
Lösnummerpris 2 :-

Fredagen den 30 november 

. '"' Il ··kt" ätet· s;u ordinarie av vpks åtta ledamöter i talarstolen samtidigt. Fotomontage Den åttonde (Thomas Schlyter) ?rgarnas uppfattnzng av, u ma zgem . , 
'-...--" 

Ny hegemoni i fullmäktige 
stämningen i fullmäktige har blivit bättre sed~n s, vpk o~h mp 
lyckats ena sig kring ett icke-borgelig~ budgt;tforsla~. Det ar ~om 
om man talade friare och lättare kan fu;,ma pa en ska.mtsa~ vand-o 
ning. Kanske är det ett första tecken pa att borgarvaldet haller P 
att bry~as. 

De borgerliga partierna har 
lagt sig lite på defensiven med an
ledning av tillkomsten av den röd
gröna koalitionen. För att dämma 
upp anfallsvågen har man gjort 
några taktiska reträtter här och 
där: det gäller t ex färdtjänsten 
och musikhuset. I det senare fal
let försöker man istället hindra 
ABF från att få sin del av byggna
den. 

Den ekonomiska skillnaden 
mellan de två blocken för budget
''1:et 1985 är väl inte så väldigt 

\..__....or, men den politiska differen
sen är klar . Borgerligheten vill skä
ra ner på den offentliga sektorn 
och gärna privatisera en del av 
verksamheten. Annmo(fp) nämn
de Danmark som något slags före
gångsland där mänga kommuner 

ivatiserat brandkår och ambu
'-atns. 

Förlustföretag 
Tarcisio Bommarco(vpk) på

pekade att vad borgarna ofta e
gentligen vill är att låta det all
männa fmansiera marknadsekono
mins förlustföretag. Under den 
fortsatta debatten dök det upp 
några exempel på just detta, 
Grand Hotell och Djursjukhuset 
Dynan. 

Gun Hellsvik trodde inte att 
marknadsekonomin på sikt skulle 
klara en utbyggnad av den offent
liga sektorn och såg framför sig 
tomma kommunala kassakistor. 
(Stora investeringar görs nästa år, 
det är sant, men en hel del av det
ta kommer snabbt att återbetala 
sig, ex geotermin.) 

Utanför systemet 
Borgarna är särskilt oroade ö

ver nya tjänster, medan s och vpk 
glädjer sig åt nya arbetstillfällen. 
En sorts underlig mellanställning 
intar mp, som i sina mörka stun
der vill krossa hela systemet. 

Dahlström(mp) talade i den all
männa budgetdebatte.n om att be
kämpa löneslaveriet, den multina
tionella kapitalismen och alla de 
övriga partiernas utvecklingsstra
tegier. 

Egentligen är m p -av bl a eko
logiska skäl - ett sparparti liksom 
moderaterna, men sociala ambi
tioner förhindrar ständigt denna 
tendens att slå igenom och det är 
väl det som är orsaken till att den 
rödgröna koalitionen är möjlig. 

FH 

I den allmänna budgetdebatten i 
fullmäktige pikade Rolf Nilson 
(vpk) socialdemokraterna för att 
de in te tidigare hade bildat den 
rödgröna koalitionen. Efter valet 
ville s bara lägga sina egna för
slag, påpekade han. 

På detta svarade Claes Göran 
Jönsson(s), att han tyckte att vpk 
ville uppträda mot socialdemokra-

tin e 
teckning.-Den som kör ska dock 
inte bestämma riktningen, mena
de han, för även om s kan ha ideo
logiska handikapp så har partiet 
andra kvaliteter. 

Claes Göran Jönsson uppträd
de ganska samarbetsvilligt. Kunde 
tänka sig en regeringsduglig väns
terkoalition i framtiden, men 
trodde sig också i de flesta frågor 
kunna samarbeta med borgerlig
heten. 

Fullmäktig 
i siffror 

När detta skrives är det ännu o
klart om Lunds kommunfullmäk
tige kommer att slå förra årets 
fma rekordnotering med en bud
getdebatt på 29 timmar och 45 
minuter. 

Det året stod vpk och s för 
oppositionen och talade därvid 
något längre än de övriga partier
na tillsammans. Vpk låg med sina 
370 minuter bara 10 minuter ef
ter det stora socialdemokratiska 
partiet. 

Främste talare var då Rolf 
Nilson (vpk), hela 40 minuter 
före tvåan "stadsministern" Gun 
Hellsvik (m) och 44 minuter före 
trean Tarcisio Bommarco(vpk) . 

