”Kapten Klänning” alias Göran Lindberg var den
jämställdhetsivrande polischefen som på fritiden köpte sadistiskt sex av unga flickor. Uppsala stadsteater undersöker nu fallet i en pjäs
med fokus på flickornas perspektiv. >> 10–11
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KULTUR

LÄSARNAS
Svenskbyborna är Länsteatern på Gotlands stora musikalsatsning under våren, en dramatisk
historia om en svensktalande by i Ukraina och
dess kopplingar till Gotland. Nils-Erik Norrby
kallar den ”ett oförglömligt mästerverk”. >> 12–13
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I en sann demokrati ̈r information
n̈dv̈ndig. Det ̈r en
myt att ingen forskning visar att EMF skadar. >> 2–3
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Sverige
beroende
av andra
länders
sopor

KLÄDBYTARDAG >> 6–7

Mer än hälften av våra sopor förbränns, men ändå räcker det inte
till alla kraftvärmeverk som eldar avfall. Trots det byggs det nya.
Samtidigt har Sverige för första
gången fått ett avfallsförebyggande program. Budskapet är tydligt
– sopmängderna måste minska.
– Det är klart att när sopor behövs kan det innas en intressekonlikt, men kommunerna måste
följa avfallshierarkin där förebygga kommer i första hand, säger
Sanna Due på Naturvårdsverket.
Mer och mer avfall importeras.
– Det är bra att vi kan hjälpa andra länder att inte deponera, säger
Mile Elez, chef för energidivisionen på Tekniska verken i Linköping som bygger en ny panna. >> 4–5

LANDET RUNT

På lördag, den 5 april, är det Sveriges största klädbytardag. Förra året bytte över 36 000 plagg ägare och i år
förväntas ännu mer aktivitet. I Uppsala blir det inte mindre än tre olika evenemang och i Gävle byter man inte
FOTO: LEIF R JANSSON/TT
bara kläder utan även prylar och plantor.

GLOKALT

Sverige ̈r inte l̈ngre v̈rldsledande n̈r det
g̈ller f̈rs̈ljningen av milj̈bilar, men det
ḧnder ̈ndå en hel del på bilfronten både i
politiken och bland medborgarna. Landets
Frias transportserie bjuder i det ḧr numret
på en rankning av olika sorters milj̈bilar,
livscykelanalyser och konkreta milj̈tips f̈r
dig som ̈r beroende av att k̈ra bil. >> 8–9

I Sverige kan psykiatrin sp̈nna fast patienter med b̈lten i lera timmar, men på Island
̈r b̈ltesl̈ggning f̈rbjudet sedan 80 år. Isẗllet satsas det på bem̈tande och kommunikation. Nu ̈kar intresset
f̈r att hitta alternativ
̈ven i Sverige. >> 14–15

Erling Gustafsson kallar
sig pappersn̈rd och har
varit i Japan fem gånger
f̈r att l̈ra sig papperstillverkning av en av familjerna som sitter på kunskapen. Nu visar han sina
f̈rdigheter i en bok upptryckt i 99 exemplar
och en utsẗllning på Eksj̈ museum. >> 14–15
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Isländsk psykvård utan bälten Lärde sig papperskonst i Japan
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Hur bra är miljöbilarna?
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Allt fler forskare och vetenskapliga rapporter visar
att mobilstr̊lning och tr̊dl̈sa n̈tverk ̈r skadliga.
Och att barn ̈r extra utsatta. Ge d̈rf̈r f̈r̈ldrar
m̈jlighet att v̈lja wifi-fria skolor och f̈rskolor
med sk̈rpta mobilregler, uppmanar Sigun Rix.

Välkommen!

En ny b̈rjan

D

et är 13 ̊r sedan Fria Tidningar startades. Under
de ̊ren har vi ofta pratat om att vi varit mästare
p̊ ”om̈jliga projekt”. Vi har lyckats skapa och
ge ut oberoende tidningar när det egentligen
inte var ekonomiskt m̈jligt.
V̊rt arbetarkooperativ har alltid kämpat h̊rt. Vi har
en likal̈n som inte n̊r upp till den svenska genomsnittsl̈nen och vi har l̊ngt ifr̊n de resurser som de stora mediehusen har. Men det har varit värt allt. Det är viktigt med
oberoende tidningar när ̈ver 90 procent av pressen ägs
av fyra storbolag. Vi tror p̊ fri, oberoende journalistik
som tar de verkligt stora samhällsfr̊gorna p̊ allvar. F̈r
varken klimathotet, den växande rasismen eller det ekonomiska systemets kris kan m̈tas utan en verklig m̊ngfald av berättelser och l̈sningar.

DET ̈R INGEN NyHET att tidningsbranschen har det sv̊rt.
Det drabbar s̊ klart även oss. Vi har länge släpat skulder
efter oss och därf̈r har vi inte n̊got annat val än att frivilligt g̊ in i en rekonstruktion f̈r att undvika en konkurs. F̈r er läsare betyder det inte n̊gonting. De fria
tidningarna kommer att komma ut som vanligt. Men vi
beḧver ditt sẗd som prenumerant. Berätta om v̊ra tidningar. Fr̊ga efter dem p̊ biblioteket. Uppgradera din
prenumeration till en sẗdprenumeration om du har r̊d.
EN ANNAN V̈RLD är m̈jlig! Men

bara om det inns medier som visar
p̊ alternativ. Vi ser fram emot att
f̊ fortsätta att vara din tidning.
ANNA MARIS
Chefredaktör

lFt

Landets Fria Tidning är en frihetlig nyhetstidning som vill
bidra till en utveckling mot ett friare, öppnare samhälle. Vi på
mediekooperativet Fria Tidningar äger våra tidningar själva.
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Trådlösa nätverk är farliga för
hälsan. Därför bör föräldrar ges
möjlighet att välja skolor utan
wii, skriver veckans debattör.

Erbjud
skolor
utan wii
Världshälsoorganisationen,
WHO:s, cancerforskningsinstitut International agency for the
research of cancer, IARC, har
satt mobilstr̊lning och tr̊dl̈st
nätverk, wii, i samma klass
som bly, DDT och PCB.
Europar̊det varnar f̈r riskerna med elektromagnetiska fält,
EMF, i sin resolution 1815 fr̊n
2011. Medlemsstaterna rekommenderas att ”vidta alla rimliga ̊tgärder f̈r att minska exponering f̈r EMF, särskilt radiofrekvenser fr̊n mobiltelefoner, och i synnerhet exponering
när det gäller barn och ungdomar som f̈refaller att ha sẗrst
risk att utveckla hjärntum̈rer”,
”inf̈ra informations- och upplysningskampanjer om riskerna... särskilt med inriktning
p̊ barn, ton̊ringar och unga
människor i fertil ̊lder”, ”f̈r

FAKTA
International agency for the
research of cancer, IARC, har
klassiicerat radiofrekventa
fält från mobiltelefoner som
möjligen cancerframkallande.
Strålsäkerhetsmyndighetens
tidigare rekommendation
kvarstår därför: använd
handsfree och håll ut mobiltelefonen från kroppen under
samtal.
KÄLLA: WWW.STRALSAKERHETSMYNDIGHETEN.SE

Datorer
i skolan
ett m̊ste
i dag

barn i allmänhet och speciellt i
skolor och klassrum, prioritera
tr̊dbundna internetanslutningar”, ”fasta telefoner i hemmet”.
F̈rra ̊ret presenterades andra upplagan av Bioinitiative
report, en sammanställning
och utvärdering av ̈ver 3 800
vetenskapliga rapporter. Där
konstateras bland annat att fält
fr̊n mobiler och annan tr̊dl̈s
teknik kan orsaka cancer, ALS,
Alzheimers med mera.
TySKA L̈KARE TOG ̊r 2002 och
̊terigen 2012 initiativet till Freiburguppropet som sẗds av tusentals läkare i världen, även
i Sverige. De har under senare ̊r sett en dramatisk ̈kning
av sv̊ra och kroniska sjukdomar; inlärnings-, koncentrations- och beteendesẗrningar
hos
barn,
sv̊rbehandlade
blodtrycksf̈rändringar,
hjärtrytmsẗrningar, hjärtinfarkt och
stroke hos allt ler yngre.
Symptom f̈rsvinner ofta p̊
kort tid om str̊lningen reduceras och läkarna ser mikrov̊gorna
som en f̈rklaring.
2008 ̊RS Nobelpristagare Luc
Montaguier leder det vetenskapliga r̊det f̈r Artac, ett team erfarna forskare där onkologiprofessor Dominique Belpomme
ing̊r; ”El̈verkänslighet är inte
psykosomatisk”, ”EMF har stor
p̊verkan p̊ hjärnan. Den vik-

Tekniken är inte bara
av ondo i skolorna. Att
ha skoldatorer är också
en demokratifråga, då
vissa inte har tillgång
till dator i hemmet,
skriver veckans insändarskribent, Natalia
Balcke.

tigaste effekten är ̈ppnandet
av
blodhjärnbarriären
vilket g̈r att gifter tränger in i
hjärnan där de orsakar olika
sjukdomstillst̊nd och neurodegenerativa
sjukdomar”,
”omedelbara ̊tgärder krävs”.
I SKOLOR I FRANKRIKE har man

b̈rjat att ta bort det tr̊dl̈sa
nätverket.
Str̊lskyddsinstitutet, SSI, i
Sverige sände 2011 ut ett meddelande till samtliga skolor i
Sverige: ”det inns inga miss-

De lesta skolor använder sig av
elevdatorer i dag, vilket jag tycker är väldigt bra. Datorn hjälper
eleverna s̊ att de snabbt kan
leta reda p̊ fakta och information som beḧvs och därf̈r slipper bläddra i en massa b̈cker.
När jag gick i ḧgstadiet
fanns det n̊gra f̊ datorer vi
elever var tvungna att dela p̊
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VECKANS KLIPP
Saxat ur medieflödet och
det offentliga samtalet

67 personer

”Det är olyckligt
att en dag som
den här inte går
att genomföra.”

FOTO: PRESSBILD

äger lika mycket som de fattigaste 3,5 miljarder människorna på jorden. I LFT nr 5, som publicerades den 29
januari i år, rapporterade vi att de 85 rikaste personerna
i världen äger lika mycket som de 3,5 miljarder fattigaste. Det stämde då, men eftersom de rikastes rikedomar
har ökat exponentiellt är siffran i dag, två månader senare, alltså 67.

Det sa Marie Rost, rektor
på Carlforsska gymnasiet i
Västerås, då eleverna protesterade mot att Sverigedemokratisk ungdom
skulle komma till skolan.
Alla partier var inbjudna.
När SDU-representanterna
kom samlades ett stort antal elever utanför ingången. Eleverna skrek ”stoppa rasismen”
och bildade en mur. Polisen var på plats. SDU:arna tog sig in.
Eleverna fortsatte att protestera mot deras närvaro, inne i skolan. Skolans rektorer beslöt att avblåsa hela evenemanget.

av regeringens 16 miljömål
kommer att uppnås i år. Det
är sämre än förra året. Regeringen justerade ner målen 2010 för att får mer tid
att uppnå dem, rapporterar Alliansfritt Sverige.

