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”Visa att vi inte är 
villiga att bygga ett 
försvar på ett pas-
sivt kärnvapenhot, 
att vi inte är villiga 
att bistå någon i 
deras kärnvapen-
program.”

Mattias Gönczi
Glöd – Ledare
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Mattias Gönczi

Satelliten Cassini 
– vilken makalös 
resa den gjort.

I fjol spenderades 
över ofattbara 14 bil-
joner kronor på mili-
tär världen över. Man 
längtar till en annan 
värld.

Omslagsillustration: Erik Nylund

FN -fördraget om att förbju-
da kärnvapen antogs den 
sjunde juli i år och Sverige 
har varit ett av de länder 

som drivit på för att den ska gå igenom. Ändå 
kom det inte som en överraskning att Sverige 
inte är bland de länder som skrivit på konven-
tionen nu när processen för att ratificera för-
draget inletts. 

Tvärtom har det stått klart en längre tid att 
Sverige vill utreda frågan vidare, och då fram-
för allt hur det kommer påverka vårt samar-
bete med de länder som har kärnvapen i dag. 

Flera debattörer och ledande politiker har 
gått ut och agiterat mot en påskrift, däribland 
Annie Lööf som våndas över hur våra sam-
arbeten med Nato ska kunna fortsätta (SVD 
30/8) och i en osignerad ledare på DN vill 
man ge Wallström skrivförbud (DN 1/9). 

Det man är rädd för, som också framförts 
av USAs försvarsminister, är att förbudet 
mot att bistå någon med att bland annat lag-
ra, testa eller utveckla kärnvapen skulle för-
svåra våra försvarsmöjligheter.

Det är svårt att tro att vi hade haft samma dis-
kussion om det vore för sex–sju år sedan. Men 
sen dess har vi återinfört allmän värnplikt, 
skrivit på samarbetsavtal med Nato, kraftigt 
investerat i ökad budget för militären och i 
dagarna avslutas Aurora 17, som är den störs-
ta militärövning vi haft i Sverige på över 20 år. 

Den sker tillsammans med Finland och 
sex Natoländer, varav två är kärnvapenstater. 
Den är också en del av ett ständigt eskaleran-
de tonläge där resolutioner och vapenskram-
mel möts med mer vapenskrammel. 

Mycket riktigt möts Aurora 17 med en ännu 
större rysk försvarsövning. Men det är inte 
bara lokalt i vår omnejd vi ser denna upp-
trappning. Tonfallet mellan USA och Ryss-
land har långsamt eskalerat under många 
år nu och i år har både Iran och Nordkorea 
provskjutit missiler som svar på en allt hårda-
re amerikansk retorik. 

I måndags konstaterade Nordkoreas utri-
kesminister att han uppfattar Trumps senas-
te tweets som en krigsförklaring och om han 

gör allvar av det efterföljande hotet att skjuta 
ner amerikanska flygplan som de anser ligger 
för nära det nordkoreanska luftrummet riske-
rar vi en situation som snabbt urartar till ett 
kärnvapenkrig. Att tro att någon av herrarna 
Kim Jong Un eller Donald Trump skulle besin-
na sig är i bästa fall naivt. 

Vi behöver gå åt andra hållet. Även om man 
som DNs ledarredaktion menar att ”av-
skräckning fungerade under kalla kriget, 
planeten sprängdes inte i bitar” finns det 
ingen anledning att tro att samma sak kom-
mer fungera med Un och Trump. Av allt de 
visat hittills finns det inga tecken på att de 
kommer backa ut ens ur ett kärnvapenkrig. 

Vi kan inte ha en politik som går ut på att 
kärnvapen ska finnas kvar tills det kommer 
en galning till makten som avslutar allt. Men 
det är inte heller rimligt att tro att vare sig 
USA, Iran, Ryssland eller Nordkorea kom-
mer avsluta sina kärnvapenprogram bara för 
att kärnvapnen förbjuds i FN. 

Istället behöver vi en ny ingång i interna-
tionell fredspolitik, vi behöver sänka tonlä-
get och vi behöver en politik som inte bygger 
på vapenhot utan på samarbeten. 

För mänskligheten står med viktiga-
re, mer akuta behov att lösa än galna mäns 
egon. Klimatförändringarna kan inte motas 
med kärnvapen. 

En del av en sådan politik är att visa att vi 
inte är villiga att bygga ett försvar på ett pas-
sivt kärnvapenhot, att vi inte är villiga att bi-
stå någon i deras kärnvapenprogram. 

Skriver vi under det här fördraget sätter 
vi också definitivt stopp för möjligheten till 
kärnvapen på vår mark, som diskuterades 
kring samarbetsavtalet med Nato. 

Det är först när vi själva kan tänka oss att 
stå utan kärnvapnens skydd som vi på ett 
trovärdigt sätt kan argumentera för att an-
dra inte heller behöver det.

I tisdags, den 26 september, för 34 år sedan, 
var Stanislav Petrov tjänstgörande officer 
när de sovjetiska varningssystemen rappor-
terade att USA hade skickat sex missiler mot 
Sovjet.

Petrov valde att gå på magkänslan, och 
bestämde sig för att inte rapportera vidare 
informationen på skärmarna, att varnings-
systemet hade fel, och därigenom förhin-
drade han ett fullskaligt kärnvapenkrig. 

Petrov gick bort i cancer i år och jag har 
svårt att tänka mig ett bättre sätt att he-
dra honom än att ratifice-
ra den resolution som för-
bjuder kärnvapen.

Miljömärkt 
trycksak   
3041 0673

Det var Stanislav Petrov som i sista stund förhindrade ett fullskaligt kärnvapenkrig år 1983. 

Foto:  P
avel G

olovkin/A
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Redaktör: Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se

Glöd Ledare



3

Sara Granér

Redaktör:  Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se
GlödSidan tre
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Högerpopulistiska medier 
är ett symptom
Problemet med högerpopulis-
tiska medier är inte främst att 

de finns utan den kulturella 
splittring som skapar intresse 
för dem, skriver Robert Eng-

lund  på veckans Under ytan.

Robert Englund är redaktör för 
migrationsinfo.se, en informationssida 

om migration och integration. Han är 
också kommunikationsansvarig 

för den gröna och liberala 
tankesmedjan Fores.

Foto: Fores

Redaktör:  Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se
Glöd Under ytan

F ör en tid sedan hamnade jag 
på en lunch med representan-
ter från olika tankesmedjor och 
forskningsinstitut. Samtalet gled 
snabbt in på problemet med hö-

gerpopulism och det dröjde inte länge innan 
vi – precis som de flesta som debatterar frå-
gan – pratade om dagens medielogik, ljugan-
de opinionsbildare, fake news och alternati-
va nyhetskanaler. 

Populism och alternativa medier har bli-
vit helt utbytbara fenomen. Men kan höger-
populismens frammarsch verkligen förklaras 
med alternativmedias landvinningar?

Riktat tänkande
I den amerikanska studien The nature and 
origins of misperceptions: Understanding false 
and unsupported beliefs about politics under-
söks varför desinformation sprids som den 
gör och hur man ”omvänder” den som fallit 
offer för osanning. 

Studien konstaterar att det är svårt att 
övertyga människor om något som går emot 
deras intuition, men väldigt enkelt att över-
tyga någon om något som går i linje med in-
tuitionen. Detta kallar studien ”riktat tänk-
ande”.

”Riktat tänkande” innebär också att vi har 
svårare att bedöma fakta i en fråga som vi 
är känslomässigt engagerade i. Studien tar 
exempel från den amerikanska kontexten, 
bland annat från debatten om Barack Oba-
mas födelseland. Ju mer personen ogillade 
Obama, desto lättare hade personen att tro 
på felaktiga uppgifter från tveksamma kana-
ler. 

En annan variabel som förstärker effek-
terna av ”riktat tänkande” är om informa-
tionen hotar mottagarens identitet. Det kan 
röra sig om religion, familjevärderingar, po-
litisk identitet eller grupptillhörighet. Annan 

information som är mer teknisk, men min-
dre emotionellt engagerande, har folk dock 
lättare att bedöma.

Den som är emotionellt engagerad i en 
politisk fråga är inte bara sämre på att vär-
dera information, hen är också mer benä-
gen att endast söka upp den fakta som pas-
sar den egna åsikten och slå ett dövt öra till 
dem som säger emot.

Logiken är densamma för oss alla. När jag 
var i Indien träffade jag ett israeliskt par på 
ett tåg mellan Delhi och Varanasi. De hade 
precis avslutat sin militärtjänst och jag hade 
semester. 

”Inte helt oväntat blev ett 
trevligt samtal en hätsk dis-
kussion om ockupationen. 
Inte bara våra åsikter, utan 
våra verklighetsuppfattning-
ar, verkade så fundamentalt 
olika att de inte gick att kom-
binera”

Jag har sedan tonåren engagerat mig i Isra-
el/Palestina-konflikten och hade en väldigt 
stark uppfattning om hur den såg ut, men 
jag hade aldrig träffat någon från Israel. 

Inte helt oväntat blev ett trevligt samtal 
en hätsk diskussion om ockupationen. Inte 
bara våra åsikter, utan våra verklighetsupp-
fattningar, verkade så fundamentalt olika att 
det inte gick att kombinera, samtidigt var 
båda parter så pass emotionellt engagera-
de i frågan att vi inte kunde lyssna. Vi hade 
båda ett starkt ”riktat tänkande”, men åt oli-
ka håll. Samtalet slutade med att jag bytte 
plats i tågvagnen. 

Jag hoppas att jag har blivit bättre på att 
söka objektiv information sedan dess, men i 
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ärlighetens namn läser jag oftare vad pales-
tinier säger om konflikten än israeler och jag 
är mer misstänksam gentemot israeliska me-
dier än exempelvis Al-Jazeera. Det här tror 
jag att många känner igen sig i. Det är inte 
bara högerpopulister som har svårt med ny-
hetsvärderingen, det har nästan alla. 

En kulturell idé
Om en person är väldigt emotionellt enga-
gerad i flyktingpolitik, till exempel, kommer 
hen inte bara göra dåliga bedömningar av in-
formationen hen tar emot. Hen kommer ock-
så att söka efter information som bekräftar 
hens förbestämda åsikter. 

Förut fanns inte samma möjlighet att upp-
söka alternativa sanningar eftersom det bara 
fanns en handfull tidningar och två tv-kanaler 
att få samhällsinformation från. Men internet 
har vänt denna dynamik på ända. 

Paniken över fake news och populism har 
gjort att kultur- och demokratiminister Alice 
Bah Kuhnke valt att satsa på att stärka vår för-
måga till källkritik. Även MSB ser det som sitt 
uppdrag att hjälpa medborgarna att försva-
ra sig mot ljug och hittepå. Ja, lösningen som 
nästan alla föreslår på den groteska journalis-
tikens framväxt verkar vara just det – utöka 
folks förmåga till källkritik. 

Men kanske har lampan riktats åt fel håll? 
Sverige är ett jämförelsevis välutbildat land. 
Det är inte främst oförmågan att läsa källkri-
tiskt som är problemet; nej, problemet är inte 
okunskap, det är ovilja. När högerpopulister 
läser en version av sanningen som klingar väl 
med deras intuition, så utmanas den inte.
Att förstå hur en del människor kan vara be-
nägna att misstänkliggöra traditionella me-
dier, men lita blint på alternativa, är viktigt, 
men att förstå varför de har ett ”riktat tänk-
ande” till att börja med är det som är verk-
ligt intressant. 

De bakomliggande orsakerna till att en väx-
ande grupp väljer att lyssna till högerpo-
pulismens media och retorik är roten till 
problemet, inte själva existensen av högerpo-
pulistisk media. Därför borde vi sluta försö-
ka få högerpopulister att vara mer källkritis-
ka, för det är inte problemet – problemet är 
att de inte vill vara det. 

Lösningen måste vi istället finna i det verk-
liga livet, där polariseringen har skett. Det rå-
der en kulturell splittring i Sverige och av allt 
att döma i stora delar av Europa och USA. 

Högerpopulismen föddes inte ur alternati-
va medier, utan ur en kulturell splittring mel-
lan globalismens vinnare och förlorare. Hö-
gerpopulismen är främst en kulturell idé med 
genomgående traditionella, nationalistiska 
och auktoritära attribut som (något förenklat) 
vill återgå till en diffus dåtid där allting var 
mer harmoniskt. 

De menar att det som har blivit sämre har 
blivit det på grund av liberala eliter och ut-
länningar – läs globaliseringens vinnare – som 
förvanskar den ”svenska kulturen”. Och just 
ordet kultur är nyckeln här. Högerpopulis-
men är inte en ideologi, utan identitetspoli-
tik. 

Som forskaren Clara Sandelind beskriver 
i studien European populism: Winning the im-
migration debate, frågar sig högerpopulismen 
snarare ”vilka är vi?” än ”vilken typ av sam-
hälle vill vi ha?”. Samtidigt rusar globalise-
ringens vinnare vidare i rakt motsatt riktning 
med en progressiv liberal och feministisk po-
litik som fnyser åt traditionerna och de gam-
la kärnvärderingarna som deras identitet byg-
ger på. 

Detta skapar ett starkt vi och dom, som po-
lariserar samhället på ett sätt som inte är jäm-
förbart med motsättningarna mellan ideolo-
giska motståndare. Och polariseringen blir en 
katalysator för det ”riktade tänkandet” som 
möjliggör för de helt egna verklighetsbeskriv-

ningar som flödar från Trumps Twitter och 
högerpopulistiska medier.

Motarbeta segregationen
Svaret på hur man bryter det ”riktade tänkan-
det” som främjar alternativa mediers höger-
populistiska budskap ligger alltså inte i läsar-
nas relation till alternativmedierna. Även om 
alla alternativa medier och populistiska opi-
nionsbildare skulle försvinna skulle deras lä-
sares missnöje finnas kvar. Alternativmedi-
erna är endast ett väldigt synligt symptom 
medan den kulturella splittringen i samhället 
är själva sjukdomen. 

Lösningen måste vi istället 
finna i det verkliga livet, där 
polariseringen har skett. Det 
råder en kulturell splittring i 
Sverige och av allt att döma 
i stora delar av Europa och 
USA. 
För mig är lösningen varken enklare eller 
mindre omfattande än att vi måste motarbeta 
den kulturella segregationen som finns i dag. 
Skillnaderna mellan stad och land, storstä-
dernas förorter och olika socioekonomiska 
grupper har blivit för stora – om vi inte möter 
varandra i livet kommer vi aldrig heller för-
stå varandra. 

Jag tror också att vi måste återuppliva den 
ideologiska idédebatten för att kunna lämna 
den kulturbaserade identitetspolitiken bak-
om oss. Om vi återgår till att fråga oss ”vilket 
samhälle vill vi ha?” snarare än ”vilka är vi” 
kommer vi kunna arbeta tillsammans för att 
lösa utmaningarna framför oss. 

Robert Englund

Redaktör:  Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se
GlödUnder ytan

Högerpopulismen är främst en kulturell idé med genomgående traditionella, nationalistiska och auktoritära attribut,  
sprungen ur en kulturell splittring mellan globalismens vinnare och förlorare, skriver Robert Englund.

Foto: Jens M
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Glöd Debatt
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DEBATT ”Grön, förnyelsebar och miljövän-
lig.” De vackra omskrivningarna är många 
när det gäller den el som statliga Vatten-
fall producerar i Luleälven. Verkligheten ser 
brutalt annorlunda ut. Älven är död, explo-
aterad utan tillstymmelse av hänsyn till mil-
jön. Europas längsta torrlagda älvfåra, 17 
km.

Vattenfall påstår att Luleälven är ”långt ifrån 
död”. Det är respektlöst, när lokalbefolk-
ningen står med milslånga torrlagda älvfå-
ror, förstörda ekosystem och omintetgjor-
da möjligheter till utkomst. Med tilltagande 
drunkningsolyckor på grund av hänsynslös 
korttidsreglering i de före detta fjällsjöarna, 
vilket orsakar plötsliga vakar där isen bar 
några timmar tidigare. 

Under flera års tid har engagerade begärt 
att få skriva en EU-ansökan för att få bidrag 
till miljöåtgärder i den skövlade Luleälven. 
Möjligheten till 60 procents finansiering 
från EU finns, som skulle kunna användas 
till miljöhänsyn, återställning av biologisk 
mångfald och framtagande av både ekono-
miskt och ekologiskt hållbara lösningar. Vi 
begär ett projekt där frågan om så kallad 
reglerkapacitet och kostnader utreds.

