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KAJSA  
EKIS EKMAN
”Politiska  
rörelser måste 
inse att  
människan  
alltid söker 
andra saker 
i en rörelse   
än att uppnå 

ideologiska 
mål. ” S.2-3

Den godsägande adeln har fått  
500 miljoner kronor i bidrag
Jordbruksprofessor dömer ut 
gårdsstödet: ”Det är absurt”

3,8

6,9
miljoner

3,1
miljoner

3,7
miljoner

5,3
miljoner

Bidrag  
till adeln 

2014 Björnstorp. Trollenäs. Barsebäck. Högestad.

Ebba Busch Thor.

Alice och Hans Gabriel Trolle-
Wachtmeister efter dopet av 
prinsessan Estelle i Slottskyrkan 
på Stockholms slott. De bor till 
vardags i Trolle Ljungby och fick 
3,8 miljoner i bidrag förra året. 
 Bild: söRen AndeRsson/tt 3,8

miljoner

Trolle Ljungby.

SvEriGES 
STOrSTA 
biDrAGS- 
TAGArE

¨

S.6-7

Statyn med  
väsktanten 
stoppades  
– för våldsam
”Många kungar i brons  
med blod på sina händer”

GUBBVÄLDET VÄRRE ÄN  
NÅGONSIN I PÅ SPÅRET 

MASTE  
BYTA 
SPAR



2 OPINION Fredag 20 februari 2015

Dagstidningen ETC har en röd och grön ledarsida som är oberoende av politiska partier och andra intressegrupper.  
Vi som skriver: Andreas Gustavsson (måndag), Gästledare (tisdag), Göran Greider (onsdag), Johan Ehrenberg (torsdag), 
Kajsa Ekis Ekman (varannan fredag) och Maria-Pia Boëthius (lördag, i separata helgtidningen ETC).LEDARE

Framgångsrika  
rörelser visar att  
de behöver oss

F
undera över när du kände dig behövd sist. När du hade 
känslan att samhället pekade på dig och sa ”Du är vik-
tig. Vi klarar oss inte utan dig.”

 Att behövas är ett av människans grundläggande 
behov, som historikern Arne Jarrick formulerade det i 

en bok för några år sedan. Under största delen av mänsklighetens 
historia har alla människor behövts för att klara gruppens överlev-
nad. I ett samhälle som jagar, samlar eller brukar jorden existerar 
inte arbetslöshet; även om resurserna är knappa finns alltid något 
att göra. Arbetslösheten gjorde inträde först med lönearbetet och 
har under större delen av nittonhundratalet legat på låga nivåer. 
Idag präglas samhället av något historiskt nytt: 10 procent av 
Europas befolkning går konstant utan jobb. Och av de som 
har arbete är många timanställda, vikarier och hänger på 
en tråd – en struktur som avspeglas på bostadsmarkna-
den. Varken stat eller kapital ser ut att behöva dig.

 
Den som vill förstå människans lott idag måste börja i 
hennes känsla av överflödighet. Samhällets budskap 
till henne lyder: Din existens är onödig. Är du riktigt 
duktig och driven kanske du kan få en plats, men 
det är upp till dig att göra något av ditt liv, fylla det 
med mening. Och om du misslyckas, tro inte att 
någon kommer att fråga efter dig, skit på dig i din 
ensamhet!

 
leta Därför efter de som säger att de behöver 
människor och du kommer att hitta en framgångs-
rik rörelse. Politisk, kulturell eller religiös.

Leta efter de som säger: Vi behöver just dig. 
Du duger som du är, du behöver inte vara särskilt 
smart, du behöver inte ha massa utbildningar, du 
behöver inte kunna massa ord. Vi lär dig på vägen. 
Och genom att gå med i vår rörelse så blir du nå-
gon, du spelar en avgörande roll, du har till och med 
chans att bli en hjälte.

 
Jag tror att vi här delvis har svaret på vad som gör 
rörelser så framgångsrika att människor kan ge allt för 
dem. Vi finner det tyvärr hos både fascismen och jiha-
dismen. För att gå med i den organiska miljön runt dessa 
högerextremismer idag är tröskeln låg. Man behöver inte 
vara superbildad eller kunna stava perfekt. Man behöver 
inte ens vara en god människa. Genom att ansluta sig till 
de stora berättelserna nationen och religionen uppgår man 
ändå i något historiskt och nobelt. På Avpixlat och i miljön 
runt SD behöver man inte ens alltid vara svensk: det går bra 
att vara exempelvis serb eller iranier och ogilla islam, eller att 

vara från vilket land som helst och tycka att jag har kommit hit och 
gjort rätt för mig men nu räcker det. För att gå med i IS kan du sitta 
i fängelse och ha gjort hemska saker som gör att hela samhället 
vänder sig emot dig, men här finns en kamp som behöver just dig. 
(Som ung heterosexuell tjej går det alltid att hitta en hopplös kille 
att ta hand om och känna sig behövd, men av någon anledning är 
motsatsen inte lika vanlig.)

 
tittar vi istället på den organiska miljön runt vänstern i Nordeu-
ropa: folkrörelser, partier, forum, debatter – ser vi att tröskeln är 
betydligt högre. Man måste verka bildad och vara en bra person. 
Det gäller att ha de rätta begreppen, använda dem på rätt sätt och 

dessutom kunna formulera en berättelse om det egna jaget. Det 
gäller att inte vara privilegierad – samtidigt som det gäller att 
kunna stava till privilegierad och veta exakt vilka kategorier 
begreppet avser.

 Där socialistiska rörelser är framgångsrika idag – Sydeu-
ropa och Latinamerika – ser det helt annorlunda ut. De inte 

bara accepterar alla – de visar att de behöver alla. Vem du 
än är, så kan du ta ett handtag någonstans. Vem du än är, 
är socialisterna med dig emot din chef, de styrande, ban-
kerna och bolagen. Du behöver inte vara någon speciell, 
men du kommer garanterat att bli en bättre människa av 
att gå med i kampen.

 
naturligtvis finns Det alltid både subjektiva och 
objektiva faktorer, och i Sydeuropa är det uppenbart 
att det är krisen, och inte organisatorisk skicklighet, 
som gjort att Syriza och Podemos blivit största partier. 
Men att krisen skulle leda till en vänstervåg var inte 
alls säkert – den kunde lika gärna ha lett till passivitet 
eller högerextremism. På samma sätt borde de ökade 
klassklyftorna i Nordeuropa ha lett till en vänstervåg, 
men de har yttrat sig på andra sätt.

 
Den som vill förstå politiska rörelser måste inse att 
människan alltid söker andra saker i en rörelse än att 
uppnå ideologiska mål. Hon söker att höra till, att 
spela roll. Och nu när staten vill spendera miljoner på 
att förhindra att unga människor rekryteras till IS sä-
ger jag: När har ni spenderat en krona på dem tidiga-
re? När har ni någonsin visat att ni behöver dem? Och 

nu när många inom vänstern beklagar SD:s uppsving 
och menar att deras väljare borde komma tillbaka till 
den socialistiska rörelsen där de hör hemma, säger jag: 
Ha! Tänk om dessa 13 procent verkligen gjorde det! 

Hur fan tror ni att de skulle tas emot? 
 Kajsa EKis EKman

Läsarundersökning 
från Dagens ETC
n Något försenad kommer 
nu Dagens ETC skicka ut en 
läsarundersökning, som vi kom-
mer att använda som underlag 
för att utveckla tidningen. Håll 
koll på din mejlkorg i början av 
nästa vecka! 

Den här undersökningen 
går alltså ut till alla som vi har 
en mejladress till. Men alla 
prenumeranter är givetvis mer 
än välkomna att ge synpunk-
ter. Många har redan tagit den 
chansen genom att mejla mig 
(andreas.gustavsson@etc.se). 

Det här är din tidning. 
Klart du ska vara med och 

forma den för framtiden.
andreas gustavsson

Chefredaktör Dagens ETC

90
… kronor, så mycket tycker Vattenfall 
och Fortum att det ska kosta att 
ladda en elbil i 30 minuter i bolagens 
snabbladdare. Det rapporterar Ny Tek-
nik. Samtidigt som Vi Bilägare visar 
att det här skulle göra driftkostnaden 
dubbelt så dyr som för en bensinbil. 
”Detta besked kommer i ett läge när 
elbilsförsäljningen står och stampar 
på en låg nivå”, konstaterar Gröna 
Bilisters presstalesman Martin Prieto 
Beaulieu.

150
… personer har de senaste dagarna 
dödats i strider kring syriska staden 
Aleppo. Katastrofen fortsätter. Där-
med även behovet av säkra vägar till 
Europa för landets flyktingar.

”Vi vet att 
den tickar.” 

Labour-parlamentarikern Madeleine 
Moon varnar för att det finns en tick-
ande bomb i det brittiska samhället, 
nämligen att nedskärningar i välfärd 
driver människor till självmord, något 
det även finns forskarstöd för. Moon 
leder en parlamentarisk grupp för 
prevention av självmord och själv-

skadebeteende.
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 DAGENS ETC
Tipsa oss!
Telefon: 08-410 357 00 
dagens@etc.se

Johan EhrEnbErg
Ansvarig utgivare
johan@etc.se

andrEas gusTavsson
Chefredaktör/vd
andreas.gustavsson@etc.se

Eigil södErin
Nyhetschef
0762-16 76 16
eigil.soderin@etc.se

anna-Maria CarnhEdE
Nyhetschef
0704-28 17 00
anna-maria.carnhede@etc.se

Maria holM
Redaktionschef
0706-43 57 18
maria.holm@etc.se

ulrika lindahl
Redaktionssekreterare
0703-95 01 94
ulrika.lindahl@etc.se

klara sTrandbErg
(föräldraledig)

gunnar WEsslén
Redaktionsledning

hEnrik Johansson
Redigeringschef
henrik.johansson@etc.se

signE lidén
Webbredaktör
signe.liden@etc.se

Reportrar:

karin holMbErg
karin.holmberg@etc.se

andrEa WEsslén
andrea.wesslen@etc.se

karin annEbäCk
karin.anneback@etc.se

sTina bErglund
stina.berglund@etc.se

karl grauErs
karl.grauers@etc.se

dag ankErsEn
dag.ankersen@etc.se

saM lindEroTh
sam.linderoth@etc.se

Elinor ahlQvisT
Praktikant
elinor.ahlqvist@etc.se

Redigering: 

daniEl andréasson
daniel.andreasson@etc.se

sandra bErg
sandra.berg@etc.se

Jakob Jörlås
jakob.jorlas@etc.se

karl skagErbErg
karl.skagerberg@etc.se

annonsEra hos
 
oss!

JiM bErg
Marknadschef
0705-95 27 87
jim.berg@etc.se

posT  
Box 4403, 102 68 Stockholm
inTErnET www.etc.se
MEJl dagens@etc.se
kundTJänsT 
kundtjanst@etc.se, 08-644 67 13
TryCk V-tab

hur JäMsTällda är vi?
Hur många kvinnor respektive 
män vi intervjuar och har med 
på bild, samt anlitar som med-
arbetare: 29 kvinnor, 31 män

 DAGENS ETC

”Du behöver inte vara någon speciell, men du  
kommer garanterat att bli en bättre människa  

av att gå med i kampen.”
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DEBATT & INSÄNDARE Vad tycker du? Skicka din text till debatt@etc.se  

klimat Att sälja kolkraftver-
ken handlar mer om feghet 
än klimatskydd. Problemet 
med brunkolet och dess 
klimatpåverkan försvinner 
inte, det flyttar bara till en 
ny ägare. Att hävda att en 
försäljning minskar utsläp-
pen är klimatpopulism av 
värsta sort, skriver Annika 
Jacobson, Greenpeace.

Det akuta behovet av att mins-
ka utsläppen av växthusgaser 
blixtbelyser vad som är på väg 
att bli en av vår tids viktigaste 
frågor: ska vi fortsätta att ut-
vinna den kol, olja och gas som 
finns i marken och därigenom 
skapa en klimatkatastrof, eller 
ska vi lämna det i marken och 
använda andra energislag?

Valet borde vara självklart, 
det är en så kallad no-brainer. 
Men de ekonomiskt starka 
energibolagen vill fortsätta 
som förr och har politikernas 
öra. Det blir inte minst tydligt 
när man begrundar planerna 

på att expandera de kolgruvor 
som Vattenfall äger i den tyska 
regionen Lausitz. Här finns en 
av Europas största brunkolsfyn-
digheter med uppskattningsvis 
tolv miljarder ton brunkol.

VAttenfAll Vill gräva upp och 
ödelägga en yta lika stor som 
Stockholm med närförorter, 
tvinga 3 000 människor att 
lämna sina hem och därmed 
helt rasera trovärdigheten i den 
europeiska och tyska klimatpo-
litiken. Om planerna förverk-
ligas skulle ytterligare över en 
miljard ton koldioxid släppas ut 
i atmosfären, lika mycket som 
en miljard flygresor från Stock-
holm till Bangkok.

Jordens atmosfär, klimat 
och hav tål inte längre en sådan 
verksamhet. En stor del av den 
kol, olja och gas som finns på 
jorden måste stanna i marken 
för att inte orsaka en klimat-
katastrof. Detta faktum gäller 
även i Europa och även för 
Vattenfall.

