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Veckobladet 
Ett blandat innehåll: reportage, in
tervjuer, kultur, debatt; lokalt, re
gionalt, nationellt, exotiskt - det 
sistnämnda repesenterat av rese
berättelsen från Iran, nog så aktuell 
i en tid när så många ritar det 
islamska spöket på väggen. Tack 
alla bidragsgivare! 

Att rulla/inte 
rulla ombord 
på tågen 
Härommåndagen tog jag mig 
ombord på skånetrafikens even
tuella nya tåg, det som kanske ska 
ersätta Pågatågen. Att ta sig om
bord var inte lätt. Jag hade näm
ligen cykeln med mig . Först fick 
personalenlägga ut en ramp. Sedan 
fickjag bestiga en hiss inne i vag
nen. Den var ganska svårförståelig 
att manövrera, ganska trång och 
ganska långsam. Om dethade varit 
en verklig situation med pressad 
tidtabell och ett antal andra som 
också ville ombord, hade det blivit 
minst sagt obehagligt. 

Väl ombord satte jag cykeln där 
det verkade vara meningen, mitt
emot toaletten (en effektiv blocke
ring för den rullstolsburne som 
eventuellt hade velat ta sig in på 
den). Och sedan satt jag pall i få
töljen intill och hade två intressanta 
samtal, först med tillverkaren 
Bombardiers representant och se
dan med Skånetrafikens Anders 
Jönsson. 

Det kändes bra att ha fått ett 
sådant lysande tillfälle att prisa 
Pågatågen med deras cykel-, barn
vagns- och storaresväskorutrym
me i ändan av tåget. Och att få 
möjlighet att berätta om senaste 
midsommarhelgen då tågvärdarna 
vägrade mig tillträde till Oresunds
tåget vid TV Å tillfällen, för att 
cykeln "inte fick plats". Jag gick 
ombord ändå, med cykel, och fick 
plats om än med knapp nöd där i 
mittutrymmet som är avsett för 
bland annat cyklar. Fast badresorna 
fick en biton av vrede somjag inte 
precis hade tänkt mig. 

skåningarna åker tåg som aldrig 
förr, berättade Anders Jönsson. A v 
fyra som åker tåg idag, är en ny 
som tågresenär under det här året. 
25procent ökad resandetillström
ning på tolv månader- inte undra 
på att det blir trångt! 

Men jag vill nog ändå hävda de 
hjulburnas rätt. Somliga av oss har 
tagit sommarkortet på allvar och 
vill röra oss i landskapet med vår 
cykel, kanske inte bara på samma-

Sitter v och kapitalet i samma båt 
närdet gäller järnvägstunneln ge
nom Hallandsås, Karin Svensson 
Smith ? 
-M ja. Det som har hänt är att 
SvensktNäringsliv ville träffa tra
fikpolitiker ur de tre samarbets
partierna för att diskutera priorite
ringen mellan investeringarna i tra
fikapparaten . När det gäller god
stransporter är det intressant att 
höra deras synpunkter eftersom 
de företräder de stora godstrans
portköpama. Om vi byggerutjärn
vägarna måste vi ju se till att de 
används. 
- Och då fann ni varandra ? 
- Både personresor och godstrans-
porter är starkamotiv för att bygga 
ut järnvägen, tycker vänsterpartiet, 
men av hänsyn till både miljö och 
olyckor är det viktigast att flytta 
över gods från lastbilar till järn
vägsvagnar. Och att godstrafiken 
på spår stagnerar, till skillnad från 
person trafiken, är ännu ett skäl till 
att prioritera den. När det gäller 
Hallandsås har godstågens krav 

på svaga lutningar anförts som 
motiv just för en tunnellösning. 
-Då borde väl både vänsterpartiet 
och Svenskt Näringsliv gilla tun
neln ? 
-Ja. Men resurserna är ändliga 
och då gäller det att satsa pengama 
där de gör störst nytta. Både 
Svenskt Näringsliv och vi menar 
att det nog är mer brått att till ex
empel bygga dubbelspår på hela 
sträckan mellan Hallsberg och Mo
tala som idag är en flaskhals för 
godstågen. Vi i partiet bygger vår 
bedömning bland annat på samtal 
med Green Cargo, det vill säga 
gamla SJ:s godsavdelning. 
-Också miljöpartiet vill ju skjuta 
på tunnelbygget. Men enligt tidi
gare planer skulle Västkustbanan 
ha haft dubbelspår sen flera år 
tillbaka. Ska vänsterpartiet med
verka till nya uppskov? 
-I fråga om Västkustbanan hand
lar inte bara om Hallandsås. I ex
empelvis Varberg, Falkenberg och 
Ängelholm har kommunerna ställt 

krav som fördyrat och inte minst 
försenaten utbyggnad, och på flera 
håll är planprocessen inte avslutad. 
I fallet Falkenberg är förseningen 
faktiskt positiv, för därmed finns 
det en chans att ändra det olyckliga 
beslutet att dra järnvägen utanför 
stan. 
- Men Svenskt Näringsliv vill väl 
prioritera vägar framför järn
vägar? 
- Det är inget nytt och där skiljer 
vi oss radikalt åt. 
- Sydsvenskan tyckte det var "pi
kant " att vänsterpartiet och just 
Svenskt Näringsliv tycker lika i 
den här frågan. 
-Jag tror att de flestainser vaddet 
handlar om. Vänsterpartiets linje i 
trafikfrågorna har på inget vis för
ändrats inför de förhandlingar som 
vi nu ska föra med regeringen om 
investeringsplanens slutliga ut
seende. Planen är försenad men 
före sommaren måste den vara 
färdig. 