Sverige behöver bidra med 40 procent i 
”egenandel”. Den mycket enkla lösning-
en på det är att Vattenfall släpper knappt 5 

procent av total kapacitet från Letsi kraft-
verk i tre år, tillbaka till den nu torrlagda 
17 km långa älvfåran. Det skulle ”kosta” cir-
ka 15 miljoner i minskad vinst av Vattenfalls 
drygt halva miljard årligen från Letsi. Med 
det som egen insats (och fantastisk miljö-
vinst) skulle vi via regeringen eller central 
myndighet kunna söka EU-bidrag motsva-
rande 65 miljoner kronor för miljöåtgärder 
och innovativa lösningar för kostnadseffek-
tiv och hållbar vattenkraft. 

Med ett sådant EU-bidrag skulle vi kun-
na återfå ett fantastiskt eldorado lokalt med 
återskapade möjligheter till turism och en 
lång rad utkomstmöjligheter när den biolo-
giska mångfalden är återställd. 

Det finns ingen motsättning lokalt mot att 
fortsätta ta vara på Luleälvens enorma bi-
drag som elproducent. Det ovärdiga är 
Vattenfalls och ansvariga politikers djupt 
nonchalanta ovilja att möta moderna mil-
jökrav, samt giriga jakt på största möjliga 
vinst. Just nu finns ett lagförslag på remiss 
som bland annat. Vattenfall lobbat fram, 
vilket aviserar att Sveriges egna miljömål 
(antagna av riksdagen), och EUs vattendi-
rektiv, kommer att kringgås för Luleälven. 
Det finns inget annat skäl för Vattenfall än 
att krama största möjliga vinst ur Luleäl-
ven, istället för att moraliskt stå för giv-
na löften till regionen och ställa om till en 

kostnadseffektiv och modern hållbar vatten-
kraft.

Det är mycket lovvärt att Vattenfall plane-
rar åtgärder i Luleälvens biflöden, det applå-
deras av lokalbefolkningen. Men Luleälvens 
huvudfåra är enorm, den är 45 mil lång och 
står för 20 procent av landets vattenkrafts-
producerade el, 15 miljarder kWh per år! 
Det duger inte att blanda bort korten genom 
att hänvisa endast till åtgärder i biflöden, el-
ler stora satsningar på miljöåtgärder i andra 
delar av landet.

Vattenfalls Claes Hedenström och miljö(!)- 
chef Richard Holmgren skriver att ”miljöåt-
gärder i en reglerad älv ska, för att kunna ge-
nomföras, ge en väsentlig ekologisk effekt. 
Men, om åtgärderna samtidigt visar sig ha 
en stor negativ påverkan på elförsörjningen 
ska undantag tillämpas och åtgärderna ute-
bli.”

Låt oss då ta reda på dessa frågor en gång 
för alla! Låt oss tillsammans skriva en EU- 
ansökan för hjälp till storskalig miljörestau-
rering i Luleälven. Egenandel 45 miljoner, 
EU-bidrag 65 miljoner ger fantastiska möj-
ligheter till hållbar vattenkraft för 110 miljo-
ner kronor!

Siri Lundström 
Ordförande Norrälvar.se och biolog med rötter i
Norrbotten.

Varför nekar Vattenfall 
miljöhänsyn i Luleälven?

Vattenfalls påstående att Luleälven är långtifrån död är respektlöst mot lokalbefolkningen, skriver Siri Lundström. På bilden syns Suorvadammen högst upp i Lule älv.

Om Lilla Lule älv:
I Lilla Lule älv finns Letsi, en 
damm som skapar Letsimagasi-
net. Därifrån leds vattnet ned i 
en 8 km lång tunnel och släpps ut 
genom turbiner i Stora Lule älv  
istället. Detta orsakar en 17 kilo-
meter lång torrlagd älvfåra förbi 
byarna i Lilla Lule älv.
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Inför bygglov för belysning

Ständig belysning är skadlig för både djur och människor, därför anser Johan Eklöf att vi bör införa bygglov när nya lampor ska sättas upp. 

Delta i debatten!
Skriv vad du tycker och skicka till glod@tidningensyre.se. Vi tar emot texter på max  
3 500 tecken (inklusive mellanslag) men håller du dig under 2 500 tecken har du stör-

re chans att få in texten. Vi förbehåller oss också rätten att korta texter.  
Normalt publicerar vi inte texter under pseudonym.

net och på vinden sitter långörade fladder-
möss. De väntar förgäves på natten och 
tryggheten. I miljoner år har de förfinats för 
ett liv i mörker, där inga rovfåglar når dem, 
där de kan jaga insekter i fred. Och i hund-
ratals år har de funnit en fristad i svenska 
kyrkor och ätit skadedjur på vindarna. Nu 
svälter de sakta ihjäl. 

Det finns många exempel på hur djurli-
vet påverkas av artificiellt ljus. Det är inte 
bara typiskt nattaktiva djur som tar skada. 
Bland annat har fåglar och fiskar svårt att 
navigera över längre avstånd och flera djur 
får förändrade års- och dygnsrytmer. Även 
människan. När vi utsätts för konstant ljus 
minskar halterna av melatonin och vi får 
svårigheter att sova, något som i hög grad 
påverkar den psykiska hälsan. Dessutom 
har melatoninhalter visat sig ha en koppling 
till cancer. 

Det finns alltså all anledning att stude-
ra de effekter som den ständiga dagen har 
på oss och införa bygglov och krav på miljö- 
prövning varje gång nya lampor ska sättas 
upp. 
Johan Eklöf 
Fladdermusforskare och ordförande i Miljöpartiet de 
gröna i Bollebygd

DEBATT Det är i skrivande stund en vecka 
kvar till höstdagjämning, dagen då mörkret 
brukade återvända. Men år 2017 rör vi oss i 
trygga led-upplysta stråk, vi njuter av parker 
där träden är klädda i ljusslingor och par-
kerar våra bilar i ett hav av gult högtrycks- 
natrium. Vår äldsta fiende, natten, är bese-
grad men rädslan för mörker består.

För tre år sedan räknade OECD ut att 
nästan en femtedel av jordens elproduktion 
gick åt till artificiell belysning. Det motsva-
rade då 1 900 megaton koldioxid varje år. 
Led-tekniken välkomnades som en rädda-
re i nöden och varje kvicksilverlampa skulle 
bytas ut. I Sverige är vi på god väg och de di-
odförsedda lyktorna är nu mer regel än un-
dantag. Men eftersom led-lamporna är så 
billiga hittar vi de snart sagt överallt. 

Istället för att placera en gatlykta var 50 
meter minskar vi avståndet till 20. Istället 
för att bara belysa backen monterar vi dub-
bellampor som lyser upp både himmel och 
gångväg. I trygghetens namn skapar vi en 
ljus tillvaro som bekämpar såväl brott som 
rädsla. 

Alla som har betraktat en lampa har också 
sett insekterna som dras till den. Deras för-
sök att navigera efter månen slutar ofta i en 

utdragen dödsdans. Kvicksilverlampor är 
värre ur den aspekten, de lockar till sig in-
sekter i högre grad än vad moderna diod- 
alternativ gör. Men det vägs upp av att 
mängden lampor har ökat. 

I augustinumret av Nature presenterades 
data som visar att pollinering minskar med 
över 60 procent i växtsamhällen som lyses 
upp nattetid. Nattfjärilar når helt enkelt ald-
rig fram till några blommor längre. Fältför-
söken, som gjordes i Schweiz, visade på en 
signifikant minskad fruktproduktion. Över-
sätter man det till tropiska förhållanden, 
kan man bara tänka sig hur stor ekonomisk 
effekt det kan få i framtiden. 

Begreppet ljusföroreningar är en relativt ny 
bekantskap i Sverige, ändå har astronomer 
arbetat i ett par decennier för att upplysa 
om mörkrets flykt. Få stadsbarn har sett en 
riktig stjärnhimmel och man måste söka 
sig allt längre bort för att inte se tätorter-
nas sken på himlavalvet. Men det som nyss 
var ett city-problem är i dag lika utbrett på 
landsbygden. Varje bykyrka lyses upp med 
strålkastare från alla väderstreck. Torn och 
fasad badar i glitter och syns över hela byg-
den, till mångas förundran och glädje. 

För visst kan ljus vara vackert. Men i tor-

Redaktör: Valdemar Möller, valdemar.moller@tidningensyre.se
GlödDebatt
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Olaglig nedladdning skadar inte industrin. Det 
blev resultatet i en studie beställd av EU-kommis-
sionen – som hemligstämpades. Mörkläggning, 
misstänker kritiker. Studien saknar värde, tycker 
branschföreträdare.

– Det är tråkigt att de inte kunde ta den här rap-
porten, erkänna att man haft fel och förstå att man 
bör se över hur upphovsrätten fungerar, säger 
Magnus Andersson, partiledare för Piratpartiet.

Han spekulerar i att studien stoppades undan för att 
resultaten inte passade film- och musikbranschen. 

Enligt studien har olaglig fildelning nämligen 
inte vållat branschen någon större skada. Undan-
taget är nedladdningen av storfilmer som rapport-
författarna räknar med har minskat försäljningen 
med fem procent. 

När det gäller datorspel ledde den olagliga ned-
laddningen till att fler köpte spel på laglig väg, en-
ligt studien. Magnus Andersson är inte förvånad.

– Ju mer publicitet man får, desto större sanno-
likhet att fler vill se ens filmer eller höra ens mu-
sik, säger han.

Studien blev enligt Europaportalen offentlig när det 
tyska Piratpartiets Europaparlamentariker Julia 

Reda begärde ut den två år efter att den var färdig. 
Men enligt branschföreträdare tål den inte en 

granskning i offentlighetens ljus. I studien jäm-
förs försäljningen 2009 och 2013. Det är irrele-
vant, menar Per Strömbäck på Film- och TV-bran-
schens samarbetskommitté.

– Alla vet att den illegala fildelningen tog fart 
1999 när fildelningstjänsten Napster startade. 
2009 var skadan redan skedd, säger han.

Att bekämpa olaglig nedladdning menar han 
är särskilt viktigt för att slå vakt om små aktörer.

– Ju större ett bolag du har, desto större möj-
ligheter har du att skydda dig. Vill man värna om 
mångfalden måste man ha ett fungerande regel-
verk, säger Per Strömbäck.

Magnus Andersson menar att det finns åtskilli-
ga möjligheter för kulturskapare att tjäna peng-
ar, även med fri fildelning. Han lyfter fram artis-
ten Amanda Palmer som bröt med sitt skivbolag 
och började finansiera sina skivor med hjälp av 
crowdfunding, det vill säga bidrag från frivilliga.

– Hon får in runt 38 000 dollar varje gång hon 
släpper något. Upphovsrättsindustrin behövs 
inte, det finns många affärsmodeller som funge-
rar minst lika bra, säger Magnus Andersson.
 Olof Klugman

Hemlig EU-rapport:
Fildelning skadar inte

Fildelning minskar inte  film– och musikförsäljning i stor utsträckning, visar en rapport som avfärdas av branschföreträdare.

Tre försvarsanställda skada-
des, varav en allvarligt, när ett 
stridsfordon krockade med ett 
persontåg utanför Vagnhärad. 
Dessutom fick lokföraren lindri-
ga skador.

Den allvarligt skadade fördes 
med ambulanshelikopter till Ka-
rolinska sjukhuset i Solna, rap-
porterar Aftonbladet.

De försvarsanställda deltog i 
krigsövningen Aurora 17 och fär-
dades i en pansarterrängbil.

Polisen har inlett en förun-
dersökning om vårdslöshet i tra-
fik och arbetsmiljöbrott genom 
vållande till kroppsskada.

 – Vi har genomfört en tek-
nisk undersökning av platsen 
och stridsfordonet har tagits i 
beslag för att undersökas, säger 
kammaråklagare Charlotta Tan-
ner till Aftonbladet.
Olof Klugman

Portugisiska 
barn stämmer 
Sverige 
Portugisiska skolbarn samlar in 
pengar för att stämma 47 euro-
peiska stater, däribland Sverige, 
i Europadomstolen. 

Barnen kommer från regi-
onen Leira där skogsbränder 
krävde mer än 60 människoliv i 
somras och skadade hundratals.

Nu menar barnen att de 47 
staterna inte gjort tillräckligt för 
att förhindra den globala upp-
värmningen och att detta ho-
tar deras rätt till liv, rapporterar 
The Guardian.

Barnen backas upp av Global 
Legal Action Network. Genom 
crowdfunding ska organisatio-
nen nu samla in de pengar som 
behövs för att driva fallet. 

På torsdagen hade motsva-
rande drygt 100 000 kronor 
samlats in. För att ta fallet hela 
vägen till Europadomstolen an-
ser man sig behöva runt 3,8 mil-
joner kronor.

Att använda sig av stämning-
ar mot stater har blivit en allt 
vanligare metod för miljöorga-
nisationer. 

Den 13 november inleds rät-
tegången i Oslo tingsrätt där 
Greenpeace och Natur og Ung-
dom stämt den norska staten 
för att ha gett tillstånd för olje-
borrning i Arktis.
Olof Klugman

Auroradeltagare i 
krock med tåg
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Könsstympning skapar lidande
Kunskapen om kvinnlig könsstympning måste öka. 
Det anser Actionaid som tror att ett större antal kvin-
nor i Sverige kan vara drabbade än vad som är känt.

38 000 flickor och kvinnor i Sverige kan vara 
könsstympade. Det uppskattade Socialstyrelsen i 
en rapport i januari 2015. 

Organisationen Actionaid befarar att antalet är 
högre nu, på grund av invandring från länder där 
många drabbas som skett sedan dess. 

Actionaid har i veckan tagit emot tre personer som 
arbetear med frågan i Somaliland. De besöker nu 
Stockholm för att sprida kunskap. Kvinnorättsakti-
visten Zeineb Mohammed Mohammad som är en 
av besökarna betonar lidandet ingreppet orsakar. 

– Många flickor och kvinnor lider hela livet, 
både fysiskt och psykiskt. Det är heller inte ovan-
ligt att de tvingas ingå barnäktenskap, då köns-
stympning traditionellt ses som flickans övergång 
till vuxenlivet, säger hon.

Sedvänjan som enligt Unicef praktiseras i ett 
stort antal länder från Peru i väster till Indonesien 
i öster leder även till dödsfall på flera håll i världen.  

Zeineb Mohammed Mohammad hoppas bidra till 
att Sverige drar lärdom av hur man arbetat mot 
ingreppet i Somaliland.

– Vi arbetar med att sammanföra ungdomar, re-
ligiösa ledare och  kvinnliga och manliga förebilder 
för att informera om konsekvenserna, säger hon.
OlofKlugman
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Västsahariska flyktingar i Algeriet. Västsahara var en spansk koloni till 1975, sedan dess har det ockuperats av Marocko.

92 procent röstade ja till en 
självständig kurdisk stat, i nu-
varande norra Irak. Detta enligt 
den kurdiska valkommissionen.

Den kurdiska drömmen om 
självständighet möter dock hårt 
motstånd.

Iran och Irak, som båda mot-
sätter sig   kurdisk självständig-
het, mobiliserar militärt, rap-
porterar Svt. 

De senaste dagarna har Iran 
placerat ut robotar på gränsen 
till irakiska Kurdistan. Landet 
har också genomfört militäröv-
ningar vid gränsen mot Irak i 
samband med folkomröstning-
en.

Inte heller USA vill se en kur-
disk stat.

– Det här är ett stort bakslag. 
Vår uppfattning om att bara USA 
kan hålla Irak enat är på väg att 
falla, säger James Jeffrey, tidi-
gare amerikansk ambassadör i 
Irak.

I ett TV-sänt tal hotade turki-
ets premiärminister Recep Tay-
yip Erdogan att stoppa flödet av 
olja till irakiska Kurdistan.

– Allt kommer att vara över 
när vi stänger av oljekranarna, 
alla (deras) intäkter kommer att 
försvinna och de kommer inte 
att ha någon mat när vi slutar 
köra våra lastbilar till norra Irak, 
sa han enligt nyhetsbyrån AFP.
Olof Klugman

Atlas copco och andra svenska företag skor sig 
på det ockuperade Västsahara. Den bilden ger 
Emmaus Stockholm i en ny rapport. Västsaharis-
ka aktivister vädjar till den svenska regeringen att 
agera.

Atlas copco säljer borriggar. Svenska fartyg töm-
mer Västsaharas vatten på fisk. Resebolaget kite.
se säljer surfingresor till Västsahara – men kall-
ar det Marocko. Flera svenska företag tjänar sto-
ra pengar på affärer med Marocko i det ockupera-
de Västsahara.

– Verksamheten är en skam. Den gör våra liv 
svårare och stödjer ockupationen, säger den väst-
sahariska människorättsaktivisten Laila Fakhouri 
som är på besök i Stockholm där rapporten pre-
senteras på onsdagen.

I december slog EU-domstolen fast att EUs han-
delsavtal med Marocko inte gäller i Västsahara 
utan samtycke från befrielserörelsen Polisario 
som är erkända av FN att representera det västsa-
hariska folket. 