För att begränsa den globala 
uppvärmningen till två grader, 

alltså den övre gräns för upp-
värmningen som vetenskapen 
sätter för att inte hamna i en 
okontrollerbar klimatföränd-
ring, tål atmosfären och värl-
dens hav en viss mängd utsläpp. 
Denna ”klimatbudget” är som 
vilken ekonomisk budget som 
helst, och lätt att räkna ut.

Forskarna menar att vi fram 
till 2050 kan släppa ut ytterli-
gare högst 550 miljarder ton 
koldioxid. Om vi använder all 
den kol, olja och gas som vi 
känner till på jorden, kommer 
utsläppen att bli fem gånger 
så stora. Det skulle leda till en 
fullskalig katastrof för samhäl-
len och ekosystem.

Uttryckt på ett annat sätt: i 
Vattenfalls och de andra stora 
energibolagens tillgångar finns 
antingen slutet på världen som 
vi känner den, eller en enorm 
mängd fossila bränslen som 
inte kan användas. Trots detta 
fortsätter Vattenfall mot bättre 
vetande att kämpa för att få 
utvinna brunkolet i Lausitz, ett 
av Europas största kolfält. 

För regeringen har det nu 

blivit en pinsam affär att ett 
svenskt statligt bolag äger kol-
kraftverk i Tyskland som släp-
per ut mer koldioxid per år än 
hela Sverige tillsammans. När 
kritiken blev för stark kom Vat-
tenfalls ledning och politikerna, 
föga överraskande, fram till 
att verksamheten måste säljas 
och presenterade detta som en 
klimatåtgärd.

Att sälJA kolkraftverken hand-
lar dock mer om feghet än kli-
matskydd. Problemet med brun-
kolet och dess klimatpåverkan 
försvinner inte, det flyttar bara 
till en ny ägare. Att hävda att en 
försäljning minskar utsläppen är 
klimatpopulism av värsta sort. 

Vattenfall och den svenska 
regeringen bör söka en annan 
väg. Bolaget bör leda utveck-
lingen mot ett hållbart energi-
system, som det står i bolagsord-
ningen. Det enda sättet att göra 
detta är att behålla verksamhe-
ten och ta ansvar för utveckling-
en. Kraftverken bör successivt 
avvecklas till senast 2030. Det 
är helt nödvändigt för att uppnå 

både den utsläppsminskning 
som vetenskapen rekommende-
rar och EU:s klimatmål. En stor 
del av kraftverken är dessutom 
så gamla att de når slutet av sin 
tekniska livslängd under 2020-
talet.

Men det viktigaste är ändå att 
Vattenfall och regeringen på 
detta sätt visar hur ett modernt 
energibolag kan förändra sin 
affärsmodell för att anpassa sig 
till nya förutsättningar och ta 
ansvar på riktigt. Bolaget skulle 
då bli en viktig förebild för både 
energibranschen och regeringar 
i andra länder, särskilt inför de 
viktiga klimatförhandlingar 
som pågår nu och som ska landa 
i ett nytt globalt avtal i Paris i 
december.

Och brunkolet? Det ska 
stanna i mar-
ken, där det hör 
hemma.

AnnikA 
JAcobson

Chef för 
Greenpeace 

i Sverige

Brunkolet måste stanna i marken

Att hävda att 
en försäljning 

minskar utsläp-
pen är klimat-
populism av 
värsta sort.

Vattenfalls kolbrott 
i Jaenschwalde, 
Tyskland.
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Mest läst 
på etc.se

Citatet:
”Trafikens  
kompakta  
beroende  
av fossila  

drivmedel kan 
minska om  
bilar ersätts  
av cyklar.”

Karin Svensson Smith (MP) och  
professor Christer Hydén skriver på GP:s 
debattsida att det är dags att prioritera 

cyklar framför bilar i städerna. 1. ”Folkhälsofascism att  
utvidga rökförbudet”
Nyhet

2. Jihadismens källor måste 
diskuteras
Ledare

3. Här är kommunerna som 
nobbar tidigare betyg
Nyhet

4. Fick aldrig en andra chans
Nyhet

5. Näthatarna börjar fatta att 
inget forum är säkert nu
Krönika

849
... kronor back per månad gick den 
genomsnittliga heltidsstudenten i 
Sverige i fjol. Och något lyxliv kan 
studenterna inte räkna med trots en 
höjning av studiemedlet med 1 000 
kronor i månaden. Den som tar fullt 
studielån får varje månad ut 9 948 
kronor. Samtidigt uppgår levnads-
kostnaderna i genomsnitt till 285 
kronor mer, enligt siffror från Sveriges 
förenade studentkårer.

natur Ansvarsfullt regerings-
initiativ attackeras hårt 
av Centerpartiet. Var finns 
sansen i debatten? undrar 
Yvonne och Uffe Stridsberg.

Regeringens ambition att upp-
datera gällande rovdjurspolitik 
med hjälp av forskare har mötts 
av kraftiga och överspända 
reaktioner från oppositionen, 
främst Centerpartiet. Regering-
en vill utreda vargens bevaran-
destatus och se om det av Riks-
dagen beslutade referensvärdet 
för gynnsam bevarandestatus är 
vetenskapligt relevant, med det 
rådande knappa inflödet av nya 
gener till vargstammen.

Centerpartiets Anders W 
Jonsson tog till brösttoner i SVT 
Agendas debatt med miljömi-
nister Åsa Romson, där Jons-
son betecknade regeringens 
besked om att man åter vill 
utreda frågan som ”upprö-
rande och ett lågvattenmärke i 
svensk politik”. Detta eftersom 
varg- och rovdjursfrågan bland 
annat utretts tre gånger tidigare 
genom statliga rovdjursutred-
ningar och Jonsson ansåg frågan 
vara tillräckligt belyst.

Då SkA mAn veta att det var 
den borgerliga Alliansreger-
ingen som tillsatte den tredje 
Rovdjursutredningen som 
hade i uppdrag att ange just 
ett referensvärde för gynnsam 

bevarandestatus för bland an-
nat varg. Utredaren Lars-Erik 
Liljelund angav i sitt betän-
kande till uppdragsgivaren att 
referensvärdet skulle ligga vid 
450 vargar i landet. Den till ut-
redningen kopplade internatio-
nella forskargruppen ansåg att 
nivån skulle ligga ännu något 
högre.

Tog Alliansregeringen till sig 
sin egen utrednings slutsats? 
Nej, inte alls! Man ignorerade 
den. Regeringen vände sig istäl-
let till vargforskningsprojektet 
Skandulv och efterfrågade en 
sårbarhetsanalys för den svens-
ka vargstammen, för att få deras 
uppfattning – uppgifter som 
sedan låg till grund för Riksda-
gens beslut att referensvärdet 
skulle ligga i intervallet 170-270 
vargar. Naturvårdsverket beslu-
tade, som expertmyndighet, det 
högre värdet 270 vargar, som nu 
är gällande referensvärde för 
gynnsam bevarandestatus. 

Det VärDet förutsätter en viss 
nivå av invandring av vargar 
från öster. I en förhandsrapport 
från en pågående och av Na-
turvårdsverket beställd studie 
genomförd av internationell 
genetisk expertis anges att re-
ferensvärdet ligger för lågt med 
rådande frekvens av invandrade 
vargar. 

Då är det helt naturligt att 
en ansvarsfull miljöminister i 
den nya rödgröna regeringen 

vill uppdatera underlaget för 
rovdjurspolitiken och om det 
behövs, vidta förändringar. 

Det tråkigASte i sammanhang-
et är att riksdagsman Anders W 
Jonssons tonläge i debatten trig-

gar andra rovdjursnegativa per-
soner att ytterligare skruva upp 
tonläget. Vi har i media kunnat 
läsa att polisens presstalesman i 
Värmland efter Agenda-debat-
ten kallat regeringspartiet MP 
för terrorister, med anledning 

av partiets ambition att se över 
rovdjurspolitiken. Vi efterlyser 
därför mer sans i rovdjursdebat-
ten!

Yvonne StridSberg
Uffe StridSberg

Landsbygdsbor och naturvänner

Mer sans i rovdjursdebatten, tack!

Tonläget i rovdjursdebatten 
behöver skruvas ned, menar 
Yvonne och Uffe Stridsberg.
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SATIR Så här är det

mAn får tACkA för artikeln om 
Attenborough (16/2). Den fyller 
ett visst tomrum. För någon 
gång måste man ägna naturen 
lite mer konkret uppmärk-
samhet. Och Attenborough är 
ju både påläst och engagerad, 
dessutom underhållande.

   Ganska illavarslande är det 
dock att ni ser er nödsakade att 
direkt, i samma nummer, föra 

in en reservation på ledarplats: 
”Attenborough har fel om 
klimatet” och ”…att koppla kli-
matproblemen till den växande 
befolkningen på jorden…är 
faktiskt en obehaglig tanke. Och 
en återvändsgränd”. 

   Det är en kommentar som 
ekar av en gammal uppgörelse 
som Karl Marx hade på 1800-ta-
let med den 52 år äldre Robert 

Malthus idéer. Har vi inte kom-
mit längre än så? Det borde väl 
vid det här laget stå klart att det 
är nödvändigt med gränser för 
den mänskliga artens expan-
sion. Och en värld bestående 
av solpaneler och människor 
blir ganska andefattig även om 
den skulle vara både jämlik och 
jämställd. Mera hav, skog och 
jord! Ge inte bort ekologin till 
borgarna!

bo AnderS PerSSon

Nödvändigt med gränser
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adel En av Sveriges största 
bidragstagare bor i ett slott 
och heter greve Gyllenkrok. 
Han fick 6,8 miljoner i 
bidrag förra året. Merparten 
av gårdsstödet går till för-
mögna jordägare utan några 
egentliga motkrav. Sveriges 
godsägande adeln har fått 
över en halv miljard kronor i 
bidrag under sex år.

Mark är makt. Det vet greve 
Nils Gyllenkrok vars släkt 
kontrollerar 2 400 hektar av 
Sveriges bördigaste jordbruks-
mark utanför Lund. Det är 
norra Europas största samman-
hållna jordegendomar. Och i 
egendomen ingår Björnstorps 
och Svenstorps slott, taxerade 
till 400 miljoner. De är en för-
mögen adelsfamilj. 2006 hade 
pappa Thure Gabriel Gyllen-
krok 60 miljoner och sonen Nils 
20 miljoner kronor på banken. 
Förutom inkomsterna från 
jordbruket får Gyllekrokarna 
gårdsstöd från EU. Gyllenkrok 
tillhör det översta skikt av de 
förmögna jordägarna i Sverige 
som är de stora vinnarna på 
EU:s jordbrukspolitik. Sonen 
Axel Gyllenkrok fick nästan sju 
miljoner i bidrag för 2014 och 
sex miljoner året innan, med det 
enda motkravet att markerna 
inte ska växa igen. 

Betalas av skattepengar
Bara under 2014 betalades 5,9 
miljarder i gårdsstöd till Sveri-
ges bönder. Det är i allt väsent-
ligt ett bidrag 
för att äga mark 
och de största 
jordägarna får 
mest, säger Ewa 
Rabinowicz, 
professor vid 
Sverige lant-
bruksuniversitet 
(SLU.) 

– Det är ab-
surt att kungen 
och andra 
storjordägare får 
inkomststöd. Det 
är svenska skat-
tepengar som via EU bekostar 
detta. Dessutom har man sedan 
2005 inte några produktions-
krav. Jag känner inte till någon 
jordbruksforskare som står 
bakom stödet, säger hon.

Jordbruksverkets förteckning 
över mottagarna av gårdsstödet 

är närmast en kopia av adels-
kalendern. Bidraget bestäms 
efter storlek på arealen och 10 
av de 15 största mottagarna av 
bidraget är adelsmän (inga kvin-
nor) eftersom det är adeln som 
är de största ägarna av jord-
bruksmark i Sverige. Dagens 
ETC:s granskning visar 
att sedan 2009 har totalt 
500 miljoner kronor 
betalats ut till ett 40-tal 
individer tillhörandes 
de mest förmögna 
adelssläkterna.

5,5 miljoner till Kungen 
Sett över tid har Greve 
Carl Piper i Skåne 
fått mest, 29 miljoner 
sedan 2009 och därefter 
företaget KC Ranch, 
28 miljoner. Lite längre 
ner på listan hittar vi 
de skånska grevarna 
Hamilton (24) och 
Wachtmeister (20). En 
stor bidragstagare är Kung Carl 
XVI Gustaf som mottagit 5,5 

miljoner i gårds-
stöd till sin gård 
i Sörmland, som 
han arrenderar 
av staten. Bidrag-
en får kungen 
utöver det årliga 
apanaget på 127 
miljoner. En av 
kungens goda 
vänner och 
frekventa besö-
kare på slottets 
tillställningar 
är greve Hans 
Gabriel Trolle-

Wachtmeister som fick 3,8 
miljoner i gårdsstöd 2014. Totalt 
har greven mottagit 20 miljoner 
i bidrag sedan 2009. Gårds-
stödet har länge kritiserats för 
att gynna stora konventionella 
jordbruk samtidigt som mindre 
ekologiska jordbruk missgynnas.

