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Fredagen den 30 oktober 

Närmare Gud i bil kyrkans parkering. En lika rad ile al 
som elegant lösning som dock 
inte varit helt lätt att ta fram. 
Man har tvingats dra den rela

Axel, 
partikamrat, 
människa! 

Ska ett mångårigt trafikelän
de på Nöbbelöv äntligen lida 
mot sitt slut? Det tror idag 
hoppfulla kyrkobesökare som 
nåtts av ett glädjebud: 

Gatukontoret har på kyrkans till
skyndan u tarbetat ett förslag som 
kan vara lösningen på den orim
liga kommunikationssituationen 
på västra Nöbbelöv. 

I många år har kyrkobesökare, 
bo satta endast l 00 meter från 
kyrkan tvingats ta en omväg på 
närmare två kilometer (!) för att 
kunna komma till högmässan i 
bil. 

tivt korta vägen (50 m) genom 
ett område med kolonilotter , 
över en cykelstig och dessutom 
kapa en bit av den gräsplan där 
barnen nu sparkar boll. Men när 
det gäller att spara energi och 
rädda vår luft får man inte sky 
några ansträngningar, under
stryker man på gatukontoret. 

Pastor Jansson 
På kyrkligt håll är man glad 

idag. Vi förstår så innerligt väl 
att många av våra miljömedvetna 
besökare, som inte vill mottaga 
Guds ord svett iga och andfådda 

-Man tvingas ju för hondan och därför kör sin bil till kyrkan, 
kära runtenarn hela Nöbbelöv för har upplevt detta onödiga bil-
att komma till kyrkan, berättar körande som besvärande och 

Christer Persson, icke obe
kant gäst i dessa spalter, har 
kommit ut med en ny bok: 
Axel, främling, människa 
{Alba, ca kr 88). Skaffar du 
boken vore det med tanke på 
innehållet orimligt att göra 
det någon annan stans än på 
Bokcafeet. Men låt oss börja 
med en presentation av de 
närmast inblandade. 

en upprörd villaägare för Vecko- därför är vi väldigt tacksamma 
bladet. Vad detta betyder i form om den nya vägen kan komm a Axel Danielsson (1863-1899), en 
av energislöseri och luftförore- till stånd. Vi tror att det skall få av förgrundsgestalterna i den 
ningar kan var och en lätt före- en positiv inverkan på våra be- svenska arbetarrörelsen, journa-
ställa sig. Men nu är en lösning i sökssiffror, säger pastor Jansson. list , författare, grundare av och 
sikte. Kanske den nya vägen nu Vi på Veckobladet hoppas det redaktör för tidningen Arbetet. 
snart kan byggas som kyrkan så samma och gratulerar Nöbbelövs- Lysande st ilist , välorienterad i 
länge kämpat för. borna till att på detta sätt ha den internationella socialistiska 

kommit närmare Vår Herre, så debatten, initiativtagare till kon-
Över kolonilotter att säga. sumentkooperation och folket-

I gatukontorets förslag till Eller 'närmare Gud i bil' som husrörelse, bohem, supbroder 
stadsplaneändring för området har pastor Jansson så vitsigt uttryckte med Bengt Lidforss i Lund , icke 
man löst problemet genom att det vid kaffet! helt oklanderlig familj efader. 
förbinda Jaktmarksgatan med GB Litteratur: Axel Danielsson, en 

... -----------------------------------------.Jlevnadsteckning och karaktäristik 
av Bengt Lidforss i 1908 års ut-
gåva av Axel Danielssons skrifter. 

Il FREDSVECKA 
I Alvar Alsterdals Brandsyn i 
samhället (1964) understrykes 
realismen och den reformistiska 
hållningen hos D. och han tecknas 
som den förste moderne social-
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Lunds nation , Agardhsgatan l 

Johan Galtung: Folkets hus, Kiliansgatan 15 

En ny världsordning- men vilken? 
Vcid kan man göra för fred? • 

demokraten. I Per Axel lenn
ströms "Lucifer", en bok om 
Axel Danielsson (1967) skildras 
D. som dialektikern , skiftande 
mellan en oförsynlig revolutionär 
hållning till kapitalismen och ett 
praktiskt reformarbete. När C H 
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BETALA 100 kr! 
Ja, så blir snart uppmaningen 

när man börjar gymnasiet eller 
Komvux i Lund. Kommunstyrel
sen har nämligen nyligen antagit 
ett förslag om att införa termins
avgift för maten på dessa stadier . 

