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Alternativet i svensk press 
Sanningens ögonblick
Klimatkrisen är inget spöke. Så 
varför säger inte regeringen 
sanningen? För om obevisade 
påståenden ställs mot fakta kan en 
illusion skapas av att även vad som 
är vetenskapligt bevisat bara är 
påståenden, skriver Ralph Monö på 
Opinion.                Sidan 2

Svårt främja cykling
Att främja ökad cykling är bra, 
det är man överens om från 
samhällsledande håll. Under 
pandemin ledde ökad cykling på 15 
procent i Göteborg under 2020 till 
en samhällsekonomisk besparing på 
drygt en miljard kronor.    Sidan 3

Nytt klimatevent
Klimataktion bjöd in till ett 
framtidsforum med föredrag, 
panelsamtal, seminarier och 
verkstäder i Folkets hus i 
Bagarmossen. Rikard Rehnbergh 
var på plats.     Sidan 4

Guldjakt förvärrar skövling
Stora skogsområden skövlas 
varje år i Zimbabwe – och en 
av de främsta orsakerna är den 
omfattande illegala gruvdrift som 
bedrivs i det fattiga landet.   Sidan 5

Matkrisen kan förvärras
FN:s livsmedelsprogram har redan 
varnat för att världen står inför 
en mycket stor hungerkris. Att 
Ryssland nu dragit sig ur avtalet om 
ukrainsk spannmålsexport innebär 
ytterligare risker.    Sidan 5

Storstilad jazz
Årets upplaga av Stockholms 
jazzfestival bjöd på en hel del 
prominenta internationella gäster 
såsom Ledisi, Rhoda Scott, Shai 
Maestro och Immanuel Wilkins.   
    Sidan 12

Veckans recept
Liza Ahnland bjuder på recept på 
pumpakaka med kokos.   Sidan 13

Debatt: Skydda skogen
Regeringen bör lyssna på 
vetenskapen och folkets vilja 
och agera för en ökad biologisk 
mångfald i våra skogar, skriver 
Johanna Lindegaard.   Sidan 14
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Picasso i Uddevalla
I konsthallen på Bohusläns museum visas 
under hösten utställningen I Picassos öga 
– ett urval av hans grafi ska verk. I utställningen 
presenteras ett 60-tal av Pablo Picassos 
grafi ska verk.                Sista sidan
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Sveriges nya statsmi-
nister påstod nyligen 
att Sverige blev ”en av 
världens första, nästan 
helt fossilfria industri-

nationer” redan för 50 år sedan. 
Riksdagsledamoten Elsa Wid-
ding i stödpartiet SD förnekade 
i samma veva att klimatkrisen har 
stöd i vetenskapen. Beteendena 
får mig osökt att tänka på en av 
Gunilla Bergströms barnböcker 
där en orolig Alfons Åberg ropar 
ut i natten:

– Stick du stygga spöke, för du 
fi nns ju inte!

Men klimatkrisen är inget 
spöke. Fakta fi nns inte längre 
bort än hos Naturvårdsverket. 
Och i FN:s klimatpanels sjätte 
rapport (från 2021) som grundar 
sig på inte mindre än 14 000 
forskningsstudier med 78 000 
kommentarer från experter och 
myndigheter.  

Så varför säger inte regeringen 
sanningen? Vill man egentligen 
ha en debatt om klimatfakta? 
För om obevisade påståenden 
ställs mot fakta kan en illusion 
skapas av att även vad som är 
vetenskapligt bevisat bara är på-
ståenden. Då kan ju var och en 
välja en klimatåsikt som det pas-
sar. Och regeringen kan slingra 
sig ur ansvaret. 

Det är väldokumenterat att 
vi människor helst tycker och 
handlar precis som den grupp 
vi identifi erar oss med. Profes-
sor Karl Wennberg i Linköping 
undersökte för några år sedan hur 

politiska ledare i OECD:s länder 
handlade inför pandemihotet. 
Han fann att politikerna inte 
fattade beslut om motåtgärder 
utifrån relevanta fakta, som till 
exempel antal covidfall, dödstal 
eller intensivvårdskapacitet. I 
stället sneglade de först mot vilka 
åtgärder grannländerna redan 
vidtagit och gjorde likadant. 

Regeringspartierna och stöd-
partiet SD har etablerat sig som 
en sådan grupp av samhörighet. 
De bekänner sig till en konser-
vativ världsbild som har rötter i 
1700- och 1800-talen. Det var 
den tid då prästen, brukspatron 
och mannen regerade i socken 
och samhälle – en tid av starka 
traditioner, religiös indoktri-
nering och underkastelse för 
auktoriteter. 

I denna världsbild är numera 
invävd marknadsekonomi, eko-
nomiskt tillväxt utan slut och 
människans ”rätt” att tämja 
naturen för sina egna syften. 
Sverigedemokraterna har bidra-
git till denna världsbild med 

1900-talets nazism. Men även 
socialismen har sina politiska 
rötter i sekelgamla föreställ-
ningar om människa och natur.
Partier som hämtar sin kraft ur 
överspelade världsbilder har na-
turligtvis inte lätt att hantera vår 
tids stora utmaningar. Att lösa 
dem kräver en helt annan syn på 
människa, natur, miljö, resurser 
och vad som är utveckling. Som 
psykologen Adam Grant skrivit: 
”Vi skrattar åt människor som 
fortfarande använder Windows 
95, samtidigt som vi håller fast 
vid åsikter vi ska! ade oss 1995.” 
Fast när det gäller politiken får 
vi nog justera århundradena till 
1895 eller 1795.  

Inte oväntat är den nya re-
geringsförklaringen en kompott 
på urmodigt tänkande. Här 
prioriteras överspelad teknologi 
som kärnkraft och ohållbar re-
sursanvändning. Socialt ligger 
fokus på hårdare stra! , en be-
prövad metod som gångna tiders 
politiker och svavelosande väck-
elsepredikanter använt för att 
skrämma till lydnad. Hämnden 
kan vara ljuv, men den uppnår 
sällan positiva resultat. Det gör 
däremot kunskap om proble-
mens underliggande orsaker. Inte 
bara gängkriminalitet ska stra! as 
utan också människor som söker 
skydd från katastrofer i de länder 
de varit tvungna att lämna. Och 
bistånd till människor som råkar 
bo i ett fattigt, katastrofdrabbat 
land ska i första hand tjäna syften 
som är bra för Sverige. 

Miljödepartementet som ju 
regeringen nu tänker avska! a är, 
liksom andra departement och 

verk, avsedda som en resurs för 
att en regering ska kunna förstå 
och hantera de områden där den 
ska agera. Och för att statsminist-
rar och ledamöter i riksdagen inte 
ska behöva säga dumheter. 

Att ignorera eller förvanska 
sanningen är som vi vet den 
auktoritära ledarens signum. 
Sanningen är farlig eftersom den 
kan underminera hans makt och 
avslöja hans inkompetens att sty-
ra på ett sätt som är bra för sam-
hällsmedborgarna. Osanningar 
rullade ur munnen på förre 
brittiska premiärministern Boris 
Johnson. Han lyckades till sist 
genomföra Brexit, men följderna 
har blivit ett ekonomiskt kaos 
för landet. Torypartiets främsta 
fi nansiär Guy Hands menar att 
britterna som följd kan bli fat-
tiglappen bland Europas natio-
ner. I USA har förre presidenten 
Donald Trump lyckats polarisera 
en hel nation genom fl er lögner 
än någon kan räkna. Den mest 
skrämmande för demokratin 
är nog de obevisade men ännu 
pågående anklagelserna om att 
valfusk berövade honom segern 
2020. 

En man som såg lögnen som 
en politisk strategi var Adolf 
Hitler: ”Gör lögnen stor, gör 
den enkel, fortsätt säga den och 
så småningom kommer de tro 

på den.” Att den gör stor skada 
för landets befolkning verkade 
inte ha något intresse i sam-
manhanget.

Bara för några dagar sedan pre-
senterades ännu en alarmerande 
rapport från FN:s miljöorgan. 
" e Guardian sammanfattade: 
”Det fi nns ingen trovärdig väg 
framåt i dag att förhindra att 
jordens temperatur överstiger 
1,5  °C. Misslyckandet att minska 
koldioxidutsläppen betyder att 
det enda sättet (min kursivering) 
att minska de värsta följderna av 
klimatkrisens följder är en ”snabb 
omställning av samhällena”.  

Till det svårsmälta för oss som 
fortfarande vill överleva på vår 
jord är att den svenska statsmi-
nistern tydligt tagit avstånd från 
någon sådan omställning. Ska vi 
alltså hellre dö för lögnen att nu-
varande livsstil kan bibehållas när 
resurserna sinar, temperaturen 
stiger, livsmedel inte längre går 
att odla och kusterna översväm-
mas av isarnas smältvatten?    

Svenska folket behöver politi-
ker som står upp för sanningen 
och tar ett ansvar. Varför är op-
positionen så tyst när högern 
skränar i sin regering? Det är dags 
för oss, svenska folket, att ryta till 
så det hörs vida omkring. 

Ralph Monö

Ralph Monö.

Foto: privat

Robert Nyberg
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Svensk ekonomi står inför hårdare tider
 Svensk ekonomi bedöms vara i en lågkonjunktur 2023 samti-

digt som arbetslösheten stiger. Hög infl ation och stigande räntor 
pressar nu hushåll och företag. Det visar fi nansdepartementets 
senaste prognos för den ekonomiska utvecklingen vilken presen-
terades av fi nansminister Elisabeth Svantesson (M) måndagen den 
31 oktober. 

– Prognosen för svensk ekonomi är dyster och det fi nns be-
tydande risker att utvecklingen blir sämre än i huvudscenariot, 
säger fi nansminister Elisabeth Svantesson enligt ett pressmedde-
lande. 

– Det är därför viktigt att den svenska fi nanspolitiken är väl av-
vägd både i förhållande till behovet av att få ned den höga infl a-
tionen och för att kunna hantera nedgången i ekonomin. 

Elisabeth Svantesson säger vidare att regeringen prövar samtliga 
reformförslag mot det ekonomiska utrymmet och det fi nanspoli-
tiska ramverket, samt att ordning och reda i de o! entliga fi nan-
serna är en prioriterad uppgift.      Liza Ahnland

Förslag på höjd reparationsmoms 
 Regeringen och Sverigedemokraterna vill höja momsen på re-

parationer av bland annat cyklar och skor, från dagens sex procent 
till tolv procent. Det framgår av ett pm från fi nansdepartementet, 
som SVT Nyheter rapporterar om. Momshöjningen föreslås träda 
i kraft från och med den 1 april nästa år. Förslaget antas minska 
efterfrågan på tjänsterna som omfattas, men läggs ändå fram med 
motiveringen att man vill strömlinjeforma momssystemet, enligt 
SVT. 

Miljöpartiets språkrör Per Bolund är kritisk mot förslaget. I ett 
Twitterinlägg frågar han sig om ”man ska skratta eller gråta”.

”Det viktigaste för regeringen när världen är i en klimatkris och 
Sverige på väg in i en ekonomisk kris är att göra det dyrare för 
småföretag som reparerar våra prylar”, skriver Bolund. 

Märta Stenevi kallar det ”symbolpolitik för klimatförnekelse”. 
Hon menar att regeringen medvetet gör det dyrare att göra kli-
matsmarta val.  

Den tidigare MP-ledamoten Lorentz Tovatt är även han kritisk: 
– De skojar verkligen inte med sitt miljöhat.     Anna Henriksson

Bedragare utnyttjar höga elräkningspriser
 Elleverantören E.ON rapporterar i dagarna via en pressrelease 

att bedragare använt sig av de höga elpriserna för att lura deras 
kunder att logga in med sin bankdosa eller e-legitimation under 
förevändning att kunderna skulle få pengar tillbaka.

Svenska Kraftnät har presenterat ett förslag till elpriskompensa-
tion. Ska det bli verklighet måste Energimarknadsinspektionen 
först godkänna förslaget.

– När det väl är beslutat kommer E.ON att informera våra 
kunder om hur utbetalningen ska ske. Det kommer inte att ske 
per telefon, säger deras telesperson Mikael Bladh.        Sofi e Björck

Utmaning att främja 
ökad cykling
Att främja ökad cykling är 
bra, det är man överens 
om från samhällsledande 
håll. Under pandemin ledde 
ökad cykling på 15 procent 
i Göteborg under 2020 till 
en samhällsekonomisk 
besparing på drygt en mil-
jard kronor. 25 människoliv 
beräknades ha sparats på 
grund av minskade utsläpp 
och ökad motion. 
Transportstyrelsen kom i da-
garna med andra delen av sin 
rapport om hur trafi kregeländ-
ringar skulle kunna leda till mer 
cykling, en utredning beställd av 
regeringen.

Christopher Patten, utredare 
på Transportstyrelsen, framhål-
ler dock att de viktigaste para-
metrarna för om man väljer att 
ta cykeln är om platsen man 
ska cykla till ligger på lagom 
avstånd, hur vädret är samt hur 
välutvecklad infrastrukturen är.

Svaret om de första regeländ-
ringarna som regeringen ville att 
Transportstyrelsen skulle utreda 
kom i våras. Det gällde förslag 
om regeländring vid cykling vid 
enkelriktat och omkörning/cyk-
ling i bredd.

Transportstyrelsen kom i rap-
porten fram till att cykelreglerna 
är bra som de är. Redan nu kan 
man skapa möjligheter för cyklar 
att slippa enkelriktat på enkel-
riktade gator genom att anlägga 
en enskild cykelbana. Att till-
låta cykling från motsatt håll på 
själva den enkelriktade gatan dä-
remot skulle leda till kollisioner 
och bryta mot internationella 
konventioner angående vägtrafi k 
som Sverige anslutit sig till.

