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Fredagen den 14 december 

skåne-kommunisternas ledning. Fackeltåg för Fred 

Bort med Wern·er! 
En smärre bomb briserade i veckan 
inom det skånska VPK-distriktet. 
Det var distriktets ledning som 
levererade brisaden genom att 
man nu beslutat sej för att ansluta 
sig till oppositionen mot partile
daren Lars Werner. Detta står 
klart sedan distriktsledningen 
nominerat Viola Classon, Stock· 
h olm, till partiordförande. 

Det är distriktsstyrelsens ver
ställande utskott som står för 
nomineringen , men när det gäller 
så känsliga politiska frågor kan 
man u t gå från att beslutet är väl 
förankrat i distriktsstyrelsen. 

Vi frågade Ulf Nymark, ett av 
VPK Lunds ombud vid partikon· 
gressen i januari , hur han ser på 
distriktsledningens ställningsta
gande för oppositionen inom 
partiet: 
- Det är lite förvånande att di· 
striktsledningen gör sådana här 
ställningstaganden utan att först 
föra en grundlig diskussion i 

partidistriktet . Kongressens 
skånedelegation har över huvud 
taget inte diskuterat frågan om 
partiordförandeskapet ännu. Men 
självklart kan distriktsledningen 
göra vilka ställningstaganden den 
vill, utan att först diskutera med 
kongressdelegationen, menar Ulf 
Nymark. 

Ingen diskussion 
- Så den här frågan är inte di· 
skuterad i partidistriktet? 
- Nej, inte alls så vitt jag vet. 
Varken kongressdelegationen eller 
VPK Lund har diskuterat den. Vi 
visste ingenting i förväg. Det är 
lite underligt att våra ledamöter i 
distriktsstyrelsen inte tagit upp 
det med oss här i Lund . 
- Men hur brett stöd har opposi· 
tionen inom Skånes kongressdele
gation? 
- Det kan jag inte svara på, säger 
Ulf. Från VPK Lunds sida är vi i 
varje fall måttligt imponerade av 

Pågatågen igen 
Måndagen den tredje december, 
månadens första arbetsdag, var si
tuationen vid morgonens pågatåg i 
Lund värre än vanligt. Att en av 
biljettautomaterna krånglade var 
inget ovanligt . Men december är 
en "kapad" arbetsmånad , vilket 
gör att ännu fårre än normalt an
vänder sig av månadskort för 
arbetsresor. Följden blev långa 
köer framför de fungerande auto
materna i morgonrusningen . Rese
närer tvingades välja mellan att 
missa tåget med biljett eller ta det 
utan. 

Polissak 
Bo Bjerre , en skolläkare i Eslöv, 
som regelbundet pendlar från 
Lund , försökte befria sig från 
tvånget att göra det valet. Han 
sprang upp på perrongen och fick 

tag i en kontrollant, förklarade 
situationen för denne och bad att 
få lösa biljett ombord på tåget. 

"Jag säljer bara 125-kronors
biljetter" , sa kontrollanten. 125 
kronor är den straffavgift SSK 
tar ut av tjuvåkare. 
"Men då får ni hålla tåget tills vi 
fått möjlighet att lösa biljett". 
menade B. 
'Tåget går när signalen visar 

grönt", sa kontrollanten. 
"Då ser jag ingen annan möjlig
het än att du får följa med mig till 
biljettautomaten i Eslöv, när vi 
kommer fram dit, och kontrol
lera att jag köper biljett", sa B. 
och gick om bord på tåget i sista 
sekunden. Med kontrollanten i 
hälarna. När B. sedan vägrade att 
betala straffavgiften på 125 kr, 
erbjöds han att hoppa av tåget i 
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oppositionen . 
- Sånistöder Lars Werner? 
- Medlemsmötet har i varje fall 
inte nominerat någon till parti
ordförande, vilket jag tolkar som 
att det är självklart att man stöder 
Werner. 

