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'i bor visserligen i rymliga burar men jag vägrar att
Lmna min lugna tillflykt under min gamla snuttefilt
om jag fått med från huset.Av Tommy syns inte ett
pår, han har lämnat mig på denna hemska plats!I

tg sover mig igenom december månad och aldrig har
äl julen tett sig så ensam och grå. På nätterna smyger
1g mig fram till matskålen även om det inte smakar
ågot vidare.
å en morgon in på det nya året, hör jag steg i trap
an upp till oss. Katthemmets föreståndare kommer
1 tillsammans med en liten rund tant som ser så
näll ut att jag känner livslusten återvända. Det hade
änt förut att främlingar besökt hemmet med de
ade alltid stannat vid andra burar och gosat med
attungar framför allt. Den här tanten var annorlunda,
et kände jag på mig.Tanten stannar framför min bur
,ch öppnar dörren.Jag tittar upp på henne från mitt
ömställe och plötsligt förstår jag att det här är min
ya matte. Jag går fram och stryker mig mot hennes
en. Hon känner visst på samma sätt för hon böjer
ig ner och stryker mig försiktigt över ryggen.
Ju bor hon och jag ihop. Och jag tror vi kommer att
iva lyckliga i alla våra dagar.
:arin Sahlin

'lovembermötet bjöd
>esök av lundensisl<
katt
:redrikTersmeden,
akivarie och gammal

nedarbetare vid Lunds studentkårs tidning,
.undagård roade med historier om sydligare
1ejders kattliga redaktioner - och en hel del
ner., som framgår av sammanfattningen här
ntill.

Lundagårds Quatt symboliskt husdjur
med
vassa klor
Som så ofta i studentkosa sammanhang
började det som skulle bli en långvarig
tradition med ett hastigt skämt. Närmare
bestämt en ordvits. Genom att ändra
betoning och avstavning i det fiskala
begreppet krono-skatten fick man kronos
katten; ett lämpligt husdjur för den antike
tidsguden Kronos. När John Tandberg, en
välkänd lustigkurre inom Lunds studentkår
(men senare disputerad fysiker i Uppsala),
sattes att författa manuset till tåget vid
1924 års studentkarneval erinrade han
sig skämtet.Temat var "Ur-karneval" så
självfallet borde Kronos och hans katt
ingå i tågets persongalleri.Tandberg fann
också en lämplig rekvisitakatt i form av en
statyett hos en gipsgjutaränka. Dock fick
han inte köpa den, men väl låna den för
att göra ett antal avgjutningar. De av dessa
kopior som överlevde karnevalen skänkte
Tandberg efteråt till olika mottagare. En av
dessa var redaktionen för den då ännu unga
kårtidningen Lundagård (grundad 1920).
Lundagårdsredaktionen tog raskt
gipskatten - inom kort studentikost stavad
Quatten - till sitt hjärta. Först mest som
en intern maskot, men snart började den
även leta sig ut i tidningen spalter. Redan
1926 prydde en studentmösseklädd
Quatt tidningens omslag.Att djuret i fråga
också började ses som en inkarnation
av hela tidningen indikerades också
av att man började smyga in det i de
karikatyrteckningar som alltid beståtts
avgångna redaktörer. I ett par sådana
porträtt har redaktören själv till och med
antagit formen av en katt!
Katten som djur är förstås en tacksam
symbol för en publikation som vill se sig
som vass och oberoende trots att den har
en husse. Den är ett djur som aldrig riktigt
låter sig tämjas och som inte tvekar att
emellanåt riva även den hand som föder
den - det vill säga studentkåren. Inte för
inte finner man i Lundagård årgång 1952 en
bild av Quatten som närmast någon form av
avgudabild på ett altare , men försedd med
devisen perfiditas, trolöshet. Quatten som
tidningens symbol har också gärna använts
retoriskt. 1984-85 års redaktör, Leif Jansson,
betecknade exempelvis Lundagård som
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"en stundtals fräsande, stundtals
spinnande Quatt.T ill skillnad från alla fegt
bjäbbande hundvalpar". När kåren sökte
tillsätta en ny redaktör som sågs som
en kårpolitruk talade samme redaktör
om att det kommit en "hermelin bland
Quatterna".
Men Quatten har också figurerat i
mer glättiga och lustfyllda sammanhang.
Den har exempelvis varit huvudpersonen
i tecknade serier i tidningen, första
gången redan på 30-talet. Den har
varit omslagsmaskot i olika artistiska
skepnader och i försilvrad form utdelats
som medalj vid tidningens jubileer.
Inte minst har nya generationer av
avgjutningar delats ut till alla avgångna
redaktörer, och till följd därav torde
Quatter numera stå på åtskilliga
svenska dagstidningsredaktioner, liksom
i månget akademikerhem. Och medan
själva tidningen Lundagård förändrats
mycket genom åren - från i huvudsak
en kultur- och debattidskrift på 20-talet
till ett granskande och grävande
scoopmedium i dag - så har Quatten
förblivit förvånansvärt konstant. Kanske
just därför har den, som en redaktör,
Katarina Bernhardsson, uttryckt det,
blivit en symbol för en kontinuitet
och för "känslan av identitet mellan
årgångarna av Lundagård".
Ungefär om detta berättade jag när
jag den 16 november hade nöjet att
vara föredragshållare i sällskapet. Fast
med betydligt fler bilder än vad vare sig
utrymmet eller upphovsrätten tillåter
här.
Fredrik Tersmeden
arkivarie vid Lunds universitet &
gammal Lundagårdsmedarbetare

