
Vanliga Lund, möglighetemas stad 

UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 
35 

Utkommer fredagar 1985 
Fredagen den l november 

Har vi i Lund den 
lokalpress vi förtjänar? 
För exakt tio år sedan i dag så samlades några övertalade 
entusiaster i _Ypk:s dåvarande lokal på S:t Annegatan för 
att göra det allra första Veckobladet. Ett enkelt stencile
rat A4-blad. Idag, onsdag, var samma Veckoblad arrangör 
av en debatt "Har vi den lundapress vi förtjänar?". 
Inbjudna var Jan Mårtensson från SDS, Björn Sjöö från Ar· 
betet och Björn Arvidsson från Skånskan. 
Sten Henriksson från Veckobladet inledde med att påpeka 
att Lund är den största staden i Sverige utan egen lokaltid
ning. Varför är det så? 
- Det tre malmötidningarnas lun
daredaktioner har faktiskt större 
resurser för bevakningen av Lund 
än t.ex. Hallandspostens Halm
stadsredaktion, sa Jan M. Vi är 
personellt välutrustade. Men vi· 
skriver inga lokal ledare, vilket 
kanske vore något att fundera på. 
- Men å andra sidan så kan det 
bli ett problem eftersom redak
tionens politikska hemvist 
spänner över hela fältet från vpk 
till m. 
På skånskan är situationen lite 
annorlunda ansåg Björn A. Vår 
täckning i Lunds stad är svag 
medan vi är starka på landsbyg
den. Det är en svår prioritering. 
Björn S. från Arbetet hävdade att 
Lund visst har en lokaltidning, 
Arbetets lundaedition. Men de 
flesta var nog överens om att man 
begär mer av en riktig lokaltid
ning. En fylligare bevakning av 
kultur, egna ledare o.s.v. 

Alla tre lundaredaktionerna 
ansåg sig vara mycket , får att inte 
säga helt, självständiga i sin be
dömning av vad som skall pub
liceras och på vilket sätt. 
- Vi tar inga hänsyn, sa Jan M. 

Det är med samma välbehag jag 
avslöjar en intern moderat grej 
som en intern vpk-grej. 

Frågan om kollegiala hänsyn. 
kom upp. Påverkas man som jour
nalist av ex. vis ett medlemskap i 
Rotary? 
-J ag har aldrig upplevt det som 
en belastning, sa Jan M. 
-Antingen är man med i stöd
kommitten eller i Rotary. Det är 
beroende på vilka nyheter man är 
intresserad av. Det är naturligtvis 
ett ställningstagande, sa Cajsa 
Carren, gammal VB-journalist. 

Att det är svårt att hinna med 
mer lånsiktiga reportage intyga· 
des av alla, men man fick en 
känsla av att ingen var så speciellt 
intresserad heller. 

På en direkt fråga hur man 
hade påverkats av VB svarade 
Björn S. "En ~anska försynt lay
out. När jag sa den första gången 
så la jag det bland de andra kyrk· 
liga bladen." 

En lugn och trevlig debatt som 
avslutades med att deltagare och 
åhörare drog sig mot Bredgatan 
28 för VB:s l O-års fest , som väl 
pågår än. 

LBm 

Teckning: Mårten Duner 

ll:e årg 
Lösnummerpris 2:00 

Nej, vpk-arna vidhåller sina protester mot kommunens subventionering 
av Grand och går inte på bjudningen. Dessutom har de läst senaste år
gången av Lund sett från vänster och vet hur dålig maten är på det 
stället. 

Kämpa för barnsamariterna! 
I slutet av november kommer full
mäktige att avskaffa kommunens 
barnsamariter - om allt går enligt 
planerna. Låt dem inte göra de~! 

Detta är exempel på ytterli· 
gare en social nedskärning som 
drabbar redan drabbade grupper. 
Dessutom riskerar 30 kvinnor bli 
arbetslösa. 

Barnsamariterna kommer själv 

att agera för att få vara kvar med 
nuvarande arbetsuppgifter. Alla 
föräldrar som utnyttjar dessa i 
vissa lägen - omistliga yrkes
utövare, har naturligtvis möjlighet 
att genom diverse aktioner för
hindra att beslutet klubbas. Låt 
det kosta för mycket! 

Cajsa Carren 
Frilans 



BORGERLIGHETENs 
DISKRETA CHARM 
kommer ånyo till uttryck i det 
budgetförslag som kommunfull
mäktige skall ta ställning till i slu
tet av november. Det innehåller 
ingredienser av gammalt gott bor
gerligt märke.. Den som inte har 
behov av kommunal barnomsorg, 
som inte är kvinnlig kommunal
anställd och inte är ung och har 
begått misstaget att arbeta för ett 
musik- och kulturhus behöver 
man knappast alls känna av prut
ningarna i budgeten. Skatten höjs 
inte, och livet kan flyta i stort sett 
som vanligt . Grand Hotell är bätt
re ·rustat än någonsin med de riya 
stiliga konferenslokalerna, och 
kommunen betalar klokt nog två 
miljoner för att bröderna Pauls
son skall gå bra och gästerna tri
vas. Trivs gör också Gun Hellsvik 
och ordförandena i de kommuna
la nämnderna med sina nya arvo
den, liksom fullmäktigeledamöter
na som nästa år kan debattera 
med betalning. 

Nog ironiserat. Framför oss 
ligger ett budgetförslag som inne
bär nya fördyringar och försäm
ringar av framför allt barn- och 
äldreomsorgen. Men den entydigt 
borgerliga majoritet som nu 
kommer att råda går förslaget 
igenom. 13 av 15 barnsamariter 
försvinner. Lägenhetsdaghemmen 
får kortare öppettider. Annu fler 
förskollärartjänster görs om till s k 
uppehållstjänster - dvs tjänster 
med obetald sommarledighet. 
1986 handlar det om att omvand
la ytterligare 58 tjänster på detta 
sätt. De som arbetar inom deltids
förskolan får, för att använda 
kommunalbyråkratins terminolo 
gi, en "lägre tjänstgöringsfaktor". 
På normalt språk: de får betalt för 
38 veckor i stället för 42 . Den tid 
som idag används för planering av 
verksamheten dras in. Det krävs 
ingen större fantasi eller insides
kunskap för att begripa att dessa 
förslag, när de genomförs, innebär 
försämringar av barnomsorgen 
och för de anställda - till större 
delen kvinnor. 

Kommunen får ett nytt 
hus för äldre nästa år, i Mårtens
l und. Det ger välbehövliga vård
platser och jobb. Men utbyggna
den är helt otillräcklig. Köerna till 
servicehusen växer och pressen på 
hemvården, som får ta hand om 
en allt större grupp vårdkrävande 
gamla, ökar i samma takt. Borgar
na har inte denna gång föreslagit 
fortsatta indragningar av hemvår
dartjänster. Den minskning som 
de genomförde förra året med 
miljöpartiets hjälp blev så hårt an
gripen, att de förmodligen inte vå
gar göra om bravaden på något år 
ännu. I stället ligger nu ett förslag 
om att låta nattpersonalen på ser
vicehusen få viss städning på sin 
lott. På det sättet ett tiotal tjän
ster inom dagpersonalen in. Fot
vården privatiseras. Ett sorgligt 
"besparingsförslag" är att lägga 
avgifter på trygghetstelefonerna 
för de gamla. 32 000 kronor skul
le det inbringa. I socialnämnden 
medger borgarna oblygt att det in
te i första hand handlar om att 
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Aktuell information från 
styrelser och nämnder M-
Nyheterna från Jönköping om 
uppgörelse mellan s och centern 
är uppmuntrande för svensk poli
tik, och turligt nog har Blåsorkes
tern redan "Arbetare och bönder" 
på repertoaren. Det var ingen lo
kal tillfällighet, råkar jag veta, mo
deraterna som agerade så klum
pigt och brutalt gjorde det på par
tisekreterare Danelis order och 
centern hade Fälldins personliga 
välsignelse för uppgörelsen. Men 
översatt till Lund är det inte att 
tänka på, centerpartiet är inte 
antikapitalistiskt förrän norr om 
Hässleholm. Här äter ju Nils-Arne 
Andersson ur moderatemas hän
der och är tacksam för det. Lars 
V Andersson har kanske en upp
rorsman dold inom sig, men nu är 
han ju pacificerad med en plats 
vid köttgrytorna. Se där förresten 
ännu ett exempel på min råa män
niskosyn. 

Gallerirond 
Jag ser att Ulf Laurin, den mo

derate engåtlgsdirektören i Malm
mö, tänker placera sin hustru som 
ordförande i styrelsen för Malmö 
Konsthall när nu borgarna tar 
över. Tja, så har vi ju det sedan 
länge i Lund, fast inte riktigt än
då. Bodil Ryde (m) sitter nog på 
sin plats i Konsthallsnämnden i 
Lund av egen kraft. Men resulta
tet av hennes långa ordförande
period är inte imponerande. 
Konsthallen har beskrivit en enda 
lång nedåtgående kurva vad gäller 
dess allmänna vitalitet och plats i 
Lunds kulturliv. J ag brukar blädd
ra. i protokollen från nämnden, 
och den samlade mängden av ini
tiativ från ordföranden inskränker 
sig till att hon inb j öd nämnden att 
avhålla sitt senaste sammanträde i 
det trevna men hotade hemmet. 
Jag hoppas att inte vpk-represen
tanten satte kanapeerna i vrång
strupen. 

Konsthallens situation hänger 
nog mindre samman med enskil
das ovilja än med den gediget bor-

spara utan om att "reglera beho
vet". Inget okynnestelefonerande 
i fortsättningen således! 

Bland "klippen" utanför det 
sociala området märks särskilt 
prutningen på kulturmejeriet med 
2 miljoner kronor - en prutning 
som omintetgör planerna på ett 
musik- och kulturhus i Lund . Ställ 
gärna det förslaget mot de 2 mil
jonerna kronor till Grand Hotell. 

En knapp majoritet av lunda
borna gav i valet de borgerliga par
tierna förtroendet att driva sin po
litik de kommande åren. En del 
hoppades kanske att folkpartiet 
skulle hämma högerpolitiken nå
got. Det är troligen en fåfäng för
hoppning. I Lund agerar borgarna 
som en man, och moderaterna an
ger fortfarande färdriktningen. 
Det blir vår uppgift att avslöja den 
borgerliga politiken som en poli
tik som inte tar sikte på att ge alla 
kommuninvånare en så god om
sorg och service som möjligt. Dvs 
att få den att framstå i all sin in
diskretion! 

gerliga kultursyn som präglar 
kommunens kulturpolitik. Inga 
gränsöverskridanden här precis, en 
konsthall har man väl till att visa 
konstmålningar av erkända konst
närer? Ryktet säger att Marianne 

Typisk lokal sponsor 

Nanne-Bråhammar håller på att 
bli desperat av pengabrist och då 
har vi snart sponsringen här som 
ett brev på posten. Så är läget i 
det borgerliga Lund. Det kan bli 
ännu värre, tänk om den ·andra 
moderata kvinnan i nämnden, 
Gun Persson (Leksakscity), blir 
ordförande! 

Nytt skräckbygge 
Rivningar av gamla fina hus är 

ett klassiskt ämne i denna kröni
ka, och det skulle vara en del att 
säga om Östra Torn och Gamla 
Seminariet, men i dag tar vi i stäl
let upp byggen av nya fula hus. 
Närmast tänker jag på nybebyg
gelsen i det kilformiga kvarteret 

·vid polishuset. Där hotar nu sam
ma moderna stadsförstörelse som 
tidigare drabbat gasverkstom ten 
på andra sidan. Den ser jag som 
ett skräckexempel på nybyggande 
i Lund - splittrat ,. fult, förorts-

Styrelsen för Vpk Lund vill 
framföra sina gratulationer till 
jubilaren. 

Våra förhoppningar inför de 
kommande tio åren är stora: allt 
bättre! 

I dessa tider är det inte bara 
A-pressens ledning som dröm
mer om att dess produkter ska 
bli ekonomiskt självbärande. Vi 
önskar ett Veckoblad i balans. 

