
Utko1nmer fredagar 

Fredagen den 9 nove~ber 

Krav på stora hyres
höjningar i Lund 
Förhandlingsrådet för förhand
lingar med Lunds Kommuns Fas
tighets AB sammanträdde på 
måndagen de 5/11 och hade då 
att ta ställning till LKF :s krav på 
hyreshöjningar. LKF kräver så 
pass mycket som 28:68 kr per 
kvm och år, vilket motsvarar 
närmare 200 kr mer i månads
hyra för en 80 kvadratmeters 
lägenhet. 

Rekommendationen om 3,5 
procents höjning av kallhyran 
överskrids ordentligt i LKF:s krav, 
som motsvarar 7,5 procent. Till 
detta kommer värmekostnadshöj
ning samt höjning till följd av 
indexklausulen. Den centrala re
kommendationen mellan SABO 
och Hyresgästernas Riksförbund 
samt regeringens kompensations
åtgärder har blivit klar så sent att 
den sedvanliga demokratiska for
hantingsprocessen inte fungerar. 
Eftersom uppgörelsen ska träda i 
kraft från den 1/12 tvingar man 

fram så snabba förhandlingar 
att varken förhandlingsråd eller 
bostadsmöten får någon rejäl 
chans att öva demokratiskt in
flytande över förhandlingarna. 

Förhandlingsrådet enades om 
att LKF går till sin huvudman 
Lun~s kommun fcir att begära sub· 
ventioner som täcker in de 
nödvändiga kostnadstegringar som 
förhandlama blivit överens om. 
Detta är en väg att inleda arbetet 
på att åstadkomma rättvisa i bo
endet . Hyresgästerna orkar inte 
med fler hyreshöjningar. 

Fruktträdgård räddas 
Byggnadsnämnden har !bland !>ma 
diskussionsmöten, där man une 
fattar beslut utan diskuterar ett 
eller ett par ämnen förutsättnings
löst. I onsdags var tre frågor på ta
peten: 

Gatuavstängningarna på Väs· 
ter. Efter ett stormigt möte med 
invånarna kring van Diirens väg 
nyligen ska man nu gå ut till dem 
med tre alternativ: den gamla ord
ningen , den nya stadsplanen (som 
innebär avstängningar) eller en 
kompromiss med förhöjda över
gångställen. Någon parkering på 
parkmark blir det inte i något av 
alternativen. 

Ekonomihus vid Sparta. Det 
gäller alltså det hus som ska byg
gas med den crafoordska stiftel-

Stan's röst 
En ny månadsbulletin med ovan
stående titel kom ut med sitt 
första nummer i böJjan av denna 
månad. Det är en kalender som 
dag för dag ger tips om kulturella 
händelser i Malmö/Lundregionen. 
Utgivarna presenterar sig som 
>Jett gäng arbetslösa ungdomar 
som idag . iobbar heltid med 

-;ens pengar. Men lyckligtvis var 
det ingen som ville ha det i den 
vackra fruktträdgården vid Tuna
vägen. Den ska bevaras. Men det 
ska också, av trafiksäkerhetsskäl , 
byggas en ny angöringsgata till 
Sparta. 

Nägot gatukök norr om sta
tionen, på platsen för den gamla 
pressbyråkiosken, blir det heller 
inte. Där ska även i fortsättning
en vara cykelparkering - det be
hövs verkligen - och så småning
om en plattform till pågatågen 
mot Malmö så att man slipper gå 
under jorden. 

Tyvärr lär vi få vän ta på den 
plattformen. Den stora utredning 
om trafiken i stadskärnan som bor
garna har drivit fram lägger sin dö
da hand också över detta. 

bilder, affischer, tidskrifter mm.» 
Lay-outen är proffsig, tonen ung
domlig och småartiklarna som 
fmns vid sidan av kalenderbitarna 
är klart läsvärda. En del texter 
är radilkala. Finansieringen ska 
ske genom annonsintäkter. På 
AF låg några ex utlagda. 

Lösnummerpris : 2:· 

Vändpunkt ~1i\ 
Högervågen kulminerade natten 
mellan den l och 2 september. 