I praktiken är det en undervis
ningsavgift. 

SKÄLET till att terminsavgiften 
måste stoppas ÄR INTE summan. 
Den är liten. Det är PRINCIPEN. 

Bryter man mot principen om 
gratis undervisning är det lätt att 
fortsätta med andra och högre 
avgifter. I Orsa har man ex. lä
romedelsavgift. I Helsingborg har 
man föreslagit en matavgift på 
fem kronor per dag! 

ANDRA NEDSKÄRNINGAR är 
redan genomförda eller kommer 
att genomföras. Exempelvis har 
man dragit ned på läromedels
pengarna med 6 - 7%. I Sverige 
ska man dra ner på de lärarledda 
lektionerna med l 0%. I Lund tar 
man bort korttidsvikarierna, och 
bygger inte ut skoloma efter det 
ständigt ökande elevantalet. 

I LUND liksom i övriga delar 
av landet,är det inte lä tt att fa 
jobb om man är ung. ENDA 
ALTERNATIVET till arbetslös
het är egentligen bara gymnasie
studier. 

SAMTIDIGT som ungdomen 
TVINGAS in på gymnasiet, för· 
sämrar man alltså skolan. Och 
avkräver-eleverna pengar! 

Det här är naturligtvis en lo
gisk följd av vårt ekonomiska 
system . En följd som slår mot 
ungdomen . . En följd som lik
nar en $enerationsfråga. 

Vi begär inte att de andra 
ungdomsförbunden ska fat
ta VARFÖR nedskärningarna 
föreslås, då vore de inte borgare 
eller socialdemokrater. DET MIN
STA man dock kan begära är att 
de ska fatta det dåliga med dem . 
Och att de därmed gör sitt till i 
den kampanj mot nedskärningar
na som Elevförbundets Lunda
krets nyligen startat. 

KU tänker göra sitt yttersta. 

-

Axel, partikamrat, människa! 
Forts från sidan l 

Hermansson blev partiledare ut
pekade han D. som sin och sitt 
partis förebild. 

Christer Persson f. 1943, förfat
tare,journalist, ornitolog: kännare 
av backsvalans ekologi, medlem 
av redaktionskollektivet för N a tur 
och Samhälle. Böcker: Pojken och 
draken (1969), en drömsk roman 
om miljökampen, Den inre fien
den (1971), en mytisk berättelse 
om överlevnad i ett ekologiskt 
utarmat samhälle, Från Ingalunda 
till Ingenstans (1976) , en essä
samling om natur och människor 
i Sydvästskane, Karl och fabri
kanterna (1977), en roman om 
miljö och produktion i Kockums
kranens landskap. Essäer, artiklar 
i Arbetet. Ord och Bild. Anser, 
Natur och samhälle, Veckobladet. 
om t.ex. den tyska miljörörelsen, 
Limhamns industrihistoria, Ernst 
Bloch, Nils Herman Quiding. 

Utopi och verklighet 
Christer Persson tar i sin nya 

bok ännu en gang upp den fraga 
som är den centrala för honom: 
vad är en rimlig socialism för vår 
tid, hur ska vi förena vära krav på 
produktionen med vår plats i ett 
ekologiskt system. Han gör det på 
det sätt som är karaktäristiskt: 
talar om det näraliggande och 
konkreta, dammarna vid Sjölunda 
mellan motorväg och bangård, 
den svarta rödstjärten i fabriks
landsskapet, staden Malmö: dess 
boulevarder, bostadskvarter och 
socialdemokrati. Det är klart att 
han har varit tvungen att ta ställ
ning till Axel Danielsson, som 
blandade bitande analys med 
konstruktiva reformförslag. Och 
ämnet kan ingen av oss undvika 
i längden: hur ska vi förena Marx 
och Darwin, vara standardkrav 
med vära ännu dimmiga ekolo
giska insikter, var solidaritet med 
jordens förtryckta med vära små
borgerliga drömmar, vardagens 
praktik med utopin? 