Till er som gjort de tio åren 
möjliga och gjort det omöjliga: 
tack! 

Må framtiden bli nåd ig! 

mässigt. När du läser detta har 
fullmäktige säkert antagit stads
planen, dikterad av Sulcus, en av 
cementskåningarnas många identi
teter. Det ska bli fem våningar all
deles vid Västertull. 

J ag vill citera en reservation i 
byggnadsnämnden avgiven av 
Thomas Schlyter, en man som in
te ofta tar till bildspråk. Men nu 
har han inte kunnat hejda sig: 
"Förslaget får om det genomförs 
förödande effekter på stadsbilden 
på Väster. Som en stqr plog träng
er bebyggelsen fram mellan de läg
re husen i kv Gasverket och det lå
ga polishuset. FraJllför denna stäv 
som plöjer fram guppar den lilla 
blåa banken i ny skepnad som ett 
tappat kuttersmycke." 

Thomas lämnar f ö fullmäktige 
med denna veckas sammanträde, 
och är därmed ett föredömligt 
exempel på en rotation som vi 
skulle behöva se mer av. Men i de 
andra partierna tycks marmor
rövarna härska. 

Lättskrivet 
Så här i VB-jubileumstider 

undrar förstås många om det är 
besvärligt att skriva om lokal poli
tik. Svaret är nej. Sådana här krö
nikor skriver sig själva, det är bara 

· att läsa några protokoll , kolla in 
fullmäktige då och då och snappa 
upp ett och annat bon mot från 
det rökfyllda kommunalpolitiska 
köket på vpk-lokalen. Enbart brist 
på tid, otillräcklig uppmuntran 
från läsekretsen och en viss, mått
lig självkritik hindrar mig från att 
fylla VBs samtliga sidor med als
ter av denna natur. J ag ser som 
min huvuduppgift att censurera 
de grövsta tillmälena och förtiga 
de äreröriga rykten som ständigt 
cirkulerar . Det är ett rikt arbets
falt den här stan. Ta t ex det här 
nu med Tavell och det fantastiska 
pizzasyndikatet i Lund .. . Nej , 
nu måste jag skynda till j ubile
um sfirand et! 

Lucifer 

BOWLING 
Vpks korplag i bowling förlo

rade tyvärr med 8-10 mot Lasa
rettet i senaste omgången i divi
sion l. Men Vpk ligger ändå gan
ska bra till, vilket framgår av ne
danstående tabell: 

Lasarettet 
V pk 
Energiv 
Tetra l 
Posten 
Sotarna · 
S:t Lars 

Divl 
5 4 l o 52-38 9 
4 3 o l 46-26 6 
4 2 o 2 32-31 4 

: 4 l 2 l 36-36 4 
. 3 l l l 28-24 3 

4 l o 3 28-35 2 
4 o o 4 12-42 o 



Josef Stalin tyckte att rotationsprincipen var trams Uubileumsrepris, önskad av gästredaktör i.) 

-DET GALL E R ATT STÄLLNlN6 ' 

Nästa tio år 
För många år sedan läste jag en fa
scinerande framtidsstudie av en 
brittisk antropolog som hette 
"Nästa miljon år". Den lärde mej 
att inte vara rädd för att formule
ra dristiga förut sägelser. 

Men c'et går inte att gissa rakt 
ut i luften. Alla goda prognoser är 
omsorgsfullt underbyggda. Som 
utgångspunkt för min prognos tar 
jag VEs prenumererade upplaga 
1976- 1985 och den ekonomisk
historiska teorin om de långa vå
gorna (labrousse, juglar, kondra
tjev och vad de heter). 

'"" 
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studera först den vänstra, 
heldragna delen av kurvan ovan. 
Från en blygsam start sprang VBs 
upplaga i höjden och nådde 1980 
upp till 949 ex. Sen har det tyvärr 
burit utför. Men utförsbacken har 
inte varit lika brant som uppgång
en , och det är tydligt hur kurvan 
nu håller på att plana ut. 

Den logiska fortsättningen 
(den högra, streckade delen) är en 
uppgång som böljar på allvar 
1987. 1992 är man uppe i 1500 
ex, och i redaktionen tänds de ro
sigaste förhoppningar om statligt 
presstöd (som kräver 2 000 ex i 
upplaga men ger minst en halv 

miljon om året). Men ack, det är 
dags för nästa vågdal. 

I stället sprängs tvåtusenvallen 
först år 1999. Det har jag inte ve
lat illustrera, för vaJje god statisti
ker är försiktig i sina fram skriv
ningar. Dessutom heter inte arti
keln "Nästa tjugo år". 

Verkar förresten inte kurvan 
bekant? J ovisst. Här återger vi sys
terkurvan över vpk Lunds man
datutveckling under ungefär sam
ma period. Samma branta uppför 
och långsammare utför, samma 
förnyade uppgång från en högre 
nivå (det s~ta än så länge visserli
gen bara en prognos) . 
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13 1' 19 82. i' et q{ 91( 
Kurvornas slående likhet tyder 

på att de är u t tryck för en under
liggande, samhällelig lag. Nog om 
detta. 

Nej , låt oss i stället se på topp
året 1980. 

Någon förvånas kanske över 
att toppen kom så sent. 1980 ha
de det redan länge talats om "hö
gervågen" och "marxismens kris" . 
Förklaringen är nog att omsväng
ningen förvisso märktes i de te x
ter som spreds från de intellektu
ella metropolerna Paris och Stock-

holm och förstås registrerades av 
de känsligare andarna här i stan, 
men att de ännu inte rotat sej i 
den skånska myllan. 

1980 var alltså Toppåret. Del· 
tagandet i vpks förstamajdemon
stration slog ett svårslagbart re
kord. Man kunde ströva i stads
kärnan timmar i sträck utan att 
träffa på annat än vpk-anhängare . 
Men omslaget var nära. I landet 
beseglades det av kärnkraftsom
röstningen. I Lund körde vänster
offensiven slutgiltigt fast i leran 
på Sankt Hans backar. 

Lustig nog var det j u st till den 
ödesdigra, första Höstfesten 1980 
som VB expanderade till sitt nu
varande , fyrsidiga omfång. 

Det var ungefår vid denna tid 
som VB bildade skola. Här i stan 
kunde vi notera både Lunda
Gnistan, Lunda-Flamman och 
Lunda-Demokraten, den senare 
(s) , alla på olika sätt klart inspire
rade av VB. De blev mer eller 
mindre kortlivade . Uthållighet i 
tidningsutgivning på fritid är inte 
så lätt, det vet VBs redaktörer 
som sällan kommer i säng före 
klockan ett om onsdagarna, för
låt torsdagarna. 

Lite större framgångar hade 
avläggarna inom vpk, i städer som 
Kristianstad, Norrköping och 
Växjö . De lånade fräckt från VB: 
Knittes och Mannes teckningar 
spreds över landet. Fräckast och 
uthålligast är den tidning som , 
vpk-arna i Växjö sprider i mass
upplaga efter vaJje fullmäktige
möte. 

Dess mest populära inslag är 
"Vi fyra på baksidan" , där sta
dens kommunalråd ger töntiga 
kommentarer till aktuella frågor. 

ijuprblnken 
V 1 friger kommunal- och oppo
sitionsriden o m vad de önskar att 
tomten tka komma med l lr? 

Lc/111/Ut Ryde (m) 

- K raftlga svingremmer till det 
arbetande fo lket och bittra I'J 
dragamöjllgheter för de 10m redan 
har det QOtt st illt. 

Övergången till fyrsidigt var 
slutsteget i en lång teknisk och 
administrativ process. Övergång 
till först tre och sen fyra spalter, 
composersättning i alltmer raffi
nerad form, offsettryckning, över
gång till betalda tjänster för dist
ribution, tryckning och en del av 
sättningen. Men fortfarande gör 
redaktionen det mesta av sätt
ningen och alllayou t. 

Politiskt: en försiktig autono
miseringsprocess. Inte längre "or
gan för" utan "utgiven av" vpk 
och KU. 

Men fortfarande hård repres
sion mot alla försök att skriva om 
annat än Lund . 

Ack, skimret över VBs första 
barndom! Där stod vi på vinden 
till huset på Annegatan, med en 
gammal stencilapparat men med 
en stad att vinna. 

Vi har inte vunnit den än, men 
får vi tro långtidskurvan (och det 
gör vi) sker det på hösten år 
2025. Följ den spännande utveck
lingen i Veckobladet! 

Grr 
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Om lundaskalan och VB 
Det är tätt mellan tidningsjubileerna i Lund. För en månad 
sedan firade tidskriften Lundgård sin 6 5-årsdag under , enligt 
uppgift, sedvanligt studentikosa former. Det hade varit behän
digt att kunna avfärda varje tal om anknytning mellan de båda 

Lundaskolan 
J ag tänker här på försök lanse

ra begreppet Lundaskalan i svensk 
journalistik, framför allt då poli
tisk journalistik. Det skulle nog 
vara möjligt att härleda den till 
Tegner och peka på den sociala 
och regionala bakgrunden - ett 
akademiskt isolat i en provins 
som ligger långt från maktcent
rum i Sveariket, men som har 
närmare till vad som rör sig ute i 
Europa. 

Den här tänkta skolan karak
täriseras inte av någon gemensam 
politisk syn. Det gemensamma lig
ger i en viss estetisk hållning och 
den enkla tanken att det är vik
tigt precis hur man formulerar sig. 
Den enklaste notis eller det bana
laste reportage är värd stilistisk 
omtanke och bör ges ett person
ligt uttryck. Stil blir en fråga om 
moral, man kan inte skriva med 

ett blankställt pokerface. Vissa 
ord går inte att använda, en del 
vanligt förekommande ord kan 
bara citeras, och resultatet blir att 
många företeelser bara kan skild
ras med distans och ironi. Här är 
vi redan inne på baksidan av det 
här skrivsättet. Det finns ju fak
tiskt saker som förtjänar att talas 
om allvarligt och inte förses med 
reservationer i form av skämt och 
formuleringskonster . Därför möts 
skribenter av den här skolan ofta 
av anklagelser att vara lättsinniga 
och rentav frivola. Andra vanliga 
omdömen gäller bildningshögfärd, 
självupptagenhet och brist på 
kontakt med vanliga människors 
problem . Det ligger dessvärre en 
del i dessa anklagelser. Man skri
ver för likasinnade och tvekar in
te inför att ta ut svängarna. 

Det måste också framhävas att 
det faktum att stor vikt läggs vid 
den stilistiska utformningen inte 
är någon garanti för att resultatet 
blir bra. Framställningen kan bli 
överlastad och formen rentav döl
ja_ innehållet. Men ibland blir det 
ganska bra. 

Martin & Fredriksson 
Den moderna lundaskalan i 

svensk journalistik uppkom på 
femtiotalet , och jag tror att Gun
nar Fredriksson betytt mycket för 
den. Han var Lundagårdsredaktör 
och ordförande i studentkåren 
och tog med sin stil när han bör
jade på Aftonbladet. Så småning
om blev det stockholms-Tidning
en (den före den senaste tabloid
versionen) och där började han 
tillsammans med Dieter Strand , 
en annan lundaprodukt, skriva en 
i svensk press ny form av politisk 
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veckakrönika under 'signaturen 
Struve. Förebilden var uppenbar 
för oss som delade samma bild
ningsgång - det var London Diary 
i New Statesman, undertecknad 
av signaturen Critic, bakom vilken 
stod tidskriftens chefredaktör 
Kingsley Martin. Martin kom då 
och då och hälsade på Lund och 
Sverige så att vi beundrare skulle 
kunna lägga oss till med hans 
maner. I Struves krönika blanda
des belysande anekdoter med häf
tiga personangrepp och politisk 
agitation. Den fortlever f ö under 
något ändrade former i Aftonbla
det. Karaktäristiskt för formen är 
att man kan driva politiska och 
personliga övertygelser av den sort 
där man tydligt känner magstödet 
men utan att nödvändigtvis for
mulera en rationell argumenta
tion. 