1 eller 2

tankar grundade på seriös vetenskap om att radiovågor
från trådlösa nätverk skulle
innebära några hälsoproblem.”
3 800 vetenskapliga rapporter, hjärnkirurger, professorer

när vi skulle skriva rent en
uppsats eller leta fakta. Men
när alla datorerna var upptagna ick man gå till biblioteket
och söka information, vilket
tog mycket längre tid än att
söka på nätet.
EN ANNAN ANLEDNING till att

jag tycker det är så bra att elev-

och andra forskare negligeras
alltså av SSI. Nobelpristagare
då? Sysslar de med seriös vetenskap?
I EN SANN demokrati är infor-

mation nödvändig. Det är en
myt att ingen forskning visar
att EMF skadar. Så informera grundligt om forskningen.
Ge sedan föräldrar möjlighet
att välja wii-fria skolor och
förskolor med skärpta mobilregler. En nisch även för kaf́er,
bibliotek, tågvagnar med mera.

erna nu har egna skoldatorer är
att det inns elever som inte har
tillgång till dator där hemma
och då underlättar det väldigt
mycket att man har en skoldator.

Men många kommer trots informationen ändå att lita på SSI
och på den ständige rådgivaren
Anders Ahlbom. Skolor har storsatsat och ju mer mobilberoendet ökar, desto mer slår man till
dövörat och blindögat, och blir
arg över information som denna.
Ska en stå tyst i ledet? ̈r detta bagateller?
SIGUN RIX
Lärare

torer då man faktiskt sparar en
massa papper på att anteckna i
datorn.

OM MAN SKA gå in lite på det

SKOLORNA GÖR alltså helt rätt i
att köpa in skoldatorer till eleverna då det underlättar i undervisningen.

här med miljön så blir det mycket bättre för miljön med skolda-

NATALIA BALCKE

68%

av tvååringarna i Sverige har provat att
använda internet. I sex–sjuårsåldern använder 90 procent internet. I åldern tre
till sex år är 25–30 procent dagliga användare, enligt
rapporten Svenskarna och internet.

45%

FOTO: CHRISTINE OLSSON/TT

Nobelpristagare då?
Sysslar de
med seriös
vetenskap?

överklagade själv myndighetsbeslut år
2010–11. År 1980–81 var motsvarande
siffra 58 procent, enligt SCB.
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Mer pengar lovas
till landsbygden
Regeringen presenterar nu
det nya landsbygdsprogram
met för sju år framåt. Det
innebär 36 miljarder kro
nor till stöd för utveckling av
landsbygden. In i det sista har
det varit osäkert hur utform
ningen ska se ut. I höstas var
beskedet att det skulle bli 370
miljoner mindre årligen fram
till år 2020. Men regeringen
har svängt, bland annat efter
protester från landsbygdsrö
relsen. Nu ska det istället till
föras 400 miljoner årligen.
Stödet till bredbandsutbygg
naden ökar och landar på
3,25 miljarder kronor.
– Det är inte en dag för ti
digt – vi har jobbat väldigt
hårt för detta. Våra byalag
har lagt ner tusentals tim
mar och miljoner kronor i
eget kapital på att förse sina
bygder med bredband, och
de behöver allt stöd de kan
få, säger Åse Blombäck, ord
förande för Hela Sverige ska
leva, i ett pressmeddelande.

Svenska värmeverk är
beroende av sopimport
600 000 ton sopor ska
eldas i det nya värmeverket som håller på
att byggas i linköping.
Att bränna avfall är
populärt – kapaciteten är betydligt större än mängden sopor
och sverige importerar
därför mer och mer.
Linköpings nya kraftvärmeverk
håller på att växa fram. Mark
arbetet är gjort, plattan är på

plats och bunkern där pannan
ska stå reser sig högt över mar
ken. Till sommaren ska pannan
lyftas in och hösten 2015 beräk
nas den tas i drift på prov – för
att sedan köras igång på riktigt
under våren 2016.
– Linköping växer och där
med även energibehovet. Det
här är också ett steg i att mins
ka vår användning av fossila
bränslen, säger Mile Elez, chef
för Tekniska verkens division
energi.
Det nya kraftvärmeverket be
räknas kosta drygt en miljard

Jönköpings
kommun i krismöte
Svenskarnas parti har fått
polistillstånd att demon
strera i Jönköping på 1 maj.
Men kommunledningen är
kritisk och vill försöka stop
pa demonstrationen.
– Jag vill att vi undersö
ker ett antal olika alternativ
för att stoppa demonstratio
nen eftersom vanliga Jön
köpingsbor annars riskerar
att bli utestängda från delar
av sin egen stad, säger en
uppretad Mats Green (M) till
SVT:s Smålandsnytt.

Uppsalas tvångsvård ska granskas
En patient vid slutenvården
på Uppsala akademiska sjuk
hus spändes fast 29 gånger
under fyra månaders tid. En
av gångerna ska bältningen
ha varat i åtta timmar, rap
porterar SVT Uppland.
– Det har funnits tillfällen
när det varit nödvändigt.
Men deinitivt inte 29 gång
er. För mig är det mycket
slentrian i det. Ett sätt att
få en person lugn och snäll
istället för att sätta sig ner
och prata igenom vad som
är problemet, säger patien
tens pappa JanOlov till SVT.
Han anmälde det till In
spektionen för vård och om
sorg, IVO, som nu ska gran
ska bältesläggningarna.
Läs mer om bältesläggningar
på sidan 14 och 15.

Sverige importerade 550 000 ton sopor 2012. Importen förväntas
FOTO: FILBORNAVERKET
öka de närmaste åren.

kronor och ska producera vär
me motsvarande 25 000 villors
årsbehov. Tekniska verken i Lin
köping är inte ensamma om att
satsa på nya avfallspannor just
nu. Företag inom el, gas och
värmeverkssektorn
beräknas
investera nära 40 miljarder kro
nor i år, enligt ny statistik från
SCB.
Förra året invigdes sopelda
de pannor i Västerås, Helsing
borg och Sigtuna. Nu inns det
34 anläggningar runt om i Sve
rige. Mile Elez erkänner att kon
kurrensen är kännbar, i närhe
ten inns kraftvärmeverk som
bränner avfall i Norrköping,
Finspång och Västervik och lite
längre iväg i Jönköping.
– Behandlingsavgiften har
halverats på tio år.
Det är den avgift som de som le
vererar sopor till verket får beta
la och resultatet av att lera kraft
värmeverk nu tar emot avfall.
Men någon brist på sopor rå
der inte, enligt Mile Elez.
– Vi har tillräckligt med
bränsle och utanför våra grän
ser inns det många länder som
inte kan hantera sitt avfall.

Nederländerna och Italien. En
rapport som branschorganisa
tionen Avfall Sverige har gjort
visar att en ökad sopimport är
nödvändig för att mätta de pan
nor som inns. 2020 kan de av
fallseldade verken tillsammans
ha en överskottskapacitet på
två miljoner ton sopor. Beräk
ningarna bygger på att både ma
terialåtervinningen och sorte
ringen av matavfall ökar enligt
de nationella mål som inns.
Samt att de förväntade utbygg
nationerna genomförs.
– Det är bra att vi kan hjälpa
andra länder att inte deponera,
säger Mile Elez.
mEn AllA HållER inte med.
Både forskare och miljörörelsen
har uttryckt farhågor kring att
Sverige stoppar upp utveckling
en i andra europeiska länder ge
nom att erbjuda ett lätt alterna
tiv för att bli av med avfall.
– Vi kan inte ta emot mer än
någon promille av alla sopor i
Europa och då hindrar vi inte
någon kapacitetsutbyggnad, sä
ger Mile Elez.

sVERIGE ImPoRTERADE 555 000

sARA molAnDER
nyheter@landetsfria.se

ton sopor under 2012, främst
från Norge men också från
bland annat Storbritannien,

Läs mer om sopeldningens utsläpp i
kommande nummer av Landets Fria.

Sverige måste minska sitt avfall
samtidigt som avfallseldningen byggs ut ska våra
sopmängder minskas.
nyligen ick sverige sitt
första avfallsförebyggande program och mindre
avfall är en förutsättning
för att nå miljömålen.
Att förebygga avfall är det övers
ta och viktigaste steget i den
trappa som sätter ramarna för
avfallshanteringen inom både
svensk och europeisk lagstift
ning. Sedan december kräver EU
att alla medlemsländer har ett
avfallsförebyggande program.
– Vi har varit bra på att åter
vinna och ta hand om avfall,
men när det gäller det förebyg
gande arbetet har vi inte kom
mit lika långt, säger Sanna Due
på Naturvårdsverket som varit

med och tagit fram det avfalls
förebyggande programmet.
Mängden avfall minskar inte,
Naturvårdsverket menar att det
inns en risk att det sker en för
dubbling på 20 år om ingen för
ändring sker. På 1960talet när
soptipparna växte sig höga bör
jade avfall att eldas upp. Sena
re kom man på att det gick att
ta vara på den värme som bildas
och utbyggnaden av vattenled
ningar över städer påbörjades
och kopplades till pannorna.
Över hälften av våra hushålls
sopor eldas upp.
– Det har setts och ses fort
farande som en fantastisk lös
ning, säger Patrik Zapata, do
cent i offentlig förvaltning på
Göteborgs universitet.
Han har undersökt den så
kallade inlåsningseffekten, att
man trampar på i samma spår,

i avfallshanteringen i Göte
borgsområdet med stora kraft
värmeverk. Avfallsförbränning
en i Sverige är enligt honom
framgångsrik, soporna försvin
ner och vi får värme. Affären
är dessutom lönsam. Det kostar
att få sina sopor hämtade och
behandlade, den värme och el
som bildas vid förbränningen
får kraftbolagen betalt för.
PRoBlEmET äR ATT det förut

sätter sopor, vilket inte leder
till att lösningar på det grund
läggande avfallsproblemet prio
riteras.
– Det krävs stort politiskt
mod att våga satsa på något an
nat om det redan inns en fung
erande lösning som dessutom
är lönsam, säger Patrik Zapata.
Och intresset för avfall som
bränsle växer. Helsingborg, som

länge har varit en pionjär för
biologiska
behandlingsmeto
der, har börjat elda med sopor
i sitt nybyggda kraftverk. Där
behövs, liksom i många andra
kraftvärmeverk i Sverige, en im
port av sopor. Under förevänd
ning att man säljer en bättre av
fallshantering än deponi – att
lägga soporna på tippen – om
deinieras sopor till bränsle, me
nar Patrik Zapata.
– Det är klart att när sopor
behövs kan det innas en intres
sekonlikt, men kommuner
na måste följa avfallshierarkin
där förebygga kommer i första
hand. De har kanske vaknat lite
sent, men jag tycker att det bör
jar förändras, säger Sanna Due.
PATRIK ZAPATA håller med om
att det går att se en förändring
men konstaterar att generellt
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Aska från soporna
hamnar på norsk ö
Vid förbränningen av
avfall bildas aska, men
i dag inns inget bra
sätt att ta den till vara.
En del av den hamnar i
norge på ön langöya i
oslofjorden.

Statens geotekniska institut.
I lera forskningsprojekt
har de testat olika använd
ningsområden för askor och
det har visat sig att många
har unika egenskaper och
vissa lämpar sig bra i vägma
terial. Flygaska kan till ex
empel ge god hållfasthet till
vägar. Provvägar har
byggts med både ly
gaska och bottenas
ka, bland annat en ut
anför Umeå och en i
Sundsvallstrakten.

