem , och så skyndar sig 
kanslern och gamle Gustav V att stryka i listan över blivande 
Vasa-riddare. 
En sån finkänslighet visar inte medaljnämnden i Lund som i år 
vill tilldela Sten Samuelson Lunds kommuns förtjänsttecken. 
Nämnden kan inte gärna ha varit ovetande om Samuelsons före
havanden när den fattade sitt beslut. Och i all synnerhet måste 
den under hösten ha sett hans namn i rättegångsreferaten om 
MKB-skandalen i Malmö. Men inte tog man tillfället i akt att 
stryka arkitekten från sin lista! 

Kajsa Theander (vpk) har, som 
framgått av dagstidningarna, i en 
interpellation frågat medaljnämn
dens ordförande om det verkligen 
är rimligt att utdela kommunens 
officiella förtjänsttecken till en så 
suspekt person. Delikat nog är 
nämndens ordförande, Per Håkan 
Ohlsson (m), samtidigt ordförande 
i kommunfullmäktige. 

Men vem är Sten Sarnuelson'! 

Socialdemokrat 
Sten Samuelson kommer ur små
folksmiljö i Ängelholm, där han 
har etablerat ett filialkontor och 
ritat ett spännande stadshus. Kan
ske är det ursprunget som gjort 
att han engagerade sej i socialde
mokratin. Han satt faktiskt i 
Lunds kommunfullmäktige 1971-
72, kom med något bra inlägg 
men var ofta frånvarande . Redan 
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Som arkitekt har Sten Samuelson sina progressiva sidor. Med de projek
terade husen på bilden (för kv. Dövstumskolan) vill han hjälpa till att 
förverkliga Vpk:s gamla paroll ))Förtäta Professorsstade!V). Fast vi är nog 
tveksamma till så mäktiga huskroppar. 

Lösnummerpris l :50 

Lunds Lilla Penklubb 

Lustgård för 
litteratörer 
Det kommer tjocka och smala. Det kommer svenskar och in
vandrare. Det kommer gamla kvinnor och unga män. Alla går de 
till Cafe Ariman den första söndagskvällen i varje månad. De kal
lar sig Lunds Lilla Penklubb och deras stora gemensamma in
tresse är litteraturen. De skriver själva en del av den. 

-Vi har ingen ordförande, förkla
rar Karin Lentz som var med och 
bildade klubben för fem år sedan. 
-Alla är vice ordföranden. 
Men mest vice verkar Guilem Ro
drigues da Silva vara. Han berät
tar vänligt och omsorgsfullt om 
klubbens verksamhet och syfte. 
-Vi saknade gemenskap med 
skrivande, att dela synpunkter 
och ideer med, att få uppmunt
ran och kritik ifrån. Vi visste att 
det fanns många som skrev och 
vi ville öppna dörrarna för dem 
alla. 

Arvoden 
Söndagens möte började med en 
diskussion om arvoden vid dikt
uppläsning i samband ~ed kom
munala arrangemang. Aven poe
ter måste ju äta ... 
Flera av medlemmarna i Pen
klubben medverkar i antologin 
Fjorton poeter från Lund som 
nyligen kom ut. Till den har man 
fått medel från kulturrådet och 
planerar ännu en utgåva. 
Av bokutgivningsdiskussion följer 
förlagsdiskussion. 
-Massmedia behandlar Invandrar
förlaget styvmoderligt ... 
-Säga vad man vill om Cavefors 
- men en historisk insats har han 

gjort! 

En positiv recension 
Barbro Arte berättar förtjust att 
hennes senaste diktsamling Sand
flykt blivit recenserad i Gotlands · 
Tidningar. En positiv recension. 
Skribenten har inget otalt med 
Barbro. Alla är rörande överens 
om att recensioner ofta är »be
talt förgarnmal ost». På tidning
arnas kultursidor har medarbe
tarna ofta två roller - att recen
sera eller bli recenserade. 

Sten Svensson, drivande kraft 
bakom Allegorische Bildzeitung, 
informerar om att tidningen firar 
sitt tioårsjubileum på Smålands 
nation den 11 december. 
- Det blir musik och diktläs
ning, berättar Sten och delar ut 
fribiljetter. 

