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Vi är många, vi är 30 
skulle K vinnovetenskapligt Fo
rum och DISA, Föreningen för 
kvinnastudier kunna säga inför 
Kvinnavetenskapens dag nu på 
lördag. Det är nämligen trettio 
kvinnor som i tre salar på Palae
stra håller tjugominutersföreläs
ningar och demonstrerar kvinno
forskningens stora bredd vid 
universitetet. 

- Ändå har vi inte behövt 
anstränga oss att hitta föreläsare, 
berättar Tora Friberg. Det finns 
åtskilliga kvinnoforskare i Lund 
som av olika anledningar inte 
kunde ställa upp denna gång. 

Denmestakvinnoforskningen 
hade nog kommit till stånd Fo
rum och Disa förutan, tror hon. 
Denärnurotadpåmångauniver
sitetsinstitutioner. Men för de 
kvinnoforskare som ännu saknar 

stöd och kolleger på den egna 
institutionen är den övergripan
de organisationen nödvändig. 
Därtill vore det önskvärt med 
ännu fler tvärvetenskapliga kon
takter kvinnoforskare emellan. 
Forums bibliotek är en god bas 
för detta. 

Med Kvinnavetenskapens Dag 
och allaföreläsningarna vill man 
manifestera kvinnoforskningens 
bredd. Själv tänker Tora Friberg 
föreläsa (i sal 2 kl 14.45) om 
landsbygdskvinnors småföreta
gande wder rubriken "Föda upp 
kalkoner, odla eterneller. .. " . 

Fler rubriker har vi inte plats 
att återge här. Men den som 
kommer till Palaestra strax före 
klockan tio kan kolla själv i det 
vackra programbladet. 

De våra ute i världen 

f Norgefick polischefen gå när det uppda_ga~es att den israelisk.J;l ~n
derrältelsetjänsten hade fått ta del av_ forhören med en palesttmer. 
Mensånt händer inte här. GunHellsvtkhar snabbtfallit m de gamla 
dåliga rutinerna. Göte Bergström tecknade. ' 

Mp sa nej till rening 
Fastän det skulle vara en baggis för 
energiverken att bättre rena kvä
veutsläppen från fjärrvärme
centralen på Klostergården, blirdet 
inget av med den saken. 

Lunds energiverk ansöker om 
tillstånd hos koncessionsnämnden 
för sina utsläpp på Klostergården 
och från h e tv altencentralen på 
Gunnesbo. 

Fjärrvärmen från dessaframställs 
av naturgas och till en del av tung 
eldningsolja. Oljan är av medioker 
kvalitet, och just därför borde 
energiverken kunna kosta på sig att 
rena kväveresterna ifrån den or
dentligt. 

Dessutom misstänker v:s repre
sentant i miljö- och hälsoskydds
nämnden, Karin Svensson Smith, 
attenergiverken användermerolja 
än vad som behövs. 

Så allvarligt som läget är för sko
gen bör man v ara oerhört restriktiv 
med varje form av kväveutsläpp, 
anser hon. Dessutom drabbar 
kväveoxiderna människor med 
l u f tv ägs allergier. 

Lunds energiverk spelade den 
sårade oskulden i sin skriftväxling 
med miljö- och hälsoskydds
nämnden och påstod att det skulle 
krävas investeringarför "tiotals mil
joner kronor" till helt ny katalytisk 
rening av rökgaserna för att kunna 

tillmötesgånämndenskravpåmins
kade kväveutsläpp. 

- Det varnaturligtvis baraför att 
skrämma oss, säger Gunnar Hå
kansson (mp), ordförande i nämn
den. 

Vad saken gällde var istället en 
s k låg-NO -brännare för 600 000 
kr på Gunnesbo och för 400 000 kr 
på Klostergården. 

Förvaltningen avstyrkte, men 
Karin Svensson Smith fick med sig 
nämnden på investeringen för 
Gunnesbo. Men när det gällde 
Klostergården var det stopp. Även 
Gunnar Håkansson röstade emot. 

-Som miljöpartist är jag natur
ligtvis för en låg-NO -brännare 
även på Klostergården. Men enligt 
lagen kan vi inte kräva bättre re
ning än vad som är rimligt för ett 
genomsnittsföretag i branschen. 

