
JESZCZE POLSKA NIE ZGINE-LA 

lf~(~Jlf)IIJ~Jll)l~'l, 43 UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 

Utkommer fredagar .1981 7 :e årg. 
Lösnummerpris 1 kr 

Fredagen den 18 december 

solidaritet! 
Den polska arbetarklassens kamp för självklara demo

kratiska, fackliga fri- och rättigheter avbröts med auktori
tära väldsmetoder natten till den 13 december. 

Den polska krisen kan inte lösas med krigslagar, ej heller 
med konfrontation. Polens framtid är idag synnerligen oviss, 
landets sociala, ekonomiska och politiska problem förvärras 
för var dag. 

De åtgärder den polska regeringen vidtagit förvärrar pro
blemen ytterligare. Detta i ett läge då alla progressiva krafter 
i Polen borde samverka för att lösa landets problem. Dessa 
problem är en intern angelägenhet för hela det· polska 
folket. En eventuell inblandning av utländska makter och 
intressen kan under inga omständigheter tolereras. 

Den demokratiska och socialistiska utvecklingen i Polen 
måste fä fortsätta. Undantagslagarna måste upphävas. De 
häktade medlemmarna i solidaritet och Förenade Polska 
Arbetarpartiet måste omedelbart friges. 

Lund den 15.12.81 

KU-SKANE VPK-SKÅNE 

SAMMA POLISER DÄR SOM HÄR 
J ag tvekade inte då styrelsen ring
de upp mig i söndags eftermiddag 
och frågade om jag ville vara med 
i en enkel demonstration mot 
övergreppet i Polen. 

- Har ni tillstånd för det här? 
- Tillstånd? sa jag. Måste man ha 
det för en sån här liten demon
stration? 

Klockan sju kom jag ner till 
stortorget där vi hade en bande
roll och några kamrater med fack
lor. 

- Det är klart att man måste. Vi 
har kollat upp och inte kunnat 
hitta något tillstånd. Så det är ba
ra att packa ihop. SOLIDARITET MED »SOLIDARITET» 

Vi stod där ett par stycken. En 
höll en fackla och jag delade ut 
flygblad till förbipasserande . Efte): 
en halvtimme kom en polisbil sak
ta rullande på cykelbanan. (Bara 
likbilar kan köra lika sakta som 
poliser.) Ska dom nu komma och 
bråka? Nej dom försvann runt 
hörnet. Vi hämtade andan och 
fortsatte vår lilla demonstration 
mot militärens och polisens över
grepp mot yttrandefriheten i 
Polen. Då kom bilen tillbaka. Den 
körde upp på trottoaren och två 
poliser steg ur. 

Vi fick veta att tillstånd söker 
man i god tid , och hinner man in
te skaffa något tillstånd får man 
låta bli att demonstrera. 

Vi packade ihop och gick till 
lokalen. På vägen dit kunde vi inte 
undvika att fundera över det bi
sarra att polisen stoppat vår de
monstration för yttrandefriheten i 
Polen. De två poliserna hade sä
kert inga baktankar med sitt in
gripande. De följde bara reglemen
tet och sina order, det gör poliser
na i Polen och Chile också ... 

Lars Nilsson 

Med ovanstående paroll gick 
Vpk och KU i Lund snabbt ut 
och uppmanade till en demon
stration, som bl.a. skulle inne
hålla krav på att de häktade 
medlemmarna i solidaritet och 
Förenade polska arbetarpartiet 
omedelbart måste friges och att 
undantagstillståndet måste upp
hävas (när detta pressläggs är de
monstrationen förhoppningsvis 
genomförd.) 

Till att bö~a med försökte 
Vpk få till stand ett samarbete 
med Lunds socialdemokrater, 

men dessa avvisade - efter en del 
förhaJningar - inviten och började 
istället själva organisera ett möte. 

Redan i söndags, efter det att de 
första alarmerande rapporterna in
kommit, organiserade -Ypk en 
protestaktion på stortorget med 
facklor , en banderoll och flyg
blad. Efter några timmar avbröts 
emellertid den stillsamma aktio
nen av lundapalisen med motive
ringen att inget tillstånd givits. 
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SOLIDARITET och (S)olidaritet 

När demokratin våldtas i öst lider 
de socialistiska strävandena bak
slag i väst. När "diktaturens krea
tur" häijar i öst triumferar reak
tionen i väst. Men när de socialist
iska krafterna stärks i väst och bi
drar till att mildra spänningen 
mellan militärblocken, då ökar 
möjligheten till en demokratisk 
utveckling i öst. Detta är grund
valen för arbetarrörelsens solidari
tet över gränserna, för gemenskap 
mellan dem som kämpar för de
mokrati och socialism i väst och 
i öst. 

Införandet av militärstyre i Po
len natten till den 13e dec kan 
ha varit uppmarschen till ett ne
derlag för den internationella so
cialistiska och demokratiska rörel
sen av samma mått som Ungern 
1956 och Tjeckoslovakien 1968. 
Men det är alls inte avgjort. 
Tvärtom fmns det mycket som 
talar för att det senaste årets de
mokratiska landvinningar inte helt 
kommer att omintetgöras, att så 
att säga kontrarevolutionen mot 
"Solidaritets andra revolution" 
(J aruzelski) inte kommer att upp
nå en fullständig seger. Demokra
tisträvandena har nämligen en so 
lid folklig förankring och solidari
tet en ansenlig styrka, medan 
denna "kontrarevolutions" in
hemska bas i auktoritära delar av 
militären och i odemokratiska 
delar av kommunistpartiet kanske 
är bräckligare än vad lördagsnat
tens skickligt genomförda opera
tion ger vid handen. Inför den 
närmaste tidens kraftmätning be
höver således de socialistiska och 
demokratiska krafterna i Polen 
allt vårt stöd . Inte bara för att 
"rädda vad som räddas kan" , inte 
bara för att upphäva undantags
tillståndet, u ta n med målet att 
fullfölja den socialistiska och de-

mokratiska utvecklingen. 
Vad gäller de principiella frå

gorna om demokratiska fri- och 
rättigheter, om nödvändigheten av 
en fri fackföreningsrörelse osv, är 
Vpk:s uppfattning glasklar . Redan 
på söndagen reagerade partiled
ningen med avsky mot de militära 
och polisiära metoderna att hand
ha politiska konflikter . Aven lo
kalt kom uttalanden från Vpk
Lund , och på tisdagen från Vpk
Skåne och KU-Skåne med krav på 
upphävande av undantagslagarna 
och frigivande av de häktade med
lemmarna i Solidaritet och För
enade polska arbetarpartiet. Fr o 
m söndagen har vi haft manifesta
tioner på Lunds gator och torg, 
med kulmen i gårdagens demon
stration. 