Harald Svensson, stabs-
chef på Jordbruksverket som 
betalar ut EU-stödet, känner 
till den ojämna fördelningen av 
bidragen.

– Jag håller med om att det 
finns en motsättning i systemet. 
Det är därför det ska förändras. 

Men redan nu betalas 
det ut bidrag till mindre 
jordbruk vars mark 
annars antagligen inte 
skulle vara lönsam att 
bruka, säger han.

Men Harald Svensson 
vidhåller att bidragen 
skapar jobb, bidrar till 
biologisk mångfald och 
håller markerna öppna.

SLU-professorn Ewa 
Rabinowicz håller inte 
med.

– Bidragen har lett 
till motsatt effekt. Det 
har blivit mer lönsamt 
för vissa bönder att sluta 
bruka jorden och bara 

låta den vara. Dessutom är det 
välidgt dyrt sätt att skapa jobb. 
Det krävs en reformering där 
de i toppen får mycket mindre 
i bidrag. Jag vill också se att 
det kopplas till någon form av 
produktionskrav.

Inför nästa år kommer gårds-
stödet att göras om, berättar 
Harald Svensson, på Jordbruks-
verket.

– Det kommer innebära en 
sänkning av bidragen. Hur stor 
sänkningen vågar jag inte säga.

Kommer ni att fortsätta att ge mil-
jonbidrag till de största ägarna?
– Det kommer att även i 

fortsättningen att betalas ut 
höga belopp till de största 
arealerna. Det är så systemet är 
konstruerat.

Eigil Söderin

Fotnot: Dagens ETC har 
sökt Nils Gyllenkrok samt Hans 

Gabriel Trolle-Wachtmeister.

Dagens ETC:s granskar: Gårdsstödet 
större än någonsin • ”Det har blivit mer 
lönsamt för vissa att sluta bruka jorden”

Harald 
Svensson

Ewa 
Rabinowicz

De får mest gårDsstöD i sverige
Namn Godsnamn      2014 2009-2014
Greve Axel Gyllenkrok BJÖRNSTORPS SLOTT 6 854 145 13 153 382
Greve Carl Piper HÖGESTADS GODS 5 286 475 28 799 194
KC Ranch VASELUNDS GÅRD 5 169 548 28 281 045
Wapnö AB VAPNÖ GÅRD 4 236 193 24 944 857
Friherre Hans Ramel ÖVEDSKLOSTER 3 994 892 14 890 173
Greve Hans-Gabriel Trolle-Wachmeister TROLLE LJUNGBY 3 836 094 20 195 949
Greve Christoffer Hamilton BARSEBÄCKS GÅRD 3 713 614 23 299 815
Lars Jonsson MOSÅS 3 666 527 18 269 329
Familjen Olsen-Kludt SVEDBERGA GÅRD 3 354 443 24 168 967
Friherre Ulf Trolle TROLLENÄS GODS 3 107 905 18 669 679
Stig-Åke Peterson JÄRSTAD KLACKEBORG 3 014 727 12 327 227
Greve Baltzar Wachtmeister WANÅS GOD 2 949 841 13 984 123
Greve Sten Banér HOLMSJÖ SLOTT 2 920 837 17 069 365
Friherre Dick von Blixen Finecke NÄSBYHOLMS SLOTT 2 876 858 20 067 985
Greve Gustaf Trolle-Bonde TROLLEHOLMS GODS 2 847 920 17 277 318

”Det är absurt 
att kungen och 

andra stor-
jordägare får 
inkomststöd.

Halv miljard i bidrag till de rikaste adelsmännen

Gårdsstödet
•Är EU:s direktstöd till bönderna. Gårdsstödet  betalas ut för jordbruks-
mark som är i bruk. Det innefattar åkermark men även betesmark och 
slåtterängar.

sveriGes GodsäGande adel
•Adelssläkterna utgör 2,5 promille av Sveriges befolkning men äger 400 
000 hektar mark. En yta större än hela Gotland, enligt journalisten Björn 
af Kleen (2009).
•Det finns två adliga titlar: greve (finaste) och friherre. Titeln baron  
används enbart muntligen som tilltalsord för friherrar.

Fideikommis
•Flera av adelssläkternas jordegendomar ägs av så kallat fideikommiss. 
En uråldrig ägandeform som instiftades för att ägorna inte skulle styckas 
upp och säljas vid generationsskiften. Innehavaren av ett fideikommiss 
äger rent formellt inte egendomen men får inkomster från egendomen. En-
dast äldste sonen får ärva fideikommissen och går därmed mot arvsrätten.

Riddarhuset 
i Stockholm.

Potatisupptagning, 
Trolle Ljungby.

Björnstorps slott har ägts av adelssläkten Gyllenkrok sedan 1754.
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adel Ett 30-tal arrendebönder i 
nordöstra Skåne har hamnar i fejd 
med greve Hans Gabriel Trolle-
Wachtmeister. Greven får redan 
EU-bidrag för den mark han själv 
brukar. Men han kräver även en 
tredjedel av arrendeböndernas 
bidrag.

Där åkern tar slut tornar en hög 
mossbeklädd kulle upp sig. Sedan 1838 
har släkten Ohlsson på Norregården i 
nordvästra Skåne rensat de omkring-
liggande åkrarna på 60 000 kubik-
meter sten. Sten har lagts till sten. 
Med tiden har de byggt en kulle. Men 
bönderna äger inte jorden de brukar 
utan de arrenderar marken för 166 000 
kronor per femårsperiod. Ägare är 
den 92-årige greven Hans Gabriel 
Trolle-Wachmeister.

Han vägrar att sälja marken till 
släkten Ohlsson trots att de har brukat 
jorden i fem generationer. 

Kräver en tredjedel av böndernas bidrag
Dessutom kräver Greven 33 procent 
av arrendeböndernas EU-bidrag. Det 
upprör Rune Persson från Willands 
arrendeförening.

– Det är alldeles galet. Att han inte 
nöjer sig med det redan höga arrendet 
som bönderna betalar, säger Rune 
Persson.

De är ett 30-tal bönder i nordös-
tra Skåne som arrenderar mark från 
greven.

– Sammanlagt för alla bönderna blir 
det omkring en halv miljon extra per år 
som greven får in. Ändå höjer han ar-
rendet varje gång det förhandlas, säger 
Rune Persson.

I slottet Trolle Ljungby utanför 
Kristianstad bor greven med sin fru, 
överhovmästarinnan Alice Trolle-
Wachtmeister som är nära vän till 
Drottningen. Greveparets förmögen-
het uppgick till 691 miljoner år 2006. 
Bolaget har en omsättning på cirka 70 
miljoner kronor. Greve Hans Gabriel 
Trolle-Wachmeister  äger 9 000 hektar 
jordbruksmark vilket ger drygt tre 
miljoner i gårdsstöd varje år. 

– Det finns inte någon logik i sys-
temet. De allra största jordägarna får 
mest. Jag skulle gärna se någon form 
av avtrappning i bidragen, säger Rune 
Persson.

Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister 
vill inte kommentera striden om ar-
rendet eller EU-bidragen. Men han har 
tidigare intervjuats i Kvällsposten.

– Att de säger att jag är galen och 
snål, och Gud vet allt vad de använder 
för uttryck om mig. Alla som känner mig 
vet att det är fel, säger han.

”Greven får 
aldrig nog”

De får mest gårDsstöD i sverige
Namn Godsnamn      2014 2009-2014
Greve Axel Gyllenkrok BJÖRNSTORPS SLOTT 6 854 145 13 153 382
Greve Carl Piper HÖGESTADS GODS 5 286 475 28 799 194
KC Ranch VASELUNDS GÅRD 5 169 548 28 281 045
Wapnö AB VAPNÖ GÅRD 4 236 193 24 944 857
Friherre Hans Ramel ÖVEDSKLOSTER 3 994 892 14 890 173
Greve Hans-Gabriel Trolle-Wachmeister TROLLE LJUNGBY 3 836 094 20 195 949
Greve Christoffer Hamilton BARSEBÄCKS GÅRD 3 713 614 23 299 815
Lars Jonsson MOSÅS 3 666 527 18 269 329
Familjen Olsen-Kludt SVEDBERGA GÅRD 3 354 443 24 168 967
Friherre Ulf Trolle TROLLENÄS GODS 3 107 905 18 669 679
Stig-Åke Peterson JÄRSTAD KLACKEBORG 3 014 727 12 327 227
Greve Baltzar Wachtmeister WANÅS GOD 2 949 841 13 984 123
Greve Sten Banér HOLMSJÖ SLOTT 2 920 837 17 069 365
Friherre Dick von Blixen Finecke NÄSBYHOLMS SLOTT 2 876 858 20 067 985
Greve Gustaf Trolle-Bonde TROLLEHOLMS GODS 2 847 920 17 277 318

Eigil Söderin
eigil.soderin@etc.se

0762-16 76 16

Halv miljard i bidrag till de rikaste adelsmännen
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Carl Piper. 

Hans Gabriel 
Trolle-Wachmeister.

Carl XVI Gustaf.

5,3
miljoner

3,8
miljoner

1,1
miljoner

Källa: Jordbruksverket
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KULTUR, BAH!
ETCN-0221-A-001-A.indd   1 15-02-18   09.23.41

PRENUMERERA NU! MEJLA KUNDTJANST@ETC.SE

ENDAST 63 KRONOR PER MÅNAD MED AUTOGIRO. DENNA VECKA:

LEDARE: MARIA-PIA BOËTHIUS 
OM MEDIERNA SOM GÖR SIG TILL 
TERRORISTERNAS PR-ORGAN.

REPORTAGE: ETC BESÖKER 
INTERNETS MÖRKA SIDOR I 
JAKT PÅ ANONYMITET.

INTERVJU: ALICE BAH KUHNKE 
PROPAGERAR MER KULTUR 
OCH MINDRE PRYLAR.

Ökat krav på kommunerna att ta emot nyanlända
migration Regeringen 
presenterade igår en ny 
migrationspolitisk plan som 
ställer större krav på kom-
munerna att ta emot nyan-
lända. Förslaget välkomnas 
av Boel Godner (S) kom-
munstyrelsens ordförande i 
Södertälje, en kommun som 
tar emot många nyanlända. 
   – Om alla kommuner 
hjälps åt ökar möjligheten 
till en bättre start i samhäl-
let, säger hon.

De senaste månaderna har både 
Kristdemokraterna och Folk-
partiet gjort migrationspolitiska 
utspel, där kärnan framförallt är 
att det ska ställas hårdare krav 
på asylsökande. När regeringen 
igår presenterade sin migra-
tionspolitiska plan är tonen en 
annan. Själva kallar de planen  
etableringspaket, och i det ingår 
reformer inom fyra områden. 
Bland annat handlar det om 
ökade möjligheter till jobb, till 
exempel genom snabbare och 
bättre kompletterande utbild-
ningar i kombination med jobb 
och praktik, och ”det krävs 
också aktiva åtgärder mot dis-
kriminering inom arbetslivet”. 
Dessutom poängteras kommu-
nernas ansvar. Regeringen vill 
att alla kommuner ska bidra i 
mottagandet. det kanske kom-
mer att innebära att kommuner 
som idag inte tar emot, eller 
bara tar emot ett fåtal asylsö-
kande, kommer få ta emot fler. 
Boel Godner (S), kommunsty-

relsens ordförande i Södertälje, 
hoppas på det.

– Det behövs en mer soli-
darisk modell. Som det ser ut i 
dag hamnar många nyanlända 
i några få av Sveriges bostads-
områden. Om alla kommuner 
hjälps åt ökar möjligheten till en 
bättre start i samhället betydligt, 
säger hon.

”Lovande förslag”
Regeringen vill även ge kom-
munerna ökat stöd. Till exempel 
föreslår de att kommuner ska 
ges ökat stöd för att kunna ge 
nyanlända barn och ungdomar 
en bra utbildning. De vill också 
att kommunerna ska få bättre 
förutsättningar för att kunna 
planera mottagningen av nyan-
lända. Förslag som Boel Godner 
välkomnar.

– Kommunerna behöver ab-
solut bättre förutsättningar. De 
här förslagen är lovande, även 
om de behöver konkretiseras, 
säger hon.

Att regeringen linje skiljer 
sig betydligt från KD och FP:s 
tycker Boel Godner är uppen-
bart.

– FP och KD vill försämra för 
flyktingar. De tror att lösningen 
är ökade krav, medan reger-
ingen nu poängterar samhällets 
ansvar och vikten av att insat-
ser, till exempel för att fler ska 
få jobb. Att bara ställa ökade 
krav på flyktingar tycker jag är 
omänskligt. 