Nu är emellertid varken Ener
giverken eller dess krafvärme
divisionnågotgenomsnittsföretag. 
Energiverken gör totalt en vinst på 
60-80 Mkr varje år och är en av 
Lunds kommuns mest lukrativa 
verksamheter. Kraftvärmeverket 
budgeterade förra året en vinst på3 
mkr och fick i verkligheten 18 Mkr 
i överskott. Inför 1992 har man 
budgeterat 14 Mkr i överskott. 

Pengar saknas inte. Miljön har 
sitt pris. Ibland är det talande lågt. 

l\1arx för 90-talet? 
är titeln på en seminarieserie om 
marxismen och samhällsveten
skaperna som hålles på sociolo
giska institutionen under hösten/ 
vintern. Tre huvudpunkter disku
teras: de personligaerfarenheterna 
av gårdagens politiska kultur och 
Marxläsning, marxismens bety
delse för den egna forskningen 
samt marxismens begränsningar 
och möjligheter i morgon. 

Den förste att inleda var f d 
lundabon, professorn i ide- och 
lärdomshistoria i Göteborg, Sven
EricLiedman. Diskussionenhand
lade bl a om realsocialismens fall 
och de konsekvenser detta hade 
för marxistiska samhällsvetare i t 
ex Osttyskland. Även oppositio
nella marxister får nu ta stryk vid 
utrensningarna i de forna östtyska 
universiteten. Mot den mass
mediala sanningen au "marxismen 
är död", tyckte Liedman att marx
ismen behåller den kritiska poten
tial som behövs för att avslöja de 
"fritt svävande ballonger" som de 
förhärskande ideologierna sprider, 
t ex i form av nyliberala ekona-

miska teorier om "fritt väljande 
individer". 

Seminarieserien fortsätter tis
dagen den 19 november kll4-16 
då Staffan Lindberg från sociolo
giska institutionen föreläser om 
"Marxism, sociologi och tredje 
världen" . Ron Eyerman, verksam 
vid samma institution, har som 
ämne "Marx andMovements", tis
dagen den 26 november kll4-16. 
Båda föreläsningarna hålls i läro
sal l på sociologen. 

Ytterligare sammankomster 
planeras tilljanuari om teman som 
Marxism och kristendom, Marx 
och kvinnoforskningen, Marxis
men och dagens arbetarrörelse. 

Seminarieserien organiseras av 
en grupp doktorander som hösten 
90 läste Gramsci och nu har gett 
sej i kast med att läsa farfars hu
vudverk Kapitalet och densam
mes Louis Bonapartes 18 bru
maire. De inbjuder härmed intres
serade att komma till sociologen 
och diskutera med 

Ve sa Leppänen 
Jose Pacheco 



~KOMMENTAR 
Kenneth Sandbergigen 
Vänsterpartiet fördubblade som 
bekant sin kommunala represen
tation i Kävlinge sedan dess för
eträdare Kenneth Sandberg hade 
gått ut i ett lokalt annonsblad och 
uttryckt sin kritik mot den sven
ska flyktingmottagningen som 
varande alltför välvillig. Nu har 
han återkommit i samma tidning. 
Han förklarar atthan tänker stan
na på sin fullmäktigeplats trots 
att "ett par lokala virrpannor" i 
partiet uppmanathonom att av gå. 

Dessutom argumenterar han 
vidare i sak. Vi citerarett utdrag: 

"Otillåtet är också att hävda att 
svenskarnahar gjort sig förtjänta 
av det lugn och den relativa väl
färd som uppnåtts. Ändå kan det 
konstateras att vi i det här landet 
har en arbets- och skattemoral 
som kanske saknar motsvarighet 
i omvärlden. Låt vara att detta 
kunnat utvecklas tack vare en del 
för oss lyckliga omständigheter. 
Till dessa goda omständigheter 
hör då an vi under historiens gång 
varit ett homogent folk. Det 
samhälle vi idag har är mycket 
resultatet av att det inom natio
nen funnits en stor etrtisk ma jori
tet, ett gemensamt språk och i 
stort sett en religion. Nu har den 
absurda situationen uppstått att 
dessa faktorer som är av helt 
grundläggande betydelse för 
Sveriges framtid inte längre an
sesvaraenangelägenhetförsven
ska folket. 