Nytt galleri 
Efter en timmes småpratande 
börjar Guilem pejla vilka som 
tänkt läsa upp några alster denna 
kväll. 
Flera anmäler sig. 
Just då kommer Sergio stuparich 
och Alexander Lescano in för att 
berätta om det galleri de öppnar 
på Fiskargatan den 10 december. 
-Det heter Atelje Carnbalache 
som ungefår kan översättas med 
»Loppmarknaden)), säger Sergio. 
Sedan sätter han sig ner och lyss
nar lika andäktigt som de övriga 
till Marcus Svenssons vackra saga 
om hösten. 
Den efterföljs av applåder och 
uppmuntrande tillrop. 
-Litteraturens uppgift är inte att 
förenkla utan att krångla till, 
citerar Marcus och vill uppmärk
samma på den andra dimension av 
allting som finns. 

Protestvisa 
Kubba-Sven Wifstrand tar fram 
lutan och spelar och sjunger till 
eget originellt arr:mgemang en 
protestvisa mot vintern samt 
Birger Sjöbergs »Den första gång 
j ag såg dig>>. 
Ett upplivat sällskap lyssnar till 
Karin Lentz mycket träffsäkra 
reseberättelse från Italien. Så 
fortsättt}i: kvällen med egna och 
artdras dikter. VB:s utsända mås
te alltför tidigt lämna mötet men 
gör det själsligen smekt. 

Caj sa Cam!n jGR UPP 5 

Fredsmarsch måndag 12/12 kl 18.30,se s~d 4 



Dolska datorer 
Veckobladet är kanske rätt plats 
att diskutera innehållet i några 
godscontainers i Hels~gbor~, 111en 
eftersom desinformatiOnen 1 ovn
ga media är så påtaglig, är det värt 
en kommentar. 

Det förhåller sig så att Sovjet
unionen är ca 5 - 6 år efter USA 
på data- och elektronikområdet, 
både vad gäller kvalitet och kvan
titet. Det är bl.a. därför man kan 
säga att stormaktema visserligen 
upprätthåller en terrorbalans men 
att USA genom sitt tekmska for: 
språng oavbmtet är den ledande 1 
rustningsnivå. Sovjet är. rimligen 
också av allmänindustriella skal 
intresserat av modem elektronik 
utifrån och köper och kopierar i
bland amerikansk utrustning. 

Sedan 40-talet upprätthåller 
USA en embargopolitik mot öst
blocket vad gäller strategiska va
ror från naturgasledningar till e
lekt;onik. Styrkan i politiken har 
varierat, men med Reagan har det 
kommit en avsevärd skärpning. 
Den innebär hårda och förödmju
kande villkor t ex för svensk indu
stri som är stark t beroende av 
amerikansk elektronik, men sånt 
är livet för ett litet land. 

Vad det nu gäller är någo t an
nat det handlar inte om svenska 
åtaganden. Ett parti datorer, ink!. 
en V AX7 82 (i Lund fmns ett tJo
tal VAX-ar, av något enklare mo
dell) och ett trettiotal PDP-11 (en 
standardmaskin som finns i tiotu
sentals ex runt om i världen, se
dan länge matchad av Sovjet) har 
köpts av någon, kanske/troligen 
av Sovjet och delar av partJet be
fmner sig i transittillstånd i Sveri
ge . Den amerikanska kontrollen 
har tydligen missat på någon 
punkt och man kan gissa att USA 
vill att Sverige ska ställa upp och 
hjälpa till att stoppa v.arorna,. Inte 
för att just de här greJerna ar sar
skilt betydelsefulla, det är nog 
mera principen det gäller. o 

Det är här dilemmat uppstar. 
Sverige har inga förpliktelser att 
agera polis för den ena supermak
ten mot den andra och gör Svenge 
det så uppstår ytter!igare fråge
tecke~ om allvaret i var all1ansfna 
politik. Just nu tycks det påg~ nå
gon sorts försök att J<!assifJcer.a 
det hela som krigsmatenal som ar 
förbjudet att transitera, men d.et 
är närmast löjeväckande 1 det har 
fallet: Det finns datorer med gron
målade skåp och särskilt robust e
lektronik som är gjorda för militä
ra ändamål men sådana här dato
rer med de~s programvara kan lika 
gärna användas. till att f~ra statis: 
tik över svmproduktwnen 1 
Ukraina som att räkna missilba
nor. 

Det finns ingen anledning att 
gripas av någon speciell sympati 
för Sovjets försök att hitta kryp
hål i USA 's embargopolitik. Vida
re kan det komma fram fler om
ständigheter i den här affäJ:en som 
ger anledning till nya bedomnmg
ar. Men i dagsläget handlar ~et om 
trovärdigheten i svensk utrikespo
litik. Om Sverige ger efter for a
merikanska påtryckningar så går 
det kanske att få den svenska opi
nionen att svälja det. Men i andra 
länder kommer man att notera 
Sveriges handlande . <;>ch bedöma 
svensk säkerhetspolitik efter det. 
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då hade han många järn i elden 
och världen som arbetsflilt. 