Det är synd om dem som p g a 
förhinder eller dåligt omdöme 
inte var med på höstfestsöndagen 
och fick uppleva ögonblicket . De 
som i folkparken var med om den 
överraskande stora tillströmning
en, efter den tveksamma lördagen, 
och den varma stämningen kände 
redan då på sig att något histo
riskt var på gång. Att vi i VB inte 
velat gå ut med nyheten förrän 
nu beror på vår vanliga journalis
tiska försiktighet. Det gäller att 
kolla och dubbelkolla alla uppgif
ter innan man släpper dem. 

Nu är det kanske någon som 
undrar hur man så exakt kan tids
bestämma en ideologisk vågrörel-
se. Tja, ni minns kanske Virginia 
Woolfs berömda uttalande: "Den 
mänskliga naturen böJjade föränd
ras i april1910,ellerdäromkring." 
Kan man, med den goda författa
rens intuition, lokalisera något så 
allmänt som förändringar i den 
mänskliga naturen på en månad 
när, är det inte så märkvärdigt att 
göra det med en så mycket mera 
konkret företeelse som en höger
våg. 

Än så länge kommer vi dock 
inte närmare än ett dygn. Det blir 
en sak för fram tidens historiker 
att ta reda på det mer exakta 
klockslaget. Precis som man i 
efterhand har konstaterat att den 
förrförra högervågen kulminerade 
klockan 11.15 den kulna januari
dag 1943 då tyskarna fick slå till 
reträtt efter sitt våldsamma försök 
att erövra centralstationen i Stalin
grad. 

Men vad har ni för bevis, und
rar någon. Bevis och bevis , vi har 
det som smäller högre, nämligen 
en kedja av vattentäta indicier. 
Av dem ska vi bara nämna tre 
lokala exempel: 
l. Den överraskande ideologiska 
vitaliteten i Vpk-Lunds kongress
debatt. Jämför Lukacs dagboks
anteckningar från våren 1943! 
2. Miljöpartiets defmitiva inord
ning i vänsterblockeL Jämför hur 
de borgerliga liberalerna över hela 
Europa gled över åt vänster och 
började delta i folkfrontsregering · 
ar. 
3. Lennart Rydes uppenbara 
desperation i musikhusfrågan. 
Jämför det tyska hågkvarterets 
(snälla sättare, tänk nu på debatt
nivån och skriv inte "Hitlers"!) 
vansinniga åtgärder under den sto-

ra reträtten (Vad har Hitlers de
battnivå med det här att göra? 
/sätts anm/). 

Det är naturligtvis en kompli
cerad företeelse när historiens sto
ra vågrörelse kulminerar och vän· 
der. Några dagar efteråt lyckades 
ju tyskarna tillf<illigt erövra huvud
postkontoret och el verket. Ä ven i 
våra dagar kan vänstern fortsätta 
att röna tillfålliga motgångar, och 
vi är t ex fullt övertygade om att 
Vpk (tillfälligt!) ramlar ur riks
dagen 1 nåsta val. 

Men det gör inte så mycket. 
Det viktigaste är att vågen har 
vänt. 

Gr r 

PS Ännu ett hoppingivande tec
ken är den nya vågen av utompar
lamentariska traflkmiljöaktioner. 
Sålunda kan vi läsa i Arbetet den 
1.11 : "U n der helgen har några 
ungdomar roat sig med att kasta 
stora stenar på leveransklara bilar 
vid företaget Verdexa på Fält
spatsvägen i Lund. Bilarna blev 
ganska illa åtgångna, med intryck
ta tak och motorhuvar och krossa
de rutor och lyktor. Även en pri
vatbil på kundparkeringen fick sin 
del av stenarna." 

Utmärkt . Mera sånt! 
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~~~~~~~~ En valkommentar 
Plågsamt personval 
för socialdemokraterna 
Socialdemokraterna i Lund har 
som väntat problem med till
sättandet av det nya kommunal
rådet efter Birger Rehn. Såren 
från personstriden då Ingegärd / 
Göranssons plats skulle fyllas är ' 
ännu öppna. : 

Det fmns en motsättning meJ- l 
lan fjärde generationen socialde- , 
mokrater, som fått en utbildning i 
på högskolor och universitet, och l 
arbetare som tjänat sina sporrar l 
inom facket. De förstnämnda har l 
ofta alltför lätt att göra karriär i 1 

kanslihus och parlamentariska för- Il 

samlingar. 
I Lund förkroppsligas "magist

rarna" av Claes Göran Jönsson 1 

och arbetarna av Birger Rehn. Det 
är en motsättning som arbetar
rörelsen måste leva med, eftersom 
den är en följd av arbetarklassens 
egen bildningssträvan. Orimligt 
vore ju om det inte skulle ses som 
positivt, att barn till arbetare som 
fått högre utbildning, förblev sitt 
ursprung troget. Hoppet för ar
betarrörelsen måste ligga i att det 
nya stora mellanskiktet av hög- l 
utbildade håller sig till den röda l 
fanan . 1 