Kenneth Sandbergs förra inlägg 
kritiserades inte bara för sin linje 
i flyktingfrågan, som inte var 
vänsterpartiets, utan också för 
sina svepande och felaktiga sak
uppgifter om den sociala servi
cen för käv lin g e borna, som han 
försökte ställa i motsättning till 
flyktingmottagandeL Nu kan vi 
konstatera atthan fortsätter att ge 
tvivelaktiga förklaringar. Har ett 
land som Schweiz, med tre större 
språk och två huvudreligioner, 
en sämre samhällsmoral än Sve
rige? Det går även att hitta sam
hällen som fungerar väl utan an 
vara "etniskt homogena". 

Som utbildad samhällsvetare 
borde Kenneth Sandberg känna 
till detta. I stället väljer han att 
resonera som Sven-Olle Olsson. 

Kenneth Sandberg har i ett 
öppet brev till vänsterpartiets 
styrelse frågat om han ska ute
slutas. Oavsett hur det går där
med menar jag atthan står myck
et, mycket långt från partiets prin
ciper. 

I nomineringstider 
Dethärärdentididenkommunal- valresultat/förhandlingar- det är J t b k d 
politiska treårscykeln då partierna inte så många poster att besätta. I a, Sefl eS e 
bestämmer sig för vilka personer ett krympande parti finns det hel-
de vill ha som företrädare i kom- ler inte så många som tävlar om 
munala nämnder och styrelser. posterna och några nomineringar 
Själv sitter jag i vänsterpartiets från väljama har vi inte fått. Vår 
valberedning och jag skriver det lösning blir, utan att nu föregripa 
här onsdag eftermiddag; i går tis- det beslutande medlemsmötet, att 
dag fick vi i valberedningen be- i stor utsträckning föreslå omval. 
sked av vårapartiföreträdare vilka Av de stolta parollerna om rota-
platser vi har möjlighet att få och tio n och förnyelse blir inte mycket 
i morgon torsdag ska vi föreslå kvar; gammal är äldst och vi har 
vänsterpartietsmedlemsmötevåra nu ett antal kommunalpolitiker 
kandidater, varefter val sker. Det med allmänpolitiskrutinoch goda 
är en orimlig situation för oss i fackkunskaper var och en på sitt 
valberedningen och det är en si- område. De kommer att bli bra på 
tuation som är otillfredsställande att göra sig gällande i nämnderna, 
ur allmän demokratisk synpunkt de kommer att fördelaktigt kunna 

Det är sant att vi väljer företrä- modifiera både det ena och andra 
dare som inte sitter där för att borgerliga förslaget, men är det 
framföra personliga åsikter utan våra huvudambitioner i kom-
skall företräda väljama genom det munalpolitiken förden kommande 
parti som föreslår dem. Men var treårsperioden? 
och en som kommit i närheten av OK, jag skriver det här för att 
kommunalpolitiken vet att det beskriva hur läget faktiskt är och 
finns ett stort utrymme för den våra begränsade möjligheter att 
enskilde att agera, speciellt i ett göra så mycket av vårt uppdrag. 
litet parti som vårt. Jag tror inte att läget är ett spår 

Var ligger felet? Tja, tydligen i - bättre i de andra partierna, det är 
utdragna förhandlingarmed svår- inte det. Men ska vi vara nöjda 
tolkade resultat mellan vänster- med det här sättet att utse våra 
partiet, miljöpartiet och social- företrädare? 
demokraterna. Jag tycker att våra Sten Henriksson 

VB har bett Roland Andersson, en 
av vänsterpartiets förhandlare, om 
en kommentar till Sten Henriks· 
sons klaganöver valberedningens 
snäva tidsmarginal. 

-Den 6 november fick val
beredningen ett preliminärt besked 
om hur många poster vänsterpar
tiet kunde räkna med. Det varna
turligtvis sent men de borgerliga 
partierna har långrotat i sina för
handlingar. Tyvärr blev det juste
ringar även därefter, bl a i fråga 
om storleken på kommunstyrel
sens utskott och kommundels
nämnd Norr. Sen gällde det för
handlingarna mellan oss, s och 
mp. De sista beskeden fick val
beredningen i tisdags kväll. 