Det anförs också till hans he
der att han bidrog till att hålla 
byggpriserna nere under rekord
årens glada sextital. Annars. k~ 
nog partitillhörigheten h~ varit till 
nytta när det galide at.t fa uppdrag 
från socialdemokratiskt styrda 
kommuner eller byggande folkrör
elser. Malmö Kommunala Bostads
aktiebolag har inte varit hans enda 
uppdragsgivare av det slaget. 

Internationellt byggmode 
Huvudskälet till hans många upp
drag är dock hans förmål,la som 
arkitekt. Dels hans förrnäga att 
rita vackra och i någon mån även 
ändamålsenliga hus, dels hans för
måga att fö lja det intematwne.lla 
byggmodets. växlin~.ar och smidigt 
anpassa seJ beställarens s~ift
ande tycken. Hus han har ~tat 
i Lund t ex Helsingkrona natiOn, 
PapegoJelyckan eller Vikingaväge~ 
på Linero, ger vackra exempel pa 
denna fö ljsamhet. 

De ovannämnda egenskaperna 
har också gett honom internatio
nella framgångar. Sten Samuelson 
har ritat hus i flera världsdelar, 1 
Japan och Sandarabien och enligt 
trovärdig uppgift även en bordell 
i Beirut. 

Smörja 
Men byggenskapen är .~n erkänt 
hård bransch och det ar mte all
tid de mest ;enhjärtade byggmäs
tarna och arkitekterna som får de 
fetaste uppdragen. När priskon
kurrensen inte räcker till får man 
överväga andra medel , som att 
smörja en bostadsdirektör. 

MKB-rättegången har visat hur 
man bl a med falska resebyråfak
turor kan låta skattebetalarna och 
hyresgästerna betala ett högt u te
liv. Ekonomichefen i Samuelsons 
firma har just blivit döm.d ti}l 
dagsböter för medverkan. till sa
dant. Liksom ekonomichefens 
försvarsadvokat Göran Luterk?,rt 
tror vi att han handlade 1 samfor
stånd med sin chef. 

----------, 1 MEDALJNÄMNDEN, 1 
l eller mera officiellt Nämnden 1 

för utdelning av Lunds kom
l muns ·förtjänsttecken eller l 
l minnesgåva, är en liten nämnd 1 
1 där Vpk (eller Mp) inte är re-

presenterat . Där sitter f n: l 
l ordf Per Håkan Ohlsson (m) l 
1 v ordf Ulla By/und (c) 1 

2 :e v ordf Stig N ilsson (s) 
l Sven Johan sson, arbetstagar- l 
l representant 1 
l Olof Lindgren (fp) l 

Agda Persson (s) 
l Ake Sven sson, arbetstagar- 1 
1 representant J ·----------

Fördomsfritt 
Åtskilliga personer, på olika håll i 
branschen har vittnat om att Sten 
Samuelso~s Arkitektbyrå AB 
gjort sig känd för ovanligt för
domsfria affärsmetoder. Bl a har 
de rekommenderat VB att under
söka hur det gick till när firman 
fick hand om det stora central
blocksbygget på Helsingborgs lasa-
rett. . 

En västsvensk arkitektfirma 
har berättat hur Sten Samuelsons 
byrå i månad ef!er månad _lyfte 
stora förskott fran en bestallare 
utan att göra ett dugg. Den gång
en undveks skandal genom att en 
återbetalning av alla pengarna 
pressades fram. . 

Vi inser att branschvillkoren 
är hårda. Vi tycker inte att det ett 
ögonblick ursäktar Sten Samuel
sons metoder. 

Professor 
Sten Samuelson tilll1örde också de 
utövande arkitekter som blev pro
fessorer vid A-sektionen på Lunds 
tekniska högskola. Säkert stärkte 
titeln hans anseende och kredit
värdighet, kanske också hans själv-
tillit. o .. 

Mot hans verksamhet pa hag
skolan har två allvarliga anmärk
ningar riktats. Dels misskötte. han 
grovt sina åligganden som larare 
och handledare. Han var helt en
kelt inte där särskilt ofta - och 
det är ju inte så lätt om man ska 
bygga hus i Japan samtld1got. Dels 
lät han anställd personal fran sko
lan i stor utsträckning göra gratis
jobb åt sitt ko~tor. Det senare har 
berättats av manga - som av kol
legialitet och/eller beroendestäJI
ning dock inte vill skylta med sitt 
namn. 