Det är symptomatiskt att det 
här skrivsättet i första hand resul
terar i krönikor och kåserier, en 
lagom ansvarslös form. Sander i 
DN är ett typiskt fall. Han läste 
nån gång i början av 60-talet Gun
nar Fredrikssons bok om det poli
tiska språket, en lärdom som han 
vid det här laget omvandlat i nå
got tusental välformulerade kröni
kor med identiskt innehåll på DN s 
ledarsida. Grrs och Lucifers bidrag 
i denna tidning, Röde Orm i Arbe
tet och J an M ärtenssons lördags
krönikor i sydsvenskan utgör and
ra grenar på det här trädet. 

Krönikeformen blev dock ef
ter hand för trång för de ledande 
inom området och med ytterligare 
impulser från framför allt ameri
kansk journalistisk har några av 
dem gått vidare till det politiska 
reportaget. Dieter Strands insatser 
i Aftonbladet (det var han som 
sänkte Ahlmark genom att avlyss
na "Lycka till!" i Olofström) och 
hans lysande bok "Palme igen" är 
de främsta uttrycken för den lin
jen. Göran Skytte vågar man kan
ske räkna in i samma skola, även 
om det där är kanske mer av infly
tande från den s k nya j ournalisti
ken. Lotte Möller i Vi skriver inte 
om politik men var hon lärt sig 
skriva behöver ingen tveka om. 
Senast har 'flera av dessa skriben
ter sökt sig till nya genrer -
Dieter Strand och Olle Svenning 
arbetar ju numera också med ro
maner med politisk motivkrets. 

En student från Värmland 
Som ett bidrag till memoar

litteraturen i Lund tänker j ag här 
bara kort dokumentera VBs an
knytning till Lundagård. Jag kom 
till Lund 1958 och föll naivt och 

jubilerande tidningarna och säga att VB har rent proletära röt
ter och att vi som skriver i den alla har hämtat våra stilistiska 
ideal från Ny Dag. Men verkligheten är mer komplicerad än så. 

omedelbart i beundran för det 
skrivsätt som odlades i Lunda
gård och försökte kvalificera mig 
för medarbetarskap. Det lyckades 
hösten 62 - jag var naturvetare 
och därmed var konkurrensen inte 
så hård. Problemet var att jag re
kryterades. av en redaktör som 
kom till tidningen från Kvällspos
ten med ambitionen att göra slut 
på alla gamla dåliga traditioner 
och göra en modern nyhetstidning 
for studenter. Det tog naturligtvis 
hus i helvete. En vacker dag häng
de det en affisch på AF med en 
bild av en galje och en repsnara 
med texten "Till Lundagård med 
Bengt Göransson". Affischen följ
des upp av en namnlista på Aten 
där man kunde uttala sitt stöd för 
en mera traditionell linje i redige
ringen av Lundagård. Nyckelper
sonen i denna aktion visade sig 
vara en student från Värmland 
som jag hade jobbat ihop med vå
ren innan i uppbyggandet av kar
nevalens fälttelefonnät När j ag 
pratade med honom framkom det 
att han - i likhet med mig själv · 
men inte med någon annan i re: 
daktionen - hade plöjt igenom 
samtliga då utkomna årgångar av 
Lundagård. Han visste alltså vad 
han talade om. Opinionsyttringen 
ledde till stridigheter i redaktio
nen, några av oss som hade 
svårigheter med redaktören och 
i princip höll med oppositionen 
avgick. Kvar av medlemmarna 
blev endast en man som hette 
J onas Cornell, som försäkrade att 

l Lund flisu v, 

han visserligen tyckte som vi 
andra men att han var tvungen 
att ta hänsyn till sin karriär som 
humanist och kulturredaktör, me
dan Åke Mauritzon, Eva Malmer 
(numera Marling) och jag själv 
avgick. Det kändes snopet och 
oavslutat, men jag hade hunnit 
med att skriva några kårkrönike
punkter som jag visste skulle stå 
sig, och det var ju inte det sämsta. 
Mannen som ledde den utom
parlamentariska aktionen är den
samme som mer än någon annan 
har anslagit tonen i detta Vec
koblad och hans namn är Gun
nar Sandin. 
Livet går vidare 

Skjuter då lundaskalans träd 
nya skott? Jag är pessimistisk . 
Lundagård nu känns inte särskilt 
upphetsande, mest liknar det en 
skola för personaltidningsredaktö
rer och PR -skribenter . Fast en och 
annan litterär skönande har näst
lat sig in på senare år och det ger 
ju lite hopp. Men efter Pukas och 

· krossand et av studentrevolten har 
basen för den kultur i vilken den 
beskrivna skolan uppkom brutit 
samman och Lund minskat i be
tydelse som impulsgivare i svenskt 
kulturliv. 

· Det vore bara alltför lätt att 
ge efter för nostalgin och säga att 
allt var b ätt re förr. Men det är 
inte sant . Det fanns t ex inget 
Veckoblad på den tiden. Loppet 
är aldrig Dirdigkört och historien 
är inte avslutad, inte ens i Lund . 

Sten Henriksson 

\/~CKOBLADET! 
Kommunalpolitiken har flitigt b.evakats i VB, bl a från fullmäktiges läk
tare. Uppmarksamheten z salen ar stundom splittrad. Här har vi ertappat 
en Gammal Lundabo som inte följer med så noga i mötet. 



1975-1985 
197 5 hade Bokcafet existerat i 
fem år, och då började jag där 
under mer organiserade och ibland 
avlönade förhållanden och betrak
tade Lund som mitt igen, efter en 
lång rad år långt tidigare med 
språkstudier. Nu , 1975, var Lund 
ett annat än både tidigare och 
1985! Till Bokcafet levererades 
t.ex. Zenit, Kommentar, Häftiga 
Studier, Ord&Bild, Kvinnabulle
tinen m fl i hundratals exemplar. 
Man läste, man diskuterade och 
näringslivet fick inte härja fritt. 
En bunt Veckoblad låg på kassa
disken varje lördag. Det var också 
då en morfar gick förbi Bokcafet 
med sitt lilla barnbarn, pekade in 
och sa "Där håller terroristerna 
till .. . " Men vi fick mer beröm 
än så. I timmar smög en dag en 
man omkring bland hyllorna, log 
förbindligt varje gång vi passera
de honom. Vi blev alltmer nyfik
na på denna man som samlade 
böcker i högar. Dem ville han ha 
skickade till sin hemadress, maken 
till affär fanns inte hos honom. 
Vi samlades runt honom då han 
slutligen skulle tala om namn och 
adress: Frankrike, Paris . . . 
Etienne Balibar - var det. (Vem 
det är? Titta i en katalog från 
Bokcafet!) 

PLOCK ur VB-historien 

Femdagarstidning skulle VB alltså 
bli en gång. Utredningen lär ligga 
kvar i nån låda. 

Halvveckautgivning förekom där
emot under valrörelsen 1979. Det 
var i det sammanhanget som den 
populära spalten "Ljugarbänken" 
kom till. 

Midvinterbilagor, med ett kultu
rellt betonat innehåll, fanns under 
några år. Kanske kommer de igen. 

Val- och förstamajextra med upp
laga på upp till 45 000 ex utges 
fortfarande , t ex i somras. Men 
flera VB-skribenter brukar finna 
det svårt att skriva för en så stor 
och nollställd läsekrets. 

Bybilagor, med specialeditioner 
för Dalby, Genarp, Sandby och 
Veberöd, har utkommit endast en 
gång. Experimentet upphörde 
snabbt efter ett minnesvärt an
grepp (för osaklighet) från Marga
reta Teleman (s). 

Indragning av ett nummer har 
också bara skett en gång. Det 
var en uppgiftslämnare som fick 
kalla fötter. Den lätt reviderade 
utgåvan nådde läsarna med en 
dags försening. 

Nyhe!stidnin~ i egentlig mening 
formar VB sallan att vara. Men vi 
var tack vare kontakter först med 
nyheten om Bokcafets nedlägg
rung,. som nästa dag kom på mor
gontidningarnas löpsedlar. 

Valresultatet i kommunalvalet 
1979 var vi faktiskt också först 
med. Texten sattes kl 3, trycktes 
kl 4 och sorterades in i utgående 
post kl 6 tack vare våra vänner 
bland brevbärarna. 

Och Veckobladet? Ja, det var 
vårt språkrör. Som andra kan 
köra saker i TV kunde vi köra 
1. Veckobladet: synpunkter, bok
tips, vädjan om hjälp till kassa
pass ... men även de diskussioner 
som blossade upp på denna lilla 
häftiga arbetsplats kunde vi skriva 
om. Och få dem diskuterade. Man 
kunde känna på att ha en tidning 
till sin disposition, den verkliga 
yttrande- och tryckfriheten, som 
annars är förbehållen Bonniers. 
M"en Veckobladet gick aldrig i 
nagra ledband. Ibland kunde där 
stå något helt annat. -Ryktet 
gick ibland att VB nu skulle ta 
u~p det och d~t . . och några 
fran andra partler stod och vän
tade utanför på lördagsmorgonen. 
For det mesta var det Finn som 
kom med bladet. Han städade 
först, sen tog vi kaffe och disku
terade . Men varför blicka bakåt? 
Bokcafet tog slut, aldrig glömt, 
Veckobladet lever och har verk
ligen hälsan. Artiklarna blir bara 
bättre och bättre - ibland . Man 
klipper till och räcker fram 
handen med samma distanserade 
vänliga grin. Under dessa tio år 
har det förekommit så fma pärlor 
att jag skulle vilja se dem samlade 
i en liten fin bok - vilken histo-

Kenny Andersson heter tecknaren som ritade Bokbärarens steg ut i den 
isiga tomheten den bistra decemberdag då nyhetsbudet kom om Bok
cafäs nedläggning. 

tielektion det skulle kunna bli på 
stans skolor! 

Varfö~ har Veckobladet ingen 
dags --;- neJ, veckoverspoet/issa? 

Ma VB leva, leve det! 
Karin Lentz 

En gammal riksdagsman, vars trofasta sällskap på lån~a 
tågresor VB städse varit, bringar härmed jubilaren sm 
personliga hyllning. 

H~ll di~, Jl_eck~blad, lillen ~land pressens giganter! 
Sjalvstandtgt gar Du som fnskytt i lärdomens stad, 
om ock spendersamma rixdaxrepresentanter 
med statsmedel duschar pressjättars bettlande rad. 
Makten ej avgöra kan hur Du riktar din bössa 
Stolt över torgen bär du revoltens frygiska mössa 
Folkets tidning i sanning Du är, ty vårt Veckoblad 

skriva vi själva 
när ungarna vå·l ha fallit i sömn och pendylen slår elva. 

Hos somliga väl förargelse sprider Du stundom 
i stelbent partihierarlii och borgerskapet i Lundom 
D~ t å'r s!" n t~ min vän, ty pampen och fastighetshajen 
bor allttd Ja kanna det klia under kavajen 
Märks i staden nån lukt av skandal? Strax Du 

ivrigt ses luska! 
Likt en gråsparv Du goJ.biten hugger geschwint 
slapper sen glatt och frack t din pladuska 
i kommunalrådens flint 

Nu fyller Du tio! Må inga målqrottsbesvär få tysta 
barnet som klarsynt märker när kejsaren är naken 
Hjälp oss framgent att år 8 8 få hysta 
B-laget ut och A-laget in -
- för Lund och den socialistiska saken! 

P.S."Gör gärna det privata po
litiskt, men var beredd på att det 
tas personligt" - ur min kom
mande diktbok "I genomgångs
rum", Symposions förlag. 

Torsdagen den 30 ok t ober 1975 

Anmälan 

Namnet '1Veckob l ad et 11 berättar bok 
sta v ligen vad det handlar om : ett 
enkelt , tvås i digt blad som kommer 
ut en g~ng i veckan . 110rgan tör 
VPK l und 11 kan möjligen kräva kom
mentar en, att " Veckobl ad et " (VB 
som v i nog kommer att för korta det 
i fortsättningen) är str ikt lokal 
och i princip bara ska ta upp sa 
ker som ber ör Lund , men att det , 
som detta nurrmer visar , inte bara 
ska handla· om VPK . Vi vill efter 
fattig förmåga söka spegla den lo
ka l a rac i ka la pol i tiken i allmän 
het . De t betyder at t v i v ä l karmmar 
synpunkter och bi drag ut i från , även 
om det som synes är trångt om ut 
rymnet . 