År 2012 exporte
rades 65 800 ton
aska, i princip allt
till Norge, enligt
siffror från Statis
tiska centralbyrån.
Där används den
för att fylla igen ett
gammalt kalkbrott
Till norska ön
på ön Langöya.

visat att vägarna skul
le skada miljön utan
Langöya skickar de har fungerat bra.
Men när det gäller ly
VID All förbrän Sverige varje år
gaska från avfallsför
ning, oavsett bräns tusentals ton
lygaska – en
bränning är den ofta
le, bildas askor. I
restprodukt från
mer förorenad.
Sverige är det un
avfallsförbrän– Den är mer pro
gefär 1,5 miljon ningen.
blematisk men även
ton aska på ett år.
den måste vi lära oss att han
Merparten bildas på botten
tera. Vi kan tvätta den och
av pannan, resten uppe i
återvinna vissa ämnen därur
skorstenen. Bottenaskan an
för att sluta kretsloppet.
vänds ofta till utfyllnadsma
Den största delen av Sveri
terial. Den senare kallas lyg
ges energiaskor används i dag
aska och vid förbränning av
till att täcka igen gamla de
avfall är den ofta förorenad
ponier. Men det arbetet bör
med tungmetaller och sal
jar nå sitt slut. Även kalkbrot
ter. Det är då den skickas till
tet på Langöya beräknas vara
Norge.
igenfyllt om mindre än 10 år.
– Askorna är en del av vårt
– Vad gör vi då om vi
energisystem, men vad vi ska
inte har lärt oss att använda
göra med dem diskuteras säl
askorna? säger Bo Lind.
lan utan de sopas under mat
tan, säger Bo Lind, ställföre
trädande generaldirektör på
sARA molAnDER

En ny avfallseldad panna håller på att byggas i Linköping. Här ska 600 000 ton sopor per år brännas.

SOPFÖRBRÄNNING I SVERIGE
stad

sopor (ton)

Värme (mWh)

Uppsala

364 900

161 000

Umeå

166 600

198 000

Norrköping

301 500

790 000

Karlstad

53 930

150 930

Det inns 34 kraftvärmeverk som bränner sopor för att utvinna värme och el i Sverige. 2012 var den
sammanlagda värmeproduktionen 13 031 241 MWh och 1 703 350 MWh.

– men soporna behövs
DE sTÖRsTA resurserna

hos
kommunerna har hittills satsats
på att ta hand om avfallet som
produceras. Men det är först ge
nom att förebygga att det alls
uppkommer som de riktiga
miljövinsterna kommer. Det ger
minst påverkan på miljön och
sparar in all den energi och de
råvaror som går åt till att produ
cera ny mat, kläder eller saker.
– Den energi som går att få
ut genom återvinning eller för
bränning är så liten del i jämfö
relse med den miljövinst som
blir om avfallet istället före
byggs, säger Sanna Due.
sARA molAnDER

SOPOR I SIFFROR
4 398 680 ton
hushållsavfall i Sverige

51,6 procent till förbränFOTO: SARA KARNEHED

sett har kommuner utan kraft
värmeverk som eldar sopor haft
en större benägenhet att testa
på andra metoder.

mäTnInGAR HAR inte

Runt 60 procent av det
som slängs skulle kunna
materialåtervinnas.

ning

32,3 procent till materialåtervinning

15,3 procent till biolo-

I hushåll som ännu inte
sorterar matavfall är siffran
nästan 80 procent.

gisk återvinning (matavfall)

0,7 procent till deponi

KÄLLA: AVFALL SVERIGE,
AVFALLSHANTERING 2012

AVFALLSFÖREBYGGANDE PROGRAMMET
Fokuserar på hur avfall kan förebyggas inom områdena
mat, textil, elektronik och byggsektorn. Åtgärderna handlar
om att tänka till innan avfallet är ett faktum. Till exempel
i designen av en produkt, planeringen av ett husbygge,
inköp av mat. Kläder och möbler bör återanvändas. Målet
är att avfallet inom dessa områden har minskat 2020
jämfört med i dag. Matmålet är mer preciserat, där ska
avfallet minska med 20 procent. Ett exempel på vinsten att
förebygga avfall är att det är tio gånger bättre ur klimatsynpunkt att äta upp resterna från gårdagens måltid än att låta
göra biogas av dem för att ersätta dieselbränsle.
Sverige ska nu bli bättre på att förebygga avfall, samtidigt kräver
nysatsningar på sopeldad kraftvärme sin beskärda del.

KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET
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PÅ GÅNG
Har du något på gång?
Tipsa omstallning@landetsfria.se senast fredagen veckan före utgivning.
Landets Fria Tidning kommer ut varje onsdag.

OdliNg i ViNdelN
Inspirationskväll om omställning med föreläsningar från bland annat lokala
odlingsgrupper och Naturskyddsföreningen.

q TID: 3/4 KL 18–20. PLATS: STUDIEFRÄMJANDET, VINDELN

FOrsberg i Umeå
Hur möter vi tillväxtens slut?
Björn Forsberg, statsvetare
och författare till de uppmärksammade böckerna Omställningens tid och Tillväxtens sista dagar föreläser.

q TID: 3/4 KL 18.30–20.30.

PLATS: KUNGSGATAN 101, UMEÅ

biN i FalkeNberg
Föreläsning om pollinerare av biolog Peter Nolbrant.
Mängden vilda bin har
minskat kraftigt, men med
enkla medel kan vi förbättra
förutsättningarna för dem.

q TID: 3/4 KL 19–20. PLATS: IOGTLOKALEN, FALKENBERG

OdliNg i mölNdal
Odlingskooperativet Tillsammans bjuder in att vara
med på en arbetsdag och
känna på hur odlingen bedrivs. Nya medlemmar är
välkomna.

q TID: 5/4 KL 11–14. PLATS: PILEKROGENS
ODLINGSMARK, GÖTEBORG

Odla i rOberTsFOrs
Information om samodlingarna i Robertsfors där alla är
välkomna att medverka. Fröbyte och byte av sticklingar.
Beidi Wu och Isak Hultdin
föreläser om ätbara växter.

q TID: 6/4 KL 10–16. PLATS: RUBINEN,
ROBERTSFORS

eNergi i VäsTerås
Föredrag om hur miljonprogrammen kan renoveras.
Sektorn bostäder och service står för 40 procent av energianvändningen i Sverige
och riksdagen har bestämt
att den ska minskas med 50
procent till år 2050.

q TID: 7/4 KL 18–21. PLATS: KYRKBACKS-

GÅRDEN, VÄSTERÅS. FÖRANMÄLAN: INGER.
WIDELL06@BREDBAND.NET

bOkbYTe i TrOllHäTTaN
Bokbytardag. Ta med fem
böcker och byt! Ingen inlämning.

q TID: 8/4 KL 10 – 11.30. PLATS: HUVUDBIBLIOTEKET, TROLLHÄTTAN

Nu är det dags
att byta kläder
Lördagen den 5 april är det stora klädbytardagen. Förra året medverkade 11 000 personer.
I år förväntas ännu ler byta kläder med varandra på över 100 olika klädbytarevenemang.

minskar dock antalet evenemang.
NATURSKYDDSFÖRENINGEN har

tagit fram en manual för dem
som vill arrangera klädbytardakerna hela tiden, förklarar Jes– Ett mål är att 15 000 persogar. Målgruppen är kvinnor melsica Andreason.
ner ska vara med i år. Vi hoppas
lan 16 och 55 år, men vill man
så klart också på att ler plagg
rikta sig mot en annan grupp,
kommer att byta ägare. 38 000
kan man som arrangör bestämI FJOL BYTTE INTE mindre än
hade varit ett bra resultat, säma själv. På vissa platser, som i
36 000 plagg ägare under klädger Jessica Andreason som är
Karlstad, byter man
bytardagen. Bespakoordinator för Stora klädbyenbart
barnkläder,
ringen för miljön
Det
tardagen på Naturskyddsföreni Trosa tar man inte
blev cirka 24 ton
ingen.
emot skor och i Falun
kemikalier, 135 ton
beDet inns lera orsaker till att
inns en särskild vinkoldioxid och 90
hövs tage-avdelning, även
folk vill byta kläder. Enligt de
000 kubikmeter vatnya
enkäter som Naturskyddsförom även moderna
ten.
eningen gjort, där folk får mokläder kan bytas där.
– I år har vi
affärstivera varför de är med, säger
försöker skamånga nya orter
modeller för pa–ettVinationellt
många att de tycker att det är
konsom är med. Det blir
roligt att gamla saker kan komcept, men det är inte
första gången som återbruk.
ma någon annan till glädje och
heller så att vi vill
Halmstad medverTünde Fritzson-Bajdor
att man sparar miljön.
tvinga de lokala arkar i det nationella
– Det är kul när en 17-åring
rangörerna att göra
evenemanget. Övertar den där gamla kappan som
på ett visst sätt, förklarar Jessica
torneå kommer också att vara
man själv tyckte var lite tråkig.
Andreason.
med, vilket blir Sveriges nordliDet är attraktivt för många att
gaste klädbytardag.
kunna skapa sin egen stil och
På många ställen ökar antalet
På DE FLESTA ställen är det fem
hitta retrofynd. Vi ser det myckarrangemang. Skåne och Västra
plagg som gäller, men i Mora får
et som en utbildande aktiviSverige sticker ut, men Västerman lämna in hur många plagg
tet för unga. Ett sätt att visa att
botten har fem klädbytardagar
man vill, men man får max tio
man inte måste handla i butioch Norrbotten tre. I Dalarna
bytesbiljetter. De lesta ställen
serverar ika och på många platser blir det olika former av underhållning. I Edsbyn blir det
frågesport om kläder, i Borås
blir det brunch och musikunderhållning och i Halmstad spelar en trubadur under klädbytardagen.
I Uppsala blir det inte mindre än tre olika klädbytardagar.
Tünde Fritzson-Bajdor är en av
arrangörerna av bytet på gallerian Kvarnen. Det inns många
anledningar till att just Uppsala
har så stort intresse för klädbytardagar.
– Jag har inte gjort någon
I Gävle byter man inte bara kläder, utan även prylar och plantor den
marknadsundersökning
om
5 april. Denise Fahlander håller upp afischen för Stora Klädbytardetta, men det inns många teoFOTO: ELISABETH KNAGG
dagen.

Tünde Fritzson-Bajdor har arrangerat

rier. Vi har ju många studenter
här i Uppsala, men det är också
många som studerar vetenskapliga och miljörelaterade ämnen,
så det kan vara så att det inns
en hög medvetenhet i Uppsala.
Men det kan också vara för att
folk i Uppsala inte har så mycket pengar, eller helt enkelt prioriterar annorlunda när de spenderar sina pengar och gärna använder second hand.
SJäLV HAR Tünde Fritzson-Bajdor en mastersutbildning inom
hållbar utveckling och är engagerad inte bara under klädbytardagen, utan året runt. Hon har
varit med och arrangerat klädbytardagen tre gånger.
– Jag vill se förändring i sam-

HÄR BYTER DU KLÄDER!
Stora klädbytardagen
arrangeras
den 5 april på
nedanstående orter (om
inte annat
datum anges)

Arvika

Falun

Kristianstad
(12 april)

Lycksele
(12 april)

Skellefteå

Floda

Helsingborg
(12 april)

Mönsterås

Askersund

Norrköping

Bengtsfors

Gnesta

Hylte

Kumla

Nyköping

Skutskär

Gustavsberg

Hässleholm

Kungälv

Lysekil
(12 april)

Sollentuna

Gävle

Köping

Löftadalen

Nödinge

Nacka

Orsa

Eskilstuna

Göteborg

Karlskoga

Lessebo

Malmö

Ale

Eslöv

Halmstad

Karlstad

Lindesberg

Mora

Piteå
(17 maj)

Staffanstorp

Aneby (7
april)

Falköping
(4 april)

Heby
(12 april)

Katrineholm

Ljungby

Mullhyttan

Robertsfors

Strängnäs

Klippan

Lund

Mölndal

Romakloster

Stöllet

Borås
Edsbyn
Eksjö

Stockholm
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KRÖNIKA

Gör du
medvetna val?