Det andra grundtemat i den 
här boken är konfrontationen 
mellan den tidiga arbetarrörelsens 
drömmar och den svenska verk
lighet som blev resultatet. Vad 
skulle Axel Danielsson säga om 
hur vi har det idag? Man kan t.ex; 
börja med att läsa den tidning 

som Danielsson grundade och re
flektera över vad det står i den, 
Det gör just Christer Persson, 
nyktert, återhållsam t, men det 
blir en för föremålet förödande 
granskning och det känns som en 

lättnad att det han säger äntligen 
kommit pa tryck. Tidningen Ar
betets kris är inte primärt eko
nomisk - tidningen simmar i 
presstödspengar och tidningshuset 
fylls av tekniska gimmickar -
utan ideologisk. Det är den svens
ka arbetarrörelsens kris det hand
lar om när leda.rna ser ut som de 
gör, när Tony Kaplan redigerar 
sina nöjessidor och när Arne 
Håkansson skriver om politik i 
Lund. 

Vad gör man med gamla 
partier? 

Men allt det här, kommer det 
vid oss, vi som jobbar i vänstern 
utanför socialdemokratin? Svaret 
är självklart för var och en som 
någon gäng lyft blicken från Ny 
Dags rutinartade ledare och träiga 
reportage. Det borde finnas något 
liknande en ättestupa för gamla 
partier, säger Christer Persson na
gonstans och syftar kanske inte 
enbart på socialdemokratin som 
efter fyrtio års framgångar och 
några valnederlag nu står vill
rådigare och idemässigt fattigare 
än någonsin. \fi, det socialdemo
kratiska samhällets barn, v1 som 
fick studera istället för att som 
våra förändrar ställa oss vid en 
maskin vid femton års ålder, vad 
har vi gjort? Bortstötta från soci
aldemokratin, ibland handgripligt: 
minns ni hur vakterna i Malmö 
folkets Park försökte hindra oss 
att komma in med våra Vietnam
banderoller, minns ni när Nils 
Y ngvesson för Malmö Arbetar
kommuns räkning tog ifrån oss 
våra plakat om Sturup? -vi finns 
idag i och omkring vpk. Vi valde 
att ga in i ett nergånget och delvis 
komprometterat parti och jag 
säger inte att vi har haft anled
ning att ångra det. Men nog kan 
man göra isg en del reflektioner 
över utopi och verklighet denna 
kongresshöst när försök till för
nyelse och vitalisering ska möta 
ortodoxi och etablerad partirutin. 

Allkonstverk 
J ag vet inte hur boken ska ru

briceras: den är ett mellanting 
mellan en biografi, en essäsam
ling, en brevroman och ett dröm
spel för TV - boken lär ha börjat 
sin tillblivelse på det senare sättet, 
men TV i Malmö har ju under
hållningsproduktionen att tänka 
på så därav blev intet. Det är synd 
för en bok är ju bara en bok, det 
här borde vara ett allkonstverk: 
teater/film/sångspel/dikt/repor
tage - allt på en gång. Och detta 
trots att Christer Persson skriver 
med en stil som är så personlig 
och genomarbetad som hos någon 
annan svensk författare idag. Han 
gör det inte alltid lätt för läsaren, 
vi förutsättes lika kunniga i 
William Morris skrifter som i den 
skånska arbetarrörelsens historia. 
Hur det fungerar vet jag inte, 
ibland känns det avskräckande, 
ibland grips man av nya läslustar. 
Men nog skulle nog mer av en, 
säg Sven Lindqvistsk pedagogik 
hjälpt läsaren mer än de ofta 
kryptiska politiska och litterära 
anspelningarna. 

Det privata och det politiska 
Men det är alltså en rik bok, 

en hel motivkrets kan dyka upp i 
en bisats. Ta t.ex. det här med det 
privata och det politiska, en 
ständigt aktuell fråga för stora 
delar av den här tidningens läse
krets kan man förmoda. Axel 
Danielsson skriver: "efter en mid
sommarfest på Mällevängen " Det 
är en känd sak att socialdemokra
terna förstår sig bättre än andra 
människor på att njuta av livet 
när de komma åt. Och långt 
ifrån att vara något ont eller 
dåligt eller omoraliskt, är detta 
njutningsbegär den kraftigaste 
faktorn 1 den sociala revolt som 
vi dagligen göra. Ett folk som ej 
vill n ju ta behöver ej göra revolu
tion och vill det icke heller". En 
kraftfull programförklaring, jo-