Påtryckningar 
Ett flagrant exempel var Kenneth 
Lindström, en forskningsmgenJor 
på högskolan som sällan syntes till 
där men desto oftare på Samuel
sons kontor. Till slut - och det 
satt långt inne, för toleransen är 
stor i högskolekretsar - gJordes 
en liten utredning. Samuelson 
hade förstås svaret klart: Lind
ström var på skolan tidigt på 
morgnarna, innan nån annan hade 
kommit! 

Det svaret lär ha fått dåvaran
de rektor att resignera. Andra på
tryckningar och åtgärder förekom 
dock och för ett par år sen avsade 
sej Sten Samuelson sin professur. 

Ärebetygelser o 
Sten Samuelsons verksamhet pa 
arkitektskolan pågick i många år 
och blev naturligtvis känd i vida 
kretsar. Men toleransen är som 
sagt stor, och nu har han utsetts 
till innehavare av Lunds kommuns 
förtjänsttecken. 

Det är en här!delse som ser ut 
som en tarJke att han, samma sen
höst som MKB-rättegången rulloat 
på, har fått utmärkelser. även fr~!l 
Helsingborg och Malma. En mOJ
tighet är att olika nämpder och ut; 
delare har kommit pa samma Ide 
sam tidigt, en aru1an att Sten Sa
muelson har ovanligt aktiva och 
lojala vänner. 

Beiruts kommuns förtjänst
tecken har han visserligen in te fått 
än. Men det kommer kanske. 

gr 

JÖNSSONAFFÄREN 

Ni känner väl till den s.k. Jönsson
affåren? Det är hett stoff i dessa 
dagar. Det gäller en man vid namn 
Jönsson som har en moster som 
har en get som det susar i öronen 
på. UD är inblandat, vi vet .bara 
inte hur och Palme lär ha träffat 
~eten vid ett besök på Fårö. }ag 
aterkommer i ärendet - nu maste 
alla kort på bordet! 

Lucifer 

LILLA TEATERN: 
Cabare och dagsedlar 

På lördag 10 dec 19.30 är deot dags 
för årets sista CafeCabare pa Lilla 
Teatern. Det blir mycket mus1~ 
och flera av amatörgrupperna pa 
Lilla Teatern förhand svisar smak
bitar ur kommande produktiOner. 

Nästa lördag igen, den 17 dec, 
får Lilla Teatern besök av musiJc
gruppen Öppen eld, som framfor 
dikter och dagsedlar av St1g Dager
man. Lotta 

Motion: 
I Vilhelm Ekelunds 
fotspår 

V pk IF :s löpsektion ordnar på 
julafton, om vädret så medger. 
motionsjoggning mellan Eslov o~h 
Lund: en sträcka på ca 15 km. Till 
åminnelse av en av Skånes stora 
skalder har evenemanget döpts otill 
»l Vilhelm Ekelunds fotspan> . 
Denne brukade nämligen vandra 
sträckan ifråga - ofta tur och re-
tur. . 

Klockan 08 träffas vi hos Fmn 
Hagberg, Kyrkogatan 17, och lad
dar upp med lite n,ybakade ~oJ
hydrater från Cafe Lundagard. 
Sen tar vi tåget 8.37 till furapas 
geografiska medelpunkt , var graiU1-
stad Eslöv. Solen går upp l minut 
efter det att tåget lämnat Lunds 
station: så vi kan n ju ta av grynmgs-
ljuset över slätten. . . 

Löpningen sker 1.maklig .takt, 
och eventuellt.)(an VI lagga ~ en 
bilkontroll i Ortofta om n<l:gon 
skulle vilja bryta -.ocho Sp!)Ilga 
resten av sträckan nasta ar .. A~en 
vandrare kan delta. Det blir JUl
kaffe på Kyrkogatan kl .12 och 
då kan även andra aktiva ~ch 
sympatisörer i VJ?k IF :s olika 
sektioner ansluta sig. Kanske kan 
vi få någon från Vilhelm Ekelund
sällskapet att kåsera kring ämnet 
»Vilhelm Ekelund som vandrare»? 
Kontaktperson: Firm Hagberg te! 
12 90 98 

- Jag förstår inte varför vi är så 
rädda för vatten här uppe l Nor
den. Om det hade varit land så 
skulle det ha sett rent idiotiskt 
ut om vi inte haft en väg mellan 
Malmö och Köpenhamn. 