En annan sak är förstås att i 
det behövs en viss balans mellan 
skikt och klass. Därför kan man 
nog med stor säkerhet t ippa att 
Claes Göran J önsson får en f d 
arbetare till medråd. Här skrivs 
"f d" eftersom det ju aldrig rör sig 
om arbetare som är yrkesverksam
ma. Hur man än vrider och vänder 
på det, så är det skrivbordsmänni
skorna som tar hem spelet! 

Och inte är det bättre inom 
vpk, snarare tvärtom . Men j u st i 
Lund finns inte problemet efter
som an talet arbetare är få - eller 
åtminstone inaktiva. Skulle vpk
Lund, vilket Gud förbj ude, till
sätta ett kommunalråd skulle nog 
striden stå mellan dom som ville 
ha en kvinna och dom som före
drar enbart kvalifikationer (oav
sett man eller kvinna) vid valet. 

Socialdemokraterna letar nog 
också efter en kvinna som är villig 
och kompetent att bli kommunal
råd, men det är väl tveksamt om 
något vinnande namn dyker upp. 
Vpk kunde kanske låna ut en av 
sina amasoner .. . 

Bäst vore förstås om oppo
sitionsråden avskaffades, som vpk 
och fp anser, och att man istället 
inrättar sekreterartjänster och för- . 
stärker de olika nämndernas pre
sidier, så att man ökar antalet 
politiker som på deltid (men alltså 
fortfarande med en fot i arbets
livet) kan ägna sig åt kommunal
politik. 

Vem blir kominunalråd efter 
Birger Rehn? 

Veckobladets monopolställning 
som enda lokaltidning i Lund är 
förpliktigande och vi ser det 
därför som angeläget att ge en 
kort kommentar till det ameri
kanska presidentvalet från Lunds 
horisont. 

»Fyra år tilb> jublade Reagan
anhängarna, och vi gissar att 
borgarna i Lund snart kommer 
att ropa »tre år tilb>. Fru Hellsvik 
har en personlig charm för vilken 
vi inte är okänsliga, men vi tror 
lundaborna i motsats till ameri
kanerna kan skilja på sak och 
person. I Lund är det som bekant 
så att borgarna har haft makten 
sen kommunalvalet 1954, och det 
är väl känt från andra samman
hang att så långa maktinnehav 
tenderar att korrumpera makt
havarna och blockera nya ideer. 
Det är en trött och nergången 

FöRSVAR AV RA'ITOR 

Ett övertygande försvar för de i 
nattens dunkel målade råttorna 
på Malmö stadshus fasad leve
rerar Hans Asplund i SDS den 
7 november. Han menar att det 
är en protest mot funktiona
lismens torftighet och tillägger: 
»De utgör dessutom ett origi
nellt uppslag, då såvitt bekant 
råttor aldrig förut har använts 
som dekoration. I förbigående 
måste erkännas att dekorationens 
detaljkvalitet inte är den för
nämsta, kanske utförd av oskolad 
arbetskraft; detta kan också ur
säktas då arbetet utförts med 
stor snabbhet i nattens mörker. 
En tätare böljande rytm av råttor 
med en mer distinkt form och 
kanske omväxlande med Abab 
vakter skulle kanske gett en 
rikare effekt.» 

Varför diskuterar aldrig kommu
nalpolitiker hur hus ska se ut? 

Jo, vi är fler som gillade de fina 
råttorna på Malmö stadshus. Men 
nog kan man väl berömma dem 
utan att gå vägen över den ebarm
lige i dealisten Hans Asplund, som 
har för sej att de funktionalistiska 
IDEERNA har hela skulden till 
att våra städer är så otrivsamma! 
Är in te VB en materialistisk tid
ning? 

Sättarens anm. 

Nu är de( dägs att slakta några 
heliga kor typ jämlikhet och 
rolidaritet (Ulf Laurin, VD i PLM) 

administration som sitter i Lund, 
och även om man nu inför valet 
gör sig av med de värsta liken i 
lasten - namn som Ryde och 
Ryden är väl de man då främst 
kommer att tänka på - tror vi 
på en radikal förnyelse hösten 85. 