I Norge, Danmark och Nederländerna har re-
geringarna gjort egna ställningstaganden mot af-
färer med den marockanska ockupationsmakten i 
Västsahara. Nu vill Laila Fakhouri att den svenska 
regeringen agerar.

– Inget företag har rätt att komma till ett land 
utan att fråga folket, säger hon.

Atlas copco är ett av de svenska bolag som gör 
affärer i Västsahara. Deras borriggar används av 
Marocko för att utvinna fosfat, en icke förnybar 
resurs som behövs när man framställer konstgöd-
sel.

AP-fonderna har svartlistat flera företag som 
handlar med fosfat från Västsahara – men har 
kvar stora innehav i Atlas copco. Inkonsekvent, 
tycker Emmaus Stockholm.

– Atlas copco är en nyckelspelare när det gäl-

ler att möjliggöra den här exploateringen, säger 
Anna Hakami, informationsansvarig på Emmaus 
Stockholm.

En lösning på konflikten i Västsahara är inte i 
sikte. FN har manat parterna att komma till för-
handlingsbordet, men Marocko vill inte det. Det 
tror Anna Hakami hänger ihop med de internatio-
nella företagens exploatering av Västsahara.

– De stora ekonomiska intressen som finns i 
Västsahara är ett viktigt skäl till att ockupationen 
fortsätter. När Marocko tjänar så mycket pengar 
på den, får de mindre anledning att förhandla om 
fred, säger hon.

I januari 2016 backade Sverige från ett löfte om att 
erkänna Västsahara. Bara några dagar senare kom 
regeringen överens om ett avtal med Marocko där 
marockanerna åtog sig att ta emot flyktingar som 
Sverige skickar tillbaka. 

Anna Hakami påstår inte att händelserna häng-
er ihop. Men hon konstaterar att EU-ländernas vil-
ja att hålla nere antalet flyktingar ger Marocko en 
maktposition.

– Att Marocko utnyttjar flyktingsituationen po-
litiskt för att pressa EU är uppenbart, säger Anna 
Hakami.

Atlas copco vägrar ställa upp på en muntlig in-
tervju. Via mejl frågar vi om de inhämtat Polisari-
os samtycke för verksamheten, men de svar de ut-
lovat kommer inte.

Handelsminister Ann Linde (S) lovar inte några åt-
gärder från den svenska regeringen.

”I augusti 2015 lanserade Sverige en handlings-
plan för företagande och mänskliga rättigheter. 
Den har spridits och lyfts av regeringen i närings-
livetoch utgör riktlinjer för svenska företag som 
vill handla eller investera i Västsahara”, skriver 
hon i ett mejl.
Olof Klugman
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Den azeriska journalisten Kha-
dija Ismayilova är en av de som 
belönas med årets Right liveli-
hood-pris.

Hon har under flera år gran-
skat korruption inom president-
familjen i Azerbajdjzan. 2012 av-
slöjade hon i samarbete med 
Uppdrag granskning  Telia So-
neras samarbete med regimen.

2015 dömdes hon till 7,5 års 
fängelse för bland annat olag-
lig näringsverksamhet, men fri-
släpptes efter ett beslut i Aze-
bajdjzans högsta domstol.

Khadija Ismayilova delar pri-
set med juristen Colin Gonsal-
ves som arbetar för social rätt-
visa i Indien och aktivisten 
Yetnerbersh Niguisse som bland 
annat kämpar för funktionshin-
drades rättigheter i Etiopien.
Olof Klugman

Right livelihood 
till TeliaavslöjareSmutsiga svenska 

affärer i Västsahara 

Kurdiskt ja till 
självständighet
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Brexit skapar oro i den 
brittiska miljörörelsen 

Miljörörelsen har pekat på att de olika be-
straffningsmekanismerna som EU har till sitt 
förfogande, så som bötfällning och att dra ett 
land inför rätta i Europadomstolen utgör ett 
incitament i ledet mot förbättring. 

Den brittiska miljörörelsen misstänker att 
varken den nuvarande eller kommande re-
geringar kommer att ersätta dessa instanser 
med några nationella motsvarigheter.  

– Självklart är inte EU perfekt och det finns 
mycket som borde förändras till det bättre. 
Men eftersom många miljöproblem inte res-
pekterar nationsgränser är det internatio-
nella samarbetet så viktigt. Perspektiven blir 
också lite längre när man inte är beroende av 
nationella val på samma sätt, säger Sam Lowe 
som är ansvarig för brexitrelaterade frågor på 
brittiska Friends of the earth. 

Vad som kommer att bli av EUs art- och ha-
bitatdirektiv är en ännu en fråga som oroar, 
fortsätter Sam Lowe. Direktivet har exempel-
vis inneburit ett starkare skydd för vilda fåg-
lar än vad den nationella brittiska lagstiftning-
en har kunnat erbjuda. Men brexit betyder 
att direktivet inte nödvändigtvis kommer att 
tillämpas i sin nuvarande form i framtiden.

– Det här är en fråga som många politiker 
har varit irriterade på eftersom direktiven till 
exempel innebär att man inte kan bygga vad-
somhelst varsomhelst. Efter ett EU-utträde 
är vi oroliga för att art- och habitatdirektivet 
kommer att försvagas, berättar Sam Lowe.

Premiärminister Theresa Mays konserva-
tiva regering menar att man efter brexit ska 

Oavsett om det gäller artskydd, hur rena de 
brittiska stränderna är eller bekämpning av 
luftföroreningar är en stor del av Storbritan-
niens miljö- och naturlagstiftning förankrad 
i en rad EU-direktiv. Brexitomröstningen har 
lett till frågor kring vad för slags miljöpåver-
kan ett EU-utträde kan komma att innebära.

I kölvattnet av britternas beslut att rösta sig ut 
ur EU har debatten mest handlat om framti-
den för London som Europas finansnav, han-
delsfrågor och huruvida britterna genomgår 
en identitetskris. 

I det sammanhanget har frågor som rör 
natur och miljö hamnat i skymundan. Stor-
britannien drogs länge med öknamnet ”The 
dirty man of Europe”. Inom den brittiska mil-
jörörelsen finns en oro för att epitetet kommer 
till användning igen när landet lämnar EU.

Under valkampanjen förra året argumen-
terade organisationer som Greenpeace och 
The Woodland Trust på att EU i stort har 
inneburit ett lyft för brittisk miljölagstiftning. 

Ett exempel är de brittiska stränderna. Så sent 
som 1991 ansågs en fjärdedel av örikets strän-
der vara för smutsiga för att nyttjas som bad-
platser. Det var först efter att EU hotade med 
saftiga böter som situationen började föränd-
ras till det bättre. 

Luftföroreningar är ett annat exempel. Fle-
ra av Storbritanniens storstäder dras med höga 
halter av i synnerhet kväveoxid. Landet har 
varnats ett flertal gånger av EU för att man inte 
lyckats reducera halterna till godkända nivåer. 

överföra de över 1000 miljölagar som har 
klubbats igenom i Bryssel och som alltså gäl-
ler även i Storbritannien till de brittiska lag-
böckerna. 

Miljörättsexperter varnar för att överförings-
processen troligen inte kommer att gå så 
smärtfritt till som Theresa May vill påskina. 
De menar att det finns uppenbara risker för 
att miljölagstiftningen riskerar att ignoreras 
eller att den försvinner någonstans mellan 
Bryssel och London. 

Då den rådande situationen präglas av så 
mycket osäkerhet kring framtiden är det svårt 
för miljörörelsen att planera hur de ska be-
möta de risker som brexit kan medföra. 

Emellertid har det funnits några åtgärds-
punkter man har kunnat enas om på ett ti-
digt stadium. Bland annat har 13 stora miljö-
organisationer med ett samlat medlemsantal 
på 7,9 miljoner bildat Greener UK, en koali-
tion som har för avsikt att försvara den nuva-
rande miljölagstiftningen genom hela brexit-
processen.

Att den brittiska miljörörelsens dagordning 
just nu domineras av brexit framstår med all 
önskvärd tydlighet.

– En av de negativa följderna av den här 
situationen är att vi för närvarande inte kan 
föra några andra viktiga frågor framåt. Allt vi 
jobbar med handlar om brexit och miljölag-
stiftningen inom EU. Vi ägnar all tid åt att bara 
försöka behålla status quo, suckar Sam Lowe.  
Pia Petersson

Tidigast i mars 2019 kan Storbritannien formellt lämna EU. Vad som då sker med miljöregleringar oroar miljöorganisationer.
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Redaktör: Olof Klugman, olof.klugman@tidningensyre.se
Radar Nyheter
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Lördag 23 september. Njut svens-
ka äpplen året runt var budskapet 
på årets äppeltavla av konstnären 
Emma Karp Lundström. Tavlan 
avtäcktes på lördagen på den 30-
års jubilerande äppelmarknaden 
i Kivik. Äppeltavlan består av runt 
35 000 äpplen av ett 10-tal olika 
sorter.

Foto: Johan Nilsson /TT
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2 654 döda flyktingar på Medelhavet
Januari–september 2017

SPANIEN

ITALIEN
GREKLAND

Anlända: 
11 631 Döda: 138

Anlända: 
18  782

Döda/saknade januari-september:  

2  654 (2016: 3 193)

Antal anlända över havet:  
134 549 (2016: 261 228)

Inom parentes antalet under samma tidsperiod 2016 (januari-augusti/september). Källa: IOM ”Missing migrants project” – missingmigrants.iom.int

(2016: 116) (3  805) 

Anlända: 
103  318
(105   358) 

(163  450) 

(2016: 386) 

(2016: 2 726) 
Döda: 2 471

Döda: 45

K
ar

ta
: W

ik
im

ed
ia

 c
om

m
on

s

Siffrorna visar att flyktingarna i 
mycket större utsträckning i år 
tar den farligare centrala rutten 
över Medelhavet till Italien istället 
för den östra till Grekland. Det har 
hittills orsakat mycket högre andel 
dödsfall trots att antalet flyktingar 
och migranter totalt är mycket 
lägre jämfört med förra året.

+ 17 döda  
sedan augusti

+ 227 döda  
sedan augusti

+ 0 döda sedan augusti

Totalt + 302 döda 
sedan juni

Anlagd brand i Örebromoskén
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Om världens  
befolkning var  
100 personer:

11 skulle vara  
undernärda

Källa: 100people.org (2016)

Den globala  
koldioxidnivån

405,91  
ppm
i juni 2017 
(uppdaterat 11 september 2017)

NOAA (den amerikanska motsva-
righeten till SMHI) och Earth system 
research laboratory mäter koldioxid 
och andra växthusgaser varje vecka 
i ett nätverk av mätpunkter över hela 
världen. Dessa mätplatser ligger över 
havsytan och är utvalda för att inte vara 
påverkade av direkta utsläppspunkter. 
Ett globalt medelvärde beräknas ge-
nom att mätvärdena viktas över tid och i 
förhållande till latitud.

Källa: NOAA, www.esrl.noaa.gov

– 0,45 ppm

+2,55 ppm
sedan maj 2017. 

sedan juni 2016. 
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Långsiktig tendens

Kortsiktig tendens

Syres ”poll of polls” är en sammanvägning av Novus, 
Sifos, Sentios, Demoskops, Ipsos, Inizio, SCB och 
Yougovs mätningar där metoder, antal deltagare och 
färskhet viktas innan ett genomsnitt tas fram. De 

1 skulle ha  
hiv/aids

1 skulle ha  
tuberkulos

Varken Anna Kinberg Batras aviserade avgång, 
regeringsförklaringen eller budgeten verkar ha 
gjort något större avtryck i opinionen under sep-
tember. 

Störst förändring sker för Liberalerna som tap-
par en halv procent under den perioden där Bir-

kortsiktiga tendenserna bygger på förändringarna i 
de senaste mätningarna medan de långsiktiga byg-
ger på den sammanvägda utvecklingen i samtliga 
mätningar under det senaste året.

gitta Ohlsson gav upp partiledarstriden och de-
klarerade att hon lämnar partipolitiken. För 
övriga partier så är de kortsiktiga förändringarna 
inom felmarginalen. Långsiktigt är M fortsatt den 
stora förloraren och C den stora vinnaren. Även S 
har en tydlig ökning under det senaste året. 

Terrorbalansen i siffror

Syres Polls of polls för september:
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Mjukgörare i plast, kemikalier i 
bekämpningsmedel, hygienpro-
dukter och elektronik. Det kan 
finnas många källor till hormon-
störande ämnen i hemmet. 

Foto: Pontus Lundahl/TT
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S verige var ett av få länder som i juli röstade emot de 
kriterier som EU-kommissionen presenterat för att 
identifiera hormonstörande ämnen. Det gjorde man 
”främst på grund av farhågor för att kriterierna inte 
kommer att ge ett tillräckligt starkt skydd för hälsa 

och miljö”, skriver Kemikalieinspektionen på sin hemsida. Och 
forskarkåren är av samma åsikt. 

– Det är verkligen en besvikelse. Det finns kryphål och man 
har ställt en för hög nivå på bevisbördan. Det är tydligt att man 
har gått kemikalieindustrin till mötes. Den föreslagna lagstift-
ningen är ofullständig och kan inte skydda medborgarnas häl-

Text: Madeleine Johansson

sa, säger Barbara Demeneix, forskare vid Naturhistoriska 
museet i Paris.

Hennes forskning är inriktad på sköldkörtelhormonets in-
verkan på hjärnans utveckling och hur dessa mekanismer kan 
störas av olika hormonstörare. Hennes egna och andras stu-
dier tyder på att barn vars mammor haft höga nivåer av hor-
monstörande ämnen i fostervattnet senare kan visa upp till 
fem procent sämre resultat i IQ-tester. En nivå som kan tyckas 
irrelevant, men utslagen på en hel befolkning får det betydan-
de effekter, vilket hennes och andras forskning har visat.

– Vi behöver alla sköldkörtelhormon för att vår hjärna ska 

Forskarkåren är enig. Hormonstörande kemikalier är något att oroa 
sig för och vi behöver en bättre lagstiftning för att skydda oss mot 
dem. Sjukdomar som de misstänks kunna orsaka sträcker sig från 
minskad fertilitet och IQ till metaboliska sjukdomar, cancer och fle-
ra neurologiska sjukdomar. Ändå röstade EU-länderna i juli för ett 
förslag som är långt ifrån tillräckligt för att införa förbud. De veten-
skapliga kriterier som EU-kommissionen föreslagit för att identifiera 
hormonstörande ämnen är enligt många forskare tandlös, med flera 
kryphål som gör det svårt att skapa tillräckliga bevis.

EU-spelet kring 
hormonstörande 
ämnen



”Vi vill ju kunna 
hantera riskerna inn-
an människor har 
exponerats och  
skadats ...”

Redaktör: Benita Eklund, benita.eklund@tidningensyre.se
Zoom16

utvecklas korrekt, under alla stadier i 
livet. Men det är extra viktigt för barn 
innan de föds och den första tiden ef-
ter födseln, säger Barbara Demeneix.

Hon kom nyligen ut med boken 
Toxic cocktail – How chemical pollution 
is poisoning our brains, en populärve-
tenskaplig variant av en av hennes ti-
digare, mer akademiskt inriktade bok 
på ämnet. Tanken är att nå ut till en 
större publik för att medvetandegö-
ra i frågan. Här tar hon bland annat 
upp den tankeväckande historien om 
hur orsaken till kretinism – en utveck-
lingsstörning som påverkar både in-
telligensen och kroppen – kopplades 
till brist på sköldkörtelhormon på 
1800-talet. 

Vid den tidpunkten visste forskar-
na inte ens vad hormoner var. Men då 
den franske kemisten Adolphe Cha-
tin på 1850-talet visade att det fanns 

ett tydligt samband mellan sjukdo-
men och brist på ämnet jod startades 
en rad politiska åtgärder. Medicine-
ring med jod sattes in och senare be-
rikades också salt med jod. Att detta 
ämne bidrar till att få sköldkörtelhor-
monet att fungera normalt visste man 
inte, men man såg effekterna och age-
rade.

– De visste inte varför, men de gjor-
de det ändå! säger Barbara Demeneix 
och drar parallellen till dagens system 
där politiska processer och lagstift-
ning drar ut på tiden och släpar långt 
efter forskningen. 

Stämde EU-kommissionen
I fallet med dagens hormonstöran-
de ämnen har den politiska proces-
sen i EU pågått länge. För länge, men-
ade Sverige när man för två år sedan 

stämde EU-kommissionen för passivi-
tet i frågan och fick rätt i EU-domsto-
lens tribunal. 