Ä

r du en sådan som låter dig styras av tidens trender och moden?
Köper glatt precis de där kläderna eller prylarna som ”alla andra” handlar i slutet av månaden?
För att det gäller att hänga med i svängarna och inte avvika
för mycket från ”mainstream”? Eller utgår du från din egen
stil, låter din egen självkänsla styra vilka plagg du tar på
dig? Letar runt i de lokala handlarnas butiker eller på loppisar för att kunna förverkliga dina egna idéer om vad du
trivs med?

ÄR Du EN SåDAN SOM LåTER reklamen styra vad du handlar i affären? Eller utgår du ifrån en egen idé om vad som
ska hamna på matbordet i helgen? Sitter vid köksbordet
och skriver shoppinglistor utifrån vad som inns i kylskåp
och skafferi, tittar i kokboken och plitar ner de ingredienser som ska till för att helgens middagar och desserter ska
kunna iordningställas?
VISST ÄR DET EN STÖRRE tillfredsställelse att få bestämma
själv vad som ska ätas? Jo jag vet, det är enklare, bekvämare och säkert lite billigare att
handla enligt vad reklamblad
Är du en
och extrapriser tycker att du
ska köpa. Men den inre känssådan
lan av att själv få bestämma om
som inköttet ska vara ekologiskt, att
sett att det
äpplena ska vara svenska, att
potatisen ska vara lokalproduär samhälcerad, att den dessert som serlets basala strukveras är utan e-ämnen, är så
turer som behömycket mer tillfredsställande.

klädbytardagar i Uppsala i tre år. Hon anser att det behövs nya affärsmodeller för återbruk i Sverige.

I GÄVLE ÄR DET inte bara klä-

der man byter, utan även prylar och plantor. Där sker klädbytardagen på kulturhuset Lätting med inlämning klockan 11
och byte från klockan 12. Det

går också att lämna in kläder
på fredagen.
– Vi satsar på en klädbytardag med både kläder, prylar och
plantor. Vi har gjort det tidigare och det är väldigt uppskattat.
Folk kommer med allt från jordglober till ullkardor, berättar
Denise Fahlander, som är med i
arrangörsteamet i Gävle.
uNDER ARRANGEMANGET i Gäv-

le passar man på att upplysa om
kemikalier i vardagen. Bland
annat kommer Helena Havela
att hålla föredrag om schampo
och kroppsvård. Det visas också ilmer om kläder och textilanvändning. I Gävle har man arrangerat klädbytardagar sedan
Naturskyddsföreningen lanse-

Sunderby
(21 maj)

Täby

Växjö

Tärna

Åkarp

Örnsköldsvik
(4 april)

Södertälje

Uppsala

Åre

Östersund

Tingsryd

Vilhelmina

Älmhult

Övertorneå

Tjörn (21 maj)

Vindeln

Trollhättan
Trosa

Vänersborg

Ängelholm

Tryde

Vännäs

Örebro

Tyresö

Värnamo

Örkelljunga

Öckerö

För mer detaljerad information se www.
naturskyddsforeningen.se

I åR ÄR DET SuPERVALåR. Både

rade den nationella klädbytardagen för fyra år sedan, men
man håller sig inte till en gång
om året.
– Vi har haft byta-grejor-dagar
på vintern också. I fjol var det
den 1 december, som ett julklappsevenemang, där man
kunde byta till sig second handsaker att ge bort till jul, säger
Denise Fahlander.
Utöver klädbytardagen blir
det också odlingsaktiviteter för
stora och små, under rubriken
”kan man odla popcorn?”.
– Det viktigaste är att alla har
roligt. Vi vill att klädbytardagen
ska vara lustfylld och full av nyikenhet.

ver förändras för
att vi ska kunna
leva hållbart och
lyckliga?

val till EU-parlamentet och Sveriges riksdag. Redan nu börjar
de politiska partierna leverera
sina löften i egna proileringsfrågor. Vem lovar minst skattebörda? Vem lovar lest jobb till ungdomarna? Vem vill
landsbygdens väl? Vem ska samarbeta med vem om valet
går si eller så?

ÄR Du EN SåDAN SOM suger i dig av valläsket och tycker att det där låter väl bra? Kollar du in personerna bakom åsikterna och tycker att den och den ser klok och bra
ut? Eller utgår du ifrån hur du vill ha det i ditt liv, i ditt
samhälle? Visionerar du tillsammans med dina vänner
om hur ett bättre samhälle skulle kunna se ut? Sitter du
och letar svar på dina egna frågor bland alla partiers program?

ANNA MARIS

FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/TT

hället, och jag tycker inte att
jag gör det i tillräckligt stor utsträckning, så det känns bra
att ta tag i någonting praktiskt
själv. Sverige har en hög miljöstatus, men man ser inte det
avspeglat i klädindustrin här.
Det behövs nya affärsmodeller för återbruk. I England och
Tyskland är man mycket längre framme. Det ligger inte i de
kommersiella
tillverkningsföretagens intresse att sänka
konsumtionen, säger hon.

ELLER ÄR Du EN SåDAN som insett att det
är samhällets basala strukturer som behöver förändras för att vi ska kunna
leva hållbart och lyckliga? En sådan
som röstar på det minst dåliga partiet
och väljer att visa omgivningen att det
inns alternativ till det rådande systemet? Som samverkar istället för
konkurrerar, som handlar
och gör saker så lokalt som
möjligt, som ser det goda i
varje människa?
Är du en sådan? En
människa som gör medvetna val?
PEO ERIKSSON
Omställare, Frösön
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Det händer mycket på miljöbilsfronten just nu, både tekniskt och
politiskt. Men hur bra är de för miljön – egentligen? Landets Frias
serie om transporter och miljö tittar den här veckan på personbilar.

”Allt färre svenskar väljer a
bilköpandet har planat ut
och intresset för bilpooler ökar, men staten borde
göra mer för att stimulera
omställningen till grönare
bilism. Att sverige förlorade sin ledning på miljöbilsfronten berodde på feltänk
i den ekonomiska stimulansen till bilköparna. Detta
enligt Mattias goldmann
på 2030-sekretariatet, som
arbetar för en fossiloberoende fordonslotta till år 2030.
Just nu är Näringsdepartementets utredning Fossilfrihet på väg ute på remiss.
Målet är en fossiloberoende fordonslotta till år 2030 och utredningen handlar
om hur detta ska gå till. Den gröna liberala tankesmedjan Fores har tillsatt ett
eget 2030-sekretariat tillsammans med
aktörer inom bland annat fordon och
drivmedel som är tänkt att säkerställa
att målen uppnås. Mattias Goldmann,
vd för Fores och tidigare talesperson för
Gröna bilister, projektleder arbetet.
FÖR ATT UPPNå målen om en fossilobe-

FOTO: FORES (CC BY 2.0)

roende fordonslotta till år 2030 menar
gruppen att det krävs förändringar på
tre områden – bilar, bränslen och beteende. Och att alla tre pusselbitar är lika
viktiga. Nu hoppas han att politikerna
tydligt kommer att prioritera 2030-målet framför andra mål.
Mattias Goldmann upplever att det pågår två skeenden när det gäller intresset
för miljöbilar.
– Intresset för att bete sig bättre går
snabbt i rätt riktning. Bilen är inte lika
mycket av en statussymbol längre utan
man ser mer rationellt på den och då minskar användningen. Allt färre väljer att äga
en bil och betala för skatt och försäkring.

Bilförsäljningen ökar med någon enstaka procent i år medan bilpoolerna ökar
med 30–40 procent, enligt Mattias Goldmann, och de börjar även att sprida sig till
mindre städer. Dessutom menar han att
både Sverige, EU och USA har nått ”peak
car” och ”peak mileage”, alltså den punkt
där antalet bilar och den totala körsträckan inte längre ökar. Men samtidigt har en
försämring skett. Under åren 2006–2009
hade Sverige världens snabbaste omställning till bilar med förnybara bränslen. År
2008 drevs en tredjedel av de nya bilar
som såldes i Sverige med förnybara bränslen. Nu är andelen en av trettio.
– Det beror på att regeringen tog bort
den ekonomiska stimulansen, och då
blir det svårt för bilköparna att göra rätt.
Varje gång som försäljningen av miljöbilar kommit igång har inansdepartementet sagt att det börjar bli dyrt. Det går
inte att göra så.
isTällET FÖREsPRåKAR han ett så kallat

bonus-malus-tänkande. Det betyder att
de bilar som är sämst ur miljösynpunkt
kan inansiera dem som är bäst. Samtidigt behövs ett system som gör att det
inte bara är de bästa bilarna som premieras, utan att ler som väljer en bättre bil
får någon form av belöning. Samma synsätt efterfrågar han när det gäller bränslen. I dag är alla biobränslen undantagna från koldioxidskatt, trots att deras klimatpåverkan kan variera mellan att vara
35 till 90 procent bättre än fossilt. Om
skatterna speglade detta skulle det bli ett
incitament för konsumenter att välja det
allra mest miljövänliga bränslet, menar
Mattias Goldmann.
Han skulle också gärna vilja att alla bilägare verkligen funderar på om egen bil
är den bästa lösningen för dem, rent ekonomiskt. Enligt Konsumentverket är en
Volvo V70 den vanligaste bilen i Sverige
och den kostar i snitt 7 000 kronor i månaden i form av värdeminskning, försäkringar, parkering och liknande.
– Lägg de där tusenlapparna framför dig
och fundera på hur mycket bilpool, kollektivtraik, cykel, taxi och distansarbete
du skulle kunna få för det här istället.
DEssUTOM PåPEKAR han att oljepriset

Vi kan göra en
insats genom att
göra något som
andra kan ta efter.
Mattias Goldmann, vd för den gröna liberala
tankesmedjan Fores.

fördubblas ungefär vart fjärde år, och att
den politiska viljan är att få bort bensin
och diesel.
– Då är det inte så smart att välja en bil
som är ensidigt beroende av fossila bränslen. Det är dåligt för andrahandsvärdet,
och det är dåligt varje gång du är på macken. Många människor appellerar till människors samvete när det gäller miljön, men
i vardagen är det svårt att få förändringar
genom att utgå från dåliga samveten.
AbigAil syKEs

Det måste bli lättare att välja cykeln om Sverige ska nå sina klimatmål, menar både Mattias N

Jordens vänner kritise
Vi måste sluta att bygga
stora vägprojekt och istället använda de pengarna
till järnväg och kollektivtraik. Det är det viktigaste för att minska biltraikens miljöpåverkan enligt
Jordens vänner – även om
miljöbilar också har en roll
att spela.
Mattias Nilsson är aktiv i Jordens vänners traikutskott och säger att det är
komplext att bedöma hur bra miljöbilar egentligen är för klimatet.
– Viss teknikutveckling och energieffektivisering är bra, men vi är kritiska till pratet om miljöbilar i stort. Det
signalerar att vi kan ersätta den traik
som vi har i dag med miljöbilar, och
så är det inte. Vi måste också lägga om
vår livsstil och minska transporterna.
Jordens vänner har länge hävdat att
biltraiken måste minska med mellan
30 och 50 procent. Traikverket är nu

inne på en liknande linje och konstaterar att biltraiken måste minska med
20 procent om klimatmålen ska nås.
För att uppnå detta vill Jordens vänner att kollektivtraiken ska utvecklas,
främst i större städer. Samtidigt måste
livet underlättas för glesbygdsbor, menar de.
– Vi vill ha en levande landsbygd och
då är det viktigt att folk har råd att bo
där. Vi måste hitta sätt att kompensera landsbygdsbor för ökade transportkostnader. Det är i större städer som
Umeå man kan åka kollektivt och effektivisera, inte i mindre orter som
Storuman, säger Mattias Nilsson.
DE Vill Till EXEMPEl att städer ska
planeras för att bilar inte ska vara nödvändiga för att ta sig fram.
– Svenska städer måste våga öka kollektivtraiken, cykel- och gångvägarna
och prioritera bussiler på bekostnad
av bilarna.
Mattias Nilsson jämför med en stad
som Paris, som har beslutat att satsa
på kollektivtraik istället för nya vä-
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att äga en bil”

TIPS FRÅN GRÖNA BILISTER
FOTO: TT

• Välj inte större bil än nödvändigt.
Om du ibland behöver en större bil
blir det oftast billigare att hyra en
bil de gångerna.
• Välj en bil ur bästa miljöklass.
• Välj en bil som kan köras på ett
förnyelsebart bränsle.
• Välj en så bränslesnål modell
som möjligt bland de bilar du kan
tänka dig.
• Spara bensin genom att köra
sparsamt, använda motorvärmare,
ha rätt lufttryck i däcken och ta
bort eventuell takbox.