 
Karin Annebäck

karin.annebäck@etc.se
0705-56 60 13

”Det behövs en mer  
soliDarisk moDell”

Positiv. Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, välkomnar regeringens plan.  
”Om alla kommuner hjälps åt ökar möjligheten till en bättre start i samhället betydligt”, säger hon.  
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FAKTA
Områden där regeringen 
kommer att lägga reformer:
•Jobb. Nyanlända ska komma snab-
bare i jobb genom hjälp med språk, 
utbildning, vaildering och bostad.
•Skola och förskola. Kommuner 
ska ges ökat stöd för att kunna ge 
nyanlända en bra utbildning.
•Alla kommuner ska ta emot 
nyanlända.
•Stöd till civilsamhället. Folk-
rörelser och föreningar som bidrar 
till integration ska ges stöd.
 
Kommuner som tog emot 
flest asylsökande 2014
Göteborg              2504
Stockholm             1880
Malmö              1546
Södertälje             1189
Eskilstuna               945
 
Kommuner som tar emot minst, 
sett till antal invånare
Rättvik                                          4
Lekeberg                                      1
Vellinge                                        8
Staffanstorp                                5
Vaxholm                                       2



KRAV-märket är ett registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket. Registreringen ger KRAV ekonomisk förening ensamrätt till varumärket KRAV.

På www.krav.se kan du läsa mer om vad du får när du väljer KRAV-märkt. Vi ses där, på Facebook eller Twitter!

Receptet på godare mat

VÄGRA BEKÄMPNINGSMEDEL 
i maten och miljön

VÄLJ NATURLIG MAT 
utan konstiga tillsatser 

KRÄV SCHYSTA VILLKOR  
för bönder världen över 

BEHANDLA DJUR MED VÄRDIGHET 
låt dem böka och beta

SPRID KOSKIT & FÅGELKVITTER 
varje gång du handlar mat

Vårt manifest

KRAV_Manifest_ETC_252X372mm.indd   1 24/06/2014   5:18 pm
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politik Med två månader 
kvar till rikstinget flyttar 
partiledarkandidaterna i 
Kristdemokraterna fram 
sina positioner. Den 25 april 
står partiet för ett av sina 
viktigaste val någonsin. 
   – Det är ett ödesval, säger 
Elisabeth Sandlund, opini-
onsredaktör på tidningen 
Dagen.

Fyra personer har anmält sitt 
intresse. Huvudkampen tros stå 
mellan Ebba Busch Thor och 
Acko Ankarberg Johansson. 
Två kvinnor som båda står ut-
anför riksdagen, vilket kan vara 
problematiskt enligt Magnus 
Hagevi, docent vid Linnéuniver-

sitetet och expert på Kristdemo-
kraterna.

– Vi kan jämföra med Folk-
partiet, som är i samma storlek. 
De hade Bengt Westerberg 
som partiledare trots att han 
inte var inne i riksdagen 
och det blev ett sådant 
problem att tio personer 
avsade sig sina platser på 
stockholmslistan för att 
han skulle kunna väljas 
in, säger han.

Väldigt förvånad
Ebba Busch Thor, som 
haft något av en pole position i 
medierna veckorna efter Göran 
Hägglunds avhopp, överraskade 
många i Sveriges Radio i helgen. 
Där förklarade hon att hon stod 

bakom abortlagstiftningen och 
homosexuellas rätt till att adop-
tera. En ordentlig avstickare 
från den konservativa fåra hon 
tidigare hört hemma i.

– Jag blev väldigt förvånad 
att hon sa det. Många 
i Kristdemokraterna 
reagerade nog starkt 
på det och känner sig 
besvikna över att man 
inte problematiserar 
abortfrågan när man 
har chansen, säger Eli-
sabeth Sandlund.
Hur påverkar det partiledar-

kampen?
– Jag trodde att det skulle 

stå mellan Acko och Ebba, men 
är inte lika säker nu. Forssmed 
är kunnig och jag tror inte alls 

Stefan Attefall är utesluten. 
Han är lite som en modern Alf 
Svensson som har en väldigt 
tydlig kristen förankring vilket 
är viktigt för många kristdemo-
krater.

Okänd kandidat
I tisdags tog Jacob 
Forssmed, riksdagsleda-
mot och ekonomipoli-
tisk talesperson, ett steg 
fram och skrev på DN 
Debatt att även han stäl-
ler upp som kandidat. 

– Det är möjligt att 
Forssmed kan bli en dark horse. 
Han står väldigt nära Hägglunds 
politik och tycker man att den 
ska fortsätta är han ett självklart 
val, säger Magnus Hagevi.

En femte person, som har 
anmält sitt intresse, är Pernilla 
Gunther. Men varken Elisabeth 
Sandlund eller Magnus Hagevi 
håller det som särskilt troligt att 
hon kommer vinna valet den 25 

april.
– Hon sitter visser-

ligen i riksdagen, men 
är väldigt okänd, säger 
Elisabeth Sandlund.

– Jag uppfattar inte 
henne som en kandidat 
som ska finnas med i 
själva slutspurten, säger 
Magnus Hagevi.

Att så många finns med som 
tänkbara ledare är både bra och 
dåligt. En bred diskussion ökar 
möjligheten att få bästa möjliga 
partiledare, men risken finns att 

Magnus 
Hagevi

Elisabeth 
Sandlund

Ett av KDs viktigaste val: ”Trodde att det skulle stå mellan Acko  och Ebba, men är inte lika säker nu”
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toppstriden inom kd tätnar

Ebba buSch ThOr
Sannolikhet: 30%
Formpil: Rakt fram.
Talar för: Bra debattör och går igenom rutan enligt experter. Har 
gjort ett gott arbete på kommunal nivå i Uppsala och förhandlat 
budget där. Ses som nytänkande.
Talar mot: Framförallt åldern. 28 år är ungt, särskilt i ett parti 
som Kristdemokraterna. Sitter inte heller i riksdagen och det är 
många som ställer sig frågande till ledaregenskaperna.

acKO anKarbErg JOhanSSOn
Sannolikhet: 30%
Formpil: Svagt uppåt
Talar för: Stark förankring i Jönköping som är en huvudort för 
Kristdemokraterna. Står i en mittfåra i partiet och går hem i 
många läger. Är partisekreterare.
Talar mot: Ses inte som lika folklig som till exempel Ebba Busch 
Thor. Tävlar också inbördes mot Jakob Forssmed och i viss mån 
Stefan Attefall som har stöd från ungefär samma falang. Sitter 
inte i riksdagen.

JaKOb FOrSSMED
Sannolikhet: 20%
Formpil: Starkt uppåt
Talar för: Med en artikel på DN debatt ställde han sig till 
förfogande och fick stor uppmärksamhet. Ligger nära Göran 
Hägglund politiskt och har bra kontakt med Jönköping. Sitter i 
riksdagen.
Talar mot: Okänd för den breda massan. Arbetade i en grupp 
i alliansen vars mål var att verka men inte synas. Få vet vad 
han står för politiskt. 

STEFan aTTEFall
Sannolikhet: 10%
Formpil: Svagt nedåt
Talar för: Uppfattas som en klassisk kristdemokrat  
som står för båda religiösa och sociala kristdemo-
kratiska värderingar. Har varit civil- och bostads-
minister.
Talar mot: Röstades ur riksdagen senast och 
uppfattas som lite för gammal. Står inte för någon 
förnyelse. Osäkert om han vill bli partiledare.

PEnilla gunThEr
Sannolikhet: 5%
Formpil: Svagt nedåt.
Talar för: Sitter i riksdagen och har en lång 
meritlista inom partiet och talesperson inom 
integration som partiet vill prata mer om. Stort 
stöd från sin valkrets Trollhättan som nominerade 
henne.  
Talar mot: Helt okänd för den breda massan. 
Skulle ”överraska enormt” om hon var med i 
slutspurten.

annan
Sannolikhet: 5%
Kommentar: Det är fortfarande långt kvar till  
Kristdemokraternas riksting den 25 april och än  

är det inte för sent för ett wild card att dyka 
upp. Men med både Lars Adaktussons och 
David Legas nej finns det inte längre så 
många självklara kandidater kvar.

Dessa utmanar om partileDarposten
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Jakob Forssmed.

5%

20% 30%

KD-experterna Magnus Hagevi och Elisabeth Sandlund gissar utgången i partiledarstriden
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 www.jonkoping.se

Jönköpings kommun informerar:

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Jönköpings kommunfullmäktige 

sammanträder i Erik Dahlbergsgymnasiet, aulan
Föreningsgatan 2, Jönköping 

torsdagen den 26 februari 2015 kl 13.00

Handlingar i ärendena
finns tillgängliga på stadskon-
torets kanslienhet, Rådhuset, 
under expeditionstid.

Expeditionstid
Måndag-fredag 
kl 08.00-12.00, 13.00-17.00 
Tfn 036-10 55 55

Jönköping 2015-02-16 

Anders Hulusjö
Ordförande

Bo Henriksson
Sekreterare

Du vet väl om att du kan följa kommunfullmäktiges 
sammanträde i direktsändning på Jönköpings 
kommuns hemsida www.jonkoping.se. 
Hela sammanträdet eller ett enskild ärende kan också 
följas i efterhand.

Du kan även följa sammanträdet på Twitter #jkpgkf.

Kommunfullmäktige behandlar  
bl. a. följande ärenden:

Sammanträdet är öppet för alla!
Kommunfullmäktiges sammanträde kan 
också följas i direktsändning i närradion 

(Vättervåg 98,5) och i Lokal-TV.

9. Arbetsmarknadspolitisk rapport 2014
10. Upprustning av Stadsparksvallen
11. Uppföljning av Ett samhälle för alla – program för 

funktionshinderpolitiken i Jönköpings kommun.

det orsakar splittring i ett redan 
sargat parti.

– Det är ett ödesval. Krist-
demokraterna befinner sig i 
motvind och risken finns att det 
här leder till en splittring och 
bitterhet hos de som inte blir 
valda som kan gå över till an-
grepp. Det kan ju urarta, säger 
Elisabeth Sandlund.

”Helt omöjligt att gissa”
I God morgon världen samla-
des de fyra som uttryckligen 
sagt att de vill bli partiledare 
för utfrågning under onsdagen. 
Det visade sig att de tyckte lika 
om i stort sett allt. De tyckte att 
abortlagen var bra som den var 
och ville inte kalla sig feminis-
ter. 

Det enda som skiljde  
på allvar var att Acko An-
karberg Johansson och Ebba 
Busch Thor inte ville minska 
inkomstsprickorna. Forssmed 
tvekade också på kostnaderna  
för invandringen och Ebba 

Busch Thor menade att det 
inte var realistiskt att ta emot 
400 000 invandrare de näst-
kommande fem åren, vilket 
prognosen från Migrationsver-
ket har visat. 

Vem kommer bli partiledare för 
Kristdemokraterna?
– Sett till klassiska värde-

grunden skulle jag nog ha svarat 
Ebba Busch Thor. Men nu bör-
jar jag fundera på om hon är för 
mån att framstå som ung radikal 
och nytänkande. Det är jätte-
svårt, säger Elisabeth Sandlund.

– Det står nog mellan Acko 
och Ebba, men det är helt 
omöjligt att gissa, säger Magnus 
Hagevi.

Dag Ankersen
dag.ankersen@etc.se

”Det är ett ödes-
val. Kristdemo-

kraterna befinner 
sig i motvind.

Elisabeth Sandlund

Ett av KDs viktigaste val: ”Trodde att det skulle stå mellan Acko  och Ebba, men är inte lika säker nu”
toppstriden inom kd tätnar
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Ebba Busch Thor. Penilla Gunther.

Acko Ankarberg Johansson.

Stefan Attefall.

5%

10%

30%

30%

kvinnor på topp. Huvudkampen för posten som 
partiledare för Kristdemokraterna tros stå mellan Ebba 
Busch Thor och Acko Ankarberg Johansson. Men Jakob 
Fossmed kan bli en dark horse, menar Magnus Hagevi. 

”Han står väldigt nära Hägglunds politik och tycker man 
att den ska fortsätta är han ett självklart val.”



BOKEN KOSTAR 299 KR OCH KAN BESTÄLLAS 
DIREKT VIA VARUHUSET.ETC.SE

Ett av de snabbaste och enklaste sätten att göra 
en insats för att rädda planeten är genom att 
göra sin egen el. 
I Johans lilla egen el-bok berättar Johan Ehrenberg på ett inspirerande 
sätt om varför vi ska göra lite energi själva. 
Och du, det är både roligt och lätt!

EGEN EL – EN INVESTERING 
I MILJÖN OCH FRAMTIDEN

fran

Tredje 
upplagan!
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intervju När Alice Bah Kuhn-
ke, Sveriges kultur- och de-
mokratiminister, talar om de 
svåraste hoten mot demokra-
tin i Sverige handlar det inte i 
första hand om storpolitik: 
   – Det finns inte bara ett 
hot, men nedläggningen 
av 120 lokalredaktioner, 
indragning av kulturbilagor 
och redaktioner är ett av de 
allvarligaste.

Men demokratiministern vill 
inte nonchalera terroristproble-
men. Risken att unga svenskar 
ansluter sig till extrema ter-
roristorganisationer som IS en 
mycket viktig fråga, men hon 
menar att det gäller att arbeta 
på rätt sätt:

– Om samhällets fokus ligger 
på möjligheter att dra in pass 
och medborgarskap som medel 
att bekämpa anslutning till 
terrorgrupper är det tragiskt. Vi 
har ett utanförskap som drab-
bar alltför många unga männis-
kor i Sverige, det är det vi måste 
bryta, det är där resurserna ska 
läggas.