Ohelig allians 
- Oppositionen har alltså inget 
att hämta i Lund? 
- Ingenting tyder på det. Det är 
ju heller inte tal om en opposi
tion, utan om två olika gruppe
ringar. Den kritik mot partiled
ningen som hörts från Dalarna 
och Gävleborg och som står för 
något slags "plakatpolitisk" linje 
går ju i många fall i arml.crok 
med den trad itionella, moskva
orienterade strömningen inom 
partiet. Den senare märks inte så 
mycket utåt just nu men arbetar 
enligt Wallenbergs gamla motto: 
verka men inte synas. Dalaoppo
sitionens val av allianspartner är 
nog fö r att vi i Lund ska ställa 
oss starkt kritiska, avslutar Ulf 
Nymark. 

I onsdags kväll ordnades en freds
demonstration. Som vanligt var 
det samling på Clemenstorget. 
Minst 1000 människor gick med i 
tåget som lystes upp av facklor . 

Det var ett tyst tåg, inga slag
ord ropades, men då och då stäm-' 
de man upp sånger som "We 
shall overcome". Domkyrko
klockorna dånade och marschal· 
ler i form av ett fredsmärke lyste 
utanför kyrkan. 

.... 

J a kyrkan tar allt mer över 
demonstrationen. Första freds
demonstrationerna vid Lucia ord
nades av kvinnogrupperna och 
även av kvinnor i några politiska 
partier. Nu är det FREDSAM som 
är arrangör, däri ingår b la kyrkans 
fredsgrupp. 

I år var fd ärkebiskop Sundby 
huvudtalare. Han är en gammal 
reservare och inte prcis någon 
fredsduva! 

Det hela avslutades med freds
bön i Domkyrkan. 

Låt inte kyrkan ta över freds· 
aktiviteterna i Lund eller någon· 
annanstans! 

Kommunstyrelsen 

Att kommunstyrelsen nitiskt 
vakar över lundabornas väl och ve 
framgår av följande: 
En klar majoritet i Kommunsty
relsen har satt hetyg på· Gunnes
boborna. De är potentiella tjuvar 
och våldsmän/kvinnor. Därför bör 
de bevakas med teve i Servusbu
tiken. Då kan personalen känna 
sig tryggare och svinnet minska 
utan att den som har rent samvete 
behöver känna sig kränkt. Tilläg
ger centerpartiets kommunalråd. 

Ge Veckobladet som nyårsgåva 
Ge bort en prenumeration på Veckobladet. Använd gärna bifogade inbetalningskort. Priset på VB är nu 80:-/hel
år och 40:-/halvår. Gåvomottagaren får ett Henrik Teleman-vykort med uppgift om givaren, tillsammans med det 
första numret av VB . 
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Vem är 
mötesstörare? 

Det måste i någon mån lända 
eleverna vid Katedralskolan till 
heder, när dom protesterar mot 
den andliga våldtäkt som deras 
skola utsattes för den 30 110 -

ve mber. Det får faktiskt anses 
vara brist på omdöme att tillåta 
nazister att hålla möten i de 
l~roanstalter, vars uttalade syfte 
ar att fostra till demokrati och 
respekt för medmänniskan. 

De unga mötesstörarna på 
Katedralskolan har mötts av myc
ket moraliserande (också i VB), 
andra mötesstörande lyfts däre
mot upp till ärans och maktens 
boningar. Ta kommunalrådet 
Ryde t ex. Under senare delen av 
60-talet gjorde han sig känd som 
störare av vänsterdemonstrationer 
och internationella solidaritets
manifestationer. Vi minns honom 
särskilt vid ett tillfälle då han ut
klädd till något sl~gs junker 
ställt upp sina storm trupper av 
hogerstudenter på Grönegatan för 
att kunna göra flankangrepp på 
förbipasserande demonstranter på 
F1skaregatan. Reservofficersutbil
dad som han är (om än dock bara 
i trängen), så visste han att just 
flonlron~>reoo är svåra att avviiri o . 
Ännu svårare är angrepp uppifrån. 
Det tillhörde faktiskt ordningen 
att KlffiroK ocn agg ocn 01verse 
oidentifierbara vätskor skulle 
regna över fredliga demonstranter 
på Klostergatan och Fiskaregatan 
när vissa fastigheter passerades . 
Det är knappt ett år sedan vi 
själva fick ett ägg i skallen framför 
rådhuset vid anslutningen av en 
första maj demonstration. Det gör 
satan ont att få ett ägg med spet
sen före i pannan. 