Gr 

- Mutas läkarna av läkemedelsbolag 
som VB-tecknaren Goja antydde 
förra veckan, Saima Jönsson ? 
- Det är en urgammal diskussion. 
Har VB inget aktuellare att komma 
med? 
- Den har trots allt kommit upp 
igen. Förutom regionpolitiker är 
du ju distriktsläkare. Blirni mutade 
på din arbetsplats ? 

ren. Andrahar cykeln som rörelse
hjälpmedel. Sornliga är hjulbenta 
i sin rullstol. Andra är i livets slut 
eller dess början och bärs av sin 
rollatar eller sin barnvagn. Många 
av de härpersonernahar inte någon 
egen bil, och kollektivtrafiken i 
form av Hirdtjänst fungerar allt 
sämre, med bussars och tågs för
ment ökade tillgänglighet som ar
gument. 

Anders Jönsson försäkrade mig 
att det är långt ifrån självklart att 
det blir det förevisade tåget (som 
nu ska rulla reguljärt på försök, 
enligt måndagens Metro) som ska 
ersätta Pågatåget. Menjag tror att 
det finns anledning att bevaka tåg
inköpsfrågan noga. I Skåne har vi 
en cykelkultur som tydligen inte 
är vanlig i andra landskap. Det vi 
har uppnått i och med Pågatågen 
måste nog försvaras aktivt om vi 
inte tillsammans med folket i de 
norrut belägna regionerna ska gå 
två steg tillbaka när det gäller tåg
kulturen. 

Nilla Bolding 

-I snitt kanske en gång i veckan fått veta om nya medel och be-
kommer en läkemedelskonsulent handlingaroch ställer frågor innan 
till oss för att informera om nya vi vet vad Läkemedelsverket tyc-
preparat. För att det inte ska in- ker. 
kräkta på arbetstiden sker det på - Detta låter rätt oskyldigt men 
lunchrasten, och för att läkarna det talas också om utlandsresor 
ska kunna delta har konsulenten och annat. 
mat med sej. Nån gång varm mat -Det gäller i huvudsak en annan 
men oftast sallad eller mackor. kategori än min, nämligen sjukhus-
Inget som skapar nån större tack- läkarna. Fast visst har jag varit på 
samhetsskuld även om det är skönt utlandsresor i samband med klini-
attslippafixalunch själv, så jäktad ska prövningar. 
som man är för det mesta. Det -Vad är det ? 
gäller förresten inte bara läkare. -Nya läkemedel måste ju testas 
Också sjuksköterskor blir infor- med avseende på biverkningar på 
merade eftersom de har rätt att annat, och det sker bland annat på 
skriva ut vissa läkemedel. vårdcentraler. Det är en verksam-
- Och så blir ni utsattaför reklam hetsarnläkemedelsbolagen betalar 
medan ni käkar? för, ocheftersom prövningarnainte 
- Det är klart att konsulenten talar sällan genomförs i fleraländer sker 
för sin vara, men oftast återhåll- redovisningen ofta i annat land än 
samt eftersom vi faktiskt är kvali- Sverige. Ersättningen ska använ-
ficerade åhörare. Det brukar åbero- das för enskild utbildning eller 
pas studier som visar att det nya gynna hela enheten, och hos oss 
preparatetär överlägset andra, men har hela vårdcentralen bland annat 
såna uppgifter kan ju framställas rest till Berlin för sådana pengar, 
påolikasätt,ochställermanfrågor en blandning av studiebesök och 
visardet sej ibland attkonsulenten rekreation. Det är välkomnapengar 
är rätt okunnig - branschen har eftersom de medel till personalvård 
nog haft rekryteringsproblem. som vår arbetsgivare har råd med 
- Kan ni inte få information på uppgår till någon hundralapp per 
annat sätt? person och år. 
-Det finns förstås facklitteratur -Fin liten ryggsäck du har för-
men man hinner inte läsa allt. Och resten, med namnet på ett läke-
så prövar Läkemedelsverket nya medelsbolag! 
preparat och gör bedömningar. -Den fickjag som omslag till en 
Problemet är bara att den processen binge konferenshandlingar. 
är långsam. Ofta har patienterna Gr 



Bak slöjan 
Som turist blev man mycket vänligt 
bemött redan på Mehrabads flyg
plats i Teheran där folk spontant 
hälsade oss välkomna. J ag anlände 
den 11 oktober, samma dag som 
pressen tillkännagav att Nobels 
fredspris i år tilldelats den iranska 
kvinnliga juristen Shirin Ebardi 
för sin kamp för mänskliga rättig
heter, särskiltför kvinnoroch barn 
i sitt hemland. Samma dag firades 
också den 12:e Imamens födelse
dag med en massa ljusslingor a la 
julpynt på alla Teherans gator som 
såg festligt upplysta ut i den annars 
rätt så sparsamt upplysta staden. 

Trafiken 
Den kaotiska trafiksituationen för
färade oss direkt. Mitt i rusning
strafiken i festyran gjorde vår buss
schauffören U-tumpå väg till vårt 
hotell. Inte bara de stinkande luft
föroreningarna utan bilförarnas till 
synes totalt hänsynslösa framfart 
chockerade oss. Vi vågade knappt 
gå över gatan, övergångsställen 
och rött ljus verkade inte respekte
ras alls. Trots att man, om man kör 
mot rött ljus och vållar någon an
nans död, anses ha dödat med av
sikt och straffas därefter, enligt 
vad vi hörde. 