visst, värd att ta till hjärtat i dessa 
nypuritanska tic' r. Men det fick 
sina följder för politiken och 
privatpersonen. Så här skriver 
Bengt Lidforss om Danielsson: 
" ... följden blev en serie mer 
eller mindre flyktiga förbindelser 
som väl i stort sett voro mer nöj
samma än nyttiga. Och när sedan 
popularitetens sol böljade dala 
nedåt, dryftades även dessa sidan 
av saken, och man skakade på 
huvudet åt denne utsvävande 
akademiker som ville införa tur
kiska seder i ett kristet land och 
tog två supar till frukosten. Det 
var för djävligt! 

En valhandbok? 
Det påstås att bokläsandel inte 

är vad det har varit inom vänstern. 
Jag har svårt att tänka mig en 
nyttigare lektyr för t.ex. • VPK 
Lunds kommunalpolitiker än den 
här boken - låt de bruna kuver
ten vila några dagar, det kan be
hövas. D.en centrala frågan får 
varje politiskt aktiv inom väns
tern är om man ska begära det 
möjliga eller det omöjliga. Den 
här boken kan hjälpa oss att våga 
kräva båda. Jag rekommenderar 
VPK Lund att omedelbart adap
tera den som inofficiell valhand
bok inför 1982 års kommunalval. 

Sten Henriksson 



Habtom - revolutionär , del 2 

Gunnar Stensson, som nyli
gen varit i Sudan för att ta 
kontakt med Eritreas befriel
serörelser, fortsätter här be
rättelsen om en av ELF:s 
revolutionärer. Det kan i sam
manhanget vara värt att på
minna om att VPK-Lund till 
partikongressen inlämnat en 
motion om ett fortsatt aktivt 
stöd till Eritreas befrielse
rörelser. 

Bittert inbördeskrig 
Men glädjen övergick i sorg 

och bitterhet när han erinrade sig 
den allt hätskare motsättningen 
mellan ELF och den konkurrer
ande befrielseorganisationen 
EPLF som sommaren 1980 hade 
övergått i öppet inbördeskrig, som 
hade ödelagt mycket av det som 
han och hans kamrater hade ägnat 
.sina liv åt att bygga upp. Och hans 
bitterhet var stor över den likgil
tighet världsopinionen visade Erit
rea och Eritreas rättvisa sak. S t~ id
erna med den etiopiska invasions
armen hade varit omfattande och 
ytterligt blodiga .1978 och 1979, 
och ändå var det ingen i omvärl
den som reagerade. Han kunde in
te förstå det. Och FN, som garan
terat Erltreas nationella rättighe
ter, hade ingenting gjort. 

Nu hade ELF uppmanat ho
nom att dra sig tillbaka, för han 
var trött efter så många års kamp 
och även gammal. Jag häpnade, 
eftersom jag uppfattat honom 
som relativt ung, men han bad 
mig se efter i hans hår för att se, 
om jag kunde upptäcka några vita 
hårstrån. Och de fanns där. Jag 
är gammal, sa han, 37 år. Jag in
-Yände att jag var tio år äldre. 

Men trött är jag inte, sa han . 

jirar sig tillbaka? Jag har ett syfte 
med mitt liv. J ag vill vara en "pro 
ductive man", unders tand? När 
jag är död får jag vila. J ag söijer 
m te mm syn. U et var en given sak 
att jag kunde offra synen och mer 
när jag gick in i kampen. Många av 
mina vänner har offrar mycket 
mer. Men jag kräver att få fortsät
ta delta i kampen. Det sp~lar in
gen roll vad jag får att göra. Men 
det måste ingå i den gemensamma 
kampen, det måste tjäna ett syfte, 
vårt lands befrielse . 

Medan han sa detta satt vi i 
sovrummet hos en eritreansk fa
milj som skaffade sig lite extrain
komster genom att servera sina 
landsmän mat i sovrummet, där 
deras barn ibland sov i sina sängar 
mitt under serveringen. 

lan nationerna utplånas och alla 
folk förenas i kampen mot för
tryckarna och socialismen och 
kommunismen förverkligas. Socia
lismen är al.lt . Socialismen är livet, 
understand me? sa han. 