Ta ett annat av våra kom
munalråd. Larry Andow t ex. En 
notorisk b~åkstake på sin tid. 
Det fanns mte ett enda årsmöte 
i Lundaavdelningen i hyresgäst
föreningen under första delen av 
70-talet, då inte Larry var där och 
tjoade så det stod härliga till. Vid 
ett tillfalle utgjorde vi själva 
mötesledningen och tyckte att det 
blivande kommunalrådet skulle 
skruva ner tonläget och liksom 
a}.la andra anmäla sig till talar
listan . Hade vi inte själva haft er
farenhet av grekisk-romersk brott
ning under vår uppväxt och kun
nat ana _faran, så hade vi bergis 
hamnat 1 ett smidjebälte eller åt
minstone blivit nerdragna av den 
gamle matträven. Nu säger vi inte 
detta för att ta heder och ära av 
ett nyutnämnt kommunalråd 
och framförallt vill vi in te göra 
några jämförelser i övrigt mellan 
de bägge nämnda kommunalrå-
den. . 

. Vi vill bara skapa lite perspek
tiv och påpeka att mötesstörarna 
kan påträffas där man minst anar 
t ex i stadens rådhus - symbole~ 
fö; lag och ordning. 

Inför årsslutet 
Jag ser att Nisse Gustavsson (s) 
tanker lämna fullmäktige och det 
är hans sak. Det blir en förlust 
och jag hoppas att det inte hand: 
!ar_ om att han passerat pensions
gransen - varför skulle inte också 
den åldersgruppen få ha represen
tanter i politiken? Jag har inte all
tid varit enig med honom i hans 
bed öm ningar, låt o ss säga vad gällt 
stadsmiljöfrågor, men ifråga om 
vänster-högerdimensionen i Lunds 
kommunalpolitik har han inte tve
kat, och det är mer än vad man 
kan säga om en del andra unga 
glopar i 40-årsåldern. 

Hovnarr eller furste? 
Gärna helgon, poet, siare eller 
rent av hovnarr, men till furste 
duger han inte säger Svante Nor
din i en recension i Sydsvenskan 
om utopistens plats i samhället. 
Jag tror mig förstå vad han menar 
men finner det vara ett väl sve: 
pande omdöme. Ernst Wiaforss 
måste sägas vara en utopist och 
han gav som bekant utomordent
liga konstruktiva bidrag till det 
svenska samhällsbygget. Han ut
sattes mycket riktigt för beskyll
ningar för att vara en farlig extre
mist , . en hansynslös vettvilling 
som VIlle bestjäla änkan på hennes 
sista tjugofemöring. Realismens 
män, dessa politiker och statsmän 
"med bägge fötterna på jorden" 
som det brukar heta har nog 
sammantaget stått för en väl så 
stor del av världshistoriens samla
de grymheter och blodbad . Stalin 
t ex var väl inte precis nån uto
pist? N or din ser lidelsefulla idea
lister bakom allt elände men har 
inte Hannah Arendt lä;t oss att 
ondskan är banal? Den pliktupp
fyllande och lätt fantasifattige 
tJanstemannen som gör vad han är 
tHlsagd utan att fråga är farligare 
an fantasten, det är lärdomen av 
Rudolf Höss, den sympatiska 
A uschwitzföreståndaren. Som 
vanligt är det belysande att tänka 
efter vilka konsekvenser idedebat
ten får på det lokala planet. J ag 
skulle gärna låta mig regeras , åt
mmstone ett tag, av Kjell Dahl
ström (m p) och Rolf Nilson (vpk) 

· båda typiska utopister, i stället 
för av Lennart Ryde (m). Därmed 
har jag förmodligen visat min tro 
på lyckoriken på jorden i stället 
för att ansluta mig till den 
Nordinska realismen. 