Torsdagens demonstration var 
en av många i landet och i världen 
som hölls med anledning av soli
daritets demonstration i Warsza
wa. På andra håll hölls demonstra
tionerna av en enad arbetarrörelse 
men i Lund avböjde SAP och LO 
inbjudan att delta , för att idag i 
stället ordna ett eget möte på 
stortorget. Detta möte, som möj
liggjordes genom Vpk-Lunds väl
vilja (vi hade tillstånd för planera
de aktiviteter), har vi inte blivit 
inbjudna att samarrangera, utan vi 
mer eller mindre direkt ombetts 
att hålla oss därifrån. Denna orga
nisationsegoism skadar solidarite
ten med den polska arbetarrörel
sen, som j u är mycket betjänt av 
stöd från kommunistpartier i väst. 
SAP:s sekterism kommer att nå 
ytterligare oanade höjder när 
(mörk)gråsossen och kommunist
ätaren Frans Nilsson i kväll ska 
piska upp stämningen och göra 
den halsbrytande ekvationen Jaru
zelski =Werner. Sådan är solidari
teten av märke (s). 

Politisk aritmetik 
Den som har läst fredagens 

tidningar har redan facit i hand. 
»S gör upp med borgarna» är sä
kert rubriken i Arbetet och Syrl
svenskan toppar nog med >> Bris
tande demokratisk trovärdighet>>. 
Eller blir det bara notiser, kanske 
rentav tystnad? Spännande, myc
ket spännande. 

Vad det gäller är ett till synes 
oskyldigt valärende på torsdagens 
kommunfullmäktige: val av hu
vudmän till Lundabygdens spar
bank . Sparbankslagen föreskriver 
att en sparbank ska ge ett visst 
lokalt lekmannainflytande genom 
att kommunfullmäktige ska utse 
representanter för allmänheten i 
proportion till partierna. Tanken 
är ungefär densamma som när det 
gäller nämndemän. Lundabygdens 
sparbank har 15 sådana huvud
män - varav några kvinnor - och 
för att få en kontinuitet bland 
dem ordnar man så att 5 nyväljes 
varje år. Nu kan det ju vara svårt 
att få en rättvis proportionalitet 
när det är så få åt gången, men 
med god vilja går det: under man
datperioden 76 -79 valde social
demokrater och borgare omväx
lande 2 respektive 3 personer och 
man fick den av lagen åsyftade 
fördelningen: 8 borgare och 7 
socialdemokrater. 

Scenförändring 

sorten. Vpk-are skulle kanske se 
efter vem som får låna pengar och 
till vad, kanske skulle det dyka 
upp fastighetsägarnaron som The
landersson, Tavell och Ohlsson -
man kan ju inte veta så noga . Ur 
sparbankens synpunkt skulle det 
ju vara lyckligt om man kunde be
fria sig från misstankar om olus
tig användning av pengar, så det är 
säkert inte därifrån motviljan mot 
vpk-representationen kommer. En 
borgerlig vän framkastade tanken 
att de som röstar på V pk inte har 

så mycket pengar, särskilt inte på 
banken, och visst ligger det väl en 
del i det. Å andra sidan är ju den 
fyrtiagrarliga röstskalan avskaffad, 
men det kanske inte gäller här? 

Dansk regeringsbildning 

I kommunvalet 79 kommer så 
Vpk in i fullmäktige med sådan 
styrka att det skulle få en repre
sentation: en korrekt fördelning 
skulle nu ge 8 borgare, 5 social
demokrater och 2 Vpk-are. D
cember 79 är det inga problem, då 
välj s 3 borgare och 2 från s. 1980 
ser s vartåt det lutar och det upp
repas : det kommer att bli 9 borg
are och 6 s och man rustar sig till 
strid. I sista stund upptaeker man 
att en förändring skulle ge Vpk 
platser och då släpper man kra
ven. När du läser det här har sä
kert socialdemokraterna och borg
arna för 3 :e gången sett till att 

-----------------------------!hålla Vpk utanför. S- linjen i 

Borgarnas och socialdemokrater
nas agerande i denna sak är natur
ligtvis juridiskt tvivelaktigt och 
värt ett överklagande. Sparbanks
lagen ska inte få myglas bort på 
detta sätt . Men det intressanta är 
som vanligt inte juridiken utan 
politiken. Det här är en uppgö
relse mellan borgare och social
demokrater som ju inte är ovan
lig i Lund s politiska historia. Dess
värre kan den inte uteslutas i 
framtiden heller. Nästa kommun
val kommer med all sannolikhet 
att ge upphov till en balanssitua
tion där varken socialdemokrater 
eller de tre borgerliga partierna 
kommer att ha ensam majoritet. 
Vem kommer att göra upp med 
vem? Det blir nästan som en 
dansk regeringsbildning. Nyckel
rollen innehas av s. Folkpartiet 
är otänkbart som partner - de är 
bara vingelpettrar, tycker s. För 
centern går det åt helvete i valet 
och misstron åt det hållet är 
grundlagt med 6 år av Fälldin. 
Miljöpartiet kommer s inte att 
vilja ta i med tång. 

NOTISER: 
VPK LUND LÄMNAR 
SVENSKA FREDsKOMMITTEN 

Vpk Lund säger upp sitt kollek
ti va medlemsskap i Svenska Freds
kommitten. l en stund då frjads
frågan är angelägnare än någonsin 
och den all männa fredsrörelsen 
glädjande nog växer, är det be
klagligt att Svenska Fredskommit
ten genom sitt okritiska ställnings
tagande för den ena av kärnvapen
stormakterna riskerar att skada 
denna rörelse. sty relsen 

BRÖDERNA PAULSSON 
Lundias ägare bröderna Paulsson 

kan nu sägas ha gjort sej förtjänta 
av beteckningen »riksbekanta ho
tellsvindlare>>, sedan det kommit 
fram hu r de i somras lyckades 
övervältra en förlustborgen om 
15 miljoner kronor på Lunds 
kommun. Snyggt gjort - om man 
ser det ur deras privatekonomis
ka synpunkt. För gotlänningarna 
är det inte fullt slllustigt. 

Och de tta Lund, där bröderna 
i vissa kretsar väckt beundran 
som >>framgångsrika företagare»? 
Ja här arrenderar de Grand och 
ka'mmunen har gått i borgen. På 
Gotland va r Vpk enda motstånd
arna mot äventyre t med Snäck, 
hår har Vpk varit lika ensamma 
mot Grand . Vi hoppas att vi irfte 
får lika rätt som våra partikolle
gor därborta, men det kan gå illa 
för Lunds kommun. Bröderna 
Paulsson klarar sej nog. 

UNDANTAGSLAGEN BORT 
Riksdagen har i veckan upp

hävt den lag som man mot Vpk:s 
och Per Gahrtons röster införde 
häromåret och som gav ett antal 
högre statliga ämbetsmän en juri
diskt pr ivilegierad undantagsställ 
ning. Bra. 