Vad gäller socialdemokraterna 
återkommer Sten Norin snart 
från den studieresa han gjort till 
den amerikanska valrörelsen. Vi 
vet ännu inte vilka intryck han 
kan föra med sig hem, men vi 
fruktar det värsta. Vi tror t ex 
att många ballonger kan vara bra 
på en del valmöten, men det 
räcker inte. Och Nisse Gustavsson 
har väl i och för sig åldern inne, 
men saknar vällite av den magne
tism som krävs för att göra sig 
gällande över kabeltevenätet. 

V ad amerikanerna beträffar så 
får de väl stå sitt kast och vi er-

inrar om den jordskredsseger 
Nixon vann över MeGavem 1972. 
Men tJdens tand tycks läka alla 
sår och vi tänker inte gråta över 
spilld mjölk. 

För den som tycker VB är frivol 
i ett allvarligt ämne kan vi bara 
säga att vi håller med. En viss 
dos av cynism är nödvändig om 
man ska stå ut med den här 
världen. Men det var inte så illa 
ment som det verkar och det fmns 
aldrig anledning att passivisera sig. 
Men just denna dag är vårt enda 
konstruktiva råd att gå in i Stöd
kommitteen för Cenralamerikas 
folk. Eller för den som är mera 
pessimistiskt lagd, att bölja ta mer 
aktiv del i civilförsvarets öv
ningar. 

Red 

Apropå . vårdnadsbidrag 
Nu är det åter dags för ett an
grepp på den offentliga sektorn 
från borgerligt håll. Denna gång 
är det centern som vill ge alla för
äldrar vårdnads bidrag för barn 
mindre än 7 år, om en av dem 
stannar hemma. Förslaget är att 
den som stannar hemma får 
24 000 kr per år i beskattnings
bar inkomst. Finansieringen tas 
från statens bidrag till den kom
munala barnomsor~en. Kommu
nerna ska alltså fa ännu sämre 
ekonomi för att driva barnom
sorgen, och hur det slår vet alla 
som jobbar i eller har varit i 
kontakt med den verksamhefen. 

Barnomsorgen räcker nu bara 
till för 30 % av alla barn i för
skoleåledern. Vad finns att göra? 

Mitt förslag är att ge alla för
äldrar som stannar hemma tills 
barnet är tre år vårdnads bidrag. 
Detta skulle ge utrymme för 
kommunerna för att planera och 
genomföra en allmän förskola för 
alla barn från tre till sju år, 
eftersom den största efterfrågan 
på dagisplats just nu kommer 
från denna åldersgrupp. 

En annan fördel är att det 
blir lättare att ställa krav på 
barnomsorgsverksamheten när alla 
barn har tillgång till den - i 
begynnelsestadiet de mellan tre 
och sju år men på sikt kan man 
tänka sig att gå ner i åldrarna. 

Förskolan med sitt peda)!ogiska 
program skulle kunna trycka hår
dare på den pedagogiska verk
samhet som faktiskt torekommer 
inom daghemsverksamhet i och 
med att det är farre ålders
grupper på daghemmet. 

Huvudman för verksamheten 
ska vara skolöverstyrelsen och 
inte Socialstyrelsen för att just 
knyta an till den pedagogiska 
verksamheten, och det ska bara 
fmnas en behörig personalkate
gori: förskollärare. 

På det här skisserade sättet 
knyter man an förskolan till 
skolan och behöver inte längre 
diskutera om barnen ska bölja 
ett år tidigare eller inte , de går 

redan i förskolan. t.Uer snarar~::, 
de har rätt till plats i förskolan 
redan vid tre års ålder i stillet 
för som nu vid sex. I praktiken 
är redan alla sexåringarna inne 
i den kommunala barnomsorgen. 

Vilka är det då som blir hemma 
med barnen tills de fyllt tre år? 
De som har den lägsta lönen i 
parförhållandet. Vilka är det då? 
Kvinnorna i allmänhet. 

För att råda bot mot det måste 
problemet lösas på andra vägar. 
Kvinnorna måste få bättre löner 
och högre status i arbetslivet , 
söka sig till bättre betalda ar
beten osv. 