• Alternativ till att köpa bil är till exempel att samåka, cykla, åka kollektivt, åka elmoppe, jobba hemma
mer, hyra miljöbil eller gå med i en
bilpool.
KÄLLA: WWW.GRONABILISTER.SE/FAKTA

FOSSILOBEROENDE FORDONSFLOTTA 2030
Utredningen Fossilfrihet på väg
från december 2013 efterlyser åtgärder på fem områden för en fossiloberoende fordonslotta 2030:
• Planera och utveckla attraktiva
och tillgängliga städer som minskar efterfrågan på transporter och
ger ökad transporteffektivitet.

• Infrastrukturåtgärder och byte
av traikslag (främst på järnväg).
• Effektivare fordon och ett energieffektivare framförande av
fordon.
• Biodrivmedel.
• Eldrivna vägtransporter.

MATTIAS GOLDMANN OM OLIKA BRÄNSLEN

Nilsson och Mattias Goldmann.

FOTO: JULIAN STRATENSCHULTE/AP/TT

Vi är
kritiska
till pratet om
miljöbilar.
Det signalerar
att vi kan ersätta den traik
som vi har i dag med miljöbilar, och så är det inte.
Mattias Nilsson, Jordens vänners traikutskott

gar, och föreslår att bilister bara ska få
köra varannan dag. I Hamburg diskuteras en bilfri stad. Att Sverige samtidigt
satsar på stora, nya vägprojekt i Sundsvall, Göteborg, Stockholm och Umeå är
han kritisk till.
– Om Traikverket tar sina egna klimatberäkningar på allvar är många planerade vägprojekt olönsamma. Nya vägar
ger mer traik och mer utsläpp eftersom
de skapar konkurrensfördelar gentemot
annan traik. De stora infrastruktursats-

FOTO: PRIVAT

erar bilden av miljöbilen
ningarna ska läggas på järnväg och spårburen kollektivtraik i större städer.
JoRDEns VännER Vill också att staten

ska bidra med pengar till kommuner och
regioner som vill investera i kollektivtraik genom att bygga spår, höja standarden eller sänka biljettpriserna – och att
dessa pengar ska tas från vägsatsningar.
Det bästa individer kan göra enligt
Mattias Nilsson är att gå, cykla och åka
kollektivtraik. Måste en köra bil, ska
den vara så bränslesnål som en har råd
med, och det är bra om lera delar genom
bilpooler eller samåkning. Delvis är detta på gång, menar han.
– Folk är inte sugna på att åka så mycket bil eller pendla lika mycket i storstadsregionerna som regeringen vill. Det håller på att växa fram ett tryck från väljarna att det ska vara bilfritt i städerna och
bättre gång- och cykelvägar. När bensinpriset höjs hoppas vi att det kommer att
börja rulla åt rätt håll, men det går inte
lika fort som vi hade hoppats.

”Eldrift är bäst för den lokala miljön eftersom bilarna inte ens har
avgasrör. Hur bra de är för klimatet beror på hur de laddas, men
klimatmässigt har Sverige en bra
elmix. Samtidigt är de dyra och infrastrukturen är inte så utbyggd,
det inns bara ungefär 20 snabbladdare i hela landet. Men glesbygden är relativt väl förberedd
eftersom det inns minst 600 000
motorvärmare i Sverige och de kan
också användas till elbilar.”
”Biogas är spännande eftersom
den görs av avfall. Den minskar utsläppen med 85 procent och innehåller inga kväveoxider eller partiklar. Men det inns bara 150 mackar
i Sverige där du kan tanka biogas,
varav fyra inns norr om Uppsala.”
”Etanol halverar klimatutsläppen.
Kostnaden för konsumenten är minimal, det är lätt att bygga om bensinbilar till etanol och infrastruktu-

”Laddhybrider har både el- och
förbränningsmotor. Det inns inga
som kombinerar el med förnybara
bränslen. Kör man bara några få
mil om dagen klarar man sig på el
men man kan köra långt enstaka
gånger på diesel. Det inns folk
som laddhybrider kan vara rätt
för, men om man kör väldigt korta
sträckor till vardags borde man
kolla på alternativ som cykel eller
kollektivtraik, och för längre resor
borde man kolla tåg.”
”Vätgas/bränsleceller inns det
bara två bilar i Sverige som använder. Just nu inns det bara mackar i
Danmark. Det kommer att komma
i Sverige också, men jag tycker att
det viktigaste är att fokusera på
det som folk kan göra nu. Annars
är det risk att folk inte gör någonting, utan väntar på det som ska bli
bättre.”

LIVSCYKELANALYS
En grupp studenter på Lunds tekniska högskola jämförde år 2012
miljöpåverkan från en bensinbil
och en etanolbil. De konstaterade
att bara omkring en tiondel av bilens totala energiåtgång består
av själva tillverkningen. Därför lönar det sig för miljön att byta en

gammal bil mot en nyare och mer
miljövänlig. En genomsnittlig bensinbil släpper ut 44,8 ton koldioxid
under sin livstid (19 år), mot 8,6
ton från en bil som drivs med E85.
KÄLLA: WWW.ELMAT.LTH.SE/FILEADMIN/
USER_UPLOAD/FORETAGANDE_ENTREPRENORSKAP/16_MILJO__776_RAPPORT_GRUPP_16.PDF

LÄS MER
www.miljofordon.se
www.gasbilen.se
www.miljobilar.net
www.uppladdning.nu

AbigAil syKEs

ren är utbyggd.”

FOTO: TT
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Kapten Klännings

KULTURSVEPET
Aktuell kultur i hela landet
”Digitaliseringen kan på ett utmärkt
sätt öka tillgängligheten till kulturlivet.”

FOTO: OZAN KÖSE/AHT

Det slår Kulturrådet fast i sin nya rapport Digitalisering och
tillgänglighet. E-böcker och webbsändningar är exempel på
teknik som kan gynna personer med funktionsnedsättningar.
Men ökad tillgång till kulturlivet kräver investeringar. Digitala
lösningar är inte heller tillgängliga i sig utan kräver kunskap
och helhetstänkande, och fysiska miljöer och sociala sammanhang behövs fortfarande, skriver Kulturrådet.

Fallet Kapten Klänning handlar om härvan kring den före detta polischefen Göran
Lindberg, som var mest
känd för sitt arbete för
jämställdhet inom polisen – innan han dömdes till fängelse för
grov våldtäkt, koppleri
och sexköp.
– Ur en rent dramatisk synpunkt är det
ett fantastiskt fall, säger manusförfattaren
Cristina Gottfridsson.
Cristina Gottfridsson säger att
hon inte visste vad hon gav sig
in på när hon började att arbeta
med pjäsen.
– Det har varit mycket intressant och spännande, men också

Femen i Växjö
Dokumentären Ukraine is not a brothel handlar om feministgruppen Femen som använder bara bröst för att få
fram sina budskap. Den inleder Doc lounges säsong i Växjö
den 2 april på Kafé de luxe. Efter visningen blir det diskussion med representanter för svenska Femen och RFSU.

bland det svåraste jag gjort.
Hon är förvisso erfaren både
som dramatiker och som människa, men det har varit en
mycket speciell pjäs att skriva.
Dels fanns det oerhört mycket
material att gå igenom, främst
den runt 3 000 sidor långa förundersökningen, som många
citat i pjäsen är hämtade ifrån.
Och dels var det svåra händelser
att ta del av.
– Jag påverkades på ett sätt
som jag inte hade räknat med.
Jag tänkte att jag hade bra distans, men jag kunde inte riktigt
värja mig mot vad tjejerna varit
med om. Det är en helt bisarr
värld där människor löser sina
spänningar genom att konsumera trasiga ungdomar. De ska
vara så unga som möjligt och
man binder dem, piskar dem
och stoppar in saker i alla hål.
Hon menar att fallet blottar
en undre värld som uppstått på
grund av ett destruktivt samhälle.

– Vad är vi för människor när
så många mår så dåligt? Det
inns en del som säljer sex på
grund av fattigdom eller som
har blivit kidnappade, men
också många unga som tror att
de ska göra något lättvindigt,
men går sönder. Varifrån kommer denna ömsesidiga ixering
vid sex och konsumtion? Det
skrämmer mig. Det är ofta pojkar och lickor som blivit våldtagna en gång och inte vågat
prata om det. De har gått sönder, och de konsumeras. Jag
tror inte på den lyckliga horan.
MANUSET äR TUNGT, säger hon.

– Det inns mycket tragedi i
detta. Det är synd om hans anhöriga och det inns mycket
smärta både hos torskarna och
sexsäljarna.
Men hon tycker också att det
inns något hoppfullt i berättelsen, i och med att de målsägan-

Den tidigare länspolismästaren i Uppsala
greps 2010 i Falun på
väg att träffa en 14-årig
licka. Med sig hade
han en väska full med
sexleksaker. Han dömdes
till sex års fängelse för
grov våldtäkt, våldtäkt,
misshandel, koppleri och
28 fall av sexköp. Innan
han gick i pension hade
han gjort sig känd för sitt
arbete för jämställdhet
inom polisen, vilket gett
honom smeknamnet
”Kapten Klänning”.

Hur ser din landsbygd ut?
Det undrar Jordbruksverket som har lanserat en ny kanal på bildtjänsten Instagram. Målet är att få ler bilder
av landsbygden än antingen romantisk natur eller avfolkning och problem. Du som vill vara med använder
taggen #minlandsbygd och bilderna publiceras efter
hand på jordbruksverket.se/minlandsbygd.

FOTO: JONAS EKSTRÖMER/TT

GÖRAN LINDBERG

Göran Lindberg släpptes tidigare i år ur fängelset
efter att ha avtjänat två tredjedelar av sitt straff.

