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Karin Svensson Smith, programkommissionen (v): 

- Ingen ekonomisk samsyn 
Vänsterpartiets programkom
mission har sammanträtt inför 
kongressen i maj och yttrat sej 
över de motioner som kommit in 
nland annat med anledning av 
förslaget till nytt partiprogram. 
Karin Svensson Smith har tillhört 
kommissionen i tre perioder men 
ställer inte upp till omval. 

-Jag har annat att syssla med. 
Menjag hoppas den nya kommis
sionen får i uppdrag att åstadkom
ma det som jag hade velat ha redan 
nu: ett kort och lättläst program 
som koncentrerar sej på principer. 
Gudrun Schyman har ju redan 
önskat sej ett sådant, och jag tror 
att hon företräder en stark opinion 
i partistyrelsens verkställande 
utskott. 

Tills vidare har det i program
kommissionen varit Karin och Ca
rin Högsted t från Växjö som före
språkat en koncentrerad program
text. De kom nu att bilda minoritet 
i en annan prograrnfråga. 

-Det gällde den omdiskuterade 
skrivningen om civilt motstånd, 
ett ämne som har blivit aktuellt 
genom händelserna i Linköping. 
Carin ochjag menar, att om vi ska 
vara fullt trovärdiga demokrater 
måste vi acceptera att politiska 
beslut går oss emot. Därmed finns 
det inte anledning för oss som 
politiskt parti att ta ställning till 
civilt motstånd i vårt program. Att 
enskilda personer begår handlingar 
och tar ansvar för dem är en annan 
sak. 

Kritiken av vänsterpartiets sov
jetiska beroende har som dagstid
ningarna rapporterat återkommit i 
prograrnförslaget, och det i skärpt 
formjärnförtmedden ännu gällande 
texten. Bakom skärpningen ligger 
Jenny Lindahl och Peder Pedersen 
som annars haft rykte om sej som 
traditionalistiskt anstrukna. Deras 
insats är kanske ett utslag av det 
som variten gemensam strävan hos 
programkommissionen i alla frågor: 
att få fram en textmed goda utsikter 
att bli antagen av kongress
ombuden, inte den text som man 
personligen helst hade velat se. 

-Motionerna om programmet är 
många och skiftande, alltifrån de 
som föreslår återremiss på det hela 
till den (enskilda) motion från 

Karin Svensson Smith, trafikförhandlare (v): •• 

Malmö som vill ha tillbaka be
kännelsen till kommunismen i 
programmet. Men framför allt 
divergerar åsikterna i ekonomiska 
frågor, där vi har mycket långt till 
en samsyn i partiet. Ja, och så 
handlar en hel del motioner om 
klasser och klass begrepp. Därvill 
vi i programkommissionen inte 
vara alltför konkreta, för vi upp
lever att begreppet och dess nu
varande relevans måste analyse
ras och diskuteras mycket mer. 

- Kommer du själv till parti
kongressen? 

-Ja, just som medlem av den 
avgående programkommissio
nen. Men jag kommer inte att 
vara föredragande. 

Gr 

- Ingen bilrabatt över Oresund 
När detta läses har väl regeringens 
tunga propositioner om infrastruk
turen presenterats. De blev som 
bekant försenade eftersom det var 
svårt att enas om hur bredbands
satsningen skulle finansieras. En 
viktig detalj var dock klar redan i 
måndags när intervjun gjordes: det 
blir ingen sänkning av bilavgift
erna på Oresundsförbindelsen. 

-Nej, den förut bestämda mo
dellen med taxorna mellan Hel-

singborg och Helsingör som sty
rande ligger fast. Trots den stund
tals våldsamma lobbyverksamhet 
och opinionsbildning som på sis
tone har förekommit för sänkta 
bila v gifter. Och Öresundskonsor
tiet får inte längre fram justera 
taxorna utan nya riksdagsbeslut. 

Karin antyder att det bland annat 
är insatser från vänsterpartiets 
förhandlare som gjort att rege
ringen håller fast vid det tidigare 

beslutet, som vill begränsa bilpend
lingen över sundet av hänsyn till 
miljön. 

-Apropå miljön kan jag berätta 
att vi hade ett lyckat och välbesökt 
möte i riksdagen med de s.k. ut
manarkommunerna-förutom Lund 
är det Säffle, Uppsala, Växjö och 
Övertorneå. I Lundadelegationen 
deltog bland annat Sven Tufvesson 
(s) som hade en bra plädering mot 
etablering av externa köpcentra av 

typ Center Syd. Och alla kom
munerna efterlyste regeringsinia
liv för att stimulera användningen 
av inhemska bränslen för både 
uppvärmning och transporter. Där 
är det svårt att tävla med Växjö 
som bara eldar med skogsråvara 
och annat förnybart i det kom
munala värmeverket. Men också 
etanolen behöver få bättre villkor. 

