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a: de hade lagit ut 
:alier. exproprie- 
rstdrt befolkning- 
liljning av opium. 
1 ined USA:s och 
minnegjorde sig 

illbaka den forna 
/fardades Hos lal 
rdanad blandning 
rrnaiionalism och 
I blandning av in- 
xism och primiii- 
som precis speg- 

livna massornas

H var man vid del 
cen i Paris eller 
ilresserad av alt 
d vieinameserna 
isl av all forsakra 
lillbaka Idrloral 

'e som lyssnade 
J de horde sakna- 
Fdr franskl vid- 

jile den attityden 
framlill 1954 da 

och definilivt ve- 
ien Bicn Phu. Se- 
lerikas lur.
•a ansprak pa all 
denniliv hisloria 
imil mcd sista or- 
epok. Om nagot 
finns sa bdr del. 

komma IViin viei- 
toriker som hil- 
ti sarskilt myckel 
i dessa spdrsmal 
mcd all upprepa 
Ire olTiciella. mcr 
agiogral'iska vcr- 
clsdorloppct.

Dektiv
ir sin nr gcnom 
muliipla perspek- 
h landsb)gd. Ku- 

1 Asicn ;ir dc lin- 
kei dc hisioriska 
pen bryls. Men 
n akl I cn iragedi 
isalla i yllerligare 
Icr manga decen- 
idcr denna period 
I till senarc amc- 
dnmg lades. Del 
ra cflcrklok och 
id knliscra. hana 
i)vcr alia dc poli- 
som skulk kom- 
knda k\arstar fak- 
945 t'anns bcirak- 
en klararc bild av 
vad ansvariga be- 
dc. Vad som sc- 
cliiani var intc hi- 
idighel eller ens 
ora overgripande 
av poliiiker for 
var en obetydlig

ar .Ml hela liden 
lonstralion av fiir- 
lisloriefilosoH:

iningon i 
t del inte 
storisku 
ra ett oandligt 
ser. Dt* fiesta 
snabht bort. 

j lhag och ul- 
.•ler, roinan- 
sofer, priis- 
re och, natur- 
iionella histo- 
Itfiir ofla iir

1 Icleologisk 
kl hander iir 
in stegtill fiir- 
linism snara- 
soni studiet

Us el off dr med digitalt markndi
Den kapacitet som markdigi- 
tal kein erhjnda Hr inte ens i 
sirt hdsta scenario i ndrheten 
av vad som kommer alt efter- 
frdgas av konsiimenterna. 
skriver Jan Friedman, Vice 
VD i NetHold Nordic.

driikl) eller billillverkning (ulan bil blir del 
svilrarc all iika p:^ miiten och halla lal) ock- 
sa teslfragor for yitrandefrihet.

Niir del sedan iir dags for slriden om 
verklig yttrandefrihel (till exempel irans- 
ponfdrbudci av vissa lidningar under kri- 
gel eller yllrandefrihelsgrundlagens un- 
dantagsparagraf lor nagra dr sedan) da ar 
vaklhallningcn urvallnad och orden saknar 
mening.

W ag kanner Olle Wiisiberg sedan snarl 
I 30 dr som en lidelsefull liberal med 
■ hdga rrilietsideal. Nu verkar ban ha 

bdrjal slarva.
For nagra ar sedan skrev redakibren Olle 

Wiisiberg spahmelcr mot alt bildu del dd 
planeradc radio- och TV-verket. Den 
oskyldiga ihopslagningcn av nagra mindre 
myndigheter till en samordnad cnhel var 
cnligl Wastberg mtrvck for oiillbbrliga 
siatliga kontrollhegar (K'h ell av var lids 
siora hoi mol ytirandelViheien'

Nu. skriver poliiikem Wastberg (fp) 
ihop sig med Marcol Wallsirbm (s) om alt 
siaien skall digilalisera marknalel. Men till 
skillnad Iran kullurminisiern, som lalar 
klarsprak och moiivcrar Ibrslagel meil be- 
htivel av siallig koniroll ix-h inflyiande. 
kommer Wiisiberg igen dragandes med 
yitrandefriheien som motivel for all im>rd- 
na folkpartiei i regeringens mediapoliiiska 
si»»dirupp.

Ar del Her an jag som inie hanger med i 
tie wasibergska tankebanorna'.’ Filler an* 
Viinder han enbari yiirandd'riheien som eit 
paradord for alt ge eflertryek dt sina fbr- 
slag och sin lust till inflyiande ’

Men ulsuildade begreppsdeilnitioner iir 
olyckliga pa sa allvarliga saker som yllran- 
delVihet. Snarl blir viil landvard Idei ar ol* 
revligl all prala med folk med ddlig ande*

All diirfbr nu diskulera digiuiliseringen 
av marknalel i yllrandefrihelslermer iir 
myckel langsokt. Dessvarre har del ocksd 
valdigl lilc med all gbra hunivida svenska 
foll^i skall fd verklig digital TV.