Chris Nilson som är samman
kallande i valberedningen bekräf
tar Roland Anderssons uppgifter. 
Hon säger också att det i praktiken 
var omöjligt att börja innan man 
hade hela bilden klar för sej. Man 
kan t ex behöva göra ett annat 
förslag om en ledamot ska vara 
ensam från sitt parti i en nämnd än 
om han/hon får en suppleant att 
samarbeta med. 

företrädare i de förhandlingama ==---=
0
----------------------

~~~ef~:h~g~~~~~da:l~:~~~~ l Sparmöte med lundabor 
uppstått. Det är klen tröst att det • K . . l" 
tyc~ha~aritl~~dantpåd~bor- 1 av Inge 
gerliga s1dan dar en uppgorelse 
~m ordförandeposterna träffades 

Styrelserna för ~e te~niska : 
nämnderna har vtsat st g vara · 
de mest attraktiva i den pågå
ende nomineringsprocessen. 

först några minuter innan valet 
skulle äga rum i fullmäktige förra 
veckan. 

Vad gör då vi i valberedningen? 
Jo, vårt arbete underlättas natur
ligtvis av det dåliga utfallet av 

Rejält förbittrade reste sig en mas
sa lundabor på banverkets infor
mationsmöte i Korsbackaskolan 
i Kävlinge i onsdags och krävde 
åtminstone ett möte i Lund och 
ett i Kävlinge. Vad saken gällde? 
Västkustbanans breddning till 
dubbelspår! Det blev en rörig 
tillställning med å ena sidan ~olk 
från Kullen i Furulund som mte 
begrep varför banverket ~åste 
låta den nya bansträckmngen 
stryka utanför deras villor och 
samtidigt radera ut e~ ~ransfor
matorstation för 20 milJoner kr. 

Å andra sidan folk från Kobjer 
och Oscarshem som var oroade 
över buller och intrång på deras 
fastigheter. Banverkets chef för 
södra regionen var ingen strids
lysten debattör, utan försökte 
verkligen slingra sig hela tiden 
med påståenden om att "det kän
de dom inte till i detalj". 

Några politiker från Kävlinge 
syntes inte till, två byggnads
nämndspolitiker från Lund var 
på plats (undertecknad och~
mari Nilsson, s). Frän Kävlmge 
fick den stackars stadsarkitekten 
stå till svars. 

Trots att det pågår många oli
ka utredningar om nya spär i re
gionen - riksbangården, nya 
godsspår, tredje och fjärde spår 
till Malmö osv- så gällde det nu 
enbart om det nya spåret skulle 
gå väster eller öst~r om det be
fintliga. En utrednmg som VBB 
VIAK i Malmö gjort, förordar 
västra sidan. 

Men det är lätt att konstatera 

att söder om Oscarsnem är ett 
nytt spår öster om dagens lämp
ligast. Annars måste man riva 
gångbroarna över både Kaprifo
lievägen och Norra ringen och 
bygga nya sådana för fem miljo
ner. 

Några radhusägare på Kobjer 
har insett detta och föreslagit 
by ggnadsnärnnden i Lund att man 
ska verka för att spåret växlar 
över på det viset vid passagen av 
Norra Ringen, och det kommer 
byggnadsnämnden sannolikt att 
göra på onsdag, när banverkets 
utredning ska behandlas. 

Fast det var många lundabor 
som ville ha en ny bana utanför 
staden, från stambanan österut 
strax söder om Stångby. En så
dan bana kostar givetvis betyd
ligt mer, och dessutom missar 
den viktiga hållplatser som 
Gunnesbo och Vallkärra station, 
där Lund i framtiden kanske vill 
bygga en ny stadsdel. 

Inga politiker i Lund kommer 
dock att säga nej till Västkust
banans breddning, därtill är järn
vägen alltför viktig. De nya 
snabbtågen som nästa sekel 
kommer att trafikera Malmö
Göteborg är dock tystare än van
liga loktäg, trots den högre hast
igheten. Banverket tvingas, lik
som andra järnvägs- och vägför
valtningar attordna effektiva bul
lerskydd mot angränsande fast
igheter. Men det vill man inte 
idag erkärma. 