Inte heller förslaget att ändra 
reglerna för att medge cykling i 
bredd som standard fi ck grönt 

ljus från Transportstyrelsen. 
Huvudregeln är att cyklister ska 
cykla på led på höger sida. Men 
om det kan ske utan fara eller 
olägenhet i trafi ken är det redan 
i dag tillåtet att cykla i bredd. 
Utredaren Christopher Patten 
menade att reglerna redan har en 
lämplig avvägning mellan trafi k-
säkerhet och tillgänglighet.

Ytterligare ett förslag var att 
skapa en tvingande regel om att 
omkörning av cyklister måste 
ske genom fi lbyte. Det menade 
Transportstyrelsen bara skulle 
leda till onödig ilska gentemot 
cyklister och orsaka att lång-
tradare och bussar inte skulle 
kunna köra om dem.

De förslag på regeländringar 
som utredningen gav svar på 
den 31 oktober i utredningens 
del två gällde bland annat att 
ge cyklister undantag vid röd 
stoppsignal vid högersväng, att 
införa allgrönt, vilket innebär att 
alla cyklister får grönt samtidigt 
i en korsning med trafi ksignaler 
och alla övriga trafikanter då 
har rött.

Transportstyrelsen menade att 
dessa förslag inte skulle gå att 
genomföra med trafi ksäkerheten 
i behåll. 

I utredningens del två kon-
staterar Transportstyrelsen att 
”en cyklist kan vara barn, vux-
en, äldre, personer med funk-
tionsnedsättning, erfaren eller 
nybörjare. Detta ställer extra 
höga krav på samspelet mellan 
olika cyklister, men också på 
relationen till andra trafi kanter. 
Samspelen måste beaktas för att 
cyklingen ska kunna öka och bli 
säkrare”.

Transportstyrelsen lämnar för-
slag på några mindre ändringar 
angående cykelregler, exem-
pelvis att bilparkering inte ska 

vara tillåten alls inom områden 
som är utmärkta som cykelled. 
Transportstyrelsen konstaterar 
att infrastrukturen en längre 
tid varit byggd med bilen som 
norm och att biltrafi kens behov 
och villkor med nödvändighet 
kommer att få stå tillbaks vid 
ökat satsning på cykling.

Pandemin ledde t i l l  att 
cyklingen i Göteborg under 
2020 ökade med 15 procent. 
Detta ledde enligt Sweco till 
samhällsekonomiska vinster 
på en miljard och till att 25 
personer räddades från en för 
tidig död på grund av förbättrad 
luftkvalitet och ökad motion, 
rapporterar SVT. 

Även Handelskammaren har 
kommit med en utredning om 
cykling. Här är målet att främja 
ökad cykling i Stockholmsregio-
nen för att man ska kunna kon-
kurrera med andra huvudstäder 
om hållbarhetsmålen och där-
med behålla sin attraktionskraft 
internationellt. Handelskam-
maren sätter upp som mål att 
2030 ska 20 procent av resorna 
i länet genomföras med cykel 
och 70 procent av befolkningen 
ska cykla till sina arbetsplatser 
på under 30 minuter. I dag sker 
sju procent av alla resorna i länet 
med cykel.

Några förslag för att främja 
ökad cykling som Handelskam-
maren kommer med är att det 
ska finnas en särskild utbild-
ning för cykelmekaniker. Man 
föreslår också att en procent av 
bilparkeringarna i Stockholm 
ska göras om till cykelparke-
ring för elsparkcyklar och att 
accelerera utbyggnaden av det 
regionala cykelvägnätet såväl 
som det kommunala.

Sofi e Björck

Sju procent av resorna i Stockholm sker med cykel. Målet är det ska vara öka 20 procent 2030.

Foto Lisa Sim
onsson

Nollutsläpp vid avgasröret från 2035 
 Nu har den första delen av EU:s stora 

klimatpaket, Fit for 55, förhandlats färdigt 
mellan EU-kommissionen, EU-parlamen-
tet och Ministerrådet. Överenskommelsen 
innebär en skärpning av koldioxidkraven på 
försäljningen av nyproducerade bilar inom 
hela EU, där bilarna 2035 ska ha nollut-
släpp vid avgasröret. 

 – Att EU nu har enats om ett stoppda-
tum för bilar med förbränningsmotor är 
ett helt nödvändigt beslut om vi ska ha en 
chans att uppnå en fossilfri fordonsfl otta 
och kraftigt minska utsläppen. Men vi 
hade klarat av ett tidigare stoppdatum. Jag hade velat se ett tio år 
tidigare stoppdatum än vad som nu blivit överenskommet, säger 
Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker.

Volvo Cars har meddelat att man kommer att sluta sälja bilar 
med förbränningsmotor 2030, Audi 2033 och Volkswagen någon 
gång mellan 2033 och 2035. 

 – Faktum är att många stora biltillverkare redan satt tidigare 
årtal än 2035 – det är marknaden som driver på utvecklingen, 
inte politiken. Det borde ha varit tvärtom. Att fi ra 2035 som 
stoppdatum som en stor seger när marknaden själv redan kom-
mer ha fasat ut bilar med förbränningsmotor fl era år tidigare är 
att skicka ut en felaktig signal om att det här är ett modigt beslut. 
Det är det inte, säger Jakop Dalunde (MP).      MM

Foto: M
iljöpartiet

Jakop Dalunde.

Från 2035 ska alla nya bilar ha nollutsläpp vid avgasröret inom 
hela EU. 
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I gemytliga Folkets hus i 
Bagarmossen bjöd Kli-
mataktion in till ett fram-
tidsforum med föredrag, 
panelsamtal, seminarier 

och verkstäder. Alltifrån fram-
tidsstaden Notterdam som till 
skillnad från verklighetens stä-
der uppnått klimatneutralitet 
till år 2045, enligt Parisavtalet, 
till workshops att lära sig skriva 
insändare, debattartiklar och 
dylikt för att sätta press på politi-
ker, politruker och pappersvän-
dare så att ovan förverkligas.

På lördagen håller ekologen 
Pella Thiel ett av sina många 
föredrag om ekocid, naturmord, 
som Miljömagasinet skrivit om 
vid otaliga tillfällen. ! iel inleder 
med att förklara hur enkel grund-
premissen är, men också hur svår 
implementeringen tycks vara. Det 
är egentligen inget kontroversiellt 
med att lägga ekocid – ett femte 
brott mot freden och mänsklig-
heten – till Romstadgan, bara att 
det går så segt.

– Vi tycks sakna alternativ, ett 
alternativ till den klimatförstö-
rande livsstilen, ett paradigm-
byte, systemskifte helt enkelt, 
menar ! iel.

! iel citerar pionjären Elin 
Wägners ord om att ”fred med 
jorden” är troligare i vår tid än 
”fred på jorden” och illustrerar 
med sitt fältarbete i Yasuni na-
tionalpark, Ecuador, som fi ck 
henne själv att blir aktivist för 
20 år sedan. Nationalparken 
hyser alla juridiska skydd som 
tänkas kan. Ändå genomkorsas 
den av breda motorvägar till för-
mån för gruv- och träindustrin, 
ändå peppras den av jättelika 
skyltar som signalerar gas- och 
oljeprospekt (Shell, Texaco, BP). 
Hela reservatet är i själva verket 
inmutat.

– OK, om vi inte kan skydda 
ett område som Yasuni, vad kan 
vi då skydda? frågar sig ! iel.

Fördelen med en implemen-
terad ekocid (enligt lag) är att 
den då i likhet med genocid, 
folkmord, blir internationellt 
överordnad alla national- och 
delstaters lagböcker, bestäm-
melser och beslut. Defi nitionen 
skulle lyda ”Olaglig eller hän-
synslöst brott” och att ”insikten 
om”, inte nödvändigtvis ”inten-
tionen” att begå brott mot eller 
på naturen. En implementering 
har åtminstone stöd hos FN:s
nuvarande generalsekreterare 
António Guterres, som inte drar 
sig för att tala klarspråk om vart-
hän vi är på väg i takt med att 
klimatpanelen IPCC:s rapporter 
blir allt mer alarmerande.

Härvidlag kan den svenska 
skogsindustrin och ”den svenska 
modellen” åberopas, med dess 
storskaliga kalhyggen och stora 
statliga skogsinnehav. Skogsbo-
lagen har väl inte den direkta 
intentionen att förstöra skogen, 
miljön, ekosystemen men väl att 
tjäna pengar. Alla rapporter från 
lantbruksuniversitet och miljö-
organisationer, skogsekologer 
och hållbarhetsforskare om det 
klimatvidriga och -förstörande 
i ”den svenska modellen” torde 
dock ha gett dem insikten om 
att de begår brott mot eller på 
naturen. Ergo: genocid.

På söndagen äger ett välbesökt 
panelsamtal, ”Den krokiga vä-
gen framåt”, rum i huvudsalen. 
Panelen ombeds inledningsvis 
att kommentera den nya re-
geringens överenskommelse 
med SD, Tidöavtalet, och hur 
klimatkrisen behandlas i det. 
Alla fyra paneldeltagare är över-
ens om att tillförlitliga åtgärder 
helt lyser med sin frånvaro, att 
allt egentligen kokar ned till en 
enda sak: mera kärnkraft.

Leo Rudberg, miljöaktivist 
och statsvetare, tidigare för-
bundsordförande för Fältbio-
logerna och aktivistsamordnare 
för Jordens Vänner, påpekar det 
bakvända i regelverket som ger 
en krona i klimatåtgärder men 
två kronor i subventioner till 
klimatskadlig verksamhet.

Dagens Nyheters kultur-
redaktör Björn Wiman går 
ett steg längre och menar att 
avtalet i slutändan är ett hot 
mot demokratin i det att den 
nya regeringen prioriterat ned 
klimatfrågan till inte ens ett 
nolläge utan snarare ett negativt 
värde. Det vill säga: Det kom-
mer bli värre. Moderatorn Pia 
Björnstrand, talesperson för Kli-

mataktion, exemplifi erar med 
sitt ”andra hemland” Finland 
där politiken styr opinionen och 
visar vägen och inte tvärtom som 
i opinionskänsliga Sverige.

Esmeralda Sjögren är yngst 
i panelen. Hon är en av ung-
domarna bakom Auroramålet, 
som tidningen rapporterat om 
vid fl era tillfällen och som anser 
att otillräckliga klimatåtgärder 
”äventyrar barns och ungas rätt 
till liv, hälsa och utveckling 
som garanteras av Europakon-
ventionen, Regeringsformen 
och Barnkonventionen” samt 
ska ”hålla staten ansvarig för 
det bristande klimatarbetet”. 
Sjögren menar att Tidöavtalet 
ytterligare spätt på behovet att 
dra staten inför domstol för att 
säkerställa respekten av mänsk-
liga rättigheter.

Uppsalabon Gurgîn Bakirci-
oglu var en välkänd program-
ledare och journalist på SR och 
SVT. Han var en av dem som 
tog livet med en klackspark och 
inte nämnvärt bekymrade sig för 
vare sig klimatfrågan eller sitt 
ekologiska fotavtryck. Tills han 
en dag, i mars 2016, vaknade 
upp, sålde och donerade bort allt 
han ägde och köpte en husbil. 
Ett ”vanlife” som syftar till att 
förbruka så litet som möjligt av 
naturresurser och om vilket han 
skrivit krönikor för bland andra 
Metro och Syre.

Han för in den nödvändiga 
etniska och inkomstrelaterade 
aspekten i diskussionen. Bakir-
cioglu hävdar att den pågående 
miljö- och klimatförstöringen 
egentligen är den värsta formen 
av kolonialism som människan 

någonsin sett. Hur ungefär en 
procent av ohemult rika vita 
västerländska män tillåts kolo-
nisera hela jordklotet och dess 
skyddande atmosfär. Och dess-
utom tillåts profi tera på det på 
bekostnad av övriga 99 procent, 
varav många lever långt under 
existensminimum. Det är lika 
anmärknings- som tadelvärt att,  
återigen, regelverk tillåter det.

Det kallas ibland för ”cow-
boyekonomi”, åsyftande kolo-
nisatörernas beteende i ”vilda 
västern” under 1800-talet. Hur 
de fördrev eller dödade ur-
sprungsbefolkningen, bosatte 
sig, utvann alla resurser och drog 
vidare till nästa område för att 
upprepa proceduren. 

Vad möjliggjorde detta sys-
tem? Samma som i dag: Kon-
sumtion skapar produktion 
och/eller extraktion inom myten 
om evig tillväxt och expansion. 
Eller med bilden av den efter 
1800-talet tvärt stigande Ke-
elingkurvan (hockeyklubban) 
– mer, fl er, extra av allt.

Franske nationalekonomen 
! omas Piketty har i Kapitalet 
i tjugoförsta århundradet (2015) 
visat att den här typen av otill-
börliga förhållanden och orättvi-
sa inkomstskillnader ger upphov 
till populism och fascism. Och 
då är vi tillbaka till Wimans ord 
om Tidöavtalet som ett hot mot 
demokratin. Han avslutar med 
att citera meteorologen och kli-
matexperten Martin Hedberg: 
”Vad är det viktigaste för varje 
enskild? Att sluta vara enskild!”

Rikard Rehnbergh

Nytt klimatevent ser dagens ljus

Ekologen Pella Thiel höll föredrag om ekocid.

Klimataktion stod som arrangör för evenemanget.
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Rekordförlust för fransk kärnkraft
 Den franska energikoncernen EDF (Electricité de France) re-

dovisar för närvarande en förlust på 32 miljarder euro. Ändå fort-
sätter man med driften av rostskadade reaktorer, enligt oekonews, 
Österrikes största online-tidning för miljö och energi (29 okt). 

– 31,3 TW atomenergi mindre producerades under tredje 
kvartalet 2022, 36 procent mindre än under samma tid 2021. 
Frankrike har blivit elimportland från att ha varit -exportland. 
Omställningen till vind- och solenergi under de gångna tio åren 
har totalt missats, säger Martin Litschauer, antikärnkraftstalesper-
son för Die Grünen, Österrikes miljöparti. 