Den internationella uppmärk 
samheten kring lagen gjorde det 
för pinsamt att behålla den. Den 
uppmärksamheten är till ' stor del 
resultatet av det outtröttliga ar
betet från en person, Reinhard 
Helmers. Detta bör uppriktigt 
erkännas, alldeles bortsett från 
RHs polem iska överslag mot Vpk 
och inte minst mot Vpk Lund i 
olika sammanhang. 
SÖLVE JOHA'NSSONS gs 
AVSÄGELSE 

Vpk beklagar att Sölve Johans
son avsagt sig sitt uppdrag som 
suppleant i fastighetsnämnden. 
Sitt medlemsskap i partiet bröt 
Sölve Johansson redan för ett år 
sedan, mim han förklarade då att 
avhoppet saknade politiska motiv 
och att han gärna hade sitt upp
drag kvar. Eftersom Vpk Lund 
bedriver en bevarandepoli tik i 
stadsbyggnadsfrågor tyckte vi att 
det var bra att Sölve Johansson 
med sin sakkunskap på området 
fanns kvar i fastighetsnämnden. 
Han förklarar nu att han anslu
tit sig till >> konservatismen>>, men 
om han tror att han ska få gehör 
för sitt engagemang beträffande 
de gamla husen hos de konserva
tiva partierna lär han bli grundligt 
besviken. styrelsen 

Lund är klar: hellre en borgare 
än en vpk-are. 

De tunga pågarnas koalition 
Nej , lösningen är naturligtvis 

en nykter uppgörelse mellan mo
derater och socialdemokrater, 
partier med sunt förnuft som vet 

Goda middagar vad man kan göra med en kom-
Här frågar man sig om det är munalrådspost och kan ta vara på 

viktigt att ha huvudmän? Jag pensionspengarna, partier utan 
vet inte: nuvarande huvudmän är vacklan eller flirtande med till-
i första hand kända för att äta den falliga miljöopinioner. Det blir en 
årliga bankmiddagen, som lär vara koalition som ger Lund de parke-
god. Den samlade erfarenheten av ringshus det förtjänar. Motsätt-
de aktuella per~Sonernas intresse av ningar , jovisst, men man vet var 
att ifrågasätta, ta upp problem man har varandra och det mesta 
och allmänt på ett aktivt sätt före- kan säkert lösas över en sup och 
träda allmänheten säger mig att en smörgås. Lite gnällande från 
det nog inte blir så mycket av den ungdomarna i SSU, men sånt går ._ __ .::_ _____ .:.., _____ ,ju över. Alla är vi ju om än inte 

1 ooo NAMN infödda så dock lundabor. 
Klostergårdens byalag har sam- Alltså: samförstånd över parti-

lat in 1000 namn på sina protest- gränserna (s) och (m) är mitt 
listor mot Västra ringen, den pla- grundtips. Jag har förstått att det 
nerade genomfartsvägen söder om 
Klostergården. i tidningskretsar är vanligt att slå 

Länets vägförvaltning har gj ort vad om öl och en knake om hur 
en utredning, där de granskar kon- det går. Finns det nån som vill 
sekvenserna av fyra olika sträck- hålla emot? God helg! 

ningar av vägen. Byalaget kräver .J(-· .. . ·. Lucifer i ett brev till kommunstyrelsens 
ordförande Sverker Oredsson, att 
få skicka representanter till det 
möte där utredningen ska presen-
teras för kommun ledningen. 



Från fackeltåget 
Fackeltåget mot kärnvapen, 
kvällen före Lusse, blev en 
stor demonstration med mån
ga nya ansikten: 2 l 00 hade 
mött upp från centrum och 
de fyra väderstrecken (stads
delstågen var resultat et av e t t 
lyckat nytänkande). 

Det var väl inte precis stäm
ning för att sjunga internationalen 
under de blåvita banderollerna 
och Fredskommitten hade inte 
lyckats få med några anti-imperia
listiska plakat, vad vi kunde se. 
Men det var ju inte heller menin
gen: kärnvapen dödar såväl adel, 
präster, borgare som bönder och 
arbetare! 

Även om en del vänner av ord
ning rynkade på näsan när bis
kopen talade, så var det inte så få 
av Lunds odogmatiska vänster 
som efter mötet letade sig in i 
kyrkan för att digga stämningen. 
Nå, Lunds kommunistiska blås
orkester hör ju i andra samman
hang till domkyrkans husband , så 
det var väl inte särskilt märkvär
digt. 

Vacklande välden 
De flesta gick nog ändå till 

stadshallen där det bjöds på glögg 
och uppträdanden: Karin och 
Gunnel dansade njutbart och 
Kvinnocentrums sånggrupp "Näl
lorna bränns" övertygade särskilt 

med sitt potpuri på gamla freds
sånger. Bland andra attralc.tioner 
hörde fredsforskaren Jan Oberg , 
som u !vecklade sina tankar från 
appellmötet Han framförde bl a 
åsikten att supermakterna i själva 
verket har mer som förenar än 
som skiljer: de är bägge vacklande 
välden med inre problem och som 
har upphört att vara modeller för 
omvärlden. Om 20 år, menade Jan 
Öberg, kommer kanske Sovjet och 
USA att få känna hotet från asia
tiska stormakter. 

Innebär det att Västeuropa 
bör liera sig med Kina och J apan 
för balansens skull eller ska vi 
chansa på en snabb nedrustning 
innan allt blir en enda stor Öst -
Väst - Syd - Nord- konflikt? 

Smått oroade av dessa nya per
spektiv gick vi ut i den kalla Lus
sekvällen, som redan böljat gen
ljuda av ungdomars sorglösa skrän. 

BOKCAF T 
Det är ännu inte klart om Bokcafet kommer att 

sJu ta sina dagar med likvidation eller konkurs. Men i 
vilket fall kommer verksamheten att avvecklas under 
de närmaste månaderna. 

Men Lund kommer förr<~ • ) < !ligen ändå inte att bli 
utan en vänsterboklta !l del. Det finns planer p å att 
starta ett nytt Bokcafe (arbetsnamn: Lilla Bok
cafet) . Det kommer i så fall att ha ett mer begränsat 
sortiment och vara utan postorderförsäljning och 
cafeverksamhet. 

Bokcafet sjunker med flaggan i topp 
kan man väl säga när, samti
som likvidationsbeslutet tas, 

ca fet ger u t en 3 04 sidor tjock 
och en " Bok om böcker" 
sidor. Det är dock Kultur-

Bokcafe'ts Vänner som 
som ägare, vilket gör att inte 

ev vinst hamnar i det såll som 
likvidat ionsbo utgör. Och kul-

. kan kanske komma 
ela en roll vid en ev rekon
ian av Bokcafe't! 

, det är inte det enda ar-
för att köpa dessa 

, som tillsammans bara 
60 kr. Katalogen, som har 

en enkel och snygg layout, för
tecknar ju ca lO 000 titlar radikal 
facklitteratur på de nordiska och 

de stora västeuropeiska språken! 
Titlarna är i stort uppställda enligt 
bibliotekens klassifikationssys
tem , vilket ökar bokens värde som 
bibliografiskt hjälpmedel. 

Vill man bli riktigt klok så 
läser man katalogkomplementet 
"Bok om böcker", i vilket 25 be
märkte - ofta lundensiska - fors
kare ger vägledning i sina respek
tive områden. Det är inte alltid 
lättlästa, men förvisso innehålls
~ättade essäer det rör sig om . 
Aven denna bok ger bibliografiska 
data för vidareläsning. Kritik: Mer 
läsvänligt om texten legat på två 
spalter. 