Ulf Adelsohn i Sydsvenskan 

Du slår som vanligt huvudet på 
spiken Uffe. Hade vi sen bara 
fått b~rt Halland på trettio år 
skulle sjöfarten i sydvästra Små
land komma ur det värsta bak
vattnet. 



Brandklipparen, Wulff 
och Snushane 

Några i .VB:s yngre läsekrets 
har hört av sig och velat veta 
mer om Karl Xlls frodiga häst 
Brandklipparen, varom det 
skrevs i nr 38. VB :s historie
ansvarige har letat i luntorna 
och grävt fram en del fakta 
om hästen ifråga. 
Brandklipparen, som var av bond
ras och egentligen inte så fm i 
allas ögon, ägdes ursprungligen av 
den småländske korpralen Håkan 
Ståhle, som deltog i slaget vid 
Lund 1676 . Den häst som Karl XI 
red på blev i slagets inledningsfas 
skju ten, och Ståhle erbjöd då ko
nungen Brandklipparen. Denne 
bör ha vari t ca 3 år gam mal: en 
löddrig fåle, fet och med blank 
päls. 

Slaget vanns, Lund förblev 
svenskt och både häst och stats
överhuvud överlevde. Det innebar 
att Karl XI kunde fortsätta med 
reduktionen, som i någon mån bi
drog till att kväsa den svenska 
adeln och bevara bondens frihet. 

Pappas häst 
När det var dags för sonen Karl 
XII att börja kriga tog han med 
sig pappas häst, som vid det här 
laget uppnått den mogna åldern 
27 år. Brandklipparen deltog nu i 
en rad berömda tilldragelser, bl a 
Poltava, Bender och Stralsund. 
Han blev tillfångatagen av turk 
och brandenburgare, men blev all
tid utlöst av den minnesgode ko
nungen. 

Så småningom hamnade han i 
Lund tillsammans med sin herre. 
Han hade då börjat gråna. År 
1718 drog han sin sista suck, mätt 
på detta livets goda. Han begrav
des på nuvarande Katedralskolans 
tomt. 

Brandklipparen får nog anses 
vara den äldste lundabon av häst
släktet. J a, han blev så gammal, 
47 år, att forskare, med hänvis
ning till naturlagarna, ifrågasatt 
hans existens. Detta är dumt prat ! 
Karl XII hade en fallrik vid namn 
Peter Paul Wolff, som erhöll av
sked från armen vid fy llda 93 år, 
eftersom han förfrusit en fot i 
Sibirien. Såväl hästar som män
niskor kunde vara sega på den här 
tiden, trots att man levde ett 
hundliv. 

Förresten hade Karl XII fyra 
älsklingshundar också. De hette 
Caesar, Pompe, Turk och Snus
hane. Men det är en annan histo-
ria. 

Mjau 

Kvinnor kan 
-skriva också! 

Fredagen den 25 t o ·m sönda
gen den 27 november hölls å 
stadsbiblioteket i Lund ett vecko
slutsseminarium, anordnat av KV, 
biblioteket och Nordiskt Folk
universitetet, NOFU, en samman
sJu tning avsedd att vidga det kul
turella samarbetet mellan de nor
diska länderna. Kursen hade sam 
lat ett 70-tal deltagare. Temat var 
kvinnor och litteraturen med före
drag och diskussioner om kvinn
liga författare , distributöre r och 
läsare. 

En grupp kvinnliga författare 
från resp länder gav axplock från 
egen produktion. På hemmaplan 
framträdde Barbro Arte, Karin 
Lentz och Susanna Roxman, 
Lund: Barbro Artes dikter med 
fmstärnd sensibilitet, Karin Lentz' 
med klarsynt verklighetsuppfatt
ning och kryddande humor och 
Susanna Roxmans med metaforer 
från den antika mytologin. Myto
logisk var också Barbro Artes och 
Karin Lentz' gemensamma poet
iska reseberättelse från Kreta: på 
nuplanet jordnära beskrivningar 
av materiella turistbegivenheter 
och naturupplevelser, sammanflä
tade med fantastisk resa tillbaka i 
tiden, med Heractions kransberg 
befolkade av Olympens gudar, 
vars konturer genom årtusendens 
töcken skymtade fram för nutids
resenären. 