Och det är som sagt inte bara lång-
samheten som kritiserats. Både fors-
kare och miljöorganisationer har kri-
tiserat EU-kommissionens förslag för 
att innehålla för många kryphål. I för-
slaget står det bland annat att forsk-
ningen behöver visa en kausal kopp-
ling för att kunna definiera ett ämne 
som hormonstörande. Alltså att man 
inte bara ser ett tydligt samband, utan 
också kan bevisa att det är just sub-
stansen som orsakar de negativa häl-
soeffekterna. Detta vänder sig de som 
forskar på området emot, bland an-
nat Christina Rudén, professor i tox-
ikologi och ekotoxikologi vid Stock-
holms universitet.

 – Man skulle kunna tolka det som 
att det krävs bevis från människor för 

Barbara Demeneix, forskare vid 
Naturhistoriska museet i Paris.

Foto: Naturhistoriska museet i Paris.
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”Det är verkligen 
en besvikelse. Det 
finns kryphål och 
man har ställt en 

för hög nivå på  
bevisbördan.”

Enligt EU-kommissionens förslag måste man kunna bevisa att det är just den substansen som orsakar de negativa hälsoeffekterna.
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Christina Rudén, professor 
i toxikologi och ekotox-
ikologi vid Stockholms 
universitet.

Foto: Eva Dalin

Joëlle Rüegg, forskare i 
epigenetik på Swetox.

Foto: Swetox.
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att kunna klassificera att ämne som 
”känt” hormonstörande. Det vore så-
klart en katastrof. Vi vill ju kunna han-
tera riskerna  innan  människor har 
exponerats och skadats i sådan om-
fattning att stora epidemiologiska stu-
dier dras igång. Och det är ju också så 
befintlig lagstiftning fungerar för faro- 
klassificering av exempelvis cancer-
framkallande ämnen, säger hon till 
organisationen Baltic eye. 

Cocktaileffekten
Även Joëlle Rüegg på Swetox är kritisk 
mot de hårda beviskraven.

– Det är ofta svårt att göra sådana 
kopplingar, så det är ett stort krav. 
Starka misstankar räcker inte. Och 
som konsument eller mamma så tän-
ker man ju inte så. Om det finns en ke-
mikalie som man vet är kopplad till 

negativa hälsoeffekter så bryr man 
sig ju inte om exakt hur det fungerar. 
Man vill bara ta bort den från markna-
den, säger hon.

Hon är bland annat vice koordi-
nator för ett stort samverkansprojekt 
(EDC Mixrisk) mellan olika universi-
tet i Europa som fokuserar på att lyfta 
fram den så kallade cocktaileffekten 
när vi utsätts för en blandning av ke-
mikalier. Hon forskar också på epige-
netiska förändringar, det vill säga me-
kanismer som påverkar på vilket sätt 
DNA-molekylen aktiveras i cellen. 

– Hormoner som binder till hor-
monreceptorer kan ses som lås och 
nycklar. Vrider du om nyckeln så star-
tar du eller blockerar vissa effekter i 
cellerna. Vissa kemikalier kan fungera 
som en extra nyckel då de liknar hor-
monerna. De kan starta liknande pro-
cesser och stör direkt, förklarar hon. 

Ett av resultaten i hennes forsk-
ning stärker misstankarna att hor-
monstörande ämnen kan ligga bakom 
den stora ökningen i diagnoser inom 
autismspektrum som skett de senas-
te åren. De flesta experter är överens 
om att hela förklaringen till ökningen 
inte kan ligga i enbart bättre diagnos-
tik – de anser att det även måste vara 
något i omgivningen – men tydliga be-
vis för att det beror på just hormon-
störande ämnen finns inte ännu.

– Vi gjorde tester på nervceller i 
labbmiljö och där visade det sig att 
de gener som påverkades överlappa-
de med gener som man tidigare har 
kopplat till utveckling av autism. Det 
stärkte våra misstankar, och bland-
ningen av kemikalier var dessutom i 
en koncentration som motsvarar den 
som man kan hitta hos gravida kvin-
nor, säger Joëlle Rüegg. 

Fo
to

: J
an

er
ik

 H
enrik

sson/TT

Det finns val en kan göra i vardagen för att minska exponeringen, men forskarna menar att ansvaret inte bör läggas på individen.

Många har efter larmrapporterna 
börjat byta ut plastbyttor och -lå-
dor mot glas och metall i hemmet.
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Hormonstörande 
ämnen
EU-kommissionens förslag 
på kriterier ska först god-
kännas av EU-parlamentet 
innan det kan antas.

Ftalater
Finns i mjuka plastleksa-
ker och golv och har till 
uppgift att just göra plas-
ten mjuk. Ftalater finns 
även i rengörings- och hy-
gienprodukter.

Perfluorerade ämnen
Används ofta för att avvi-
sa vatten, fett och smuts. 
Finns exempelvis i textili-
er, impregneringsmedel, 
stekpannor, rengörings-
medel och elektronik. Det 
finns hundratals ämnen 
och de är bland de mest 
svårnedbrytbara i naturen. 
Man hittar numera ämne-
na även i dricksvatten. 
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Hon menar att bevisbördan för att 
klassificera ämnen som hormonstö-
rande i EU i själva verket borde vara 
omvänd. 

– Egentligen borde man vända på 
det. Det är ju skattebetalarnas pengar 
som vi forskar för. Egentligen borde 
kemikalieföretagen få bevisa att det 
inte är farligt!

För misstankarna kring hormon-
störarnas negativa effekter är starka, 
det finns det inga tvivel om. 

– De som verkligen jobbar i det här 
området är överens om att det här 
är något vi behöver vara bekymrade 
över. Debatten som man ibland kan se 
i media finns inte i forskarkretsar, sä-
ger hon. 

Barbara Demeneix är av samma 
åsikt, och riktar skarp kritik mot ke-
mikaliebranschens lobbying.

– De jobbar ju efter samma teori 

som tobaksindustrin och fossilindu-
strin gjort. ”Creating doubt” – att ska-
pa tvivel. Någon som är betald av ke-
miindustrin hittar någon detalj som 
inte är bevisad och drar stort på den. 
Problemet med forskning är att du 
aldrig kan vara helt säker. Det är lätt 
att komma och säga att du bara bevi-
sat det i en viss situation eller att du 
bara är 95 procent säker, säger hon.  

Men många experimentella studier 
(den typ av studier där man studerar 
effekterna av ett tillsatt, utvalt ämne) 
visar på kopplingar till en rad hälso-
effekter som infertilitet, cancer, meta-
boliska sjukdomar, neurologiska sjuk-
domar och minskad IQ. Och ämnena 
finns överallt omkring oss. 

– I mat via bekämpningsmedel, i 
kosmetika och hudvårdsprodukter i 
form av parabener. Tänk dig gravida 
kvinnor som smörjer in sin mage för 

att motverka bristningar. I värsta fall 
absorberar de tyvärr också hormon-
störande ämnen via huden! säger Bar-
bara Demeneix. 

Ämnen i blodet
Åsa Gustafsson på Swetox är inriktad 
på forskning kring inandning av äm-
nen i inomhusmiljö. Tidigare forsk-
ning har visat att vissa hormonstö-
rande ämnen avsöndras från bland 
annat möbler, golv och elektriska ap-
parater för att sedan fästa till dam-
met i hemmet.

– Vi vill få en bättre förståelse för 
vad som händer i luftvägarna, hur 
upptaget av kemikalier är i lungorna, 
eftersom det därifrån är en kort dis-
tans till blodet. Vandrar kemikalier-
na över till blodet, bryts de ner eller 
ligger de kvar? Detta finns det inte så 

Forskare riktar kritik mot kemikaliebranschens lobbying som går ut på att fördröja lagstiftning och begränsningar.
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Även mycket små mängder hormon-
störande ämnen kan vara skadliga 
i kroppen. Parabener används ex-
empelvis som konserveringsmedel 
i  kosmetika.

Foto: Karin Grip/TT

”Egentligen borde 
kemikalieföretagen 
få bevisa att det inte 
är farligt!”
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En enkel åtgärd för att minska 
mängden hormonstörande äm-
nen i hemmet är att städa undan 
dammet.

Foto: Hasse Holmberg/TT



Åsa Gustafsson forskar om 
inhalation på Swetox. 

Foto: Swetox

”Vi vill få en bättre 
förståelse för vad 
som händer i luft-
vägarna, hur upp-
taget av kemikalier 
är i lungorna ...”
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många studier kring, säger Åsa Gus-
tafsson. 

Det man vet från blodprover är 
dock att vi har många av dessa ämnen 
i blodet. Hur det påverkar oss är kom-
plext. 

– Man kan inte säga att detta kom-
mer att leda till prostatacancer eller 
bröstcancer. Det man kan se är att 
dessa sjukdomar ökar, men det är jät-
tesvårt att säga exakt vad som skulle 
vara orsaken till en cancer trettio år 
senare, säger Åsa Gustafsson. 

Hon håller med andra forskare om 
att EUs kriterier gör det svårt att för-
bjuda några ämnen. Bevisbördan är 
för stor. 

– Det är ju hårdare krav än vad det 
är på läkemedel. Och så har vi dess-
utom cocktaileffekten som inte ingår 
i dagens testsystem. Det är helt orim-
ligt, säger hon.  

Hon förklarar att även om det 

handlar om låga doser av hormonstö-
rande ämnen som vi får i oss så är det 
ändå något som vi alla dagligen får i 
oss på olika sätt. Men i väntan på tuf-
fare lagstiftning kan vi alla göra något 
för att minska de halter vi får i oss.

– Man ska städa bort dammet, men 
jag skulle inte säga att man ska över-
driva. Normal städning räcker. Och 
sen som rengöringsmedel funkar ju 
såpa utmärkt. Man kan också byta ut 
plastburkar till glas exempelvis. Per-
sonligen undviker jag teflon i köket 
och fuktavvisande material i kläder 
till mig och barnen. Högfluorerade 
ämnen stannar ju kvar hundratals år 
i naturen, säger hon. 

När det gäller leksaker kan man 
undvika mjuka plastleksaker, efter-
som ftalater har till uppgift just att 
göra plaster mjukare. Även äldre lek-
saker gjorda innan 2013 är bra att 
undvika eftersom de kan innehålla 

kemikalier som förbjöds genom EUs 
leksaksdirektiv, som till exempel vis-
sa ftalater.

Åsa Gustafsson tycker att det är 
viktigt att själv göra medvetna val och 
att fråga efter alternativ i butiken.

– Många bäckar små leder till min-
dre exponering. Och det är bra att 
folk frågar och använder sitt konsu-
menttryck. Det påverkar faktiskt pro-
duktionen, säger hon. 

Samtidigt är både hon och Joëlle 
Rüegg eniga om att detta är ett ämne 
som är alldeles för stort och komplext 
för att man ska lägga över ansvaret på 
individen.

– Det får inte bli en fråga om ifall 
man har råd eller kunskap att välja 
bort produkter som kan vara skadli-
ga utan det är myndigheternas upp-
gift att skydda alla oavsett social sta-
tus, säger Joëlle Rüegg.
Madeleine Johansson

Hormonstörande ämnen kan finnas i rester av bekämpningsmedel i maten.
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”D et finns ing-
et här i värl-
den som 
inte har ett 
avgörande 

ögonblick”, förkunnar den nyck-
fulle kardinalen Jean-François 
Paul de Gondi (1613–1679) i sin 
självbiografi Mémoires. 

Någon som sannolikt stämmer 
in i detta påstående är den ameri-
kanske konstnären John Sabraw.

När detta skrivs är Sabraw 
uppskattad, hyllad, eftersökt. 
Välrenommerade museer som 
Museum of Contemporary Art i 
Honolulu och The Elmhurst Mu-
seum i Elmhurst, Illinois har 
ställt ut hans tavlor. Tongivande 
tidningar som Smithsonian Ma-
gazine och New Scientist har skri-
vit om hans konst och hans oför-
tröttliga arbete för en hållbar 
värld. 

Sabraws väg fram till där han 
befinner sig i dag har dock va-
rit lång, krokig … och korsad av 
många avgörande ögonblick. 

Under sin uppväxt var John 
Sabraw vilse.

Han sket i skolan. Han företog 
farliga kemiska experiment. Hans 
hjältar och förebilder var de tju-
gotvååriga killarna som ”hängde 
utanför bensinmacken klockan 
två på morgonen och rökte kopi-
ösa mängder cigarretter och köp-
te ut öl”. 

John Sabraw inspireras av naturens färger, former och pro-
cesser i sin konst men har också en ambition att göra så lite 
inverkan på miljön som möjligt i sin verksamhet. Hans senas-
te projekt inbegriper att återställa förorenade vattendrag.

– Nej, jag såg ingen som helst 
framtid för mig själv, berättar 
Sabraw på telefon.

– Jag och mina vänner var så 
att säga dömda till ett händelse-
löst lägre-medelklass-liv. 

Uppväxt med naturen
Men Sabraw tyckte om naturen. 
På lov och helger hände det att 
hans föräldrar Sharon och John 
tog med honom och hans syster 
Stacy ut på bilutflykter till när-
belägna sjöar där de fiskade, ba-
dade, klättrade på stenar och 
tog promenader tillsammans. 
Och han älskade att rita. La man 
ett tomt pappersark framför ho-
nom hade han snart fyllt det med 
rymdskepp, hundar, rymdvarel-
ser, bilar, hundar som körde bi-
lar som tillverkats av rymdvarel-
ser ... 

– Jag visste inte vad konst var 
eller vad en konstnär var, skrat-
tar Sabraw.

– Allt jag ville var att rita ett 
skivomslag som var så coolt att 
alla mina favoritband återfören-
ades och gjorde nya, bättre plat-
tor (skratt). 

En riktigt mörk och ångestfylld 
dag slängde emellertid Sabraw 
alla teckningar han dittills gjort i 
gymnasiet i en soptunna. Däref-
ter drog han bara iväg – han var 
borta, på rymmen, i en hel vecka. 

Lyckligtvis upptäckte en av hans 
lärare vad han gjort.

– Hon fiskade upp mina teck-
ningar ur soptunnan och några 
domare från en lokal tecknings-
tävling såg dem och gav mig för-
sta pris. Då insåg jag att ”kanske 
kan jag försörja mig på att rita sa-
ker?”. Min lärare hjälpte mig att 
ansöka till olika college och jag 
fick ett stipendium att gå på [den 
privata högskolan] Pratt Institute 
i New York.

John Sabraw var inte vilse 
längre. 

Barnbok och roadtrip
Det sena åttiotalets New York – 
det New York som Sabraw flyt-
tade till – var ett väldigt kreativt 
ställe. Hyrorna var låga. Lätt ga-
lenskap sågs som något positivt. 
Konstnärer som Mark Kostabi, Ju-
lian Schnabel och Jeff Koons ut-
manade det abstrakt expressio-
nistiska etablissemanget genom 
bland annat massproduktion och 
näsvishet. 

– Fast den mesta konsten som 
skapades var ändå en förlängning 
av det vita patriarkala systemet, 
suckar Sabraw,

Sabraw studerade illustration 
på Pratt Institute.

– Vi brukade få besök av oli-
ka gästföreläsare och en av dessa 
gästföreläsare pratade om hur 

det var att göra barnböcker, sä-
ger Sabraw. 

– Så jag skissade upp en barn-
bok vid namn I wouldn't be scared  
(ung. ”Jag skulle inte vara rädd”, 
reds. anm.) och förlaget Orchard 
Books sa ”ok, den vill vi public-
era”.

Boken gavs ut vintern 1989 
och handlar om en liten, men 
orädd, pojke som är på jakt efter 
ett otäckt, men inbillat, monster. 

– Orchard Books skickade ut 
mig på en liten turné – de sa ”du 
ska bege dig till den-och-den sko-
lan och hålla ett föredrag och 
sedan ska du bege dig till den-
och-den bokaffären och signe-

I blickfånget: John Sabraw

Att måla med gruvavfall

Om John Sabraw
Född: 1968 i Lakenheath, 
England. Flyttade till USA 
som treåring. Hans far var 
vid det militära, så John 
Sabraw flyttade omkring 
mycket som liten. 

Bor: Athens, Ohio

Yrke: Konstnär och konst-
professor på Ohio Univer-
sity

Hemsida:  
johnsabraw.com

Chroma, New blue river, 36x36 tum. Chroma, Karst opal. Chroma, Tidal pool.
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I blickfånget

ra böcker”. Det var jättekul och 
den turnén fick mig att fundera 
på att bli lärare. Jag hade aldrig 
ens i mina vildaste fantasier över-
vägt att jobba som lärare förut – 
jag var ju helt värdelös i skolan.

Ett par år efter det att den-
na fundering slagit rot i Sabraws 
hjärna gav han och en vän till 
honom sig ut på en gemensam 
Jack Kerouac/Neal Cassady-tripp 
Amerika runt. I fyrtio dagar och 
fyrtio nätter pressade de sin ny-
inköpta femhundradollarsbil till 
det absolut yttersta – de till och 
med sov i den. 