I. forsvarsfrågen 
Antiigen har det kommit en u
båtsteori som jag kan tro på. En 
engelsk strateg varnar för att rys
ka ubåtskränkningar bara har till 
avsikt att locka vårt land att lägga 
mer pengar på marinen. Visst, och 
låt oss äntligen lära av historien! 
Den svenska flottans historia är en 
enda lång serie av ohyggligt pen
ningslukande investeringar som så 
gott som undantagslöst resulterar 
i att regalskepp kantrar 200 meter 
från utrustningskajen, slagflottor 
tar eld eller driver upp på land, 
pansarskepp fastnar på kobbar 
eller sandrevlar, allt medan folket 
knäar under de extra skatter som 
har måst skrivas ut. Jag har förgä
ves letat i pressen efter den svi
dande vidräkning den svenska ma
rinen är värd efter de senaste å
rens debacler. I stället får vi hurt
friska reportage om käcka torped
båtar vid Svenska Högarna eller 

tardrypande skildringar av deum
bäranden semesterresenärerna på 
långresefartygen kommer att mö
ta vid sina strandhugg i Västindien 
och Hawai. Journalisterna sitter 
där mutade av PR-genierna på ma
rinens presstjänst som ständigt 
förser dem med kulspetspennor, 
slipsar och plastdekaler med tex
ten "Go Navy, Go". Nej , Vecko
bladet behövs om sanningen ska 
fram. 

har väl hört om den ryska flottans 
seglats till Fjärran Östern vid rysk
japanska kriget? Eller viceami
ral Beattys yttrande till sin flagg
kapten under skagerackslaget 
1916 när tyskarna med några en
kla skott hade skjutit två av hans 
slagskepp i sank under slagets 
mledande fyrtio minuter: "Chat
field! There seems to be some
thing wrong with our damned 
ships today." Fiottans män bör 
hålla sig till Amaranterbaler där 

.de kan gå och beundra vara~dras 
epauletter och glacehandskar. Då 
kan jag tänka mig ett visst, mått
ligt, apanage. 

Nyårsloften 
Inför det nya året lovar jag här
med att bli en bättre och mer 
positiv människa, in te så där sur 
och negativ som jag alltid har 
vat;it. Det är i vår tid viktigt att 
bejaka allt det myckna som är 
fint hos människor, och som 
riktigt uppfattat gör det så varmt 
om hjärtat. Det har jag förstått 
sedan jag läst Månadsjournalen 

För att inte den ansvarige ut
givaren nu ska bli åtalad för fast
terlandsförräderi vill jag meddela 
att det är lika illa på andra håll. Ni 
och Svenska Vagbladets familje
och relationssida. 

Inte behöver man t ex bry sig 
om vad Larry Andow säger, då 
blir man bara på dåligt humör -
ta istället fasta på hans gla~a le-

ende och vänsälla personlighet. 
Och varför ska vi bry oss med Per 
Håkan Ohlssons fastighetsaffärer 
när vi kan glädjas över att ha en 
så ståtlig och representativ man 
som stadens enande symbol, en 
rikt ig Gudfader för Lund. Tänk 
när han ska föra drottningarna 
Silvia och Margerete, en under var 
arm, till bordet vid Katedral
skolans jubileum i vår, då kan vi 
yvas över att vara Lundabor. 

Läcker lyx 
Jag tror också att jag ska sluta 
med det här puritanska och livs
förnekande, som alltför länge 
präglat oss inom vänstern. Min 
devis tar jag efter NK's reklam
text på T-banan i Stockholm: 
"Läcker lyx - Nu är det strass 
och pärlor som gäller!" Bli alltså 
inte förvånad om ni ser mig i vit 
smoking när vi träffas på nyårs
mottagningarna vid ett enkelt 
glas champagne. Tills dess: Sä
songens hälsningar!, som vi kon
fessionslösa säger. 

Lucifer 



Rekordmagasinet 

En god vän till mig berättade att 
hon av en ren slump råkat få reda 
på att Veckobladet ämnar byta 
namn till Rekordmagasinet i ok
tober nästa år i samband med 
tioårsjubileet. 

Och det förstår jag . Med en 
känsla av vemod konstaterar jag 
att jag förgäves kastat ut teven 
och slutat lyssna på OS på radi
on. Vad båtar väl slika åtgärder 
när sporten ändå faller över en 
så fort man öppnar husorganet 
VB. Är det inte ren idrotts
information så är det politik i 
sportslig skepnad. 