Gr 

Karin Svensson Smith, trafiksäkerhetsaktivist: 

- 81 skåningar dog på vägen 1999 
- Det var mycket åskådligt. På 

stortorget i Hässleholm stod i en 
timmes tid 81 personer bakom en 
stor skylt med texten "Så här 
många skåningar dog i trafiken 
1999". Sen kom alla blåsljusfordon 
utryckande: polis, ambulans, 
brandkår till en kraschad bil som 
stod där och fick ut passageraren/ 
dockan med hjälp av skärbrännare. 
Två tevekanaler och flera tidningar 
var på plats och jag antar att de 
fick bra bilder. 

Det var Karin Svensson Smith 
(v) som låg bakom iden med en 
skånsk trafiksäkerhetskonferens. 
Hon hade ordnat en liknande i 
Stockholm (som VB rapporterat 
om) med många prominenta 

företrädare. Nu ville hon upprepa 
det på regional nivå. Först tänkte 
hon sej vänsterns partidistrikteller 
regiongrupp som arrangör men 
deras kvarnar malde långsamt, så 
det blev Hässleholms kommun. 
Som satsade stort, och det blev 
mycket lyckat. 

- Efter tillställningen på torget 
gick vi in och hade paneldebatt. 
Vägdirektör Rikard Montgomery, 
trafikpolischefen Sven Ingelsson, 
trafiksäkerhetsprofessor Christer 
Hy den, NTF -direktören Brittmarie 
Utterström och Bernhard Persson 
från Region Skåne. Och så jag 
själv som så att sägarepresenterade 
hela riksdagen, en ovanlig roll . 
Ordförande var en journalist från 

Kristianstad och publiken bestod 
av ett femtital skånska trafik
politiker och trafiktjänstemän , 
tyvärr dock ingen från Lunds kom
mun. 

Skånevarensärskilthårtdrabbad 
provins när det gällde vägdöd förra 
året, om man räknar olyckor per 
capita. U t över de inhemska bilamas 
rörelser har vi ju en massa genom
fartstrafik. Inte minst gäller det 
lastbilarna som blir fler och fler, 
med ett allt större inslag av 
utländska förare och fordon. 

-Och de har ofta sämre trafik
moral än de svenska motsvarig
heterna: överlast, fusk med pauser, 

Forts. på sid. 3 

Fackliga 
ED-kritiker 
Seminarium lördag l april kl. 
11-15 på Kulturknuten, Spån
gatan 38 i Malmö. Bland de med
verkande märks Arbetets chef
redaktör Bo Bernhardsson. Alla 
välkomna! 

Arbetstiden 
Öppet seminarium med Herman 
Schmid, ED-parlamentariker, och 
Karin Svensson Smith, riksdags
ledamot, båda (v). Måndag 3 april 
kll9, Vårfruskolans matsal. Alla 
välkomna! 



Val av kongressombud 
På distriktets årskonferens var det 
en strid om hur delegater skulle 
utses. Skulle man välja i en 
gemensam valkrets för Skåne eller 
skulle vi dela upp distriktet på flera 
valkretsar? Farhågorna med en 
valkrets var, att det skulle ge 
valberedningen stor makt, medan 
medlemmarna skulle få svårt att 
påverka. Gör man en gemensam 
lista och man är missnöjd med val
beredningens förslag , speciellt vad 
gäller kandidater från den egna 
delen av distriktet, så är det svårt 
att lyfta upp sina kandidater 
eftersom de redan föreslagna 
troligen kommer att få röster från 
andra delar av distriktet. Detta från 
medlemmar som knappast känner 
dem. Det blir då också viktigt att 
man kan nominera egna kamrater 
till valberedningen, på ett sätt som 
speglar t.ex . lokalavdelnings 
önskemål. 

Ett bra sätt att göra detta är att 
göra en norninering från ett lokalt 
medlemsmöte. Nu kom sista dag 
att göra nomineringar ganska kort 
efter att beslutet om en valkrets var 
fattat, varför det inte gick att ta 
detta på ett medlemsmöte. sty
relsen beslöt då att själva göra 
nomineringar från Lundaavdel
ningen, vilket naturligtvis inte var 
så bra som ett medlemsmöte hade 
gjort det, men ändå bättre än att 
inte ge ett samlat förslag från 
lokalavdelningen. 

Vadhände då? Jo, av de fyra, två 
män och två kvinnor, som nomine
rades tackade en nej och ingen av 
de övriga kom med i förslaget från 
valberedningen. Däremot finns tre 
andra kandidater, alla män, från 
Lund på valberedningens förslag. 

Detta är inte en plädering för 
styrelsens nomineringar, eller mot 
några andra, utan endast ett på
pekande om hur detta med en 
valkrets tillsammans med tidsbrist 
gör ett bra och demokratiskt 
valförfarande omöjligt. 

Göran Fries 

Yttre godsspår 
ifrågasatt 
Lund och en rad andra sydväst
skånska kommuner vill som bekant 
ha ett yttre godsspår, och även 
vänsterpartiet har haft ett sådant i 
sitt trafikpolitiska program. Men 
eftersom det är ännu angelägnare 
att de de många boende och 
arbetande i östra Lund och i an
gränsande orter får spårförbindelse, 
och Banverket förklarar att de inte 
har råd till bådadera, har vän
sterpartiet börjaten diskussion som 
kan leda till en mindre omprövning. 
VB återkommer med rapporter. 