Ger barn möjligheter
Alice Bah Kuhnke brinner för 
media och journalistik ur ett 
demokratiskt perspektiv:

– Grundbultarna för vår 
demokrati är fria val, ett rättvist 
och oberoende rättsväsende, 
religions- och yttrandefrihet 
och en granskande journalistik. 
Speciellt viktig där är den lokala 
journalistiken. 120 lokalredak-
tioner har lagts ned under de 

tio senaste åren. Att dessutom 
kulturbilagor och kulturredak-
tioner läggs ned gör det till ett 
hot mot demokratin.

Gustav Fridolin talar om att 
klimatperspektivet ska vara 
prioriterat i kulturpolitiken, 
men hur vill Alice Bah Kuhnke 
integrera klimatpolitiken i 
kulturen?

– Kort sagt: mer kultur och 
mindre prylar. Men konkret så 
har vi i vår budget pengar till 
Kulturskolan och mer kultur i 
skolan. Ger vi barn möjligheter 
att dansa, spela teater, program-
mera, eller rita så skapar det 
bättre förutsättningar för en 
hållbar värld än om de hänvisas 
att bara sitta inne och konsume-
ra klick på Youtube eller spela 
dataspel.

Gunnar Wesslén

Alice Bah Kuhnke: ”Mer 
kultur och mindre prylar”

internet ETC har besökt de 
dolda delarna av nätet, där 
en ständig katt och råtta-
lek pågår mellan de som 
vill vara anonyma och de 
som vill övervaka. Här finns 
alltifrån visselblåsare och 
människorättskämpar till 
personer som säljer beställ-
ningsmord.

Är det en demokratisk rättighet 
att få surfa anonymt på nätet? 
NSA-skandalen gjorde världen 
uppmärksam på att under-
rättelsetjänster spionerar och 
kartlägger vad folk gör på nätet. 
Samtidigt har det under en 
längre tid uppmärksammats att 
det finns kommersiella aktörer 
och cyberbrottslingar som gör 
samma sak, om än med andra 
syften. 

De senaste åren har utbudet 
av appar och program, som sät-
ter privatsfär och anonymitet 
i centrum, ökat enormt. Den 
mest kända tekniken  
för att surfa anonymt är Tor 
(The Onion Router), vilket 
också var det som Edward 
Snowden använde då han 
kontaktade journalisterna 

som hjälpte honom att avslöja 
NSA-affären. 

– Tor är ett nätverk som är 
distribuerat över hela internet 
och som tar emot inkommande 
data från användare och sedan 
studsar förbindelsen mellan tre 
slumpmässigt valda datorer, 
så kallade noder, för att sedan 
skicka förbindelsen vidare, till 
exempel till en hemsida, säger 

Philipp Winter, doktorand på 
Karlstads universitet och en av 
Tors utvecklare.

Ett gram kokain
På grund av möjligheten för 
människor att kommunicera 
utan andra staters insyn har 
bland annat svenska Sida gått in 
med ett antal miljoner kronor 
för att stötta utvecklingen av Tor.

Men Tor används inte bara 
för att kommunicera och surfa 
anonymt på vanliga hemsidor. 
Tekniken används också för att 
få tillgång till den del av internet 
som kommit att kallas the Dark 
Web.

Sam, som egentligen heter 
något annat, demonstrerar  
hur enkelt det är att få åtkomst 
till de delar av internet där det 

pågår en omfattande handel 
med illegala varor. Enkelt om 
man vet var man ska leta, vill 
säga. 

Han loggar in på sin dator, 
startar en anonymiseringstjänst 
och skriver in en obegriplig 
webbadress med bokstäver och 
siffror utan mening. En säljan-
nons för ett gram kokain dyker 
upp. 0,3 bitcoins kostar det, vil-
ket motsvarar runt 600 kronor, 
och då ingår frakt. Letar man 
lite ytterligare går det att hitta 
hårresande saker, exempelvis 
yrkesmördare som erbjuder 
sina tjänster. 

Gustav Berg

En hård KAMp oM 
AnonyMitEt på nätEt

• Hela materialet hittar du i ETC 
Helg. För att beställa en prenum
eration, mejla kundtjanst@etc.se

ETC HELG

ETC
BOËTHIUS:  
Medierna gör sig 
till terroristernas 
pr-organ

REPORTAGE:  
ETC besöker  
nätets dolda  

avkrokar
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en hållbar värld. ”Ger vi barn möjligheter att dansa, spela 
teater, programmera, eller rita så skapar det bättre förutsättningar för 
en hållbar värld”, säger Alice Bah Kuhnke.  bild: tomas oneborg/svd/tt

enkelt. Sam demonstrerar hur enkelt det 
är att få åtkomst till de delar av internet där det 
pågår en omfattande handel med illegala varor. 
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SPANIEN I krisdrabbade 
Spanien har demonstratio-
ner blivit ett vanligt inslag i 
stadsbilden. Men förra året 
röstade regeringspartiet 
igenom en lag som i folkmun 
kommit att kallas för ”mun-
kavleslagen”. Enligt det 
kritiserade förslaget ska den 
som bryter den allmänna 
ordningen kunna beläggas 
med upp till fem miljoner 
kronor i böter.

 Torget Puerta del Sol i Madrid 
ligger öde. På platsen som blivit 
en känd samlingspunkt för 
demonstranter som vill oppo-
nera sig mot makten syns bara 
enstaka människor skynda förbi 
i den dämpade gatubelysningen. 
Men kanske är det bara lugnet 
före stormen. Under förra året 
hölls över 3 000 demonstratio-
ner i huvudstaden. Missnöjet 
har vuxit sig stort i Spanien där 
den ekonomiska krisen ännu är 
högst närvarande och var fjärde 
vuxen och varannan ungdom 
saknar ett jobb att gå till på 
morgonen. 

En gata bort från Puerta 
del Sol ligger Spaniens makt-
centrum. Där sitter det kon-
servativa regeringspartiet 
Partido Popular (PP) som leds 
av president Mariano Rajoy. 
Partiet har sina rötter i Alianza 
Popular, ett parti som grun-
dades i slutet av 1980-talet av 
personer som stöttat Francisco 
Francos diktatur men som 
också förespråkade över-
gången till demokrati. I dag 
har PP, med absolut majoritet i 
Spaniens båda kammare, styrt 
landet i snart fyra år. De många 
regeringskritiska demonstra-
tionerna i landet har börjat 
upplevas som ett allt större 
problem för regeringen. Det 
är också bakgrunden till att 
inrikesministern Jorge Fernán-
dez Díaz år 2013 inkom med ett 
förslag om en uppdatering av 
medborgarskyddslagen.

– En av regeringens skyl-
digheter är att kunna garan-
tera medborgarnas frihet och 
säkerhet, och det är inget annat 
än vad den här lagen vill göra, sa 
president Mariano Rajoy då.

Bötesbeloppen anses för höga
Men om detta råder det delade 
meningar. Den nya medborgar-
skyddslagen har av motståndar-

Spanjorerna förses med munkavle
Ny lag kriminaliserar flera aktiviteter och yttranden • ”Uppenbart att regeringen har tagit fram lagen för att skrämma oss” 

na kommit att gå under namnet 
“munkavlelagen”, eftersom 
de anser att den försöker tysta 
ned alla som 
inte ställer sig på 
regeringens sida. 
Lagen har redan 
fått revideras 
flera gånger ef-
tersom de n stred 
mot Spaniens 
demokratiska 
konstitution.

 Den nya med-
borgarskyddslagen består av 45 
artiklar som på olika sätt syftar 
till större kontroll över de span-
ska demonstranterna. Brot-
ten delas in i ringa till mycket 
allvarliga brott. Bötesnivåerna 

för ringa brott uppgår till 5 600 
kronor och delas ut till den som 
inte kan identifiera sig på gatan, 

förolämpar en 
polis under en 
demonstration 
eller dricker 
alkohol på of-
fentlig plats. För 
de allvarligare 
brotten ligger 
bötessumman på 
mellan 9 500 och 
280 000 kronor. 

Straffas kan den som tar bilder 
av en polis i tjänst, demonstre-
rar framför en byggnad som 
tillhör kongressen och senaten 
eller förhindrar en vräkning. 
Det allra högsta bötesbeloppet 

på uppåt dryga fem miljoner 
kronor kommer bland annat 
att delas ut till människor som 
samlas på platser vilka påverkar 
stadens infrastruktur.

 – En vanlig kritik mot lagen 
är att bötesbeloppen är alldeles 
för höga, säger Elisa Ramos 
som arbetar som advokat i 
Madrid.

Sköts av polisen
Vi möts på ett kafé vid tun-
nelbanestationen Alonso Cano 
och framför sig har hon en tjock 
pappersbunt full av anteck-
ningar.

– Det är viktigt att poängtera 
är att det i spansk lagstiftning 
finns så kallade faltas, som är 

ringare brott, och delitos som 
är grövre. Men det som PP har 
gjort nu är inte bara att rösta 
igenom medborgarskyddslagen, 
utan också att ändra i brottsbal-
ken, berättar Elisa Ramos.

Hon förklarar att i den nya 
versionen av brottsbalken 
kommer alla mildare brott att, 
i stället för att skötas av det 
juridiska systemet, flyttas över 
till administrationen – det vill 
säga polisen.

– Det betyder att om en polis 
kommer fram till dig under en 
demonstration och säger att 
du har förolämpat honom och 
du hävdar motsatsen men inte 
har några bevis, då måste du 
överklaga hos samma instans – 

PÅ PLATS

”Det här är inte 
alls rättssäkert.

Förra året hölls 3 000 demonstra-
tioner i Madrid. Plakat med texten 

”Leyes represoras no nos callarán” 
(”De förtryckande lagarna kommer 

inte att tysta oss”) var då vanliga. Nu 
syns de allt mer sällan.

Ordleken ”PPartido PPeligroso” 
åsyftar hur många spanjorer 
ser på regeringspartiet PP, 
som ”det farliga partiet”.

b
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Spanjorerna förses med munkavle
Ny lag kriminaliserar flera aktiviteter och yttranden • ”Uppenbart att regeringen har tagit fram lagen för att skrämma oss” 

•Det regerande högerpartiet 
Partido Popular (PP) röstade den 
11 december förra året igenom 
en uppdatering av den så kallade 
medborgarskyddslagen efter ett 
lagförslag som lades fram 2013.
•Lagen, som press och allmän-
het döpt till ”La ley mordaza”, 
munkavlelagen, innehåller en 
serie drakoniska bestämmelser 
som ger polis och domstolar 
svepande befogenheter och 
kriminaliserar en rad aktiviteter 
och yttranden.
•Den som dricker alkohol i 
parker och på torg riskerar höga 
böter på upp till 600 euro. 
Svårare brott mot den allmänna 
ordningen, som slagsmål med 
poliser, husockupationer och pro-
tester framför myndighetsbyggna-
der kommer att kosta syndarna 
mellan trettio och sexhundra 
tusen euro.

Den nya lagen

det vill säga polisen. Och varför 
skulle de säga att några av deras 
egna gjort fel? Det här är inte 
alls rättssäkert. 

Brottsligheten har sjunkit
Regeringens argument för att 
införa lagen bygger på att med-
borgarna känner sig otrygga och 
behöver skyddas. Men redan då 
förslaget presenterades i slutet 
av 2013 gick polischefen Ignacio 
Cosidó ut i pressen och sa att 
det inte fanns något krav från 
medborgarna att införa den 
här typen av lag. Snarare har 
brottsligheten sjunkit och bara 
vid åtta av Madrids tretusen 
demonstrationer förra året be-
hövde kravallpolis närvara.

– Jag skulle nog säga att det 
inte är folket som är rädda utan 
politikerna. De vill inte förlora 
kontrollen. Dessutom är lagen 
medvetet tvetydig. Vad menas 
med att man exempelvis inte 
får demonstrera “i närheten” 
av kongressen – vilket avstånd 
handlar det om? 100 meter? En 
kilometer? Att inte specificera 
vad som åsyftas och dessutom 
ge tolkningsföreträdet till po-
lisen är rent av farligt i sådana 
här lagar, säger Elisa Ramos.

När kongressen den 11 
december förra året höll en 
omröstning om lagen sa alla 
PP:s ledamöter ”ja” samtidigt 
som oppositionen i protest bar 
de vita munkavlar de tycker att 

PP vill sätta på meningsmot-
ståndarna. En grupp män-
niskor ur organisationen 15M, 
som länge motarbetat lagen, 
stod uppe på ena läktaren och 
sjöng låten ”Do you hear the 
people sing” från musikalen 
Les Misérables, där rebellerna 
sjunger den sången för att mana 
till revolution. Men resultatet i 
omröstningen blev 181 för och 
141 emot. Nu väntas bara en 
symbolisk genomröstning i se-
naten innan lagen troligtvis går 
igenom under sommaren.  

Sätter sitt hopp till Podemos
Men alla moståndare har inte 
gett upp. Bland dem som fort-
farande kämpar för att lagen 

ska stoppas är partiet Podemos, 
som bildades i januari i fjol då 
grundarna hade tröttnat på att 
demonstrera utan att någon 
lyssnade.