I år är det ju borgarna som får 
attackera den rödgröna koalitio
nen. Genom sina topplaceringar i 
styrelser och nämnder riskerar de 
att få förverkliga oppositionens 
budget. Detta faktum plus lokal
radions närvaro pekar mot en lång 
budgetdebatt Å andra sidan ver
kar dagordningen och de kommu
nala p ap piren bättre ordnade i år, 
så risken finns ändå att 
fullmäktige ska misslyckas med 
att överskrida 1983 års rekord
notering. 

Halvtidsresultat 
När sexton timmar gått av full
mäktigedebatten hade koalitionen 
talat i 469 minuter och den borg
erliga oppositionen i 245 minuter. 
Det betyder att borgarna är inne i 
en ordentlig formsvacka. 

De fem främsta talarna i kvan
titativ mening är Claes Göran 
Jönsson,s(67 minuter), Gun Hells
vik,m(55), Tarcisio Bommarco, 
vpk(53), Lars Åström,s(52) och 
Ebba Lyttkens,fp/ Lennart Prytz, 
s( 49). 

Kvinnorna har talat i 190 mi
nuter av 714 möjliga. Tre kvinnor 
står för 129 minuter. 

FH 

Biblioteksfilial 
på Väster 

Sista onsdagsbeslutet i fullmäktige 
blev en ny biblioteksfilial på 
Väster. Den ska vara belägen i Få
gelskolan och bemannas av en 
halvtidsbibliotekarie och en halv
tidskontorist. Media- och admini
startionsanslaget blir 36 000. 
Bommarco (vpk) påpekade, för
modligen riktigt, att biblioteket 
borde ligga mer centralt i stads
delen. Moderaterna hade velat 
ha en filial som inget kostat! 

Kriget i 
Afghanistan 
Lunds Afghanistankommitte är en 
grupp i ständig tillväx t. Bara från 
september till november har med
lemsantalet ökat från ett femtio
tal till över sjuttio. Med tanke på 
att Vpk-Lund till partikongressen 
lägger fram en motion som väl an
sluter till kommittens ståndpunkt 
är det kanske lite märkligt att inte 
fler vpk-are är medlemmar. Men 
det kanske finns någon förklaring. 

På onsdagskvällen hade kom
mitten ordnat ett mycket välbe
sökt möte med frilansjournalisten 
Anders F änge, som i två omgångar, 
senast under tre månader i somras, 
har vistats inne i Afghanistan. 

Sedan den sovjetiska invasio
nen i december 1979 har en halv 
millon av en befolkning på sexton 
fått sätta livet till. De flesta av 
dessa tillhörde vad nian kan kalla 
civilbefolkningen. 

Anders Fänge berättade levan
de och skrämmande historier om 
hur människor dör i Afghanistan. 
Mest utsatta är gamla, barn och 
kvinnor. 

Han berättade också om hur 
de sovjetiska soldaterna systema
tiskt förstör Hilt och sädesmaga
sin. 
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~n.s am., , 
Den trettionde november demon
strerar högern. Men inte vilken 
höger som helst, utan den sk. na
tionella högern eller den mer e~er 
mindre svarta högern. Med ansik
ten skurna i sten marscherar de 
runt på Lunds mest kulturhistoris
ka platser, bla Kulturen och Kat~
dralsskolan. Kulturen pga att dar 
står Karl XII staty, Katedralsko
lan pga att denne karl en gång 
hade sitt nationella högkvarter 
för lagt di t. . 

Dessa människor kallar sig 
endast för nationalister, men läg
ger man sedan till att de är mode
rater, stående långt till höger anar 
man en del. 

Vissa anhängare av Karl XII 
marschen har förklarat sig vara 
med i Moderata samlingspartiet 
endast pga att det inte finns nå
got annat högerparti som är så 
starkt och samlat som modera
terna. Dock är detta tåg fullt av 
NRP:are och BSS:are allmänt 
kända för sin inställning till in
vandrare, socialt utsatta/utslagna, 
handikappade, äldre, mentalt 
efterblivna, homosexuella osv osv. 
Dock rår de om sitt eget hus. 

En av NRP:s paroller är "LAG 
OCH ORDNING". Man kan bara 
hoppas att folk i allmänhet rea
gerar när man översätter denna 
fras till tyska: "ORDNUNG 
MUSS SEIN". 