Det gör vi också i andra spår
frågor. Partiorganisationen bekym
rar sej nämligen över den hårda 
lobbyverksamheten för utbyggnad 
av motorväg till Kristianstad och 
vill anlägga moteld. En första 
åtgärd kan bli en konferens senare 
i vår. 

Gr 

Förslag till kongressombudför v-Skåne: 

Ont budsotännens julafton 
Daniel Sestrajcic är anställd av vänsterpartiets Skånedistrikt 
som studieorganisatör, med bas på Kvarnby folkhögskola. I 
februari valdes han dessutom till sammankallande i distriktets 
valberedning. Hans ande svävar omisskännligt över det förslag 
med ombud till vänsterpartiets kongress i maj som i dagarna 
har skickats ut till medlemmarna för poströstning. Framför 
allt är det Daniels lojalitet med sina kolleger som imponerar. 

Sålunda återfinns bland de 15 
namnen inte bara distriktets båda 
ombudsmän, Olof Norborg och 
Mikael Persson, den senare Daniel s 
företrädare som skåneombudsman 
för Ung Vänster. Som ombud 
föreslås även Patrik Strand som är 
ombudsman för vänsterpartiets 
lokalorganisation i Malmö (vilket 
Daniel var på halvtid innan han 
kom till Kvarnby) och Anneli Phi
lipson som är kommunal partiföre
trädare i samma stad (och som Da
niel varhjälpreda åtpåandrahalvan 
av sin tjänst). 

A v de övriga elvaföreslagnaom
buden är för övrigt två heltids
anställda fackombudsmän (Trans
port) : Lars-EricBrandtfrån Trelle
borg och Anton Flink från Malmö. 

Valhänt hantering 
De bägge distriktsombudsmännen 
som nu hoppas på medlemmarnas 
förtroende har, som VB tidigare 
berättat, inte alltid så god hand 
med pappers bestyren. Medlemmar 
har undrat varför utskicket inte 
anger till vilken adress röstsedlama 
ska skickas (det står bara" distrikts
expeditionen" och alla vet inte att 
den ligger på Nobelvägen 51 , 214 
33 Malmö) . Men värre är att 
vänsterpartiet i Lund sent fick upp
maning att nominera kongress
ombud. Brevet dit var nämligen 
feladresserat, trots att adressen 
gäller sedan tre år tillbaka. 

Då fanns redan ett medlems
utskick (om bl.a. ett möte den 3 
april, se särskild notis) under dis
tribution, och styrelsen i Lund ville 
inte ta kostnaden och mödan att i 
hast inkalla ett medlemsmöte med 
detta enda ärende på dagordningen. 
I stället nominerade den själv, som 
rapporterades i VB nr 9, Göran 
Fries, Ann Schlyter, Henrik Smith 
och Karin Svensson Smith (som 
dock tackade nej) . 

Man kan konstatera att valbered
ningen gick en egen väg. Den har 
från Lund föreslagit den ovan
nämnde OlofNorborg samt Gunnar 
Stensson och Martin Wolgast. 

Malmö hade bättre tur 
Det är givet att en valberedning 
inte bara kan vidarebefordra no
mineringar från lokalorganisatio
nerna utan måste göra avvägningar 
i helhetens intresse. Detgäller bland 
annat balansen kvinnor/män (åtta 
mot sju i dess förslag), ombudsmän 
kontra "vanliga" (sex kontra nio, 
se ovan) och ålder (Gunnar Stens
son är pensionär, Martin Wolgast 
20 år) . Men att alla de fyra före
slagna från Lund har ratats är en 
smula anmärkningsvärt. 

Malmö (fem ombud) har haft 
större framgång med sina nomine
ringar. Dess delegation verkarpoli
tiskt tämligen homogen. Det kan 
bland annat avläsas ur omdömena 
om Gudrun Schymans diskussions-