Men namnet "Vec ko b 1 ad et 11 kan också 
ge associationer t i Il " Lunds Vecko 
b:ad1' som b5rjade utges under 1800 -
talet , så småni;,gan blev '' Lu nds 
DJgblad " rnen en t id på slutet åter 
vec kot i dn i ng , i n n an kon kurrensen 
med maln()tidningarna 7vingaoe den 
att· upphöra . Sen dess hc.Jr det in·,·e 
f ur.nits någon regelbunden l::;~kaltid 
n i ng i LL. nd . 

l en tJrspru ng l i g betyd el !>e av ord et 
är " VeckoblaUet " ändå en tidning , 
er. loka lt idni pg . Och tedsättningen 
behUver inte b l i lika anspåks lös 
son• bör ja n . 

Jag v i l l pr onunerera på Veckobladet. 
Prenumer at i on spr i s l O kr f ör 20 nr . 

NAMN : . . 

.0.DRESS •. 

Det var alltså så det började, 
på dagen för tio år sen. A v histo
risk pietet reproducerar vi även 
den första prenumerationstalong
en. Märk dock att en prenumera
tion nu kostar 80 kr för ett år. 
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Ur lundabokfloden 
Det skrivs mycket om Lund. Kanske alltför mycket. 
Det exakta antalet böcker uppsatser, tidningsartiklar, pamflet
ter, jubileumsskrifter, utredningar, broschyrer osv är det med sä
kerhet ingen som vet. En totalförteckning-Den Stora Lunda
biografin - önskas hett av många. Som ett slags tröst i väntans 

Nå, men hur ser årets skörd ut 
hittills? Om man b ortser från allt 
utom böckerna. skönlitterärt har 
1985 helt klart varit ett mellanår. 
Romaner med lundamiljö/motiv 
är för närvarande ganska sällsynta. 
Sedan flera år är det i stort sett 
bara deckarförfattarna Blom&Bo
linder, som träget i bok efter bok 
förlägger sina förvecklingar till vår 
stad. Årets bok av Blom heter 
Övertaget och Bolinders För äls
karns och mördarns sk,ull. 
Lundapoeterna, däremot, är 
många. Och ihärdiga är de också. 
Och de slår sig årligen samman om 
antologier, där Lund kan skymta 
i en och annan dikt. Föreningen 
Dikter Till Tusen kallar i år sin 
samling Årets dikter. 1985, den 
har jag inte sett än. I Världen i 
Lund, Lunds lilla Penklubbs höst
bok medverkar flera poeter med 
födelseort långt utanför vår 
kommuns gränser. I år är det där
för mer av världen i Lund än av 
Lund i världen. 

Det var allt av lundarornaner 
och lundavers för i år. Inte sär
skilt omfattande. Under flera år 
har jag väntat att 60-talet skulle 
bölja ge avkastning i romanform. 
Hittills har det varit mycket 
magert. Såhär på rak arm kanjag 
bara räkna upp Kjerstin Noren Jag 
dör av frihet (197 9) och i viss 
mån Olle Svenning Inte bli som vi 
(1979). 

Biografierna 
Inte heller i genren memoarer och 
biografier har 60-talet ännu satt 
särskilt många spår i lundalittera
turen. Årets bokskörd speglar 
andra och äldre personer och hän
delser. Per-Erik Lindahl kommer 
med När man varit vagabond ... , 
vilken bok är nummer två i hans 
nya omgång biografier om över
sättaren m.m. Eric Hermelin. 
Denna del täcker i stort sett den 
period av Hermelins liv, då han 
satt på S :t Lars och översatte 
persiska klassiker till svenska. 
(Del l heter Jag kan vissla Beet
hovens sonater!) Själv menar jag 
nog att Lindhals första Hermelin
biografi Ångest-hjulets svängnin
gar, (1976), är bättre. Säkert mest 
för att man här oväntat ställdes 
inför ett sällsamt människoöde. 
Men kanske också för att Lindhal 
i sin nya serie gärna fastnar i de
taljer. 

Vidare bland årets levnads
beskrivningar: 
Allan Green har åstadkommit en 
biografi över Hernie Schartau, 
schartauanernas lärofader, som 
verkade som präst i Lund från 
1785 till sin död 1825. Ett slags 
200-års minne alltså. Henrik 
Schartau - mannen och gärningen 
är en okonstlad minnesteckning, 
25 sidor tjock. 

Ett liv av ett helt annat slag 
möter läsaren i juristprofessorn 
Håkan Strömbergs Ett halvsekel 
som lundensisk rimsmed (som jag 
likaväl kunde ha placerat i poet
gruppen). Strömberg är ju väl 
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känd i staden för sitt goda 
handlag med tillfällighetsdikt för 
spex, bordsvisor och för nöjes 
skull. Man må ogilla de omgivan
de sammanhangen, men Ström
bergs lek med och känsla för ord 
och rim är både roande och i 
uppenbar lundatradition. Varför 
är vi inte lika duktiga på politiska 
visor? 

Bland årets biografier må ytter
ligare noteras att Knut Wicksell 
i samband med en utställning på 
UB ägnades en katalog och att 
den aviserade biografin över Anna 
Bugge ännu inte fallit i mina 
händer. 

Dan Hedmans doktorsavhand
ling Eleganta eskapader behand
lar främst Frank Hellers tidigaste 
böcker och dess litterära förebil
der. N a turligtvis skymtar l O-talets 
studentvärld och dess litterära · 
kotteri. Men för den lokalhisto
riskt intresserade ger boken inte 
något nytt. 

Lundahistoria 
"Riktiga" lundaböcker, dvs 
böcker om stadens historia, har 
det kommit ut tre stycken, näm
ligen Gulli Ekholms Kattehistoria 
och Ragnar Blomqvists sista arbe
te om stadsvallen i Lund. Båda 
kom som årets årsbok i Förening
en Gamla Lund! Katedralskolan i 
Lund 1085-1985 är en ganska 
konventionellt upplagd skolhis
toria, som börjar från början och 
traskar hela vägen fram till nutid. 
Inte roligt, men gediget. Ekholm 
livar någon gång upp framställ
ningen med att referera gamla 
skolpojksminnen. Och som vanligt 
tackar man sin lyckliga stjärna att 
man slapp gå i skolan på den 
tiden. Fattiga skolpojkar levde i 
svält och kyla, med ständig risk 
för pennalism och aga. Skol
flickor fanns j u inte . 
I stadsvallen i Lund behandlar 
Blomqvist hypoteser rörande 
Lunds medeltida befästning. Till 
den tredje boken återkommer jag. 

Jubileum 
Jubileumsskrifter tycks det vara 
populärt att producera. Fyra har 
sett dagens ljus i Lund i år. 

Äldst av årets jubilarer var 
Västgöta nation, som med buller 
och bång firade 300 år i våras, 
även i bokform. Den föga ori
ginella titeln (typiskt för alla 
fyra skrifterna) är Västgöta nation 
i Lund 1685-1985 och 15 för
fattare medverkar, därmed givan
des texten en klart snuttig karak
tär. 

På plats nr 2 - 100 år - finns 
Lunds Arbetareinstitut, vars 
fådelsedagsbok, Lunds Arbetare· 
institut 1885 ·1985 författats av 
Karin Jeppsson. Boken har tidiga
re recenserats i VB. Och scout
kåren Finn fyllde 75 år "en av 
landets äldsta" och deras skrift 
(den heter Scouter i Lund 7 5 år , 
en variation faktiskt), är frej
digt skriven och fylld av små 
foton från diverse scoutaktivi-

tider utkommer dock varje år sedan 1970 "Lund. En biblio
grafi", sammanställd av Barbro . Ohlsson, som till dagligdags 
sköter stadsbibliotekets lundasamling. 
De senaste åren har hon varje år hittat i medeltal 350 böcker, 
uppsatser, tidningsartiklar ... 

teter. En bok för de närmast be
rörda. Större läsekrets har troli
gen den yngste jubilarens bok, 
Lunds BK, 65. Det gladde mig att 
finna ett kapitel om tjejfotboll. 
Fast man undrar om det finns 
pengar i det här med jubileums
böcker, åtminstone för somliga. 
Lunds BK lät nämligen också göra 
en bok för fem år sedan, till 60-
årsdagen. Vad årets bok hette? 
Lunds bollklubb 65 år, förstås! 

Årsböcker 
Säkra kort varje år i den lokala 
bokutgivningen är årsböckerna. I 
hembygdsföreningsbranschen har 
jag redan nämnt Gamla Lunds 
årsbok, som i år generöst var två. 
Men försumma för den skull inte 
Tornabygi!en och Kulturen. 
Kommunens statistikavdelning 
står för statistisk årsbok för 
Lund, en spännande bok, ja 
rentav en guldgruva för kunskap 
om livet i Lund. Kalenderbitaren 
serveras kommunalekonomi, 
industri, förvärvsarbete, invandra
re, politiska partier, födda, döda, 
flyttade .. 

Bland årsböckerna nämner jag 
sist, men inte minst VPK Lunds 
Lund sett från vänster, som inte 
bör saknas på någon bokhylla. 
Årets nummer är förstås bra och 
kan köpas på VPKs expedition. 

Nu är jag framme vid det som 
ger volym åt en lundabiografi -
fortfarande bortsett från tidnings
artiklarna. Nämligen utredningarna 
och småtrycket. De är många. En 
stor mängd emanerar från univer
sitet och kyrka. Bland större 
kommunala utredningar från i år 
kan exempelvis nämnas de som 
handlar om sucessionslägenheter, 
avloppsråttor , socialtjänst och bil
avgaser (fast den sistnämnda har 
VBB gjort på kommunalt upp
drag.). Från Alnarp har vi en tunn 
liten kartläggning av våra parker 
och hur de används. Därmed är 
vi framme vid alla stadsplaneför
slagen och turistbroschyrerna. J ag 
tror jag stannar där . 

Tre rekommendationer 
Avslutningsvis vill jag framhäva tre 
av årets böcker, som man bör läsa, 
om man är det minsta intresserad 
av Lund. Först - men det är 
ingen rangordning - nämner jag 
Anders Andrens avhandling Den 
urbana scenen, där de första stä-

. dernas tillkomst i Danmark ink!. 
Skåneland kartläggs. Lunds grund
läggning finns med i bilden för
stås. Andren formulerar spännande 
och väl underbyggda teorier kring 
det feodala/ekonomiska samman
hang i vilket medeltidsstäderna 
kom till i norden. 

Bok nummer två är Det 
skånska kulturlandskapet, skrivet 
av ett gäng lundabiologer och 
kulturgeografer. Boken lär ut var
för det ser ut som det gör t.ex. 
i Lunds omgivningar och den ger 
perspektiv på det skånska land
skapets förändring. 

Den tredje boken är garan
terat begränsad till Lund, ja i stort 

sett till stadskärnan. Nils Palm
borgs Litteratörernas Lund har 
just utkommit i bokhandlen, när 
detta skrivs. Den har formen av 
en litteratlirantologi med rikliga 
kommentarer till de citerade tex
terna. Till den återkommer jag i 
en separat artikel i detta VB. 

Ungefär så ser årets produk
tion ut. Ett mellanår, men rätt 
typiskt. Nils Palmborg beklagar 
i sin bok, att endast begränsade 
delar av Lund är synligt i den 
lundensiska skönlitteraturen, 
nämligen universitetets, studenter
nas och i någon mån borgarnas 
Lund. Det gäller f.ö. facklittera
turen också . Årets böcker är 
typiska även i detta avseende. 