De tyska nazisternas gamla 
slagord från trettiotalet. Man 
ställer sig frågan om det ar denna 
"ordning och reda" 30:e novem
berrörelsen vill skapa?? 

Vill vi skapa ett samhälle där 
alla lever under mänskliga för
hållanden måste vi stoppa dessa 
yttringar av nyfacistiskt slag. Detta 
är en protest och ett försök till 
ett upprop mot milit!lrismeno_ch 
facismen som ätengen boiJar 
växa sig stark. 

Attraktivt KU 
Vad ska vi göra nästa år? Hur ska 
vi bli fler? Hur ska vi bli bättre, 
roligare och mer attraktiva? 

Dessa och många andra frågor 
stöttes och blöttes på KU-Lund~ 
årsmöte i helgen. Och äve.n ?m Yl 
inte hittade några klara ~osnmga~, 
så kändes det som om Yl kommit 
en bit på vägen. . 

Men vi satt inte bara och di
skuterade. Vi var även ute_ <;>ch 
sysslade med utåtriktad aktlVltet 
i form av Röd Press- och _knliPP: 
försäljning. Detta gjorde Yl ~ar Yl 
väntade på att demonstrat10:"-en 
för ett fritt Nicaragua skulle satta 

igång. "all d l När vi (eller i alla 1. en e 
av oss) skrikigt oss hesa, fortsatte 
mötet och slutet var det dags att 
välja ny ordförande och ny styrel
se Till ny ordförande valdes en
hliuigt allas vår Ricard ~ager~an 
och i styrelsen för ö~gt sttte_r 
numera - My Lew~, Bodil 
Pettersson, Kristina Zt~o och 
Louise Åkerman (kassor). Sen 

Politik och Skolastik 
Politik är svårt och svårare blir den i takt med språkets utveck- ' 
ling och förfining. Eller, har det kanske inte med språket a_tt 
göra? Är det måhända i stället så att politiker har lätt att råka m 
på skolastiska villovägar? 
Ibland när politiken blir alltför 
subtil är det åtminstone lätt att 
associera till Holbergs Erasmus 
Montanus. Kanske skulle politi
ken behöva en William av Occam 
och dennes berömda rakkniv för 
att fä tankeekonomi i argumen
tationen. 

Socialism-vad är det? 
Kanske borde riksdagen knyta be
greppsanalytiska filosofer till sig 
så att partiernas arbete kunde~
derlättas och så att det vanliga 
sunda folkförnuftet inte behövde 
förvirras av skolastiska hårklyve
rier. Ty nu har det gått så långt 
att man är tvungen att ge en klar 
och entydig defin~tion av begrep
pen innan man vagar lagstifta .. I 
annat fall slår man knut på Sig 
själv. Om borgarna plötsligt oc~ 
helt sonika skulle föreslå att Yl 
avskaffar den privata äganderät
ten till produktionsmedlen skulle 
definitionssvårigheterna göra det 
omöjligt för arbetarklassens par
tier att rösta för ett sådant forslag. 
Ty vem kan entydigt tala om vad 
socialism är för något. 

Borgerlig socialism 
Dessutom har man aldrig kunnat 
lita på borgarna utom möjligen 
centern som man koaliderat med 
och kärnkraftmotståndat med. 
Ett borgerligt socialiseringskrav 
skulle kullkasta alla hittillsvarande 
juridiska förhållanden o~h krä~a 
en omprövning av samtliga poli-
tiska begrepp. Sådant måst~ man 
komma ihåg speciellt som Yl lever 
i thatcherismens tidsålder. Man 
behöver inte vara överdrivet para
noid för att inse vad moderaterna 
velat vinna med en lagstiftning om 
socialism. Moderatsocialister vill 
naturligtvis behärska det sociali
stiska merarbetet och därvid låta 
det mesta bli vid det gamla. Ny
liberalsocialisterna skulle natur
ligtvis inte tveka att tillämpa 
Fridman inom ramen för en sam
hälls- och folkägd produktion. 

K vinnasymboler v 
Triangeln är helig 

! Triangeln är gudinnans symbol 

Triangeln är en skyddssymbol 
även idag 

Ingegerd Wedin berättar och visll! 
diabilder om hur vår nuvarande CI
vilisation har sitt ursprung i sam
hällen där Gudinnan hyllades. 
Symboler, t ex triangeln finns så 
långt tillbaka som 30 000 år i ti-

. den och många av dessa symboler 
används än idag. 