En föredragsserie upptog kvin
nornas litterära röst genom sekler
na, från antiken (Synn0ve des 
Bouvrie, TromS0), medeltiden 

( Susanna Roxman, Lund), kärleks
temat på 1600- och 1700-talet 
(Sissel Lie, Trondheim) och nuti
da produktivitet (Anne-Marie Mai, 
Århus). Färska forskningsresultat 
påvisade, att äldre tiders kvinnor 
ej varit till den grad undertryckta 
som man hittilldags trott . Under 
medeltiden fanns t o m kvinnliga 
präster, kaniker, men efter refor
mationstiden fick kvinnorollen 
sämre villkor. Margot Bengtsson, 
Lund, framhöll i sitt föredrag 
psykologiska nedbrytningsproces
ser för kvinnor i det ännu mans
dominerade samhället. Ingrid 
Holmqvist, Göteborg, gav en ut
märkt sammanfattning av Doris 
Lessings författarskap, från borg
erlig förankring till marxistisk re
vol tanda och tillbaka till en för 
huvudpersonen (författarens alter 
ego) nödtvungen väg, till en stabi
liserad yttre struktur men med 
medvetandets flykt in i mystikens 
drömsfarer. · 

Sammanfattningsvis kan fram 
hållas att seminariet i sin helhet 
stod på ett högt intellektuellt 
plan med välmeriterade litteratö
rer och akademiska forskare som 
handledare. 

Margaretha Thunander 

Var är MURVLARNA? 
För fyra veckor sen uppmärk
sammade jag att Sten Samuelson 
skulle få kommunens förtjänst
tecken , och blev en smula upp
rörd. 

Vad skulle jag sedan göra? En 
första impuls var förstås att skriva 
i VB. Nu är det emellertid så att 
VB :s upplaga visserligen är impo
nerande för en kommunistisk lo
kaltidning, men VB väger av na
turliga skäl ändå ganska lätt i 
presskören. Särskilt som jag kun
de misstänka att Tystnaden skulle 
bli ett av meningsmotståndarnas 
vapen. 

Insändare 
Så jag skrev en insändare, den 12 
november, och lämnade samma 
dag in till en av malmötidningar
nas lokalredaktioner. J ag skrev 
att jag tyckte att det farms två 
goda skäl att inte utmärka Sten 
Samuelson: MKB-historien och 
hans förflutna som professor, och 
angav ett par detaljer i båda frå
gorna. 

Fyra dagar senare ringde lokal
redaktören: 

-Jag har konfererat med vår 
ansvarige utgivare inne i Malmö, 
och han säger att insändaren inte 
kan publiceras utan vissa juste
ringar och strykningar. Tidningen 
riskerar ett tryckfrihetsåtal. 

Jag blev inte glad, för stryk-

ningarna gällde detaljer som jag 
tyckte gav insändaren större tro
värdighet. Men hellre en halvdan 
insändare än ingen alls, så jag sam
tyckte. 

Lång väntan 
Sen gick dagarna men ingen in
sändare visade sej. sexton dagar 
efter inlärnnandet sökte jag lokal
redaktören på telefon. 

- Redaktören? Ett ögonblick 
. . . nej vänta, det är ju måndag 
i dag. Då är han förstås på Rotary . 

Men en stund senare fick jag 
ändå fatt i en lätt förlägen Lokal
redaktör. Jo, det hade 9ått lån9 
tid men den utpekade maste ju fa 
tillfålle att svara, och han hade 
varit utomlands. Enligt uppgift 
skulle han dock vara tillbaka nu. 

Mera stryk 
J a, så gick det en vecka till. 

Med risk för att verka tjatig ring
de jag upp igen. Lokalredaktö
ren lät generad även nu men för
svarade sej: 

-Ja, vi har telefaxat över in
sändaren till Samuelsons kontor, 
men först för ett par dar sen fick 
vi f a t t i nån där som ville ta i 
saken över huvud taget. De har 
fått respit till idag. I morgon kom
mer insändaren, med replik eller 
inte. 

Några timmar senare ringde 

dock en ·arman journalist från 
lokalredaktionen: 

-Tyvärr, men ansvarige utgi
varen kräver ytterligare stryk
ningar . Det får inte stå nåt alls om 
professuren! Per Håkan Ohlsson? 
Nej, det kommer ingen kommentar 
från honom. 

Jag sa ja, rätt bedrövad, och 
nästa dag publicerades det som 
farms kvar av insändaren. Efter 23 
dagar . 

Hysch! 
Insatta personer påstår att det 
förekommer massor av skandaler 
på universitetet. Något kommer 
ut, Lundagård (och även VB) har 
gett smaskiga detaljer från Juridi
cum, men det allra mesta förblir 
internt. J a, så internt det nu kan 
bli i den här lilla stan där topparna 
regelbundet träffas på Rotary och 
alla skvallrar om alla. 