Medan löpare övervinner de 
gränser rummet sätter för män
niskan, så slår fullmäktigeleda
möter i Lunds budgetdebatt sön
der tidsgränserna och min gode 
vän herr Maratonini hyllar och 
rangordnar de sistnämnda med 
samma typ av sportprofessionella 
honnörer som han skulle ha 
!!iort inför regelrätta idrottsmän . 
Man blir varm i kläderna, sliter åt 
sig ledart_röjan och äntrar talar-

stolen. Man spurtar, passerar 
varandra med si och så många 
noslängder och blir man inte den 
störste pratmakaren kan man bli 
god tvåa. Bortsett från påpekan
det att Bodil Hanssons inlägg 
varit lika viktiga som få, så rör 
det sig hela tiden om talarminuter 
och placeringar 

Härmed inte sagt att inte VB 
har fullständigt rätt i att man ska 
debattera, analysera, vrida och 
vända på frågor innan besluten 
fattas. Sant är också att det är 
VPK:s förtjänst till stor del att 
att det existerar demokratiska 
diskussioner i kommunfullmäkti-

ge. Men kanske är det ändå lite 
alienerande att timme efter timme 
efter timme se på politik med 
sportreporterns ögon, eftersom 

.Maratonini flera gånger måst ta 
pulsen på sig själv för att över
tyga sig om sin existens som 
psykofysisk totalitet! 

Bäste herr Maratonini! Vadan 
all denna tävlan? Ge oss mer om 
innehållet i diskussionerna och 
om de tusen kamratliga diskus
sionerna om kommunalpolitik 
som förs innan ridån går upp! 

Amalia 

Snabba beslut 
För att säkra ett visst inflytande 
får kommunen över hur verksam 
het och utbyggnad skall bedrivas i 
forskningsbyn IDEON på Pålsjö
ängar finns det ett avtal mellan 
Lunds kommun, stiftelsen Sam
verkan Universitetet och Närings
livet och Fastighetsbolagen IDE
ON (finansierat av IKEA). Kom
munfullmäktige godkände avtalet 
i våras. V pk och Mp var emot det. 
I avtalet står bl a att efter den 
fårsta utbyggnadsetappen skall 
bolaget upphandla byggnationen 
genom öppen anbudsinfordran. 

l S!Ult:L aV OKtoDer IICK KUlll 

munstyrelsen en anhållan från ett 
nytt bolag som kallar sig IDEON 
AB om att få köpa mark inom 
forskningsbyn. Man skriver: "IDE
ON AB har uppdragit åt Skanska 
AB, ABV AB och JM Byggnads 
och Fastighets AB att på område 
Etapp II uppföra lokaler . .. " Det 
är alltså inte frågan om öppet an
bud. Man har på förhand be
stämt, utan konkurrens , vem som 
skall bygga. Trots att detta är ett 
tydligt brott mot avtalet från i 
våras är borgarna och socialdemo
kraterna beredda att gå med på 
detta , p g a den pressade tidsplan 
som bolaget angett. 

För att ytterligare understryka 
sin välvilja mot bolagen i forsk
ningsbyn håll man på att slå 
svenskt hastighetsrekord för kom
munala ärenden. Man tänkte ta 

upp försäljningen på budgetmötet 
i fullmäktige - det var i Fastig
hatsnämnden på måndagen, kom
munstyrelsen på tisdagen och 
skulle till fullmäktige en vecka 
senare - utan att några protokoll 
hunnit justeras. Nu hejdade man 
sig visserligen och bordlade ären
det. Men det kommer i fullmäk 
tige på torsdag efter snabbju
stering. 

Samtidigt med markaWiren 
presenterades bolaget, IDEON AB 
i pressen. Det visar sig vara något 
annat än TKF.A-hola11:et. Det fram
går också att Gunn Hellsvik sitter 
med i styrelsen. 

HoJaget skall salJa andelar pä 
öppna marknaden och Sydfond
ens ordför"ncl " Nil.< Höriel för
klarar att gärna ser att lön
tagarfonder placerar pengar i IDE
ONAB . 