Tisdag 4 december kl 19.30 
Hörsalen, Bredgatan 3 

valdes som vanligt ombud till års
konferensen och en del andra an
svariga i klubben. Efter detta drog 
vi oss hem till Olof N och Kristina 
Zitko, för där drog jordens häf
tigaste årsfest igång. Det ni! 

Svår omställning 
Självfallet skulle LO:s Stig M_alm 
fmna situationen synnerligen 
prekär. Fackens trygga och in
vanda rutiner skulle helt rubbas 
och man skulle tvingas att göra 
sina bedömningar utifrån helt om
värderade begrepp, vilket s~~e 
betyda en oerhörd kostnadsmassig 
belastning särskilt vad gäller fack
liga kortkurser för förtroendeval
da. Man skulle svårligen klara om
ställningen och LO:s centrala 
maktställning skulle komma att 
kunna ifrågasättas. 

Ytterst hade ansvaret vilat på 
VPK De ledande högst upp i den 
sociaidemokratiska partitoppen 
hade med välbehag överlåtit åt 
det lilla fyraprocentspartiet att 
ta den avgörande ställningen. 
Efteråt hade SAP inlett sin smuts
kastningskampanj mot VPK för 
att förpassa kommunisterna_ utan
för den lagstiftande församlingen; 
Ett parti som ser alltfor latt pa 
subtila defmitionsfrågor har inte 
i riksdagen att göra. 

Skolastik 
Naturligtvis hade VPK fallit till 
föga och inordnat sig i arbetar
rörelsens enhet gentemot hoger
krafterna. Fördenskull ville VPK 
inte bli kallat stödparti och efter
som taktiken är viktigare än ett 
och annat, aldrig så efterlängtat , 
nålsting gentemot socialdemokra
tin. Och vi måste betänka at~ 
Thatcher sitter vid makten 1 
England. Dessutom hade VPK 
bestämt att i stället för lagstift
ning o~ ~cialist;I:J •. som är defini
tionsmässJgt omoJligt, skulle _man 
gå ut på arbetsplatserna. 1 en 
kraftfull kampanj för socialismen_. 

Ja så kan det gå när man bhr 
så sk~lastisk och subtil att j!Jridi
kens definitioner och kortsiktiga 
taktiken får högre dignitet än 
politiken. 

Observer 

Kriget i Afghanistan forts 
från sid l 

Den vanliga tolkningen av_ des
sa händelser är väl att ett kr1g av 
den typ, som pågår i Afgohanist~n 
urskillningslöst draddar bade geril
la och civilbefolkning. Så är det 
inte menade Anders Fänge. 
Tvärtom är detta det enda logiska 
sätt för Sovjetunionen att . föra. 
kriget. Gerillan _och befolknmgen 
är som fisken 1 vattnet. For att 
oskadliggöra fisken måste vattnet 
tömmas ut. Alltså går taktiken ut 
på att systematiskt förstöra bön
dernas levnadsbetingelser, att stäl
la dem inför valet att dö eller att 
lämna området. 

Därför är det också en ytterst 
politisk handling att _lägga 
en tia i Afgharustankommtttt!ns 
insamlingsbössa utanför GleoerUJ?S 
på lördag. Den t1an,. so~ g ar till 
humanitär hjälp (sjukvard och 
mat) blir ett vapen mot den sov
jetiska utsvältningstaktiken och 
för det afghanska folkets frihet, 
menade Anders Fänge. 

Välkommen 
Fabian 
En liten men växande skara 
läser den tyske filosofen JUr
gen Habermas. Av hono~ ~an 
man bl a lära hur den hd1ga 
kapitalismen skapade en 
"borgerlig offentlighet", dvs 
offentlig diskussion, genom 
tidningar, broschyrer , klubbar 
och annat. Och hur den över
mogna kapitalismen tenderar 
att förstöra detta samtal. 

Då får arbetarrörelsen gripa in. 
I Lund har Vpk åtminstone gjort -
två insatser på området. Dels har 
vi vitaliserat fullmäktigedebatten, '-._./ 
som inte bara i kvantitet är långt 
överlägsen den på sextitalet. D~ls 
har vi startat VB, Lunds enda tid
ning av "dagstid~gskar~ktär". o 

VB är kanske mte sa framsta
ende som nyhetstidning, men som 
forum för och part i det lokala'--' 
offentliga samtalet spelar vi en 
roll. När det gäller detta sam tal 
måste man i andra hand nämna 
malmötidningen SDS. Dess lunda
sida har stans omfångsrikaste in
sändaravdelning. De har Jan Mår
tensson som från sin lyssnarplats 
bakom pelaren i stadshallens foa-
je snappar upp ett och a nnat om 
lundapolitiken . Och m har val 
märkt att SDS numera även har 
regelbundna och läsvärda lunda
krönikor på kultursidan? 