Men den borgerliga offentlig
heten, som professorerna under
visar om och som journalisterna 
läser om på sina högskolor, dit 
får skandalerna inte nå. 

Ett klassiskt dilemma för små
stadsjournalisten, efter vad jag 
förstår . Ska man hålla tyst när 
samfundets stöttor borstar var
andra på ryggen. Eller ska man 
vara Murvel? 

Vad skulle Waldemar BtUow 
eller Bengt Lidforss ha gjort åt 

· Sten Samuelson? 
Gunnar Sandin 

Tåget till SIMRISHAMN 
Simrishamnsbanegruppen • hade 
möte i Staffanstorp i måndags. Så 
många var inte närvarande men 
verksamheten är regelbunden. 

Det handlar om att återupp
rätta tågtrafiken på sträckan Sim
rishamn - Tornelilla - Sjöbo -
Malmö, "med anknytning till 
Lund". Både Vpk och Mp har for
mulerat förslag åt det hållet, men 
i de östra kommunerna tycks frå
gan in tressera samtliga partier, om 
än med växlande styrka. 

Sämre är det än så länge i Mal
mö och S~affanstorp. Lund borde 
kunna spela en nyckelroll och 
skulle ha stort intresse av banan 
som berör både Veberöd och Dal
by. 

Moderna lokaltåg är populära: 
pågatågen har dragit till sej ovan
ligt många resenärer. Sim ris
hamnsbanegruppen planerar för o
lika aktioner under våren. VB å
terkommer med rapporter. 

gr 
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Lovande 
schackspelare 
Jesper Hall, 12 år, har flyttat 
ner till Lund från Norrköping. 
I Uppsala vann han i år vpk:s 
schackturnering, i vilken alla 
åldrar deltog. Det är i egen
skap av lovande schackspelare 
som vi intervjuar den finurlige 
Jesper. 
Har du några andra meriter än den 
ovan nämnda? 

- Jag har kommit trea i SM 
två gånger för barn födda 71, har 
en fyra - fem DM och så kom jag 
trea 1 en TV-tävling med 4 000 
deltagare. 

Varför spelar du schack .? 
- Det är spännande och det är 

en sport som är bra för både fy
siken och psyket. 

Fysiken ? 
-- Ja det är jobbigt att koncen

trera sig kanske fyra timmar, och 
da måste man ha en bra fysik. 

Hur skaffar du d(g det ? 
- J ag spelar fotboll i Lunds 

FF och sysslar m ed en del andra 
idrotter också. 

Någon annan fritidssysselsätt
ning? 

- Musik och böcker. Jag har 
gått i musikklass och sjungit och 
så spelar jag gitarr. 

Hur rycKer dziw Kamrater om 
att du är så duktig? 

- I min klass finns andra som 
är duktiga i t ex friidrott och sim
hopp, så det jämnar ut sig. 

Hur mycket spelar du under 
en vecka? 

- Två kvällar plus en match i 
veckan. Denna vecka far jag till 
Svedala och spelar en juniormatch. 

Vem är din favoritschacksper 
are? 
.. -;- Kasparov. Han är ung och 
anda mycket rutinerad. Spelar 
lugnt, säkert och ibland blixtrar 
han till . 

Har du någon svag sida som 
spelare? 

- J ag är rätt dalig på oppning 
och slutspel. 

Favoritförfattare när det gäl-
ler schack? 

- Kortjnoj. 
Och i övrigt? 
- McBain och Maria Lang. 
Vad tror du behövs för att 

man ska vara en bra schackspela
re? 

- Finurlighet, att ha en känsla 
för spelet, god fysik och psyke. 
Gott mmne .. 

Tänker du fortsätta med 
schack? 

- Vi får väl se vad det kan bli 
av det. 
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i"vi3 MERA v ÄRo-- i 
l På grund av prishöjningar på 1 
1 papper och porto och i övrigt l 

höjda produktionskostnader 
l tvingas VB höja priset från l 
1 och med nyår. l 

Lösnummerpriset blir 2 :- och 
l prenumerationspriset 70:- l 
1 för helår och 35 :- för halv- 1 
l 

år. Vill man stödprenume
rera kostar det oförändrat l 

1100 :-resp 50:- (minst). l ·------------
Nödvändigt är också en del språk
lära t ex att kunna taga ut sats
delar såsom subjekt och predikat 
liksom att veta hur man känner 
igen substantiv , verb, attribut 
mm. Detta för att kunna "tära 
s1g främmande språk (också skriv
ning). 
insändare i SDS 
av Carl Henrik Högmark, adjunkt 

Absolut, de grammatiska frågorna 
får inte försummas, detta t ex för 
att kunna skriva insändare (också 
läsning). 