– Vi såg fantastiskt vacker na-
tur, minns Sabraw.

– Men vi såg också – särskilt i 
Kalifornien och Nevada – vilken 
effekt människans slöseri med 
naturtillgångarna har på miljön. 
Jag insåg att jag ville göra något 
för att bevara naturen.

Scenen var lagd för nästa fas i 
Sabraws liv. 

Måla med gruvavfall?
1977 skrev den dåvarande ameri-
kanske presidenten Jimmy Carter 
under The surface mining control 
and reclamation act of 1977 (SM-
CRA), en federal lag som ”regle-
rar kolbrytning i dagbrott samt 
förvärv och återställning av över-
givna gruvor”. Tyvärr hann ett 
gäng skrupelfria kolgruvebaro-

ner överge sina gruvor innan la-
gen trädde i kraft och ett av re-
sultaten av detta blev så kallade 
acid mine drainages (AMD) – sura 
gruvvattenflöden som letar sig ut 
i naturliga vattendrag och där dö-
dar allt levande. 

Om och kring 2007 gav sig 
John Sabraw – numera konstpro-
fessor på Ohio university – och en 
grupp miljöforskare ut på ett stu-
diebesök till några hastigt nedlag-
da kolgruvor belägna i sydöstra 
Ohio. Eftersom AMD innehåller 
höga halter av järnoxidhydroxid 
slogs då John Sabraw av tanken 
att ”många av oljefärgerna jag an-
vänder består till viss del av jär-
noxidhydroxid, jag undrar om 
jag kan måla med acid mine drai-
nage?”. Knappt hade han tänkt 
detta till punkt förrän han blev 
erbjuden ett möte med Ohio uni-
versity-professorn Guy Riefler. 

– Guy forskade redan på om 
det var möjligt att göra industri-
färg av järnoxidhydroxiden i acid 
mine drainage, förklarar Sabraw.

Så Sabraw och Riefler slog sig 
samman och satte genast igång 
att undersöka om man kan stop-
pa avfallsvattnet innan det når 
friskt vatten, utvinna järnoxid-
hydroxiden från det, omvandla 
järnoxidhydroxiden till högkva-
litativt färgpigment och slutligen 
återbörda det rena vattnet till na-
turen. Efter många försök och 

mycket finjustering upptäckte de 
att det gick alldeles utmärkt. En 
synnerligen praktisk – och i fram-
tiden kanske också lönsam – lös-
ning på ett stort miljöproblem.

– I samarbete med [oljefärgs-
företaget] Gamblin artists colors 
har Guy och jag tagit fram färgen 
Detox red, berättar John Sabraw. 

– Vi kommer köra en kampanj 
på [crowdfundingsajten] Kick-
starter tidigt nästa år – då kom-
mer allmänheten få chansen att 
köpa en tub. 

Hållbarhetsidéer
Sabraw har även då och då an-
vänt AMD-färg i sitt projekt Chro-
ma – en omfångsrik serie mixed 
media-tavlor realiserade på vägs-
kyltsstora aluminiumpaneler. 
Personligen anser jag att Chro-
ma-tavlorna – som fokuserar på 
”naturfenomen, jordens ekosys-
tem i stort och vår roll i det” och 
som rent estetiskt tål att jämföras 
med Morris Louis och Paul Jen-
kins klassiska färgfältsmålning-
ar – är Sabraws största artistiska 
stund hittills. 

Liksom all Sabraws konst är de 
dessutom klimatkompenserade 
och präglade av hållbarhetsidé-
er – naturliga processer har ex-
empelvis påverkat deras slutre-
sultat. 

Anser du att miljömedvetenhe-

ten bland dina konstnärskollegor 
ökat, säg, de senaste tio åren? 

– Absolut. När jag för tio år 
sedan berättade att jag försök-
te göra min konstnärliga utöv-
ning klimatneutral fick jag myck-
et skit för det – vissa konstnärer 
ansåg sig stå över sådant. Nu för 
tiden är det dock många konst-
närer som insett att de har en 
aktivistroll – att konst kan vara 
en röst mot miljöförstöring och 
orättvisor. Det är en intressant 
tid vi lever i. 
Johan Jacobsson Franzén

Foto: Louise O
'R

ourke

”När jag för tio år sedan 
berättade att jag försökte 
göra min konstnärliga ut-
övning klimatneutral fick 
jag mycket skit för det – 
vissa konstnärer ansåg sig 
stå över sådant.”

Professor Guy Riefler samlar prover i 
den förorenade bäcken Truetown stream 
tillsammans med John Sabraw.

Foto: John S
abraw
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J ag börjar i den ände 
där jag själv bor: på Hi-
singen. För många är 
Göta älvbron en barri-
är att forcera, men det 

tar faktiskt mindre än tio minuter 
att ta sig från Brunnsparken till 
entrén på Barleys food factory, 
för det är dit vi styr kosan i kväll.

Jag och mina vänner har be-
sökt Barleys många gånger, dels 
för att vi bor i närheten och dels 
för att vi älskar atmosfären och 
maten. Det finns något industri-
ellt i inredningen som jag gil-
lar. Plåt, lite rost, lite koppar och 
graffiti. Barleys är ett ställe som 
känns både trendigt och opre-
tentiöst, och som samtidigt hål-
ler god kvalitet på veganfronten.

På menyn finns den utomor-
dentligt trevliga burgaren från 
Vegme, som kanske just nu är 
landets bästa halvfabrikat. Till 
den kan man välja mellan fem 
sorters aioli. För den som är trött 
på hela burgerkonceptet, finns 
faijitas, majssoppa eller någon 
tillfällig veganrätt.

Göteborg så här års bjuder på 
snålblåst och monsunregn, men 
det är så här vädret ser ut på hös-

ten i stora delar av landet. Oför-
tjänt rykte må vara, men det som 
skiljer Göteborg från ärkefienden 
Stockholm är nog kanske främst 
att Göta älv går rakt genom stan 
och den smyckas av kranar och 
fraktfartyg. Hamnstaden har nå-
got kargt över sig, men det finns 
vackra sidor också, en solig sep-
temberdag när promenaden 
längs Södra allégatan är prydd av 
fyra nyanser av terrakotta.

Vi rör oss mot Järntorget och är 
sugna på pizza. Tiden är förbi då 
vegansk pizza växte på träd och 
förbi är också tiden då kebabpiz-
zorna gjorde sin entré. 2017 kan 
man välja pizza med finess. Vi 
går till Brewers beer bar på Tred-
je långgatan. Brewers är en snygg 

krog, med ett imponerande ölut-
bud. På menyn finns en liten 
samling veganska pizzor baka-
de på surdegsbröd och de toppas 
med pålägg som sötpotatiskräm, 
koriander, hasselnötter, chilifla-
kes, ananasflarn, egengjord cas-
hewost och faktiskt även sojakött, 
för den som inte kan lämna begä-
ret hemma.

Om man som göteborgare ska gui-
da en besökare och vill göra det 
lätt för sig, är området kring Järn-
torget det hetaste tipset. Men vill 
man slippa både porrklubbar och 
överdimensionerade halsdukar, 
kan man gå några meter förbi 
Masthuggstorget och upp till Stig-
bergsbacken.

Här ligger den helt veganska 
krogen Blackbird. Det är en stil-
ren punkkrog med både värme 
och tunga riff. På Blackbird är 
varenda molekyl växtbaserad, 
inklusive dryckesutbudet. Här 
samsas stammisar i svarta jeans-
västar och nya gäster med ett sär-
skilt lyster i blicken. Maten här 
går nämligen inte av för hackor. 
Menyn erbjuder allt från burgare 

och tempehrätter till osttallrikar 
och prinsessbakelser. Och näst 
intill varje atom är egengjord.

Orkar man inte bakelse just denna 
kväll finns en ny chans på St Ag-
nes kafé på Teatergatan. De flesta 
besökare hamnar ändå förr eller 
senare på Avenyn och då är det 
bara ett stenkast till goda kakor. 

St Agnes må kanske inte vara 
stället man hänger kvar på i tim-
me efter timme, men lokalen är 
snajdig och kakdisken likaså. Så 
avsluta gärna vistelsen med kola-
paj, kanelbullar och biskvier. Det 
lär inte behövas någon ångerrätt.

Text och foto: Jenny Luks

Göteborg:
Barleys food factory
Kvilletorget 20

Brewers beer bar
Tredje långgatan 8

Blackbird
Stigbergsliden 3

St Agnes kafé
Teatergatan 30-32 

Fler tips:
Made in China
Tredje långgatan 9

Market
Rosenlundsgatan 8

Simba
St Eriksgatan 3

Syster Marmelad
Mariagatan 16

Vi har kommit fram till Göteborg. Fast det är 
bara halva sanningen. Jag bor ju här, sedan 18 
år tillbaka. Att skriva om maten i sin egen stad, 
efter att ha drivit en restaurangguide sedan 
2006, blir svårt och enkelt på samma gång. 
Vad plockar man ut? Hur kan man ens välja?

Blåsigt Göteborg serverar 
mat med stor värme

Jennys matresa del 2:

På Blackbird är varenda molekyl växtba-
serad, inklusive dryckesutbudet.

Fint utbud på St Agnes kafé.

Barleys food factory bjuder 
på både utomordentligt god 
mat och atmosfär.
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Coop lanserar nu en egen vegansk glass. Glas-
sen är sojabaserad och tillverkas av Bofood 
som också saluför glassen Lovice. Coops glas-
sar finns i smakerna choklad/nougat och hal-
lon/mango. Förpackningarna presenteras i 
en kartong som innehåller två burkar på 150 
gram styck. Cirkapriset är 30 kronor.

Bofood klär sin glass i 
Coops kostym

Jenny tipsar:

Nästa vecka, den 7 oktober, är det återigen 
dags för det årliga Vegoforum i Stockholm. 
Vegoforum är en mötesplats för samtal, de-
batt och seminarier, och på plats finns också 
utställare och mataktörer. Årets tema för Ve-
goforum är Vego i politiken och syftet är att 
diskutera politiska åtgärder för att minska kött-
konsumtionen. Bakom Vegoforum står Svensk 
mat- och miljöinfor-
mation och ABF 
Stockholm.
Tid: 10.30-15.00, 7 
oktober
Plats: ABF-huset, 
Sveavägen 41, 
Stockholm
Kostnad: 
Gratis

Dags igen för  
Vegoforum Stockholm

F redrika Gullfot, vd 
för företaget Sim-
ris alg, fick i septem-
ber ta emot utmärkel-
sen Livsmedelspriset 

2017 under Livsmedelsdagarna i 
Tylösand. Hon fick priset bland 
annat med motiveringen: ”Hon 
upptäckte att det var onödigt att 
omega 3-tillskotten bidrar till ut-
fiskningen, när det är i algerna 
som det goda finns. Där började 
en framgångssaga som i dag är en 
världsberömd algfarm”.

Omega 3 är ett fleromättat fett 
som är livsnödvändigt för oss 
människor. En vanlig källa till 
Omega 3 är fisk, men för den som 
vill leva veganskt eller på andra 
sätt slippa bidra till den miljöför-
störelse som jakten på omega 3 
vanligtvis innebär, finns ett bätt-
re alternativ: alger.

Simris alg belönas med 
prestigefyllt livsmedelspris

Fredrika Gullfot var forska-
re i bioteknik på Kungliga teknis-
ka högskolan, när hon upptäckte 
potentialen i alger. 2010 startade 
hon företaget Simris alg, började 
odla de näringsrika algerna och i 
dag är företaget börsnoterat.

– Det här är ett både roligt och 
viktigt erkännande som bekräf-
tar vår roll som banbrytare inom 
livsmedelsindustrin. Simris Algs 
framtid är verkligen spännande 
och den här utmärkelsen är ännu 
ett bevis på att andra också ser 
potentialen i att byta ut en pro-
blematisk råvara som fiskolja mot 
hållbart odlade alger, säger Fred-
rika Gullfot.

Syre har flera gånger berättat om de kli-
matsmarta havreprodukterna Pulled oats 
från det finska företaget Gold and green. Nu 
har de äntligen lanserats i Sverige och finns 
bland annat på Coop, ICA, Hemköp och Wil-
lys, i smakerna naturell, tomat och ingefära. 
En förpackning på 240 gram har ett cirka-
pris på 45 kronor. Dessutom planeras bygget 
av en fabrik i Mölnlycke utanför Göteborg, 
för att svara upp mot efterfrågan i Sverige 
och övriga Norden.

Finska havreprodukter  
nu i svenska butiker 

Nordiskt producerade baljväxter blir bara hetare och hetare. Förutom 
en lång rad svenska odlingar, ger sig också Finland in i leken. Senaste 
är varumärket Fava mill från företaget Verso food, som tillverkar bif-
far och färs på finländska bondbönor. Produkterna finns nu i Sverige 
på utvalda Coop- och Hemköpbutiker. Biffarna finns i varianterna ori-
ginal, rödbeta och orientalisk, medan färsen finns i smakerna original 
och texmex. Cirkapriset är 50 kronor för 250 gram.

Trendiga finska bönor

Dafgårds, som bland annat profilerat sig med 
sina färdigrätter, presenterar nu en vegansk 
lunchlåda. Rätten heter Örtig bolognese. Så-
sen är baserad på puylinser, tomat och örter, 
och den serveras med en grönkålspesto och 
ekologisk sojabönspasta. Cirkapris är 32–35 
kronor för 400 gram och rätten finns listad 
hos Coop, Hemköp och ICA.Omega 3 är ett fleromättat fett som är 

livsnödvändigt för oss människor.

Coops nya sojaglass.

Linssås i lunchlåda 
från Dafgårds

Fredrika Gullfot.

Foto: S
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Pulled oats finns i smakerna naturell, 
tomat och ingefära. 
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”Hur många har  
fotomodellsbröst?”
Stina Wollter är konstnär och kroppsaktivist 
med tusentals följare på Instagram. Hon pratar 
här med Nike om självhat och feminism.

S om konstnär och 
kroppsaktivist lyck-
as Stina Wollter väva 
samman många livs-
trådar. De bildar den 

färgstarka och kraftfulla väv, som 
är lika mycket hennes personli-
ga livsgärning, som en del av den 
kamp mot patriarkala strukturer 
vi alla vuxit upp med och som nu 
på bred front är på väg att avslö-
jas och nedmonteras.

Stina delar upp sin tid mellan 
måleriet, låtskrivandet, undervi-
sandet, arbetet på radion, foto-
graferandet, instagrammandet 
och dansandet.

Och samma kamp, för ett 
kroppspositivt och humant sam-
hälle, genomsyrar allt hon gör. 
Inte bara för sitt eget livsutrym-
me och för att bli respekterad 
som den hon är, utan lika myck-
et med siktet inställt på att stötta 
andra i samma kamp och en ihär-
dighet att skapa en bra ton och 
empati människor emellan i soci-
ala sammanhang.

Det är ingen lätt sak i hatarnas och 
dick-pickarnas tidevarv, när män 
väljer att om och om igen förned-

ra och förminska kvinnor. Fram-
förallt kvinnor som visar styrka, 
som kräver sin rätt att få se ut och 
verka enligt andra normer och 
ideal, än de som männen dikte-
rat villkoren för så länge vi kan 
minnas. 

Stina bemöter dem dagligen 
med sin kroppspositivism. Vil-
ken både hatas och hyllas och 
det stormar ständigt kring Stinas 
bilder och filmer på instagram. I 
kommentarsfälten syns både det 
ena och andra, men ser dock uti-
från ut som mest kärlek och Stina 
har 123 000 entusiastiska följare. 

I ateljén växer ständigt nya bil-
der fram, glödande starka bilder 
som träffar oss rakt i hjärtat med 
sin mänskliga ärlighet och konst-
fulla skicklighet. För med sig 
budskap från det som varit, till 
det som är och ger oss kraft att 
ta oss vidare mot det som kom-
ma skall.

– Den feministiska kampen är 
numera en närvarande klang-
botten, det förflutna och barn-
domen är inte min bildvärld lika 
mycket längre. Min konst har 
flyttat in i den vuxna Stina nu, 

in i kroppen. Jag målar inte lika 
mycket barn längre.

Säger Stina och förklarar sam-
tidigt att alla hennes uttrycksfor-
mer aldrig suttit ihop mer än just 
nu. Innehållsmässigt.

– Helt plötsligt suddas gränser-
na ut mellan mitt instagramkonto 
och min konst, mina dansfilmer 
där jag skakar röv ställs ut på mu-
seum!

Och ungdomar som varit på Et-
nografiska eller Kvinnohistoriskt 
museum och sett Stinas dans-
filmer, har timslånga diskussio-
ner i klassrummen om varför 
vissa tycker det är äckligt att se 
en halvnaken fyllig kvinna ge sig 
hän åt musiken. Stina ser nöjd 
ut.