Hårdast drabbas skattebetalarna av denna felaktiga energipoli-
tik. De måste inte bara betala drygt tio miljoner euro för natio-
naliseringen av EDF utan även de aktuella förlusterna, de tidigare 
skulderna och saneringsbehovet av gamla kärnkraftverk på cirka 
100 miljarder Euro samt slutförvaringen av avfallet. Kostnader för 
de planerade nya reaktorerna har inte tagits med i beräkningen, 
konstaterar Litschauer.                   Susanne Gerstenberg

Polen satsar på Westinghouse Electric
 Polens regering har beslutat att ge det amerikanska företaget 

Westinghouse Electric uppdraget att bygga landets första atom-
kraftverk, enligt Associated Press och Berliner Zeitung (1/11-22). 
Beslutet fattades efter att US-ambassadören Mark Brzezinski hade 
lämnat en utförlig rapport om det civila nukleära samarbetet 
länderna emellan angående planeringen och bygget av sex stora 
reaktorer med amerikansk teknologi till Polens klimat- och miljö-
minister i september. Denna rapport är en del av det omfattande 
nukleära samarbetet mellan USA och Polen som beslutades 2020.  

Kärnkraftverket ska byggas cirka en mil från Östersjön, väster 
om Gdansk. Den polska generaldirektionen för miljö (GDOS) 
har nu lämnat en handlingspärm på 1 200 sidor till 13 länder på 
remiss (Nuklearforum Schweiz, 25 okt). Vid sidan om Sverige 
är det Danmark, Tyskland, Estland, Finland, Lettland, Litauen, 
Nederländerna, Österrike, Slovakien, Tjeckien, Ukraina och Ung-
ern.                     Susanne Gerstenberg

Lula da Silva ny president i Brasilien
 Vänsterledaren Lula da Silva vann Brasiliens presidentval med 

50,9 procent av rösterna mot president Jair Bolsonaros 49,1 pro-
cent. Fattigdomsbekämpning och regnskogen står högt på agen-
dan de kommande åren. I sitt segertal i São Paulo lovade Lula 
inför jublande anhängare att inte bara vara en president för den 
halva av väljarkåren som röstade på honom utan för hela landet. 
Han manar till fred och enighet i sitt segertal.  

– Jag kommer att styra för 215 miljoner brasilianare, inte bara 
för dem som röstade på mig. Det fi nns inte två Brasilien. Vi är ett 
land, ett folk, en stor nation, sade han enligt ! e Guardian. 

Förra året beräknades nästan en tredjedel, 63 miljoner män-
niskor, leva på en månadsinkomst på motsvarande under 1 000 
kronor, enligt tankesmedjan och lärosätet FGV. 

– Vi har en plikt att garantera att alla brasilianare kan äta fru-
kost, lunch och middag varje dag och det kommer återigen att bli 
min regerings prioritering, sade Lula till FGV.

Gustavo Flores-Macías, professor vid amerikanska Cornell 
University, skriver i en mejlkommentar att brasilianare inte kan 
förvänta sig en snabb vändning av den stadigt sjunkande levnads-
standarden.

”Lula kommer att ställas inför rätt svår internationell motvind för 
den brasilianska ekonomin, inklusive den generella infl ationen och 
en bromsande kinesisk ekonomi, som blivit en allt mer betydelsefull 
importör av Brasiliens råvaruexport”.           Anna Henriksson

Den illegala guldutvinningen i Zimbabwe är en starkt bidragande orsak till den omfattande 
skogsskövling som pågår i det fattiga landet. 

Foto: Jeffrey M
oyo/IPS

Zimbabwe:

Jakten på guld driver 
på skogsskövling
Stora skogsområden 
skövlas varje år i Zimbabwe 
– och en av de främsta 
orsakerna är den omfat-
tande illegala gruvdrift som 
bedrivs i det fattiga landet.

I närheten av orten Mazowe i 
centrala Zimbabwe har tusentals 
träd fällts av de många guldgrä-
vare som är där i jakt på den ädla 
metallen. Träden fälls för att få 
fram den ved som krävs för att 
processa guldmalmen, berättar 
Patrick, som arbetar här tillsam-
mans med sin kusin.

Liksom alla andra i Mazowe 
saknar de tillstånd för sin verk-
samhet – och uppger att de inte 
har råd att köpa in kol för att 
hetta upp guldmalmen.

Kusinerna bor i ett hem-

magjort tält när de är ute och 
arbetar, och de behöver även ved 
för att kunna laga mat.

Det här är bara en av många 
platser i Zimbabwe där tidigare 
skogsområden har förvandlats 
till något som snarare påminner 
om mindre ökenlandskap.

Zimbabwes skogsmyndighet 
uppger att landets skogar hela 
tiden minskar i storlek. Varje år 
beräknas över en kvarts miljon 
hektar skog gå förlorad i landet 
– och jakten på guld pekas ut 
som en starkt bidragande orsak 
till skövlingen.

En myndighetsföreträdare, 
som inte vill bli citerad med 
sitt namn, säger att guldutvin-
ningen orsakar stora skador på 
skogar över hela landet. Även 
miljöaktivisten Gibson Mawere 

säger att jakten på guld är en 
starkt bidragande orsak till den 
negativa utvecklingen.

– Guldgrävarna arbetar helt 
oreglerat och fäller träd för att 
röja mark. Och eftersom de inte 
har tillgång till el eller kol behöver 
de ved för att bearbeta guldmal-
men, säger Gibson Mawere.

I ett land där arbetslösheten är 
skyhög och fattigdomen utbredd 
kommer det samtidigt att bli 
svårt att stoppa skogsskövlingen. 
Guldgrävaren Patrick säger att 
allt handlar om Zimbabwes 
krisande ekonomi:

– Om vi inte fäller några träd 
så kan vi heller inte tjäna några 
pengar. Om vi erbjöds riktiga 
jobb så skulle vi inte behöva göra 
det här, säger han till IPS.

Je! rey Moyo/IPS

Luiz Inácio Lula da Silva besegrade Brasiliens förra president 
Jair Messias Bolsonaro med knapp majoritet.
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Förvärrad matkris hotar
FN:s livsmedelsprogram 
har redan varnat för att värl-
den står inför en mycket 
stor hungerkris. Att Ryss-
land nu dragit sig ur avtalet 
om ukrainsk spannmåls-
export innebär att riskerna 
ökar ytterligare.

Förra månaden varnade FN:s
livsmedelsprogram, WFP, för 
att antalet hungrande i världen 
ökar mycket snabbt. Medan det 
innan pandemin fanns 135 mil-
joner människor i världen som 
riskerade att drabbas av akut 
brist på mat uppgår si" ran nu 
till hela 345 miljoner.

På lördagen kom beskedet att 
Ryssland drar sig ur det avtal 

som upprättats mellan ocku-
pationsmakten och Ukraina, 
vilket gjort det möjligt att ex-
portera miljontals ton ukrainsk 
spannmål. Anledning uppges 
vara påstådda attacker mot den 
annekterade Krimhalvön.

Men på senare tid har det 
också pågått ett ordkrig inom 
FN mellan Ryssland och USA, 
Storbritannien, Frankrike och 
Tyskland om användningen 
av påstått Irantillverkade drö-
nare i det ryska anfallskriget mot 
Ukraina.

På lördagen betonade FN:s ta-
lesperson Stephane Dujarric att 
generalsekreterare Antonio Gu-
terres är ”djupt bekymrad” över 
utvecklingen och att FN-chefen 

nu kommer att arbeta intensivt 
för att återupprätta avtalet och 
för att få det förlängt.

Danielle Nierenberg, ordfö-
rande för tankesmedjan Food 
Tank, säger att Ryssland genom 
sitt agerande använder sig av mat 
som ett vapen. Hon påpekar att 
den stoppade exporten av spann-
mål kommer att leda till stigande 
matpriser över hela världen 
– och att de som kommer att 
drabbas värst är befolkningarna 
i södra Afrika.

– Undernäringen kommer 
att öka och det är troligt med 
matupplopp, säger Danielle 
Nierenberg till IPS.

" alif Deen/IPS
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Svensk transportutveckling på 
kollisionskurs med miljömålen

Utveckl ingen i 
dag går åt helt fel 
håll. Trafi kverket 
och branschorga-
nisationer säger 

att man vill minska på trans-
porternas negativa inverkan på 
miljön, men risken är att det 
blir tvärtom.

Nu ska lastbilar tillåtas köra 
med 34,5 meter långa ekipage. 
Trafikverket motiverar detta 
med att man sänker koldioxid-
utsläppet med fyra till sex pro-
cent. Det gäller för lastbilen, 
men den kommer att skapa köer 
bakom sig och dessutom kom-
mer det att skapa irritationer och 
sannolikt öka omkörningsolyck-
orna. Den goda ”nollvisionen” 
har glömts bort. Bruttovikten 
för lastbilar har redan höjts från 
60 till 74 ton. Det innebär att 
vägarna måste förstärkas, inte 
minst broarna och ökade kost-
nader för underhåll som redan 
är eftersatt.

Risken är också att längre 
och tyngre lastbilar kommer att 
ta gods från järnväg och sjöfart. 
Kombitrafi ken kommer att bli 
olönsam på allt längre avstånd 
och allt mer tungt gods kommer 
att gå på vägarna. Det är inte för-
enligt med vare sig de nationella 
målen och EU:s målsättningar. 
I stället för att konkurrera med 
järnväg och sjöfart på långa 
avstånd bör längre och tyngre 
lastbilar i stället användas för 
matartransporter till järnväg och 
sjöfart. Det skulle göra att dessa 
skulle bli mer konkurrenskrafti-
ga och de olika transportmedlen 
kunde kombineras på ett bättre 

sätt i intermodala transporter.
Det blir lägre kostnad med 
längre och tyngre lastbilar, men 
forskning har visat att man får 
den bästa samhällsekonomin 
om man samtidigt inför kilo-
meterberoende vägavgifter. Gör 
man inte det kommer mer gods 
att fl yttas från järnvägarna och 
sjöfarten till vägarna med större 
energiåtgång och utsläpp som 
följd.

Lastbilarna ska också elektri-
fi eras vilket är nödvändigt på 
sikt, men det löser inte hela pro-
blemet. El börjar bli en bristvara 
och därför bör vi använda de en-
ergie! ektivaste transportmedlen 
mer. Några enkla beräkningar 
visar att elektriska lastbilar är 
mindre e! ektiva än järnväg och 
sjöfart för medel- och långväga 
transporter.

En lastbil med 600 liter tank 
med diesel har ett energiinnehåll 
på 6 000 kilowattimmar (kWh). 
Som jämförelse kan nämnas att 
Teslas batteri på 100 kWh väger 
625 kilo. Med samma teknik 
skulle batterivikten för lastbilen 
motsvara 37,5 ton. 600 liter 
diesel väger cirka 500 kilo. Elek-
triska motorer har dock högre 
verkningsgrader än dieselmotor 
och högre vridmoment. Det är 
positivt och elmotorn kan även 
överbelastas i startögonblicket.

Det fungerar naturligtvis inte 
med så tunga batterier. De bat-
terier sofi nns i lastbilar i dag är 
tillräckligt tunga för att kraftigt 
reducera möjligheten för beta-
lande lastvikter. Det räcker inte 
utan man har fått reducera räck-
vidderna. Lastbilarna har i dag 

räckvidder att köra tre eller fyra 
timmar. Sedan måste man ladda 
batterierna vilket tar cirka en 
timme för att kunna köra nästa 
pass på tre eller fyra timmar. 
Det kan fungera i distribution 
men inte i medellånga och långa 
transporter.

Rullmotståndet mellan hjul 
och underlag har stor betydelse 
för hastigheter på 80–100 kilo-
meter per timme. Allmänt ved-
ertagna si! ror för rullmotståndet 
säger att däck mot vägbana har 
15 gånger högre rullmotstånd än 
tåghjulet mot räls För att ge en 
realistisk bild av energiåtgången 
för att övervinna rullmotståndet 
bör man dela med respektive 
fordons verkningsgrad. En last-
bil har en 20-procentig verk-
ningsgrad (enbart dieselmotorn 
45 procent) medan tåget har 
cirka 90–95 procent. 

Nu bör det tilläggas att det 
är siffror som baseras på de 
olika komponenterna i de skilda 
transportslagen järnväg och 
lastbilar. De borde ändå skapa 
en eftertanke. Sedan fi nns det 
åtskilliga utredningar som jäm-
för lastbilstransporter med järn-
vägstransporter i verklig drift 
och där kommer man närmare 
det verkliga resultatet Det fi nns 
ett brett spektrum på resulta-
ten, men de ligger alla inom 
ett område där lastbilar kräver 
mellan fem och 20 gånger mer 
energi att transportera med. Hur 
mycket beror på fl era faktorer 
såsom hastighet, vägens beskaf-
fenhet, beläggningsgrad och 
returlaster.

Hur är miljöaspekterna för last-

bilar och gods? Eldrivna lastbilar 
är mycket miljövänliga och kan 
eliminera koldioxidutsläppen 
till nära noll om man använ-
der fossilfri el. Men man bör 
beakta att det fi nns fl er utsläpp 
än koldioxid. De mikropartiklar 
som slits loss från gummihjulen 
vid kontakt med vägbanan är 
mycket hälsofarliga att andas in. 
De nya långa och tunga lastbi-
larna kommer att sprida ännu 
mer mikropartiklar.

En rapport från IVL Svenska 
Miljöinstitutet och Umeå uni-
versitet visar att över 5 000 
personer i Sverige årligen dör en 
för tidig död i hjärt- och kärl-
sjukdomar och andningsbesvär 
orsakade av luftföroreningar. 
Det åsamkar samhället kost-
nader på 42 miljarder kronor 
årligen. Lastbilarna bidrar stort 
till denna luftförorening. Det 
fi nns utredningar som pekar på 
att dödstalet för hela Europa 
ligger på 400 000 –500 000 
personer.