I Riksförsäkringsverkets statistik 
visar det sig att där kvinnan 
tjänar lika mycket eller mer 
än mannen är mannen mer 
benägen att starrna hemma och 
vårda barn. Vad var det Marx 
sa? DU är den ekonomiska 
realiteten som är basen för 
människans livsbetingelser. 

Bengt Karlsson 



Gatu- och parknamn 
norr om Norra Ringen 

Precis som alla andrä städer har 
Lund varit omgivet av jordbruks
mark, enskilt ägd men samman
hållen i gemensammabrukningsen
heter, (vångar), och av gemensamt 
ägd betesmark (fälader). Ragnar 
Blomqvist berättar i Lunds histo
ria hur det kom sig att faladsmar
kerna kring Lund vid 1700-talets 
slut snabbt övergick i enskild ägo. 
B.akgrunden är de kungliga förord
nmgarna om storskifte 17 57 och 
17 62. - 17 68 bildades väster om 
Lund fideikommisset Troileberg 
vid Värpinge. Ägarna kom från 
släkten Wachtmeister, ägare från 
1808 var den mäktige justitie
kanslern Carl Axel Trolle-Wacht
meister. Redan l 7 85 hade han 
meddelat stadens äldste att aodset 
ville skifta jord med stade~: han 
er b j öd ett stycke jord på Kloster
gården mot lämplig stor andel av 
K!osterfäladen. stadens fader 
tycks ha haft vissa invändninga~, 

afton för att dricka källvatten för 
hälsa och sjukdomsbot . Man pas
sade också på att ordna med dans 
och lekar i källans närhet. Och nå
gonstans vid S:t Hans backar har 
den funnits - S:t Hans källa. 
Smeden Petter Löwegren berättar 
i sina Lundaminnen, nerskrivna på 
1850-talet och publicerade i Före
ningen Gamla Lunds årsskrift 
1945: "Bland folknöjena i min 
barndomstid minns jag särskilt 
folkvandringen till den på Norra 
Fäladen belägna, med fyra väldiga 
skulpterade stenar omgivna S:t 
Hans källa. Midsommaraftonen, 
när väderleken tillät det, var det 
sed att stadens innevånare, såväl 
äldre som yngre , vandrade ditut, 
somliga försedda med matkorgar 
och. allsköns aJ;Jnan välfard. En 
valdig eld uppgjordes av pä fäla
den hopsamlade "kokaser", ris
kvistar från gärdesgårdar m m, 
varefter dans och lekar vidtogo, 

· ~ '·"":':_-........- --··· ··.: ~ ._ · ·~"::~:~.T~::;1~·~~-~ 
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Slaget vid Lund ägde rum på. norr. Ovanstående 
bild är emellertid från slaget vid Hardeberga. 

men lyckades inte prote':~ra ~c-" 
slutet blev att Trolle-Waclt:: .. ~h : 
er lyckades tillskansa sig .! H 
tunnland av Klosterfaladen och 
hela Pilelyckan. Blomqvist kom
menterar: "Utslaget visar hur svårt 
en liten och avlägsen stad kunde 
ha det i kampen mot en i re
geringskretsar välanskriven per
son." 
En stor bit av den gemensamma 
betesmarken förlorades alltså och 
troligen är detta anledningen till 
att stadens borgare skyndade sig 
att dela upp resterande falads
mark. Så skedde 1797. Fäladerna 
styckades i lotter , som fördelades 
på alla numrerade hus i staden . 
Betesmarken blev vångar i enskild 
ägo. Så försvann Norra Fäladen. 

Magisk källa 
En av de sista hållplatserna på 
busslinje 2 på Norra Fäladen he
ter Offerkällan. Grönområdet i 
närheten är S:t Bans backar, vi 
har också S:t Hans park och S:t 
Hans kyrka i området. Norr om 
Lund fanns förr en källa, som i 
likhet med många andra källor, 
ansågs ha välgörande krafter. Vat
ten från sådana offerkällor ansågs 
särskilt magiskt i midsommartid 
- på Johannes döparens (S :t Hans) 
dag. Det var därför vanligt att 
man samlades på midsommar-

nch uteblev man ej gärna utan 
tga förfall från denna av ålder 
,rukJiga förlustelse." Löwegren 
>erättar vidare att, efter det att 
t'äladen blivit enskild egendom, 
upphörde seden. Källan tycks ha 
funnits kvar länge på området. 
Men på 1940-talet försvann den 
- under grävskopornas framfart. 
Idag finns det inte några synliga 
spår. Kunde man inte gräva fram 
källan igen och låta den komma 
till heders i en springvatten fon
tän? 