Från Egil till Niklas 
Inget tvivel om saken, Nils Palmborgs nyaste bok "Litteratö
rernas Lund" uppfyller väl de förväntningar, som kan ställas på 
den första lundensiska litteraturhistorien. Ett fylligt urval, ge
nerösa citat och en välskriven sammanbindande text. Palmborg 
är också tidsmässigt heltäckande; han startar med Egil Skalla
grimssons saga och slutar med Niklas Törnlund. Genom att 
kalla boken "litteraturörernas" ger Palmborg sig möjlig!tet att 

Det är alltså på det hela taget 
en förträfflig bok. Dock saknar 
jag en ordentlig litteraturförteck
ning. Personregister finns visser
ligen (fast man glömt Kjerstin 
Noren där), men det är inte till
räckligt för att boken ska vara lätt 
att hitta i. Och bokens fotograf 
kunde gott fått sitt namn utsatt. 

Var finns det arbetande Lund? 
Men man blir lite fundersam 

efter att ha plöjt igenom boken. 
Man har nämligen näktergalar och 
majnätter och gråa professorer 
upp i halsen efter läsningen. Nå
got annat Lund finns nästan inte 
beskrivet i litteraturen (vilket 
Palmborg beklagar i sin efter
skrift). 

En av de tidigaste texterna 
där ett annat Lund skymtar för
bi, är faktiskt en dikt från 1882 
av gymnasisten Axel Wallengren 
(sedermera Falstaff, fakir). Han 
skriver : 

Midnatt hvilar kring stl!ngrått 
tempel, 

är så allvarsamt, mörkt och stumt; 
tystnad viqa så dödslikt stilla 
öfver gator och torget skumt. 

Ljuder skrålig från supig strupe 
sprucken basröst från ödslig gränd; 
fräckt och flinigt en skofta 

skrattar, 
kinden sminkad och locken bränd. 

Stanna steg framför smutsigt 
hybble, 

famla händer kring nyckelhål, 
gnisslar förstudö" gällt på 

gångjärn, 
tystnar hastigt halfdämpadt skrål. 

Men ännu är fattiglund bara 
st affage till "överklassens njut
ningar". 

Första maj 
Första gången arbetare och ar

betarrörelse framträder alldeles 
tydligt i lundalitteraturen är 1923 
i Gustaf Hellströms roman "En 
mycket ung man". Den utspelas i 
Lund och i den finns en berömd 
skildring av Bengt Lidforss. Och 
en skildring av en förstamaj
demonstration, som med fanor 
och musik dyker ut ur Mårtens
gatan och svänger in på Söder
gatan. 

Den förste författaren av for
mat med icke-akademisk bak
grund var Nils Ludvig Olsson. 
Hans Lund är fortfarande roman
tiskt, med många inslag av lunda
vår och templets skugga. Men här 
och där i dikterna för han in nya 
lundamotiv, som tictingstryckeriet 
eller Folkets Park. I sina minnes
böcker beskriver Nils Ludvig ock
så sin egen uppväxtmilj ö kring 
Norrtull och ger glimtar från 
småfolkets liv i stans övriga ut
kanter. Hittills hade lundaskild
ringarna hållit sig innanför stads
vallarna. 

En senare utvidgning av lunda
romanernas sociala milj ö står 
Arne H Lindgren för. Hans bok 
"Kullerstensgatan", med självbio
grafisk bakgrund, beskriver en 
barndom i fattigmiljö på 20-30-
talen. Fadern var predikant, famil
jen bodde i Laboratoriegatan - då 
ett småfolksområde. Och härom
året kom Sven B Ek med "En 
grötvägrares memoarer", som 
tecknar en skollärarfamilj med so
ciala ambitioner och hämningar. 

En helt ny geografisk inmut
ning i lundapoesin hade "Lund 
sett från vänster" nöjet att publi
cera så sent som 1980. Där kunde 
man nämligen läsa Joel Ohlssons 
"En Klostergårdsdikt": 

inte strikt hålla på det rent skönlitterära, utan kan också låta 
memoarer med litterär anstrykning, tillfällighetsvers och peko
ral få komma med. Däremot har han missat eller uteslutit barn
böckerna. Jag tänker då t ex på Sven-Christer Swahns "Sten
jätten" och Karin Ingegerd Bergs "Liten i Lund", böcker där 
lundamiljön är viktiga för handlingen. 

Från Flackarpshållet 
kommer Lenin 
farande 

• på en tioväxlad cykel 
av okänt märke. 
Han gör en extra sväng 
runt Klostergården 
och alla Klostergårdens hundar, 
minst tvåtusen, 
rusar ut på balkongerna 
och viftar med svansarna 
så att det vattras 
i det röda sidenet. 

Han svänger in på gräsmattorna 
framför Fritidsgården 
just som Lunds Kommunistiska 

Blåsorkester 
brakar iväg 
med Internationalen 
så högt och så mässingsgult 
att Majakovskij vaknar upp 
bakom buskarna vid 

Bygglekplatsen 
och trevar i kavajfickorna 
efter manuskript till dikterna 
men hittar bara två tomma 

vodkaflaskor 
och ett refuseringsbrev från 
Tidens förlag. 

Det finns fler poeter från sj ut
tiotalet som har set t ett annat 
Lund. Tommy Olofsson t ex lå
ter oss möta dessertvinsdrickarna 
utanför Konsthallen. Göran Son
nevi hörde tonen från Alfa
Laval. 

Den stora arbetarskildringen 
från Lund är dock ännu inte skri
ven. 

vu•...,.·~uo Lund 
Nå, men politikens Lund? 

Framträder det i skönlitteraturen? 
· Låt oss lämna åsido beskrivningar

na från den "klassiska" tiden 
(Lidforss och gubbarna) . 

Palmborg nämner för modern 
tid två romaner, skrivna 1953 och 
1954, av Nils Kellgren. Kellgren 
var lundabo, aktiv socialdemo
krat, fack- och dagspressjourna
list Böckerna heter "Tro i alla på
sar" och "Kärlek går hem", och 
de beskriver bl a lundanazismen 
på 30-talet. Själv har jag inte läst 
dem, ännu. Men Palmborg citerar 
ett roligt avsnitt om hur det gick 
till när arbetarrörelsens pampar 
samlades på Folkets Hus för att 
avtäcka en byst av Lidforss. 

Annars är det tunt med poli
tiken i litteraturen i Lund. 60-
och 70-talen har inte satt många 
spår, även om några av de redan 
nämnda poeterna - Sonnevi, 
Ohlsson - givetvis platsar också 
i detta avsnitt. Kjerstin Noren 
gjorde ett försök i sin roman "Jag 
dör av frihet" att beskriva livet i 
den politiska vänstern. Olle Sven
ning, som kom från det social
demokratiska Malmö, håller sig 
mer till SSU-sidan i boken "Inte 
bli som vi". 

Mycket återstår 
Trots att Lund är en av Sve

riges mest omskrivna städer (kan
ske den mest omskrivna, om man 
undantar Stockholm, tror Palm
borg), så återstår mycket att 
skildra. Det är fortfarande univer
sitetslivet i stadskärnan som domi
nerar bilden av Lund. Norra Fäla
den, arbetslivet, kvinnorna, den -
borgerliga vardagen - allt detta 
saknas. 

i. 
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Ett försenat reportage 
Ko~mitten ~ör år~ts höstfest beslöt vid sitt utvärderingsmöte 
~tt mte kand~dera ~.gen. Detta och andra omständigheter - t ex 

en. ekon~miSka ~?rlusten - gör det till en rimlig gissning att 
det mte blrr fler hostfester. Som en sentimental påminnelse om 

_Yilken njutning det var att 
strova. omkring där i Folkets 
Par~ l h~lgen, alltmedan gegga
moJan tilltog och duggregnet 
avbrots av hällregn och en och 
~nan förvirrad solglimt! Men 
~et kulturutbud - överallt på
gick aktiviteter! 

Duo Tut Tut till exempel en 
tubaist .och en sångerska, som helt 
kongemalt framförde tankeväc
kande och vackra stycken av 
B!,echt, Olle Adolphson m fl. 
Tänk er en samba där tubaisten 
stampar en takt och klappar en 
mottakt!. Eller ett stycke som het
te ungefar .A l()nely woman, gjort 
av en ~d hisskotare, tror jag de sa, 
har &lomt hans namn, men man 
forstar att han såg och tänkte en 
hel del när han skötte sin hiss ! 

Eller den afrikanska dansgrup
pen, tre trummare och sex dansa
re, varav, såvitt jag kunde bedö
ll_la, en~ast två trummare var rik
t~ga afrikanare! Men i dansen och 
t!11mmandet var sån intensitet och 
SJälvklarhet, smidighet och styrka 
parad med. de.n härligt hetsiga 
rytmen att Jag f1ck rysningar lärJgs 
ryggraden och osorterade förnim
melser om dansernas (gemensam
m~?). ursprung, om våra kroppars 
moJligheter att uttrycka känslor 
och h?r rörelserna ser ut: här ana
des ).azzdans, latinamerikanskt 
men aven svens~ folkdans _ ja, 
kanske var det forresten avsikten, 

"Er sj älvtillräcklighet mot vår 
ungdom" löd den (självtillräckli
ga?) slutstrofen vi fick med oss ut 
från det f,!lturistiska tältet, byggt 
av folk fran Nya LEF. Provokati
va ord , liksom hela föreställning
en. som bjöds i tältet, men också 
spannande, fantasieggande, tanke
bryt~de. Ett bygge av byggnads
ställnmgar och stegar med avsat
ser för. s~olar och bord , en skylt
~ocka 1ford spetsbyxor dinglande 
1 tak. et, en sönderslagen tv, en 
stencilapp~at, (suprematistiskt?) 
målade ansikten osv. Futuristerna 
hade samlat ord från höstfestens 
publik och länkat samman dessa 
slumpmässiga ord till en dikt som 
inför våra ögon skrevs ut , tryck
tes upp och som vi alla unisont 
läste, samtidigt som vi åstadkom 
bedövande eller kanske rent av 
ordförstärkande oljud. Dikten 
blev faktiskt förvånansvärt me
ningsfull, och ja . . . vacker. En 
futurist läste en dikt om hur Or
det fått grepp om och betydelse 
for honom, Majakovskij s väsen 
genomsyrade orden. Ett mimiskt 
framförande av vad ja<> tolkade 
som ungefär "den enes 

0

död den 
andres bröd" eller vår oför~ åga 
att kommunicera med varandra 
vår ~xistent~ella ensamhet - myc: 
~et illus~atlvt, får jag säga, fann 
Ja~ futu~!Sternas minspel och åt
b()rder. liksom fysiologiskt-ana to
miskt overtygande och riktigt! 

Fredrik II av Preussen - den såkallade store -befall
~e att alla gazetter som hävdade en annan mening 
a.n Konungen, skulle hängas ut i officinernas fönster 
ttllräckl.~gt lågt, så att var och en bekvämt skulle 
kunna lasa dem. 
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~.lltid informat!V.• . van!igen roligt, vänligt ironisk t, 
zblli;nd skarpt, S]alvzromskt däremellan, uppfriskande 
var1e vecka, understundom retfullt till förbannelse: 

Hurra för Veckobladet! 
Må det leva i hundrade år! 
Må det alltid hänga lågt! 

Joachim Lentz 

den sista (?) Höstfesten publicerar vi nedanstående skildring. 

PS. l .~tället för höstfest kan man förstås hitta på något nytt 
och frackt . 

irJte v~t jag, jag bara njöt, njöt och 
lat m1g sugas in i dans- och trum
VIrvlarna. 

Det klassiska fick också sitt 
Det är något alldeles särskilt att 
e~te~ en lång söndagsfrukost med 
tldrungsläsning tämligen grundligt 
for en veckodags skull få cykla 
ner ~d tolvsnåret och lyssna på 
k.lass!S.k gitarr och klarinett/flöjt/ 
tmwhiZzle. Alltmedan man dric
k~r sitt påtårkaffe, följer rök
slingan frfu.I bordsgrannens ciga
rett o c~ kann~r en o höstlig syrlig
he.t stramrna m fran den öppna 
d.orren.. En ~andfull tappra var 
VI, rikligt belonades vi: Börje och 
Bosse spelade mycket av Börje 
något av Bosse och resten av fö; 
~~okända kompositörer. Det var 
1rlandskt, latinamerikanskt, östra 
Tornpolska, falsk Chopin, etyder, 
stycke No l - You won't come in 
sen st~cke No 2 -Yes, you won't 
come m · · . med stillsamt mellan
P!at och en och annan underfun
dighet. Tre papper på notstället 
hade de och på dessa vände och 
Y!ed de gång på gång under en 
t1rn~es stämningsfullt program _ 
och mte begriJ?er jag hur tusan de 
lyckades krama ut så mycket skö
na toner ur dessa futtiga ark! 
Men fint var det - en själens sön
dagsfrukost skulle man kunna 
saga. 