Det märkliga ar an Lunu~ 
kommun inte har något avtal 
med det nya bolaget. Namnet 
IDEON AB nämns inte någon 
stans i det avtal fullmäktige an
tagit. Därför kan kommunstyrel
sen inte ha valt Gun HellsVJk 
som kommunens representant i 
bolagets styrelse. Hon är däremot 
vald att tillsammans med Sten 
Norin sitta i IDEON-<>tyre!sen 
men det är något helt annat. Pre
cis som Fastighetsbolaget IDEON. 
Visst är det bra med snabba be
slut men ibland kan det gå för 
snabbt. 

Medborgarvittnen 
Förra veckan samlades medbor
garvittnena till en första informa
tion. 

Från och med l januari införs 
medborgarvittnen i Lund. Dessa 
skall ~ änstgöra hos polisen varda
gar mellan 9-15 samt fredag och 
lördag kväll. På dagtid är vittne
nas uppgift i huvudsak att (för att 
citera bestämmelserna) tjänstgöra 
på Kriminalavdelningen vid för 
hör med misstänkta i brottmål . 
Kväll och natt tjänstgör vittnena i 
huvudsak vid personintaget på po
lisstationen. I Lund är vittnenas 
antal 59. Varj e vittne tjänstgör 
6-7 ggr/år. Vpk har utsett 6 vitt
nen. 

Att döma av de vittnen jag 
träffade på tisdagen är vi en 
ganska blandad skara beträffande 
ålder, kön, yrke m m. Efter att vi 
blivit välkomnade av bl a polis
mästaren och fått information om 
polisens organisation och funk
tion, fått veta när polisen har rätt 
(eller är "skyldiga") att använda 
våld och druckit kaffe blev vi 
visade runt på polisstationen. 

PS FRÅN VÄXJÖ 

Vi fick ett telefonsamtal från 
Växjö med rättelse av vår uppgift 
i förra numret att budgetsamman
trädet skulle ha tagit 34 timmar. 
Rätt siffra ska vara 3 2 timmar! 

Medborgarvittnena har ett eget 
~änsterum , nr 244 . 

Vi såg personintageL Det är 
där de flesta av de många anmäl
arna av L und s poliskår anser sig 
ha blivit misshandlade. En stor del 
av dem som tas in är försedda 
med handfängsel vilket bl a är en 
arbetsskyddsfråga för polisen. 
Fyllecellerna är inte mysiga, men 
det finns värme i golvet. Rastgår
den är täckt med nät. 

Efter att vi hälsat på vakthav
ande befäl tittade vi in i radio/ 
sambandscentalen. Där var många 
larmanordningar, radio, telefon
växel data, diaprojektor m m. 
Ganska imponerande. Det går 
snabbt att få fram uppgifter om 
en person. 

J ag kan inte se det som en 
slump att det råkat bli så att jag 
julafton 1985 skall ~änstgöra. 

För första gången på många år 
får jag avstå från den tradition
ella jullunchen hos min far . 

Medborgarvittnet 
David Kalids 

forts från sid l 

Stångby. Gjorde han in te det 
fick det bli polissak . 

I Eslöv väntade två unifor
merade representanter för den 
lokala polismyndigheten på B. , 
som dock släP.ptes efter_ för~ör 
på platsen. Arendet overlam
nades sedan till åklagaren. 

Märklig taxepolitik 
Denna tragikomiska historia (som 
inte alls är unik) är en bra illustra
tion _ till problemen med att vara 
tågpendlare i SSK-regionen. Flera 
av olägenheterna (som stressen 
vid automaterna på morgnarna , 
oron för att man ska glömma bort 
att man måste ha växel och de 
flesta konflikter mellan kontrol
lanter och resenärer) har en ge
mensam orsak i SSK:s märkliga 
taxepolitik. 

Ett månadskort för reginenen 
kostar 260 kr (att jämföras med 
140 kr i Stockholmsregionen). 
Den som åker 20 gånger på en 
månad mellan Lund och Eslöv 
t o r får för detta betala 220 kr, 
om han använder sig av rabatt
kort och enkelbiljetter . Det kostar 
alltså ett par tior extra i månaden 
för en heltidsarbetande pendlare 
att unna sig lyxen att ha månads
kort! Den senaste taxehöjningen i 
september förstärkte denna ten
dens då enkelbiljetterna höjdes 
med' lO %, medan månadskorten 
höjdes med 30%! 