5/4

Streetdance om
självförsörjning
Autarcie med franska Compagnie par
terre är en dansföreställning med fyra kvinnor som specialiserat sig på
breakdance och popping. Autarcie betyder ”självförsörjning” och spelas i Västerås den 8 april. Den turnerar
även till Växjö, Jönköping, Malmö och Umeå.

FOTO: PHILIPPE GRAMARD

Ida Östensson från organisationerna Fatta
och Crossing boarders, forskaren Paulina
de los Reyes och projektet Hbtq-kampen är
några av deltagarna på Feministiskt forum i Umeå den 5
april. Under helgen pågår också temadagar för sverigeinska kvinnor med föreläsningar, paneldiskussion och
kulturinslag på temat jämställdhet och jämlikhet.

Våldsamt klasshat
som angår alla
POESI
Mot. Vidare. Mot.
Av: Johan Jönson
Förlag: Albert Bonniers

Lyssna, Johan Jönson skulle säga
att poesin pågår så länge språket används. Att den beinner
sig i rörelse, precis som vi, ständigt döende; på väg mot. Vidare.
Men att den samtidigt stannar
upp ett ögonblick och gör livet

möjligt. Dikten,
den långa nästan
helt utan slut, är
existensmodus.
En estetiserande
respirator på väg
mot sista vilan.
Dra ut sladden
och
andningen
upphör. Helst för
egen hand – fråga Jönson och han säger säkert
att nästan allt mänskligt hand-

lande är ett slags utdraget men
likväl pågående självmord. Denna ”i-döden-varo” är återkommande, är skådeplatsen för den
”dödspolitik” som är
själva livet. Men dikten också som handling och inte bara
ord. Inte bara betraktelser, konstaterande iakttagelser utan
hellre fysisk varseblivning. Något att
ta på, innas i: ett
gediget arbete sida
upp och sida ner. Att
läsa Jönson är att bli
Jönson och det tar
tid. 1 562 sidor tid.
Någon skulle kanske likna det
vid kroppsarbete men det är att
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sexbrott blir pjäs
CRISTINA GoTTFRIDSSoNS bild
är att polisen gör ett bra jobb och
att det främst är politiska beslut
om mer resurser till arbetet mot
människohandel och prostitution som behövs.
– Det är två poliser i hela landet som undersöker människohandel på nätet. Det är fel prioriteringar.
Hon bestämde sig tidigt för att
inte analysera Göran Lindbergs
handlingar ur ett psykologiskt
perspektiv. Det kunde bara bli
spekulationer, menar hon, och
hon tror att publiken kan dra
sina egna slutsatser när de hör
vad han sagt i polisförhören. Det
är också medvetet att mest fokus
läggs på lickornas berättelser.
Visserligen är Göran Lindberg
en fascinerande karaktär för teatern, men Cristina Gottfridsson
påpekar att även när han satt i
fängelse fortsatte den här typen
av händelser att äga rum.
– Både pojkar och lickor används som sexuella leksaker.
Det handlar inte om moralism.
Många far illa. Det är en gigantisk böld i vårt samhälle och därför är det viktigt att berätta om.
EN DEL MENAR att pjäsen exploa-

terar de drabbade lickorna. Cristina Gottfridsson har funderat
mycket över etiken men tycker
att det inns lera skäl att göra en
föreställning om fallet.
– Det har hög allmängiltighet

missa poängen, den här dikten
är självvald destruktivitet. Vid
skapandet såväl som vid mottagandet.
KoLLA, BoKENS omfång måste
nämnas här eftersom det inte
går att missa. Det är på många
sätt lika brutalt som dess innehåll. Och den fysiska upplevelsen av Mot. Vidare. Mot. ställer
liksom författaren i centrum.
Tanken på att någon skrivit detta, allt detta, går knappt att skaka av sig vilket placerar boken
mitt i samtidens krav på autoiktion. Men även denna läsning skjuter över målet. I Jönsons diktning är det ett Sverige
som har huvudrollen. Ett slags
insjuknat, ruinerat och förstört

och speglar något viktigt i samhället. Jag tycker att folk vänder
bort blicken i ett slags kvasiomsorg. Det är viktigt att lyfta fram
det här. Om inte konstnärer vrider och vänder på det överlämnar vi det till Aftonbladet och då
blir det ytligt. Jag har ett annat
uppsåt än att sälja lösnummer.
HENNES FÖRHoPPNING är att
publiken ska få en förståelse
för fallet och liknande händelser, och inse att de inblandade kan vara personer vi känner.
– När våra unga är
osedda eller mentalt övergivna, är
det den här världen vi riskerar
att slänga in dem
i. Och det är detta
som våra män, bröder
och lärare är inne och rotar i. Jag hoppas att publiken ska
förstå hur grovt det är, men också att det går att förändra, för det
tror jag.
Fallet Kapten Klänning är i
allra högsta grad en politisk pjäs,
menar hon.
– Jag tror att det här är en
konsekvens av samhället vi
lever i, att allt är individens fel och individens
problem. Och den nyliberala synen som räknar med att vissa ska
gå under och att det till
och med är bra, för att
det skapar drivkraft att inte
vara en av dem.

I arbetet med pjäsen har
Cristina Gottfridsson bland
annat pratat med polisen som
arbetade med fallet och en
av de målsägande kvinnorna,
som själv kontaktade henne.
Dessutom har hon ringt till
en av de telefonlinjer som
användes vid koppleriet och
själv låtsats ragga kunder.

FOTO: KLARA
G

de togs på allvar och den skyldige ick sitt straff.
– En av de här tjejerna började att sälja sex när hon var tretton år. Men nu har hon tagit sig
ur det destruktiva, läst in gymnasiet och går nu på universitet.

ABIGAIL SYKES
Fallet Kapten Klänning har premiär
på Uppsala stadsteater den 9 april.

västerland som plågar sina redan döda invånare på en modern slavmarknad där hjulen
aldrig slutar snurra. Alla jämförelser med Lars Noréns gigantiska dagböcker är lika trista som
de är irrelevanta: det här är inte
något medelklassens gardenparty med kändisjakt och snittar, det här angår alla. Det är du
och jag, och vi mår inte särskilt
bra.
Jönson vet exakt hur den
långa texten ska disponeras, vilka rörelser den ska göra i det
kusligt döda landskap som utgör klassamhället. Långa, nästan essäistiska, texter om löntagarverklighetens ångest blandas med rumsligt luftiga partier
av kortare stycken som kom-

mer närmre det inre innan de
ger sig av utåt igen. Det drypande klasshatet försvinner in
i mörker och självförakt innan
det tar nya tag med ilosoisk
höjd. Sidorna försvinner, växer, hela verket blir symfoniskt
innan det störtar rakt ner i ett
slags porr- och våldtäktsestetik. Sexet, våldet, hatet – först
inåt som onani, men sedan utåt
igen i form av vilda fantasier
om mördade medelklassungar
och översvämmade villakvarter.
För precis så fungerar det egna
misslyckandets och depressionens logik: först en ständigt värkande mage, en växande cancersvulst innan det spricker och
förvandlas till blint hat mot en
främmande omgivning. Bokens

Jag är sedan länge död, alla som
beskrivs likaså: Jag är nu på samma plats / av noll och minus noll /
som när jag påbörjade mitt vuxenliv. / Jag trodde då / att det var livets inledande plats, / men det var
dödens slutande / ickeplats.
SPRåKET MåSTE PåGå, det är

ett slags andningslek. Ett våldsamt försök att vakna till liv, att
genom ord knulla sig fri från
den mänskliga döden. Att som
Prometheus stjäla elden; också
arbetarklassen har ord och genom dessa förmågan att bränna upp elitens förväntningar.
Diktarjagets blick är patologisk, dikten palliativ. Den vill
bara fortsätta och fortsätta tills
den inte längre är något annat

än behandling av symtomen.
En livsuppehållande medicin
utan vilken allt skulle slockna
på ett ögonblick. Jönsons författarskap är landets viktigaste,
är referensverk för det nya millenniets nedskärnings- och förslavningspolitik. Kanske är det
sant som statsministern säger,
att människorna sover, att de
retarderats av konformitet utan
framåtrörelse. Men det inns
åtminstone en som är redo att
slänga ett kilo poesi i skallen på
den som orkar läsa. Att gorma
om att det här skulle vara för
svårt eller otillgängligt är att
begå en allvarlig lättja på gränsen till klasshat.
ALEXANDER STINGGåRD

12

LÄSARNAS

Onsdag 2 april 2014

REDAKTÖR: ABIGAIL SYKES • lasarnas@landetsfria.se

Den
här
veck
an skriver
NilsErik Norr
by om Länstea
tern på Gotlands
stora satsning
för säsongen,
Svenskbyborna.
Jag har inte sett
den själv men
det verkar vara
ett fascinerande
och välgjort verk
om en grupp
som jag inte kän
de till något om
tidigare.
Jag tycker själv
att det är väldigt
roligt och givan
de att recensera
scenkonst. Jag
tittar på före
ställningar med
lite andra ögon
om jag vet att jag
sedan ska skriva
om dem.
Prova gärna, du
också! Jag ger
gärna feedback
på din text.
Allt
gott,

ABIGAIL
SYKES

redaktör

Ett musikaliskt mästerverk
SCENKONST
Svenskbyborna
Text: Carsten Palmaer
Regi: Eva Gröndahl
Var: Länsteatern på Gotland
När: Till och med 10 april

Sedan 1200-talet och in i modern
tid har det funnits en svensktalande befolkning i nordvästra Estland. En del av deras historia är de cirka 1 000 Dagöbor
vilka år 1781 tvingades lämna
ön Dagö och vandra till södra
Ukraina, efter rättstvister med
en godsägare. Vid loden Dnjepr,
nära dess mynning i Svarta havet, grundade de cirka 500 Dagöbor som överlevt vandringen en
by som kom att få namnet Gammalsvenskby. Endast cirka 130
av de Dagöbor som nådde vandringens mål överlevde de första
åren på stäppen.
GAmmALSvEnSKBY inns ännu

Vem som helst får
skicka in texter el
ler bilder till
Läsarnas sidor!
Skriv helst kort
och aldrig mer än
10 000 tecken.
Vi betalar ing
et arvode men vi
postar gärna ett
exemplar av pap
perstidningen till
dig som tack.
Kontakta sid
redaktören Abigail
Sykes på lasarnas
@landetsfria.se för
mer information.

Scenograin är mycket väl
genomtänkt, kreativ och
bjuder på ständiga överraskningar, skriver recensenten.