Blåsorkestern. I regn, rusk 
orkan, storm - där står dom: 

Vilhelm Ekelundloppet 
IGEN 

I år blir det treårsjubileum för 
Vilhelm Ekelundloppet, som går 
pa julaftons morgon mellan järn
vagsstationen i Eslöv och ett ima
ginärt målsnöre utanför Kondito
ri Lundagård . Banrekordet för lö
pare ligger på 1.30.06 och avser 
en icke uppmätt sträcka på säkert 
under 20 km. Men att vinna den
na tävling anses egentligen som en 
s111ula ofint och det vanliga är att 
tatklunga springer i mål sam-
tidigt . . 

Vilhelm Ekelundloppet arran
geras av Vpk IF och sponsras av 
Veckobladet. Tävlingen är garan
terat avgifts- och prisfri men tra
di tionen bjuder att m~ efteråt 
far te och saffransbullar i kollekti-

våra trogna kärnpar och envisas 
med de gamla, outslitliga kamp
låtarna. Och en och annnan ny -
denna gängen en som hette Gra
tis l~ft, den rent av bet sig fast 
lite 1 huvet, den blir nog snart en 
"klassiker". Vi som lyssnat under 
lång tid på blåsorkestern märkte 
också att det hänt saker och ting 
~ed .den, den liksom mognar sta
digt 1 klang och framförande. Jag 
är alltid lika förväntansfull när in
strumenten lyfts till munnarna 
()Ch aldrig blir jag besviken. Fast 
ibland lite förvånad . . . 

Mellan varven kunde man lyss
na på dragspelsmusik i Caft!tältet 
eller piano och fiol, folkmusik, 
60-talsrock och på dansbanan hör
des ett purungt rockband och 
gamla välkända Climax. Ja, deras 
sköna, smekande tradjazz-toner 
var det sista jag hörde innan jag 
gick hem i duggregnet. 

Allt såg och hörde jag inte, en
dast något berör jag här, men allt 
var lika spännande och höll lika 
hög klass! Ett fåtal var vi som 
tagit chansen till njutning dessa 
två dagar. Men måtte a1Ia ni som 
jobbar med detta år efter år inte 
slås ner av fåtalig publik och eko
nomisk förlust (sic!) - Höstfest
dagarna är en av årets höjdpunk
ter och jag kan bara hoppas att 
fler ska inse detta innan arrangö
rerna ger upp! J ag vill då inte vara 
utan dessa dagar! 

sia 

v: t "Glädjoen", tre trappor ovan
for lundagardskonditoriet. 

o ~et . är f ö en flexibel tävling 
pa sa v1s att man alternativt kan 
välja att cykla eller gå. Och man 
ka? s tar ta från Örtofta eller 
Stangby om själva sträckan skulle 
upplevas som alltför lång. Intres
serade kan kontakta Finn tel 
129098. ' 

Att d"'nna påminnelse kommer 
redan nu sammanhänger förstås 
m:d. att det är hög tid att påbörja 
trarnngen. En möjlighet att testa 
formen infinner sig den 14 decem
ber då Lugi ordnar "Lucialoppet" 
u te ! Skry lie. Det är visserligen b a
rapa 4,5 ~m, men man kan ju vär
ma u~p ~nn~n genom att jogga 
runt pa milsparet 

Sportred. 



Redaktörernas favoriter 

DUBBLA BUDSKAP 
J ag deppade. 

- Vänsterns väg är nederla
gens, suckade jag. Barsebäcksver
ket kör för fullt , Tempos p-hus är 
byggt. Nu verkar det som om sla
get om kabelteve är förlorat: para
bolantennerna är uppe och tele
verket har öppnat en stor butik 
mitt i Lund. Folk lyssnar inte på 
våra goda argument. 

- Felet, sa Gustaf, med väns
tern är att den inte har förstånd 
att anpassa sina argument efter 
konjunkturen. Inte går det att rya 
om "faran för ett amerikanskt 
livsmönster" när allt amerikanskt 
är inne. Tänk i stället så här : vad 
är c\et som är ute mest av allt? 

-Du menar ... ? 
-Jag menar, sa Gustaf, att 

man ska utnyttja att en av anten
nerna är tänkt att ta in program 
från DDR. Nåt land som är mer 
ute har jag svårt att tänka mej. 
Vpk bör alltså utanför telebutiken 
placera en person som bär på ett 
plakat med texten NEJ TILL 
OSTTYSK KOMMUNisTPROPA
GANDA - NEJ TILL KABEL
TV' 

- Det låter faktiskt rimligt, sa 
jag. 

- Visst, fortsatte Gustaf. Me
toden kan tillämpas i många andra 
sam manhang. Vem bryr' sej om 
Västra Ringen annat än en hand
full örnsin ta småfågelsvänner? Bi
lar är Inne nuförtiden. Parollen 
bör därför lyda BILARNA SKA 
VARA I STAN- INTE UTE PÅ 
ÅKERN! 

- Men jag vill inte ha bilar i 
stan heller, kved jag. 

- Dumheter, här finns de ju 
redan, och de bekämpas effekti
vast genom individuell småterror, 
sa Gustaf som lär ha tvåtusen av-

brutna radioantenner på sin bal
kong. Och ta detta med kollektiv
trafiken, ett ord som naturligtvis 
skulle vara bannlyst i individualis
mens tidsålder - folk får associa- · 
tioner till kollektivjordbruk och · 
elaka folkkommissarier med'knut
piska. Nej, kör i stället med DET 
SOM ÄR BRA FÖR SAAB-SCA
NIA ÄR BRA FÖR LUND -
KÖP FLER BUSSAR! 

- Men många av våra med
lemmar och sympatisörer kan nog 
bli villrådiga, invände jag blekt. 

- J a, medgav Gustaf, men då 
får man slå dom i huvudet med 
Lenin. Den mannen var inte nådig 
mot dom som inte förstod dialek
tiken. Men förresten, 'det är kan
ske ingen bra metod. Lenin är ute 
hos vpk-are som har läst Arvids
son/Berntson. Men Mao går bra, 
det där om att simma som fisken i 
folkhavet. Många i vänstern är 
grundligt trötta på att alltid vara i 
opposition. De vill säga populära 
saker. Därför är det så genialt med 
Jörn Svenssons och Vpk Skånes 
nya paroll NEJ TILL LÖNTA
GARFONDER! 

- Det där har du fått alldeles 
om bakfoten, sa Jag skarpt. Läste 
du inte dementin. 

-Jag läste rubriken, och ingeh 
normal tidningsläsare läser mer, 
fastslog Gustaf. Sannerligen, J örn 
Svensson är en man som kan sin 
Hegel och sin Lenin och har för
stnt betydelsen av dialektik och 
dubbla budskap. Mera sånt! 

Grr 

PS 
Jag beklagade mej hos min vän 
förläggaren över att VB okritiskt 
gjorde reklam för APKs möte där 
en sovjetisk katedermarxist skulle 
tala om Marx. Kunde han inte gå 
på mötet och skriva ett kritiskt re
ferat? 

- Icke, sa förläggaren, jag har 
hört professor Pankav förr och 
skriver inga referat från hans före
drag. Inte heller skulle jag referera 
en match med "Lillen" Eklund. 

Lasse Svensson har valt detta kå
seri från 1983, huvudsakligen för 
dess postscriptum. Redan då 
fanns det de som insåg "Lillens " 
kfpacitet. ' 

Med anledning av att kommunfullmäktige den 31 maj 1979 
avslog vpks motion om bojkott av sydafrikanska varor, med 
28 röster mot, 26 för och l O nedlagda. 

Varor från Sydafrika 
bör vi väl bojkotta 
det tyckte tjugosex 
men inte tjugoåtta 

Att borgarna sviker 
det kunde vi ju gissa 
må stadens alla hundar 
nu på borgarna kissa 

1 Men att sossar la ner' röster 
det var väl dock ett svek 
av Larry, Birger, Nisse 
och Anders Ek 

Internationella frågor 
hör inte till vår ort 
vi tänker inte mycket 
men vi tänker fort 

Kommunisterna håller vi 
stramt i herrans tukt 
skolelever gärna 
äter sydlig frukt 

Men för svarta afrikaner 
blir det hårda bananer .. . 

Vald av Grr, för den fina dagermanska tonen. 

Mjau 

Allas favorit: Manne s klassiska illustration av v pk .Lunds C?själviska och 
ihärdiga insatser för att baxa den lokala Arbetarrore/sen 1 ratt Iage. 
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Lars Nilsson äter gärna Första
majspannkaka och Lucifer styrker 
sej ofta med en klunk Köld
blandning under kulna höstkväl
lar. 

Min första 
majspannkaka 

Som köksfilosof är det inte of
ta jag kan göra personliga reflexi
oner i spalten, men idag kom jag 
på en osökt association från den 
kommande helgens aktiviteter att 
tänka på den första av de två kvin
nor vid namn Maj, med vilka jag 
har haft djupare relationer. Hon 
kunde laga underbart god majs
pannkaka. Till minne av henne 
rekommenderar jag en sådan till 
nu på söndag: 

2.5 dl vetemjöl, 0.5 tsk salt, 
6 dl mjölk, 3 ägg, 2-3 msk smör, 
1-2 små burkar majs. 

Sätt ugnen på 225 grader. 
Blanda mjöl och salt i en hög skål 
eller tillbringare. Tillsätt mjölken 
litet i sänder och vispa till en jämn 
smet. Vispa i äggen. Rör i majsen. 
Smöij en långpanna väl. Häll i 
smeten. Grädda mitt i ugnen tills 
pannkakan har fått en gyllenbrun 
färg, det tar ca 20 minuter. Skär 
den i bitar. Garnera med röda 
flaggor. 

Råd från 
Miljöpartiet 

- Hjälp ti ll att bevara naturen. 
Sylta in en ekorre . 

Vandringssektionens 
köld blandning 

Såg att VB hade ett recept 
från VPK s vandringssektion. Här 
kommer ett till. 

J o, det är så att det mest kri
tiska momentet i en skånevand
ring under den kalla årstiden (från 
oktober till april) är den s k blå 
timmen, alltså vid skymningen. 
Då är- man mör och öm och stel 
och kanske blåfru sen efter tre 
mils vandring på den vindpinade 
slätten och längtar efter vila och 
värme. Men ack nej: nu ska gran
ris brytas, vindskydd resas , vatten 
hämtas, ved samlas och ved antän
das - vilket inte alltid är så lätt 
efter en lång och sur vinter. Det 
väntar alltså några timmars hårt 
arbete. 

Då sitter det fint med Vand
ringssektionens Köldblandning. 
En kåsa fylles till drygt hälften 
med Svenskt Dessertvin och däri 
slås några rejäla klunkar punsch. 
För att det inte ska bli alltför 
jolmigt spetsar man med något · 
Bäsk: det hör ju till blå timmen 
att man dricker saker som inne
håller malört. 

Hemma i stugvärmen kan 
blandningen låta förf<irlig, men 
tro mej , den fungerar. Hemlig
heten är naturligtvis all sötman 
som gör spritdrycker lätta att 
få ner även nedkylda och höjer 
blodsockerhalten, något som ger 
en stimulans utöver den från 
alkoholen. 

Grr 

Miljöpolitiken har alltid spelat en 
viktig roll i Veckobladet. Lars 
Borgström har plockat fram upp
maningen från 1984. 
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Om den fullständiga demokratin 
Om jag förstår Ulf Nymark 

rätt så fmns det bara en förnuftig 
ståndpunkt om vpk vill framstå 
som ett demokratiskt parti och 
det är att man i ett socialistiskt 
Sverige skall kunna rösta fram en 
återgång till kapitalismen. Men är 
det verkligen förnuftigt att redu
cera socialismen och den socialis
tiska demokratin till något som 
man röstar fram ena dagen och 
kanske röstar bort tre år senare. 
Kan inte oklarheterna i vpks parti
program bero på att frågan är lite 
mer komplicerad än så? 