Kommunalt 
Gatunamnen på Norra Fäladen är 
i övrigt hämtade från gammaldags 
kommunalförvaltning och från 
skytte. Det kan kännas måttligt 
roligt att bo på Protokollgränd 
eller Mantalskroken eller Plan
vägen. Ett visst sinne för humor 
har dock den som kallat en av 
småhusägamas gator för Borgare
vägen. Svenshögsvägen - efter 
gården Svenshög på vägen mot 
Stångby - delar Norra Fäladen 
mitt itu. På områdets västra halva 
låg sedan gammalt en skjutbana, 
som nu gett flera av områdets 
gator deras namn: Pistolvägen, 
Kulgränden: Skjutbanevägen. 

skarpskyttar 
Lunds skyttegille har faktiskt hål
lit till i trakterna riktigt länge. 
Skytteg~llet har s1tt ursprung i den 
f n VIlliga skarpskytterörelsen - en 
~m t1ds hemvärnsrörelse - som 
spred sig som en löpeld över 
landet på 1860-talet. Lund fick en 
akademisk skarpskytteförening 
1862 och en för vanliga dödliga 
1864. skarpskyttarna höll först 
till i Lilla Råby och från 1865 i 
Gastelyckan. På 80-talet svalnade 
entusiasmen för skarpskytte och 
vapenskrammel, föreningen om
bildades till Lunds skyttegille. 
Eftersom man mistat banan i 
Gastelyckan, fick man av staden 
mark för ny bana på Norra Fäla
den. Året var 1892. Där stannade 
man till 1967 - då hade bebyggel
sen kommit för nära. 

Mera krig 
Väster om Norra Fäladen finner 
man fler gatunamn med klang av 
krig och skjutande - iOskarshem 
och i Norra Nöbbelöv. Oskars
hemsområdets gatunamn kan ses 
som en förlängning av namnskic
ket kring monumentet - till min
ne av slaget vid Lund . Oskars
hemsområdet var en del av själva 
slagfaltet. Därför heter det cen
trala grönområdet Decemberfältet 
- slaget stod i december. Och 
Christian V var den kunglige 
danske motståndaren. stadsdelens 
övriga typer av namn - Danska 
parken, Ryttaregränd, Kavalleri
gränd och skvadronsgränd tarvar 
därmed inga särskilda kommen
tarer. 

Bara Nöbbelöv 
Stadsdelen Norra Nöbbelöv är 
byggd på mark som intill nyligen 
hörde till Norra Nöbbelövs by. Så 
stå tar också denna unga stadsdel 
med en äldre stadsdelskyrka, men 
bara lite äldre. N Nöbbelövs gamla 
medeltidskyrka revs så sent som 
1900 och i stället uppfördes den 
befintliga i nygotisk stil. Det gam
la bynamnet lever alltså kvar i 
stadsdelsnamnet, men också i 
Nöbbelövs kyrkoväg, Nöbbelövs 
torg, Nöbbelövsparken, Nöbbelöv 
skolan och Nöbbelövsvägen . Det 
vittnar om en viss fantasilöshet -
fanns det inte några andra gamla 
namn att ta vara på? 

Hu bertus 
Områdets övriga namn handlar 
om jakt. Denna artikel skrivs pas
sande nog 3 november, Hubertus
dagen, den dag då höstjakten bör
jar i flera länder. Hubertus var en 
man, som gick på jakt i Ardenner
na . Då fick han se en hjort med 
krucifix mellan hornen. Av detta 
blev han så tagen att han beslöt 
sig för en kyrklig karriär - han 
slutade sina dagar som biskop och 
helgon. Hubertus blev förstås 
jägarnas skyddspatron. Namnet 
Bubertusgården på skolanlärg
ningen har visserligen haft svart 
att slå igenom. Men området i öv
rigt vimlar av Småvilt, Spårsnö 
Fågelhundar, Drevkarlar, och Å'lg: 
skyttar. Revirvägen är ett kul 
namn i ett villaområde. Och med 
skallgången skämtar namnbered
ningen med oss igen. 