Vi såg en del nyare importerade 
personbilar, särskilt Peugeot, men 
även mångainhemskproducerade. 
Bensinen och dieseln kostar bara 
cirka 60 respektive 15 öre litern. 
Många unga pojkar sågs på motor
cyklar och mopeder, vilka helt 
uppenbart var högstatusprylar. De 
testade gränser på det mest his
nande sätt. Utan hjälm. Vi såg 
också familjer- mamma och pappa 
med ett barn emellan sig - på 
motorcykel slingra sig emellan alla 
bilamaidetätaköerna. Utan hjälm. 

Från Shiraz i söder till Y azd, 
Isfahan, Qum och Chalus uppe vid 
Kaspiska havet hade vi en pålitlig 
blåögd chaufför som körde i ljus
blåamorgontofflor. Hankördeoss 
i en stor präktig Volvobuss. På 
motorvägarna fanns skyltar som 
uppmanade till att sätta på sig 
säkerhetsbälte och andra som an-

gav att radarkontroll pågick. Till
låten hastighet för buss var 95 km/ 
tim på dagen och 80 krn/tim på 
natten. En gång fick vi stanna för 
fortkörning och chauffören fick 
böta cirka 50 kronor. 

Rundresa 
Att åka österut från Shiraz till öken
staden Yazd kändes historiskt. Vi 
passerade vägen till Tabaz som 
Willy Kyrklund har skrivit om. 
Marco Polo färdades genom Yazd 
på sin resa österut och vägnätet 
däromkring ingick en gång i Si
denvägen. Vi såg inga kameler 
men väl många karavanserajer. 
Efter en dagsmarsch behövde djur 
och människor mat, vatten och 
vila. Kamelerna togs om hand, det 
fanns ett bad, ett "gästis", en post 
och en bazar så att man kunde ut
byta försändelser och handla för
nödenheter. De var byggda i sol
torkat tegel som oftast vittrat sön
der. Vissa hade restaurerats och vi 
åt lunch på ett par av dem, sallad, 
korngrynssoppa, kebab och nyba
kat bröd var vår stående "dagens". 

Järnvägsnätetknyterfrämst ihop 
de större städerna. Från Teheran 
till Yazdgårenjärnväg som bygg
des under shahtiden. Jag försökte 
gå in på stationen för skoj skull för 
att hämta en tidtabell, även om jag 
inte skulle kunna läsa den, men 
det var strängt förbjudet för mig 
både att fotografera och att gå in i 
biljetthallen. Det blir nog svårt att 
attrahera turister om folk inte får 
gå in på stationerna. 

Kulturens vagga 
Man blir stum av beundran inför 
uråldriga kulturyttringar från den 
långa raden av dynastier som har 
styrt och ställt och präglat Iran i si 
så där 3 000 år. Akemeniderna, 
sassaniderna, araberna, seljukerna, 
mongolerna, safaviderna, qajarer
na. Moskeer och palats, fort och 
trädgårdar. Och mattor, mattor, 
mattor. Man blir också fascinerad 
av landskapet med mil efter mil 
efter mil av stenöken och höga 
bergskedjor, Alborz i norr och Zag-

ros i sydväst. Väderleken kunde 
växla mellan gassande höstal och 
hastigt påkommen sandstorm. 

Perspolis var värt hela resan. 
Perserstaden som erövrades och 
brändes ned ca 330 f. Kr. av Alex
ander den store och grävdes ut 
först på 1930-talet. storstilat vitt
nesbörd om forntida makt och 
prakt. Vi var de enda turisterna 
där, inga andra busslaster i sikte, 
vi kunde bese allt i vår egen takt. 
Och i stenskrevorna bodde småfåg
lar som kvittrade runt överallt. 
Persepalis levde. 

Dagens samhälle 
Man förundras dock över mycket 
i dagens samhälle. En befolkning 
som lever ett dubbelliv, ett i hem
met och ett utanför. Likaså dubbel
kommando i !rans styre, en svag 
folkvald president och ett starkt 
religöst skuggkabinett om man kan 
kalla det så. Män och kvinnor hålls 
också åtskilda vid bönen, i skolor
na, och de måste t.o.m. sitta i olika 
rum när de firar bröllopsfest ute på 
lokal. För attinte tala om de sträng
da kraven på kvinnans klädedräkt 
och att giftasåldern för flickor är 
nio år. Detta och mycket annat är 
svårt att förstå och acceptera. 
Aktuellt sprängstoff finns det gott 
om: kärnkraften, oljehanteringen, 
människorätten, de religiösa lagar
nas tillämpning och de politiska 
spänningarna i mellanöstern. 

K vinnornas värld 
Jag ville gärna hitta tillfällen att 
titta in i kvinnornas värld. Fick 
förmånen att besöka en gymnasie
skola för begåvade flickor. De 
skrattade och glammade på skol
gården som vilka andra 17 -åringar 
som helst. De pratade bra engelska 
och var mycket nyfikna på oss. De 
fick vår e-mailadress men vi har 
inte hört ifrån någon av dem än, 
kanske de inte får rnaila från sko
lan. De barheltäckande svartaskol
uniformer och när de spelade t.ex. 
volleyboll på skolgåren drog de en 
fargglad väst över för att markera 
lagtillhörigheL När de har en 
kvinnlig lärare får de ta av huvud
doket i klassrummet. Eleverna har 
två chanser på sig att klara ett 
prov. Misslyckas de andra gången 
åker de ur skolan. Hårda bud. 