Det större arbetarpartiet 
Vad vi i VB och Vpk länge har 

saknat i sam talet är det större 
men trögare arbetarPartiet i Lund. 
En förbättring kom dock harom 
året när Arbetet böJjade med lo
kala ledare. De handlar visserligen 
inte så ofta om Lund, men ändå. 
Det är mycket mer än i Skånskan 
och väldigt mycket mer än i Syd-
svenskan. \....._,; 

Nu har dock Arbetets lunda
sida också fått ett regelbundet 
äterkommande kåseri. Det är sign 
Fabian som sitter vid pumpen om 
lördagarna och kommenterar det 
lokala skeendet. Hans kommenta-
rer är visserligen. rä~t . krystade,'--' 
men vi ska naturligtvis mte ställa 
krav på någon Luciferklass så här 
i böljan. Det är så bra bara detta 
att Fabian fmns. 

För det är i dagstidningarna, 
borgerlighetens gamla uppfm?irlg, 
som det offentliga samtalet 1 for
sta hand ska föras. Inre i nymodi
ga, tramsiga medier som lo~al-TY 
- som Fabian, förhoppnmgsVls 
oreflekterat, gillar. 

gr 



Lokalvårdarevägen? 
Den artikelserie i Veckobladet, som behandlat gatu- och parknamn i Lund, har inte alls berört 
centrum. ~nle~ningen till detta är att - pr_ecis somo all~id när det gäll~r stadskärnan - jobbet 
redan ar &JOrt, 1 detta fall av Ingemar In11ers 1 hans tva bocker f!rtnal'l'}n z Lund. Del1 (196_2) be
handlar stadskärnan och del 2 (1971) Sankt Peters klosters forsamling och Lunds landsforsam
ling. 

Ingers ägnar sig mest åt mark
och bebyggelsenamn från äldre 
tid, endast tillfälligtvis kommer 
han in på moderna gatunamn. 

I Ragnar Blomqvists Lunds 
historia 1-2 kan den intresser
ade vaska fram uppgifter om de 
medeltida gatunamnen och om 
bakgrunden till många av de nya 
(den boken vore värd ett utför
ligt sakregister!). En samman
ställning av uppgifter om gatu
namn hos Ingers och Blom
qvist har i år publicerats i syd
svenska ortnamnssällskapets års
skrift. Men också här begränsas 

ppgiften till att gälla centrala 
'-....;Can. 

Oreglerat 
Gatunamn var förr inte något 
reglerat, utan här rådde slump och 
tradition. Samma gata kunde ha 
flera namn eller byta namn. Man 
.ck ofta orecisera vilken gata man 

menade genom att säga t ex "den 
gata som löper från Tornegap till 
S:t Tomas' kyrkogård". 

Några av dagens gatunamn är 
dock kända sen medeltiden: Bred
gatan, Fiskaregatan (där det fakt 
iskt bodde fiskare), Grönegatan 
och de namn som har sitt ursprung 
i kyrkornas namn. 1758 genom
fördes en omnumrering av stadens 
tomter och därefter ritade Esp
man sin karta över staden med de 
nya tomtnumren utsatta. På den 
kartan skrev han också in de då 
i bruk varande gatunamnen, namn 
som till stor del används än 
idag. 

Regleringar 
Ett slags reglering av gatunamnen 
gjordes ffg 1809. Då upprättades 
under universitetsrektor N H Sj ö
borgs ledning en vad man kan kal
la officiell förteckning över Lunds 
atunamn. Den finns tryckt i Sjö

\...t,orgs Samlingar för Nordens 
fornälskare, del 2. 

18 77 företogs en större för
ändring av gatunamnen. Man 
tycks bl a ha gått in för en moder
nisering av namnformerna. 
' '}ränd" och "sträte" ersattes av 

....__,.gata". Man satte in s (Kaniksga
tan). Och Kattesund ändrades till 
Katisundsgatan. 

Ända fram till1916 var i Lund 
magistraten den myndighet, som 
fastställde gatunamn. Det året an
höll stadsfullmäktige att få överta 
beslutanderätten, vilket också 
skedde, samma år. Det första 
gatunamn, som fullmäktige beslu
tade om, var Agardhsgatan. 