Martyna Lisowska och Felix Engström spelar Alvina och Viktor,
som återvänder till Gammalsvenskby efter en tid i Sverige.

kvar och en del av byborna talar
än i dag svenska. Byns historia,
i synnerhet utvecklingen under
1900-talet, är mycket dramatisk.
Det inns fog för att säga att byn
lera gånger överlevt mot alla
odds. År 1929 lyttade lertalet
bybor, 881 personer, till Sverige. Omkring 250 av dessa valde
dock att inom kort återvända
till Ukraina. År 1954 bildades i
Sverige föreningen Svenskbyborna. Föreningen håller kontakt med Gammalsvenskby och
reser årligen dit.
Länsteatern på Gotland skildrar nu i en nyskriven musikal, Svenskbyborna, Gammalsvenskbys historia. Med hjälp av
ett femtontal skådespelare och
körmedlemmar skildras ödet
både för bybor som valde att
stanna i Sverige efter 1929 och
för dem som valde att återvända.
Arbetet med Svenskbyborna
har pågått i mer än fyra år. Regissören Eva Gröndahl har som

en del av förberedelserna besökt Gammalsvenskby. Ingen
kunde i förväg veta att tidpunkten för föreställningarna skulle
sammanfalla med dagens händelseutveckling i Ukraina. Gammalsvenskby är belägen 20 mil
från Krim.

vina och Nelly får uppleva hur
byn hamnar i frontlinjen mellan ”röda och vita” och plundras under det ryska inbördeskriget, ett kaotiskt krig som innehöll omfattande myterier bland
soldater och en militär intervention av västmakter. Inbördeskriget skildras i en av musikalens allra starkaste scener där
I SvEnSKBYBORnA står utvecksoldater som gjort myteri förbelingen under 1900-talet i foreder sig för att avrätta sitt bekus, även om tillbakablickar till
fäl. Detta skapar
Dagö förekomett tonläge som på
mer. I musiByns hisett tidigt stadium
kalen skildras
toria är
i musikalen gör
verkliga hänåskådaren medvedelser. Persomycket
ten om allvaret i
ner som verkdramatisk.
den historia som
ligen funnits
Det inns fog skildras.
passerar revy,
Alvina och Nelblandat med att säga att byn lely genomlider det
karaktärer och
ra gånger överlevt tidiga 1920-talets
händelser som
torka och hungersär helt uppdik- mot alla odds.
nöd, vilken delvis
tade men vars
mildras genom hjälpsändninglivsöden får symbolisera sådant
ar från Sverige. Deras vänskap
som många bybor fått uppleva.
sätts på prov när byborna delas
Musikalen tar sin början i nui falanger som stödjer bolsjevitid med att polisen på Gotland
kerna och falanger som motsent en kväll omhändertar en
sätter sig de nya makthavarnas
äldre dam, Alvina, som förefaljordreformer. Rika bybor ställs
ler förvirrad och där man inte
mot mindre bemedlade, gamkan komma fram till var hon
mal ställs mot ung. Vedertagna
kommer ifrån eller vilket språk
ideologier ställs mot nya. Situhon talar. Ärendet lämnas över
ationen i Sovjetunionen leder
till vakthavande befäl, som
ändå till att byborna i Gammalomedelbart känner igen den
svenskby enas om att tacka ja
gammalsvenska dialekt som tatill de erbjudanden som olika
las i Gammalsvenskby. Befälet
organisationer i Sverige gett om
är släkt med bybor från Gamatt hjälpa byns befolkning att
malsvenskby som anlände till
lytta till Sverige. Beslutet fattas
Sverige 1929. Detta möte får inefter hårda debatter.
ledningsvis stå som symbol för
de starka band som inns mellan Gammalsvenskby och GotETT HÖGTIDLIGT mottagande
land, där många av de bybor
väntar byborna från Gammalsom blev kvar i Sverige efter
svenskby vid ankomsten till
1929 kom att bosätta sig.
Trelleborg 1 augusti 1929. Mottagandet skildras på ett musikaliskt och scenograiskt färgFRån DETTA inledande möte
starkt sätt som kompletteras
på Gotland förlyttas vi tillbaka
med verkliga ilmklipp från
till Alvinas uppväxt i Gammal1929. Efter detta inledningsvis
svenskby och till hennes vänvarma mottagande skildras det
skap med jämnåriga Nelly. Al-

oväntade som sedan händer. Byborna, som var vana vid en tät
bygemenskap, tillåts inte att bosätta sig i samma by utan placeras i olika delar av landet. De
tillåts inte arbeta med något annat än jordbruksarbete. De som
drivit egna gårdar i Ukraina får
i Sverige inget annat val än att
bli statare.
Det tidiga 1930-talets Sverige
präglas av fattigdom, strejker
och hårda motsättningar mellan de politiska blocken. Svenskbyborna, som lämnat Sovjetunionen, ses från vänsterkanten
som svikare och med misstänksamhet från högerlygeln. Detta
uttrycks ingående av en uppsjö
av rolligurer: fattiga lantarbetare i Sverige ställs mot tidigare
välbärgade bybor, storgodsägare
i Sverige hamnar i konlikt med
sina nya statare. Det tar inte
lång tid förrän en del av byborna väljer att återvända till Gammalsvenskby. För några av dem
hägrar kanske också fortfarande
en tilltro och vilja att verka för
kommunismen i Sovjetunionen.
nELLY väLJER ATT vara kvar i
Sverige eftersom hennes mor är
sjuk, medan Alvina återvänder
till Gammalsvenskby med sin
make Viktor. Vad som händer
under 1930-talet får vi följa genom Nelly och Alvinas brevväxling. Båda undviker i brevväxlingen en del av det de nu upplever: i depressionsårens Sverige
väntar fordringsägarna på Nellys far, i Gammalsvenskby går
ingen säker för Stalins terror.
Vännerna ljuger inte för varandra, men att skönmåla blir ett
sätt att försöka orka överleva.
Under andra världskriget
hamnar Gammalsvenskby ännu
en gång i frontlinjen. Wehrmacht intar byn och ses av vissa bybor som en befriare, medan andra får plikta med sitt liv
för att de ansetts stödja Sovjet-
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Svenskbyborna är inte endast en musikal utan också
en neutral men mycket levande historielektion.

Emilio Estrada är en av musikerna
från Gotlandsmusiken som
medverkar i föreställningen.

Vännerna Nelly
(Anna Jankert) och
Alvina (Martyna
Lisowska) brevväxlar i många år.

om Sveriges koppling till Ukraina

Svenskbyborna skildrar Gammalsvenskbys historia – 20 mil ifrån Krimhalvön.

unionen. Några bybor, däribland Viktor, tar tjänst som bypolis åt Wehrmacht. Viktor har
lämnat Alvina av politiska skäl
och utsätter Alvina för hårda påtryckningar i jakten på hennes
judiska väninna.
InTE fÖRRän EfTER kalla kri-

gets slut kan Alvina och Nelly återförenas. På ålderns höst
jämför de för- och nackdelar
med livet i Gammalsvenskby
och i Sverige. Ingenting framstår längre som självklart när
knapphet, sparsamhet och självhushåll ställs mot snabbköpens
överlöd och marknadsekonomins fokus på konsumtion och
där kolchosernas relativa trygghet ställs mot en öppen arbetsmarknad.
Trots att många av de episoder
som skildras i Svenskbyborna är

mycket dystra är föreställningen som helhet allt annat än dyster. Humoristiska totalt oväntade inslag som lockar till skratt
dyker ständigt upp, även i skildringen av de mest pressade lägen. Flertalet scener i Svenskbyborna utgörs av både sång, dans
och tydliga dialoger. En stor del
av musiken, som framförs av
fem musiker och en ensemble,
är nyskriven. Scenograin är
mycket väl genomtänkt, kreativ och bjuder på ständiga överraskningar. De olika karaktärernas klädsel är tidstypisk för
samtliga roller som framförs.
Det faktum att hela föreställningen framförs på ett lutande
trägolv gör hela föreställningen
än mer häpnadsväckande.
Regissören och textförfattaren
har genomgående undvikit att
i manuskriptet ta parti för nå-

gon av det lertal politiska och
militära falanger som försökte
få byborna på sin sida. Karaktärer som symboliserar olika parter tillåts att i tur och ordning
stå oemotsagda på scenen och
framföra sina främsta argument.
På detta sätt blir Svenskbyborna
inte endast en musikal utan också en neutral men mycket levande historielektion, även om den
som sådan förutsätter relativt
goda förkunskaper. I ett avseende inns dock ett avsteg från den
neutrala hållningen. Detta är
när Alvina på ålderns höst nekas
uppehållstillstånd i Sverige. Hur
svenska myndigheter resonerade när de i mitten av 1990-talet
beslutade att bybor från Gammalsvenskby inte ska särbehandlas vad gäller visum och
uppehållstillstånd lämnas publiken att relektera över själv.

FOTO: STIG HAMMARSTEDT

Musikalen är knappast avsedd
att vara en allt igenom autentisk skildring av byns historia
och de episoder som återges är
givetvis också endast ett urval.
Det kan ändå vara på sin plats
att kritiskt fråga sig om inte
Sveriges bemötande av byborna
från Gammalsvenskby skildras
i allt för dyster dager. Vissa beslut från 1929 och framåt kan
i dag anses ha varit olämpliga.
Byborna borde ha fått möjlighet
att bo tillsammans i samma del
av landet och borde ha kunnat
få ägna sig åt annat arbete än
jordbruk. Olika politiska parter
kunde ha undvikit att använda
dessa redan utsatta människor
i sin politiska retorik. Vad som
dock inte framkommer särskilt
tydligt i musikalen är att det
fanns svenskar som på olika
sätt gjorde vad de kunde för att

stödja byborna. Många av dem
som stannade i Sverige fann
sig med tiden väl tillrätta i det
svenska samhället och det gäller även deras efterkommande.
Kanske är Svenskbyborna ett uttryck för en i Sverige i vissa avseenden allt för långt gången
benägenhet till självrannsakan
och självkritik?
MUSIKALEn Svenskbyborna är

ett oförglömligt musikaliskt,
scenograiskt och skådespelarmässigt mästerverk. Den ger
också skäl till relektioner om
hur det kan vara att anlända
som invandrare till Sverige i dag.
Samtidigt ger musikalen anledning till eftertanke inför framtiden om Sveriges relationer till
Gammalsvenskby och Ukraina.
nILS-ERIK nORRBY
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Så lyckas isländsk psykiatri
Inom svensk psykiatri spänns patienter fast med
bälten, ofta lera timmar i sträck. På Island är det
förbjudet. Vad gör de då istället på Island? Har
de överlöd av personal? Nej, men personal utbildad i kommunikation och utan machoattityder.
Det kan vården i Sverige lära av, skriver journalisten och aktivisten Linda Weichselbraun som nyligen kommit hem från Island.

”Vad ska jag ta mig till? Jag orkar inte en natt till i bälte”. Jag
stod med mobilen tryckt mot
örat och lyssnade till min vän
Annelis desperata röst. Det var
sommaren 2012 och hon var
tvångsinlagd på Östra sjukhuset
i Göteborg. Psykotisk och i stort
behov av vård. Och hon hade
blivit bältad. Igen.

Att bältesläggning är problematiskt är de lesta överens
om. Ändå hävdas det ofta att
psykiatrin inte klarar sig utan
möjligheten att spänna fast
den som riskerar att skada sig
själv eller andra. Men hur skulle det vara om det fanns andra
sätt att bemöta ångestfyllda,
aggressiva eller våldsamma pa-

tienter? Skulle bälten då behövas?
FÖR OSS ÄR frågan livsviktig.

När Anneli kom ut från sjukhuset vrålade hon att hon inte
överlever en bältning till. Att
hon kommer ly den vård hon
verkligen behöver om hon blir
sjuk igen. Det enda som återstår

Det sista exemplaret kedjor, som användes vid bältesläggning, på Island är nu museiföremål och går att skåda på Alltinget, den isländska riksdagen.

FOTO: JESSICA NETTELBLADT

Pappersnörd visar japanskt hantverk
Det var i sökandet efter
det ultimata pappret för
sina graiska verk som
Erling Gustafsson började sin egen tillverkning. Nu har han gjort en
kombinerad konstbok,
lärobok och självbiograi
med utgångspunkt från
japansk papperstillverkning, som också visas
som utställning i Eksjö.
Erling Gustafssons uttryck i olika material genom åren har hittat sin mest subtila och renodlade form genom fördjupandet
i papperstillverkningen, både
som konstnärlig och hantverksmässig metod. Slutresultatet visas nu i konstboken Paperart.
Den är samtidigt en systematisk lärobok i hur man går tillväga enligt gammal japansk tradition och en självbiograisk berättelse.