I början av detta århundrade 
vann arbetarrörelsen och vänstern 
(med hjälp av liberalerna) sin 
kamp för allmän och lika rösträtt. 
Visserligen är mina kunskaper i 
arbetarrörelsens historia bristfälli
ga men efter vad jag kan förstå så 
stod inte arbetarna med mössan i 
hand och bad snällt om att få vara 
med att rösta utan man kämpade 
på många olika plan för sin rätt 
till demokratin. Eftersom aröetar
rörelsen ansåg att rösträtten var 
alldeles nödvändig i ett demokra
tiskt samhälle hade man naturligt
vis ingen tanke på att avskaffa den 
igen. Man bad, så att säga, inte om 
att få införa den allmänna röst
rätten på prov. 

I dag har vi kommit därhän att 
alla ser rösträtten som något själv
klart och utom all diskussion trots 
att det ju är fullt möjligt att , ge
nom en grundlagsändring och i 
"demokratisk ordning", avskaffa 
den igen? Men vad skulle hända 
om en majoritet, av någon anled
ning, ville avskaffa minoritetens 
rösträtt? Skulle minoriteten, av 
hänsyn till demokratins spelregler, 
tiga still? 

En viktig bit fattas i den sven
ska demokratin: ekonomisk de
mokrati. Bristen på ekonomisk 
demokrati "neutraliserar" till stor 
del de övriga fri- och rättigheter
na. Det som skiljer vpk från so
cialdemokratin är ju bl a överty
gelsen att ingen riktig demokrati 
går att uppnå så länge som för 
folkflertalet livsavgörande beslut 
fattas av en liten grupp kapital
ägare som i första hand ser till si
na egna profitbehov. 

Att även lyckas uppnå ekono
misk demokrati kan, enligt min 
mening, ses som ett steg framåt av 
samma avgörande betydelse som 
rösträttsreformen. Naturligtvis 
räcker det inte att flytta över be-

slutsrätten till en liten partielit, 
utan de människor som berörs av 
besluten måste också ges möjlig
heter att delta i beslutandet. Man 
kan också uttrycka det som så att 
den politiska demokratin skall ut
vidgas till att omfatta även landets 
ekonomi i sin helhet (om än inte 
in i minsta detalj). 

Om vi är överens om att den 
ekonomiska demokratin är av 
samma dignitet som rösträtten, 
kan vi nog också komma överens 
om att det är ingenting som man 
röstar bort över en natt. 

Givetvis kommer samma prob
lem att uppstå i en socialistisk de
mokrati som i de borgerliga demo
kratierna. Vilka gränser skall sät
tas för yttrandefriheten och poli
tisk verksamhet som riktar sig 
mot demokratin? Som exempel 
kan man ta de fascistiska och ra
sistiska grupper som alltmer öppet 
för ut sitt budskap i Sverige. Det 
förefaller mig ytterst svårt att be
kämpa dessa grupper utan att göra 
ett visst våld på yttrandefriheten. 
(J ag hoppas ovanstående inte tol
kas som ett försvar för de oaccep
tabla inskränkningarna i de demo
kratiska fri- och rättigheterna i 
Sovjet t ex där ju bristen på poli
tisk demokrati i praktiken elimi
nerar den ekonomiska demokra
tin). 

Ulf Nymark påstår att vi nåd
de ut med vår politik. Jag vågar 
påstå motsatsen. Vi har en vettig 
analys av det kapitalistiska sam
hället som vi har väldigt svårt att 
nå ut med på grund av vår egen 

Ett motto som återvänt till ursprunget. Hälsningen: "Välkommen till 
Skåne, här läser vi Sydsvenskan" fängslade nykomlingen i Lund vid 60-
talets början. Den apterades 1976 till att handla om vpk Lund, och 
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oförmåga och socialdemokratins 
starka ställning . Vad vi däremot 
saknar är ett konkret alternativ 
till det kapitalistiska samhällssys
temet - ett alternativ som är så 
gripbart och hanterligt att det går 
att få människor att engagera sig 
och ta kamp för det. Vi har helt 
enkelt alldeles för lite att nå ut 
med och det påverkar givetvis vår 
egen kampvilja. 

Det förefaller mig rätt fånigt 
att börja diskutera socialismens 
avskaffande innan vi ens har gjort 
klart för oss dess irmehåll. 

Gunnar Be/in 

BORGMJISTAREGATAN 13 
371 35 KARLSKRONA 
TELEFON 0455 vx-19280 

Kälm Yeokobladet 

Insändar & och debattavdel
ningen har förstås varit viktig i 
VB. Vi funderade på att välja nå
got historiskt exempel, men pågå
ende debatter är naturligtvis långt 
bättre än avslutade. Därför sätter 
vi här in ett inlägg av Gunnar Be
lin. Se även Ulf Nymarks bidrag i 
nr 32 och Roland Anderssons i 
nr 33, samt alla som säkert kom
mer att publiceras under hösten 
och vintern i detta ämne, bl a 
som ett resultat av en nyss påbör
jad studieverksamhet i vpk Lund. 
Skriv gärna själv! 

Jag hade tänkt skriva en h7llningskaDtat 

till denna din stora dag 

stämningsmättad ooh stram i kTadrat 

ooh i högstämda ordalag 

Ken där gick en gräns 

för min rimkompetene 

Det blev bara sånt 

man kan sjunga och tralla 

med hejfaderittan 

ooh tjofaderalla 

s! jag tänkte att "laoh 

jag -skiter i väsoh 

jag skriver al rakt ndd 0011 Ue.t ooa jag tu• '·' 

Harde lfäran p! tiolradaD 

L(uJ {?o~ u~( 

~ECKOBLA.D~ 
Denna jubileumsbilaga gjordes av 
Ingrid AndrE!, Lars Borgström och 
Gunnar Sand in . 

övertogs i den formen av bl a vpk-arna i Kalmar, i Piteå, på Södermalm. 
Nu har VBs trogne och mångsidige tecknare Göte Bergström återfört 
den till tidningssfären. Vi tackar Sydsvenskan för lånet_ 



Ryde vinner om mejeriet 
Mycket talar för att Lennart Ryde och Rune Linder kommer 
att gå segrande ur striden om Kulturmejeriet. Deras strategi, att 
fördröja och förhala i tre år och hoppas på borgerlig majoritet 
efter årets val ser ut att lyckas. Visserligen har de borgerliga 
partierna lovat att bygga Mejeriet, men i mindre skala, på ett 
sådant sätt att föreningarna knappast är intresserade. 

"Busarna" Ryde och Linder 
och "mjukisarna" Hellsvik, Lytt
kens och Andersson strävar mot 
samma mål, att spara 13-14 mil
joner, men med lite olika medel. 
"Mjukisarna" är utan tvekan 
smartare. De kan står där med ett 
erbjudande som ungdomarna, om 
de skall bevara sin sj älvrespekt, 
tvingas säga nej till. 

Fp-ironi 
Det är ett slags ödets ironi att 

folkpartiets valframgång kan bli 
dödsstöten mot mejeriet. Folk
partiet är j u trots allt det enda bo r
gerliga parti, som röstat för meje
riet och som dessutom förklarat 
sig helhjärtat stå på ungdomarnas 
sida. Genom att fördubbla sin 
styrka i Lund var det fp som vann 
tillbaka makten åt de borgerliga 
efter det röd-gröna mellanspelet 
1982-85 . Nu röstar man tillsam
mans med moderaterna och cen
tern för att mejeriet inte skall få 
kosta mer än 11.5 miljoner i stäl
let för de 14 som behövs. 

Alla som är någorlunda insatta 
i projektet vet att det inte tål en 
sådan prutning. Så som Kultur
mejeriet ser ut i dag, utarbetat av 
ungdomarna, arkitekter, politiker 
och tjänstemän på fastighetskon
toret, är det redan ett "snålhus"! 
Man har gjort alla besparingar som 
varit möjliga. Det är enklaste ma
terial och behandlingar och mas
sor av ideellt arbete. Det enda 
man inte prutat på är sj älva iden: 
ett levande hus där olika kultur-

former kan mötas. Och det har 
aldrig varit tal om enbart musik. 

Industrilada? 
Nu kommer moderaterna med 

tqtalentreprenad som kungsvägen 
till besparingar. Det är en bra upp
handlingsform ibland, men defini
tivt inte för kulturmejeriet. I prin
cip kan det innebära att en bygga
re föreslår rivning av mejeriet och 
i stället en "industrilada" med 
replokaler, konsertsal och kafe. 

Vill moan bevara mejeribygg
naderna sa tvmgas man att göra 
mgrepp för ca 5 miljoner för att 
komma ner tiJl 11.5 miljoner i 
b>:&gkost~ad. J?et beror på att 1.5 
miljoner 1 projekteringskostnader 
redan är använda och till ingen 
nytta om man skall göra om me
jeriet , och att det tar minst ett år 
till innan man kommer igång med 
byggandet och då går 100 000 kr i 
månaden till i automatiskt ökande 
byggkostnader. slutsatsen är att 
då går inte kulturmejeriet att 
rädda. 

Behöver Väster 
sina parker? 
Det behövs fler bostäder på 
väster. Befolkningsunderlaget 
minskar. Den service som 
finns är i farozonen. Det lär 
finnas förslag om att bygga 
hus i några av Västers parker. 

Härom veckan pratade Patrik 
Grahn, landskapsarkitekt, om 
"Parker och naturområden på 
Väster". Han har varit anställd av 
kommunen och inventerade då 
bl a Västers parker. 

Ett sviktande underlag 
Befolkningen minskar på Väs

ter. Fortsätter detta kan en del 
av den service som fmns försvin
na eller försämras. För att undgå 
detta kan man bygga fler bostä
der. 

stadsarkitektkontoret vill 
bygga mer på Väster och helst så 
billigt som möjligt. Billigast blir 
det om det redan finns gator och 
ledningar för vatten, el och avlopp 
framdragna. Var finns dessa plat
ser på Väster? Det firms ju inga 
rivningstomter kvar. Nej men det 
fmns parker. Parker som tjänste
männen inte tycker används sä 
mycket. Som Mästers park eller 
delar av Vildandsparken och Pat
rik Rosengrens park. Andra för
slag är att bygga på gårdarna längs 
Byggmästaregatan. Detta sas vara 

förslag som stadsarkitektkontoret 
på allvar arbetade med. Vad säger 
man på Väster om detta? 

Var är folket? 
Varför är det så få människor 

i Mästers park? Parken är tråkig. 
Träd av en sort och buskar av en 
annan omgärdar den. I mitten 
fmns en stor grönyta. En lekplats 
fmns i ett hörn. Där är det lite 
trevligare. Men det finns inget 
som drar en till den parken. 

Hur används den? Barn leker 
där ibland. Hundar rastas på mor
nar och kvällar. Ibland slår en cir
kus upp sitt tält. Brännbollstur
neringar och solidaritetsfester fö
rekommer. Men det är inte ofta. 
Den är ganska tom. Tom på folk 
och innehåll. 

Vad skall man göra för att få 
lite fason på parken? Om man nu 
vill ha den kvar. Göra den till en 
tältplats på somrarna? Bygga en 
plaskdamm? En park för små 
djur? Göra den inbjudande med 
olika träd och buskar? 

Vi behöver gröna platser med 
träd och buskar an tingen vi går 
bland dem eller står på andra si
dan gatan och beundrar dem. Jag 

·tycker att vi behöver parker på 
Väster. 

UH 

T j u sig forskning 
kontra vardaglig 
Det skrivs då och då om forskning i pressen. Ibland plockar man 
fram ett enskilt projekt i offentligheten och nagelfar det med 
lite skandalartad vinkling. Byggforskningen har varit illa ute med 
mätningar av gamla människor som går på övergångsställen och 
nu det senaste: att det är hopplöst att städa badrum. Det är så 
vardagligt att det görs trivialt och löjligt. 