Gatunamnskommitten 
1915 publicerade språkvetaren 
Elof Hellquist en insändare i 
Lunds Dagblad, där han helt smu
lade sönder de språkhistoriska 
skälen till att man 1877 döpt 
om Kattesund till Katisundsgatan. 
Påverkad av detta tillsatte full
mäktige samma år en permanent 
gatunamnskommitte vars första 
uppdrag bl a var att kritiskt 
granska och ev revidera 77 års 
namnändringar. Kommitten blev 
klar först 1922. Man valde dock 
att gå varligt fram och endast i 
några fall ändra tillbaka nam
nen. 

Namngrupperingssystemet 
På 20-talet påverkades namn
frägorna av Postens krav på 
precisa namn, av den nya fastig
hetsregleringsförordningen som 
krävde fasta gatu- och kvarters
namn och kanske framför allt 
av att staden växte så snabbt . 
Stora nya områden exploaterades 
och bebyggdes - de nya stads
delarna skulle ges namn i ett 
svep . Man tillämpade nu "namn
grupperingssystemet", som helt 
enkelt innebar att gatorna i nya 
stadsdelar fick namn frårl samma 
ämnesområden. 1926 antog full
mäktige en plan för vilka ämnen 
som skulle användas för namn i 
ett antal områden som stod i 
tur att bebyggas. Och på den 
vägen är det än idag. 

LUND 
Uwf'...,.~ 6/'mam t'Nf. 

e~Y1(1 

.t~om-

Mansdominans 
VB träffade i veckan vpks re
presentanter i namnberedningen 
- Gunnar Sandin och Kerstin 
Gustafsson. Staden växer inte så 
snabbt idag, så namnberedningen 
sammanträder inte ofta och ären
dena är ganska fä. Vi talar istället 
om de existerande gatunamnen. 
Det är t ex påfallande hur mans
dominerade de är. Förutom 
"drottningnamnen" (Margareta, 
Filippa, Sofia, Lovisa), Vårfrugat
an och Mariagatan är det endast 
tre lundakvinnor som ärats : Malin 
Gyllenkrok (vid Råbygård, Gyl
lenkroks alle gäller hennes man 
Gösta), Sigrid (dotter till prosten 
och markägaren H F Cedergren) 
och Gerda (dotter till Jätten 
Finn) . Likaså saknas kvinnans 
värld i gatunamnen vad gäller 
ämnesomräden som yrke och 
arbete. - Kanske skulle man före-

slå namnbyte? "Gubbar" utan 
lundaanknytning (sårla finns) 
kunde bytas mot "gummor" med 
lundaanknytning. Gunnar ser 
tveksam ut och menar, att man 
måste vara restriktiv med namn
ändringar. 

Wigforss tvivelaktig 
Han håller också hårt på att en
dast personer med enkla, lätt
stavade namn kan komma ifråga 
i detta sammanhang: Wigforss 
med sina två s är tvivelaktig i 
sammanhanget! För att inte tala 
om Holger Crafoord, som är på 
tapeten nu. VBs utsända undrar, 
om man måste heta Andersson, 
för att få en gata i Lund. Vi enas 
dock om restriktivitet med per
sonnamn på gator. 

TALi 
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Lokalhistoria och bebyggelse
historia däremot bör i görligaste 
mår! fångas in i gatunamnen. Det 
ger en ny stadsdel identitet. 

Litterära namn efterlyses 
Likaså borde man hämta fler 
namn (inte bara personnamn) 
från Lunds konst- och litteratur
historia. Kerstin påpekar, att åt
skilliga dagisnamn redan nu kom
mer från barnböckernas värld: 
Hattstugan, Rödluvan och Heden
hös och många flera. Men här har 
man fått släppa på principen om 
rundaanknytning. 

Namnlöst vägnät 
En allvarlig brist är det att hela 
cykel- och gångvägsnätet är helt 
utan namn. Gunnar påpekar att i 
dagens stadsbyggnad strävar man 
efter att separera trafiken genom 
att bygga skilda vägnät för bilar 

·Peace 
Om tankens 
lätta blå förakt 
I fredsdebatten i Sydsvenskan ger 
Svante Nordin i förbifarten kvin
norörelsen en känga också. Han 
menar att delar av den ansluter 
till en rousseauansk syn på kuns
skapen som innebär att blotta in
stinkten leder människan rätt om 
bara hon icke förvillas av propa
ganda. Själv understryker han 
"behovet av en sorts distansering 
och intellektualisering". 