Digilaliscringen av TV handlar friimsi 
om all skapa nya tjanster och mdjiigheler. 
Kanalbegreppcl suddas ut. TV:n blir me- 
nysiyrd och liltaren bestiimmer sill tiitande 
med hjiiljf av ell navigalionssyslem. s.k 
eleklronisk programguide.

Varor tK:h tjiinsler blir lillgiingliga ge- 
nom inlerakliva system ocksd ihopvaxla 
mcd Iniernei, evenemang och film betalas 
“perlitr'. litlaren heslutarsjiilv frdn vilken 
kamera hon vill se en upptagning osv.

iin de 50 fdreslagna kanalema for all .skapa 
tillriicklig variation bch yalfrihei. Och 
skall marknalel ocksd fyllas av mojlighe- 
ten alt fbniiia pd program, nyheter ”on de
mand”. ulbildnings- och minorilelspro- 
gram och allt annat som marknalel rimligl- 
vis horde kunna leverera, sd star vi irifbrelt 
poliiikemas sjalvbedrageri av hdgsta rang.

Vikligasie inviindningen ar emelleitid 
all projektet ar etl vdgspel med skallebeta- 
larnas pengar i mdngmiljardklass. Slulno- 
tan for slalen iir omojiig all ange. men un- 
dersiiger knappasi 13 miljarder kronor.

Hiirtill kommer osiikerheien om till tx:h 
med den begriinsade kapacitel som uilovas 
ens gar alt siikersialla.

Och frekvenskoordineringen med andra 
lander underlatlas knappast av alt dessa, 
med ndgra fd undaniag. ivekar infer digita- 
liseringen av sina markniil och dlirmed vil- 
jan alt slappa ifrdn frekvenser till Sverige 
for lidigi.

av silt ovhga utbud ocksd, bl a 
av EU-lagstiftning, kunna sand; 
naler staten eventuellt tankt sig l 
cxklusivi.

Alla vi som fdrbereder digila 
TV-s^dningar eller erbjuder di 
litkapacitet kommer att ligga h 
fore markdigital med en mdn| 
bukelt av tjanster och program.

Under liden kan jag fdruise at 
ga markprojeklel riskerar kora 
gestfyllda dterfall och omprovn 
siiger till exempel den kommanc 
nistem om att liitta pd pidnbokei
jardsklassen for sadana har pre 
hur mdnga vdrdplalser ar exemp

Men den kapacitel som markdigilal kan 
erbjuda iir inte ens i sin biisia scenario i 
narhelen av vad som kommer alt eflerfra- 
gas av konsumenierna. Att ga fran 24 ka- 
naler om ndgra ar. varav llerialel iir liinkla 
alt bli lokala. lill max 50 kanaler tidigasi 
om I Our. iir sum alt i fdrvag la belalt fiiren 
he! menymaliid men diir maien knuppt 
rucker till all servera forraiien.

Hnbart digiial-TV:s llaggskepp dar eve
nemang och film, inie kanaler. packus in- 
vid \ arandra kriiver langt sibrrre kapacitel

Men Sudani brukar sallan spela ndgon 
stbrre roll niir politikerna vill satta silt sig- 
num pd projekt som i hisioriebiickema kan 
beskrivas som sarskilt framsynla och mo* 
diga. For mdnga andra i branschen iir del 
dock kanske friimst en varningsflagga till 
overmtxJ niir svensk mediainduslri nu hdl- 
ler pa all fa sill eget Sldlverk 80.

Men. kan ndgon inviinda, undenecknad 
iir ju part i mdlel och bor beddmas darefler. 
Vissi. men samtidigt behdver alia vi som 
verkar inom salellitbaserad digilal-TV inte 
oroa oss.

Koabel-TV-fdj’elagen kommer atl pa- 
skynda sin uppgradering till all la emol di- 
gitala tjanster och kanaler - annars riskerar 
dc all spriingas inifran. Och de satellitbur- 
na digilal-TV-projcklen kommer vid sidan

partiledningen beredd att offra 
motesgd Waslbergs experiment] 
- Ndgon lycks ha talat om fi 
Wallstrom all satsningen ar en 
svensk IT-indusiri att liigga sig 
pama for alt skapa etl nylt segtr 
tionell spjulspetsteknologi.

Om del iir sd, bdr slalen fd en 
tare pd della genom atl istiillel ft 
mdngmiljardnillning erbjuda in 
pd licens. och pd uppldlna stallig 
ser. men pd egen risk, bygga 
markniiiei. Ett i telekom-sar 
normalt sliu enastdende erbjud 
enomia underliggande varden. 
och insyn kan ju slalen andd utc 
Posl- och Telestyrelsen, avialen 
lie service -foretagen osv.

Men med entreprenadldsningi 
nog intressentkdn bli myckel ko

JAN
Vice VD Netl

KULTUREVENEMANG Evenemangeredaktor: Catherine Safvenfetdt Tel: (

Irene Hiiltman Dance

Under t\a kvallar. den 12 
och 13 mars, kommer 
Irene Huliman Dance an 
fr.imfdra dansldresiiill- 
nlngen Tofn'tf liahc. hvo 
h\ Eunha och Casciutc.