Thomas Schlyter 



Bondens nya roller 
Vi glömde att fråga hur rörflen ser ut. Urban Emanuelsson 
berättade att rörflen var en mycket lovande energigröda, 
och övergick bönderna till att odla den i stället för vete så 
skulle tundasJätten se ut ungefär som nu. Men vilka färger 
och nyanser blir det mera exakt? 

Om det nu blir rörflen på några 
större arealer. Föreläsaren var 
uppenbart osäker på den nya 
jordbrukspolitikens framgång 
och därmed påkulturlandskapets 
framtida utseende. 

Den välsignade 
konstgödseln 
Urban Emanuelsson är en lunda
forskare som blivitekolog på bo
verket. Som sådan ska han bl a 
bevaka att kommunerna tar hän
syn till den nya jordbrukspoliti
ken i sina översiktsplaner. Han 
konstaterade att Lund inte har 
antagitnågon översiktsplan ännu, 
vilket för att man fortfarande kan 
planera för det samspel mellan 
stad och land som är nyckeln i 
hans landskapsvision. 

Först gav han en del historiska 
fakta. Lundattakten fick sitt nu
varande allmänna utseende av 
helåkerbygd genom den jord
bruksrevolution som inleddes 
med skiftena. Alltmer åker kom 
till, men åkern behövde tillföras 
näring utifrån. "Utifrån" var av 
tradition omgivande betesmar
ker av skiftande slag, men dessa 
krympte ju i takt med uppodling
en. I början av 1900-talet var 
jordbruket på väg mot en svår 
ekologisk kris som hade minskat 
produktiviteten kraftigt, har Ur
ban Emanuelsson räknat ut. 

Men då kom konstgödseln som 
en räddare. Ekologer brukar inte 
tala särskilt väl om konstgödsel, 
men nu fick vi veta att det inte är 
något fel med den om den inte är 
förorenad (vilket ofta är fallet) 
och om man kontrollerar svinnet 
av näringsämnen, så att vi t ex 
inte får en massa kväve i vattnet. 

Mindre mat blir mera mat 
Tack vare konstgödseln kan 
dagens bönder ta ut superskör
dar. Det svenska jordbruket pro
ducerar för mycket av både 
spannmål och kött. Nu har Sve
rige som första land i världen vid 
sidan av NyaZeeland beslutat ta 
krafttag mot överproduktionen. 
400 000 hektar åker och många 
bönder ska tas ur bruk. 

Det hade kommit några bön
der till föreläsningen. En av dem 
ställde staildardfrågan om vi inte 
bör använda Skånes goda jord 
till att odla mat åt en svältande 
värld. Urban Emanuelsson gav 
standardsvaret an en åker som 
tas ur (vete)produktion i Skåne 
ger mat åt ett antal fattiga i ett 
land som Tanzania. Som det nu 

är dumpar de rika länderna sitt 
överskott på världsmarknaden 
vilket förstör de lokala markna
derna i tredje världen. Afrikas 

jordbruk har till stor del tvingats 
tillbaka i utvecklingen till ett 
extensivt svedjebruk. 

Han argumenterade så över
tygande att det inte blev några 
fler frågor om detta. 

Tre alternativ 
Vad ska då bönderna göra, hur 
ska jordbrukslandskapetutnyttjas 
i stället? Urban Emanuelsson 
räknade upp tre aktiviteter vid 
sidan av den minskade livs
medelsproduktionen . 

Först vardetdettamed rörtlen, 
dvs energi grödor. Ett gräs av rör
flenets typ var bättre än sälg eller 
annan energiskog, för det ser 
trevligare ut och skapar en jäm
nare syssels~ttnin& . . 

Men det har ocksa en annan 
poäng. På en energiodling kan 
man deponera sådant som inte 
lämpar sej på mark där nyttiga 
livsmedel ska odlas, som rötslam 
och annat urbant avfall. Därmed 
får man till stånd ett starkt önskat 
kretslopp. 

För det tredje ska bönderna 
producera landskapsvärden, dvs e 

sköta naturvårdsområden och 
bedriva ett ekologiskt jordbruk 