Beträ! ande miljöaspekterna 
så kan en jämförelse som fi nns 
på Green Cargos hemsida vara 
belysande. 

Exempel 1: En typisk inter-
modal sträcka är mellan Malmö 
Kombiterminal till Norrköping 
Kombiterminal. Sträckan är 
cirka 450 kilometer med lastbil 
och ungefär lika lång med tåg. 
En lastbilstransport mellan 
Malmö och Norrköping släp-
per ut 730 kilo koldioxid. Det 
motsvarar 1 200 tågtransporter 
med ett genomsnittligt Green 
Cargo-tåg som tar ungefär 500 
ton gods. 

Exempel 2: En tågtransport 
på elektrifi erad järnväg mellan 
Malmö och Norrköping släp-
per ut koldioxid motsvarande 
vikten av ett halvt mjölkpaket. 
Om motsvarande mängd gods 
skulle transporteras med lastbil 
på samma sträcka skulle lastbils-
transporterna släppa ut cirka 20 
ton koldioxid. Det innebär att 
ett halvt mjölkpaket, det vill 
säga ett halvt kilo, ska jämföras 
med 20 000 kilo. Lägg därtill 
de stora utsläppen av luftföro-
reningar så står det helt klart 
att fler medel- och långväga 
transporter bör göras på järnväg 
och sjöfart.

Ser man till utvecklingen av 
möjliga hastigheter på gods-
transporter så finns det klara 
alternativ. Gods som transpor-
teras på gummihjul har ofta en 
högsta tillåten hastighet på 80 
kilometer i timmen. Den kom-
mer knappast att kunna höjas 
i framtiden. Ser man till järn-
vägens så går godstågen redan 
i dag i 100 kilometer i timmen 
och snabbgodståg upp till 160 
kilometer i timmen. Morgon-
dagens transporter med godståg 
kan utvecklas till betydligt högre 
hastigheter, till 120 kilometer 
i timmen och 200 kilometer i 
timmen. Det ökar också pro-
duktiviteten och innebär att 
järnvägen kommer att ha en 
större konkurrensfördel i framti-
den. Ökningen av det lättare och 
snabbare internetgodset talar för 
en utveckling av järnvägen.

Sten Lövgren

Utredningar pekar på att dödstalet till följd till luftföroreningar som lastbilar bidrar till ligger på mellan 400 000 och 500 000 i Europa.

Foto: Txem
ari (Argazki) (is.gd/pt807M

)
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ANNONS

Nytt datum för uppsändningen 
av den svenska satelliten Mats
Uppsändning av den 
svenska satelliten Mats 
sköts upp till fredag den 
4 november på grund av 
väderförhållanden. Genom 
att studera de övre delarna 
av jordens atmosfär 
ska Mats bidra till unik 
forskning om dynamiken 
i mesosfären och hur 
energi fl yttas. Resultatet 
blir viktiga pusselbitar 
för att förstå det globala 
klimatsystemet och för att 
förbättra prognoser för 
klimatförändringar skriver 
Rymdstyrelsen.
Mats är den första svenska 
forskningssatelliten som skjuts 
upp i rymden på över 20 år. 
Den kommer att röra sig i en 
omloppsbana runt jorden på 
600 kilometers höjd och studera 
fenomen högt uppe i atmosfä-

ren, 80 till 110 kilometer över 
jordytan. Ett exempel är så 
kallade nattlysande moln, som 
är belägna högst upp i jordens 
atmosfär på cirka 85 kilometers 
höjd. Genom att studera de 
nattlysande molnens struktur 
kan man även få information 
om vågrörelser i mesosfären och 
hur de länkar ihop olika delar av 
klimatsystemet.

– Mats kommer ge forskarna 
unika data och göra det möjligt 
för forskare runt om i världen 
att öka kunskapen om klimat-
systemet i en tid då klimatfrågan 
berör allt fl er inte minst genom 
extremväder, säger Anna Raths-
man, Rymdstyrelsens general-
direktör.

Mats huvudinstrument är 
ett teleskop känsligt för infrarött 
och ultraviolett ljus som avbildar 
de atmosfäriska fenomenen i 

tvådimensionella bilder. Med 
hjälp av datortomografi kan 
man sedan skapa tredimen-
sionella bilder av vågorna och 
fenomenen. Genom att studera 
Mats data hoppas man få bättre 
förståelse för hur olika nivåer av 
atmosfären påverkar varandra, 
kunskap som kommer till nytta 
när man vill utveckla bättre 
klimatmodeller.

– Vi hoppas att Mats ska 
ge oss bättre förståelse för hur 
rörelsemängdsmoment och 
energi transporteras från det 
lägsta skiktet i atmosfären upp 
till gränsen till rymden. Detta 
är ett område där det finns 
stora kunskapsgap som Mats 
data kommer hjälpa till att fylla, 
säger Linda Megner, docent 
och projektledare för Mats på 
Meteorologiska institutionen, 
Stockholms universitet.

Svenska rymdingenjörer och 
forskare har under fl era år till-
sammans arbetat med att ta 
fram Mats. Projektgruppen 
består av rymdtekniker från de 
svenska satellittillverkarna OHB 
Sweden och ÅAC Microtec, 
konstruktörer på det svenska 
företaget Omnisys som har tagit 
fram det vetenskapliga mätin-
strumentet, samt forskare på 
Stockholms universitet, Chal-
mers och KTH.

Satsningen ger Sverige möjlig-
het att bedriva forskning av hög 
klass och behålla sin position 
inom ett område där man tradi-
tionellt ligger i framkant.

– Det är viktigt för Sverige att 
ta plats i den snabba samhällsut-
vecklingen, där rymden får allt 
större betydelse. Genom Mats 
kan vi bygga kompetens och ut-
veckla nya och mer kostnadsef-
fektiva satellitsystem. Samtidigt 
skapas nya högt kvalificerade 
arbetstillfällen i Sverige, säger 
Anna Rathsman.

Mats är en akronym av Me-
sospheric Airglow/Aerosol Tomo-
graphy and Spectroscopy. Den 
är ungefär lika stor som en 
diskmaskin på 50 kilo och har 
en beräknad livslängd på cirka 
två år.

MM

Satelliten Mats färdigkonstru-
erad på OHB Sweden i Kista.
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Det har varit Förenta 
Nationernas dag

Människor skapat med goda visioner
vad vi fi rar vart år: Förenta Nationer
Men därtill vi måste – som alla ju vet –
dess mening omsätta ytterst konkret

Jag tror inte Gud, det namn vi har gett
på det goda vi alltför sällan har sett
har sådant sätt
att vi andra kan ta det så lätt

Om vi ska välja liv
kan ingen av oss förbli passiv
Gud om hen fi nns
det är nog främst i det goda vi minns

Gott existerar
men blott om vi detta själva formerar
Gud nämnes nästan bara i kyrka
Nåväl för var själ som därav får styrka

Men styrka fi nns också ju inom oss
men dock måste brukas – förstås
Det går ej blott se allt svårt runtomkring
men ändå knappt göra – någonting

Så länge vi gör ingenting eller ringa
för att få orsak till ont att försvinna
vi missar vår chans – 
att hinna att vinna i guldkalvens dans

Ja det här är förvisso ett slag av apell
Låt din röst höras högt och gärna bli gäll
And: Ring ring your bell
Det hjälper ej längre att själv blott bli snäll

FN – Förenta Nationer dess födelse
var en stor ambition – följd på förödelse 
som aldrig skulle få hända ju mer 
Men vad liknar det nu som vi ser?

Så får dock inte sluta – en dikt
Så se framtiden an ock med tillförsikt
Med vars och ens handling 
kan starta förvandling av yttersta vikt
      Åsa Freij



8 M I L J Ö M A G A S I N E T  N r  4

Populationerna av vilda ryggradsdjur 
har i snitt gått ned med 69 procent

– Jag hoppas att denna rapport 
blir startskottet för en rejäl för-
ändring. Det fi nns fortfarande 
chans att vända skutan. Men 
utan fungerande ekosystem 
raseras grunden för ett håll-
bart samhälle och människors 
matförsörjning, ekonomi och 
hälsa hotas, säger Gustaf Lind, 
generalsekreterare på Världsna-
turfonden WWF.

Living Planet Index (LPI), 
som är själva kärnan i Living 
Planet Report, tar tempen på 
hur ryggradsdjuren mår och 
följer populationsförändringar 
av vilda ryggradsdjur över tid.  
Studien omfattar i år nästan 
32 000 artpopulationer, vilket är 
drygt 11 000 fl er än 2020. 

– Årets si! ra visar att läget 
globalt är värre än tidigare och 
att trenden går fortsatt neråt. 
De regionala indexen visar att 
nedgången är tydligast i tropiska 
områden. Där rasar det i en oro-
väckande takt. Det är mycket 
allvarligt eftersom de är några 
av de områden i världen som är 
rikast på biologisk mångfald, 
säger Olle Forshed, regnskogs-
expert på WWF.

Olika former av livsmiljöer 
drabbas olika hårt. Sötvattens-
miljöer, som sjöar och fl oder 
där många av våra fi skar och 

groddjur lever, är värst drab-
bade. Där är den genomsnittliga 
minskningen 83 procent. Det är 
oroande eftersom sötvattensmil-
jöer innehåller en rik biologisk 
mångfald och utgör hem för 
en tredjedel av planetens rygg-
radsdjur.

Många av jordens ekosystem 
är i dag hotade. Balansen mel-
lan arterna och andra naturliga 
funktioner påverkas av mänsklig 
aktivitet. Den största orsaken 
till att ekosystem och livsmiljöer 
försvinner i dag är förändrad 
mark-, vatten- och havsanvänd-
ning. Det kan exempelvis bero 
på avskogning och intensivt 
skogsbruk. Även i Sverige är 
det storskaliga skogsbruket en 
utmaning. Enligt SLU Artda-
tabanken finns 2 200 hotade 
arter i Sverige och av dem lever 
hälften i skogen. Totalt fi nns 
86 hotade arter av ryggradsdjur 
i Sverige.

Utöver hot som markom-
vandling, exploatering, föro-
reningar och invasiva arter så 
påverkas ekosystemen, arter 
och dess populationer alltmer 
av klimatförändringarna. Om 
uppvärmningen inte begränsas 
till 1,5 grader kommer klimat-
förändringarna sannolikt att bli 
den dominerande orsaken till 

förlust av biologisk mångfald de 
kommande årtiondena.

– Det är inte för sent att ändra 
den negativa utvecklingen. Men 
för det krävs ökade naturvårds-
insatser och att vi tar itu med 

drivkrafterna bakom förlusten 
av biologisk mångfald. Det 
krävs grundläggande föränd-
ringar i sättet som vi producerar 
och konsumerar och våra eko-
nomiska och fi nansiella system 
måste ställas om. Världens le-
dare har nu en unik chans att 
ta beslut i den riktningen vid 
höstens FN-toppmöten om 
biologisk mångfald och klimat, 
säger Olle Forshed.

Sveriges regering och riks-
dag bör arbeta internationellt 
för att:
• Driva på för en hög ambition 
inom EU och i FN-förhand-
lingarna om biologisk mångfald 
(CBD COP15) för att säkra ett 
ambitiöst globalt ramverk som 
inte bara stoppar utan även 
vänder förlusten av biologisk 
mångfald till 2030.
• Driva på inom EU och FN 
(COP27) för en hög ambitions-
nivå på klimatområdet.
 Det här behöver regering och 
riksdag göra i Sverige:
• Ta fram en samlad nationell 
plan för biologisk mångfald, 
motsvarande klimathandlings-
planen, för att stärka genom-
förandet.
• Besluta om ett nationellt 
mål att skydda 30 procent av 
land, sötvatten och hav samt 
öka insatserna för att restaurera 

livsmiljöer. Öka anslagen för 
skydd, restaurering och skötsel 
av natur. Stärk miljöövervak-
ningen och inför åtgärdprogram 
för hotade arter. 
• Utveckla styrmedel som stär-
ker ett hållbart nyttjande av 
naturresurser inom olika nä-
ringar/sektorer. Utveckla na-
tionella stöd för restaurering av 
betesmarker, slåtterängar och 
våtmarker, ett mer naturnära 
skogsbruk, miljöanpassning av 
vattenkraft och inför fi skeför-
bud i svenska marina skyddade 
områden och andra känsliga 
områden.
• Besluta om en utsläppsbudget 
för Sverige som är förenlig med 
Parisavtalets 1,5-gradersmål och 
tar hänsyn till rättviseaspekter. 
Riksdagen måste besluta om 
ett stoppdatum för användning 
av fossila bränslen inom bland 
annat industrin.

Det här bör företag göra:
• Ta fram strategier och mål 
för att främja den biologiska 
mångfalden och minska klimat-
påverkan och driva på politiska 
beslutsfattare. 

Det här behöver kommuner 
och regioner göra i Sverige:
• Påskynda omställningen mot 
bevarad biologisk mångfald och 
minskade klimatutsläpp. 

MM

Bestånden av vilda ryggradsdjur – däggdjur, 
fi skar, fåglar, groddjur och kräldjur – har i snitt 
minskat med 69 procent mellan 1970 och 2018. 
Det visar WWF:s Living Planet Report 2022, 
som granskar tillståndet på planeten. Krisen har 
dubbla orsaker – dels de ökade klimatföränd-
ringarna, dels den snabba förlusten av biologisk 
mångfald.