Jag vill bara påpeka att knap
past något ställer så stora krav på 
ovannämnda andliga aktiviteter 
som nagelfarandet av de patriar
kala dragen i vårt kapitalistiska 
samhälle med dess vänster-borge
llag manliga hegemoni på det kul
turella och politiska området! 

V;l _. J">.~ n / >, ~, i i' l \J""'' ~ ...... .-...-'-"""". 

Om vådan av att sakna häst 
1 Nataniel Beckmans svenska 
språklära läser jag j u st nu mening -
en: "Om en häst skyggar för en 
velicopedryttarinna, bör denna 
genast stanna." 

Ja, tänker jag. Det är klart att 
jag ska! Och sedan ska Jag leda 
hem Pålle till Svante och uppmana 
honom att sitta upp och ta sig en 
snabb ritt ut på skårlska vischan 
i akt och mening att insupa en 
smula naivitet, varmed han sedan 
kan krydda sina rationella inlägg 
om freden i Sydsvenskan och kan
ske rentav vända upp och ner på 
debatten (som Marx gjorde med 
Hegel) och på så sätt hindra 
diskussionen frårl att ebba ut, vil
ket vore fatalt. 

Amalia 
PS Tro nu in te att jag aldrig kän
ner en viss frändskap med Nordin, 
för det händer visst. DS 

resp cyklar och gående. Det är 
bilvägarna, som får namn, vilka 
sedan bildar folks bostadsadress. 
Den gående eller cyklande, som 
kommer till en stadsdel (tänk på 
Klostergården) får så gott det går 
leta sig fram på o namnade vägar, 
där det är svårt att hitta till en 
adress tänkt för att näs via bil
vägen. 

Kanske borde man vända upp 
och ner på stadsbilden och utgå 
från detta andra vägnät, när man 
bildar adresser? Åtminstone borde 
cykelvägsnätet förses med namn 
och namnskyltar. Här kan vi 
vänta ett vpk -initiativ. 

Vpk ko.nmer också att föreslå 
att kommunen ger ut en liten 
skrift om stadens gatu- och park
namn (sånt säljer bra, i Stockholm 
tog upplagan slut nästan genast). 
Vidare kommer en motion om 
kortfattade förklaringar till per
sonnamn på gatuskyltar, exempel
vis "Bengt Lidforss, 1868-1913, 
botaniker och rabulist". 

i. 
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Visa upp anlagen! 
Nuförtiden är det trivialt att 
påpeka att motionärer lever ett 
friskare och förmodligen längre liv 
än andra. Något djärvare är att på
stå att de som motionerar ~ör det 
för att de är friska redan fran bör
jan: Det påstår idrottsläkaren Åke 
Andnln-Sandberg, Lund. Genom 
att jämföra elitmotionärer med en 
kontrollgrupp har han t o m 
fått fram att elitmotionärer har 
bättre arvsanlag än andra. 

Med andra ord: genom att ni, 
kära läsare, anmäler er till Vilhelm 
Ekelundloppet på julafton (se VB 
nr 36) kommer ni inte bara för
bereda er väl inför julskinkans in
mundigande, utan själva anmälan 
i sig är ett synligt bevis på att ni 
har goda arvsanlag. 

De fyra först anmälda var 
Lars Svensson, Rolf Nilson, Finn 
Hagberg och Tarcisio Bommarco. 

Kvinnan tvingas 
ta vägen 
över Himalaya 
utan stege 

FH 

Karin Lentz 

n onsplats 
Id an 

eeta acupress 

Det lilla tryckeriet 
i det stora formatet 

Från och med 1985, får 
acupress nya lokaler i 
Salanders fastighet på 
Fabriksgatan 2 här 
Lund. Alla, nya som 
gamla kunder hälsas väl
komna till "det lilla tryc
keriet" som vuxit ytter
ligare i "formatet". 

ljugarbänken 
Ebba Lyttkens berättade under 
budgetdebatten historien om poj
ken som frågade kommunen om 
Gud fanns. Med anledning härav 
frågar vi våra kommunalpolitiker 
om de har något att säga om Gud? 

C\ 
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~~' Lennart Ryde (m) 
Gud finns i det biå men förvisso 
vill han gärna se att den gödda 
offentliga sektorn slaktas här nere 

Nils Arne Andersson (ej 

Gud är en sorts stor entrepenör 
som utan kostnad ger lundabor
na service. 