Pressgrannar 
I dag, medan jag stod och gjorde trettio (så finfördelad var under
soppa till måndagsmiddagen (det sökningen) över huvud taget inte 
blir alltid soppa när man sedan äter middag på grund av övertids
skallgöra VB) satt makenochläste arbete. Ackja, det har man ju läst i 
pliktskyldigt ett ex. av husets tidningenhurdetäriiT-branschen. 
tidningsflora: Vår Bostad, organ Däremot fanns det andra ovantade 
för Hyresgästföreningen. Hanläste aspekter, t. ex. att medelålders 
högt, och det kändes onekligen personer mellan 50 och 64 normalt 
mycket relevant: Vår Bostad har äter under tystnad, medan ingen 
närnligengenomförtenstorunder- mellan 15 och 29 svarade att den 
sökning om svenskarnas middags- satt tyst vid bordet. Vad har hänt? 
vanor. Till råga på allt har SIFO Själv fyllde jag 50 nyssens, och 
spaltat upp resultatet inte bara efter maken är ännu äldre, men inte kan 
åldersgrupper, utan även efter jag märka att pladderfrekvensen 
partipreferenser. Visste ni att de har avtagit. Finn, har du syn
sämsta av alla på att laga middag punkter? Fast det visade sig att 
hemma är miljöpartister? "(Mp)- Saco-anslutna "höjer sig över 
väljarna utmärker sig också genom mängden genom att dubbelt så ofta 
att dubbelt så ofta som moderat-, svara att de grälar och tjafsar eller 
folkpartist- och socialdemokrat- talar i telefon under måltiden." Om 
väljarna avstå från middagen på man då både är vänsterpartist (äter 
grund av egna eller familjens ofta middag) och Saco-medlem 
fritidsintressen ." Vad håller de på (tjafsar) så är naturligtvis grund
med ? Jag har alltid trott att förutsättningarnagivna. "Borger
miljöpartister, till skillnad från oss liga väljare tjafsar och bråkar bara 
vanliga dödliga, ständigt stod och hälften så ofta som svensken 1 

kokte lins grytor. gemen, medan väljarna i det socia-
Inte helt överraskande var det listiska blocket ligger över riks

faktum att var fjärde man under genomsnittet när det gäller kon-

underlag som sändes ut till medlem
marna i höstas: Paula Mulinari: 
"Intetsägande." Anneli Philipsson: 
"Slätstruket." Patrik Strand: "Jag 
är oklar över hur det är tänkt att 
användas." Och Linda Svensson: 
"Tunt." Anton Flink: "Oj oj oj 
måste man svara? Enkelt svar= jag 
tycker jävligt illa om det!" 

Vi minns att Malmödelegationen 
väckte visst uppseende på distrikts
konferensen genom att demonstra
tivt underlåta att applådera efter 
Gudrun Schymans långa tal. 

Lär gå igenom 
I övrigt före slår valberedningen 
Britta Berg, Simrishamn (som sä
ger: "Ska vi bli ett20%-parti måste 
bredden sträcka sej också åt vänster, 
så att vi gamla kommunister och 
vår ideologi också accepteras och 
respekteras"), Mary Einarsson , 
Bromölla, Jeanette Fors, Klippan, 
Maria Hagberg, Höganäs (distrikts
ordförande) och Anna-Maria 
Myszka-Gustafsson, Helsingborg, 
samt alltså de ovannämnda Lars
Eric Brandt och Mikael Persson. 

Detta är hittills alltså bara ett 
förslag från distriktets valberedning 
men det har goda utsikter att gå 
igenom. För det borgar valförfar
andetmed poströstning ochatthela 
distriktet är en valkrets. 

Det senare är enligt årskonfe
rensens beslut men ingen självklar 
lösning där de lokala åsikterna kan 
komma i kläm, som exemplet med 
Lunds nomineringar visar. 

Noteras kan att skånedelegatio
nen är kongressens näst största efter 
Stockholm, vilket gör dess politiska 
sammansättning särskilt intressant. 

Gunnar Sandin 

flikter vid matbordet". J ag känner 
dunkelt att det måste ligga något 
freudianskt i botten - är det 
repressioner som gör att folk röstar 
borgerligt, eller gör röstandet att 
de får repressioner och inte grälar 
över maten? Sådant kan man 
grubbla länge över. 

Alldeles bortsett från sådana 
fascinerande upplysningar som att 
ensamboende i norra delen av 
landet talar dubbelt så ofta i telefon 
under middagen U ag talar aldrig i 
telefon under middagen, men 
förstår nu att detta beror på att jag 
bor i Skåne och inte är ensam
stående) fick man också en liten 
bukett av förslag på vad man kan 
göra medan man äter middag, 
nämligen svaren på frågan "vad 
gör ni när ni äter middag", under
avdelning "annat". "Någon ser på 
text-tv, en arman bara äter, men 
tillägger 'ibland funderar jag lite 
också'. Någon leker med sina katter 
ochenarman väljer att virka mellan 
tuggorna." 

Medge att statistik är fasci 
nerande? 

CWr 



Ffg sen 1937: 
Hilding Rosenbergs "Järnålder" 
med Röda Kapellet 
solidariteten med den spanska från bl.a. Bertott Brecht och Karl 
republikens försvarskamp mot Gerhard) låg den berömde teater
Franeo väckte en bred rörelse bland regissören Per Lindberg, vän till 
svenska författare och andra Edfelt. 
intellektuella. Till dem hörde Dikterna i "Järnålder" skrevs 
Johannes Edfelt som ett slag med tanke på de tekniska förutsätt
övervägde att bege sej till Spanien ningar och krav på förenkling som 
och enrollera sej i republikanernas en recitation ställer. Budskapet är 
arme - som t.ex. George Orwell mer humanistiskt och pacifistiskt 
eller som åtskilliga svenska än antifascistiskt, även om den 
arbetare, främst kommunister och hotfulle "Diktatorn" kommer till 
syndikalister, av vilkamångaaldrig tals i en av dem. Professor Ulla
återvände. Britt Lagerroth noterar i sin stora 