Living Planet Report (LPR) ges ut för 14:e gången (första upplagan 1997). 
Rapporten tas fram av WWF i samarbete med Zoological Society of 
London samt bidrag från forskare, universitet och en rad andra aktörer. 
För fyra år sedan (2018) visade LPI Index en nedgång på 60 procent 
sedan 1970 och för två år sedan låg den på 68 procent. Varje index är 
en helt egen uträkning och inte en uppföljning av tidigare rapporter 
och kan därför inte jämföras rakt av. I år ingår dock fl er populationer 
än någonsin – läget är värre än tidigare.

Det ekologiska fotavtrycket, som fi nns med i Living Planet Report, 
visar att mänskligheten lever som om det fanns 1,75 planeter. Cirka 60 
procent av fotavtrycket utgörs av koldioxidutsläpp från fossila bränslen, 
enligt Global Footprint Network.Bergsgorilla (gorilla beringei beringei) i Virunga nationalpark, Demokratiska republiken Kongo. 

Foto: Peter R
obinson

Olle Forshed.
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Skinnet är den vanligaste tigerprodukten som beslagtas, men alla tigerns delar ingår i den illegala djurhandeln.

150 tigrar beslagtas 
varje år i illegal handel
Handeln med tigrar och tigerdelar är ett fortsatt 
hot och runt 150 tigrar beslagtas varje år i den 
illegala handeln. En tydlig tendens är att allt fl er 
produkter från tigrar uppfödda i fångenskap 
konfi skeras, enligt en ny rapport av organisatio-
nen Traffi c med stöd av WWF.

Efter årtionden av handel, jakt och förlust av tigerns livsmiljöer fi nns 
det i dag cirka 4 500 vilda tigrar kvar i världen, enligt Internationella 
Naturvårdsunionen IUCN.

Tigrar fi nns i tio länder: Indien, Bhutan, Nepal, Bangladesh, Thailand, 
Myanmar, Malaysia, Indonesien, Ryssland och Kina. I de 13 tigerländerna 
ingår även Laos, Kambodja och Vietnam som inte längre har kvar vilda 
tigrar.

Rapporten är en del av Traffi cs arbete inför Cites globala partsmöte 
(COP 19) i Panama 14–25 november, där tigrarnas och andra stora 
kattdjurs framtid kommer att diskuteras.

Traffi c som arbetar globalt med övervakning av handeln med vilda 
djur och växter, och WWF efterlyser ökad politisk vilja, resurser och 
engagemang mot den illegala handeln. Bland annat behövs:

• Underrättelsedrivna utredningar för att avveckla kriminella nätverk 
som verkar från källa till marknad

• Marknader som säljer tigerdelar och produkter måste stängas
• Öka kapaciteten i utredningar och lagföring som kan leda till 

fällande domar
• Avveckling av tigerfarmer som håller och föder upp tigrar i 

fångenskap
• DNA-analys och foton av hudränder från konfi skerade tigerdelar 

som kan användas som bevis
• Bättre samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter i olika 

länder            Källa: WWF

– Si! rorna visar tydligt att tjuv-
jakt och illegal handel inte är 
tillfälliga hot. Om vi inte vill se 
vilda tigrar utplånas under vår 
livstid måste länderna genom-
föra och prioritera omedelbara 
och tidssatta åtaganden, säger 
Kanitha Krishnasamy, medför-
fattare till rapporten och chef 
för Tra"  c i Sydostasien.

Delar från cirka 3 377 tigrar 
har konfiskerats i 50 länder 
mellan januari 2000 och juni 
2022, enligt rapporten Skin and 
Bones: Tiger Tra!  cking Analysis 
from January 2000–June 2022. 
Flest beslag (34 procent) gjordes 
i Indien, som hyser hälften av 
världens tigerbestånd, följt av 
Kina (tio procent) och Indo-
nesien (nio procent). Av 2 205 
beslag gjordes 85 procent i något 
av de 13 tigerländerna.

Den högsta andelen beslag-
tagna produkter som kommer 
från tigerfarmer fanns i # ailand 

(81 procent) och Vietnam (67 
procent). I Vietnam har anta-
let konfi skerade tigrar nästan 
tredubblats mellan 2018–2021 
jämfört med 2014–2017.

– Mer än 700 av de beslag-
tagna tigerdelarna kom från 
djur i fångenskap. Länderna i 
Sydostasien behöver göra allt 
för att skydda sina vilda tigrar 
samtidigt som de brottas med ti-
gerfarmer som förser den illegala 
handeln med tigrar. Kraftiga 
åtgärder krävs av regeringarna 
för att minska trycket på de 
vilda tigerpopulationerna, säger 
Louise Carlsson, tigerexpert på 
Världsnaturfonden WWF.

Mer än 2 300 personer greps 
för inblandning i tigerhan-
deln under perioden januari 
2000–juni 2022 vid totalt 1 688 
konfi skeringar. Under det för-
sta halvåret 2022 – som enligt 
kinesisk astrologi är tigerns år 
– ökade tillslagen i bland annat 

Indonesien, # ailand och Ryss-
land jämfört med samma period 
tidigare år. 

Handeln med tigerdelar på 
nätet är stor, enligt rapporten, 
och i sex länder som studerats i 
Sydostasien identifi erade man 675 
sociala medieprofi ler som handlar 
med tigerdelar, varav tre av fyra var 
Vietnambaserade konton.

– Det fi nns nära kopplingar 
mellan näthandlare som erbjöd 
tigerprodukter och de som gör 
reklam för produkter av elfen-
ben, björn och noshörning, 
säger Louise Carlsson.

Alla tigerns delar, från svans 
till tänder, ingår i den ille-
gala handeln. Det som oftast 
konfi skerats under de 23 åren 
som studerats är tigerskinn, 
som funnits vid 902 tillfällen. 
Hela tigrar upptäcktes vid 608 
konfi skeringar och tigerben vid 
411. Men andra produkter som 
säljs är bland annat tigervin, 
klor, smycken och traditionell 
medicin. Tigerprodukter anses 
i vissa delar av världen kunna 
förebygga och bota sjukdomar 
– något som det inte fi nns veten-
skapligt belägg för – vilket ökar 
efterfrågan, skriver WWF.

MM

Tigerbenspiller. I vissa delar av världen anses delar av tigern 
– felaktigt – kunna bota eller förebygga sjukdomar.
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Föroreningarnas historia berättas 
genom Östersjöns sediment

Bottensediment består i huvud-
sak av små partiklar från lera, 
sten och biologiskt material. 
När detta material sjunker till 
botten så bildas nya lager av se-
diment över tid, där det nyaste 
lägger sig överst.

En ny avhandling av Sina 
Shahabi Ghahfarokhi under-
söker förekomsten av olika 
metallföroreningar i Östersjöns 
bottensediment, från förhisto-
risk tid till i dag. Avhandlingen 
ger uppdaterad information om 
vilka metallföroreningar som 
har fallit till botten vid olika 
tidpunkter i historien och i 
vilken mängd.

– Sedimenten är som en tids-
linje över Östersjöns historia, 
säger Sina Shahabi Ghahfa-
rokhi, som forskar om sediment 
vid Linnéuniversitetet.

Sedimentproverna är häm-
tade på 13 platser i Östersjön, 
från Bottenviken i Norr till 
söder om Skånes kust. De be-
står av bottensediment som har 
kapslats in i cylindrar för att be-
hålla samma uppbyggnad som i 
havet. Proverna har frystorkats 
och delats i tunna skivor. Varje 
skiva representerar en viss tid 
i Östersjöns historia, och dess 
innehåll vittnar om vilka föro-
reningar som föll till havsbotten 
vid just den tiden.

– Händelser som Tjernobylo-
lyckan hjälper oss att tidsbe-
stämma olika skikt i sedimen-
ten. På grund av cesiumförore-
ningarna från Tjernobyl kan jag 
titta på ett sedimentprov och 

beräkna att på 20 centimeters 
djup är det år 1986, säger Sina 
Shahabi Ghahfarokhi.

Även om vi begränsar fram-
tida utsläpp så fi nns gamla föro-
reningar kvar i sedimenten. För 
varje år täcks de av ytterligare 
några millimeter nybildat sedi-
ment, men de försvinner inte.

Viktigast är att metallerna 
inte läcker ut ur sedimenten 
och sprids i havet, menar Sina 
Shahabi Ghahfarokhi. Så länge 
föroreningarna är kvar i sedi-
menten, åtskilda från djur och 
människor, så gör de ingen 
större skada.

– Det är mycket farligare att 
ha metaller i lösning än i sedi-
menten. När de väl släpps ut i 
vattnet riskerar de att komma 
i kontakt med djur och andra 
levande organismer, säger Sina 
Shahabi Ghahfarokhi.

Risken att frigöra metaller 
från Östersjöns botten blir 
aktuell i kampen för att rädda 
bottenmiljön. Sinas avhandling 
visar att insatser för att mot-
verka så kallade döda zoner, 
områden på havsbotten med 
lite eller inget syre alls, riskerar 
att frigöra metallföroreningar.

Som en del i avhandlingen 
undersöker han hur botten-
sedimenten i syrefattiga delar 
av Östersjön reagerar när de 
utsätts för syrerikt vatten igen. 
Experimentet visade att när se-
dimentproverna kom i kontakt 
med syre började de släppa ifrån 
sig metallpartiklar i snabbare 
takt än vanligt.

– Resultatet är en påminnelse 
om att vi måste vara försiktiga 
och ha metallföroreningarna i 
åtanke när vi gör insatser för att 
rädda Östersjön.

Tillströmningen av metall-
föroreningar i Östersjön var 
som störst på 1970- och 80-ta-
let. Tilltagande industrialisering 
och bristande miljölagstiftning 
gjorde Östersjöns botten till 
en slutdestination för mycket 
föroreningar. Blytillsatser från 
den tidens drivmedel är van-
ligt förekommande i gamla 
sedimentlager, där det ligger 

kvar långt efter att vi har slutat 
använda det.

En viktig vändpunkt för 
Östersjöns hälsa skedde 1974, 
då samtliga baltiska länder gick 
samman för att minska utsläp-
pen i havet. De bildade Hel-
singforskonventionen, ett ge-
mensamt initiativ för att skydda 
havsmiljön och främja biologisk 
mångfald i Östersjön.

Havsbottnen visade tydliga 
e! ekter av Helsingforskonven-
tionen. Plötsligt minskade hal-
terna av arsenik, kadmium, bly 
och andra metallföroreningar i 
nybildade sedimentlager.

– Det är fortfarande långt 
kvar till ett naturligt tillstånd. 
Men de minskade värdena efter 
1974 visar att det är möjligt att 
hjälpa havet att återhämta sig 
och rentav frodas, om vi bara 
sätter in rätt åtgärder.

Tillräckligt djupt ner består 
sedimenten av lager som bildats 
före industrialisering och före 
det att människan hade en 
tydlig påverkan på Östersjöns 
havsmiljö. Dessa kan använ-
das som referenspunkter. När 
bottensedimenten innehåller 
högre koncentrationer av me-
taller än de naturliga värdena 
innebär det att den är konta-
minerad, förorenad till följd av 
mänsklig påverkan.

– I naturen finns de flesta 
grundämnen naturligt närva-
rande: aluminium, järn, kobolt, 
nickel och sällsynta jordartsme-
taller fi nns där. Men som män-
niskor påverkar vi ibland dessa 
koncentrationer genom vårt 
handlande. När detta händer 
försätter vi miljön i obalans, sä-
ger Sina Shahabi Ghahfarokhi.

Vissa metaller är hälsofarliga 
redan i mycket små koncen-
trationer. Ett sådant exempel 
är arsenik, som fi nns i kraftigt 
förhöjda nivåer i Bottenhavet 
i norr, troligtvis orsakat av ut-
släpp från metallproduktion. 
Ett annat exempel är kadmium, 
som kraftigt överstiger bak-
grundsvärdena på fl era platser.

Andra metaller är skadliga 
först när de överskrider ett visst 
gränsvärde. Därför är det viktigt 
att hålla koll på vad som fi nns 
på botten. Avhandlingen ger 
uppdaterad statistik om en rad 
olika metaller, samt kartlägger 
förekomsten av uran, vilket 
tidigare saknats i Naturvårds-
verkets databas.
 

MM

Årtionden av utsläpp från industri, jordbruk och 
trafi k. En ny avhandling mäter halterna av me-
tallföroreningar i Östersjöns sediment, från för-
industriell tid till i dag. Resultaten ger hopp för 
att rädda havsmiljön, samtidigt som de varnar 
oss om risken att frigöra metallerna från botten.

Sina Shahabi Ghahfarokhi har kartlagt metallföroreningar på 
Östersjöns botten genom att analysera sedimentprover. 

Foto: Arild Vågen/C
reative C
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Sediment kallas material som sjunker ner genom vattnet och samlas på havs- och sjöbottnar. Efter mycket lång tid kan sedimentet omvandlas till sedimentära berg-
arter som exempelvis kalksten som sedan kan omvandlas till marmor genom högt tryck och höga temperaturer. Sediment består mestadels av slam, grus och lera.

Foto: Linnéuniversitetet

Foto: Linnéuniversitetet
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Veckans citat

För att vara oersättlig måste man alltid vara an-
norlunda. 

Coco Chanel (1883–1971) 

Årets upplaga av Stockholms 
jazzfestival bjöd på en hel del 
prominenta internationella gäs-
ter, till skillnad från coronaårens 
upplagor, huvudsakligen från 
USA. Som öppningskonserten 
där Ledisi tolkade Nina Simones 
sånger och andra låtar ur hennes 
repertoar uppbackad av såväl 
en trio som ett storband och en 
symfoniorkester. Ma!  gt.

Dynamiken mellan de olika 
formaten och stämmorna (mest 
blås i storbandet, strängar i or-
kestern) gav en omfångsrik fastän 
subtil ljudbild som hon – vars 
mezzo/sopran har en klassisk 
klang och tonstyrka –, ensem-
blerna och dirigenten Calle Ras-
musson förvaltade med förtjänst. 
Och som passade Konserthuset 
som en handske. Av den påstådda 
jetlagen märktes inte ett dyft; 
Ledisi sjöng med en briljans, 
kraft och innerlighet som stod 
själva livet på spel. Det gjorde 
det. En gång. Hon berättar i ett 
uppriktigt mellansnack hur en Si-
monesång räddade livet på henne 
hemma i New Orleans.