som bl a bevarar de många växt
och djurarter som nu är hotade. 

Osäkra alternativ 
Hur blir det då i praktiken? 
Dagens Nyheter har nyss i en rad 
artiklar visat att areal- och djur
minskningen alls inte blir så stor 
som planerat. Vissa bönder hop
pas att de snart ska omfattas av 
EGs generösa jordbrukssubven
tioner. Dumt av dem tyckte 
Urban. Ä ven EG måste snartgöra 
något åt sitt överskott, och de 
hamnar de åter i samma trauma
tiska situation. 

Men han förstår dem . Det är 
ont om alternativa sysselsättning
ar i den nuvarande konjunkturen 
och de nya inriktningarna inom 
jordbruket är ekonomiskt osä
kra. Naturvårdsstödet räcker bara 
tilll5 procent av den skyddsvär
da marken. Energigrödornas 
framtid är osäker. Det skulle 
behöva byggas upp en mängd 
kommunala kraftvärmeverk, men 
där har rörtlene t och sälgen sv ärt 
att konkurrera med de fossila 

bränslena, för Skånes del inte 
minst naturgasen. 

Vi sköt in en fråga om bio
gasen, våra stadsbussars fram
tida drivmedel, enligt ett förslag 
från Urban Emanuelsson som 
Lars Åsttöm (s) genomdrev på 
sin tid. Nej, han visste inte hur 
det skulle bli, bara att den rena 
biogasen var det perfekta sättet 
att använda jorden till energi
produktion. Etanol?, undrade en 
bonde. In}e så dum, tyckte u .r: 

ban, men börjar vi hälla etanol i 
bensinen så kommer den säkert 
att importeras från Brasilien där 
den produceras mycket billigare. 

Lund för stort? 
Brasiliens etanol projekt, därman 
ska driva bilarna med irthemska 
sockerrör, är annars mycket in
tressant, menade Urban Ema
nuelsson. Och nästa världsmiljö
konferens äger rum just i Brasi
lien. Förhoppningsvis kommer 
konferensen att anta konventio
ner som tvingar tillräckligtmånga 
länder att införa de restriktioner 
och avgifter som behövs för att 
göra bioenergin lönsam. 

I den framtid som Urban önsk
ar och arbetar för har vi ett har
moniskt ekologiskt sarnarbete 
mellan stad och land. Från landet 
från staden inte bara mat utan 
också energi, samtidigt som den 
blir av med sina restprodukter. 
För framtidens stad kan det blir 
en livsbetingelse att ha ett till
räckligt stort jordbruksomland att 
samspela med. 

Han vill däremot inte att fler 
än nödvändigt ska bo på landet. 
En spridd bebyggelse där var och 
en har sin lilla sälg- el!er flen-
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värmepanna avråder han 
ifrån. Den lagom stora staden ger 
däremot underlag för tekniskt 
goda reningssystem. Hur myck
et är då lagom? En stad av Lands
kronas storlek, det vill säga sådär 
30 000 invånare, tycktes han 
mena. 

Då är Lund lite för stort. Desto 
angelägnare att vi försöker att 
bygga upp våra ekologiska kret
slopp. Men man kan vara pessi
mistisk till om de politiska förut
sättningarna kommer att finnas. 

Gr 
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Kära VB! 
Tillåten tämligen ny prenumerant 
an med anledning av de senaste 
numrens gräl med en äldre sådan, 
vilken emigrerat till Dalby "i 
medio av 80-talet" och beklagar 
över din bristande bevakning av 
"byarnas" 20 000 invånare, tvär
tom uttryckatillfredsställelse med 
ditt faktiska innehåll. 

Sen50-talet bosatt (utan motor
fordon!) vid pass femtio meter 
öster om Lunds nutida kommun
gräns på Romeleåsen flnner jag 
det helt fOrträffligt att dina resur
ser i varje fall medger ganska god 
och stundom nöjsamt elak bevak
ning av makthavare och begiven
heter i centralorten. 

Själv kanjag endast beklaga att 