VB bad Thomas Schlyter, som · 
sitter i SSK-fullmäktige för vpk, 
om en kommentar. 

- V pk har motionerat i. SSK:s 
fullmäktige om en sänknmg av 
taxan Sydvästra Skånc har näm
ligen landets d~raste p_eriodk~rt 
för kollektivtrafiken, moJhgen hg
ger Göteborgsregionen en aning 
högre. Det visar en sammanstall
ning som Kommunförbundet har 
gjort. Kollektivtrafiken är ju inte 
heller så mycket bättre i SSK att 
det motiverar denna topplacering! 

Motionen behandlad es synner
ligen oengagerat inom SSK och 
den avslogs förstås med ett spy
digt svar. SSK:s styrelse försvara
de sig med att man måste följa 
länsbolagets taxa, och att trafiken 
in te skulle skattefinansieras till 
mer än 50%. Det som vi tycker 
pinsamma förhållande att SSK har 
landets dyraste taxa, togs inte alls 
upp. . 

Inom MLT (Malmöhus Lims 
Trfaik AB), som alltså är ett aktie
bolag har vpk inga möjligheter 
att agera . Vi har från början varit 
emot att bolaget inrättades, efter
som insynen i ett sådant inte kan 
ske under demokratiska· former. 
Nu arbetar SSK:s styrelse för att 
inom ett par år överföra även 
pågatågstrafiken _till MLT, oeh då 
försvinner alla mojhgheter for vpk 
att påverka både taxor och linjer 
i kollektivtrafiken. Såvida inte 
vpk som följd av en ~tor_valfram 
gång kan komma m 1 MLT:s 
styrelse. 

Själva biljettsystemet har vpk 
inte varit metl om att utforma. 
Det har skett i SSK:s trafikut
skott och styrelse, delvis före vår 
tid . Men inte är systemet bra. Vi 
hade gärna sett ett system med 
möjlighet att förköpa bilje.tte~ och 
kunna makulera dem pa tagen. 
En sådan möjlighet kommer vpk 

l att föreslå SSK att inför, slutar 
Thomas. 
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ljugarbänken Julaftonens Ekelundlopp 
V i frågar våra komm u nalpolitiker 
om vad de önskar sig inför det 
nya året. 

Lennart Ryde (m) 

Att tomten sätter fyr på K u Itu r· 
mejeriet . 

Nils·Arne Andersson(c) 

Att jag ska förb l i så sti Ii g som 
jag är på denna teckning. 

Ebba Lyttkens (fp) 

En årsprenumeration på V ecko
bladet förstås. 

Birger Rehn (s) 

Att v i får en ny t orrt id så att 
Bolmenprojektet verkligen lönar 
sig. 

Kjell Dahlström (mp) 

Jag v i ll att staten ska vi ttra bort 
så att allt grön t och fint må spira 

- Får vi några kommundels· 
nämnder 1986? 
- Snäppeligeni 

Avdelning spådomar 

Som VB på ett tidigt stadium för
utsåg skulle den skenbara enighe
ten kring kommundelsnämnderna 
spricka. Moderaterna ser en chans 
att fiska röster bland dem som är 
oroade för förändringar, i synner
het som de demokratisk och 
decentralistisk nktrung. Första 
stridsfrågan är upprättad kring 
frågan om folkomröstning (alter
nativt opinionsmätning). 

Trolig utveckling: Sydsvenskan 
engagerar sig hårt på moderater
nas linje. Dessa hittar nya angrep
pspunkter och försöker ena borge
ligheten. S, vpk och mp tvingas 
till taktiska eftergifter. Remisstid 
och verkställighet kommer att 
uppskjutas. 

Löjlig insändare 

Gun Hellsvik Nils-Arne Anders
son och Lenn:U:t Ryde! Vill någon 
på allvar påstå att de är bättre än 
Larry A?. 

TILLMJAU 

Angående vad du skrev om JO
november. Visst kanske motde
monstrationer är lite tvivelaktiga 
demokratiskt. Stenar och ägg är 
dåliga argument. 