- Kanske har jag inte kunnat 
förklara det här bra. Min engelska 
är mycket begränsad , mycket 
"narrow". Han höll händerna nära 
varandra. Om jag fått tala mitt eg
et språk, tigrinja, skulle jag ha 
kunnat förklara för dig så att du 
hade blivit tillfredsställd. 

Leilah kom in för att få betalt 
för maten och vi gick, för alla 
skulle tydligen lägga sig . Habtom 
studerade engelska via en radio
kurs och några kasetter han fått 
av en stupad kamrat. 
- I must depend ort my ear and 
my mind, sa han. 

När jag skulle resa följde han 
mig naturligtvis till flygplatsen , 

J. det ingick i hans uppgift. Han för
lt-1 t: l~ sökte också få följa mig in genom 
1 l 'f" spärren som en sorts medhjälpare 

- vilket inte är ovanligt bland 
förstaklasspassagerarna men 

Socialismen är livet 

stoppades av en soldat~ grön uni-
form som stötte honom hårt i 
bröstet. Jag såg honom vinka en 
sista gång i massan utanför ingån
gen, elegant i sina blå jeam och 
sin slimmade skjorta, som han 
tvättat kvällen innan i handfatet , 
där vi samlade det ljumma vatten 
som sakta droppade ur kranen vid 
golvet. Sedan försvann han . En 
stund senare satt jag i det europe
iskt svala swissairplanet som lyfte 
i en brant stigning över den vid
sträckta staden vid Nilens sam
manflöde i den grågula öknen. 

Habtom går kvar därnere, en 
man som ser ung ut och som har 
lätt för att skratta. Han är omgi
ven av vänner som älskar och be-
undrar honom, och han är säker 
på att han inom kort ska få åter-

Rosor till 
Parkför 
vattningen 

Man borde berömma mer, när 
man tycker att något är bra. Fak
tiskt är det så att varje gång jag på 
sistone sneddat över Bytareback
en mellan Knut den stores torg 
och Clemenstorget, har jag tänkt 
vänliga tankar om parkförvalt
ningen. Tänkt att man borde fatta 
pennan och beskriva hur fint 
grönområde stadens trädgårds
mästare fixat inne i kvarteret. Och 
det på nolltid , sedan i våras. Gång
stråket inne i Bytarebacken är en 
liten fin lummig oas med murgrö
na, bänkar och plaskdamm. Här 
finns till och med en abstrakt 
skulptur. Fast utan namn och 
upphovsman, det borde ~rdnas! 
Under hela sommaren har här 
blommat, lite gammaldags sorter 
och vackra fårger. På sensommar
en och hösten rhododendron och 
rosor, nu vissnar murgrönan i vac
kra höstfårger. 

Bytarebackens gångstråk har 
snabbt upptäckts. I somras satt 
här många vanliga knegare och åt 
medhavd lunchkorg vid plaskdam
men, men här syntes också "gub
bar" och äldre damer, ja t o m ett 
och annat barn grävde i sandlå
dan. Hittills har alla samsats. 

Parkförvaltningen här i stan 
gör ett fintjobb -från blomburk
arna på stortorget och påsklitje
ängen på Petriplatsen till stads
parken och det här nya gångstråk
et . Man skulle _,ara önska att de 
som planterar de evi$a standard 
buskarna kring så manga av våra 
hyreshus kunde ta lärdom av fan
tasin hos parkförvaltningens folk. 

i 

Jag vägrade dra mig tillbaka. Vem 
genomför revolutionen om alla 

- J ag vill vara en del av mitt 
lands befrielsekamp så länge jag 
lever, sa han . Nu slåss vi för våra 
gränser, för vår flagga. Men jag 
kan se en dag , när gränserna me!-

vända hem "in to the fields" i 1--------------
Eritrea. Och till slut möts vi i 
det befriade Eritrea, sa han. 