På tal om världsstjärnor gjorde 
84-åriga Rhoda Scott ett funkigt 
gig på Kulturhuset tillsammans 
med sin franska ladykvartett. 
Scott är något av ett unikum i 
jazzvärlden, dels i egenskap av 
sin ålder och dels sitt instrument 
(hon slår Merit Hemmingson 
med ett par år); hon är dessutom 
den enda som jämte Cesária Évo-
ra kan titulera sig ”barfotadiva” då 
hon spelar i strumplästen på sin 
Hammond B3. Och vilket groove 
hon får fram på orgelkabinettet. 
Oavsett om det är en gospel, en 
standard, en slagdänga, en pop-
låt eller en nyskriven bebopbit 
svänger det något kopiöst.
 
Ett intressant festivalkoncept 
var två duor som inledningsvis 
spelade var för sig för att sedan 
sammanstråla i en kvartett. I 
Andreaskyrkan på Södermalm 
gav Palmberg/Dromberg två 
jazziga tolkningar av klassiska 
stycken, medan den äldre duon 
Hultén/Augustson framförde 
verk i blivande. Tillsammans för-
medlade de en bild av hur nästa 
Orionplatta kommer att låta. 
Som bopcorn vid koret.

I den kombinerade rep- och 
inspelningsstudion, lager- och 
konsertlokalen BAS i Bandhagen 

gjorde Santos Silva/Doverud en 
perfomance av sin bleckblåsim-
provisation. De rörde sig efter 
ett schema som ömsom förde 
tankarna till qi gong och tai chi, 
ömsom till en helt vanlig parrela-
tion med dess hausse och baisse i 
känslor. När Santos Silvas trum-
pet blåser in i Doveruds saxofon 
är det svårt att avgöra om det är 
av ilska eller ömhet.

Efter paus framförde Virves/
Milder en psalm – med citat av 
både Stevie Wonder och Beatles 
– som lät mera som en sön-
dagsutflykt än en -mässa. Än 
mer improviserat. Synd bara att 
kvartetten inte spelade längre än 
ett par minuter ihop. De kunde 
gott ha krämat ut något mer ur 
de fyra olika instrumenten och 
kynnena.

Under kategorin favorit i re-
pris: Shai Maestro har ett namn 
som förpliktigar. Fast mäster-
pianisten gör sällan en dålig 
spelning. Pedagogiskt berättade 
han om kvällens upplägg: En fast 
repertoar men utan bestämd ord-
ning vilket lämnar utrymme för 
improvisation och spontanitet. 

(Även ett signum för e.s.t., som 
Shai Maestro Trio ofta jämförs 
med.) Vilket det också blev. 
Improviserat och spontant. Det 
här är jazz på riktigt. Inga halv-
mesyrer.

De första 35 minuterna gjorde 
fog för namnet: ”The Dream 
" ief”, ”Time” och ”GG” fl öt in 
i varandra sömlöst och friktions-
fritt. Unge Ofri Nehemya är en 
naturbegåvning, bokstavligen, 
han slår på trummor och cym-
baler med en nästan oförskämd 
lätthet. Det fi nns en klubbgenre 
som heter breakbeat. Den går 
vanligtvis i rasande fart – oftast 
4/4 – fast med häftiga, närmast 
schizofrena taktbyten. Något 
liknande gör Nehemya, fast 
tvärtom, liksom. Kanske beat-
break är en bättre term för hans 
virtuosa spel.

Efter den häftiga inledningen 
gick det ned i tempo och kvalitet 
en aning och blev litet tillvant, för 
att slutligen, desto e# ektfullare, 
återigen ta fart i halsbrytande 
harmonier och avantgardistiska 
utvikningar. Maestoso!

Nej, jorden och allt levande 
därpå skapades inte på sex dagar 

och kosmos är fortfarande i var-
dande. Hur beskriva det i toner? 
Kanske som Fire! Orchestra Big 
Bang. Stycket Echoes var som en 
präktig symfoni i allsköns genrer, 
som ett musikaliskt kosmos i sig. 
Och den var lång, 90 minuter, 
lika lång som den längsta på stan-
dardrepertoaren (Mahlers trea).

Stråkkvartetten motverkade 
den veritabla ljudvåg som stund-
tals vällde ut från övrig ensemble, 
mestadels blås, allra helst när 
den spelar tutti och fortissimo. 
Inte första gången stråkar ingår i 
Fire! Orchestra. Inte heller sista, 
hoppas jag. Det är ett synnerligen 
lyckat drag att låta smäktande 
toner från violiner och celli er-
bjuda öronen en liten vilopaus, 
som blankrader i ett poem, mitt 
i kakofonin.

Nytt i Big Bang-versionen var 
däremot att bereda plats åt diverse 
instrument som vanligtvis inte 
hörs i orkestersammanhang: som 
marockanska (gnawa) strängin-
strumentet guembri, brasilianska 
(capoeira) slagverks-/strängin-
strumentet berimbau, kubanska 
congas och en distad banjo. De 
vokala partierna ombesörjdes 

Storstilad Stockholm Jazz Festival
m u s i k

Stockholm Jazz Festival
14–23 oktober

av David Sandström (speleman 
och en gång batterist i hardco-
rebandet Refused) som sjöng 
än uppmanande, än mässande 
i några repetitiva ordfl ätor som 
var svårtydda (ett par strofer lät 
som latin).

Som vanligt ledde Mats Gus-
tafsson den 38 musiker – eller var 
det 40? – starka orkestern med 
sin okonventionella dirigering 
(ibland tog trombonisten Mats 
Äleklint hand om bleckblåsarnas 
inräkning och pausering). Det 
gick nästan att höra ekon av Tel-
lus och kosmos tillkommande i 
Echoes. En (extragalaktisk) mil-
stolpe i både Fires och festivalens 
historia.
 
En festival med renommé bör 
inte bara stoltsera med en fl ott 
öppningskonsert utan även en 
tung avslutningsdito. Och det 
fi ck ett fullsatt Fasching till del 
i och med stjärnskottet från 
Philadelphias sena söndagsgig: 
Immanuel Wilkins är bara 24 år 
gammal och blåser på något så 
ovanligt på dagens jazzscen som 
altsaxofon. Därutöver är han 
en begåvad kompositör. Jag har 
skrivit det förr och gör det igen: 
Det är något visst med kvartetter 
från USA.

Hans kvartett levererade en 
spelning som gick i tempo furioso 
och som inte skrädde orden (få 
mellansnack men väl en intensiv 
räcka högkvalitativa stycken). 
Wilkins altton påminner närmast 
om Ornette Colemans frijazziga 
än Charlie Parkers swingboppiga. 
Traditionen lever likväl hos Wil-
kins, i form av både Cannonball 
Adderleys spel och barndomens 
kyrkotoner. Överlag gav kvartet-
ten – endast en av medlemmarna 
över 30 år – prov på hur mycket 
bättre det kan låta live, i stun-
den, hettan och inspirationen, 
än inspelat. Samt att återväxten 
är synnerligen god inom jazzen. 
Storstilat.

Text: Rikard Rehnbergh
Foto: Leo Ahmed

24-årige altsaxofonisten Immanuel Wilkins. 

Fire! Orchestra Big Bang växte till en halv symfoniorkester. 

Ledisi är en US-amerikansk soulsångerska som tolkade Nina Simone.
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Ytterligare någon meter längre 
ifrån mitt fönster fi nns ett träd 
som fortfarande har fullt med 
gröngula löv kvar. Så samman-
fattningsvis kan jag konstatera 
att hösten tycks ha kommit olika 
långt utanför mitt köksfönster. 
Men den här variationen i väder 
och klimat är ju det vanliga nu-
mera och vi ska väl vara glada 
om vi över huvud taget får se nå-
gon snö igen här på våra bredd-
grader. Någonstans läste jag att 
vi kan förvänta oss upp till 6 
grader varmare väder än normalt 
den närmaste tiden på grund av 
en sen värmebölja över Europa. 
Snart fi nns väl inga årstider kvar, 
och vad händer väl då med hela 
ekosystemet kan man undra? 
Nej, nu behövs lite uppmuntran 
i form av ett trevligt Halloween-
recept. Vad sägs om pumpakaka 
med kokosfrosting?       

 Liza Ahnland

Recept: Pumpakaka med kokosfrosting 
Nu har träden utanför mitt 
fönster tappat nästan alla 
sina blad. Men något längre 
bort ser jag ett träd som 
fortfarande har nästan alla 
sina orangegula löv kvar. 

ANNONS

Foto: Jessica M
erchant

Överfi ske av sill redan på 1200-talet

Dagens DNA-teknik öppnar 
nya dörrar till vårt förfl utna. 
Det sker inte bara genom Svan-
te Pääbos forskning på uråldriga 
människoben. En grupp forska-
re har samlat gamla sillben från 
sju olika arkeologiska utgräv-
ningar runt Östersjön. Genom 
analyser av fiskbenens DNA 
kan forskarna se var fi sken sim-
made när den fångades.

– Vi har sekvenserat komplett 
DNA på 40 sillar från 800- till 
1600-talet där åldern har be-
stämts utifrån olika arkeologis-
ka utgrävningar. I fi skens DNA 
kan vi avgöra vilket sillbestånd 
som benen kommer ifrån, bland 
annat utifrån gener för fi skens 
tålighet för bräckt vatten, säger 
Carl André, evolutionsbiolog på 
Göteborgs universitet.

Något som överraskade fors-
karna var att fi skben från 800-
talet som hittades i den med-
eltida staden Truso i dagens 
Polen troligtvis var fiskade i 
danska Bälten, nära hundra 
mil från Truso. Det visar att sill 
tidigt var en handelsvara som 
exporterades långa sträckor. 
Även längre söderut i Polen har 
arkeologerna hittat sillben som 

kommer från västra Östersjön.
– Fisket var alltså inte bara för 

husbehov. Förr i tiden fi skades 
sillen när den lekte och kunde 
landas relativt enkelt med den 
tidens båtar och redskap. Helst 
bör man undvika att fi ska sill i 
lekperioden för att skydda åter-
växten, säger Carl André.

Även om medeltidens fi skare 
saknade dagens moderna trålar 
så kunde fi sket bli väl intensivt 
även förr i tiden. Hos den ana-
lyserade fi sken fi nns tecken på 
att det fi skades för mycket på 
vissa sillbestånd i Östersjön, 
skriver forskarna i studien som 
publicerats i den vetenskapliga 
tidskriften PNAS, Proceedings 
National Academy of Science.

Genom att studera hur stor 
den genetiska variationen är 
hos fi skarna i ett bestånd kan 
forskarna se hur beståndet his-
toriskt har varierat i storlek. En 
mindre genetisk variation i dag 

tyder på att beståndet varit 
överfi skat tidigare.

– Den här studien visar att 
folken runt Östersjön har fi s-
kat i stor skala tidigt. Mycket 
tyder på att sillen var överfi s-
kad redan på 1200-talet. Även 
om det fi nns andra faktorer 
som till exempel klimat som 
påverkar sillens överlevnad så 
är människans fi ske den vikti-
gaste, säger Carl André.

Sillen i Bottenhavet och 
Bottenviken, eller ström-
mingen som den kallas där, 
har varit förskonad från hårt 
fi ske i forna tider. Färre män-
niskor levde norröver och isen 
låg längre, vilket skyddade 
beståndet. Men inte längre.

– Vi ser ett återkommande 
överfi ske av de olika bestån-
den av sill i Östersjön och 
just nu belastar vi det sista 
livskraftiga beståndet hårt.

MM

Sillfi sket bedrevs tidigt 
i stor skala, och DNA-
analyser visar att bestånd 
kan ha överfi skats på 
1200-talet. Det skriver 
forskare från bland annat 
Göteborgs universitet i en 
ny vetenskaplig studie.

Ryggradskota på sill. 

Foto: Lane M
 Atm

ore
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Att blunda sig in 
i framtiden

Danmark vågar 
storsatsa på vindkraft

Skydda de svenska skogarna

Det spelar roll var pengar placeras

43 nya miljarder på två år har 
svenska storbanker pumpat in 
i bolag som letar efter olja och 
gas i Arktis. Detta har gjorts 
trots att oljejakten strider mot 
Parisavtalet.

Det visar den senaste gransk-
ningen som Fair Finance Guide 
har gjort i samarbete med Na-
turskyddsföreningen och Green-
peace. 

Ekobanken har sedan ban-
kens start endast finansierat 

verksamheter som kan visa på 
ekologiska, sociala eller kultu-
rella mervärden och har sedan 
starten exkluderat bland andra 
fossilbranschen.

Fair Finance Guide har ge-
nomfört årets granskning av 
nio olika banker vad gäller hur 
hållbart och ansvarsfullt de 
investerar och lånar ut pengar. 
Årets granskning visar att Eko-
banken återigen visar på mest 
hållbarhet och tar ansvar för sin 
utlåning av de svenska banker 
som granskats under 2022. 
Granskningen fi nns att läsa i sin 
helhet på fairfi nanceguide.se.

Sedan granskningen av ban-
kerna inleddes 2014 har över 
40 000 svenska bankkunder 
skickat ett meddelande till sin 
bank via fairfi nanceguide.se och 
uppmanat till större hänsyn till 
hållbarhetsfrågor. Bankerna har 
också förbättrat sina hållbarhets-
löften under åren och lovar i dag 
tre gånger mer än vid starten 
2014.

Det visar att konsumentmakt 
är ett påtryckningsverktyg som 
fungerar och att alla mail som 
kunderna skickat har e! ekt. 