TilKammans med fyra 
av sina dansare. sami fyra 
musiker (ran langogrup- 
pen New Y«>rk-Buenos

Aires C't>niieclion kom
mer Irene Huliman all 
visa upp della danspro- 
gram som besidr av ire 
olika avdelningar.

Tango Babe bcsknvs 
som en resa i tangons sin- 
nebild diir spanning (kIi 
passion iir iva av grund- 
dragen. F-dresiiillningen 
handlar ocksd om synen 
pa manliga och kv innliga 
uppfallningar och varden.

Del iva iir Irene Hull- 
mans hy lining till F-anha 
Kin. \

Sisl. Cascade som hiir 
far sin varldspremiar.
Den dansas till musik av 
Gershwin. It aim necessa
rily so och Sant and Deli
lah. saml ur Prokafievs 
Romeo och Julia.

Dansens Hus. Barnhus- 
itatan 12-N. Stockholm

nodagen. Pa plals pa sce- 
nen finns bland andra 
Kim Anderzon. Lolla 
Ramel. Ingalill F.nhom. 
Monica Dominique, 
Monica Nielsen. Lis 
Nilheim. Tinlin Anderzon 
saml Gil Magnusson.

Om programbladel hal
ier vad del lovar blir del 
en kviill fylid av humor 
och inspiralion.

Vivaldis
Arstiderna

I helgen. den 9 <x'h 10
mars, ges en konsert med

Mlc JVivaldis ArvnWi’r/w i Ber- 
waldhallen. Konserten 
ges av Drollningholms

Barockensemble 
linisten Nils-Eril 
Dessutom framf 
nen Christina Hi 
arior och sanger 
del och Purcell.

Berwaldhaller

Internationella 
kvinnodagen - ett

Mosehacke Etahlisse- 
mem. Mosehacke torft J. 
Stockholm

Imorgon. fredagen den 8 
mars, firas den inlcrnalio- 
nella kvinnodagen runl 
om i viirlden. Pa Kullur- 
huset kommer man dagen 
till iira all debaltera om 
massmedias ansvar for 
jamsialldheten. bade i 
•Sverige och i viirlden.

Vioiinkonsert
med

Benjamin Schmid

.Sex journalisier deitar i 
deballen; Monika Gunne. 
.Afionbladei, Peter Fogel- 
nuirck. Sveriges Televi
sion. Mia Bjclkholm. 
Svenska Dagbladel. An
ders Mellbourn. Dagens 
Nyhcicr, Lise Berg. Jiimo 
och Helen Kogelman. 
Bang.

Pa Konserthusel kan man 
den 11 mars lyssna nil lo- 
nerna fran violinlsicri 
Benjamin Schmid. 
Schmid kommer fran 
Wien och har diir siuderal 
vid Mozaneuni och vid 
Wiens Musikhdgskola. 
Han har ixksa siuderal i 
USA vid Curtis Inslitulc i 
Philadelphia.

Kulturhuvei

Internutionella 
kvinnodagen - tva

CARL RUOBECK
Ur Tango Balv. Tun hy Itanha ixh CaNCaUc h>u> Thomas GiJni

Aven pi Mosehacke firar 
man internationella kvin-

Tillsammans med cellis- 
len Tanja Tetzlaff ger han 
Ravels Sonat for violin 
o( h violinceli. Ysayes Ur 
.ve.x sonaier fdr stdoviolm. 
Bachs Svit for soloviolin
cell nr 6 D-dur saml Ko- 
dalys Duo for violin och 
violoncell.

Konserthuset

Classic fM bjuder I mars I
OperamSndagar i Rossinis sallskai:

II/Turken i Iialien (IS 14)
IS/ Im Donna del Lago (1819)
25/Willhelm Tell (1829)

Konsertkvallar (20.00)
TISDAGAR FRAN l.UTZERN:
12/ R. Strauss ohoekonsert, solist Hansjdrg ,S 
herger plus Brahms dubhelkonsert for violin 
lo: Maxim Venge/vv iSc Jian Wang.
19/ Bruckners Symf 9 med Gustav Mahler Jt 
Orkester, dir C. Ahbado.
ON SD AGAR:
13/Bach & Kara!
20/1 Solisti Veneti. dir. Claudio Scimone (Stork 
27/ Andrew Davis dirigerar Elgar. 
TORSDAGAR MED KGL FlLHARMONIKEi

FOR DE UNGA: 8/15 "Den viixande orkesle 
Musiknuistarna " med Stockholms Filhanmm 
Jan-Ake Hillerud.

Classic /M ar varMens storste kommaralefla 
vark for klassisk musik. Kanalan finns I En^l 
land, USA, RnUnd och Sveriga. I Stockholi 
Classic m dygnat runt pi 107,5 Mhz. Classic / 
ha tar mad flara kuKurinstitutionar, t.ax. Musil 
tat och Stoefchoims Konsarthus.

CLASSIC J
107,5