Men visst är det fantastiskt kul 
med 400 ungdomar i en antifasci
stisk manifestation. Mer sånt och 
oftare! 

David Kalids 

En eller annan kanske ställer sig 
frågan:"Varför skulle jag springa 
Vilhelm Ekelundloppet?" De bäs
ta svaren finnser man hos Ekelund 
själv. Veckobladet , loppets huvud
sponsor, förmedlar med glädje 
några. 

En människa är det tyngsta av 
allt. Hennes problem: blifva 
lätt. 
Heroism är ej detsamma som 
våldsam - utomordentlig kraft
utveckling. Det är en lätthet -
betingad av tyngd. Det i 
vanlig mening lätta är det he
roiskas motsats. 
Att elden brinner bäst i friska 
kölden och isiga blåsten, det 
lärde sig omsider - det brin
nande hjärtat. 

(ur Båge och lyra) 
Finns det en balans mellan 
kroppsligt och andligt, då vill 
jag kalla den vid namn af: ge
nomblåsthet , -kontursans. 

(ur C am pus et dies) 
All tävlings mening är att 
glömma allt vad tävling heter: 
tävla endast med dig själv. Så 
först springa källor upp - till 
mod och segerhopp. 

(efterlämnade antecl<ningar, 
tryckta i Aforismer 

och sen ten ser) 
För den som vill ta det riktigt 
lugnt: 
Vandrartanken . Att det var 
vägen, vägs ära och sannfärdig
het, som var det förnämsta -
icke uppfyllelsen , icke resulta
tet, icke lösningen: däruti ha 
alla upplevaodets människor 
sammanstämt. Den mänskliga 
tanken kan med allt skäl kallas 
vandrartanken. 

· (ur Concordia animi) 

Mejeriet i BN 

Alla borgarna röstade mot att 
ställa ut stadsplanen för Kultur
mejeriet. Även Stig Hans~~n (fp) 
var nu emot stadsplanen! Ar detta 
en ny folkpartilinJe? 

Köp annorlunda julklappar och 
julkort i år! Boken "Se Lund" 
med teckningar och linoleumsnitt 
från Lund kostar 35:-, vykorten 
med lundamotiv 25:- för lO olika. 
Beta! in på Pg 4 51 82 24-3, och 
glöm inte ange för vad . Beta- , 

ningsmottagare: Henrik Teleman. -----------
Snabb och kostnadsfri leverans! NY A MALl K FÖRLAG 

Eftersom detta är det sista numret 
av VB för i år vill vi påminna om 
Vilhelm Ekelundloppet på julaf
ton som går mellan Es\?v och 
Lund, aJternativt Eslöv-Ortofta. 
Man kan gå,springa eller cykla. 

Vi samlas på Eslövs järnvägs
station kl 9.05. De som vill ha säl
le från Lund tar lämpligen pågatåg 
kl 8.49. Det osynliga målsnöret 
går vid cafe Lundagård . Eftersits 
med te och saffransbullar hos 
Finn Hagberg, Kyrkogatan 17. 
Förfrågningar kan ställas till den
ne,som har telefon 12 90 98 . 
Mer om loppet fanns i VB nr 36 . 

FH 

DECEMBER V ANDRING 

V andring för finsmakare lördag 
och söndag (22-23/ 12) går vand
ringssektionen från Rydsgård till 
Tomelilla, eller tvärtom, beroende 
på vindriktningen . 
Anmälan till Gunnar Sandin 
13 58 99 

VPK 1 F t rän ing på Lerbäckssko · 
lan lördagarn a den 15/1 2 och 
22/12 kl 16·18. Sedan uppehåll . 
Ater träning 12/1 1985. 

VILHELM EKELU ND loppet 
Julafton samling 9.05 på Eslövs 
station. Lämpligt tåg från Lund_ kl 

8.49 . 

Denna veckas redaktion utgjordes 
av : Kar i n Blom, Ulla Henriksson 
och Lars Nilsson. 

Veckobladet gör nu uppehåll t i ll 
11 /1. Kontaktredaktör till dess är 
Lars Nilsson 14 96 14. 
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