2000-talets politik, 1900-talets historia 
- Militärt våld är tillåtet endast i 
självförsvar eller om det sanktio
neras av FN:s säkerhetsråd. USA:s 
våldsanvändning mot Irak är ille
gal. Ockupationen av Irak är 
illegal. Doktrinen om förebyggan
de krig strider mot FN:s grund
principer. President Bushs unilate
ralism står mot den internationella 
rättsordningen. 

- Det krig mot terrorismen som 
inleddes efter 11 september har 
starka inslag av hysteri. En rad 
åtgärder som innebär flagranta 
brott mot FN: s förklaring om de 
mänskliga rättigheterna har före
kommit, särskilt i USA, men också 
i resten av världen. Man behöver 
bara peka på Guantanamo, där 600 
personer illegalt hålls fangslade. 

- Nato är betydelselöst efter 
Sovjetunionens sönderfall och det 
kalla krigets slut. Försvarsorga
nisationen kommer sannolikt snart 
att upphöra av sig själv. 

Den som talar är Sverker Å
ström, 88, kabinettssekreterare. 
Han är lång, rörlig och har den 
sorts tyngdlöshet i tankar och rö
relser som förekommer hos som
liga gamla människor. 

Scenen där han framför sina 
ståndpunkter är Katedralskolans 
aula. Den är full av elever, såväl på 
golvet som på de stora läktarna. 
Där är alldeles tyst. Det enda som 
hörs är den gamle mannens röst. 
Solen skiner genom de stora fönst
ren. Så småningom blir det ganska 
kvavt i det överfulla rummet. 

En karriär 
Sverker Åströmhar haftstortinfly
tande på svensk utrikespolitik i ett 
halvt sekel. Han anställdes på UD 
1939 och tjänstgjorde i Moskva, 
Washington och London. Under 
andra världskriget tog han del i 
utformandet av den svenska neu
tralitetspolitik, som utrikesminis
ter Östen Unden ansvarade för. 

Han företrädde Sveriges allians
fria ståndpunkt fram till det kalla 
krigets slut 1989. Från Ungern
krisen 1956 och sju år framåt var 
han chefför UD: s politiska avdel
ning. Samtidigt var Dag Hammar
skjöld FN :s generalsekreterare 
fram till flygolyckan i Ndola 17 
september 1961. Under sex år på 
60-talet var han Sveriges FN-

Det verkar inte vara vanligt 
längre i dagens Iran att folk går till 
ett allmänt bad. Man har väl dusch 
hemma. Men på ett av hotellen där 
vi bodde fanns möjlighet för kvin
nor att bada under dagtid och för 
herrar efter kl. 17 .00. När jag kom 
dit var hela lokalen reserverad, där 
fanns ett helt gäng damer som 
badade bastu, ångbad eller simma
de i bassängen. De släppte in mig 
efter en del övertalning. Man skulle 
ha badmössa för att få simma vi
sade det sig, så jag fick hålla mig 
till ångbadet. Det var mycket hett. 
Man satt på marmorbänkar och i 
mitten fanns en liten fontän med 
rinnandekalltvatten.Medenskopa 
öste man vatten på bänkarna så att 
de blev drägliga att sitta på. Ångan 
kom ut under bänken och gick ut i 
ett hål i taket. Där satt jag insvept 
i min handduk bland de andra som 
var iförda bikini eller baddräkt. 
De skrattade och pratade ()Ch titta
de förstås nyfiket på mig. Antiigen 
en vanlig situation där varken reli
gionen eller språket skiljde oss åt. 
Där kunde vi svettas tillsammans. 

Hade föresatt mig att gå till 
frissan också, ännu ett kvinnorevir. 
På ett av hotellen där vi bodde stod 
det Hairdresser på en knapp på 
telefonen. När jag frågade började 
mannen i receptionen att skratta. 
Förstod först inte varför. "Det är 
inte för kvinnor" sa han. Var det 
fanns en damfrisör visste han inte. 

Men jag kom till sist i väg till en 
av Teherans finaste salonger efter 
vad jagförstod senare. Medelklass
kvinnor i alla åldrar, utan slöja, i 
glatt samspråk. Det var sista fre
dagen före Ramadan och därför 
fanns ovanligt många bröllops
fester just den dagen. Två brudar 
satt där och blev fina i håret och 
sminkade. Varje frissa hade en 
assistent som höll i fönen. Själv 
formade hon frisyren med balsam, 
gel, mousse, wet-look, tupering 
och spray. Detkostade ca 40 kronor 
att tvätta och lägga håret. Tyvärr 
fick man inte fotografera därinne, 
jag har sällan varit så välfriserad. 
Det var bara att ta på slöjan igen 
ovanpå hela härligheten och ta taxi 
till nästa begiv enhet. 

Gunilla Klase 

ambassadör. Han spelade en stor 
roll för FN:s miljöpolitik och var 
huvudarkitekten bakom FN :s stora 
miljökonferens i Stockholm 1972. 
Samma år utnämndes han till 
kabinettssekreterare. 