Edfelt for inte till Spanien men Edfeltbiografi ekon från Uppen
deltog i det svenska solidaritets- barelseboken, Tegner,Rydbergoch 
arbetet. På våren 1937 skrev han Wallin. 
diktcykeln "Jämålder" som texttill Språket är färgat av sin tid, och 
enkantat,framfördpåKonserthuset även om fascismen tyvärr åter är 
i Stockholrn i slutet av april. Bakom aktuell hade detkanske inte funnits 
programmen (där andra inslag kom anledning attlyfta fram Edfelts text 

som sådan. Men musiken skrevs 
av en av det svenska 1900-talets 
stora tonsättare, Hilding Rosen
berg, aktiv antifascist även han. 
Rosenberg spelas ofta i konsertsalar 
och inspelningsstudior. Men "Järn
ålder" har inte hörts sedan 1937. 
Senare i år planeras ett framförande 
i Karlskrona. 

Men Lund och Röda Kapellet 
kommer först! Det är orkesterns 
dirigent Joakim Casagrande som 
på egen hand upptäckt musiken 
och anpassatden för amatörblåsare. 
Torsdag den 6 april kl. 19 framförs 
stycket på Historiska museet i 
Lund, i anslutning till Humanist
dagarna. Skådespelerskan Marga
reta Larsson är recitratis (förhopp
ningsvis kan hon göra sej hörd ge-

Vårt fosterland är hela världen - eller bara EU? 
I förra veckan spelade vänster
orkestern Röda Kapellet inför 
deltagarna på statstjänstemanna
förbundets årsmöte för de TCO
anslutna vid Lunds Universitet. 

"Att stå det onda emot" var 
rubriken för programmet. Iden till 
det växte fram i orkestern efter en 
spelning i höstas på ettminnesmöte 
för den mördade fackförenings
mannen Björn Söderberg. 

Framförandet fick ett starkt 
positivt gensvar. Föreställningen 
hade formen av en musikhistorisk 
kavalkad med kommentarer till 
musikstycken om motstånd mot 
förtryck. 

Inledningsvis spelades "Vårt 
fosterland är hela världen" följt av 
ett ironiskt arrangemang kallat 
"BU-hymnen" av Jonas Forssell. 
Det fick symbolisera ED-mot
ståndet. 

Därpå följde melodier som eldat 
motståndare och plågatmakthavare 
genom seklet: Vysotskijs "Varg
jakten" som beskriver stalinismen 
som en vargjakt på människor. 

Några spanska motståndssånger 
från inbördeskriget och kampen 
motFrancodiktaturen följdes av en 
melodi av Mikis Theodorakis från 
den tid då han tillhörde vänstern 
och fängslades för sitt motstånd 
mot militärjuntan på 60-talet. 

Venceremos 
är en av orkesterns signatur
melodier. Den chilenska folkfron
tens sång användes flitigt under 
70-talets kamp mot den Pinochet 
som nu njuter en oförtjänt frihet i 
Chile . 

Till sist spelade Röda Kapellet 
en psalm som speglade frihets
kampen i Södra Afrika: ANC:s 

kampsång och numera Sydafrikas 
nationalsång N'kosi Sikelele I 
Afrika (Gud bevare Afrika). 

Melodierna bands samman av 
TCO-medlemmen Elisabeth !re
gren (Bb-kornett). 

Programmet uppskattades hör
barligen av åhörarna (99,8% kvin
nor) och orkestern avtackades bl. a. 
av den nedresta förbundsordför
anden Annette Carnhede. 

Och nu blir det reklam 
Röda Kapellets programide är lätt 
att anpassa till olika folkrörelse
organisationer eller bostadsrätts
föreningar. Vill du bokaoss för din 
förening? Ring Röda Kapellets 
styrelse: Gunnar Sandin (135899), 
Göran Svärd (152063) eller Lars 
Eklund (133568). 

Rubato 

Fransysk visit i Köpenhamn 
Etnologerna diskuterar just nu de 
kulturskillnader som kommer att 
ställa till det mellan själlänningar 
och skåningar när Bron öppnas. 
Visst, de finns. Lokalen i bygg
fackens hus på Njilrrebro där den 
vänsterradikala orkestern Rjilde 
Horn övar stank av tobaksrök från 
heltäckningsmattan, och blåsarna 
fyllde på atmosfären under repeti
tionens gång. Och drack öl förstås . 

Joakim Casagrande från Röda 
Kapellet gästdirigerade och hade 
med sej Weill- och Bislerlåtar 
hemifrån. Träblåsaren J onas Fors
sells arrangemang fungerade inte 
alltid så bra i den bleckdominerade 
ensembeln, som dock inte minst 
uppskattade att få spela "Der rote 
Wedding", vars danska text tydli
gen börjar: "Storm! Storm! Storm! 
Storm!" 