jag förstförettparårsenkom mig 
för med att abonnera. 

Bengt Sjögren, Humlarödshus 

Det var en insändare i vår smak! 
Red. 

Låt marknaden 
välja korv, 
i den frågan var Mats Helmfrid 
(m) och Lars-Arne Norborg (v) 
för en gångs skull ense. Det var 
gatunämnden som i onsdags dis
kuterade huruvida två korvförsäl
jare ska kunna ges säljtillstånd på 
samma plats. Bara under förut
sättning att de ha olika sortiment, 
menade förvaltningen, men hö
gern och vänstern förenades i sin 
tro på marknadens styrande för
måga. 

-Dessutom blir det svårt att 
komma åt överträdelser, påpekade 
Norberg. Försäljaren kan ju kalla 
sin korv kattmat. 

I övrigt gick det här som i bygg
nadsnämnden, dvs att bara m p och 
v gick emot förslaget att bygga på 
p-huset Färgaren. Hur kan social
demokraterna försvara 25 procent 
fler bilar i p-huset när man påstår 
sej vara för en bilfri innerstad? 

-Det är en bilfriare innerstad vi 
v iii ha svarade en representant för 
det parti som en gång hade 
valparollen "Ökad jämlikhet". 

Bessie Smith på Södran 
Bessie Smith gästade Södran i 
filmversionen av St Louis Blues 
förra veckan. Enda skälet att se 
dennaenda fllm med Bessie är 
av ren sentimentalitet. Musika
lisktoch filmisktärden bedröv
lig. 

Filmen tillkom på ini tialiv av W 
C Hand y (som gjortsåväl textsom 
musik till St Louis Blues). Ljud
filmen hade justslagit igenom och 
RCA Phototone nappade på för
slaget och lät Dudley Murphy göra 
filmen. Handy föreslog Bessie 
Smith till huvudrollen eftersom 
hon gjort den "definitiva" inspel
ningen av detta världsrekord i 
blues, med säkerligen tusentals 
inspelningar gjorda genom åren. 

Sklva med Armstrong 
skivinspelningen med Bessie 
gjordes i börjanav 1925. Honhade 
etablerat sig som "den bäst betal
da svarta stjärnan i världen", sa 
Columbias skivreklam. Hon var 
lycklig och ny !igen gift. Det skul 
le inte vara så länge, men just nu 
varallt toppen .! New Y ork träffa
de hon för första gången Louis 
Armstrong, som lämnat Chicago 
ochKingOiiversCreoleJazzBand 
för Fletcher Hendersons storband. 
Annstrong hade tidigare ackom
panjerat bluessångerskoma A Iber
ta Hunter och Clara Smith. Fred 
Longshaw spelarorgel och styck
et går i ovanligt långsamt tempo 
som gördet svårt att omedelbart ta 
till sig. Inte heller inspelnings
tekniken görplattan direktnjutbar 
trots att Philips i sina återutgiv
ningar rensat bort det mesta bru
set. 

Annstrong spelar här ännu kor
nett, som jag föredrar i den här 
sortens musik framförden vassare 
trumpeten, som han senare under 
året går över till. Longshaw s mo
siga orgel ger intryck av kyrka på 
landet som bakgrund till Smiths 
och Armstrongs lyriska duetter. 
Louis varma, sordinerade komet 
interfolierar Bessies sång på ett 

PS 
Jag kan meddela att även jag sett 
jazzfilmer denna vecka på Södran. 
Den ena handlade om Thelonious 
Monks liv - en ren dokumentär. 
Monks fotarbete, knäppa mössor 
och märkliga cirkelgängar fasci
nerade, liksom pianospelet förstås. 
Medmusikanterna hade stundom 
svårt att kommunicera med Monk 
eftersom han var på väg in i en 

sätt som man skulle tro var resul
tatet av en noggrann repetition. I 
själva verket repeterade de inte 
alls och bara en tagningen gjor
des! 

Texten är h j ärta och smärta, som 
också då var den mest säljande. '1 
hale to see the evening sun go 
down",sjunger Bessie i inledning
en. Hand y försvarade texten med 
att den som någon gång försökt 
sova vid Mississipippis strand 