N ordal Åkerman i böckernas värld 

Friska affärsideer 
Jag lä :r att Nordal Åkerman 

har startat en ny kulturtidskrift, 
Allt om böcker heter den 'isst. Vi 
är en del här i Lund som har varit 
med i Åkermanska tidskriftssam
manhang t' iigare och vi drar nog 
omedelbart öronen åt oss. Tid
skrifter med Åkerman i spetsen 
brukar karaktäris•'"as av mycket 
tal om idealitet, varv ' stora 
del obetalt arbeteläggs ner av 
alla utan Akerman, som i stället 
tar han om ekonomin. Men det 
är bäst att jag inte säger för myc
ket, det kan bli hot om åtal och 
annat elände 'för Veckobladets 
ansvarige utgivare, sånt kan också 
hända i Åkermans fotspår. Då är 
det bättre att överlåta ordet till 

Veckans affärer, där redaktören 
för avdelningen Privata affårer 
presenterar tidskriften, Utgivare 
och ägare är Åkerman i egen 
regi, med 150.000 frän statens 
kulturräd att vänta och annon
ser från Volvo i ryggen - PG 
Gyllenhammar är en stor be
undrare av Åkerman. Bokförla
gen betalar också för att kunna 
presentera värderingsfria referat 
av sina böcker. Veckans affårer 
talar dm friska affårsideer och 
det tar inanju hålla med om 

Känd från radio och TV 
Då är det svårare att karak

tärisera Åkerman som polih~k 
, personlighet. Han har i tjugo ~r 

varit politiskt aktiv med den har 
stan som bas, men det är som om 

det inte kommit honom vid. Åren 
kring 68 då det faktiskt skrevs 
intellektuell och politisk historia 
i Lund stod h.an över,och lokal
politiken llgger förmodligen under 
hans horisont. Han är en skicklig 
debattör och kan ha de bästa 
åsikter, t ex i hans senaste bok om 
ett mer småskaligt Sverige, men 
jag tror att många upplever en 
brist på politisk trovärdighet hos 
honom. Med rådande brist på 
socialdemokratiska intellektuella 
har han dock de bästa framtids
utsikter och det är väJ kanske i 
TV-studi·emas strålkastarsken, 
söderströmska utfrågningar och 
liknande han hör hemma. En 
blivande TV 2-<:hef? 

Lucifer 
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Kar in Bl om 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJJI'ID 

ljugarbänken Dyra vänsterarr 
4-r borgarna ondskefulla som läg
ger den budget dom gör? Vi 
bollar J an Mårtenssons (SDS) 
fråga vidare. 

-~ 
•1\ Lennart Ryde (m) 

- Visst, och det är vi stolta för: 
Inget dalt med proletariatet! 

f:., J 
A& 

Sverker Oredsson (fp) 

Ondsinta - nåja lite småelaka [ 
i alla fall, som det här med av
giftsbeläggning av måltidsavgifter, 
he he ... 

Nils Arne Andersson (c) 

-Nej, någon Robin Hoodmentali
tet gör vi oss inte skyldiga till. 
Det är nödvändigt att ta från de 
fattiga och ge till de iil<:a för att 
öka exporten och uppmuntra 
företagsamheten . 

Borgerligheten älskar ju att av
giftsbelägga allt, medan vänstern 
(åtminstone den kommunistiska) 
tror på "till var och en efter be
hov". Alltså, oavsett om man är 
stadd vid god kassa. I n te vill vi 
ha avgiftsbelagda bibliotekslån 
eller poletter till respiratorerna! 

Men tyvärr verkar det som om 
borgerliga ideer håller på att vinna 
terräng inom delar av vänstern, 
för hur ska man annars tyda det 
faktum, att Folkkampanjen mot 
kärnkraft ordnar möten som kos· 
tar 50 kr i inträde. Jovisst, Buffy 
Sainte Marie och Thomas Wiehe 
är säkert strålande artister och 
inträdet går till gager och väl
görande ändamål, men ändå ... 

Och ville man i lördags gå på 
Kabaren, som ·ingår i Alternativ· 
veckan ordnad av solidaritetsgrup
per och ideella föreningar i Lund, 
ja då hade man fått punga ut med 
30 kr. Därmed inget ont sagt om 
Alternativ -81, som ju också be
står av en mängd gratisarrange
mang, jag vill bara peka på en 
tråkig s.k. trend. Kanske döljer 
sig bakom denna en ökad profes
sionalisering, och en sorts ide
ernas marknad kan vara på väg. 
Förgrundsgestalten i varje fOre
ning blir då den smarte marknads
föraren, massmediaexperten, cy
bernetikern. 