Motoffensiv Moskva 1941 
Under sin föreläsning hinner den 
gamle kabinettssekreteraren berät
ta hur han såg Hitlers armeer 
utanför Moskva 1941 och röda 
armens motoffensiv 6 december. 
Följande år tvingades han ner i ett 
skyddsrum i Berlin, när britterna 
bombade staden. Han ingick då i 
en svensk beskickning till Berlin. 

Han var svensk chefsförhandla
re med EG 1970-72. Hans linje 
var attden alliansfria svenska utri
kespolitiken gjorde ett EG-med
lemskap omöjligt. Men efter det 
kallakrigets slut 1989 vardet hind-



Vem var Sjostakovitj? 
Röda Kapellet, den kända blåsor
kestern, inbjuder till en (ca en tim
me lång) konsert lördagen den 6 
december kl. 14 på Konsthallen 
under rubriken "Vem var Sjosta
kovitj". Och då kan man förstås 
undra vad det är som får orkestern 
att ägna sig åt en av de väster
ländska konstmusikens stora före
trädare under 1900-talet. I själva 
verket var det oundvikligt: var och 
en som intresserar sig för förhållan
det mellan musik och politik, och 
detgörman i Röda Kapellet, stöter 
på problemet Sjostakovitj . 

Musikalisk fingerlårdig 
Dimitri Sjostakovitj var sovjetisk 
tonsättare, född i St. Petersburg
Leningrad 1906, och ursprungli
gen pianist. Han ägnade sig åt alla 
sorters musik och försörjde sin 
mor på 1920-talet som pianist på 
stumfilmsbio grafer. Han skrev ett 
tiotal symfonier, många stråkkvar
tetter, flera operor, orkesterverk, 
musik till ett fyrtiotal filmer, dans
musik etc. Ett berömt exempel på 
hans allmänna fingerfärdighet är 
hans arrangemang för symfoni
orkester av Tea for two. Det till
kom sedan han slagit vad med en 
dirigent om att han kunde göra ett 
arrangemang på en timme. Sjosta
kovitj var färdig på 40 minuter. 

Sjostakovitj blev tidigt berömd: 
hans första symfoni spelades efter 
något år av symfoniorkestrar i hela 
världen. Han mognade som ton
sättare i slutet av 1920-talet, en tid 
då modernismen var den domine
rande tendensen inom sovjetisk 
ftlm, teater och litteratur med namn 
som Eisenstein, Meyerhold och 
Majakovski. Men den tiden tog 
snart slut när Stalin lade sin tunga 
hand över kulturpolitiken och 
krävde nationell samling och so
cialrealism. Sjostakovitj skrev 
musiken till en föreställning av 
Hamlet där prinsen framställdes 
som en revolutionär hjälte käm
pande mot den gamla ordningen, 
som förkroppsligades av hans 
sedeslösa mor och farbror. Det 
hela tog en ända med förskräckelse 
eftersom Stalin hade börjat blirädd 
för allt, som kunde locka medbor-

ret undanröjt. Ingvar Carlsson 
(som j ag också hörde härom veck
an) blev den som i det nya läget 
ledde in Sverige i EU, med den nu 
pensionerade kabinettssekretera
rens goda minne. 

Han noterar att ED-länderna 
Frankrike och Storbritannien är 
ständiga medlemmar av FN:s 
säkerhetsråd och därmed har ett 
stort inflytande i världspolitiken. 

Efter föreläsningen ges tillfälle 
att ställa frågor. De handlar bland 
annat om Raoul Wallenberg och 
om eventuella terrorhotmot Sveri
ge. Någon frågar hur han håller 
sig i form. Han meddelar att han 
brukar lägga på en häftig skiva 
och dansa i sin ensamhet. Han gör 
reklam för sin bok Ögonblick: från 
ett halvsekel i UD-tjänst som 

gama till felaktiga slutsatser. Dess
utom hade Sjostakovitj låtit Ham
let släppa sig vulgärt genom en 
flöjtoch sådana smaklösheterpas
sade enligt regimen inte i det nya 
högt kultiverade Sovjetsamhället, 
så som Stalin hade sagt att det 
skulle vara. Men ett tag fick faktiskt 
Sjostakovitj hållas som en sorts 
legitimerad enfant terrible. 

saknade samhällsanda 
Men han levde farligt. Han skrev 
t. ex. musiken till en intressant ope
ra "Lady Macbeth från Mtsjensk" 
som Stalin hade sett men tyckte så 
illa om att han gick hem före sista 
akten och vägrade tala med kom
positören. Strax därefter hade 
Pravda 1936 en artikel som rik
tades mot musiken och innehållet 
i operan. Överskriften var" Kaos i 
stället för musik". I den här operan 
fann skribenten - som kanske var 
Stalin själv - ingen positiv sam
hällsanda utan bara omoral och 
erotik (den kvinnliga huvudperso
nen har stor erotisk aptit och dödar 
gärna män) etc. För att återge ak
törernas lidelser tvingades kompo
sitören låna nervös och frenetisk 
musik från jazzen! Kompositören 
flörtademed vänsterindividualism 
av västeuropeiskt borgerligt snitt. 
Artikelförfattaren säger att man 
hade kunnat vänta sig bättre av 
Sjostakovitj. Höll han på så kunde 
det gå illa. Och vad det betydde 
visste alla: det här var åren för 
Stalins stora utrensningar då mil
jontals människor skickades till 
arbetsläger med fruktansvärda 
förhållanden, och andra sköts med 
nackskott i fängelsekällarn a. 

