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N
är jag fl yttade till ett nytt boende i Malmö och övergav Möllan lovade jag 
mig själv – heligt och dyrt – att inte bygga upp ett nytt bibliotek. Jag hade 
knappt hunnit göra mig av med kanske sju-åtta tusen böcker i det gamla 
boendet, förrän jag svek mitt heliga löfte och började på en ny boksamling. 

Därför ser det inte klokt ut hemma hos mig för tillfället med böcker i travar här och 
var.

Några av de nyinköpta ”tomberna” är jag faktiskt riktigt glad åt. T ex mästerverket 
”Men Lundagård lever”, som handlar om studenttidningen Lundagård 1920-2020. En 
fl ott, amper, illustrerad historieskrivning där några av de legendariska redaktörerna pre-
senteras – Lundagård kom ju att bli en plantskola inte bara för den sydsvenska pressen.

För min egen del lockades jag aldrig till Lundagård. Jag låg i Lund för att studera 
under vänsteråren i slutet av 60-talet och var mest förbannad på tokiga, testuggande 
maoister som saboterade alla föreläsningar och seminarier t ex på historiska institu-
tionen. Av nån anledning lyckades vi hålla dem stången inom Rolf Lindborgs idé- och 
lärdomshistoriska revir, hos honom var det befriande högt till taket.

Extra kul i Lundagårdsboken, som jag hörde två i redaktionskommittén bakom ut-
givningen, Anna Ahlsmark och Leif Jansson, presentera för en tid sedan, är att några av 
ens vänner får god plats. Jan Mårtenson, legendarisk lundajournalist på Sydsvenskan 
(humanist, idrottsvän, anglofi l m m) hör dit, Jadwiga P Westrup likaså – Jadwiga var 
en av våra främsta översättare, en härligt udda person med pipa i käften och kalufsen 
omringad av en livrem. Hon hade två argsinta jyckar, som skrämde livet av brevbärare 
och sopåkare. Den som inte blev utskälld av vovvarna hade lyckats med en bedrift 
utöver det vanliga.

En tredje kul profi l i boken är Lunds meste student P Adolf Herrlin, som alltid gäs-
tade oss inom astronomin. Han var i grunden naturvetare men gillade allt inom den 
studentikosa sfären. Och så var han generös; jag vet inte hur många tusentals kronor 
han skänkte till olika studentföreningar.

Per Gahrton är självklart med och berör i sitt bidrag tiden då han själv satt vid 
rodret och väckte debatt med kravet att lundakarnevalen skulle spolas. I dag erkän-
ner han att han faktiskt själv varit med i en karneval som statist. Han hade hoppats få 
uppträda som Jurij Gagarin men fi ck nöja sig med att, med skokrämsfärgat ansikte, 
dansa infödingsdanser på Lunds gator…

Och om jag förstår honom rätt i dag så kan vi ha Pride-parader och förstamaj-tåg 
kan vi också ha lundakarnevaler.

Vi är några som väntar med spänning på Pers memoarer, som han höll på med hem-
ma i Bessinge när vi senast språkades vid. Där MÅSTE Lundagård få ett matigt kapitel!

Ytterligare trevligt är att tryckarna ”Walle och Dalle” också får sin beskärda del 
i Lundagårdsboken. Fattas bara. Och Bertil Wallin berättar hur det kunde gå till på 

50-talet då Lasse Holmqvist var Lundagårdsredaktör:
”Lasse hade egenheten att skriva kårkrönikorna i sista sekunden på tryckeriets ute-

dass. Så fort en manuslapp var klar fi ck jag ta emot den under dörren.”
Alltså:
Detta är en bok för alla lundensare i den skånska förskingringen. Pandemin gjorde 

att utgivningen av boken sköts fram i tiden, och inte heller blev den tänkta festen av i 
tid.

Lundagård är den ledande studenttidningen i landet. Stockholmarnas Gaudamus 
och uppsaliensarnas Ergo är svaga kort i leken. Jag vet inte om studenterna vid Malmö 
universitet har en egen tidning, de gör bäst i att avstå för jämförelsen med Lundagård 
kan aldrig bli till en fördel.

Till näst sist ...
… så var Skånskan först med att berätta att koreografen 
och dansaren Rolf Hepp gått ur tiden. En minnes-
stund på Malmö Opera ägde rum i veckan.

Noteras bör, att Rolf även var en färgstark 
konstnär och på Åkersberg i Höör, stifts-
gården, kunde höörsborna se hans Aniara-
oljor för några år sedan. Han gjorde även 
– med musik av Ralph Lundsten – en Ani-
ara-balett som hade urpremiär på Lunds 
stadsteater och som fi lmades.

Till sist ...
… så har även Grönköpings Veckoblad en 
litterär nyhet: Förre förrädaren Hildor Peter-
zohn, den obotlige återfallsförbrytaren i stan, 
debuterar med True Crime-boken ”Att taga är 
att få”.