Ehha Lyttkcn~ i lp l · 

Gud är osynlig men är nog ändå 
lite socialliberal och vill att alla 
människor ska vara både trygga 
och fria. 

Birger Rehn (s) 

Gud finns inte, därför är det helt 
onödigt att lägga ner pengar på 
stenarna i grope(l. 

Kjell Dahlström (mp) 

Han fmns, men inte i naturen 
för då skulle han bli nedsmutsad 
av det postindustriella samhällets 
restprodukter. Gud är en sorts 
gäst hos overkligheten. 

POSTTIDNING 
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Trafikproblem i NyvlirlgscJmraa.et 
i Dalby har länge malts byråkra
tins kvarnar. Måtte kommundels
nämnderna snart börja arbeta 
också med denna typ av frågor! 
Då slipper vi sitta i Lund och be
stämma om interna Dalby-ange
lägenheter. 

-81 hölls ett möte där de 
boende var tveksamma till de 
föreslagna åtgärderna. Därför gick 
Gatukontoret ut med en enkät 
under hösten -84. 59% av ny
vångsborna svarade . En av frå
gorna löd :"Önskar ni att trafik
avstängningen skall genomföras?" 
11 O svarade ja, 60 svarade 
nej. Ytligt sett von: det alltså en
kelt att genomföra avstängningar
na (kostnad : 60 000 kr). Det är 
den väg som s & vpk & fp valt. 

Men det har hänt saker sedan 
enkäten skickades ut: 
En företagare i området har 
meddelat att han får svårig
heter med varutransporter om 
avstängningarna kommer till 
stånd. (J Panda menar bekym
merslöst att firman får läggas 
ner. Hade det låtit likadant 
om firman varit t ex ett koo
perativ?) 
En ny ide har kläckts: sätt upp 
en bom (kostnad: 5000 kr) 
längst västerut på N Fäladsvä
gen. 
Ett alternativ med vägbulor i 
stället för avstängrungar har ar
betats fram. 
(Med denna lösning skulle 
firman kunna leva vidare. M & 
c röstade för vägbulor och 
bom, kostnad: 7000 kr). 

Inget av detta har de boende 
fått ta ställning till. Därför 
yrkade jag på bordläggning av 
frågan. 

Som jag ser det har Nyvångs
borna två skilda trafikproblem: 
d e l s genomfartstrafik mellan 
Sandbyvägen - Hällestadsvägen -
Rökepipan (trafikanterna bor allt
så inte i området) d e l s fortkör
ning på villagatorna (syndarna är 
ofta nyvångsbor). 

Detta hade varit modigt gjort 
av politikerna i G a tu- och trafik
nämnden : Att sätta upp 5000 kr
bommen som i ett slag tar bort re
sterande genomfartstrafik i om
rådet. Kräva av de boende att de i 
byalag/villaägarföreningen försö
ker lösa problemen med fortkö
rande grannar. Om detta inte ger , 
resultat kan man gå vidare med 
vägbulor eller avstängningar om 
1-2 år. 

De omkr 60000 kr man får 
över använder man i stället till 
vägbulor på andra ställen i kom
munen. På nämndens bord ligger 
en lång önskelista. Är det inte vår 
skyldighet som politiker att arbe
ta med miljöproblemen i hela 
kommunen 

Andre de Richelieu 
mp-s ledamot i Gatu

och trafiknämnden 

Vackert rum 

Vackert rum i nyrenoverad skåne
länga i Värpinge (buss 2) uthy
res. Tillgång till bad och kök. 
Tel 046 - 13 15 55 

Gambianska solidaritetskommit-
ten inbjuder till ett möte sönda-
gen den 2 december kl 15.00. 
Vi kommer då att diskutera den 
nystartade föreningens mål och '-...../ 
fram tida verksamhet. 
Mötesplats: Bredgatan 3 

Blåsorkestern: Söndag 2 dec kl 
19.00 repetition av i ulfestlåtar 
plus ngt lite nytt. 01 efteråt. 

V pk IF: träning på Lerbäcks- '---
skolan lördag l dec kl 16-18. 

Fredsarbete idag och imorgon 
Temadag den l dec kl 10-16 
på Folkets hus, Kiliansg 15. 

Denna veckas redaktion ut
gjordes av: Karin Blom, Ulla 
Henriksson och Lars Nilsson 

Kontaktredaktör för nästa veckas 
nummer: Finn Hagberg 
Tell2 90 98 
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