Uppmaning: För din egen och 
Bokcafe'ts skull , köp böckerna! 

Inget Lund utan Bokcafe 
tycker Vpk-Lunds styrelse och 
fortsätter : 

Vänstern i Lund behöver ett 
----------------------------in,rti;~:li t oberoende bokcafe, 

som görs för att ombilda Bok
cafe'ts verksamhet till ekonomiskt 
acceptabla former. Detta sker f n 
bäst genom att ställa personella 
resurser till förfogande, genom att 
fortsätta handla på Bokcafe't, ge
nom att bidra ekonomiskt till en 
rekonstruktion via Kulturförenin
gen Bokcafe'ts vänner, postgiro 
93 38 25-2, eller åtminstone köpa 
den otroligt billiga nya katalogen, 
som tillsammans med litteratur
vägledningen omfattar nästan 500 
sidor, i butiken eller genom in
sättning av 60 :- på Kulturförenin
gen Bokcafe'ts vänners postgiro. 

Poetisk masslinje 
Lund är en stad med tradi
tioner. Vilka man fastnar för 
beror väl på personlig lägg
ning och i viss mån p å tillfäl
ligheterna. Som det här med 
de årligt återkommande lyrik
aftnarna på AF som ordnas 
av föreningen "Dikter till tu
sen", inte för att jag normalt 
lägger ner så mycket tid på 
poesi, men just dessa träffar 
vill jag inte gärna missa . 

I en avspänd atmosfar fram 
träder här mest yngre , okända 
skalder, vilka låtit sig publiceras 
i den lyrikanto.logisom ges ut a,v 
ovannämnda torenmg. Syftet ar 
ideellt och det hela finansieras 
med hjälp av bokförsäljningen 
(Årets bok heter "Diktbok", ser 
ut som kooperationens basvaror 
och kostar bara 20 kr). 

Dikterna i tryck är - givet
vis - av skiftande kvalitet, men 
poeterna på scenen är alltid värda 
att lyssna på. Ta t ex en man vid 
namn Ben Hassan som skrivit iliop 
några inte alltför märkvärdiga 
tankekorn, väl framme på podiet 
fick han publikum att riktigt stor
trivas när han u !vecklade sitt älsk
tingstema om glädjen i tillvaron. 
Ben Hassan gjorde också ett för
sök att komma in i Guieness re
kordbok med världens kortaste 
dikt, som handlar om en golfbolls 

morgonsång" och det rekordet lär 
inte gå att slå . 

Könsdifferans 
En annan personlighet var 

Sten Svensson som annars är känd 
som utgivare av lundatidskriften 
"Allegorische Bildzeitung". Hans 
dikter övertygade utan att vara 
alltför förståbara. Lite mer jord
nära var Barbro Arte, Nina R Mo
lin och Birgitta Esser. Ja, man 
tycker sig rent av ana en könsdu
ferans hä't: de kvinnliga poeterna • 
talar med allvar om nära ting, me
dan männen gärna hamnar i det 
blå. o 

Ska jag vara lite kritisk så mås-
te jag erkänna att årets lyrikafton 
nog ändå kändes lite avslagen järn- • 
fört med tidigare års toppar. Sam- • 
hällsklimatet har väl slagit igenom 
hos dessa poeter. J a just det: ökad 
privatisering, inga lösningar på 

0 
världens problem , knappast ens 
samhällskritik förekommer. Men 
det personliga är också viktigt , så 
det kändes ändå som om man va- <> 
rit med om en stimulerande kväll. o 

Mjau 

längtan. Dikten lyder: " i". Men då"'---~,....~ 
dök den eminente översättaren -"----·!!: 
Sven Coliberg upp och presente
rade den ljudlösa dikten "En fisk s 

samma öppna och odogma-
karaktär som hittills . De 

kunskaper och erfarenheter Bok
cafe't samlat under Il år och som 
senast kommit till uttryck i den 

liga nya katalogen , måste 
. För vår del vill vi inte 
Vpk-ägt bokcafe och vi 

andra organisationer 
enskilda att inte ta initiativ 

att bilda egna bokcafe'er, utan 
stället stödja de ansträngningar 

BOKCAFETS KATALOG 

- unik och oumbärlig bibliografi. Innehåller bortåt 10 000 

titlar inom skilda ämnesområden. Här finner du de viktiga 

böckerna och tidskrifterna på svenska, engelska, tyska, 

danska, norska och i viss mån franska och spanska. Bredden i 

urvalet är stor, men tyngdpunkten ligger på den samhälls

kritiska, marxistiska traditionen. 

BOKCAFETS BOK OM BOCKER 

- en artikelsamling där 25 yngre, radikala forskare presen

terar olika ämnesområden, orienterar om nya forskningsrön 

och aktuella tvisteämen - och framför allt ger massor av 

lästips l 

Här återfinns bl.a. artiklar om arbetarrörelsen, tekniken, 

Osteuropa, psykologi, sociologi, kvinnoforskning, fascism, 

sjukvård, litteraturpedagogik, juridik, historieforskning, ita

liensk marxism, Latinamerika, fredsforskning, narcissis&, 

vardagsliv . . _ 

Du får båda böckerna med posten om Du sätter in 60 kr på 
pg. 93 38 25-2 . (»Kulturföreningen Bokca[ets vänner.) 
Du kan naturligtvis också köpa böckerna direkt på Bokcafet, 
S:t Petri Kyrkagata 7, L und. 
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Karin Blom 
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ljugarbänken 
handbollssäsong för Vpk IF 

FREDAG: 
Vi frllgar kommunal· och oppo
sitionsräden om vad de önskar att 
tomten ska komma med i år? 

LenMrt Ryde (m) 

Kraftiga svångremmar till det 
arbetande folket och bättre av
dragsmöjligheter för de som redan 
har det qott ställt. 

Sverker Oredsson (fp) 
- Jag skulle till den nya skjut
banan önska mig en m åltavla som 
avbildar Gertrud Anljung i helfi
gur. Hoppas jag inte uttryckt mig 
för brutalt, . 

Nils Arne Andersson (c) 
För att kunna hålla mig väl

informerad om andra kommunala 
skandaler än dem jag själv deltar i 
se r jag gärna att tomten kommer 
med en årsprenumeration på 
Veckob ladet. Den reklamen bju
der jag p å! 

Birger Rehn (sj 

- Er1 video i varje LO-hem skulle 
föra klasskampen ett snäpp fram. 
åt. Såg redaktörn Arbetets fina 
extrabilaga om video ? 

l"'egärd Göransson (sj 
-Jag vill gärna ha Bokcafets nya 
katalog sll att jag kan få tips på 
böcker som kan fördjupa och sti
mulera debatten om socialismen. 
inom socialdemokratin. 

Nej, det har gått på kryckor i år. 
Först missades sista anmälnings
dagen och vi fick hoppa in i Lugis 
motionsserie när två matchom 
gångar redan var spelade, sedan 
mledde laget med bara fem man 
på plan, vilket. givetvis resulterade 
i en förlust. Ovriga matcher i se
rien vanns dock trots att vi aldrig 
kunde ställa upp med full besätt
ning (som ju inkluderar avbytare) . 
I höstens första och enda cup
match blev vi utslagna med udda
mål. Då hade vi ~älva bara sex 
spelare att tillgå. 