I samband med boksläppet ägde en rad 
märkliga inbrott rum i Grönköping, 
framför allt hemma hos dem som 
höll sig kvar på släppfesten se-
dan författaren själv dragit 
sig tillbaka.

 God morgon!

Lundagård blev en plantskola
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      leken
POLITIK
En plats

5 4 3 2 1
Grundades 1918 och blev 
militärbas 1932. Ligger i 
delstaten Kentucky, 48 km 
sydsydväst om Louisville.

Här förvarades även många 
viktiga dokument, bland 
annat originalet till landets 
självständighetsförklaring.

Har fått sitt namn från USA:s 
förste krigsminister under 
konstitutionen, Henry Knox.

Blev berömd genom att 
Bond-filmen ”Goldfinger” från 
1964 delvis utspelar sig där.

Sedan 1937 förvaras också 
större delen av USA:s 
guldreserv där i en bombsäker 
byggnad.

Ett brittiskt rockband med 
samma namn gav 1969 ut 
albumet ” Those Who Are 
About to Die Salute You”.

Namnet kommer av statyn av 
solguden i kejsar Neros 
skepnad som stod i närheten.

Invigdes av kejsar Titus år 80 
efter Kristus och användes 
några år in på 500-talet.

Ett av Roms populäraste 
turistmål hade under sin 
storhetstid plats för drygt 50 
000 åskådare.

Benämning på den flaviska 
amfiteatern i Rom där det gick 
att titta på bland annat teater, 
gladiatorspel och avrättningar.

De flesta av hans böcker 
utspelar sig i Boston där han 
själv växte upp – och jobbade 
som socialarbetare.

I december 2005 hade hans 
första pjäs, ”Coronado”, 
premiär i New York.

Detektivparet Patrick Kenzie 
och Angela Gennaro är 
återkommande huvud- karak-
tärer i hans romaner.

Michelle Monaghan, Sean 
Penn och Leonardo DiCaprio är 
några som skådespelat i filmer 
efter hans böcker.

”Gone baby gone”, ”Shutter 
Island” och ”Mystic river” är alla 
tre filmer baserade på hans 
romaner.

Hade biopremiär i USA den 
25 maj 1979.

Sverigepremiär 2 november 
1979 på biograferna Rigoletto, 
Ri-Tvåan och Rival i 
Stockholm.

I rollerna ser vi Tom Skerritt, 
Veronica Cartwright, Harry 
Dean Stanton.

Regisserades av Ridley Scott 
och utspelar sig i rymden.

Filmen blev ett framgångsrikt 
startskott på skådespelerskan 
Sigourney Weavers karriär.

Bildades 1931 men kom med 
den första egna modellen 
först 1949, racerbilen 360 
Cisitalia.

Hos Valmet Automotive Oy i 
Nystad, Finland, tillverkades 
modellen Boxster åren 
1997–2012.

1985 kom modellen med 
nummer 959. Märket vann 
Dakarrallyt 1984 och 1986.

Panamera, Cayman, Cayanne 
och Carrera är några namn på 
bilar från 2000-talet.

Sportbilmärkets mest kända 
modell 911 började tilverkas 
1963.

Fick Guldpucken som årets 
lirare i svensk ishockey 
säsongen 1982–83.

Har rekordet för flest gjorda 
mål i Elitserien/SHL:s historia.

Ende svensk hittills att nå 
50 mål under en säsong i NHL.

År 2009 utsågs han till 
Århundradets idrottsman på 
Gotland vid Gotlands IF:s 
100-årsjubileumsgala.

2017 avgick han som sportchef 
i Färjestads BK.

Landet har 271,7 miljoner 
invånare och består av ett 
stort antal öar mellan Indiska 
oceanen och Stilla havet.

De största öarna heter Sumatra, 
Sulawesi och Java. Här finns 
branta bergskedjor, djupahavs- 
gravar och aktiva vulkaner.

Var tidigare en nederländsk 
koloni men blev självständigt 
1949. I dag styrs landet av 
presidenten Joko Widodo.

Flaggan delas horisontellt in i 
ett rött och ett vitt fält. Landet 
gränsar till Singapore, Malaysia 
och Papua Nya Guinea.

Förutom huvudstaden Jakarta 
är sol- och badresmålet, ön 
Bali populärt bland turister.

Kommer ursprungligen från 
hebreiskan och betyder ”Gud 
(Jehova) har förbarmat sig”.

Sverige har haft tre kungar 
som enbart burit namnet.

Mellan åren 1989 och 1991 var 
detta det vanligaste namnet 
bland nyfödda pojkar.

En senare avledning är 
grekiskans Johannes.

Skådespelaren Rabeus som 
spelade Eriks styfvar i 
”Ondskan” bär detta förnamn.
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