
Arbetet i genomskärning 
Si här bor vi pi Arbetet! Röntgenteckningen visar de olika viningsplanen i både den 
nya delen av huset och I den gamla, ombyggda huskroppen mot Bergsgatan. 

I källarplanet 
har vi ett stort papperslager under distributi
onsha\len. Rummet håller konstant tcmpe
raatur och fuktighet. Under pressen finns 
automatiken för klistring av tidningarna. 
Mot Bergsgatan i källaren ligger en stor 
motionsanlliggning med bastu. 

Gatuplanet 
I det "gamla" huset mot Bergsgatan ligger 
vår kundmottagning och Reso på ena sidan 
om huvudingången, på den andra har vi 
Restaurang Bodoni. I den nya huskroppen 
mot Friisgatan ligger presshallen liksom 
vår nya disuibutionsavdelning. Här har 
också EXPRESSENs malmöredaktion lo
kaler mot Friisgatan. 

Andra våningen 
inrymmer vår tekniska avdelning. Här 
finns v!rt datasätteri, liksom den gamla sät
terihallen. Monteringshall och reprodukti• 
on finns också här. I andra våningen finns 
dessutom korrekturavd och en stor perso• 
nalmatsal. 

Tredje våningen 
Här bor redaktion och annonsavdelning. 
De s1ora centralredaktionerna ligger mot 
Bark.gatan till höger på skissen, chefredak
tör och politisk redaktion sitter i rummen 
mot Bergssgatan, och medarbetarrummen 
och övriga specialredaktioner, bildarkiv, te
lefoto och Fotograferna AB:s lokaler tar res
ten av utrymmet. Annonsavdelning och an
nonsmottagning ligger på samma våning. 

Fjärde våningen 
rymmer ekonomiavdelningen med kassa, 
bokförings• och avlöningssektionerna samt 
telefonväxeln och kon1orsservicc. Här finns 
också upplageavdelningen med fö!'.5älj
nings• och abonnemangssektionerna. Aven 
marknadsavdelningen inrymmes på denna 
våning. 

Femte våningen 
Högst upp ligger ArbetelS representations
och sammanträdcslokaler mot Bergsgatan. 
Där ligger också AftonbladelS malmörcdak
tion. 

TALET 

Vi hade ju inte ens 
pengar till kaffe! 
Den 30 septem
ber är det tio år 
sedan tidningen 
Arbetet trycktes 
för sista gången. 
Mats Ekdahl, 
Arbetets sista 
chefredaktör 
som nu arbetar 
som generaldi
rektör I försvars
departementet, 
reflekterar kring 
betydelsen av 
att arbetarrörel
sens flaggskepp 
fick förlisa. 

Tror du att val
utgången hade 
kunnat bli an
norlunda om Ar 

betet hade funnits 
kvarl 

_ Nej, det hade Mats Ekdahl, tidningen Arbetets sista chefredaktör. 

inte förändrat nå
gonting. Alliansens kampanj var ur
stark och de hade medierna med sig 
på ett sätt som ingen annan sittande 
regering har haft på lång tid. 

Hur tycker du att arbetarrörelsen 
skötte sina tidningar? 

- De byggde upp en förnämlig or
ganisation av tidningar, men hade 
ingen riktig förståelse för hur tid
ningsföretag fungerar i praktiken. 
Arbetets öde avgjordes sensomma
ren 2000 då arbetarrörelsen iskallt 
bestämde sig för att låta tidningen gå 
i konkurs, trots att den hade en sam
lad upplaga på 
50 ooo prenumeranter. 

- Detta var oklokt och byggde på 
Göran Perssons uppfattning om att 
arbetarrörelsen inte behövde några 
egna medier, eftersom man fick så
dan fin publicitet i de borgerliga me
dierna. Perssons ställningstagande 
skedde mot bakgrunden av hans sto• 
ra popularitet vid den tiden. 

Skulle man kunna starta en ny s
tldnlng Idag? 

- Nej, den tiden är förbi. Det är of
tast riskbenägna entreprenörer som 
startar medieföretag och de gör det 
för att de ser att det finns en kom
mersiell efterfrågan. De medier som 
har en borgerlig framtoning klarar 
sig bäst, eftersom de är bättre på att 
attrahera annonsörer och skapa köp• 
lust. Jag har därför svårt att se att man 
skulle kunna starta en ideologiskt dri
ven tidning meds-profil i dag. 

Det finns Ju en relativt ny regional 
s-tldnlng, Efter Arbetet. Vad anser 
du om den? 

- Den är viktig för mediemång• 
falden, precis som kulturtidskrifter
na är. Vi behöver tidningar som ger 
plats för ideologisk debatt, solida
ritetsrörelser och diskussioner om 
film, teater, litteratur, musik, med 
mera. Sådana tidningar utgör en bro
kig blandning som på ett intressant 
sätt speglar en del av den intellektu
ella och andliga rörligheten i landet. 
Men Efter Arbetet har mycket mar
ginell betydelse när det kommer till 
räckvidden. 

Varlör är det viktigt med medie
mångfald? 