Vpk IF:s handbollssektion be
står av ett tiotal spelare som aldrig 
tränar just handboll, men som har 
tidigare erfarenheter i sporten att 
falla tillbaks på. I ~älva verket 
skulle laget med lite tuffare orga
nisering kunna bli ett av Lund s 
bättre korplag: här finns listiga 
linjespringare, riviga försvarsspela
re , försiktiga bollpassare och t o 
m en och annan distansskytt. Men 
som sagt var, det krävs lite upp 
stramning till nästa säsong. 

Lerbäcksträningen 
Vi kan bara konstatera att trä

ningarna på Lerbäcksskolan på 
lördagarna har varit välbesökta. 
Det har rört sig om ett dussintal 
kamrater som, efter att ha blivit 

uppvärmda av Jan Svenssongym
nastik, sprungit svetten av sig un
der inomhusfotbollen. Men ännu 
saknar vi kvinnorna i den gymna
stiksal som står ledig. Det har 
kommit några kvinnor, men det 
har aldrig varit mer än en samti
di~t. Någon form av samordning 
skulle behövas. Den 19.12 upphör 
träningen för i år och återupptas 
igen den 23.1.8 2. 

Finns intresse för löpning? 
Måhända finns det många 

medlemmar och sympatisörer som 
har, eller skulle vilja ha, ett regel
bundet löpmotionsprograrn. Om 
sä är fallet borde vi träffas och se 
vad vi kan göra för att stötta var
andra. Man kan t ex redan nu 
pricka in ett och annat motions
lopp till nästa år : Lundaloppet på 
S:t Hans backar, Skrylleloppet 
med sin häftiga slutbacke och, för 
finsmakare, finns alltid Lugi Mara
ton frampå höstkanten. Men gi
vetvis kan man också vara med i 
den här tänkta gruppen utan att 
tävla! Intresserade kan vända sig 
till Finn Hagberg (12 90 98) och/ 
eller komma hem till honom på 
Kyrkogatan 17 måndagen den 
21.12 kl 19.30: lätt att komma 
ihåg eftersom det är vintersol
ståndet den dagen. 

I LUND LÄSER VI VECKOBLADET 

Nyheter 1982: 

Annonspris : l kr sp/mm. 
(fortfarande billigast i stan) 
Lösnummerpris: l kr 
(även i samband med Ny Dag
fö rsäljning). 

Du har väl inte glömt att 
förnya din prenumeration? 
50 kr på pg 17 459- 9! 

Tack for i år. Vi kommer igen 
efter alla helger, fredagen den 
l 5 :e Januari 1982. 

A hmad u J arr Sparta 22:00. På 
Lilla teatern bjuds man på äkta 
Brech t-Eisler-mu sik 19:30. 
LÖRDAG: 
Reperbahn Sparta 22:00. 

Utställn ingar man ej bör missa 
ir Arenhill /Å berg på Konsthallen 
och Chileutställningen på stads
hallen. Beställ dessutom bilj etter 
i god tid till Lilla Teaterns nyårs
revy som går på stadsteatern! 

Vart6r ;n-te.. 
'?~"e.II\I.A.VIo\e.re.ra. få, 

en socialistisk miljötidskrift 

"De+ i< .... .-~ ju.. 

IIATUI oc:b SAMHÄLLE 

'Dd E.\Go. \(o"""'"- ~~"-re. 
~ ""'"""'Q.r "'" ~~~ 1'}8i, 
E.a. åoH \(.....__ v--.., •d.i ,,;tt; 

PRENUMERERA NU PA ARGANG 1981! 

30 kr/årgång (4 nummer) 

postgiro 89 74 77-6 

NAMNBYTE: 

Monica Nymark (VBs ansv. utg .) 

återtar sitt flicknamn Bondeson. 

Extra medlemsmöte i VPK Lund 
om utvecklingen i Polen. 

öndag den 20/12 kl 19.00. 
tudiecirkelrum, stadsbiblioteket. 

K allas endast på detta sätt! 

OMPOL startar pli nytt män
agen den 11 januari 1982 kl. 
9 .30 på Parit lokalen, Bredgatan 
8. OBS! Kamrater i nämnder 

h styrelser ombeds inkomma 
ed verksamhetsberättelser till 

IB före den 31/12. OBS! 

VPK l F. Sista träningen för i år 
å Lerbäcksskolan. L ö 19/12 

kl 16. 
BLASORKESTERN repeterar 
första gången 1982. Sö 10/1 k l 19 
på Palaestra. 

V älkomna till VECKOBLADETs 
ÖPPNA REDAKTIONSMÖTEN. 
Första möt et 12 jan kl 19 i VPK
Iokalen, Bredagatan 28. Allmän 
diskussion om VB, samt te och 
kaka. Alla välkomna. 

REDAKTION FÖR DETTA NR: 
Det ordinarie: Finn Hagberg 
K r i.stin a Lan t hen, Jan Hinderson. 
Bilagan : Lars Borg'ström, Olle 
Teleman.lllustratörer: L -G Mann, 
l nger Sten lund. 

KONTAKTRED FÖR NÄSTA NR: 
&------------------------------lO lie Telemantel. 12 BB 80. 
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Rectangle



Kyrkogårdar i Lund: 
En lustvandring i historien 
Att lustvandra på kyrkogårdar stämmer till nostalgi. Det är väl 
därför som jag alltid gillat kyrkogårdar i synnerhet på hösten 
och vintern. 

Ända in i döden förföljer oss klasssamhället och manssam
hället. Se på de stora familjegravarna där professorn, källar
mästaren, husägaren, bonden, åbon NN vilar - och »dess 
hustru». När såg du en kvinnas familjegrav? Alla barnen som! 
dog tidigt, tjänarinnorna . .. Det är lite tråkigt att man nuför
tiden frångått bruket att på gravstenen tala om vem man var. 
Och inte är gravvårdarna roliga längre. Nu görs inte de huggna 
monumenten med vapensköldarna, trädstubbarna i sten, gång
griftsimitationerna, relieferna. Idag pryds graven i bästa fall 
av en liten vit duva i plast, som patetiskt försöker hacka i gra
niten. Till all lycka finns det i Lund kvar flera gamla kyrko
gårdar att flanera i. 

Gör till exempel en liten vallfart 
till Klosterkyrkan med Lund s 
äldsta ännu i bruk varande kyrko
gård med anor från medeltiden. 
Där finner du norr om kyrkan 
Bengt Lidforss' grav. Men leta 
noga! Den är ganska liten och 
lite undanskymd. Den har grav
sten med namn, men tag i första 
hand sikte på björnbärsbusken 
som är planterad på graven. Lid
forss doktorerade på björnbärs
buskar. 