Röda Kapellet och R!ilde Horn 
hade hoppats att tillsammans få 
medverka till invigningen av Bron, 
men danskaRöda Korset som håller 

i ceremonierna sa tyvärr nej . I stället 
hoppas vi att danskarna deltar i det 
blås- och sångläger som stock
holmsorkestern ordnar i Askersund 
veckanefter midsommar. Den VB
läsare som vill veta mer om det kan 
ringa Gunnar Sandin, 135899. 

Weill i Askersund 
Vi kan ju citera några stycken ur 
prospektet: 

"Går allt som planerat, och varför 
skulle det inte det, kommer årets 
blåsorkesterläger att kretsa en hel 
del kring lOG-årsjubilerande Kurt 
Weil!, som förmdligen inte tarvar 
en så mycket närmare presentation. 
Det är Jonas Forssell som lovat att 
ta sig an KW och presentera musik 
som passar för samarbete mellan 
blåsorkester och kör. 

Förutom Jonas Forssell har vi 
tänkt oss Per-Åke Holmlander, 
Håkan Carlsson, J an Levander och 
Peter Kvant som lärare. Jan Le
vander är teatermusiker som vid 

flera tillfällen arbetat med oss i 
Stockholrn. Peter K vantharmycket 
lång erfarenhet av att arrangera för 
och dirigera blåsorkestrar. 

Beroende på hur stor efterfrågan 
blir har vi beredskap för både en 
barn- och en ungdomsorkester. V ar 
gränsen går för att vara med bland 
de "vuxna" är som bekant högst 
individuellt. Kören "Trots allt" från 
Stockholm kommer att utgöra 
stomme i kören. Förhoppningsvis 
under ledning av deras egen diri
gent. Ä ven andra sångare är givet
vis välkomna! 

Förläggningen är Sjöängsskolan 
som ligger centralt i ordets rätta 
bemärkelse. 

Avgifter: 
Vuxna från 18 år 1200 
Övrig vuxen ej spel/sång 700 
Barn över 7 år 700 
Barn under 7 år O 
Familj - 2 vuxna och minst 
2 barn över 7 år 3 500. 

Hilding Rosenberg 1892-1985 

nom mullret från tunga blecket) 
och Ulla-Britt Lagerroth inleder 
genom att berätta om bakgrunden. 
Alla är välkomna att lyssna! 

Gr 

Trafikdöda skåningar 
Forts. från sid. l 

fortkörning. I 49 procent av döds
olyckorna var ett tungt fordon in
blandat. Samtidigt har det uppstått 
tvist mellan polisen och Vägverket 
om de trafiksäkerhetsinspektörer 
som ska kolla just lastbilarna. 
Oronmärkta pengar till dem står 
mycket högt på vänsterpartiets 
kravlista. Där fick vi förstås 
medhåll av polisen som berättade 
om hurolika överträdelser i trafiken 
ökar just nu. Mer övervakning be
hövs alltså även här, men också 
större effektivitet. Men polis
övervakning kostar. Auto-matiska 
system skulle vara mycket effek
tivare och billigare. De har en varm 
förespråkare i Christer Hyden som 
ju har ett projekt i Lund med fart
hållare i ett antal frivilligt körda 
testbilar. Förhoppningsvis blir 
opinionen så småningom mogen 
för en tillämpning i full nationell 
skala. Människan i trafiken behöver 
övervakas, menar Hyden. Evolu
tionen har gett oss en inbyggd 
höjdskräck men inte motsvarande 
farträdsla. 

Mer övervakning var alltså ett 
krav som paneldeltagarna kunde 
enas kring. Det andra var just att 
föra över tunga transporter från 
väg till räls . Att bygga bort 
dödsolyckor genom att anlägga 
motorväg är däremot extremt dyrt, 
en miljard kronor per sparat liv. 
Vägverkets representant kunde 
vidimera den siffran. 

- Så alla region alla regionala 
rop om motorvägsstandard på hela 
E22 bör alltså vi i riksdagen inte 
lyssna till, summerar Karin. 

Gr 

För att vi ska få en uppfattning 
om intresset för årets läger och 
kunna börja planeringen med 
sammansättningen av ensembler 
tar vi mycket gärnaemot förhands 
anmälningar. Anmälningsavgift 
200/50 resp. 400 kr måste betalas 
före 5 maj till pg 61 34 58-9, 
Vänsterpartiets blåsorkester. 
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HAR DU FLYTT A T? Skicka in hela adressdelen till Veckobladet 
(Se ovan). 
NY ADRESS ...... ... .... .. .. ............... ......... .. .... ....... ....................... .. ... ... . . 