Ser jag spöken? Hoppas det. 
Lagom snäl 

-
FREDAG: 

Slutet av fredsveckan. Blues mot 
kärnvapen - Peps med Bluesban· 
det på Lunds nation 21.00. 
Pjäsen Trots all t visas på Lilla 
teatern 19.30. 
Ceasars Bluesband spelar på Små
lands 22.00. 
LÖRDAG 
Johan Galtung på Folkets Hus lO 
- 13 . En ny världsordning - men 
vilken? 13 - 15 Vad kan man göra 
för freden? 
Träningen på Lerbäcksskolan är 
tyvärr inställd. 
18.00 och framåt schottisbersån 
på Klostergårdens fritidsgård. 
Spelmän, servering, dansinstrukti
mer och dans. Ett arrangemang 
;om passar hela familjen. ·Prova! 
Trots allt på Lilla teatern 19 .30. 
SÖNDAG 

Självförsvar föreslås 
I väntan på Vpk:s Söndagsskola 
den 15/11 blir det Calles Cafe, 
Smålands 19 .00 
BIO 16 visar kvalitetsfilm, gratis, 
på Linera fritidsgård 18 .30 Man
nen som blev miljonär. med 
Brasse Brännström, Gösta Ekman 
och Allan Edvall. 

I en artikel i förra Veckabiadet 
efterlyste vi ideer om hur VPK IF 
skulle kunna använda den andra 
gymnastiksalen på Lerbäckssko
lan, tillgänglig varje lördag mellan 
kl. 16-18. I gymnastiksal nr l 
förekommer, som den minnes
gode redan vet, den traditionella 
inomhusfotbollen. 

Det har nu inkommit ett för
slag från Kitten Anderberg om 
att bedriva någon form av själv
försvarsträning i kombination 
med bollspel, t.ex. handboll. För 
den skulle behövs emellertid en 
lärare i självförsvar. Finnes någon 
villi~ bland Veckobladets läsare? 

En annan ide står Eva-Lotta 
Nilsson och hennes tre barn för, 
som i lördags helt enkelt infann 
sig till lokalen, klädde om, tog 
fram alla gymnastikredskap och 
bötjade använda dem. Denna 
form av spontan fysisk aktivitet 
passar bäst om barn i olika åldrar 
är närvarande, men kan väl i 
sämsta fall urarta till ren barn
passning för de vuxnas del. Men 
salen är å andra sidan så pass stor 
att den kan avdelas för olika ak
tiviteter. 

I sista hand må de som kom-

Trots allt 19.30. 

mer bestämma vad som ska hän- VPK IF: träningen lö 31/10 in-
da. (Obs nu på lördag är det in- ställd p.g.a. helg. Q 

4~ 
ställt, p.g.a. helg). ARBETSPLATSUTSKOTTET vill 

t---------------r--~;..:;:.;..;.._,;;;;.. _______ ,. påmiima medlemmarna i de olika 
branschorganisationerna och ar
betsplatsgrupperna om mötettors 
den 5/11 kl 19.00, då vi fortsät
ter diskussionen om Vpk:s arbets
platsarbete. Alla intresserade är 
välkomna till partilokalen. 
BLÅSORKESTERN: ingen rep 
på söndag. 

B.irger Rehn (s) 

- Ondare kunde dom ha varit om 
dom dessutom hade höjt den icke
progressiva kommunalskatten 
t. ex. - men det kanske redaktörn 
in te ska skriva u t. 

RobinHood 

- Svaren är noterade och kommer 
att åtgärdas. Bra pilspetsar i år ... 

I kväll, lördag, sön
dag kl. 19 .3 0. Bil
jettbeställning fr . kl. 
17. 
»Fullträff», HD. 

iJIIhTfill 
te• te rcentr um s yd 

sandgatan l4 • ZZSSO lund. • t 046/ ll S101 

l stort och l litet rum finns i 
vårt kollektiv, Kyrkogatan l 7. 
Åtminstone l kvinnlig kollek
tivmedlem sökes. Ring 12 90 98 . 
Joachim, Per, Lisa, Finn 

Kompol har möte mån den 2/11 
kl 19.30 på partilokalen, Trolle
bergsvägen 21 C. 

REDAKTIO~SUTSKOTT: 
Finn Hagberg, Eva Almqvist och 
Lars Borgström. 
BILDER: 
Inger Stenlund, Göte Bergström. 
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