&&&&& 

Via sju voteringar testade Vpk si· 
na förslag. Det blev förlust 47-2 
genomgående, utom i ett fall då 
det blev 46-2. En ledamot var till
fälligt utgången. 

R eferat från Eslövs kom
munfullmäktige i Arbetet 

Jo, men det var ändå en fram
gång! Ingen dum ide det där att 
bjuda sina politiska motståndare 
på rikligt med lemonad, det ska 
vi pröva i Lund också. 

FRÅN REDAKTIONEN: 
På förekommen anledning får 
VB-redaktionen än en gång på
peka att vi inte tar in material 
från .skribenter som inte uppgett 
sitt namn för redaktionen. 

ANG. JULMATEN 
I VB :s uppskattade serie »Modern 
mat får moderna människan> 
vill jag gärna bidra med ett recept 
nu inför julen. 
~ 
Köp Konsums julkorv (utmärkt 
kryddad) och potatis (Grata är 
bäst). Koka båda i ca 20 min 
(helst var för sig) och servera 
med senap. Vid behov (eller 
vid blodbrist) kan man strö lite 
hackad persilja över det hela. 
Lättmjölk är gott till. 

Ett problem är att julkorven 
har begränsad hållbarhet. Min 
julkorv gick ut redan den 21 de
cein ber så jag var tvungen att 
tjuvstarta och kan lova att det 
smakade gott . 

Lösnummerköpare 

Upprop till 

FREDSMARSCH 

Samling på Clemenstorget kl 18 
12 december och avmarsch kl 
18.30 till stortorget. Facklor kan 
köpas . Appelltal kommer att hål
las. Fredsbön i Domkyrkan. Bok
bord kommer att fmnas i stads
hallen . Flygblad delas u t till alla 
lundabor. 

Fredsams 25 organisationer 
står bakom får 4 :e året i rad. 
Det har demonstrerats sedan 1979 
efter beslut i NATO om utplace
ringar av robotar i Europa. 

KVINNOKONST 
KALENDERN 

För fjärde året i rad utkommer nu Kvinnokonstkalendem. Temat 
• fö r 1984 är blomstermåleri och kalendern innehåller tolv bilder på 

målningar, vävnader och broderier utförda ' av kvinnliga konstnärer. 
De medverkande konstnärerna är : 

Agnes Velander 
Anna Munthe-Norsted t 
Tora Vega Holmström 
Märla Rudbeck 
Lotta Hagerman 
Ingalill Sjöblom 

Asa Bengtsson 
Elsa Giöbel-()yler 
Berit Lange 
Anna Berg 
Helene Schjertbeck 
Ann-Mari Forsberg 

fonn at 24x 16,5 cm 
; Ica-oris 25 :-) 
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KOLLEKTIVMEDLEM 

Tillfållig medlem i kollektivet 
»Glädjen», Kyrkogatan 17, sökes 
för 1/2 - 1/7 -84. Svar till te! 
12 90 98. 

BLASORKESTERN Rep. inför 
fredsmarschen på söndag 11 / 12 
kl, 18-21. 
Spelning under marschen m ån 
12/12. Samling kl 18.30, Gleerups 
hörna. Det som ska spelas m ed 
delas p å rep . 

Mån 12 dec kl 19.30 Allhelgona 
kyrk an . Luciakonsert med kom 
munal a musikskolans körer. 
Ons 14 dec kl 19.30 Arkivmu · 
seet. lwanow-duon. Verk av Tar 
tini, Bach, Mozart och S zym a
nowski. 
VPK IF Träning p å Lert.äcks -
sko lan lö 10/12 kl 16. 
Lucia loppet: Skrvllegården sö 
11/12 med början 10.30 för yng 
re. Vu xna sp ringer 4,6 km. An 
mälan kan ske p å platsen: 35 kr. 
Arr:Lugi. 

kommunistisk 
kommunalpolitik 

KOMPOLMÖTE 12 dec kl 19.30. 
F u Il mäk tigefö rberedelse. 

~ECIIDBLADET 
Denna veckas redaktion utgjor
des av: Anders Emilson, Kristina 
Lanthen och Lars Nilsson. 

~ 
KONTAKTREDAKTÖRER: Kris· 
tina Lanthen 11 30 86 samt L ars 
Nilsson 14 96 14. 
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