VB:s kulturbevakningsutskott 
Nyheter från 
bokförlaget Daidalos 

Göteborgsförlaget Daidalos är, 
som alla presumtiva intellektuella 
vet, ett av de ledande förlagen i 
Sverige när det gäller intressanta 
(och ofta svårbegripliga) texter, 
företrädesvis med vänsterper
spektiv. Visaxarurderasvårkata
log (februari 2000): 

Ulrich Beck, Risksamhället. På 
väg mot en annan modernitet 
"Betraktas redan som något av en 
modem klassiker på samhällsteo
rins område. Utgiven strax innan 
Tjernobylkatastrofen gav den 
perspektiv på en modernitet där 
produktionen av faror och risker 
överskuggar framtid och välfärd." 

400 sidor, pris ca 320:-

Beverley Skeggs, Att bli res
pektabel. Konstruktioner av klass 
och kön. 
"l modem feministisk teori liksom 
inom den samtida kulturteorin 
lyser klassperspektivet med sin 
frånvaro .... Det är en studie med 
teoretiska rötter i såväl brittisk 
kulturforskning, feministisk teori 
som Bourdieus arbeten." 

310 sidor, pris ca 280:-

Wittgenstein x 2: 
Ray Monk, Ludwig Wittgenstein
geniets plikt 
"den första allomfattande biografm 
över denne egensinnige tänkare. 
Den lyckas kombinera en inträng
ande analys av Wittgensteins filo
sofi med ett fascinerande porträtt 
av en stark och kompromisslös 
människa." 

544 sidor, pris ca 245:-

Ludwig Wittgenstein, Filosofi 
"Under bötjan av trettiotalet gjovde 
Wittgenstein en rad anteckningar 
om filosofins väsen. I en vacker 
liten volym utger nu tidskriften 
gläntadessa anteckningar, tidigare 
aldrig översatta till svenska, till
sammans med det tyska origi-nal
manuskriptet i faksimil." 

96 sidor, pris ca 190:-

Jon Hellesnes, Från Aten till 
Pompeji 
"Den norske filosofen Jon Helles
nes ungänge med de filosofiska 
storheterna saknar den sedvanliga 
högtidligheten. Med humorn som 
viktigt vapen tar han strid för arvet 
från Sokrates - det argumente
rande förnuftet." 
151 sidor, pris ca 200:-

Bokklubben Daidalos, som ger 
billigare priser, kan man nå via e
mail kundservice@daidalos.se 

Fel i VB 
Tack för publiceringen av mitt 
interna brev till VBs redaktion! 
Sådana besynnerliga inslag är en 
del av Veckobladets amatör
mässigacharm. J ag använderordet 
"amatör" i dess positiva betydelse 
av att ett antal eldsjälarger så 
mycket för att utföra ett angeläget 
arbete. 

Tyvärr har amatörmässigheten 
också en baksida. Till exempel när 
man inte inser vilka krafter man 
handhar. Publicitet, även i VBs 
relativt lilla skala, kan ställa till 
det. Osökt far tanken till Troll
karlens lärling, i Dukas' eller 
Disneys tappning, bara välj! I den 
professionellajournalistiken finns 
det ett omfattande regelverk och 
praxis som ska styra för att inte 
publicering ska skada. Däri ingår 
bland annat ett korrekt språk, att 
insänt eller citerat material så nära 
som möjligt ska spegla bidrags
givarens avsikter, ordagranna, 
korrekta citat, anonymitetsskydd 
för att nämna några. 

Där till min kärnpunkt. Redak
törer Wikander och Sandin levere
rade förra veckan ett vältaligt 
försvar för att min förmodade 
besserwisser som går in och 
förvanskar texter inte existerar på 
redaktionen. De gör ett nummer 
av att mitt bidrag bara innehöll två 
fel. Texten kom in på epos t och det 
lyckades inte redaktörerna att 
överföra denna till textdatorn utan 
de fick läsa högt och skriva in 
direkt! 

J ag ska avhålla mig från frestel
sen att raljera över denna arkaiska 
produktionsmetod i blixtelek
tronikens tid. Istället vill jag 
invända att det var inte de två felen 
i min textsomjag vändermig mot, 
även om det fortfarande är allvar
ligt att förvanskaett citat, dessutom 
ur grundlagen ... 

Endast två korrekturfel under 
sådana produktionsförhållanden 
ska man väl snarast glädja sig åt. 

Men de flesta texterna når inte 
VB perepostutan via datadiskett 
Gunnar Sandins texter lämnas på 
diskett och där förekommer inga 
överföringsfeL 

Gunnar levererar i alla andra 
sammanhang felfria texter, så 
översättare och petimäter han är. 
Men Gunnars och andra skickliga 
språkleverantörers texter är ändå 
fulla av egendomliga fel när de 
läses i VB. Varför? 

Håkan Olsson 

POSTTIDNING B 

Begränsad eftersändning. 
Vid definitiv adressändring sänds 
tidningen i retur till Veckobladet 
med uppgift om den nya adressen. 

Nästanpensionär funderar 
Om man som pensionär är på resa 
och börjar bli hungrig är det inte 
uteslutet, att man söker sig till en 
hamburgerbar på den främmande 
orten. Man vet ju att maten är 
ganska billig, god och närande . 
Kvaliten är bra p.g.a den snabba 
omsättningen av råvaro.r och 
miljön är allmänt folklig. Ar man 
lite luggsliten, blyg och velig 
smälter man lätt in i den brokiga 
skaran av vardagsmänniskor. 