Leningradsymfonin 
Sjostakovitj gjorde avbön, skrev 
sin berömda och av alla uppskat
tade femte symfoni och blev 1941 
ena v Sovjets storahjältarmed den 
s.k. Leningradsymfonin. Till stora 
delar skrevs den i den av tyskar 
och finnar omringade staden, och 
blev senare framförd där, allt me
dan det tyska artilleriet hamrade 
på den uthungrade staden. Partitu
ret spreds över världen och symfo
nin blev ett viktigt inslag i propa-

utkommit i en ny aktualiserad ut
gåva. Slutapplåderna vittnar om 
auditoriets uppskattning. 

Föreläsningen ingick i en tema
dag i historia om de båda världs
krigen, som arrangerades för alla 
på Katedralskolan den 11 novem
ber. Flera andra föreläsare med v er
kade, som Helena Svantesson som 
talade om förintelsen. 

Dessutom hade organisationer 
som Röda Korset, Rädda barnen, 
Svenska FN-förbundet, Svenska 
freds- och skiljedomsföreningen 
workshops och information hela 
dagen. Det var ett initiativ som 
skolan, dess lärare och elever har 
stor heder av. 

Säpo nämndes inte 
För ett par månader sedan publi-

gandan för den sovjetiska kampen 
mot nazisterna. 

Sjostakovitj var efter kriget iv
rigt produktiv, med symfonier, fil-
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mer och musikaler. Han fick Le
ninmedaljen och var t.o.m. med i 
Högsta Sovjet. Han dog 1975. 

Partigängare? 
OK då, alltså en partigängare och 
nyttig idiot? Nej, det var inte så 
enkelt. Efter Sjostakovitj död kom 
det ut en bok av den till väst 
avhoppade sovjetiske musikjour
nalisten Volkov som ofta omtalas 
som Sjostakovitj memoarer. Vol
kov hade gjort en serie intervjuer 
med Sjostakovitj och uttrycks
sätten och anekdoterna är sådana 
att man är ense om de vittnar om 
Sjostakovitj sätt att uttrycka sig. 
Där talar Sjostakovitj om det för
tryck han utsatts för och hur han i 
sin musik tydligt hade visat vad 
han tyckt om Stalin och hans blo
diga regim. Dessutom uttalar han 
sig nersättande om flera av sina 
sovjetiska tonsättarkollegor, t.ex. 
Prokofiev. 

Nu var det ju inga memoarer, 
Volkovs bok var en blandning av 
intervjuer och hopklipp och Sov
jetstaten gick till motangrepp för 
att stärka bilden av sin store ton
sättare. Men det skulle gå längre: 
i början av 1990-talet kom det ut 
en bok kallad "Den nye Sjostako-

cerade Sverker Åström en debatt
artikel i DN, där han berättade hur 
han underdecennier avlyssnats och 
trakasserats av Säpo med motive
ringen att han var homosexuell. 
Den svenska säkerhetstjänsten är 
unik i sin kombination av illega
litet, oduglighet och oåtkomlighet. 
DDR:s stasiarkiv har öppnats, den 
norska säkerhetstjänstens arkiv har 
för snart ett årtionde gjorts till
gängliga, men det finns fortfarande 
ingen verklig insyn i Säpo- och 
!B-arkiven, trots riksdagsbeslut. I 
Tyskland finns skandaler kring 
gamla Stasi-angivare. De svenska 
angivarna skyddas minutiöst. 

Jag väcktes härom natten av en 
tanke, en föreställning: det varna
turligtvis NN som var infiltratören 
i Lundavänstern under 1970-talet. 

Välkomna till konserten den 6.12 
kl . 14 i Konsthallen (50 kr)! För
utom musik blir det alltså snack 
om relationen musik/politik, med 
utgångspunkt från Sjostakovitj. 

vitj" som analyserade ett flertal av 
hans verk och försökte påvisa hur 
Sjostakovitj i hela sitt liv varit den 
modige dissidenten som i många 
enskildheter, val av tonarter och 
tema i det fördolda motarbetade 
den regim han verkade under. 

Vad betyder musik? 
Nyckelfrågan här är förstås om 
musik har någon innebörd. De 
flesta anser ju att musiken har bara 
musikalisk betydelse (undantag 
möjligen: citat från annan musik 
med titlar eller sångtext), dvs. om 
man ska tolka så handlar det om 
vrujeenskild lyssnares privata tolk
ningar. Denna hållning strider mot 
den socialrealistiska föreställning
en att musik faktiskt har tanke
mässigt innehåll. När det gäller 
Sjostakovitj är alltså anhängarna 
av den nye Sjostakovitj ense med 
de gamla: det finns ett tydligt inne
håll i hans musik. Men skillnaden 
är attrevisionisterna hävdar att det 
finns en klar och tydlig system
kritik i den musik som. S jostakovitj 
skrev, medan de gamla menar att 
den vittnarom lojalitetmed Sovjet
staten. Det är fullkomligt klart att 
han avskydde Stalinväldet, men 
det finns också uttalanden av 
honom som förefaller ytterst äkta 
där han tar avsked från t.ex. 
dirigenten Tascanini och diverse 
amerikansk uttolkningar av hans 
musik och vad gäller modernism 
talar han illa om tolvtonsteknik 
och serialism. 