- Massmedierna är den största psy
kologiska kraften i dagens samhälle. 
De präntar in sina mentaliteter i sam
hällssjälen varje dag. Handeln med 
nyheter, åsikter och underhållning 
är en ave. saker som faktiskt kan för
ändra, förstärka eller försämra en 
samhällskänsla. Om mediernas plu
ralism hotas eller tillintetgörs förla
mas också demokratin, vilket histo
rien gett åtskilliga exempel på. 

Vad minns du från Arbetets sista 
tid? 

- Kamratskap och kämpaglöd men 
också att tidningen var helt utarmad 
på resurser den sista tiden. Vi hade ju 
inte ens pengar till kaffe! 

JENNYWICKBERG 
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Kära Arbetet-medarbetare! 

Nu börjar vi närma oss dagen M (som i Mac) på Arbetet.
Efter årsskiftet kommer utbildningen av redigerare,
reportrar, deskpersonal och grafiker att sätta igång. Vi

har fått klartecken från länsarbetsnämnden, så det kommer att 
finnas tillräckligt med vikarier för alla som utbildas. 
Enligt planen är Paraden, Söndags] ournalen och 
Lundaredaktionen först ut, de ska börja utbildas i mitten av 
. . 

Januan. 
Därefter står redaktionerna i Ystad och Trelleborg, 
Riksredaktionen inklusive Utland och Riksettan i tur 
tillsammans med TV-redaktören, Insändare och Familj samt 
Solsidan. 
Sedan är det dags för Eslövs- och Landskronaredaktionerna, 
Skåne, Lokalettan, Malmö samt Sporten att sätta sig på 
skolbänken. 
Sist i ledet står Plus, Näringsliv, Lediga Lördag, Helsingborg, 
Ledare/Debatt samt Kulturen. V: håller nu på med planering av utbildningen och

tillverkning av mallsidor för de olika avdelningarna. Det 
innebär att vi så långt som möjligt "plagierar" utseendet 

(mått, stilar, grader osv) på den nuvarande tidningen. 
Dessutom gör vi vinjetter som är anpassade till Mac-systemet. 
Även dessa ska se ut som de gjorde i "gamla" Arbetet. 
Däremot ska nya foton tas till diverse bildbylines. Vi tar 
kontakt med er när det är dags för plåtning. 
Vi bifogar ett exemplar av Apple News, som har en bra 
sammanställning av hur läget är på Mac-fronten vid olika 
tidningar i Sverige. 0 m du har frågor eller bara vill titta på hur Mac

maskinerna ser ut och fungerar, titta bara in hos oss i 
utbildningslokalen i Malmö. Vi finns på tredje 

våningen, mitt emot Bosse Näslunds rum. Om du inte har 
möjlighet att komma på dagtid vardagar, kontakta oss på tel 
040-205158, så kan vi bestämma en tid för ett besök. Vill ni
komma en kväll eller helg kan ni väl slå er ihop några stycken
- det blir smidigast så.

Hälsningar 

Stefan Bengtsson Bengt Flemark Claes Gylling 

1993























SVENSKA DAGB 

Stor bitterhet efter konkursbeskedet 
Ilska och bitterhet. Så kan 
man sammanfatta stämning
en på Arbetets redaktion på 
mandagskväUen efter beske
det om att tidningen begärts i 
konkurs. Där finns medarbe
tare som för andra gången 
tvingas rapportera för sina lä
sare om den egna tidningens 
konkurs. 

- Fram till idag har det fun
nits hopp, säger nattchefen 
Lars Eklund. Stämningen 
i dag är ny. Vi känner oss för
bannade och besvikna och 
bittra. 

- Det här är det tappraste 
gänget jag någonsin har arbe
tat med, säger Arbetets chef
redaktör Mats Ekdahl, som 
kallar konkursbeslutet "en 
synnerligen brutal metod att 
sänka en tidning". 

Genom att sätta tidningen i 
konkurs fyra dagar före avlö
ningsdagen lurar styrelsen 
personalen på en månadslön. 
Förre fackordföranden Alf 
Lindberg skräder inte orden: 

- Vi har jobbat tre veckor 
gratis åt de här ägarna som in
te kan göra någonting rätt. 
Man blir förvånad att folk här 
inte bara sätter sig i protest 
över hur den här tidningen har 
skötts. 

LO-chefen Bertil Jonsson 
strödde på måndagen salt i så
ren genom att döma ut både 
tidningsleclningen och planer
na p att rädda tidn.lngen. 

Sidorna AI0-11 

"På senare år har 
det blivit allt mer 
uppenbart att såväl 
siffror som bokstä
ver har vanskötts." 

Sidan2 

Skamligt! 

- Det år ingen mening med att hålla på och hymla med orden längre, säger nattchefen Lar-. Eklund och granskar en förstasida som nog 
alla på redaktionen ställer sig bakom. I bakgrunden Sigurd Arnell. 

FOTO: ANN�SOFI ROSENKVIST 
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KOLLA GÄRNA MIN HEMSIDA 
MED MASSOR AV LÄNKAR – http://larseklund.in

MINA 138 RESEBREV
MED MASSOR AV BILDER 

http://larseklund.in/resebrev/resebrevkronologi_jan21.pdf

MIN BIOGRAFI 1953-2003
http://larseklund.in/larseklundlife.html

http://larseklund.in
http://larseklund.in/resebrev/resebrevkronologi_jan21.pdf
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