Det finns förstås delade men
ingar om näringsriktigheten hos 
kosten. Men som äldre är risken 
större att man under en dag får för 
lite kalorier i sig än tvärtom. Sär
skilt blir det så vid hög ålder då 
aptiten lär ha avtagit ordentligt. 

Ungdomar, som likt pensionärer 
inte alltid har välfy !Ida plånböcker, 
söker sig gärna till hamburger
ked jo r, där de kärmer sig välkomna 
och betjänas av personal som näs
tan är i deras egen ålder. Hambur
gerkedjorfungerar heltenkelt som 
värmestugor och träffpunkter. 

I Lund är MeDonaids vid Mår
tenstorget mäkta populärt. Områ
det i sin helhet är attraktivt på 
kvällen för att här finns också bil
liga kebab- och korvkiosker. De 
drar till sig ungdomar och därmed 
en hel del fuffens och droger, efter
som särskilt tonårspojkar ofta har 
en period när de är kriminella i 
överkant. Men MeDonaids säljer 
mig veterligen ingen sprit. 

Vänstern har en tendens att rea
gera med ryggmärgen när det gäller 
McDonalds, firmamärket står som 
en ikon för amerikansk bjäffs. Men 
"folket" tycker nog annorlunda. 
Detta apropå vänsterpartiets nega
tiva hållning till att MeDonaids 
vill etablera sig på en ödetomt 
utmed Norra Ringen. 

Det finns förstås ett och annat 
rationellt skäl till att vara emot 
hamburgerkedjor, särskilt för den 
som inte är köttätare, men hur skul
le vänsterpartiet ha ställt sig, om i 
stället en krog för mellanskiktet 
hade planerats på samma ställe . 
Vill vi som bor eller jobbar på 
Norr inte ha en levande stadsdel? 
Centrum behöver ju avlastas, sär
skilt om biltrafiken ska kunna min
ska. 

Egentligen är det här ingen stor 
fråga, men man kan konstatera att 
de som betraktar hamburgerkedjor 
som ogräs nog ändå tvingas accep
tera att de också är livskraftiga 
som ogräs. Produktivkrafternas ut
veckling går inte att stoppa med 
ideologi. 

Som äldre har man inte lika lätt 
att bli ensidig i politiken som i 
ungdomens dagar. Man vet ju att 
ingen sitter inne med hela san-

ningen och den defmitivaste värde
ringen, men partierna uppträder 
ofta som de gjorde det. Frågan är 
om inte väljama skulle få större 
respekt för politikerna om de vågar 
uppträda mer kluvna och med en 
hederlig redovisning av argument 
för och emot de ställningstagande, 
som måste göras för att det poli
tiska systemet ska kunna fungera. 

Alltsålitemeravdethypotetiska 
tänkande, som präglar vetenska
perna, skulle inte skada. Det syn
sättet är dessvärre lagom och grått, 
men grått är ju å andra sidan årets 
modefärg på Hennes & Mauritz, 
dit senioren gärna går för att på ett 
billigt sätt hänga med i modets 
svängningar. 

Karl Witting: 

Kylslaget ( 1990) 
Med förundran 
såg vi vintern 
breda ut sig utan gräns. 

Flera dagar 
var vi nära varandra 
tyckte jag. 

Ett delat öde. 
En gemensam bestämning 
för oss alla 

pendlare på Lunds station. 
Efter kylan 
töar ensambeten fram. 

Finn 

MÖTE!;~ ~ÖTE 
-llllell .. llillltl.__ 
RÖDA KAPELLET. Lö. 1.4 kl. 
11 .30 börjar övningarna i Lands
krona- se särskilt papper ( påga
tåg avgår 1 0.12). Koncentration på 
Rosenberg men i mån av tid även 
repertoarför appellmöten och första 
maj: 1, 2, 8, 12, 26, 31 , 39, 45, 59 , 
76,1 20:2,1 84,227,251 , 289, 321 , 
368. Ingen rep. söndag kväll. To 
6.4 kl. 18.15 senast: samling Histo
riska museet för Rosenberg
konsert. 
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Detta nummer gjordes av Gunnar 1 
Sandin och Charlotte Wikander. 

INästa redaktör: Rune Liljekvist 1 
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l Manus sänds per post tiii:Veckobla-
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det, Svartbrödersg 3, 223 50 Lund. 

l Måndag e. 17 till fax 046-123123. 1 
Manus mottas gärna på epost, 1 vp @lund.mail.telia.com eller 3,5" 1 
diskett.Obsl (rtf-format) l Telelon till redaktörerna: l 

l 
Rune Liljekvist 046-211 50 69 l 
Gunnar Sandin 046-13 58 99 

l Vid utebliven tidning ring: 1 
Cecilia Wadenbäck 046-13 82 13. .. _______ .. 