Gå och 
var glad 

Taxeringsperioden är till ända 
för i år. För den som minns min 
rapport från i fjor om taxerings
arbetet i Södra Vebarp kan med
delas att det goda samarbetet i 
nämnden mellan olika partier och 
klasser fortsätter och utvecklas. 

Ä ven i år har arbetsresorna 
tagit m y eket tid och kraft. Men 
det har ändå gått lite lättare nu, 
av flera skäl. Dels har vi haft en 
nitisk inspektör som gjort nog
granna rcstidsutredningar . Dels 
har ' lam äter pratat oss sam-
man re. Dels har det kommit 
klar;, .t nvisningar från länssty-
relsc·J. 

Där står t ex att den skatt
skyldige ska promenera upp till 
två kilometer om han/hon därmed 
gör erforderlig tidsvinst. Förut var 
det t ex en rätt stor grupp anställ
da på Tetra Pak som med visst fog 
hävdade att de tjänade över två 
timmar om dagen på att ta bilen 
till jobbet. De var tvungna att 
byta buss inne i Lund och sen gå 
från Malmövägen och kanske lång 
väg inne på det vidsträckta fab
riksområdet. 

Men nu har vi i nämnden fun
nit att de kan stiga av vebarps
bussen redan på Brunnsgatan och 
sen promenera ner till Tetra Pak . 
Det är något mindre än två kilo
meter och de klarar sej under de 
två timmarna. 

Därmed slipper de köra bil till 
jobbet. Tur det, nu när bensin
skatten håller på att bli så hög. 

Gunnar Sandin 

Shit! 
Det blir allt vanligare att man 
hör uttrycket »shib> på stadens 
gator när någon blivit förtretad . 
Särskilt tycks denna anglosach
siska ovana sprida sig bland Lunds 
ungdomar. Det korrekta äkt
svenska uttrycket är förstås »fan». 
J ag vill härmed göra redaktionen 
uppmärksam på detta så att 
inte eländet sprider sig sig in i 
Veckobladets spalter. 

Eder 
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Om häxeri Handboll 
med gurka 

I artikeln om Germaine Greer 
i förra VB skrivs det om »häx
kraft» (det är en man ur pub
liken som blir näpsad): »Vad 
häxkraften anbelangar så vet 
säkert varje kvinna i salen vad det 
är. Poängen är att vi inte berät
tar det! » 

Men sanningen är nog den att 
häxeri historien igenom utövats 
av både män och kvinnor. Det är 
rester av en ursprunglig religiosi
tet, då man trodde sig kunna 
påverka maktema med diverse 
knep. Kloka gubbar och gummor 
talar man om i vår tid. vilket 
just visar att denna form av 
»klokhet> inte är könspecifik. 

De kristnas förföljelse av häX~!J 
drabbade främst kvinnorna. AI 
det någon som kan förklara 
varför? 

FH 

Drama i III akter 

Ännu finns det säkert många som 
jobbar ideellt med sport och 
idrott, men det tlnns knappast nä
gan aktiv som inte måste prosti
tuera sig tilllevande reklampelare 
för olika firmor. Är man funktio
när i H 4 3 till exempel tvingas 
man bära en T-shirt som det står 
"Felix" på. På anslagstavlan i 
idrottshallen där man presenterar 
ställningen i pågående allsvenska 
handbollsmatcher, har bokstäver
na ersatts med ord som "gurka", 
"ketchup" och "senap". 

Ett originellt inslag i vägg
annonseringen står Lunds energi
verk för , som gör reklam för ren 
gas. Syftet med denna typ av an
nonsering kan knappast vara att 
sälja gas utan är väl mer ett ut
tryck för tjänstemännens idrotts
intresse. 

Blodet flödar 
Har då idrottseliten blivit en slin
ka som blivit beroende av rika 
sponsorer. J ovisst, det köps och 
säljs spelare långt ner i divisioner
na. Och förmåner ges under bor
det till kända namn för att locka 
publik till tävlingar. 

. Spelarna pressas av hänsyns-. 
lösa tränare att attackera så hårt: 

~ . 

, K~".~fi.O':.C'H'f-1'> ~ '1\ ~ R.EV0WJ110Ntii.OND\,. 
u R,E(.cPT 

Låt hjärtat va' me' 

Ateranvänd försmådda hjärtan! 
Du kommer att bli överraskad 
av det fma resultatet. 