Fortsätt därför att maila till 
din bank!  

Johanna Lindegaard 
Klimatsvaret CCL - 
Sverige
Vikingstad 

Världen befi nner sig i en akut kris 
vad gäller förlusten av biologisk 
mångfald. I en nyligen publice-
rad undersökning från WWF 
konstateras att bestånden av 
däggdjur, fi skar, fåglar, groddjur 
och kräldjur har minskat med 69 
procent sedan 1970. I Europa har 
den genomsnittliga minskningen 
varit 18 procent, och helhetsbil-
den för utvecklingen är fortsatt 
mörk. Förstörda livsmiljöer som 
en följd av det nuvarande jord- 
och skogsbruket nämns som två 
av orsakerna.

Även svenska analyser har 

visat ett liknande mönster – i 
en analys från Sveriges lant-
bruksuniversitet Artdatabanken 
framkommer att kalhyggesbruk 
påverkar 394 hotade skogslevan-
de arter i Sverige direkt negativt, 
och att sex arter sedan 1950-ta-
let bedöms ha dött ut på grund 
av skogsbruket. I linje med 
detta bedömer Skogsstyrelsen att 
Sverige år 2030 inte kommer att 
nå miljömålet Levande skogar. 
Samtidigt anser två tredjedelar 
av befolkningen att Sverige 
bör förbjuda ett skogsbruk 
som riskerar att skada hotade 
arter och miljön i skog och vat-
ten, enligt en undersökning av 
WWF. Dessutom vill hälften av 
de tillfrågade se ett förändrat 
skogsbruk som tar hänsyn till 
naturen och vill se mer skyddad 

skog. Detta visar alltså på att en 
majoritet av befolkningen står 
bakom ett förändrat skogsbruk 
med större naturhänsyn.

Eftersom FN:s mångfaldspa-
nel IPBES har konstaterat att 
förlusten av biologisk mångfald 
är ett lika stort hot mot mänsk-
ligheten som klimatförändring-
arna behöver Sveriges regering 
agera tydligt för att skydda de 
svenska skogarna och att införa 
en förändring av skogsbruket. 
Bevarad biologisk mångfald 
bidrar också till att skydda sam-
hället från de negativa klimatef-
fekter som vi vet kommer att 
öka i framtiden. Regeringen bör 
lyssna på vetenskapen och det 
svenska folkets vilja och agera 
för en ökad biologisk mångfald 
i våra skogar.  

Skogsstyrelsen bedömer att Sverige år 2030 inte kommer att nå miljömålet Levande skogar. 
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Ingela Bollgren
Klimatsvaret
Bromma 

Den nya högerkonservativa 
fyrklövern prioriterar minskad 
migration, brottsförebyggande 
åtgärder och en ny energi- och 
klimatpolitik. Ett paradigm-
skifte förklarar kvartetten stolt. 
Danmark lyfts fram som en 
förebild gällande de två första 
prioriteringarna. Kärnkraften 
är det högerkonservativa svaret 
både på det ökande energibe-
hovet och för att bemästra kli-

matkrisen. Tidigare regeringar 
har lagt fokus på en utbyggd 
vindkraft med stora planer på 
havsbaserade anläggningar. Den 
nya regeringen säger inte nej till 
vindkraft, men hänvisar till att 
den är alltför opålitlig eftersom 
det inte blåser varje dag.

Varför inte vidga vyerna och 
skåda över sundet här också? I 
Danmark planeras fyra nya pro-
jekt med havsvindkraft, med en 
sammanlagd kapacitet motsva-
rande ungefär fem kärnkrafts-
reaktorer (SvD 26.10). Lägger 
Danmark beslag på all blåst som 
vi saknar i Sverige?  

Pontus Björkman
Stockholm 

Det fi nns något grandiost över 
statsminister Ulf Kristerssons 
sätt att blunda.

Ökningen av växthusgasen 
metan i atmosfären var förra 
året den största sedan mätning-
arna startade. Även halterna av 
koldioxid och lustgas nådde 
nya rekordnivåer, rapporterade 
Meteorologiska världsorganisa-
tionen i förra veckan.

Samtidigt kom FN:s klimat-
sekretariat med en rapport som 
visar att vi är på väg mot 2,5 gra-
ders uppvärmning före århund-
radets slut. Översvämningar, 
hetta, stormar och skogsbränder 
dödar och tvingar människor på 
fl ykt redan vid drygt en grads 
uppvärmning.

Statsministern svarar med att 
lägga ner Miljödepartementet 
och stoppa flera klimatåtgär-
der.

Bara sänkningen av reduk-

tionsplikten – där mängden bio-
bränsle i bensin och diesel dras 
ner till EU:s miniminivå – ökar 
utsläppen med tio procent. 
Och det nya klimatsmartare 
reseavdraget som skulle börjat 
gälla vid årsskiftet hamnar i pap-
perskorgen. Kristersson vill att 
arbetspendlarna nödvändigtvis 
ska köra fossilbil in i framtiden 
i stället för tåg. Och för att 
vara riktigt säker på att lyckas 
sänker han drivmedelsskatten 
i stället för avgifterna på kol-
lektivtrafi k.

Regeringen vill också stoppa 
förslaget om att slopa anslut-
ningskostnaderna för vindkraft 
till havs. Det riskerar att bli 
ett historiskt misstag både för 
elkonsumenter och klimatet 
eftersom utbyggnaden sänker 
elpriserna och tränger undan 
kolkraft i Tyskland.

Välkommen till det nya dra-
mat ”Blundar vi hårt nog går det 
kanske över”.

Osäkert dock hur många av oss 
som vill leva i det dramat.  

Ulf Kristersson blundar grandiöst, tycker Pontus Björkman.

Foto: European People’s Party (is.gd/nq6hs4) / C
C
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Per-Olof Erickson 
Naturskyddsföreningen 
Gävle
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Öppna tv-kanaler
–   R i k s f ö rbunde t  Öppna  Kana l en :

www.oppnakanalen.se
– Stockholm: www.oppnakanalenstockholm.se
– Göteborg: www.oppnakanalengoteborg.se
– Sundskanalen: www.sundskanalen.se
– Jönköping: www.jonkopingtv.se
– Malmö: www.malmomediakanal.se
–  Närke: www.facebook.com/Öppna-Kanalen-

Närke-113382662070953
– Skellefteå: www.tvskelleftea.se
– Skövde: www.oppnakanalenskovde.se
– Södertälje: www.sltv.se
– Uddevalla: ltvu.se
– Västerås: www.okvasteras.se/wordpress/
– Växjö: okv.se
– Uppsala: www.tv-uppsala.se
– Tvåstad: www.facebook.com/groups/
271838422586

Öppna Kanalen i Stockholm är en ideell 
föreningskanal. Du hittar den genom att klicka dig 
fram med fjärrkontrollen. Om du har digitalbox är 
det kanalplats 450 hos Com Hem, 500 hos Telia, 20 
hos Sappa, 299 hos Bredbandsbolaget och Canal 
Digital. Detaljerad tablåinformation fi nns på 
www.oppnakanalenstockholm.se/
Där kan programmen ses på internet samtidigt 
som de sänds.

Fredag 4 nov
06.30 Democracy 
Now. Repr.
07.30 Swebb TV.
08.00 Democracy 
Now! Repr.
09.00 Publicistklub-
ben. 
11.00 Cool TV.

12.00 Democracy 
Now! Repr.
13.00 Matinéfi lm.
14.45 Extrapro-
gram.
15.30 Adventk.
16.00 Christ Emb 
Ch.
16.30 Pingstkyrkans 

Världsm.
17.00 Nytt Liv.
17.30 Kortfi lm.
17.40 Tekniska Mu-
seet. Skol-TV.
18.00 Lutherska Be-
kännelsekyrkan.
18.30 Extraprogram.
19.00 Stockholms
TV.
20.00 Extraprogram.
20.30 Pilgrim TV.
21.00 Församl Ar-
ken. 
21.30 Jerusalem 
Studio.
22.00 TV Conti-
nente.
23.00-24.00 Demo-
cracy Now!

Lördag 5 nov
06.30 Democracy 
Now ! Repr.
07.30 Swebb TV.
08.00 Democracy 
Now! Repris.
09.00 Publicistklub-
ben.
10.00 AMI.
10.30 Christ Emb 
Ch.
11.00 Full Gospel. 
11.30 Extraprogr.
12.00 Democracy 
Now! Repr.
13.00 Dokumentär.

16.00 Uusi Elämä. 
16.30 Extraprogram
17.50 Dokumentär.
18.30 Kebron Int M.
19.00 Dokumentär.
21.00 Israelmagasi-
net.
21.30 Hoppets Väg. 
22.00 Dokumentär.
23.00-24.00 Jerusa-
lem Ch.

Söndag 6 nov
07.30 Swebb TV.
08.00 Barnprogram.
08.30 Dokumentär.
09.00 Hoppets Väg.
09.30 Clara Kyrka.
10.00 Pilgrim TV.
10.30 AMI.
11.00 Pingstkyrkans 
Världsm.
12.00 Jerusalem Ch.
13.00 Manmin Ch.
14.00 Dokumentär.
14.30 Film.
16.00 Dokumentär.
16.30 Kebron Inter-
national Ministry.
17.00 Dokumentär.
18.45 Kortfi lm.
19.00 Föreningen 
Godhet.
19.30 Himlen TV7.
20.00 TV City Pre-
sens: Dokumentär. 
20.30 Cymbal TV. Ny 

Glädje!
21.30 Israelmagasi-
net.
22.00 Film.
00.15 Dokumentär.

Måndag 7 nov
07.30 Swebb TV.
08.00 Extraprogram
09.00 Dokumentär.
14.00 Film
16.05 Publicistklub-
ben.
16.30 Uusi Elämä.
17.00 Cool TV.
17.30 Kortfi lm.
17.40 Tekniska Mu-
seet: Skol-TV.
18.00 Extraprogram
19.00 Dokumentär. 
20.00 Extraprogram.
20.30 Nadia.
20.55 Dokumentär
21.30 Östberga TV.
22.00 Film
23.00-24.00 Demo-
cracy Now!

Tisdag 8 nov
06.30 Democracy 
Now! Repr.
07.30 Swebb TV.
08.00 Democracy 
Now! Repr.
09.00 Film.
10.00 Dokumentär.
12.00 Democracy 

Now! 
13.30 Extraprogram.
14.00 Östberga TV.
14.30 TV Conti-
nente.
15.30 Dokumentär.
16.30 Adventkyrkan.
17.00 Extraprogram.
17.30 Dokumentär.
17.40 Tekniska Mu-
seet: Skol-TV.
18.00 Nytt Liv.
18.30 Extraprogram.
19.00 Dokumentär.
19.30 Clara Kyrka
20.00 Extraprogram.
20.30 Lutherska Be-
kännelsek.
21.00 Föreningen 
Godhet.
21.30 Jerusalem 
Studio.
22.00 Dokumentär.
22.30 Extraprogram
23.00-24.00 Demo-
cracy Now!

Onsdag 9 nov
06.00 Democracy 
Now! Repr.
07.00 Clara Kyrka.
07.30 Swebb TV.
08.00 Democracy 
Now!
09.00 Dokumentär.
10.05 Extraprogram. 
12.00 Democracy 

Now! Repr.
13.00 Dokumentär.
15.25 Extraprogram.
17.00 Nytt Liv.
17.30 Extraprogram
17.40 Tekniska Mu-
seet: Skol-TV.
18.00 Cymbal TV.
19.00 Stockholms 
TV.
20.30 Himlen TV7.
21.00 Adventkyrkan.
21.30 Dokumentär
22.30 Jerusalem 
Studio.
23.00-24.00 Demo-
cracy Now!

Torsdag 10 nov
06.30 Democracy 
Now! Repr.
07.30 Swebb TV.

08.00 Democracy 
Now! Repr.
09.00 Dokumentär.
10.45 Extraprogram.
12.00 Democracy 
Now! Repr.
13.00 Publicistklub-
ben.
16.10 Dokumentär.
16.30 Extraprogram.
17.30 Dokumentär. 
17.40 Tekniska Mu-
seet: Skol-TV.
18.00 Dokumentär.
19.00 Nytt Liv.
19.30 Dokumentär.
20.00 Extraprogram. 
21.00 Banor TV.
21.35 Dokumentär. 
22.30 Cool Tv.
23.00-24.00 Demo-
cracy Now!

Fredag 4 november–20.11
Göteborg, Stadsbiblioteket Gö-
taplatsen. Utställning Skrota 
vapen för människan och 
miljön. 
Arrangör: Svenska freds- och 
skiljedomsföreningen med fl era.

Tisdag 8 november–29.11
Med den här utbildningen får 
du en grund för att prata om 
klimatkrisen och bli en inspiratör 
för omställning. Materialet och 
arbetssättet kan användas i träffar 
med vänner eller släkten, i ett 
föredrag på ortens bibliotek, på 
arbetsplatsen eller i en studie-
cirkel. 
Kursen innehåller tre delar; Kli-
matvetenskap och klimatpolitik (del 
1), Klimatpsykologi och pedagogik 
(del 2), samt Vad vi som individer 
kan göra tillsammans för klimatet 
(del 3). Kursen hålls under fyra 
tisdagskvällar den 8, 15, 22 och 
29:e november klockan 18:30–
20:30. Kursen hålls via Zoom. 
Deltagaravgift: Valfri avgift från 
150 kr, skolelever, studenter och 
medlemmar går gratis. Informa-
tion om betalning skickas ut innan 

kursstart. Arrangörer: ABF och 
Klimataktion.  