En annan kändis här är Lovisa 
Maria Hjelm, död 1850. Hon 
levde i nära hundra år och blev 
stammor till massor av skåningar. 
Om dessa har <fet skrivits en tjock 
släktbok, som blivit en av de 
svenska släktforskarnas biblar. 

Inte långt därifrån ligger cirkus
direktören Madigan , Elviras styv
far, död »af brändsår som han er
höll under försök att rädda hustru 
och barn.» Fast egentligen lär han 
ligga i Gävle. Stenen har hamnat i 
Lund av okänd anledning. 
Vart tar ·alla gamla 
kyrkogårdar vägen? 

Man kan undra vad det blivit 
av alla de gamla kyrkogårdarna 
i Lund. På medeltiden fanns, som 
bekant, ett 20-tal församtings
kyrkor i stan, de flesta med till
hörande kyrkogårdar. Runt dom
kyrkan var marken ända in på 
1800-talet begravningsplats. Tro
ligen övergavs de gamla kyrko
gårdarna efter hand. Gravarna la
des igen och benen samlades i 
benhus. Tomtmarken användes 
till annat. Vid 1800-talets början 
återstod endast kyrkogården på 
Petriplatsen, de runt domkyrkan 
coh Magle kyrkogård. Den sist
nämnda låg mellan Maglegatorna, 
där historiska institutionen nu 
ligger. Det finns gamla lundabor 
som än idag kan vittna om att de 
sett vitnade ben sticka upp ur jor
den. Vid 1800-talets början 
klagade de omkringboende över 
liklukten, den sista begravningen 
ägde rum 1816. Sedan fick plat
sen långsamt förfalla. 

Profanering undanbedes! 
Petriplatsen upphörde att vara 

begravningsplats ungefår samtidigt 
med Magle. Senare sålde staden ut 
gravstenen för att tjäna en hacka. 
Köpare var bl.a. domkyrkorådet, 
som behövde sten till nya biskop
huset. Därefter fanns det planer 
på att göra begravningsplatsen till 
kreatursmarknad . Detta upprörde 
en av stadens stöttepelare, fabri
kören J .P .Borg. Han skänkte 
Lund nuvarande Mårtenstorget att 
användas till kreaturen och fick 
Petriplatsen donerad till Universi
tetet med villkor att platsen 
aldrig någonsin fick bebyggas eller 
profaneras. Därför fick inte nya 
stadsbiblioteket 130 år senare för
lägga sin huvudingång över Petri
platsen (för att slippa den hiske
liga entretrappan). Det skulle ha 
profanerat den gamla kyrko
gården! 

Domkyrkan 
dyr begravningsplats 

En kyrkogårdskris kan anses 
ha-uppståt i Lund omkring förra 
sekelskiftet. Vid slutet av 1700-
talet började det anse_s lite obe
hagligt och ohygieniskt att ha 
kyrkogårdar mitt inne i stan, de 
skulle ut ur stadskärnan. I Lund 
var man inte heller nöjd med 
skötseln av de gamla kyrkogår
darna, även om det väl var lite 
skillnad dem emellan. Den finas
te begravningsplatsen var sedan 

forts sid 3 

Den högre utbildningen 
och forskningen är en resurs för Lund och VB. Inte bara att de 
ger den senare stoff för kåserier - om än först i ett senare num
mer, för det utlovade bidraget med ovanstående titel uteblev i 
sista stund, när rubriken redan var fastlimmad . Nej, här i stan 
finns också samlat en massa vetande som staden och den läsande 
allmänheten kan få del och glädje av. 

I och med detta inleder VB - på det uteblivna kåseriets plats 
- sin språkspalt. " Ordmärkaren" är tänkt som en kollektivsigna
tur (förste medverkande är den lundensiske språkvetaren Ulf 
Teleman, nu verksam i Roskilde) till vilken VB-läsarna kan ställa 
politiskt färgade språkfrågor - och vad är inte politik? 

l sainband med Augu st Palm
jubileet läste man ju om en del 
texter av Palm och andra gamla 
socialister. Och så gjorde man 
åter reflexionen: så enkelt, kon
kret, rakt och pregnant de skrev! 
Jämfört med politikerna i dag. 

Var det politiska språket bätt
re förr , och i så fall varför? Eller 
är man möjligen offer för en syn
villa? 

Nostalgiker 

"Poli tiskt språk" kan vara så myc
ket. Låt oss anta att det gäller of
fentliga, agiterande tal. "Förr i ti
den" kan ock så vara lite av varje , 
men vi kan ju tänka på halvseklet 
före den allmänna rösträtten. Och 
friskt språk, vad är det? Ja för
slagsvis kan det få följande tre 
kännetecken : (l) det är enkelt 
och konkret, dvs dess ord benäm
ner personer, saker, förhållanden 
som lyssnarna har nära kontakt 
med, (2) det är rakt , dvs det är 
inte fullt av hummanden och 
brasklappar som tar musten ur 
budskapet, (3) det slår huvudet på 
spiken, dvs formuleringarna fast
nar i minnet. 

Bygga ett nytt språk 
Var då det politiska språket 

enklare och konkretare på August 
Palms tid? Kanske var det det, 
eftersom August Palm och många 
andra var tvungna att bygga upp 
ett nytt språk för att kunna visa 
hur samhället verkligen var och 
hur ett annat och bättre samhälle 
skulle vara inrätta t. När det tidens 
arbetarpolitiker talade var de 
tvungna att nyttja vardagens ord, 
att ge dem nya och vidgade be
tydelser. Likadant måste frikyr
korna göra när de med ett icke
teologiskt språk ville u t trycka reli
giösa upplevelser. Viktigast av allt 
var kanske att dåtidens agitatorer 
mest arbetade med det muntliga 
i:lrdet, ansikte mot anssikte med 
jem som måste komma till insikt. 

Här har dagens politiker det 
svårare. För det första övertar de 

ett välutvecklat språk , oavsett 
partifärg och grundhållning. I det 
senkapitalistiska samhället har 
detta politiska språk oundvikligen 
tagit färg av statsförvaltamas 
språk. Heltidspolitikerna blir 
statsförvaltare själva och träffar 
mest andra statsförvaltare. De 
tappar kontakten med det icke
politiska språk varur deras eget 
tungomål kunde förnyas. Å andra 
sidan kan fräschheten i gångna 
tiders språk vara bedräglig. Av
ståndets fräschör är särskilt för
rädisk i fråga om ord och ut
tryckssätt. 

Inga inskränkande bisatser 
Talade August Palm rakare? Sä
kert gjorde han det, ty han angrep 
makten, förvaltade den inte. Ra
bulism och ärerörighet var bra 
kampmedel när man inte behärs
kade press och statsapparat. All
mänt sett gäller att det är lättare 
att stryka de inskränkande bisat
serna om man står i icke-parla
mentarisk opposition. Man be
höver ju inte stå till svars vid nästa 
val för hur man uppfyllt sina löf
ten i politisk handling. Parlamen
tarikern behöver marginaler får 
kohandel och kompromisser. Allt
för tuffa uttalanden kan hon lätt 
få äta upp. Och så blir språkbru
ket lite tamt. (Som ersättning för 
gamla tiders mera äkta glöd hän
ger sig vissa åt uppblåst retorik -
när det är helt riskfritt. Inga namn 
nämnda.) 