förstod vad han menade. De melo
dier som Bessie själv komponera
de däremot färgades av hennes 
starkasolidaritetmed sin ras. "Poor 
mans blues" och "Nobody knows 
you w hen you 're down and out" är 
exempel på detta. 

Tillbaka till filmen 
Efter denna utflykt, raskt tillbaka 
till filmen. Den är sjutton minuter 
lång och spelades in i juni 1929 i 
Astoria på Long Island. Intrigen, 
om än tunn, skulle kunna vara 
självbiografisk. Bessie spelar en 
kvinna (som heter Bessie) och som 
överraskar sin vackre fästman 
Jimmy (Jimmy Mordecai) i säng 
med en ung dam (l sabel Washing
ton). Hon slänger ut rivalen men 
får stryk av fästmannen och griper 
till spriten allt medan hon sjunger 
versen i St Louis Blues a capel
la.Filmen fortsätter med att Bes
sie står vid en bar och sjunger ac
kompanjerad av en orkester och 
enjättekör. Fästmannendykerupp 
och försoning verkarvara på gång, 
men han snor bara hennes pengar 
och försvinner. 

Ack, så banalt, men ungefår så 
gick det till mellan Bessie Smith, 
hennes man Jack Gee och hans 
älskarinna Gertrude Saunders. 

Bessiedog,42årgammal,I937 
i Memphis i en bilolycka.Hon be
gravdes i Philadelphia och 8000 
följde henne till graven. Men sen 
glömdes hon bort. Inte förrän tret
tio år senare resten sten på hennes 
grav. Den bekostades bl a av J anis 
Joplin, som hade Bessie att tacka 
för så mycket. 

R une Liljekvist 

allvarlig sinnessjukdom. 
Den andra filmen handlade om 

Chet Baker och var en märklig 
blandning av återblickande doku
mentär och spelfilm, där Chet på 
något vis spelade sig själv nästan 
ända fram till den tidpunkt då han 
ramlar ut från ett fönster och dör 
på riktigt. Musikaliskt är det mest 
sängaren Chet vi får lära känna. 

Två skitbra filmer! 
Finn 

POSTTIDNING 

Sven-Eric Liedman 
höll ett mediokert föredrag i tis
dags. I serien "Människan och 
hennes symbolvärlden" föreläste 
han om politiken som symbolska
pande-från franska revolutionen 
till v år tid. 

Det var en hygglig föreläsning 
för studenter om symboler och 
myter, men vi hade väntatoss nå
got mer spirituellt från den f.d. 
bitr. kulturchefen på Sydsvenskan. 

Den politiska symbolen skall 
vara enkel fick vi veta. Ett exem
pel på en sådan politisk symbol är 
"eget rum" sa Liedmanmot slutet. 
Då susade publiken, som om bal
longen trots all ballast skulle lyfta. 

Kom tillbaka! 
"Stig! 
Jag måste skriva och tacka Dig 
och er grupp för det fina stöd vi 
fått från ert parti i socialpolitiska 
frågor. Vi hoppas att ni kommer 
tillbaka i landstinget. Ni behövs 
som "väckarklocka" och kunni
ga socialpolitik er. 

Tack före de gångna åren. J ag 
hoppas på fortsatta kontakter och 
fortsatt fint samarbete. 

Vännerna i HCK" 

dvs Handikapporganisationer
nas Centralkommitte, som på 
detta sätt uttryckte sin uppskatt
ning av vänsterpartiets lands
tingsgrupp. 

Vi kan meddela att gruppen 
tänker hålla samman och bevaka 
landstingspolitiken utifrån, med 
sikte på en comeback 1994. Det 
lär vara fler än handikapporgani
sationerna som skulle uppskatta 
en sådan. 

HANNAS FLÄKT. Sö 17.11 kl 17.30 rep~ 
Palaesl<a. Ta med seX1ennoter. 

KOMPOL Möte Må 18.11 kl12.00 OBS 
tiden! Förberedelser inför budgeten. 

RÖDA KAPELLET Sö kl18.45 rep med 
Birgit på Palaestra. Repertoar: :82: (Get 
your rights, Jack), 86 (Take Five),87 
(SjörövarJenny), 194(81/2),237(Gabi, 
Gabi) samt En torsdagskväll i Vedb<l!k. 
Noter till samtliga kommer an finnas. 
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