Men jag måste erkänna att for
skarna försvarade sina problem
ställningar väl. Det är faktiskt 
märkligt att badrum fortfarande 
är så svåra att städa. Och det be
rör ju varenda människa här i lan
det eller hur? Det jag funderar 
över ibland är bara om det behö
ver bevisas vetenskapligt i av hand
lingsform. Räcker inte alla kvin
nors (och hoppas jag allt fler 
mäns) vardagserfarenhet? Tydli
gen inte. Nu väntar i alla fall jag 
på att Lunds Kommunala Fastig
hetsbolag tar det här till sig och 
bygger om alla badrum så att de 
blir lättstädade. 

En kontrast 
I kontrast till det vardagliga 

har vi det tjusiga. En forskning 
som det är svårt att fatta vad den 
egentligen ska vara bra för, vad 
den egentligen går ut på fast det 
låter fint. För nog är det tjusigt 
att bedriva forskning som kan 
"inspirera världen till den öppen
het och ansvarskänsla inför värl
den som kännetecknade åren 
kring 1968". Den ska inspirera 
och väcka debatt. Där sj älva meto
den "ger en fantastisk möjlighet 
att åstadkomma sam tal tvärs över 
de akademiska ämnesgränserna". 
Där meningen är att fånga "sam
spelet mellan kunskap och erfa
renhet och om drömmarnas möte 
med verkligheten inom forskning 
och planering". 

Nog blir man nyfiken, inte 
minst om man är lite till vänster 
och gärna vill ta del av forskning 
där forskare vågar antyda sina 
värderingar som utgångspunkt. 
Har ni gissat vad det handlar om? 
Om inte ska jag lämna några led
trådar till. 

Gentil donation 
Den försiggår inom vårt eget 

universitet. Materialet har nyligen 
överlämnats till en mycket impo
nerad överbibliotekarie vid UB. 
En gentil donation helt enkelt. Så 
gör som några av oss - rusa dit 
och begär materialet. För säker
hets skull bör d u nog säga att det 
handlar om de videoinspelade in
tervjuerna (ett hundratal) med 
kända personer. Som Electrolux
chefen Werthen, Alva Myrdal, en 
av de första kvinnliga studenterna 
eller någon intressant professor. 
Långa, amatörmässigt inspelade 
intervjuer. 

J a, det är aldrig ointressant att 
höra folk berätta om sig sj älva. 
Det blir en del av historien. Om 
det är syftet med forskningspro
jektet skulle det definitivt ha bli
vit bättre om någon skrivit en bio
grafi eller om någon proffsig 
intervjuare med dito filmare gjort 
jobbet. Men det är klart - syftet 
var ju något helt annat, eller? 

Jag har grubblat mycket över 

detta. Det måste ju ha kostat 
massor att resa kors och tvärs över 
världen och videofilma. Det måste 
vara fråga om något alldeles extra 
eftersom de snåla anslagen till 
humanistisk och samhällsveten
skaplig forskning tillhör de vanli
gaste samtalsämnena vid universi
tetets institutioner. Så jag tänkte 
att det måste ha författats en väl
skriven forskningsrapport, byggd 
på detta material. Men någon så
dan syns inte röken av. 

Det citerade syftet har j ag 
hämtat från tidningen "Vi" nr 
42. Det har varit bilder i lokal
pressen av donationshändelsen 
också. Jag har t o m för mig att 
där stod att vanliga människor 
skulle kunna använda de här vi
deofilmerna i studiecirklar. J ag 
grubblar fortfarande över hur de 
här filmerna ska kunna fylla det 
tjusigt formulerade syftet. J ag 
undrar rent hädiskt om vissa for
skare egentligen vet något om 
verkligheten. 

Geografisk dimension? 
En dag ska jag ta mod till mig 

och fråga henne själv, Anne Butti
mer vid kulturgeografiska institu
tionen. Inom parentes blir det 
också spännande att få höra om 
den geografiska dimensionen. Hit
tills har jag bara kommit på att 
det måste vara att intervjuperso 
nerna är bosatta väldigt långt ifrån 
varandra. 

Jag trodde först att detta skul
le slås upp som nästa skandal vid 
Lunds universitet . Men inte. Total 
uppbackning. Och det är klart att 
det är tjusigare än toalettstädning 
även om videotekniken som me
tod är densamma. 

Häromdan slog mig plötsligt 
en tanke. Jag tror jag ska be att få 
titta på intervjun med Werthen. 
För tänk om de här två forskarna 
hade samarbetat för att hålla kost
naderna nere. Eller om tekniken 
utvecklats så att två videofilmer 
kunde samköras på något sätt. Då 
kanske man kunde få se Werthen 
städa ett badrum. Det borde vara 
ett möte mellan dröm och verklig
het. Jag börjar tycka det är riktigt 
spännande. 

Il 
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ljugarbänken 
Har ni något gott att säga om 
Veckobladet så här inför tioårs· 
jubileet? 

Lennart Ryde (m) 
För all del, jag har alltid känt 
sympati för den pravdainspirerade 
layouten med små rubriker, tät 
text och strikta svarta streck. 

Nils Arne Andersson (c) 
Det är positivt att vi "ljugare" får 
förbli evigt unga likt grekiska gu
dar, så att lundaborna kan finna 
tröst i att det ändå finns något be· 
stående i denna föränderliga värld. 

Postadress. 

GILLAR VPK LUND 
KABEL-TV? 

Häromveckan var jag på in
formationsmöte om kabeltvns 
framtid i vår stad. Försöksperio
den löper nämligen ut till nyåret. 
Nu måste man bestämma sig för 
om vi ska ha lokalkanal och alla 
satellitprogrammen för evigt. I så 
fall måste kommunen lägga ut en 
massa pengar på att inrätta en me
dieverkstad (eller vad det heter) 
och anställa någon/några som skö
ter det hela. Den kommunale tv
utredaren Arne Garpe och de som 
arbetat med lokalkanalen vill 
hemskt gärna ha det så. 

För att inte tala om hur gärna 
Televerket vill håva in Lund. På 
industri- och affärssidan går näm
!igen datoriseringen (och därmed 
utnyttjandet av Telverkets alla 
kommunikationsnät) snabbt och 
lätt. Medan vi på hushållssidan är 
hemskt mycket trögare. Telever
ket vill med alla medel snabba på 
oss. Dess representant på mötet, 
Sune Larsson, rentav hotade oss 
med att, om vi inte säger ja och 
amen genast, så hyrde de ut ka
nalen till nån annan. Och här an
tydde han rentav skånepartiet el
ler något likvärdigt. 

Till m ätesarrangörernas heder 
ska sägas, att man även släppte 
fram Lasse Svenberg, känd ifråga
sättare i dessa sammanhang, re
daktör för Filminstitutets tid-

skrift "Teknik och människa". 
Svanberg tvivlar framför allt på 
det socialt önskvärda i det hög
datoriserade/tv-iserade samhälle 
som vi håller på att skapa oss. 
(Läs hans bok "Bekvämlighetens 
triumf.) Som en följd av teknik
utvecklingen på "hushållssidan" 
kan nämligen 90-talets viktigaste 
kulturpolitiska fråga formuleras: 
"Stanna hemma eller gå ut?" 

Och kommunens politiker? 
Många var där med (de gamla) 
kommunalråden i spetsen. En
dast en av dem, en miljöpartist, 
hade en tydlig åsikt i kabel-tv
frågan. Han sa nej. De andra ver
kade lite uppgivna, utvecklingens 
slavar. Sa, att man får väl följa 
litet grand, satsa en smula, tillsät
ta en arbetsgrupp, och hoppas att 
inte det värsta händer. Men vad 
tycker vpk Lund? Har partiet nå
gon mediapolitik, lokalt? Efter
som man rentav läi ha producerat 
ett valprogram till lundakanalen 
är man kanske rentav för lokal
tv? Papprena på bordet! 

Antirasism på skolorna 

Ebba Lyttkens (fp) 
Veckobladet har lärt Hampus och 
mig den sant humanistiska visdo
men att det påhittade är sannare 
än verkligheten - och tänk så 
mycket roligare ! 

Birger Rehn (s) 
Som gammal lundabo m åste jag 
konstatera att Veckobladet var 
bättre förr. Det behövs förnyelse, 
och ta bort alla nötta skämt som 
får oss gamla lundabor att sätta 
morgonfrallan i luftstrupen på 
fr~dagsmorgnarnal 

Kjell Dah lström (mp) 
Väldigt fint att Veckobladet ges 
ut på miljövänligt papper så att 
varje ord i tidningen därigenom 
framstår som ekologiskt riktigt. 

I dagarna har en ny elevföre
ning bildats på Spyken - "Spy
ken-elever mot rasism". Det är 
inte bara i Lund som sånt här 
poppar upp. överallt i landet 
börjar ungdomar reagera mot 
förtrycket i Sydafrika och även 
mot den allt tydligare rasismen i 
Sverige. Ett tecken på det sist
nämnda är att Rör inte min 
kompis-märket har sålts i cirka 
200 000 exemplar på ett par 
månader. 

Nå, vad är det då "Spyken
elever mot rasism" ska försöka 
åstadkomma? Jo först och främst 
ska man bilda ett kontaktnät mel
lan alla skolråd i Lund och få 
igång informationsverksamhet i 
skolorna om rasismen i bl a Syd
afrika, ordna stormöten med före-

läsningar, ordna namn- och övriga 
insamlingar. Kort sagt, man ska 
göra vad som länge behövts - slå 
tillbaka rasist- och nazisttenden
serna, vara en bred, partipolitiskt 
obunden massrörelse för solidari
tet med förtryckets folk - tyngd
punkt på Sydafrika, och därige
nom driva igenom politiska krav i 
kommunen. Exempel på sådana 
skulle kunna vara att kommunen 
slutar inhandla varor från Syd
afrika och att man bojkottar alla 
företag som har något som helst 
samröre med det landet. Det sista 
är inte minst viktigt. Kunde man 
få alla kommuner med på detta 
så fick vi en landsomfattande, 
verkligt total bojkott av Sydafri
ka. 

FIRMA "CHEFENS KUSIN" 

Högklassiga middagar tillagas i ert eget hem. Flexibel pris
sättning. Stora som små sällskap. (VB använder FIRMA 
"CHEFENS KUSIN" M ,;na tioh>iubilo".) 9 
Kontakta David Kallds, tel 046-125381. ~ 

POSTTIDNING 

Nytt & Nyttigt 
Veckobladet fmns fr o m i dag 

onsdag till regelbunden försäljning 
mitt i Lund. Det är miljöpartiet 
som hyrt kiosken mitt för Klos
tergatans mynning i Kyrkogatan 
och döpt den till Nytterian. Bland 
övriga tidningar har man alltså 
gett plats för VB. Kanske är det 
tidningens småskalighet som till
talar. 

Förutom nyhetstidningar (som 
VB) och andra skrifter säljs också 
godis. Men det är alternativt och 
garanterat nyttigt godis, sådant 
från Seger. 

Nytterian håller öppet mån
fre kl16-18, lördagar 9-13. Fast 
slår det hela väl ut ska man försö
ka öka öppettiden, framhåller 
man i kiosken. Från VBs sida öns
kar vi lycka till, men det måste er
kännas att vi på vpks vägnar av
undas den utmärkta iden. 

PS Betänk att handeln i tio
hundratalets Lund började just 
på den gatan, och i såna kiosk
liknande salustånd. 

A 

BLASORKESTERN. Sö 3.11 kl 
19 rep på Palaestra, ryskt. Öl ef
teråt. Idaröd 16-17.11! 
VANDRINGSSEKTIONEN . Fre 
1.11 kl 15.12 avfärd från Lund C. 

LILLA TEATERN. Lä 2.11 kl 
19: SöndagscafE!t med Chaplinfil
mer (på video, dessvärre). Fortsät
ter hela natten . 

konvnunistlsk 
kommunalpolitik 

Må 4.11 : kompolmötet är inställt. 
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