En individuell konst 
Pregnansen, då? Här kan vi inte 
tala om August Palms tid, bara 
om August Palm . Konsten att slå 
huvud på spiken är individuell. 
Vi kan inte gärna fråga oss om 
Sveriges August Strindbergar var 
bättre förr . Det vore konsf~t om 
politiker och andra hade blivit 
sämre att formulera sig på de sista 
hundra åren. Fortfarande sägs det 
ibland rätt sak på rätt sätt i rätt 
ögonblick : Nån djävla ordning etc. 

Svaret blir alltså: Nja, jo för-
resten. 

Ordmärkaren 



satelliter och stjärnskrot 
Nu böljar natthimlen över Lund 
bli tyst, inga sträckfåglar lockar 
däruppe längre. Då kan man med 
gott samvete övergå till deras led
fyrar, fixstjärnorna, eller lyss till 
sfärernas harmoni. Kanske dekla
mera Shakespeare för sitt hjärtas 
dam, där hon travar fram vid ens 
sida, sömnig och frysande: 

Sit Jessica, look how the floar 
of heaven 

be thick inlaid with patines of 
bright go/d! 

There 's not the smallest or b 
which thou beho/dst 

but in his motion like an angel 
sings . .. 

V.id midnatt står den stolta Cas
siopeia nästan i zenit, ett "M " 
mitt över huvudet , ständigt statt 
på flykt undan Neptunus' gruvliga 
hämnd. (Det är alltså inte modera
terna, som på nåt listigt sätt lyc
kats placera sitt part iemblem på 
firmamentet. Symboliskt bör hon 
snarare uppfattas som två V :n, 
som går arm i arm!) Upp åt Hel
singör till sträcker Svanen, med 
den lysande Deneb i stjärtspetsen, 
och under högra vingen strålar 
den vita Vega i Lyran. Allt annat 
åt norr till är utplånat av det dif
fusa nattljuset från städerna. 

Men i söder så mycket mer, 
främst Orion med Betelgeuze 
uppe i ena hörnet , den strålande 
Rigel längst ned i sydväst. Och i 
förlängningen av Orions bälte 
himlens ljusstarkaste stj ärna: 
Sirius i Stora Hunden. Rak t ovan· 
för Sirius den likaså starkt lysande 
Procyon i Lilla Hunden och paret 
Castor och Pollux i Tvillingarna. 
Och till höger om dem . .. 

En sådan stjärnskådarnatt kan 
bli en mytologisk orgie, full av 
hemliga betydelser och dolda sam
band. Kommen till Tvillingarna 
slår det mig: det är naturligtvis 
Marx och Engels, som lyser där
uppe! Procyon i Lilla Hunden är 
då Lenin och Sirius i Stora Hun
den S talin, en kortlivad vintergä~, 
som snart försvinner under hori
sonten. Kamp mellan manligt och 
kvinnligt pågår fortfarande under 
gamla förtecken: Orion är den 
manlige jägaren, Sjustjärnorna 
(som är målet för hans å trå) det 
borgerliga kvinnoidealet ; redan en 
smula suddigt, på väg ut ut blick
fältet. M :et är naturligtvis Marilyn, 
men kan också tolkas som K -
Kollontay . En ny konstellation på 
himlen, fortfarande på flykt , men 
omöjlig att fördriva från sin cent
ralposition. Och mannen? Ja, kan
hända kan han få åka runt Pol
stjärnan, mitt emot Cassiopeia, i 
sin trygga karl-avagn? 

Fantasin utflykt brått avbru
ten där av en skur av gröna streck, 
som slår in i atmosfären i norr , 
säkert kopparhaltigt skrot från en 
satellit, som återvänder till moder
jorden. Usch, så mycket skit där
uppe, omöjligt att se i ett förso
nande skimmer, omöjligt att 
kringskriva med myten! Så myc
ket viktigare då att vi gör denna 
sfär, från vilken bomberna, gaser
na nedfallet hotar att överfalla 
oss, till hemvist också för våra 
målbilder, drömmar, förhopp
ningar! 

Christer Persson 

SWAPO YOUTH LEAGUE 
(ungdomsrörelsen i Namibias 

befrielserörelse) 
samlar till en grundplåt för 

att kunna ge ut en egen 
tidskrift. 

Vi i Lund vill hjälpa till 
och bjuder därför på 

.. 
NAMIB/A-FEST! 

Vi samlas på Invandrar
föreningens lokal Fakiren, 

Bredgatan 5 
fredagen den 18:e, kl. 19.00 

Biljetterna kostar 30 kr 
(förköp kan göras på 

Bokcaffft) 
För biljetten får du b l.a. 

god Namibisk mat 
massor av Namibisk musik 

att dansa till 
Eva/dMboende 

(Swapomedlem) berättar 
och visar b ilder 

Dessutom försäljning 
(julklappstips?) 

Arr : SWAPO i Lund, 

och Lunds Afrikagrupp 

A nn Panten 

Kooperationen 
SEGER 

Säljer ren mat: 
- ingen konstgödning 

- ingen besprutning 
- inga kemiska tillsatser 
tilllåga priser 

Bankgatan 28 
tel. 14 40 lO 



Kyrkogårdar i Lund: 
En lustvandring i historien 

medletiden inne under domkyr
kans golv. Men där var det full
belagt. A v det som fanns att till
gå, var Krafts kyrkogård (unge
far där Krafts torg nu är) den 
finaste med de dyraste platserna. 
Sämre var det säkert på begrav
ningsplatsen norr om domkyrkan 
- Stora kyrkogården - det var 
fattigkyrkogården, där var det 
billigast. Den tredje kyrkogården 
var Laurentie kyrkogård, söder 
om domkyrkan. 

Norra kyrkogården 
Norra kyrkogården började 

projekteras 1805 och den fårs
ta begravningen skedde 1816. 
»Norra» har många märkvärdig
heter och är värd ett besök. De 
äldsta gravarna ligger alldeles 
vid ingången från Kung Oscars 
väg. Tegner-gravarna är ett exem
pel på de äldsta, ett annat är 
Hernie Schartaus ~ravplats. F .. ö. 
ligger hela det datida etablisse
manget tätt intill varnadra: Wei
bull, Billing ,Flensburg, Berling ... 
I döden värdigt utmärkta med 
skulpturer, porträtt, höga kors, 
anspråksfulla monument. Det 
är mode i gravstenar också. ste
narna från tidigt 1800-tal är 
ljusa, enkla, närapå lite klassicis
tiska. Vid 1800-talets slut blir 
minnesvårdarna ansspråksfulla, 
individuellt designade med järn
smide, bilder reliefer, tecken och 
symboler. 

Flyktinggravarna 
Gå också till kyrkogårdens väst

ra del, den som ligger närmast 
Kävlingevägen. Där finns ett 
monument över de polska 
koncentrations1ägerfångar, som 
kom till Lund 194546 och som 
dog här. På stenarna finner du 
namnen Ri!.vensbruck och Ausch
witz. Här fmns också minnesmär
ken efter ryska krigsfångar, efter 
flyktingar från Italien, Jugosla
vien, Ungern. Glöm dem inte. 