Rik,vacker, underbar 
Ja hur är det egentligen, vad kan 
man avläsa av musik? Vem var 
Sjostakovitj, var han den modige 
dissidenten eller den lojale Sovjet
medborgaren? Eller något tredje? 
I Röda Kapellets konsert kommer 
vi att ta upp frågan och ge lite 
exempel. Vi kommer att spela 
Sjostakovitjmusik av alla sorter 
och det finns alltså möjligheter att 
själv bilda sig en uppfattning. Att 
han gjort musik som är rik och 
vacker och rentav underbar är 
nästan alla ense om. 

SH 

NN var med överallt där något 
hände, samtidigt i centrum och i 
bakgrunden. Han dök upp i början 
av årtiondet och försvann vid dess 
slut, vänlig, tyst och anonym. Na
turligtvis var det bara paranoia, en 
vanföreställning. Obehagligt var 
att medan jag funderade över saken 
förändrades en rad situationer och 
sammanhang i mitt medvetande 
och NN avpersonaliserades, för
vandlades från människa till agent. 
Sedan sa jag mig att det hela var 
sjukt, inte minsta bevis fanns. 

Det var bara skuggan av Säpo 
och IB som stört min sömn och 
förgiftat mina tankar, som så 
många andras under de senaste 
fyra decennierna. 

Gunnar Stensson 
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det sej att tågens rättidighet under 
Mussolini i hög grad varen chimär. 
Järnvägsfolket lärde sej snabbt att 
försköna statistiken, ungefär så 
som skedde i Sovjetunionen och 
andra planekonomier. På samma 
sätt är jag inte så värst imponerad 
av vänsterpartiet i Lund under An
ders Neergaards ordförandetid. 
Partilokalen ger en spegel av till
ståndet. Det första en eventuell 
besökare möter är söndriga affisch
bockarfrån kampanjen i september 
och affischer för möten som ägde 
rum för en tid sedan - den äldsta 
från 3 maj. Och det lirtaffligt ge
nomförda appellmötet den 15 no
vember (se VB nr 33) ger nog, 
tyvärr, en sann bild av den aktuella 
organisatoriska förmågan. 

Utebliven skattehöjnings 
inverkan på privatekonomin 

"Mussolinis tåg 
går i tid" 
J ör gen L. gillar den nu varande led
ningen förvänsterns partiorganisa
tion i Lund, berättade han i VB nr 
34: "Har nog en nästan oförskämt 
pragmatisk inställning till nya kraf
terna i partiet. Ar egentligen bara 
intresserad av vad de alldeles kon
kret har att bidra med." Jörgen 
menar att det har skett en "formi
dabel uppryckning" i organisatio
nen. 

Det är en "pragmatisk" inställ
ning som (bland annat) påminner 
om den inställning till Benito Mus
solini som en stor del av den väst
europeiska borgerligheten hade 
före andra världskriget: "Han har 
fått de italienska tågen att gå i tid", 
vilket var symbolen för att det nu 
vart ordning och reda i Italien. 

J ag menar till skillnad från J ör
gen att vi inte får tappa bort politi
kens moraliska dimension, vare 
sej det gäller fascistiska diktatorer 
eller manipulatörer i den egna or
ganisationen. Låt mej (med en 
drucken papegojas envishet) på
minna om ordförande Anders be
drifter. Som sammankallande, och 
drivande, i distriktets valberedning 
låg han 2002 bakom ett förslag där 
åtta av tio av partiets region- och 
riksdagslistor i Skåne toppades av 
män. När det sen kom till omröst
ning svek Anders det förslag som 
han officiellt stod för och röstade 
tillsammans med sina samman
svurna fram en manlig toppkan
didat också i riksdagskretsen Skå
ne län södra, i strid med bland 
annaten stark opinionsyttring från 
medlemsmajoriteten i Lund. 

Omoraliskt kallar jag det bete
endet. Somliga menar att vi ska 
stryka över och gå vidare, men det 
kan inte jag acceptera. Möjligen 
var en kompromiss i sikte på förra 
årsmötet, när Mats Olsson kandi
derade som ordförande, men den 
möjligheten sumpade Anders 
Neergaard och hans gäng. Därför 
råder det ett tyst krig i partiorgani
sationen och en stor grupp med
lemmar har passiviserats, medlem
mar som kan göra massor av jobb 
när de känner sej motiverade, vilket 
visade sen i den framgångsrika 
krysskampanjen för Karin Svens
son Smith, där ju också du gjorde 
goda insatser, Jörgen. 

Om man sen studerar järnvägs
historien, som jag har gjort, visar 

Gunnar Sandin 

Att vara radikal 
Valberedningen för vänsterpartiet 
i Skåne har lagt fram ett förslag till 
kongressombud vars främsta syfte 
verkar vara att stoppa partiets för
menta högervridning. l kandidater
nas presentationer finns alla nyc
kelforrnuleringar. Här krävs ett 
"tydligt partiprogram" som "tyd
liggör( a) att vi är ett marxistiskt 
parti". Här krävs att vi skall "sluta 
att vara ett stöd/kompromissparti 
till socialdemokraterna" och att 
"partiets vänsterprofil stärks" ge
nom att en partistyrelse väljs som 
"flyttar maktenvänsteruti partiet" 
och genom "starka markeringar 
mot ... den visionslösa riksdags
politik som bedrivs". Detframhålls 
att man "behöver . . . binda upp 
partiets ledning så att den inte fort
sätter sin marsch högerut" genom 
att väl j a partistyrelse och parti
ledare som "kan säga nej till dåliga 
budgetuppgörelser och som kan 
stå för en tydlig vänsterpolitik". 