– Inom partiet tror vi på alla 
människors rätt till yttrandefri-
het, så vi hoppas ju fortfarande 
på att den här lagen inte går ige-
nom, säger Raquel Bocca som 
är medlem i en partigrupp från 
distriktet Carabanchel-Latina i 
Madrid. 

– Det är uppenbart att PP har 
tagit fram lagen för att skrämma 
oss, men det kommer de inte att 
lyckas med.

Och partiet har fått gehör för 
sina protester. I den senaste opi-
nionsmätningen är de nu Spa-

niens största parti och när det i 
november är dags för nationella 
val i landet finns en chans att 
Podemos tar regeringsmakten. 
Men även om det skulle bli ett 
regeringsskifte kan det bli svårt 
att ändra lagen.

– Den här typen av lagar 
som rör mänskliga rättigheter 
kan bara ändras av en absolut 
majoritet i parlamentet. Så får 
Podemos inte mejoritet ser det 
ganska hopplöst ut. Det som 
återstår då är att man sät-
ter igång en process för att se 
om lagen återigen bryter mot 
konstitutionen – men en sådan 
process kan ta flera år, säger 
advokaten Elisa Ramos.

Nathalie Mark

Elisa Ramos arbetar som 
advokat och är mycket 
oroad över hur den nya 
medborgarskyddslagen 
kommer att påverka landet.
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NyhetsbildeN
Plats: Peking, Kina  

Fotograf: Andy Wong/AP
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StartSkott för GetenS år
n Igår firade kineserna nyår, vilket marke-
rar övergången från hästens till getens år. 
Varje djur tros ha egenskaper som präglar 
året, och just geten sägs komma med fred 
och harmoni.

råttan vann SimtävlinG
n Den kinesiska kalendern består av 
tolv djur med varsitt år. Enligt traditionen 
bestämdes ordningen av en simtävling 
mellan djuren, utlyst av Jade-kejsaren. 
Råttan vann, efter att ha åkt på oxens 
rygg tillsammans med katten. Strax innan 
landgång knuffade råttan ner katten i ån, 
och katten missade därför tillfället att få 
vara med i kalendern. Dessa är djuren som 
har varsitt år: råttan, oxen, tigern, kaninen, 
draken, ormen, hästen, geten, apan, tup-
pen, hunden och grisen.

2,8
... miljarder resor görs i Kina i samband 
med firandet. Det är den största förflytt-
ningen av människor som sker årligen i 
världen.

Skrämmer bort monSter
n Färgen röd är en viktig del i firandet. 
Det mytiska monstret Nian som spelar en 
central roll i högtiden sägs vara rädd för 
färgen. Nian sägs även bli skrämd av fyr-
verkerier, som avfyras dag och natt under 
festiviteterna.



5 viktiga varor 
att byta till eko.

2. Bananer & vin-
druvor 
Två frukter som är riktigt hårt bespru-
ta de. På bananodlingar används extremt 
miljöfarliga bekämpningsmedel som kan 
ge arbetarna och deras barn nervskador. 
Och vindruvor, med sina tunna skal, kan 
innehålla rester av �era kemiska bekämp-
ningsmedel. I ett EU-stickprov på ett 
paket vindruvor hittades till exempel 
rester av 26 olika bekämpningsmedel.

  3. Mejeri produkter
För några kronor extra kan du få ekolo-
giska mejerivaror som gör stor nytta både 
i Sverige och i andra delar av världen. På 
hemmaplan bidrar du till friskare vatten, 
mindre gi�er och att �er fåglar och blom-
mor trivs. Och i länder som Brasilien 
behöver varken natur eller människor 
förgi�as. Varför? Jo, ekokossorna mum-
sar mest på växter från den egna gården, 
istället för hårt besprutat foder från andra 
sidan jordklotet.

5. Potatis
Visste du att det �nns bekämpnings-
medel i nästan alla svenska vatten? Ja, 
till och med i regnet som faller över oss. 
Genom att välja ekologiskt sprids mindre 
gi�er i vår natur. Potatisen är en av de 
grödor som besprutas mest i Sverige. 

Och medan du byter till eko, så kämpar 
vi i Naturskyddsföreningen för schysstare 
mat i butikerna. När du blir medlem för 
24 kr/mån gör du oss ännu starkare. För ju 
�er vi blir desto större skillnad kan vi göra.

SMS:a »medlem« till 72 900 så hör vi av oss.

1. Kaffet
På ka�eplantager används ett av världens 
farligaste bekämpningsmedel som varit 
förbjudet länge i Sverige och EU. Det 
skadar – och dödar – både natur, djur och 
människor. Välj ekologiskt ka�e så gör 
du stor nytta för en liten kostnad.

4. Kött
Vill du ha kött från gladare djur? Välj 
eko. På köpet får du samma viktiga miljö-
fördelar som när du köper de ekologiska 
mejerivarorna. Finns inte ekologiskt så 
är svenskt naturbeteskött också bra. Men 
det viktigaste av allt är faktiskt att käka 
mindre kött överhuvudtaget.
 



Fredag 20 februari 2015 19

Kultur

VART AR VI 
PA VAG, SVT?

PROGRAMLEDARNA, BANDET OCH MAJORITETEN AV  
DELTAGARNA – GUBBARNA HAR KAPAT PÅ SPÅRET 

SIGNE LIDéN OM VARFÖR  
PÅ SPÅRET MÅSTE BYTA SPÅR:

”Medan världen förändras i rasande takt känns det ibland 
som om det fortfarande är 60-tal i studion i tv-huset i Göteborg.”

DRÖMPAREN LUUKFÖRARE

asdas

DELTAGARNA  
som vi viLL sE  
i vAGNARNA

PRoGRAmLEDARNA  
siTTER TRYGGT – svT:  
”GÖR ETT sUPERJoBB”

¨
¨

S.20-21



20 KULTUR/NÖJE Fredag 20 februari 2015

DAGS ATT DRA I NÖDBROMSEN!
Signe Lidén om hur SVT:s På Spåret  
skulle kunna åldras med värdighet
TV SVT:s långkörare har fastnat i tiden – och 
Luuk och Lindström har blivit gubbarna de 
skulle ersätta, tycker Signe Lidén.

Låt mig börja så här: Jag älskar På spåret. Kombi-
nationen av frågesport, tågkärlek, ordvitsar och 
folkbildning passar mig som hand i handske. Tret-
ton fredagar om året har jag med glädje bänkat 
mig framför SVT:s långkörare. 

Jag var också en av dem som jublade när 
Lindström och Luuk tog över programmet efter 
vad som kändes som en evighet med Oldsberg 
och Hellberg. Kristian Luuks glimt i ögat och en 
passionerad folkbildare som Fredrik Lindström 
bäddade för en modernisering och en tempohöj-
ning i programmet.

En hel del har hänt sedan dess, både med 
tv-mediet och med representationen i rutan. Det 
känns helt enkelt inte särskilt 
fräscht med en manlig pro-
gramledarduo och ett hus-
band med bara killar. I första 
semifinalen var dessutom 13 
av 13 deltagande (tävlande, 
band, gästartist och program-
ledare) vita män mellan 30 
och 50. Medan världen för-
ändras i rasande takt verkar 
det fortfarande vara 60-tal i 
studion i tv-huset i Göteborg.

Men det är inte bara antalet 
män som är problemet – det är 
också vad de gör. 

Fredrik Lindström tar för mycket plats. Den 
här säsongen har han brustit ut i sång i varan-
nat program. Dessutom tar folkbildningsivern 
överhanden och färgar inte bara utläggningarna 
när de rätta svaren redovisas – utan även själva 
frågorna. Sällan har det handlat så mycket om 
ordlära och etymologi som nu. Ett bra tillfälle 
för Lindström att briljera, men hur kul är det för 
publiken?

Kristian Luuk tar inte särskilt mycket plats och 
gör ett rätt slätstruket intryck. Vilket också inne-
bär att en ny programledare skulle kunna sätta en 
starkare prägel på programmet.

Firma Luuk & LindSTröm har bossat över pro-
grammet sedan 2009–2010. Duon som i början 
kändes som ett piggt val har sedan dess gjort ett 
allt gubbigare program – samtidigt som omvärl-
den blivit allt bättre på att spegla mångfalden i 
det svenska samhället. 

Trots att programledarduon och hela husban-
det är män valde alltså SVT i år att ta in två rena 
herrlag och inget damlag. En redan skev könsför-
delning blev ännu skevare – när redaktionen istäl-
let borde göra sitt yttersta för att få in fler tjejer i 
programmet. 

Så nu är det dags för en nystart. Ingen kvinna 
har någonsin varit programledare för eller do-
mare i På spåret. På samma sätt som det helt själv-
klart kunde vara två snubbar som fick uppdraget 
2009 borde det nu kunna tilldelas två kvinnor. 
Mina favoritkandidater är Ylva Hällen och Anna 

Charlotta Gunnarsson, som hela tiden varit På 
spåret-publikens favoriter bland de tävlande. Med 
sin charm, smittsamma glädje och rejäla skopa 
vetgirighet skulle de kunna lyfta programmet och 
slipa bort den ironiska ton som funnits hos den 
nuvarande programledarduon. (Vissa av Luuks 

och Lindströms gliringar 
mot Elisabeth Höglund har 
varit ren vuxenmobbing, 
men det kanske är sånt en 
kommer undan med om en 
har bakgrund i Hassangäng-
et?)

andra Spännande pro-
gramledarval vore till 
exempel Kodjo Akolor eller 
Johanna Koljonen. Som 
domare skulle Lotta Lund-
gren eller Anders “Ankan” 
Johansson vara bra.

Sedan behövs ett nytt husband också. När SVT 
hyrde in Håkan Hellströms kompband så skrev 
de samtidigt bort chansen att sätta ihop en egen 
orkester – med till exempel kvinnor eller icke-
vita i. Det är inget snack om att Augustifamiljen 
är ett habilt band, skickliga instrumentalister och 
bra på att arrangera musik. Samtidigt är de ett 
gäng unga hipstermän som har sitt stuk och som 
plattar till många låtar. När det lyfter (som när 
Jennie Abrahamsson sjöng Lady Gaga-covern i 
fredags) blir det riktigt bra, men det är 
för långt mellan gångerna. Upp-
draget skulle mycket väl kunna 
ges till en ny konstellation varje 
år. Först ut borde i så fall Nina 
Ramsby och Martin Hederos 
vara. De behärskar allt från visor 
och jazz till rått sväng och rock. 
Innerligheten, som ofta har 
saknats de senaste åren, är 
deras signum. 

Om 28-åringen På 
spåret ska fylla 30 med 
någon ungdomlig vigör 
i behåll krävs det att 
SVT drar i nödbrom-
sen och vågar döda 
några av sina älsk-
lingar. Helst redan 
inför nypremiären 
i höst. 

Signe Lidén

Duon som i  början 
kändes som ett 

piggt val har 
 sedan dess gjort 

ett allt gubbigare 
program.

De tävlande säsongen 2014–2015
Elisabet Höglund & Jesper Rönndahl 

Niklas Strömstedt & Jenny Strömstedt

Eric Ericson & Kjell Wilhelmsen

Helena von Zweigbergk & Göran Everdahl

Filip Hammar & Fredrik Wikingsson

Louise Epstein & Thomas Nordegren

Martina Thun & Ulf Danielsson

Jason Diakité & Lina Thomsgård

Gudrun Schyman & KG Hammar
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Här är paren vi vill se i  nästa säsong:

KOMMENTAR

ÅLderS FördeLning 
2014–2015:

Marie-Louise Ekman
& 

Lars Lerin 

Nour el Refai
& 

Kakan Hermansson 

Sara Bergmark Elfgren 
&

Mats Strandberg

Liv Strömquist 
& 

Nanna Johansson

Soran Ismail
&

Magnus Betnér 

Rickard Söderberg
&

Bea Uusma

Ylva Hällen och Anna Charlotta Gunnarsson.
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DAGS ATT DRA I NÖDBROMSEN!

3
FRÅGOR

Tre frågor till Christina von Sydow, 
 projektledare för På spåret.

1 I första semifinalen var 13 av 13 deltagare vita 
män mellan 30 och 50. Håller du med om att 
det har blivit lite väl vitt och karl-tungt i år? 

– Jag kan inte säga om det har 
varit värre i år än andra år. Det vi 
däremot hade i år var två manliga 

lag, som råkade hamna i samma semi. 
Därför blev det väldigt många män i 
det programmet. 

– Det är vårt jobb att se till att det inte blir 
så gubbigt. Då får vi jobba där vi kan, alltså 
bland de tävlande och gästartisterna. 

2Jag antar att ett av målen med att byta in 
Luuk, Lindström och Augustifamiljen var att 
hitta en yngre publik. Hur har det funkat?

– Jag skulle formulera målet som att hitta 
en yngre publik också. Vi har hittat en ny 

generation tittare – en del som använder På 
spåret på förfesten. 

3När får vi se en kvinnlig 
 programledare i På spåret?

