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Väktare som slår vakt om gemenskap 

I spåret av pandemin behöver Lunds kommun vidta åtgärder för att stötta besöksnäringen, vårda 
den sociala hållbarheten och skapa nya coronasäkra kulturupplevelser för lundaborna. Med rätt 
åtgärder kan detta kombineras.  

Som en del av mångårig tradition har det tidigare ljudit nattväktarrop i den lundensiska 
sommarnatten. 2014 kunde lundabor och andra besökare för tjugonde året i rad, under en vecka i 
juni, varje kväll klockan 22.00 hitta en ny nattväktare på Stortorget som ropade och kommenterade 
staden på sitt sätt genom spel, sång, dans, berättande eller annat artisteri. 2021 kan denna tradition 
återupptas men i en ny tappning så att nattväktarropen kan höras runt om i hela kommunen. Det 
skulle förslagsvis kunna ske under en sensommarvecka, alternativt pågå under längre tid om det är 
mer praktiskt. Nattväktarna bör höras i såväl Lunds stad som på lämpliga ställen i de östra 
kommundelarna. 

Att erbjuda coronaanpassad kultur kommer bidra till att i en tuff tid stärka kommunens attraktivitet 
och på så sätt hjälpa besöksnäringen. Nattväkteriet ger oss möjlighet att visa en del av den mångfald 
av kulturutövare och kulturella uttryck som existerar lokalt. Detta är en kulturaktivitet som sker 
utomhus med stora ytor som främjar distans och fokuserar på utövare/entreprenörer som drabbats 
hårt av pandemin. Det skulle bli välkomnande och inkluderande tillställningar som uppmuntrar 
spontanitet och mer rörelse i staden, vilket vidare kan ses som något positivt för känslan av trygghet 
som är högst aktuellt nu efter Trygghetskommissionens rapport. Det passar familjer och 
kompisgäng som vill göra något tillsammans och umgås trots att alla inte är vaccinerade. För första 
gången på länge skulle en kulturupplevelse till och med kunna ske över generationsgränser.  

 

Vi föreslår kommunstyrelsen besluta: 

att  uppdra åt kommunkontoret att, i samråd med VisitLund AB och kultur- och 
fritidsförvaltningen, genomföra en sensommarsatsning på nattväktare, 

att  nattväktarna som helhet har en mångfald och består av olika typer av kulturella uttryck, 

att  förslaget inkluderar minst två tätorter utöver Lunds stad, samt 

att  finansiering sker via kommunstyrelsens reserverade medel för coronapandemin. 
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