– Min kropp jobbar i svenska 
skolor! Den får ungarna att fråga 
sig om en kvinna i min ålder får 
bete sig så och varför det är äck-
ligt när inte till exempel Zlatans 
kropp är äcklig?

När Stina började dansa ut sin sår-
barhet på instagram för ett par år 
sen hade hon inte en aning om 
vilken stor genomslagskraft det 

skulle få. Och hur det skulle på-
verka flickors och kvinnors liv i 
positiv riktning. Hon har blivit 
”instamamma” åt sargade själar, 
barn som hatar sig själva och vill 
dö, olyckliga personer som söker 
sig till henne med sina nödrop 
via instagram. 

– Jag svarar alla. Det är mellan 
20 och 200 varje dag. Det är mitt 
sätt att jobba volontärt. Det finns 
ett oändligt behov av tröst och att 
bli sedd, bemött.

Det är ett stort ansvar att ta, 
men det finns inget annat när 
människor fortfarande håller på 
med internaliserat kvinnohat el-
ler självhat i den stora utsträck-
ning som uppenbart är fallet. 
Samhällets allseende döman-
de blick finns i oss alla, och det 
är patriarkatets verk i samklang 
med kapitalismen. Det är starka 
krafter. Men vi kan alla vara med 
och försöka förändra detta till-
stånd.

– Det är lätt att säga att du är 
feminist. Men innan du kan brot-
ta ner dina egna tankar och för-
stå att det inte ens är dina egna 
tankar, så kan du inte göra upp 

När Stina började dansa ut sin 
sårbarhet på Instagram för ett 
par år sen hade hon inte en 
aning om vilken stor genom-
slagskraft det skulle få.
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Bra av regeringen och V att föreslå 115 nya 
miljoner till den fria konsten i budgetpropo-
sitionen för 2018. Det kommer att gynna fria 
konstnärer och grupper inom scenkonsten, 
bild– och form, konstnär-
lig gestaltning av den ge-
mensamma miljön, 
litteratur och kul-
turtidskrifter med 
mera.

Bra att gynna den 
fria konsten

Fotoböcker om 
världen och livet

Nike tipsar:

Nike tycker:

Kultur med Nike

Being there av Paul Hansen är samlade bilder 
från Hansens resor. Här lyser den smärtsam-
ma sanningen om krigets fasor i barnens ögon 
och får oss att önska matriarkat på jorden för 
att äntligen få slut på de meningslösa striderna.

Last night in Sweden av Petter Karlsson är en 
samling bilder av 100 fotografer som visar en 
annan bild av Sverige än den som Trump syf-
tade på i sitt omtalade tal. Det är bilder från 
hela landet, som skildrar människor i sin var-
dag en vanlig kväll mitt i livet.

Båda fotosamlingarna visas även på Fotogra-
fiska i Stockholm till och med 19/11 respekti-
ve 29/10.

Boken kom till som ett svar på Trumps kända uttalande.

Foto: M
ax S

tröm
 förlag

med det internaliserande hatet. 
Säger Stina och fortsätter:

– Vad roligt man kan ha med 
sin kropp när den inte är skam-
mad längre! Och fatta vilka kär-
leksmeddelanden jag får av tjejer 
när jag dansar runt utan bh. Hur 
många har fotomodellsbröst?

Konstnärens roll är att göra bilder 
av det hon ser och reagerar över, 
sätta gränser, plocka upp skärvor 
som andra kanske inte ser. Stina 
är en narrativ konstnär som ham-
nade i jord och eldfärgerna, för 
hon anser sig inte vara någon ko-
lorist. 

– Jag är en tecknare som färg-
lägger. Jag kan undervisa i måle-
ri men jag är inte en särskilt mo-
dig målare, jag jobbar mera med 
en snäv färgskala.

Och det är inget problem med 
det. Sen Stina slutade kriga med 
sig själv och känslan av att inte 
duga, har hon fått tillgång till 
större och fler delar av sig själv 
genom att sluta tro att det finns 
en annan version av henne någon 
annan stans, och är istället närva-

rande i det som är, med tillgång 
till sin fulla kraft.

Vi pratar om den politiska vil-
jan i konsten. Och det är ju gan-
ska uppenbart hur den viljan ser 
ut när det gäller Stinas konst.

– All förändring börjar i männ-
iskan och kan jag kan bidra till en 
mylla och ett bildflöde som för-
ändrar så är jag nöjd. Konsten 
kräver att du stannar upp och 
stillar dig en stund. Och bara det, 
som det ser ut i dag, är en revo-
lutionär handling. Inför all konst 
måste du stanna upp om du ska 
vara med om den konstnärliga 
händelsen.
Text och foto: Nike Markelius

Aktuellt med Stina Wollter:
• Medverkar med bl.a kroppsfoton i Body- 
shape, en samlingsutställning på Edsviks 
konsthall 11/11
• samt en separatutställning på kropps- 
temat i Piteå konsthall 18/11.
• Har undervisningspaus och ska fokusera 
på att skriva en bok och släppa en skiva.

Instagram: @stinawollter, #stinawollter-
konst, #stinawollterdansarförlivet
Hemsida: www.stinawollter.se

”Kjoltyg” av Stina Wollter.

”Innan du kan brotta 
ner dina egna tankar 
och förstå att det inte 
ens är dina egna tan-
kar, så kan du inte 
göra upp med det in-
ternaliserande hatet.”
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V intern 1769 begrav-
des Cajsa Warg i ett 
adligt valv i Klara 
kyrka i Stockholm, 
bredvid baronen 

och friherrinnan i vars hushåll 
hon hade härskat i många år. Att 
husmamsellen begravdes med 
herrskapet var inte vanligt, men 
dels var de släkt, dels var de så 
förtjusta i hennes mat.

På lediga stunder skrev Cajsa 
Warg sin både berömda och be-
ryktade kokbok. Någon vegokock 
var hon inte, till och med i kapit-
let Tilredning af allehanda Trä-
gårds-saker ingår ”en god kiött-
soppa” i nästan alla recept. Den 
som orkar läsa frakturstil med 
1700-talsstavning kan också hit-
ta recept på ”rullsylta af gammalt 
svin” och ”spickna gåshalvor”.

Men hennes bok är inte bara 
en kokbok utan tar upp alla möj-
liga detaljer om skötseln av ett 
hushåll. Hon beskriver till exem-
pel hur man bäst färgar garn, ko-
kar såpa och tar bort fläckar ur 
linne. Linnet ska genast doppas 
flera gånger i uppkokt urin och 
tvättas med vatten och såpa. Om 
det inte hjälper får man hålla det 
över svavelrök, skriver Cajsa. Hur 
hela processen luktar får man 
tänka sig själv.

En faslig massa ungar
Ännu efter nästan 250 år huse-
rar Cajsa Warg i baronens kök på 
Drottninggatan, och jag ska hälsa 
på. Det finns förstås ingen hiss, 

och när jag kommer uppför trap-
pan står hon där i dörröppning-
en och väntar, rund och stadig, 
med en vit, rynkad spetsmössa 
över håret.

– Är det du som ska skriva i tid-
ningen? Det är på tiden, tycker 
jag. Det finns ingen som sköta ett 
hushåll ordentligt längre!

– Jo, det är jag. Malin heter jag. 
Så här ser tidningen ut. 

Hon bläddrar artigt i Syre. 
Innehållet måste vara oändligt 
konstigt för någon som är född 
1703, tänker jag. 

– Det där ska jag läsa sedan. 
Kom in nu! Duger det att sitta i 
köket och prata?

– Köket blir bra, säger jag.
En brasa sprakar i en enorm 

öppen spis där något puttrar i en 
gryta – körsbär, som Cajsa börjar 
pressa genom en stor sil.

– Nå, vad vill du veta? Ska jag be-
rätta hur man bäst föder upp gäss-
lingar? Det är jag bra på! säger hon.

– Kan du inte berätta lite om 
ditt liv? Du kom väl från en rik fa-
milj. Hur kom det sig att …

– Att jag inte gifte mig och blev 
en fin fru med eget tjänstefolk, 
menar du? Det undrar alla, fast 
de inte vågar fråga.

– Ungefär så. Det var ju ovan-
ligt på din tid att inte gifta sig.

– Jo förstår du, min far dog när 
jag var en liten jänta bara. Han 
var rådman i Örebro och vi hade 
det gott ställt. Så gifte mor om sig 
med en militär som hette Eric Ro-
senstråle. Han hade en faslig mas-
sa ungar och fler blev det. Till slut 

var vi femton barn och det var ett 
fasligt ståhej, så jag hölls i köket 
och lärde mig allt möjligt av vår 
köksa.

– Så du blev intresserad av 
matlagning för att du ville kom-
ma undan dina småsyskon?

– Det kan man säga! När jag 
blev större ville jag inte göra som 
mor och gifta mig med någon of-
ficer och få egna barn, nej, aldrig 
i livet. Mina föräldrar blev myck-
et arga, och inte kunde jag få gå 
hemma när barnaskaran var så 
stor, så de skickade iväg mig att 
arbeta i köket hos bekanta. Jag 
var bara glad att komma hemi-
från.

Galläpplen till bläck
Hon tar bort grytan med körsbär 
från elden och strör socker och 
kanel över den. Sedan häller hon 
upp en skål körsbärssoppa åt var 
och en av oss. Det är nog det go-
daste jag har smakat.

– Så småningom fick jag plats 

i en familj i Stockholm, och se-
dan slapp de se mig därhemma, 
fortsätter Cajsa Warg. Och sen 
kom jag till finare familjer. De sis-
ta åren var jag husmamsell här 
hos baron Klinckowström och nu 
stannar jag kvar.

– Alla känner fortfarande till 
din kokbok, säger jag. Fast den 
används inte direkt längre.

– Nej, när de moderna ved-
spisarna kom på 1800-talet blev 
visst andra recept på modet. Och 
så började de äta sån där potatis. 
Vad är det för trams? Det finns ju 
rovor och kål! Men de känner till 
min kokbok, säger du?

– Cajsa Wargs kokbok ja! Och ci-
tatet ”man tager vad man haver”. 
Fast det står visst inte i boken.

– Nej, men det är inte så dumt 
ändå, ser du, för det mesta som 
vi har omkring oss kan vi använ-
da. Kanske inte i dag, men en an-
nan gång. Galläpplen, de där små 
knölarna som kan finnas på blad 
i skogen när någon insekt har lagt 
ägg, dem kan man göra bläck av. 

Cajsa Warg, född 1703, skrev aldrig i sin kokbok att man tager 
vad man haver. Men mycket av det hon behövde kunde hon 
göra av sådant som fanns runt omkring. Malin Bergendal har 
besökt hennes kök och gjort en omöjlig intervju.

Omöjlig intervju: Cajsa Warg

Cajsa Warg tager 
vad hon haver

Cajsa Warg. 

Drottninggatan i Stockholm omkring tiden Cajsa Warg bodde där.

Illustration: O
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Du behöver vitriol och gummi 
också. Aska av ormbunkar är bra 
till tvål och tvätt. Och vanlig vit-
mossa, den kan du lägga på krea-
turen när de blir ormstungna.

– De tänker på att du skriver 
ibland att man ska använda nå-
gon ingrediens ”om man så hava 
kan”. Annars kan man ta något 
annat.

– Ja, inte behöver man köpa ut-
ländska vinblad för att göra dol-
mar, till exempel. Vanliga kålblad 
duger precis lika bra! Min bok 
är både för fint folk och för dem 
som har mer smått om det, för-
står du. En ung kvinna som arbe-
tar i hushållet ska kunna använ-
da boken både i herrskapets kök 
och hemma hos sig. Men det för-
stås, det var ju inte alla som fick 
lära sig läsa i bok.

Tömmer pottorna
– Skillnaden måste ha varit stor 
mellan maten hos herrskap och 
vanligt folk. Kan du beskriva lite?

– Vanligt folk, ja, i mitt föräld-
rahem hade vi det ju inte fattigt, 
men det var inte som hos adelsfa-
miljerna heller. Hos baron och fri-
herrinnan var det stort överdåd, 
han älskade mat. Det gör han för-

resten än! Tolv rätter minst skulle 
det vara till middagen, ja, och så 
blev han stor och fet också!
Belåtet säger hon det, så mycket 
tyckte han om hennes mat. Och 
sedan tillägger hon att ”enkelt 
folk” mest levde på rovor och 
gröt. Men hon pratar hellre om 
kryddor än om samhällsklyftor.

– Du kan tänka dig, när jag 
kom till de fina familjerna och 
fick se deras kryddskåp! Nejlikor, 
lagerblad, ingefära, kanel och 
muskot! Åh, jag kände mig som 
en konstnär som får syn på hund-
ra nya färger.

– Kryddor är kul, säger jag. Jag 

”De lärde sig själva och var-
andra hänsyn och respekt. 

Tänk om alla barn fick växa 
upp så! Vi skulle få en värld i 

fred och frihet.”

tog med lite kryddor som kan-
ske inte fanns i ditt kök. Här! Ci-
trongräs och galangal från Syd-
ostasien.

– Nej vad roligt! Kan man odla 
dem här?

– Ja, men de här har jag köpt.
– Mmm, citrongräset ska jag 

pröva i en pudding med citron 
och kardemumma. Vad tror du 
om det?

Cajsa nosar och känner på 
kryddorna och vi pratar om hur 
de kan användas. Sedan börjar 
hon plocka undan soppskålarna 
och jag tar den stora, blommiga 
soppterrinen – men den glider ur 

händerna och far i golvet och går 
mitt itu.

– Oj, förlåt!
– Den går att laga så den håller 

både varm och kall vätska, ska du 
se! Men nu får du nog gå, för jag 
ska färga garn.

– Får jag stanna och se hur du 
gör?

– Ja, om du vill, gästrummet 
är ledigt. Det kan säkert vara lä-
rorikt. Till blå färg tar jag först 
en kruka urin, och helst ska det 
vara från någon som har druck-
it starka drycker. Jag brukar pas-
sa på med pottorna när det har 
varit kalas. Krukan ska stå i ug-
nen i tre eller fyra dagar, sen 
häller jag av den klara vätskan 
och slår bort det som är tjockt, 
sköljer krukan och häller tillba-
ka det klara. Så stöter jag indi-
go och låter den ligga i den kla-
ra urinen i fyra eller fem dagar 
och gnuggar en gång om dagen. 
Och sedan …

– Eh, det låter spännande, 
men så länge kan jag tyvärr inte 
stanna. Men tack ändå!

– Då får du läsa i boken hur det 
går till eller köpa blåfärg i affären. 
Ja, det var roligt att talas vid!

Malin Bergendal

Cajsa Warg. 
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”När jag blev större ville 
jag inte göra som mor 
och gifta mig med någon 
officer och få egna barn, 
nej, aldrig i livet.”

”Hielpreda i hushållningen för unga fruentimber” heter Cajsa Wargs kokbok, som kom ut i 20 upplagor på fyra språk mellan 1755 och 1822.

Nejlikor finns i många av Cajsa Wargs recept.
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En syl i 
vädret

Krig och fred i garderoben
N u kom jag plötsligt 

på vad en rökrock 
är! sa sambon en 
kväll när vi städade 
köket.

Vi slutade genast städa kö-
ket och började göra efterforsk-
ningar om rökrockar istället. Så 
här ska ni få höra: en rökrock är 
en tunn rock, lite som en kort 
morgonrock, gärna i siden, med 
sjalkrage och uppvikta ärmar. 
Ofta är den färggrann och mönst-
rad – lite ovanligt för ett plagg 
som i första hand användes av 
män.

Numera används rökrockar 
inte av någon alls, såvitt jag vet. 
Men de bars av herrar som, till 
exempel efter middagen, drog 
sig tillbaka till herrummet, där de 
pratade, drack konjak och rök-
te. Gäster fick låna rökrockar av 
värden, som hade flera stycken 

hängande, som målarförkläden 
på ett dagis. Ibland ingick även 
en liten fez-liknande hatt.

Poängen med plaggen var att 
de skulle skydda kläderna och 
håret mot röklukt. Självklart när 
man tänker efter, men hur ofta 
tänker man på rökrockar? De 
kom ur modet på 1950-talet, kan-
ske samtidigt som könsseparatis-
tiska umgängesformer efter mid-
dagen.

– Men grötrockar då? undrade 
jag. Såna där grågröna med stora 
fickor, som man köpte på Över-
skottsbolaget. 

Sambon, som har gjort lum-
pen och ätit gröt iförd grötrock, 
tänkte sig att de skulle skydda 
uniformen mot spill. Det låter ju 
så, men kunde det inte ha räckt 
med en haklapp då? Dessutom 
användes grötrock även i skytte-
gravar och liknande. Om solda-

terna åt gröt skvätte den nog i 
kulregnet, men ändå?