Akt I: Elåenciler l 00 st/ut 190:- exkl. moms + frakt 
Akt 11: 3 aalw FR.U.TFRI1T 
Akt W: lO akar FRAD'FRfiT + lO% RABATI 

Acu-GraFax 
~ieriaa. ~ offlet: nwkiner, ~emee, tillbeböc, 

koatonmaterial, pappu etc. 

Box 253, :Ul 00 ~. tel 0413-103 35, .._...,_ 

att skador uppstår. Det märks sär
skilt i handboll där blodet numera 
flödar fritt. 

Är man elitidrottsman får man 
räkna med en relativt kort period 
i rampljuset då man vinner ära 
och penningar, sedan hamnar man 
bland soporna. 

Galet 
Det här är givetvis en galen ut
veckling. Idrott är något som blir 
verkligt intressant och behövligt 
när man kommer upp i åren . 
Inom löpidrotten har man nått 
goda resultat genom åldersklass
indelning i femårsperioder från 
och med 35 år. Åtgärden kan inte 
kopieras mekaniskt på alla grenar 
men visst finns det mycket att 
göra i samma riktning. 

Korpen i Lund gör ju mycket 
för att bredda idrottande!, men 
tyvärr börjar det bli lite dyrt att 
anmäla lag. Man kan få betala 
500-600 för en säsong. Elaka 
tungor säger att det är byråkratin 
som svällt, men detta rykte är 
obekräftat. Domararvodena har 
kanske höjts, ansenligt. 

FH 
(PS. Artikeln' har legat några 
veckor, under tiden har an
nonseringen ändrats ·1 Idrotts
hallen . Nu gör man reklam 
för ICA-butiker1 

3 st svin eller kalvhjärtan 
2 gula lökar 
2 morötter 
4 hg vitkål 
2 msk margarin 
l msk soja 
Salt och svartpeppar 
Lite mjöl till redning 

Skär 1sar hjärtana, putsa bort 
senor och artärer och lägg hjär
tana i saltat vatten. Låt sjuda i 
25 minuter. Skumma väl. Skala 
lök och morötter, som skäres till
sammans med vitkålen i mindre 
bitar. Strimla gärna kålen. Fräs 
nu grönsakerna i margarin. Ta upp 
hjärtana och häll bort kokspadet. 
Skär dem i sockerbitsstora tär
ningar. Fräs dem tillsammans med 
grönsakerna och späd med vatten. 
Tillsätt sojan, salta och peppra. 
Låt grytan sjuda under lock i 
35 minuter. Ta av locket sista 
kvarten så att skyn kokar ihop. 
Pudra över lite mjöl eller gör en 
boll av margarin och mjöl , så 
att såsen blir något simmig . 

Denna goda och billiga gryta, 
äts lämpligen med ris eller potatis . 

A G settergren som spionerade på 
Lunds kommunister 

I Lund sett från vänster 84 hade 
Daniel Kalids grävt fram en roan 
de men framför allt tankeväckan
de , länge hemligstämplad rapport 
om hur poliskommissarie A G set
tergren spionerade på Lunds kom 
munister (och i någon mån på 
dess nazister). Boken kostar 25 kr 
som kan sättas in på VBs konto. 

Nu har vi hittat en samtida ka
rikatyr av Settergren. Tecknaren 
kallade sej Otto Wilhelm och bil
den finns i hans bok Bekanta. 

BLASO RKESTERN. Lö 10.11 kl 
9 avfärd från Ciamenstorget till 
ldaröd. Ta med alla noter, not
ställ, sängkläder och tofflor. Ingen 
övning söndag kväll. 
KVINN O CENTRUM har intresse
möte om politik on 14 nov kl 
19 i studieci r kelrum 4 på stads
biblioteket. 
VPK l F tränar fotboll och volley 
boll på Lerbäckskolan l ö 1 O nov 
kl 16. 

Il 
w kommunistisk l 

·~ kommunalpolitik 
KOMPOL. Må 12.11 kl 19.30 pli 
V pk-lokalen: fortsatt behandling 
av budgeten. Vi påminner om ar
betshelgen 17-18.11 om kompols 
handlingsprogram. Anmälan se
nast må 12.11 till Thomas Schly 
ter, tel 14 75 05 . 

Denna veckas redaktion utgjordes 
av Karin Blom, Fin n Hagberg och 
Lars Svensson . 

Nästa veckas kontaktredaktör är 
Lars Nilsson, tel 14 96 14. 
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