Efter fem år av tålamodsprövande arbete presenterades den
nyligen på museet i hans hemstad Eksjö. För att åskådliggöra
processen visas redskap, material och exempel på olika tryckmetoder.
– Eftersom många unga i dag
inte ens vet hur en högtryckspress för linoleum och träsnitt
ser ut ville jag ha med en sådan,
säger Erling.
Museet har även samarbete med skolor där elever ska få
göra sin egen tryckta bok.
Erlings livslånga intresse för
papper har delvis sin förklaring
i arbetet som reklamman i pappersbranschen där han dagligdags konfronterades med betydelsen av olika kvaliteter. På
en kongress via yrket hamnade
han i Japan, och här tände det
till i mötet med kulturen och
människorna.
– Den gamla tillverkningstraditionen är tidskrävande och

Den gamla
tillverkningstraditionen
är tidskrävande och fysiskt
påfrestande.

DET TAR EN VECKA att bara pro-

familj som generöst delat med
sig. Det är särskilda familjer
som fortfarande sitter på kunskapen.
– En 80-årig man skulle tillverka en su – vävd bambumatta – och en keta – bamburam –
åt mig. Men eftersom jag alltid
velat tillverka mina egna verktyg for jag till Japan för att fälla
en färsk bambu som jag sedan
spjälkade upp och drog till 0,6
millimeters runda stickor för
ändamålet.
Vid
papperstillverkningen
doppas ketan i massan och skakas fram och tillbaka så att ibrerna hamnar i rätt riktning
och fördelas jämnt över hela
ramen, vilket kräver stor hantverksskicklighet.

ducera massan till en sats, som
ska kokas, slås sönder, malas,
formas och torkas.
Nu kallar han sig pappersnörd och har varit i Japan fem
gånger och fått lära sig av en

SÅ KALLADE jungfruibrer av
ursprungliga material ger en
mer hållbar kvalitet. Erling använder bomull och lin från
gamla lakan, och experimente-

Erling Gustafsson

fysiskt påfrestande. Man måste vara i harmoni och försätts i
ett meditativt tillstånd när man
håller på, förklarar han, liksom
att det krävdes 300–400 tryckta
ark för varje tryckark i boken
innan det avsedda resultatet
uppnåddes.

rar med svenska ibrer som lind
och brännässla.
Favoriten är kozo, gjort på
barken av mullbärsträd. Det är
långibrigt och ger ett mycket
tunt men oerhört starkt papper
som lämpar sig till exempelvis
träsnitt, gravyrer och det här
bokomslaget.
– Där tog jag hjälp av en japansk konstnärinna som tillverkar kläder av kozoiber behandlade med kaki shibu, persimonfrukt. Det ger en mörkbrun färg
och läderstruktur, är väldigt beständigt och håller minst ett par
hundra år.
MOTIVMÄSSIGT inspireras han

av essentiella bilder och tecken som våra förfäder runt om
i världen ristade i berget för
att berätta för omvärlden. Det
är ett avskalat bildspråk som
märks i såväl graik, skulptur
och vävar, och som kommer till
sitt renaste uttryck i samverkan
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HELGI TÓMASSON, den psykia-

ter som redan på 1930-talet avskaffade alla former av mekaniska tvångsmedel, trodde mer
på kraften i mänsklig närvaro
än på fastspänning. Om en patient var orolig, ångestfylld eller arg sattes mer personal in
för att prata med, lugna och
om nödvändigt hålla patienten. Denna idé utgör fortfarande kärnan i den isländska vårdtraditionen.
I våra samtal med isländsk
vårdpersonal framhölls vikten
av att bemöta oroliga, arga eller
våldsamma patienter med respekt. Att försöka förstå orsaken
bakom känslotillståndet och ge
av sin tid och lyssna. Självklara
saker, kan det tyckas. Men vi,
som i akuta lägen mött vården

som patient respektive närstående, har sällan upplevt att intresset att försöka förstå stått i fokus.
Vår erfarenhet är att det som ofta
prioriteras här är att patienten
ska hålla sig lugn, inte störa och
inte visa starka känslor.
MEN HUR LYCKAS isländsk personal ge av sin tid och lyssna?
Har de överlöd av personal?
Nej, faktum är att lera intervjuade menade att personaltätheten är högre i Sverige. Så kanske
handlar det mer om kunskap,
attityder och organisatoriska
förutsättningar. Den isländska
psykiatrichefen betonade exempelvis vikten av stabila arbetsgrupper och välutbildad personal utan machoattityd.
Vid svåra lägen med akut risk
för våld eller självskada tillkallas ett specialteam med spetskompetens i förhandlings- och
nedtrappningsteknik. Ofta lyckas faran avstyras genom verbal
kommunikation, men ungefär
var fjärde gång misslyckas detta. Då används fysisk fasthållning, det närmaste en bältesläggning man kan komma. Tre
eller fyra personer håller då i
patienten, som kanske också
läggs ner på golvet. En person
kommunicerar för att lugna och
nå en överenskommelse.

Metoden saknar inte kritik.
Den kan vara skrämmande,
kränkande och orsaka fysisk
smärta. Vissa tycker inte heller
om kroppskontakt. Trots detta
föredrar man på Island manuell fasthållning framför bälte,
bland annat med argumentet
att metoden är så obehaglig för
både personal och patient att
alla gör sitt yttersta för att komma ur situationen så fort som
möjligt. Ofta är en fasthållning
över på några minuter, sällan
pågår den mer än en halvtimme. En bältesläggning i Sverige
varar ofta fyra timmar.
I samtal med brukare och anhöriga hade många svårt att
tro på att svensk psykiatri fortfarande använder bälten. Flera
menade att metoden är inhuman och bör förpassas till historien. Även vårdpersonal såg
bälten som förlegade och kontraproduktiva. Bland annat intervjuades två psykiatrer som
arbetat både i Sverige och på Island. Den ena, Ottar Gudmundsson, menade att avdelningar
med möjlighet att bälta får en
atmosfär som gör patienter mer
ientliga. Den andra, Ólafur Aevarsson, som har arbetat många
år inom akutpsykiatrin på Sahlgrenska, framhöll att bälten
inte passar in i den medicinska

FOTO: PRIVAT

då är tvång. Och med största
sannolikhet nya bältningar.
Vi menar båda att det här
måste få ett stopp. Men en bältesfri vård kräver ökad kunskap, förändring av attityder
och fungerande alternativ. För
att bidra till detta reste vi nyligen till Island för att ta reda på
hur deras psykiatri hanterar situationer som i Sverige leder
till fastspänning. På Island har
nämligen inga bälten använts
på över 80 år.

FOTO: LINDA WEICHSELBRAUN

utan att använda bälten
Föreläsaren Anneli Jäderholm (till vänster) och artikelförfattaren
Linda Weichselbraun (till höger) reste till Reykjavik för att studera
hur den bältesfria vården fungerar där.

modellen. ”Läkare kan ju inte
binda patienter. Det går bara
inte”, menade Aevarsson. Själv
hade han aldrig sett en bältessäng innan han kom till Göteborg. Den stod orörd när han arbetade, för han hade redan lärt
sig andra sätt att möta svåra situationer. Detta, menar jag, visar att det går att bedriva vård
utan bälten även här i Sverige.
Det inns mycket att lära av det
isländska exemplet.

att de minskat sina bältningar
med över 80 procent genom att
satsa på bemötande och på att
ge patienter ler valmöjligheter.
En psykiatrisjuksköterska från
Skåne har också hört av sig och
berättat att han kontaktat sina
isländska kollegor för att lära
mer om verbala nedtrappningstekniker. Så i dag vågar jag tro
på en psykiatri utan bältesläggning. Fungerar det på Island kan
det fungera här.

OCH KANSKE slipper Anneli och

LInDA WEICHSELBRAUn

andra människor i psykisk kris
att spännas fast i framtiden. Nyligen träffade jag avdelningspersonal från Örebro som berättade

Journalist med engagemang i
tvångsvårdsfrågor, driver kampanjen www.no-more.se
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BOKEN PAPERART
Allt papper är handformat och alla bilder
tryckta i konstgraiska
tekniker – färgetsningar, mezzotint, serigraier, trägravyr, träsnitt,
högtryck, litograier,
tuschmarmoreringar
och pulp painting.
Inlagan består av
olika papperskvaliteter, Boken Paperart är på 99 sidor, är tryckt
i 99 exemplar och tog fem år att göra.
bland annat:
• 100 procent blekt och oblekt lin
• 100 procent blekt bomullsiber
• 100 procent linnelump
• Lokta
• Kozo
Erling Gustafsson har lärt sig om japansk papperstillverkning av familjer på plats.

med papprets kvalitet och egenskaper.
SKILLNADEN MELLAN den asia-

tiska och den västerländska traditionen är den nära kopplingen till tryckmetoden träsnitt.
– I Japan lärde jag mig att se
värdet och betydelsen av ett
vackert papper och en vacker

skrift. Jag har alltid fascinerats
av bokstäver och tecken, och
kalligrain blev för mig ett sätt
att leka och lära mig att forma
efter den naturliga rytmen. I
Norden är vi så rationella och låter datorn ta över alltmer, men
datorn är bara ett verktyg som
ska användas till det den är avsedd för.

• Mitsumata
• Japanskt risstrå.
Boken levereras i en kassett
som också innehåller en dvd
om arbetet under de fem åren.
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Han tycker att det som är fascinerande i Japan är hur man
lyckas bevara den urgamla tekniken jämte utvecklingen av
den senaste spetstekniken.
– Experimenterandet får inte
stanna av då det ger nya infallsvinklar för hur själva ibern bäst
kan användas.
Boken på 99 sidor är tryckt i

99 exemplar och tog fem år att
göra. Nu tar han en paus för
att härnäst gå upp i format och
göra bildkonst, pulp painting –
som är att måla med pappersmassa.
– Då har jag hinkar med infärgad pappersmassa som jag ”målar” till ett homogent papper.
I juli ska han som medlem i

IAPMA (International association
of handpaper makers and paper
artists) besöka den årliga konferensen, i år i Fabriano, Italien, då
han presenterar sitt arbete.
InGELI AALTo
Utställningen Handmade, papperskonst i bokform på Eksjö museum
pågår till och med 4 april.
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Landets Fria Tidning är en del av Fria Tidningar, ett mediekooperativ
som med mod och engagemang arbetar för att bredda den svenska
dagspressen. Genom att prenumerera är du därför också med och
skapar ett mångsidigt medieklimat. Gå med i dag!
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Landets Fria Tidning för 47 kr/mån (autogiro)
och får bekvämt hem tidningen en gång i veckan.
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Fria Tidningen för 71 kr/mån (autogiro) och får
bekvämt hem tidningen varje onsdag och lördag.
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Fria Tidningar lagrar dina uppgifter enligt PUL. Fullständiga villkor finns på www.fria.nu/prenumerationsvillkor.

Du kan även beställa på www.landetsfria.se/prenumerera
Vill du ge bort en prenumeration? Beställ på www.landetsfria.se/ge-bort
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Som prenumerant på Landets Fria Tidning får du veckans viktigaste
nyheter, kultur och debatt, alltid utanför mittfåran och med fast fokus
på våra prioriterade ämnesområden – miljö, djurrätt, jämställdhet,
demokrati, global och lokal fördelning, mångkulturella frågor och fred.
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