Jag funderade på om det kan-
ske inte handlade om gröt utan 
om en stor rock – stor hette näm-
ligen groot på plattyska. Men nej, 
grötrocken är en ganska kort 
jacka och ordet är från 1920-ta-
let (även om rock har urindoeu-
ropeiska rötter, nämligen rug, 
som 7 000–3 500 år före Kristus 
betydde spinna). Alla uppgifter 
jag hittar tyder på faktiskt på att 
grötrocken var något man hade 
på sig när man åt. Även om det 
lika väl kunde vara ärtsoppa.

Närmast kroppen
Kalsonger är ett annat märkligt 
ord i garderoben. Det kommer 
från italienska calzone, men idén 
är inte att man ska lägga en piz-
za i kalsongerna, inte ens en hop-

vikt sådan. Calzone är ett ”för-
storingsord av calza, strumpa”, 
säger den etymologiska ordbo-
ken. Om den hopvikta pizzan 
är en stor brödstrumpa med ett 
innehåll av tomatsås, svamp och 
diverse är alltså kalsongen en 
stor strumpa att dra över särskilt 
skyddsbehövande delar av krop-
pen. ”Förr stundom i stället: lår-
foder” meddelar ordboken.

Förr var kalsonger könsneu-
trala, i alla fall ordet, som man 
började använda i Sverige på 
1700-talet. Även damunderklä-
der kunde kallas så, fast de inte 
ansågs lika nödvändiga eftersom 
kvinnor ändå hade så många un-
derkjolar på sig. Kalsonger för da-
mer började användas inom det 
franska hovet hundra år tidiga-
re – när drottningen var italiensk 
och hette Maria av Medici. Modet 
spreds enligt Wikipedia av ”demi-

En syl i vädret
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Krig och fred i garderoben
monder”, kvinnor av ”halvvärld” 
som det franska ordet betyder.

En kvinna av värld var fint 
folk, drottning eller adelsdam till 
exempel. En demimonde var en 
wannabe som inte riktigt plat-
sade i finare kretsar, och kanske 
hade en sexualmoral som bröt 
mot normerna. I dag används or-
det inte så mycket, men om det 
finns några demimonder går de 
knappast i kalsonger.

Damunderkläder
På damkalsongernas tid kunde 
ett par mamelucker bäras över 
dem, eller istället. De var vida, 
sydda av tyg och så långa att de 
ofta syntes under klänningen, 
speciellt på yngre flickor som 
inte hade hellånga kjolar. Ofta 
var de prydda med brodyr, som 
är en sorts sydda spetsar och inte 

”Förr var kalsonger köns-
neutrala, i alla fall ordet, 
som man började använda i 
Sverige på 1700-talet”

En mamluk i 
Aleppo, iförd 
något som liknar 
en rökrock, på 
1800-talet.

En syl i vädret

detsamma som broderi. Från 
början var de inga riktiga byx-
or utan två separata ben som 
man fäste i ett bälte, ungefär som 
de ursprungliga byxorna.

Precis som grötrocken har 
mameluckerna ett militärt ur-
sprung. Det kommer från de 
långa, vida byxor som mamlu-
kerna, de muslimska kalifernas 
slavsoldater, bar. Ordet mamluk 
betyder ägd på arabiska – kali-
ferna fick inte ta andra musli-
mer som slavar, och därför köp-
te de soldater från Sydryssland 
och Kaukasus, antagligen orto-
doxa kristna som talade slaviska 
språk.

Att slavarna var slaver är för-
resten ingen slump. I det europe-
iska slaveriets barndom var sla-
var oftast krigsfångar som man 
hade tagit i de länder där krigen 
utspelade sig. Ofta i länder där 

Soldater i grötrock köar till 
lunchen vid ett regemente 
på 1930-talet. Hade de 
grötrockar för att inte få gröt 
på uniformerna?

Författaren Truman Capote 
och Katharine Graham, chef-
redaktör för Washington Post, 
på bal i New York 1966. Capote 
bär smoking, ett plagg som 
härstammar från rökrocken.

Illustration: Georg Moritz Ebers/W
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människor talade slaviska språk. 
Att slavar och slaver i dag har oli-
ka pluraländelser beror på att 
man vill skilja dem åt klart och 
tydligt.

Rökrockar igen
Mamlukerna på bilderna i Wiki-
pedia är ibland klädda i något 
som liknar de ovan nämnda rök-
rockarna. Rökrocken kom näm-

ligen till med inspiration från de 
sidenmorgonrockar som kom till 
Europa österifrån, samtidigt som 
tobaken.

Så vad kan man få ut av den 
här utflykten i forna tiders gar-
derober? Mer än lite kul kuriosa? 
Kanske, som så ofta när man föl-
jer ord bakåt i tiden, att all kultur 
är mångkultur. På något sätt.

Malin Bergendal
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Filmhöst på Folkets bio
När hösten smyger sig på är det tid för en bra 
film eller tre. Men måste alla filmer vara så där 
förutsägbart amerikanska? Inte på Folkets bio. 
Där går finska, svenska, unger-
ska, tunisiska filmer och många 
andra. Dokumentärer, filmessä-
er och spelfilmer som ”roar och 
oroar, engagerar, skapar debatt 
och ger nya perspektiv” skriver 
Folkets bio. På sina 20 biografer 
över hela landet vill de visa film 
som inte når de kommersiella 
biograferna och som har andra 
kvaliteter än de som drar in mest 
pengar.

Här kan du se vilka filmer som 
kommer under hösten, eller som 
nyligen har haft premiär. Fler fil-
mer är på väg fast datum för pre-
miären inte är bestämt ännu. Mer 
information hittar du på folkets-
bio.se.

åldersgräns: 11 år
regi: Ragnhild Ekner
längd: 72 minuter
språk: svenska
ursprungsland: Sverige
premiär: 8 september

Två blyga och inåtvända 
människor upptäcker att de 
drömmer samma dröm varje 
natt. Så småningom försöker de 
återskapa drömmen på dagen.

Regi: Ildikó Enyedi
Åldersgräns: 15 år
Längd: 116 minuter
Språk: ungerska, textad på svenska
Ursprungsland: Ungern
Premiär: 22 september

Animerad film om guldfisken 
Märta Proppmätt, som är van vid 
att vara ensam i sitt akvarium. 

Men så blir de fler som ska dela 
på resurserna.

Regi: Petra Revenue och Samir 
Arabzadeh
Åldersgräns: 7 år
Längd: 28 minuter
Språk: svenska
Ursprungsland: Sverige
Premiär: 23 september

Niilas bor med sin pappa i Bel-
gien, men på sommarlovet åker 
han till sin mamma och hennes 

nya familj i Lappland. Niilas har 
inte haft så mycket kontakt med 
sina mamma. Familjen är ren-
skötare och det är mycket som är 
nytt och ovant. Sommarlovet blir 
ett stort äventyr.

Regi: Meikeminne Clinckspoor
Åldersgräns: barntillåten
Längd: 78 minuter
Språk: nederländska och svens-
ka, textad på svenska
Ursprungsland: Belgien, Neder-
länderna, Norge och Sverige
Premiär: 7 oktober

Aurore är nyskild, arbetslös, 50 
år och snart mormor. Så träffar 
hon sin gamla ungdomskärlek – 
och kanske är det nu livet börjar?

Regi: Blandine Lenoir
Åldersgräns: ej angiven
Längd: 89 minuter
Språk: franska, textad på svenska
Ursprungsland: Frankrike
Premiär: 13 oktober

En dokumentär om en dans-
stjärna som lämnar sin karri-
är på danskompaniet Batshe-
va i Tel Aviv och återvänder till 
USA för att förverkliga sin egen 
danskonst.

Regi: Elvira Lind
Åldersgräns: ej angiven
Längd: 94 minuter
språk: engelska, textad på svens-
ka
Ursprungsland: Sverige och Dan-
mark
Premiär: 6 oktober

Trafikljusen blir blå 
 imorgon

 Om själ och kropp

Märta Proppmätt Cloudboy
Shapeshifters

Bobbi Jene

50 vårar

En dokumentär om Jussi, som 
levde för konsten, för graffitin 
och gänget som målade tåg och 
tomma tunnelbanestationer. En 
del gick vidare, men han stanna-
de kvar. Med stora drömmar om 
något annat, något bättre, på en 
trådsmal balansgång mellan kaos 
och kalas, skriver Folkets bio.

En filmisk essä med självbiogra-
fiska drag om migration och läng-

En scen ur dokumentären 
Bobbi Jene av Elvira Lind.
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Jan-Åke Eriksson
Bildredaktör 

Nordea gjorde i fjol en vinst om 41 miljarder 
kronor. Nu lämnar de Sverige för en sketen 
resolutionsavgift på några få miljarder. Bara 
sedan 2010 har de fyra största affärsbanker-
na, Handelsbanken, Nordea, Swedbank och 
SEB-banken, gjort nästan 600 miljarder kro-
nor i vinst.

Som om inte det räckte kan vi minnas Pana-
mahärvan, Bankakuten, placeringar i skatte-
paradis, penningtvätt, Africa Oil.

Nä, byt istället till en medlemsbank, där 
medlemmarna äger banken som en ekono-
misk förening med demokratiskt inflytan-
de. Till exempel JAK-banken (www.jak.se) 
eller Ekobanken (www.ekobanken.se). Det 
är dessutom banker som inte investerar i 
vapenproduktion och kärnvapen, eller fossil 
energi. 

Att byta bank behöver inte vara krångligt. 
Du vänder dig bara till den bank som du vill 
byta till. Banken ser till att dina konton hos 
den gamla banken avslutas, att pengar som 
du har på kontona förs över och nya konton 
och tjänster öppnas. Banken tar inte ut nå-
gon avgift för att göra själva 
bankbytet. Good luck in the 
moneyjungle!

Byt bank!
Redaktionens favoriter:

tan efter tillhörighet bortom na-
tionsgränserna. ”En intelligent 
och känslosam film om att känna 
nostalgi för något du aldrig upp-
levt” skriver Folkets bio.

Regi: Sophie Vukovic
Åldersgräns: ej angiven
Längd: 85 minuter
Språk: svenska
Ursprungsland: Sverige
Premiär: 20 oktober

Barnen från två gårdar bråkar 
om vem som ska ha makten över 
skejtladan. Reglerna är strikta 
och konflikten hålls i balans tills 
Malte flyttar in med sina kunska-
per om historiska slag och spel-
teori. Ett spännande äventyrs-
drama om lek och blodigt allvar, 
skriver Folkets bio. På Instagram 
kan man följa krig_the_movie och 
till exempel lära känna personer-
na i filmen.

Regi: Goran Kapetanovic
Åldersgräns: 11 år
Längd: 84 minuter
Språk: svenska
Ursprungsland: Sverige
Premiär: 27 oktober

En film om barn på barnens vill-
kor. Regissören har följt barnen 
på en förskola med sin kamera i 
ett år. "En film om det lilla i det 
stora och om konsten att vara 
närvarande medan livet pågår" 
skriver Folkets bio.

Regi: Margreth Olin
Åldersgräns: ej angiven
Längd: 89 minuter
Språk: norska, textad på svenska
Ursprungsland: Norge
Premiär: 3 november

 Hobbyhorse revolution

Dokumentär om ett gäng unga 
tjejer på väg att bli vuxna – hu-
mor, svärta, feminism, gemen-
skap och systerskap.

Regi: Selma Vilhunen
Åldersgräns: ej angiven
Längd: 90 minuter
Språk: finska, textad på svenska
Ursprungsland: Finland
Premiär: 24 november

Aids-aktivister i Paris på 1990-ta-
let. För att uppmärksamma 
människor på behovet av hjälp till 
de aidssjuka måste de ta till dras-
tiska metoder. En film som garan-
terat kommer att få ditt hjärta att 
bulta, skriver Folkets bio.

Regi: Robin Campillo
Åldersgräns: ej angiven
Längd: 140 minuter
Språk: franska, textad på svenska
Ursprungsland: Frankrike
Premiär: 1 december

Mariam kämpar för sina rättig-
heter och sin värdighet, men hur 
ska hon få rättvisa när de som ska 
skipa den ligger bakom brottet?

Regi: Kaouther Ben Hania
Åldersgräns: ej angiven
Längd: 100 minuter
Språk: arabiska, textad på svens-
ka
Ursprungsland: Frankrike, Sveri-
ge, Tunisien
Premiär: 8 december

 Barndom

Krig

120 slag i minuten

Skönheten och odjuren
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Bok: Brandvakten 
Författare: Sven Olov  

Karlsson  
Förlag: Natur och kultur

Suggestivt om  
skogen, elden 
och människan

E n gnista från en 
skogsmaskin landa-
de i det torra gräset 
en het julidag på ett 
hygge utanför Sura-

hammar. Maskinföraren borde 
ha haft en brandvakt med sig, nå-
gon som kollade att det inte bör-
jade brinna. Men en brandvakt 
ska ha lön och entreprenörerna 
konkurrerar med låga priser, så 
det fanns ingen. Gnistan tände 
eld på ett grässtrå, men maskin-
föraren såg det först när höga 
flammor slog upp. Då ringde han 
till SOS Alarm och åkte därifrån.

Så började den stora skogsbran-
den i Västmanland sommaren 
2014, den största i Sverige åtmins-
tone sedan 1950-talet, som brann i 
elva dagar och krävde tio miljoner 
liter vatten för att släckas. Den kom 
att drabba 13 800 hektar skog, slu-
ka eller skada 25 hus, tvinga fram 
evakuering av ett tusental per-
soner och döda en. Ända borta i 
Värmland i väster och Stockholm i 
öster syntes brandröken, och kän-
des på lukten.

Författaren Sven Olov Karlsson var 
en av dem som fick fly från elden 
och det var en osannolik slump 
att den inte tog just hans hus. I 
Brandvakten går han till botten 
med skogsbranden från flera oli-
ka håll: elden och människan, hur 
bränderna på jorden har ökat se-
dan vi människor kom till och 
hur de har accelererat alltefter-
som vi har blivit fler och fortsät-
ter att öka. Hur dagens skogsbruk 
gör skogarna känsligare för brän-
der och får bränderna att spridas 
snabbare. Klimatförändringarna 
som gör markerna mer och mer 
eldfängda och drivs på av brän-
derna – de orsakar 40 procent 
av klimatförändringarna, skriver 
han. Hur elden drabbade männ-
iskorna i området. De ekonomis-
ka prioriteringar som lät branden 
sprida sig och hindrade en snabb 
och effektiv släckning. 

Till exempel betalar inte 
skogsägaren Stora Enso sina en-
treprenörer för tid som de inte 
kan arbeta på grund av brand-
risk. Och kommunernas under-

dimensionerade räddningstjäns-
ter instruerades att släcka i den 
egna kommunen istället för att 
ta ett gemensamt grepp om hela 
branden.

Ur alla dessa detaljer växer obön-
hörligen ett mönster fram, en 
bild av hur eldens framfart i sko-
gen liknar människans på jorden. 
Varken elden eller människan vill 
något illa, men båda tycks vara 
lika blinda för sin egen påverkan 
i ett större perspektiv. Vad gäller 
elden är det självklart, men att vi 
själva som art fungerar likadant 
är något vi måste lära oss att för-
stå och parera.

Sven Olov Karlsson har gjort 
ett enormt arbete med sin bok. 
Han kan skog, inte minst skogar-
na i trakten – en del av den som 
brann var hans egen. Och han 
har satt sig in i allt runt bran-
den och gjort ingående intervju-
er med personer som på olika 
sätt påverkade förloppet eller på-
verkades av det. Det har blivit en 
faktatät, välskriven och sugges-
tiv bok, en dokumentär thriller, 
som det finns många anledning-
ar att läsa. Inte minst för den som 
arbetar med skog, brandbekämp-
ning eller kommunal förvaltning 
och politik. Men också för alla oss 
som vill förstå mer om allt detta 
och om människans livsvillkor på 
jorden.
Malin Bergendal

”Killfrågor.se är en stödjour. Vi för stöttande, 
normkritiska samtal för att främja jämställd-
het och förebygga våld hos unga killar. Vi lyss-
nar på berättelser och frågor som berör, och 
för samtal om normer som påverkar killars liv.

Killfrågor.se stärker killar att söka stöd, pra-
ta om känslor och tänka och agera mer jäm-
ställt. Vi för samtal som killar vill fortsätta, 
stöttar dem att utmana destruktiva normer 
och uppmuntrar dem att göra jämställda 
handlingar. Genom att ha trygga rum där kil-
lar kan prata och söka stöd förebygger vi kil-
lars och mäns våld.”