Söder om Östersjön 
visar 
1Jden reala socialismen}} 
sina 
ruttna tänder 
i ett 
varggrin 

forts från sidan I 

Kyrkogårdsaktie bolaget 
Nu skulle man väl tro att beho

vet av kyrkogårdar i Lund var till
fredsställt i och med tillkomsten 
av Norra kyrkogården. Det visade 
sig tyväF snabbt att ingen ville 
ta på sig ansvaret för skötseln. 
Olika myndigheter, världsliga 
såväl som kyrkliga skyllde på va
randra. Resultate blev vanvård . 
Norra kyrkogården kom med ti
den att anses olämplig för »an
ständiga lik». Under denna tid 
tjänade Klosterkyrkans försam
ling en slant. på att sälja gravplat
ser till utsocknes »bättre folk». 

1845 bildades därför nya Kyr-

kogårds-Bolaget, ett aktiebolag 
för anlåggandet av en privatkyrko
gård i Lund. Förste man på teck
ningslistan var domprosten Reu
terdahL Bolaget tecknade aktier 
för inköp av den s.k. Buntheska 
lyckan, den plats där Östra kyrko
gården nu finns. 

I Sverige är denna typ av kyrko
gårdsorganisation - kyrkogården 
so'm privatbolag - helt unik, tro
ligen den 'enda i sitt slag. Men 
utomland finns det förstås. Ak
tierna var hundra och för varje 
aktie fick man en gravplats med 
utrymme för tio gravar, annan 
utdelninga lovades inte. Sålunda 

reserverades J.OOO gravar för ak
tieägarna, resten såldes till intres
serade. 

1883 övergick kyrk-ogården i 
stadens ägo, och häromåret 
skänkte staden hela anläggningen 
till kyrkan, alldeles gratis. 

Östra kyrkogården är en vacker 
och trevlig promenadplats, med 
gamla höga träd och underliga 
gravar. Här hittat du bara kän
disar. Jättemunumentet över 
biskop Agardh är värt begrundan. 
Eller du kan träna ditt latin med 
att översätta versen på Brunius 
grav. Missa inte Ripa, han som an
lade Nöden. Många Gleerupar 
finns här, t. ex. maj oren S ten 
Edvard Gleerup, som var den 
förste svensk som korsade afri
kanska kontinenten och som 
kände slavhandlaren Tippu Tip. 
Här ligger också Karl August 
Hagberg, han som översatte 
Shakespeare till svenska. 

Kyrkogårdsroman tik 
I stadens södra utkant finnns 

en liten kyrkogård med alldeles 
speciell atmosfär. Vid Flackarps
vägen alldeles i närheten av Flack
arps mölla hade S:t Lars en pa
tientkyrkogård. Den anlades 
1895. Ryktena om att den har 
varit pestkyrkogård är oriktiga, 
men offren för spanska sjukan lär 
ha jordats här. Begravningarna har 
upphört sedan många år. Idag ser 
här ut som det ska på en riktigt 
romantisk kyrkogård: små lutande 
gravkors här och där, höga susan
de träd, lite halvt förfallet, ensligt. 
Men med en vacker utsikt över 
stan, som gör platsen absolut värd 
en kvällspromenad och ett besök 
i skymningen. Och är man på det 
humöret, fortsätt kvällsvandring
en bort till Flackarps bys gamla 
kyrkogård på andra sidan järn
vägen. Samma stämning av vemod 
och tidens gång. 
Vi skola alla den vägen vandra. 

i 

~t 

= 

På allmän begäran: En favoritrepris 



~n frivillig bokcafestädares hågkomster 
Bokcafet hade under många år 
Lunds sämsta dammsugare. Stör
re dammtussar fastnade med lätt
het i de slitna mattorna. 

Sedan kom den nya fina ap
paraten, men den täpptes lätt igen 
p. g. a. av STORA gummiband , 
mattrådar, gem och kapsyler. 

En sak var bra, nämligen att 
dammsugarsladden räckte till för 
hela kontorsu trymmet. 

Ett tag fanns det så stora sop
påsar att de knappast gick ner i 
tunnorna. Sedan blev de så små 
att det blev svårt att tömma pap
perskorgarna i dem. 

Papperskorgarna, förresten, var 

vanligen så överfulla att en del 
jox hamnade utanför. 

Det var alltid trångt på kontoret 
och man fick lyfta undan papplå
dor, skor, böcker osv. när man 
skulle dammsuga. 

Tappade prislappar var alltid 
förargliga eftersom de klibbade 
fast på golvet och då fick man 
böja sig ner så det knakade i ryg
gen. 

I början var Bokcafet så gentilt 
att det bjöd alla kunder på pep
parkakor - men det är klart, det 
blev litet smulor här och där. 

Värre var det med fimpar och 
utbrända tändstickor. På grund av 

stressen röktes det mycket och ef
tersom rökare tappar kondisen or
kar dom aldrig tömma askkoppar 
efter sig. 

Blommorna fick alltid kämpa 
för livet på Bokcafet. Antingen 
fick de för mycket vatten eller för 
litet. Mest det senare. 

Ibland - inte ofta - kom per
sonalen för sent. Medan man vän
tade utanför kunde man stå och 
titta på något sönderslaget fönster 
t. ex .. 

Personalsammansättningen änd
rades genom åren och med den 
den allmänna ordningen. Renlig
ast var det på slutet när tjejerna 

MIDVINTERKORSORD 
När Kalle Anka är slut och gröten kallnat och barnen börjar slåss, då kan man låsa in sig och lö sa Veckobla
dets stora Midvinterkorsord . Det bör påpekas att den stilige och stiliserade Marx läser Veckobladet regelbun
det sam t att skylthållaren till yrket är skorstensfejaremästare. Bland de som lämnat in ett korrekt löst korsord 
till Veckobladet, c/o VPK Lund, Bredg. 28,222 21 Lund senast den 15/11982lottar vi ut 3 bokpriser. Förra 
gången VB hade ett korsord, för tre år sedan, var det en som lämnade in en lösning, så passa på - ni har verk
ligen chansen! 
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var i majoritet. 
När man hade städat kontorsut

rymmena och rensat bland tid
skrifterna fick man kaffe och går
dagens bullar och/eller mackor. 
(Ibland tog man sig dock färskva
ra.) Man bläddrade litet förstrött i 
vänstertidskrifter sam t åhörde 
personalens klagomål för att eko
nomin var så dålig. Men så på slu
tet blev det liksom litet tystare 
och då förstod man det hela höll 
på att gå omkull. 

J aha, då har man städat färdigt 
för den här gången. 

Finn 

Ansvariga för Midvinterläsningen 
var Lars Borgström och Olle 
Teleman 
B lider: Lars-Göran Man n, Ann 
P o n ten och l nger Stenlund 
Korsord: Olle Teleman 

Kontakredaktör för nästa Mid 
vlnterläsning: ---------
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