– Ingen aning. Hur länge satt 
Oldsberg, nu igen? 
– Skämt åsido är vem som är program-

ledare en fråga för många inom SVT. Men vi 
är väldigt nöjda med den duo vi har – de gör 
ett superbra jobb. 

”Hur länge satt Oldsberg, nu igen?”De senaste årens vinnare
2004–2005: Dick Harrysson & Ellinor Persson

2005–2006: Stefan Holm & Katarina Mazetti

2006–2007: Caroline af Ugglas & Göran Hägg

2007–2008: Anne Lundberg & Johan Wester

2008–2009: Lisa Syrén & Johan Wester

2009–2010: Johanna Koljonen & Marcus Birro

2010–2011: Hélène Benno & Peter Apelgren

2011–2012: Martina Haag & Erik Haag

2012–2013: Ellinor Persson & Dick Harrison

2013–2014: Helena von Zweigbergk och Göran Everdahl

2014–2015: Filip Hammar & Fredrik Wikingsson
/Elisabet Höglund & Jesper Rönndahl

Här är paren vi vill se i  nästa säsong:

Pernilla Wiberg
& 

André Pops

Baker Karim
&

Katarina Wennstam
Det kändes piggt och fräscht när Luuk och Lind-
ström tog över På spåret 2009, men nu behöver 
en ny duo ta programmet in i framtiden – och slipa 
bort den ironiska tonen, anser Signe Lidén.

Leif Pagrotsky
 & 

Helen Sjöholm
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dokumentär Ett misshan-
delsfall i USA ledde till en 
utdragen rättsprocess och 
ett stötande mediedrev 
mot sju unga kvinnor. Men 
skulle kvinnorna ha behand-
lats annorlunda om de inte 
var mörkhyade, arbetarklass 
och queer? Det är en av 
frågorna som diskuteras i 
dokumentärfilmen Out in 
the night.

En sommarnatt 2006 var sju 
kvinnor från New Jersey ute i 
Greenwich Village på Manhattan 
när de trakasserades av en man 
som sålde dvd-skivor på gatan. 
Efter att han slagit till en av kvin-
norna utbröt tumult och mannen 

knivhöggs. Mannen fick tillbringa 
fem dagar på sjukhus och för de 
sju kvinnorna var sommarnatten 
början på en rättsprocess som 
slutade med domar och fängel-
sestraff på upp till 11 år. Nu har 
regissören Blair Dorosh-Walther 
gjort dokumentären Out in the 
night om fyra av de sju kvinnorna 
som inte erkände sig skyldiga till 
brott. Med filmen vill hon ge en 
vidare inblick i kvinnornas bak-
grund och varför det gick som 
det gick den natten.

Dorosh-Walther läste medie-
rapporteringen om slagsmålet 
redan dagen efter att det hade 
inträffat.

– Då visste vi inte vad som 
hade hänt, men rubrikerna var 
så skamlösa och artiklarna så 

stötande att det var mediebe-
vakningen och inte händelsen i 
sig vi pratade om, berättar hen. 

Skandalrubriker i tidningarna
De sju kvinnorna var nämligen 
både mörkhyade och lesbiska. 
Tidningarna drog på rubriker 
som ”Mördarlesbianerna anfal-
ler” och kvinnorna kallades 
”blodtörstiga” och beskrevs 
som en flock lesbiska rovdjur.

– Men det som verkligen 
gjorde att jag engagerade mig 
var rubriken som New York 
Times valde: ”Man blir knivhug-
gen efter att ha beundrat en 
främling”. Artikeln hade skrivits 
av två kvinnliga journalister 
som uppenbarligen inte alls 
kunde se sig själva i de här kvin-

norna – att säga att en man är en 
”beundrare” när han ropar efter 
en kvinna på gatan klockan tre 
på morgonen 
är ett gräsligt 
sätt att rap-
portera.

Varför tror du 
att fallet blev 
omskrivet på 
det sättet?
– Till stor 

del handlar 
det om att 
kvinnorna är 
svarta. Tidningarna använde 
också samma bild på en av 
kvinnorna, Terrain, varje gång 
de skrev om fallet. På bilden har 
hon rakat huvud och händerna 
i handklovar bakom ryggen 

och hon skulle kunna misstas 
för en ung man, den stereotypa 
bilden av en gängmedlem. Varje 

gång fallet 
omskrevs 
publicerades 
den bilden, 
även om det 
inte hade 
någonting 
med Terrain 
att göra.

– Deras et-
nicitet, köns-
identitet och 

klasstillhörighet spelade absolut 
en roll. Likaså det faktum att de 
försvarade sig själva – om en av 
dem hade dött så hade det låtit 
väldigt annorlunda.

Blair Dorosh-Walther en-

Ute sent på natten
Artiklarna var så 
skamlösa att det 

var mediebe‑ 
vakningen och 

inte händelsen i 
sig vi pratade om.
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”Jag tyckte inte att det här var en historia som skulle berät-
tas av en vit regissör”, säger Blair Dorosh-Walther. ”Men 
sedan gick två år och jag var fortfarande väldigt engagerad  
i fallet. När kvinnorna överklagade sina domar och medie-
intresset hade svalnat kunde jag varken sluta tänka på eller 
skriva om det.” I morgon visas dokumentären Out in the 
night under Amnesty grupp 44:s filmfestival Syster! Syster!.
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Ute sent på natten Ny dokumentär 
ställer frågor
om ras, kön 
och självförsvar

gagerade sig först i fallet som 
aktivist, berättar hen, och så 
fortsatte det i två år.

– Jag har en bakgrund inom 
film, men jag tyckte inte att det 
här var en historia som skulle 
berättas av en vit regissör. Men 
sedan gick två år och jag var 
fortfarande väldigt engagerad 
i fallet. När kvinnorna överkla-
gade sina domar och medie-
intresset hade svalnat kunde 
jag varken sluta tänka på eller 
skriva om det. 

Tre av kvinnorna hade erkänt 
sig skyldiga till brotten de 
anklagades för och slapp därför 
långa fängelsestraff, medan 
de övriga fyra ville bestrida 
anklagelserna eftersom de me-
nade att de hade agerat i självför-

svar. Det är de fyra kvinnorna, 
deras familjer och historier, som 
dokumentären handlar om.

Blev sexuellt utnyttjad
Out in the night är ett sätt 
för Blair Dorosh-Walther att, 
tillsammans med de fyra kvin-
norna och deras familjer, sätta 
det som hände den kvällen i ett 
sammanhang.

– Renata har en lång historia 
av att bli sexuellt utnyttjad och 
både Venice och Patreese har 
sett mycket polisbrutalitet i sina 
liv – sådant spelar roll. De som 
sextrakasserar folk på gatan, i 
alla fall i USA, är ofta våldsam-
mare mot mörkhyade kvin-
nor eller hbtq-personer, säger 
Dorosh-Walther och fortsätter:

– Det här är delar av deras 
verklighet, men de saknades 
helt i domstolen och i nyhets-
rapporteringen. Det var ingen 
som undrade över hur det är där 
de kommer ifrån eller varför 
de kunde ha känt sig så hotade. 
En av de saker jag vill säga med 
filmen är att lagstiftningen kring 
självförsvar borde undersökas 
och bli bredare samtidigt som 
kontexten borde vägas in.

Out in the night har nu visats 
på fler än 75 festivaler runt hela 
världen, ofta som en inledning 
till panelsamtal med en eller 
flera av kvinnorna i filmen. 
Dessutom används den i FN:s 
globala kampanj för att avkri-
minalisera homosexualitet.

– Det har varit fantastiskt 

och jag tror att det har varit 
viktigt för de här kvinnorna att 
faktiskt kunna se det stöd de har 
i världen utanför fängelset.

Varför är den här dokumentären 
viktig att se och diskutera?
– Av många skäl, inte minst 

deras mångfacetterade identi-
teter. Kvinnorna i filmen hade 
svårt att få stöd från hjälp-
grupper som inte vände sig till 
queera mörkhyade ungdomar i 
New York. Det var som om de 
hade för många identiteter för 
organisationer som vänder sig 
till kvinnor, hbtq-personer eller 
medborgarrättsrörelser och 
det tror jag är väldigt viktigt att 
prata om.

Andrea Wesslén
andrea.wesslen@etc.se

Född: 1982 i Minnesota
Bor: Har just flyttat till Washing-
ton DC efter 14 år i New York
Gör: Filmskapare, aktivist
Aktuell: Med dokumentären Out 
in the night, som visas under 
Amnesty grupp 44:s filmfestival 
Syster! Syster! i Midsommarkran-
sen i Stockholm, klockan 14.30 i 
morgon, lördag.

Blair Dorosh-Walther
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s ETC Helg satsar på litteraturkritiken. 
Här publicerar vi varje fredag ett 
utdrag ur några av helgens recen-
sioner.

Silkesmasken
Robert Galbraith 
Wahlström & Widstrand
Övers Charlotte Hjukström
n Precis 
som många 
andra för-
fattare ville 
J K Row-
ling testa 
att skriva 
deckare. 
Hon valde 
att göra det 
-under pseudonymen Robert 
Galbraith, och det gick bra.

Författaren har valt en pri-
vatdetektiv som huvudperson 
i sina deckare. I Silkesmasken 
anlitas byrån av en kvinna vars 
man, romanförfattaren Owen 
Quine, har försvunnit. Han bru-
kar göra det ibland men den här 
gången har han hållit sig undan 
så länge att pengarna börjat 
sina, så nu behöver hans fru få 
hem honom.

Intrigen är fantasifull men 
möjligen skruvad ett varv för 
mycket, vilket inte hindrar bo-
ken från att vara ovanligt under-
hållande. Såväl Londonmiljön 
som Cormoran och Robin är väl 
gestaltade och det är inte utan 
tomhet boken läggs åt sidan när 
den är slut.

Men hoppet lever – det lär 
komma fler böcker i serien.

Kungar av Island
Einar Már Gudmundsson
Natur och Kultur
Övers Inge Knutsson
n ”Vi är 
kungar”, 
ropar en 
medlem 
av släkten 
Knudsen 
på allra 
sista sidan i 
Einar Már 
Gud-
mundssons nya roman. Han 
skulle lika gärna kunna ha gjort 
det på första sidan eller mitt i, 
för det här är en roman utan 
kronologisk styrsel. Den berät-
tar i cirklar. 

Romanen är på det sättet  
en historia som sätter sig  
över tiden, en äkta skröna som 
ofta passerar det trovärdigas 
gräns. 

Förebilderna är storslagna, 
men själv har jag tråkigt bland 
alla upptågen, de charmiga 
suputerna, de finurliga luren-
drejerierna och allt de andra 
som tillhör skojargenren.  
Hur underligt det än kan  
låta är detta ingen kritik  
mot författaren som uppenbar-
ligen föresatt sig att skriva en 
riktigt mustig skröna och som 
också gjort det, förmodligen 
med den äran. För rätt läsare 
är Kungar av Island antagligen 
en fest.
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konst Tanten som slår en nazist med 
en väska är för våldsam för att bli 
staty, menar centerpolitiker i Växjö. 
Men Sverige kryllar av statyer över 
betydligt mer våldsamma personer än 
så – en har till exempel 200 000 liv 
på sitt samvete.

Fotot på tanten som slår en nazist i 
huvudet har blivit ett av Sveriges mest 
kända. Nu har väsktanten dessutom 
förevigats i form av en bronsstaty. 
Konstnären Susanna Arwin har skapat 
statyn och hade hoppats att den skulle 
få stå på Stortorget i Växjö – platsen 
där händelsen utspelade sig för 30 år 
sedan. Men nu ser det ut som att Växjös 
politiker sätter stopp för planerna. När 
kultur- och fritidsnämndens arbetsut-
skott hade möte förra veckan röstades 
tantstatyn ned.

– Tanten slår en oliktänkande med 
en väska, och jag tycker inte man ska 
använda tillhyggen utan man ska använda 
ord, säger nämndens ordförande Eva 
Johansson (C) till SVT. 

Men statyer över personer som på nå-

got sätt är våldsamma är långt ifrån ovan-
ligt. Och då handlar det ofta om betydligt 
mer allvarliga företeelser än en nazist som 
får ett slag i huvudet. 

– Ska man utgå från ett våldsargument 
är det många svenska statyer som ryker 
direkt. Våra gamla krigarkungar var 
våldsamma av sig, säger historikern Dick 
Harrison. 

Statyer över våldsamma kungar
I princip varenda kungastaty i Sverige 
skulle försvinna, menar han. En person 
som Karl XII lär till exempel inte ha plat-
sat på Stortorget i Växjö.

– 200 000 svenskar 
och finnar dog till 
följd av hans krig, 
och han kunde 
dessutom ha slutit 
fred ganska tidigt. Han kom-
mer högst upp över enskilda 
personer i Sveriges historia som 
har vållat flest liv, säger Dick 
Harrison. 

Trots det står Karl XII 
staty i Kungsträdgården 
i Stockholm. Precis som 

Gustaf II Adolf finns som staty i både 
Sundsvall och Göteborg, trots att tiotu-
sentals dog under hans strider. För att inte 
tala om Karl XI som är staty i både Stock-
holm och Karlskrona. Att han försökte 
utrota en hel socken verkar inte ha spelat 
någon roll.