Detta kan vid första anblicken 
framstå som en radikal opinions
yttring från partiets gräsrötter mot 
en partiledning som sålt ut sin 
socialistiska politik för att kunna 
sitta med vid köttgrytorna. Istället, 
menar jag, kommer denna förrnen
ta radikalism om den får genom
slag att medföra att Sverige vrids 
åt höger. 

Det förment radikala kravet är 
att partiet skall bryta med social
demokraterna (på alla nivåer?) och 
istället tydliggöra sin socialistiska 
vision. Men vad händer sen då? 
Vad är den alternativa strategin? 
Att lägga "tydliga" förslag i riks
dagen, men i slutvoteringen istället 
rösta för ett sämre socialdemo
kratiskt förslag? Eller fälla den 
socialdemokratiskaregeringen ge
nom att rösta med borgarna? På 
detta får vi inget svar. 

Smågruppsvänstern i all sin bro
kighet stod för ett altemati v. Visio-

Häromdagen berättade min grön
sakshandlare något groteskt. Han 
har fått 30 procents hyreshöjning! 
Hans hyresvärd är Lunds kommun, 
representerad av Tekniska nämn
den. Han står nämligen på Mår
tenstorget Hyreshöjningen kom 

nen var att genom studier och pro
paganda bygga upp ett renlärigt 
och slagkraftigt socialistiskt/kom
munistiskt parti som växte i styrka 
och slutligen kunde ta över makten 
(med mer eller mindre demokra
tiska metoder beroende på arten 
av smågruppsvänster). Dennastra
tegiska vision har gång på gång 
visat sig fullständigt verklighets
främmande. Genom delning och 
krympning försvann smågrupps
vänstern. Det trotskistiska Socia
listiska partiet samlar idag delar 
av procent av valmanskåren under 
en sådan strategi. J ag får ibland en 
märklig deja vu-känsla när jag hör 
och läser delar av den interna de
batten i vänsterpartiet. 

Har man varit med i vänster
partiet under en längre tid, är det 
mycket tydligt att inflytandet över 
dagspolitiken är betydligt större i 
dag än vad detvar tidigare. Genom 
samarbete med socialdemokrater
na och miljöpartiet i kommuner 
(t.ex. Lund), i regionerilandsting 
(t.ex. Skåne) och i riksdagen har 
vänsterpartiet fått möjlighet att 
på verka den konkreta utformning
en av de förslag som läggs. Ofta 
bygger samarbetet på gemensam
ma dokument som pekar ut en 
färdriktning. Självklart finns det 
problem när det gäller att upprätt
hålla en långsiktig och synlig vi
sion samtidigt som man deltar i 
kompromissande med andra par
tier och att avgöra var smärtgrän
sen för kompromissande går. Och 
styrka i förhandlingarna kräver att 
man också skall vara beredd att 
ställa sig utanförnär så krävs. Men 
huvudinriktningen måste vara att 
tillsammans med andra partietför
söka hitta möjligheter att förändra 
politiken här och nu. 

Det är genom att delta i det var
dagliga politiska arbetet som ett 
politiskt parti vinner förtroende. 
Genom att visa en förrnåga att ut
ifrån en politisk vision formulera 
förslag som förändrar politiken 
idag och att verka för att förslagen 
också genomförs . Ett parti som 
ställer sig utanför det politiska in
flytandet och bara ropar slagord 
blir snart ett ointressant parti. Där
för tänker jag inte rösta på val
beredningens förslag. 

Henrik Smith 

tydligen över en natt, och var inte 
ackompanjerad av förbättringar, 
som till exempel om torghandlarna 
fått tillgång till ett pausrum i Sa
luhallen och en toalett så att de 
slipper gå till Ramklints och betala 
en krona per kisspaus. 

Vi är, enligt dokumentet "Värna 
och Vinna Staden" som just nu 
manglas i Byggnadsnämnden, 
många som tycker att Mårtens
torget är det bästa med Lund. Att 
det med den nuvarande majoriteten 
inte blir något parkeringshus under 
torget är en stor lättnad. Men det 
räcker inte för att värna torghan
deln. Det behövs aktiva stödinsat
ser och bättre regler för att falkli vet 
ska fungera riktigt bra. Vart har 
till exempel principen att folkrör
elserna hade sina bokbord vid ta
larstolen, längsmed Konsthallen, 
tagit vägen? Nu är de ersatta av 
bilparkering för utsocknes försäl
jare av kläder. Och varför tillåts 
ski vmånglare som brölar ut musik 
som inte varit i närheten av Fräl
sningsarmen? 

Och hur ska det nu gå med min 
privatekonomi? Den som lägger 
ungefär halva sitt matkonto på 
Mårtenstorget, där man kan få stans 
bästa fisk, stans fräschaste grön
saker och stora valmöjligheter när 
det gäller honungen- hur ska hon 
kunna äta i fortsättningen om hy
reshöjningen får genomslag på 
priserna? Eller är det kanske så att 
kommunen räknar med att torg
handlama har så stora marginaler 
att de inte behöver höj a sina priser? 

Den uteblivna skattehöjningen 
kommer att orsaka många taxehöj
ningar som den här, många ute
blivna kvalitetsförbättringar och i 
värsta fall många försämringar. 
Den kommer att slå hårt mot lun
dabomas livskvalitet, hårdare ju 
mer beroende man är av den of
fentliga sektorn och allt vi äger 
gemensamt. Det som inte byggs 
upp, förslits. Har vi råd med det? 
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