Lördag 12 november

Sundbyberg, Folkets hus, kl. 10.00–
16.00. Bli Klimatinspiratör. En 
kurs för dig som vill lära dig mer 
om klimatkrisen och få verktyg för 
att öka ditt engagemang, särskilt ur 
ett medborgarperspektiv. Kursen 
innehåller 3 delar: Grunderna i 
klimatvetenskap och klimatpolitik, 
Klimatpsykologi och pedagogik samt 
Vad kan vi göra som individer och 
tillsammans? Anmälan senast 6 
nov. Deltagaravgift: Valfri avgift från 
150 kr, skolelever, studenter och 
medlemmar går gratis. Informa-
tion om betalning skickas ut innan 
kursstart. Kursledare: Petra Palmén 
och Ingmarie Hughes. Min 10 och 
max 17 deltagare. Frågor? Kontakta 
charlotta.johansson (@) klimatak-
tion.se.
Arrangör: Klimataktion.

Roslagens bokhandel vid Lilla torget 
i Norrtälje. Lördagspoesi – de-
mokratiska samtal – tema 
valresultatet.

Stockholm, Immanuelskyrkan, 
Congressen, med ingång från Birger 
Jarlsgatan 61b, kl. 13.00–18.00. 
KlimatSveriges nätverks-
möte 2022. Traditionsenligt 
nätverksmöte i anslutning till årets 
klimat-COP.  Forskarföreläsning, 
direktkontakt med delegater på 
plats under COP27 i Egypten och 
workshops i regi av organisationer i 
nätverket, som även informerar om 
aktuella aktiviteter. Mer info läggs ut 
här i eventet och på KlimatSveriges 
webbplats inom kort. Nätverksmö-
tet är gratis och öppet för alla. 

Lördag 12 november–13.11
Göteborg, Viktoriahuset, Linné-
gatan 21, lördag kl. 09.30, Göte-
borgs stadsbibliotek, söndag kl. 
13.00–16.30. Kvinnor för Freds 
höstmöte. Programpunkter: 
Diskussion om KFF:s framtida 
verksamhet, Nordiskt samarbete. 
Fredsrörelsens framtid i större 
perspektiv, seminarium till Maj Britt 
Theorins minne. De som har långt 
till Göteborg kan få visst bidrag till 
resa och boende från KFF. Kontakta 
kansliet. Anmäl gärna deltagande på 
info@kvinnorforfred.se eller 076-

Du kan betala din 
prenumeration med 
Swish. Nummer 123 
462 9143. Ange även 

OCR-nummer.

NÄTVERK 117 97 27.
Arrangörer: KFF och Svenska 
Freds.  

Tisdag 15 november–16.11
Uppsala. Koldioxidbudget-
konferens. Koldioxidbudgetar 
och hur vi styr utsläppen på 
ventenskaplig grund. Två dagars-
konferens på plats eller digitalt.
Anmälan och program: www.
co2-budget.com/
Arrangörer: Klimatsekretariatet, 
Klimatriksdagen och Cemus 
Uppsala Universitet. 

Torsdag 17 november–18.11
Örebro. MR-dagarna. Program-
met: www.amnesty.se/aktuellt/mr-
dagarna-i-orebro-2022/
Arrangör: Amnesty International.

Fredag 18 november
Stockholm, Solidaritetshuset, Te-
gelviksgatan 40, kl. 18–21. Folk-
kampanjen mot kärnkraft 
och kärnvapens höstmöte. 
Maj Wechselmanns fi lm Atomen 
i mänsklighetens tjänst visas och 
diskuteras. 
Arrangör: FMKK.

Sittstrejk för 
klimatet
#FridaysForFuture

Varje fredag utanför stadshus/ 
kommunhus eller Stora torget. 
För tider klicka på ort i kartan 
nedan över pågående och 
planerade manifestationer i 
världen:
https://www.fridaysforfuture.
org/events/map
Kontakt: 
Janine O’Keeffe, Stockholm
janineclimate@gmail.com 
070-401 78 39. 

Jag vill ge bort gåvoprenumerationer, max 5

Miljö   -
magasinet

betalar 
portot

MILJÖMAGASINET
Svarspost
Box 11 203
Kundnummer 111 820 900
100 61 Stockholm

 2022 nr 44

Prenumerera på Miljömagasinet – en unik oberoende tidning som värnar det fria ordet 
Ring 08-640 82 80 eller skicka e-post till prenumeration@miljomagasinet.se

Jag ger ett bidrag på ........................ kr

Mitt namn ...........................................

Prenumerationsnr .............................

Adress ..................................................

Postnr och Ort ...................................

E-post ...................................................

Telefon ..................................................

Namn .........................................................
Adress ........................................................
Postnr och Ort ........................................

JAG VILL BLI 
PRENUMERANT

Jag betalar in totalt

--------------- kr till plusgiro 24 27-3

JAG ÄR REDAN 
PRENUMERANT Skicka provnummer till

Namn .........................................................
Adress ........................................................
Postnr och Ort ........................................

Namn .........................................................
Adress ........................................................
Postnr och Ort ........................................

Namn .........................................................
Adress ........................................................
Postnr och Ort ........................................

 
350 kr/år (ord. pris 440 kr)
180 kr/halvår (ord. pris 300 kr)
 90 kr/kvartal (ord. pris 110 kr)
 70 kr/provpren. 10 ex.

E-TIDNING:
745 kr/två år (ord. pris 850 kr) 
480 kr/år (ord. pris 600 kr)
240 kr/halvår (ord. pris 355 kr)
115 kr/kvartal (ord. pris 175 kr)
 70 kr/provpren. 10 ex.

PAPPERSTIDNING:

Namn .........................................................
Adress ........................................................
Postnr och Ort ........................................
Namn .........................................................
Adress ........................................................
Postnr och Ort ........................................

Namn .........................................................
Adress ........................................................
Postnr och Ort ........................................

Namn .........................................................
Adress ........................................................
Postnr och Ort ........................................

Namn .........................................................
Adress ........................................................
Postnr och Ort ........................................

ÖNSKAR ERHÅLLA 
TYGKASSE (endast gåvopren. 
och nya prenumeranter)

Plusgiro 2427-3 är 
det kontonummer 
man kan använda 
om man saknar 

OCR-nummer, inte 
erhållit faktura och 
betalar via internet. 

Läkare Utan Gränser

https://lakareutangranser.se 

Läkare Utan Gränser Sverige är 
en ideell förening med kontor 
i Stockholm som samlar in 
pengar, rekryterar fältarbetare 
och bildar opinion. Man har 
även två enheter som arbetar 
med direkt stöd till fältverk-
samheten. 
Föreningen startades 1993. På 
sajten 25.lakareutangranser. se 
har man samlat berättelser 
– dagböcker från fältarbe-
tare, intervjuer och reportage 
– från de första 25 åren. På 
det svenska kontoret arbetar 
man huvudsakligen inom tre 
områden; rekrytering, insamling 
och kommunikation.
Under 2021 samlade man in 
totalt 552 miljoner kronor 
i Sverige, dessa medel kom-
mer från privatpersoner och 
företag, samt stiftelser. Man tar 
inte emot bidrag från företag 
som huvudsakligen arbetar 
inom tobaks-, alkohol-, vapen-, 
olja/gas-, diamant-, guld- eller lä-
kemedelsindustrin. Vill du stödja 
deras arbete, besök hemsidan. 
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Picasso var en del av det fria ordet

Pablo Picasso (1881–1973) är en 
av världens mest kända konstnä-
rer. Agneta von Zeipel har redan 
fått mycket positivt gensvar för 
utställningen. Hon berättar i 
den här intervjun att inte minst 
många barn känner till Picasso 
och kommer till museet för att 
möta Picassos konst.  

 Utställningen i Konsthallen 
har möjliggjorts genom generösa 
inlån från samlare och museer i 
Sverige. Bohusläns museum har 
lånat verk från Moderna museet 
Stockholm, Malmö konstmu-
seum, Skissernas museum i 
Lund, Norrköpings konstmu-
seum, Eskilstuna konstmuseum 
och Jönköpings länsmuseum. 
Utställningen är producerad av 
Bohusläns museum.

 
Varför en Picassoutställning?

– Jag själv beundrar främst 
Picassos teckning, som ofta är 
känslig och levande: samma sak 
inom grafi ken där han är väldigt 
innovativ. Han revolutionerade 
konsthistorien på fl era sätt. Till-
sammans med George Braques 
utvecklade han kubismen, som 
frigjorde konsten från central-
perspektivet. Sedan gjorde han 
ett av världens mest ikoniska 
verk – Guernica. Nu är det ett 
drygt tiotal år sedan det gjordes 
en större Picassoutställning med 
grafi k som tema. Vi vill gärna 
presentera Picasso för en bred 
publik, men också en ny yngre 
publik. Om man frågar barn 
om ett konstnärsnamn, så kan 
de fortfarande Picasso. Sedan 
brukar kända namn dra folk till 
museerna och det behövs efter 
covid.

 
Vad får man se i utställning-
en?

– I utställningen visas ett 60-
tal verk med originalgrafi k samt 
affischer. Verken sträcker sig 
från sekelskiftet 1900 och den 
blå perioden till de allra senaste 
verken från slutet på 1960-talet. 
Picassos grafi ska produktion var 
stor och omfattar runt 2 400 ori-
ginalförlagor, en del i färg. Han 
daterade sina teckningar och gra-
fi k noggrant, man kan följa hans 
liv nästan som i en dagbok. Han 
var en oerhört skicklig tecknare 
och lyfte ibland inte ens pennan 
från pappret när han skapade 
sina verk. Utställningen visar de-

lar ur grafi ska sviter som Les Sal-
timbanques (1905), illustrationer 
till Ovidius Metamorfoser (1931), 
Vollardsviten (1930–1937) samt 
Francos drömmar och lögner 
(1937), etsningar där Picasso öp-
pet tog ställning för den spanska 
och demokratiska republikens 
sak. Samma år målade han även 
Guernica, som nu är ett av värl-
dens mest kända konstverk, som 
vi visar en a!  sch i storformat av 
i utställningen från 1953. Guer-
nica har verkligen en aktualitet 
i dag.

 
Man brukar säga att konsten är 
en del av det fria ordet. Var Pi-
casso en del av det fria ordet?

– Ja absolut. I januari 1937 
fick Pablo Picasso uppdraget 
att skapa ett verk för den span-
ska republikens paviljong på 
världsutställningen i Paris på 
sommaren samma år. Samtidigt 
blev han också utnämnd till chef 
över Pradomuseet i Madrid och 
ledde evakueringen av landets 
konstskatter till skydd från 
inbördeskrigets framfart. Den 
26 april 1937 bombades den 
baskiska staden Guernica.

Picasso hade då en relation 
med Dora Maar, som var foto-
graf och antifascist. Hon fi ck ett 
stort infl ytande över tillkomst-
processen av Guernica. Inom 
loppet av 36 dagar färdigställdes 
den stora monumentala mål-
ningen i svartvitt i hans ateljé i 
centrala Paris. Dora Maar hade 
ett avgörande infl ytande på hur 

– unik utställning på Bohusläns museum

Visst var Picasso en del av det fria ordet, säger 
Agneta von Zeipel, antikvarie/curator vid Bohus-
läns museum i Uddevalla, som nu visar en unik 
Picasso-utställning med namnet Pablo Picasso 
– i Picassos öga. Ett urval av hans grafi ska verk 
visas i utställningen.

målningen kom till och bidrog 
även så att skissarbetet under-
lättades med kamerans hjälp. 
Tillkomstprocessen dokumen-
terades också av henne.

Picasso uttalade själv om sin 
konst ”att den är ett defensivt 
vapen mot fi enden”. Guernica 
är i dag en viktig symbol för 
motstånd och emot krig och 
övergrepp.

Under andra världskriget valde 
Picasso att stanna i Paris, trots 
att han var en nagel i ögat för 
nazisterna. Efter krigsslutet 
blev han en viktig symbol för 
att ha stått upp mot tyskarna 
och fortsatt sin konstnärliga 
verksamhet i Paris. Redan då var 
han så känd att man inte vågade 
fängsla honom.

 
Hur många bilder har ni på 
utställningen?

– Vi har ett 60-tal verk av ori-
ginalgrafi k, samt en del a!  scher. 
A!  scherna som ibland avbildar 
målningar ger en aning om hur 
måleriet kan se ut.

 
Hur länge pågår utställning-
en?

– Den pågår till den 15 januari 
2023.

 
Hur är intresset för utställ-
ningen?

– Den har just börjat, men vi 
hoppas och tror att intresset blir 
stort och att många kommer.

 
Kan utställningen leda till 
studiecirklar och andra folk-
bildande verksamheter om 
Picasso?

– Det kan jag inte riktigt svara 
på. Den som vill fortsätta att läsa 
hittar säkert mycket information 
på nätet och i böcker förstås. 
Han är ju fortfarande ett av de 
stora konstnärsnamnen genom 
tiderna och det finns oerhört 
mycket litteratur skrivet om hans 
liv och konstnärskap.

  
Vad blir din devis för Picasso 
och hans konstnärskap?

– Ständigt utforskande, han 
var innovativ och nyskapande 
samt tänjde gränserna för vad 
konsten kan åstadkomma.

 
Har du någon dröm om Pi-
casso och framtiden?

– Vi gör denna Picassoutställ-
ning och jag är nöjd med det. 
Kanhända att vi hinner samman-
ställa en fördjupande katalog om 
utställningen snart. Det blev så 
mycket jobb kring säkerhet och 
olika tillstånd med utställningen, 
så vi hann inte riktigt med allt 
innan.

Hans Mannefred

Agneta von Zeipel, eldsjälen bakom Picassoutställningen på 
Bohusläns museum.

PABLO PICASSO, Figure au corsage rayé, Färglitografi  på 
papper, 3 april 1949, tillhör Malmö Konstmuseum, ©Succes-
sion Picasso/Bildupphovsrätt 2022  

Pablo Picasso år 1962.

Avbildning med kakelplattor av Picassos Guernica i originalstor-
lek i staden Guernica. Foto: Papamanila/Creative Commons