Så beskriver de aktiva bakom Killfrågor.se 
sin verksamhet på sajten. De stödjande samta-
len förs i en chatt som är öppen vissa tider i 
veckan och på dygnet, och de som ger stödet 
är volontärer från 20 år och uppåt, av olika kön 
och med olika bakgrunder. Där finns till exem-
pel psykologer, snickare och lärare. Alla har de 
gått en utbildning i att bli en bra stödperson 
och i ämnen som kan dyka upp i chatten. 

Killfrågor.se drivs av organisationen Män, 
som tidigare hette Män för jämställdhet. Nu 
söker de fler volontärer som kan chatta med 
unga killar ungefär tre timmar varannan 
vecka. Om du är intresserad kan du hitta mer 
info och anmäla dig på www.killfragor.se.
Malin Bergendal

Stöd killar för 
jämställdhet

Recension
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Vad står han och 
funderar på? Nu, 
30 år senare, finns 
en chatt som ger 
stöd till unga killar.
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Syre engagerar!

Såld
Det här var mer än vad jag 
visste i alla fall. Jag är helt såld 
för det fantastiska arbete ni 
som nyhetstidning gör över-
lag som kan leda till ett bättre 
samhälle och bättre värld <3
Bezz 

Lägg ner den tack! 

Jan

Hysteri
Jag håller inte med ledaren om 
Nackafallet. Jag tycker att hysterin 
är befogad. Glad att se att folk rea-
gerar. Det är demokrati och grun-
dat på det fria ordet. Det är för jäk-
ligt att det skattefinansieras.  I vissa 
kulturer tillåts månggifte men då 
ska man visa att man kan försör-
ja sin familj. Man kan inte ge sig 
iväg till ett annat land och förvän-
ta sig att bli försörjd på detta sätt. 
Jag kommer att fortsätta läsa er ut-
märkta tidning trots denna fadäs 
på ledarsidan.

Stig om Malin Bergensdals ledare i tis-
dagstidningen om den orimliga hyste-
rin kring  polygamfamiljen i Nacka.

Besviken
Efter att ha läst det första numret kan 
jag konstatera att fokus INTE ligger på 
miljö utan exempelvis politisera frågor 
som tiggeri och ta ställning i frågan. In-
tressant ämne förvisso men knappast 
en miljöfråga. Jag är besviken.

Anna

Människobajs
Jag vill ha bättre sophantering, kompos-
tering, och bättre återvinning. Och bort 
med alla sopor i vår huvudstad där barn 
och vuxna ska ta sig fram. Det är så äck-
ligt när man ska gå till jobbet och är nära 
att trampa i människobajs. Har hänt 2 
gånger på 1 vecka nyligen.  När det finns 
en plan som jag kan stötta, så kan jag bi-
dra med pengar. 

Lena

Propaganda
V/MP-propaganda ...  
varken mer eller mindre.

Anders

Vänstervriden
Ännu en alltför vänstervriden 
medial "nyhetsförmedlare" helt i 
klass med ETC, Fria och Politism.

PG

Nej tack
Inte så grön om ni ska sälja 
den i pappersform. 

Så nej tack!

Serif

Galna
Världen vore bättre utan 
galna idéer... 

Michael

Bästa
Hela tidningen var denna gång 
riktigt läsvärd. Av de tre alterna-
tivblad jag brukar läsa är ni det 
bästa (alltså inte dagspress).
Per

Äntligen
Skönt att någon äntligen säger som det är.

Magnus om Hannah Lemoines krönika ”Skapa 
jobb” – en falsk politisk helig graal

Vänsterprojekt
Jag har läst flera nummer av Syre tidigare men jag 
kom fram till att det fram-för allt är ett vänsterpro-
jekt. 

Mauritz 

Jättebra tidning!Maud

Skratta

Kallar er grön och är ännu en fy-

sisk tidning, tillåt mig skratta!

Sofia

Keshes 
Kommer ni att undersö-
ka Keshes uppfinningar 
när det gäller fri energi?

Rosita

Föredöme
Mycket bra som vanligt! Christi-
an är ett föredöme när det gäller 
denna typ av texter. 

Andreas om Christian Engströms En 
human nollvision i narkotikapolitiken.

Krossa
Det är alltid ett jääää tjat 
om skolor bostäder in-
vandring. Men för guds-
skull Gör något för djuren. 
Krossa Djurfabrikerna Cir-
kus med djur, Djurparker. 

Elizabeth 

Fortsätt 
Gillar blandningen, 
formatet och lagom 
mycket innehåll. Inte 
pappersslöseri på 
hejdlöst mycket an-
nonser. Vv fortsätt i 
den stilen.  

Lena
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Tack Gud för 
lesbiska förebilder

Läsarnas:

Att känna sig ensam i världen om en 
hemlighet som man aldrig kan berät-
ta för någon är svårt för ett litet barn. 
Mustis Persson skriver på Läsarnas 
om hur viktigt det är med förebilder.  

E tt femårigt barn sitter på gungan 
i bara nattlinnet, det är troligtvis 
juli och absolut tidigt på morgo-
nen. Utifrån sett är det säkert en 
rogivande bild för många; idyl-

lisk svensk högsommar, potatisblast i jorden, 
blonda barn som leker och en aning för myck-
et alger i Östersjön. 

Bakom de fjuniga hårstråna sprakar tan-
karna runt i hög fart. Högst hemliga bilder, 
förvirrande ord, drömska begär, tankar som 
inte vågar vandra så långt behovet finns. 

Jag tar fart med benen igen. Tänker igenom 
resonemanget igen. Kommer till samma slut-
sats, igen. Kvar finns frågorna. Varför är poj-
kar så tråkiga? Nästan alltid fula? Jag känner 
mig dum, skammen kryper på. Det är inte de-
ras fel, det vet jag, men jag kan inte heller lju-
ga för mig själv. Måste medge åtminstone en 
enda gång att flickor alltid är så mycket mer 
intressanta. Bättre, sötare, roligare.

Vilken dröm att få bli kär i flickor, tänkte Mustis när hen var barn. 

Läsarnas

Känslan och minnet av orättvisan försvann 
aldrig. Under julimorgonen kretsade den 
kring det ovärda att som flicka behöva bli för-
tjust i pojkar. Det var så enormt orättvist att 
pojkarna skulle få bli kära i flickorna, vilken 
dröm att få bli det.  Bland ilskan och förvir-
ringen strilade också en försiktig rädsla. Vå-
gade inte tänka tanken jag ändå inte förstod 
fullt ut. Lovade mig själv där och då att aldrig 
någonsin säga ett ord till någon. Lättad av att 
desperationen försiktigt lade sig, uppgiven-
heten som samtidigt stannade kvar.

Hela 25 år har gått sedan morgonen på gung-
an. Doftminnet av solvarma barr hänger kvar 
än idag, starkt. Jag tänker ofta på den stun-
den, och sorgen blir varje gång svindlande i 
mig. Griper tag. 

Häromdagen såg jag filmen Silvana – Väck 
mig när ni vaknat på Victoriabiografen till-
sammans med tre queera vänner. Den hand-
lar delvis om förebildsfenomen, och Silvana 

själv berättar att hon gärna axlar rollen som 
lesbisk förebild, delvis utifrån ansvarskäns-
lor. För hur hade det varit att ha en lesbisk fö-
rebild som henne när jag var barn? Som inte 
bad om ursäkt för sin existens, eller vägrade 
leva villkorad och tolererad av normsamhäl-
let. Om inte avgörande, så jävligt viktigt.

Mindre än tre minuter in i filmen gråter jag. 
Känner tacksamhet, glädje och ilska om vart-
annat. Fylls av ett syskonskap och att kampen 
måste fortsätta. Jag tänker på alla femåring-
ar som gungat den här kalla sommaren och 
tänkt att det är något fel på dem. Att det här 
måste förbli en hemlighet resten av livet. 

Jag tänker på dem, och att om inte jag, Sil-
vana och alla våra hbtq-syskon tar kampen 
för att bit för bit rensa bort heteronormerna 
i samhället och självhatet inom oss, vilka ska 
då göra det?

Foto: D
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Mustis Persson 
Journalistikstuderande och feministisk slagverkare
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Du missade väl inte 
tisdagstidningen?

Malin Bergendal
Glöd – Ledare

”Problemet är inte polygamin i sig. Det 
finns människor som helt lagligt och frivil-
ligt lever i polyamorösa förhållanden och 
gärna skulle gifta sig om de fick.”

Den orimliga hysterin kring 
polygamifamiljen i Nacka

Radar – Nyheter

tidningensyre.se/nummer

Lönelyft skapar splittring i  
lärarkåren 
De statliga satsningarna på högre lärarlöner 
har givit en del lärare ordentligt mer i plån-
boken. Men satsningarna har också skapat 
splittringar i lärarkåren, enligt Riksrevision-
en som ber regeringen att tänka om.

Lönelyft upplevs som orättvisa.
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Havssköldpaddorna har blivit fler
Havssköldpaddan är på frammarsch. Det 
konstaterar forskarna bakom en internatio-
nell studie publicerad i Science Advances 
där man tittat närmare på situationen för 
havssköldpaddor i olika delar av världen, 
rapporterar Vetenskapsradion.Havssköldpaddorna har med hjälp av naturvårdande insatser blivit fler. 
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Män och högerextrema bakom 
de flesta hoten mot journalister
Nästan varannan journalist har under sin 
tid i yrket hotats eller trakasserats. Under 
fjolåret utsattes var fjärde journalist. Vanli-
gast är att högerextrema grupper står bak-
om hoten, visar en undersökning samman-
ställd vid Göteborgs universitet.

Hyrbolag säljer dyra läkare  
via dotterbolag 
Landstingen försöker bromsa kostnaderna 
för hyrläkare genom att binda hyrbolag via 
ramavtal med fasta prislistor. Men när lands-
tingen ber om läkare från de upphandlade 
bolagen är det inte alltid de får svar. I stället 
hyrs läkare ut via bolagens dotterbolag i di-
rektupphandlingar för mycket högre priser.

Många journalister hotas i jobbet.

Foto: Fredrik S
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FN: Israel fortsätter bygga  
fler bosättningar
Israel fortsätter att bygga bosättningar på 
det ockuperade Västbanken i ett högt tem-
po och trotsar kraven från FNs säkerhets-
råd, uppger FN.

Trumps sjukvårdsförslag  
verkar dödsdömt 
Nu ser det omöjligt ut för USAs president 
Donald Trump att få igenom det senaste 
sjukvårdsförslaget, tänkt att ersätta Oba-
macare. Ännu en republikan är emot den 
omarbetade versionen.

Libanons president vill skicka 
hem flyktingar 
Den libanesiske presidenten Michel Aoun 
säger att han vill att cirka 1,5 miljoner sy-
riska flyktingar som bor i Libanon från och 
med nu ska börja återbördas hem – frivil-
ligt eller inte frivilligt.
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Mitt liv som  
göteborgare

Glöd – Masoud Vatankhah

”Jag minns att jag blev 
erbjuden en tjänst som 
fältare i Bergsjön. De 
var glada att jag som 
själv bor i området 
hade sökt tjänsten.”

Zoom
Många frivilliga i  
räddningsarbetet i Mexico City  
På samma sätt som efter den förödande 
jordbävningen 1985 gav sig mängder av fri-
villiga ut för att delta i räddningsarbetet ef-
ter förra veckans katastrof i Mexico City.

Jordbävningen ledde till att många hus störtade samman och många fler blev så svårt skadade att de inte längre är 
säkra. På bilden genomför brandmän en inspektion av ett av de hus som fått så svåra skador att det måste rivas.
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”Jag sprang till skolan 
för att hämta mina barn 
och gick sedan hem för 
att se hur min bostad 
hade drabbats”
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Du läser alla artiklar som puffas för på detta  
uppslag på tidningensyre.se/nummer. 

Du skapar som prenumerant ett konto genom att gå in på tidningensyre.se/lost-
password. Får du problem mejla prenumeration@tidningensyre.se.

Pensionsfonder på tur i  
ITUCs klimatkrig 
Världsfacket ITUC driver krig mot klimat-
förändringarna och anser att den globala 
ekonomin är omringad av girighet. – Ingen 
kan överleva i en värld där medeltempera-
turen stiger tre eller fyra grader, säger ge-
neralsekreterare Sharan Burrow.

Protester i Berlin efter AFDs 
valframgångar 
Det tyska valresultatet blev en obehaglig 
överraskning både för Angela Merkels krist-
demokrater och för Socialdemokraterna 
med Martin Schulz i spetsen. Båda partierna 
har gjort ett katastrofval – och i förbundsda-
gen kommer de snart att få samsas med hö-
gerpopulister.

Kurdisk omröstning mött av 
glädje – och hot
Trots nya hot och varningar från grannlän-
derna har irakiska Kurdistan folkomröstat 
om självständighet. Den historiska dagen 
präglades av såväl glädje som nervositet – 
och i det omstridda Kirkuk har utegångs-
förbud införts.

Stämningen var god på många håll när irakiska Kurdistan genomförde en 
efterlängtad folkomröstning om självständighet.

Natalie Goldman är utanför AFDs valvaka för att pro-
testera mot högerpopulisternas framgångar i valet. 

Masoud Vatankhah
Sociolog och fritidspedagog, 

fristående krönikör i Syre



Min ideologiska utgångspunkt är så 
extremt enkel, men konsekvenser-
na jag drar av den kan verka mot-
sägelsefulla och det är de ofta, åt-
minstone om man utgår från att 

den värld vi lever i i dag är den enda möjliga och 
eftersträvansvärda. 

Ingen människa har rätt att styra över någon an-
nan. Aldrig. En enkel princip. Inte unik. Tvärtom. 

Det är ett av högerns mantran. Individens fri-
het. Men det är individens frihet begränsad av en 
mycket stark, tydlig och ojämlik struktur som går 
ut på att majoriteten av människorna måste säl-
ja sin frihet för att överleva. Den senfeodala kapi-
talismen. Jag diskuterar gärna pengars frihet och 
ägande.

Men problemet är bara att resonemanget så 
sällan tar steget upp från den egna plånboken till 
förnuftet. Inte sällan argumenterar folk för att de 
inte ska behöva betala skatt för saker som de inte 
vill ha. Inte helt främmande för en frihetlig per-
son. Men plånboksargumentet bygger på ren själv-
iskhet. Och på att den som använder det inte har 
tänkt. Alls.

I ett solidariskt och frihetligt samhälle skulle det 
inte finnas skatt i dagens mening. Det är själva 
idén med en frihetlig ideologi, vi vill ju inte ha nå-
gon stat. Alls. Men livet måste ju funka här och nu. 
Och då behövs skatter. Och då måste jag betala för 
sånt jag inte gillar. Det militära försvaret. Fängel-
ser. Majoriteten verkar tycka att det ska finnas. 
Trots att jag inte gillar det raka majoritetstänkan-
det pröjsar jag. Lydigt. Det är en rätt stor skillnad 
mot när Herr Ego skriker:

– Varför ska jag betala för skolor? Jag har ju inga 
barn! 

Om vi, utan andra förändringar, bara tog bort alla 
skatter och avvecklade staten, vad skulle hända? 
Skulle Herr Ego få mer pengar? Skulle han få be-
tala 25 procent mindre för maten om momsen 
försvann? Skulle han få ut alla de 50 000 kronor 

som hans månadslön kostar hans arbetsgivare inn-
an sociala avgifter, skatt och liknande? I ett teore-
tiskt lyckorike, ja. Men knappast här och nu. Mak-
ten över våra behov förflyttas bara från staten till 
kapitalet.

Om vi ändå fortsätter, trots att vi antagligen inte 
kommer att tjäna många spänn på det, så lever vi 
i en värld utan försvar, rättsväsende, utbildnings-
väsende, vård, järnvägar, vägar. Skulle bli rätt job-
bigt efter ett tag. Så vi skulle ändå vilja ha de där 
grejerna fixade. 

Men kapitalismen är ännu kassare på att admi-
nistrera ansvar rättvist än staten, så antingen skul-
le det bli ett tämligen kasst samhälle eller så kom-
mer ett frihetligt samhälle att kunna växa fram. Ett 
där människor är verkligt fria som individer och 
där samhället är uppbyggt av enheter grundade på 
frivilligt ingångna avtal mellan människor.

Utopiskt och kanske flummigt, men inte helt otänk-
bart och ganska skojigt. Kanske är en aggressiv hö-
gerståndpunkt i relation till staten en bra väg till 
ett frihetligt och kommunistiskt samhälle, i ordens 
egentliga betydelse?

Knappast. Jag tror inte att det är så enkelt. Och 
inget vettigt politiskt tänkande kan bygga på att ut-
opin redan är här. Inte mitt heller.

Skattefri revolution?
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Elgitarrer. Alla!

Jerker Jansson
 Författare, musiker och 

  fristående krönikör i Syre 

Glöd - Jerker Jansson
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