– Han fattade beslut att utplåna alla i 
Örkeneds socken eftersom stora delar av 
befolkningen gått man ur huse och blivit 
snapphanar, men det lyckades inte efter-
som alla stack och gömde sig. Han hade 
också en idé om att deportera alla skå-
ningar till Baltikum, säger Dick Harison.

När de svenska kungastatyerna restes, 
framförallt under 1800-talet, blev det 

ändå ingen debatt. Kungarna sågs 
inte som våldsverkare som hade 

orsakat en massa människors 
död, utan mer som symboler. 

– Man reste inte statyer 
över dem på grund av deras 
krigiska handlingar, utan 

det handlade mer om 
att skapa nationella 

symboler, säger Dick 
Harrison.

Karin Annebäck

Väsktanten är för  
Våldsam för staty

Gustaf II Adolf, Stora torget  
i Borås, Stora torget i Sundsvall, 
Gustaf Adolfs torg i Göteborg, 
Stadsparken i Luleå

• Var befälhavare under 30-åriga 
kriget, där mellan 50 000 och 
60 000 svenskar dog. Krigade 
också i Andra polska vingerkri-
get, Ingermanländska kriget och 
Kalmarkriget. 

Karl XII, Kungsträdgården  
i Stockholm
• Tillbringade stor del av sin tid 
som kung i Stora nordiska kriget, 
och var överbefälhavare i krigen 
mot trippelalliansen Danmark-

Norge, Sachsen-Polen och 
Ryssland.  

Karl IX, Kungstorget i Göteborg
• Erövrade Älvsborg och Kalmar, 

skickade svenska styrkor till det 
andra polska kriget.

Karl X Gustav, Stortorget i Malmö
• Hans tid som kung präglades 
av krig i Polen, Tyskland och 
Danmark. Deltog innan sin tid som 
kung i Trettioåriga kriget. 

Karl XI, Karlskrona
• Började sin tid som kung med 
att kriga mot Danmark i skånska 
kriget.

KrigisKa Kungastatyer
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Gustaf II Adolf.
Karl XII.

Bronsstaty av Susanna Arwin.
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Konstnären Susanna Arwin har gjort en staty av tanten med väskan  
och hoppades att den skulle få stå på Stortorget i Växjö – platsen där 
händelsen utspelade sig för 30 år sedan. Men nu ser det ut som att 
Växjös politiker sätter stopp för planerna. ” Jag tycker inte man ska an-
vända tillhyggen utan man ska använda ord”, säger Eva Johansson (C).

Pris På måndag tar Majgull 
Axelsson emot Ivar Lo-priset 
för ett författarskap som en-
ligt motiveringen ”utifrån en 
solidarisk grundsyn utgör en 
gestaltande undersökning 
av orättvisors uttryck och 
ursprung”. Priset kommer 
bland annat efter romanen 
Jag heter inte Miriam, om en 
romsk kvinna som snor en 
judisk kvinnas identitet för 
att överleva Förintelsen.

1Vad betyder 
Ivar Lo-priset 
för dig?

– Symboliskt 
sett är det väldigt 
hedrande. Jag blev väldigt glad, 
men också lite häpen – i en 
roman jag skrev för ungefär tio 
år sedan hoppade jag nämligen 
på Ivar Lo för hans kvinnosyn, 
så jag trodde inte att jag hade 
någon chans på priset.

2Du får priset bland annat för 
din solidariska grundsyn. Hur 
viktigt är det att skildra orättvi-

sor och utsatthet?
– Jag kan egentligen inte 

påstå att det är ett genomtänkt 
val. Jag tror snarare att, om man 
ska ägna tre år åt att skriva en 
roman – vilket är ungefär så lång 
tid som det tar för mig – så vill 
man att den ska handla om nå-
gonting betydelsefullt. Inte bara 
för mig, men också för andra.

3Du har ju tidigare skrivit både 
sakprosa och journalistiskt. 
Har det någon betydelse nu när 

du skriver skönlitteratur?
– Det var länge sedan jag 

skrev journalistiskt! Jag känner 
inte att jag kan det längre, men 
jag sörjer inte det – jag tycker 
att det är mycket roligare att 
skriva skönlitteratur. Jag är dock 
tacksam för de redskap jag fick 
av journalistiken när det gäller 
till exempel research. Det be-
hövs även i skönlitteratur, för att 
förankra en historia. Sedan tror 
jag att journalistiken var väldigt 
viktig för mig när jag var yngre, 
framförallt för att den hjälpte 
mig komma över vördnaden jag 
kände för det tryckta ordet.

Andrea Wesslén

”Väldigt glad 
– men också 
lite häpen”

3
FrÅgOr
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Majgull Axelsson hoppade 
på Ivar Lo för kvinnosynen 
– nu får hon Ivar Lo-priset.
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EMIL JENSEN

F
örra sommaren åkte en av mina kompisar 
buss genom Småland och en geting hade letat 
sig in mellan sätena. En äldre passagerare 
intill vände sig om till min kompis och med 
skrovlig, men väldigt bestämd röst, uppma-

nade hon honom:
– TRYCK SÖNDER DEN. 
Ordet ”vård” har funnits i fängelseverksamheten i 

Sverige långt tillbaka i historien, i ord som ”fångvård” 
och så småningom ”kriminalvård”. En kan få för sig att 
det i alla fall antyder någon form av syn på brott och 
straff som annat än ont och gott och en ambition att 
försöka hitta andra vägar än att bara försöka låsa in och 
straffa bort problem. 

Det heter fortfaranDe kriminalvård. I den mån det 
någonsin varit vård, så verkar det inte finnas så mycket 
kvar av den vårdande tanken i kriminalvården, inte heller 
i den så kallade folksjälen. 

Möjligen fanns det en större ansats innan jag föddes – 
på det mytiska sjuttiotalet – men jag tror förstås inte på 
att blicka tillbaka på någon töcknig tid som troligen inte 
ens funnits, snarare på att försöka hitta något som passar 
den här tiden och än mer den kommande. 

För detta med vår syn på brott och straff känns mer 
aktuellt än någonsin och som en av mänsklighetens ödes-
frågor, i förlängningen i paritet med klimathotet. 

Jag har för egen Del aldrig haft den där hämndlystna-
den eller straffmentaliteten, det har ibland känts som att 
jag saknat en förmåga, det har liksom inte funnits som ett 
alternativ i mig. Inte heller – och det är ju alltid straffiv-
rarnas främsta hypotetiska argument – när någon i min 
närhet eller jag själv drabbats. 

Inte ens när jag fick korsbandet avsparkat av nazister 
kände jag någon hämndlystnad eller ett behov av att 
straffa någon för det. 

För att jag är en osedvanligt god och förlåtande 
människa? Tackar som frågar, men nej, jag är minst lika 
långsint och lättkränkt som alla andra. För att jag är en 
opassionerad och likgiltig människa? Nej, tvärtom, jag 
är – på gott och ont – en så kallad känslomänniska på 
alla plan. Jag har bara inte känt just hämndlystnad eller 
straffmentalitet. 

Denna upplevelserelaterade utgångspunkt har alltid 
styrkts när jag resonerat mig igenom brott och straff-
frågor, läst böcker eller tagit del av forskningsrapporter. 

Dessa talar i stort sett alltid mot straff och inlåsning som 
väg. Psykopater förstår inte straff. Att straffa en person 
fungerar inte avskräckande för andra. Sjuka människor 
blir bara sjukare av straff. Och så finns förstås en massa 
politiska argument – om vilka som fängslas och vem 
som tjänar på det, och det mest brännande aktuella; vad 
dagens fängelsemiljöer gör med en frihetsberövad män-
niska i form av kontakter med extremism och terrorism.   

Så både i upplevelse och underbyggda åsikter har jag 
alltid vänt mig mot straffmentaliteter och alla former av 
repressiva samhällsstrukturer.    

Men, så har det börjat smyga på mig sista tiden. Reak-
tioner jag inte känner igen i mitt eget reflexregister. Och 
jag tänker på den gamla damen på bussen. När det surrar 
hotfullt är det lätt att komma med enkla, brutala lösning-
ar. ”Tryck sönder den”. 

Men det är egentligen inte så långt ifrån de lösningar 
som snabbt ropas efter när det händer saker som de i 
Köpenhamn eller Paris. Inte bara i ”Ring P1”, utan bland 
människor omkring en och kanske till viss del i en själv. 
Jag ropar inte, men jag kan inte komma ifrån att ängsliga 
tankar sköljer igenom mig. ”De måste låsas in och aldrig 
släppas ut”.      

Hur ska vi göra med IS? Med Breivik? Med förövare 
som i Paris och Köpenhamn? Och kan jag ens säga ”vi”? 
Vad ska vem göra med vilka?

Jag har alltiD kommit unDan att behöva svara på frågor 
som ”men hur ska samhället fungera då, rent praktiskt?” 
Jag har kommit undan genom att tänka att jag har po-
etens frihet att bara ställa frågor. Men vem i hela världen 

gav mig den friheten? Det känns som en frihet som väl-
digt många har gett sig själva, inte minst i det skrivande 
skrået. Och ännu mer anmärkningsvärt – även bland 
beslutsfattare.

Jag har fortfarande ingen som helst tro på straff och 
hämnd som fenomen, men vad jag saknar är grundläg-
gande sakliga diskussioner om hur det rent praktiskt 
ska fungera. Och i den tystnaden är det så lätt för alla 
straff-förespråkare att vinna mark i tider som dessa.

Och det är bråttom – för det tar inte år, utan 
årtionden att bygga, och detta handlar verkligen 
om byggande, envist byggande. Och byggs det inte 

kommer snart allt handla om att tvingas försvara sig 
gentemot de som skriker högst efter hårdast straff. 
Och då vinner alltid de med enklast lösningar. Tryck 

sönder den.

Tryck sönder den

BÄSt JuSt nu
•Har bara läst om den 
i prognoser och sett 
bilder på tv. I helgen såg 
jag den på riktigt när jag 
var på Fårö och blev så 
starstruck. Solen, 
vilken jävla stjärna 
alltså!

SÄmSt  
JuSt nu
•Alpina 
VM är slut. 
Känner mig 
övergiven 
av Anja 
Pärsson, 
André Pops 
och Pernilla 
Wiberg. Trodde 
vi var en familj.

Inte ens när jag 
fick korsbandet 

avsparkat av  
nazister, kände 

jag någon hämnd-
lystnad.
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Du deltar i tävlingen genom att mejla orden i de gula fälten till 
korsord@etc.se eller posta till Box 4403, 102 68 Stockholm.  
Vinnarna presenteras i nästa vecka, tillsammans med lösningen.  
Skicka in ditt svar senast måndag 23 februari. 

1:a pris  
Stefans stora blå, 
Stefan Sundström

2:a pris 
Något är ruttet

3:e pris 
 Provprenumeration

Stefans stora blå till vinnaren!
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5 1 9 4 3

2 9 3

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.41)

7 2 5 9 6

4 2

4 3 1 5

2 8 5 1

8 9 6 3

8 4 3 1

5 9

3 1 5 6 9

Puzzle 2 (Hard, difficulty rating 0.64)
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FÖRRA VECKANS KRYSS – LÖSNING OCH VINNARE
Lösningen till korsordet från Varuhuset.etc.se  
förra numret: HAN HAR EGEN RÖKRUTA  

och KÄRLEKSUPPLEVELSE

ANNONS FRÅN VARUHUSET.ETC.SE

Har vi missat några oviktiga saker?
Hör gärna av dig med tips till dagens@etc.se 

 

 

PUSSELPELLE KVÄKER

drabbad som han är 

av en allt uppslukande

omstuvning

ETC No 07-15
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KLART JAG VILL PRENUMERERA!
DAGENS ETC ÄR DEN NYA DAGSTIDNINGEN I SVERIGE.

NAMN

ADRESS

POSTADRESS

TELEFON   MEJL

Svarspost
110 216 400
110 04 Stockholm

ETC
BETALAR 
PORTOT

JA, JAG VILL PRENUMERERA PÅ DAGSTIDNINGEN ETC!
 Jag väljer autogiro för 224 kr/mån 

 Jag väljer faktura      Helår för 2 688 kr     Halvår för 1 344 kr

Groparna på en golfboll heter dimples och 
antalet är normalt mellan 250-450 styck-
en. Groparna gör att bollen flyger längre 
eftersom de minskar luftmotståndet och 
ökar lyftkraften. En slät boll som slås av 
en duktig golfspelare skulle flyga bara 
hälften så långt som en boll med gropar, 
rapporterar Scientific American.

Maidanglao. Det heter 
McDonalds på kinesiska.
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Kommentarer 
från facebooK

”Folkhälsofascism att 
utvidga rökförbudet”
n Facket jublar över en mycket 
efterlängtad arbetsmiljöåtgärd medan 
Kajsa Ekis Ekman kallar rökstoppet på 
uteserveringar för ”folhälsofascism”. 
Vad tycker du? Är det rätt att utvidga 
rökförbudet?

Göran Hestner 
Det handlar inte om folkhälsa (kollektivets hälsa) utan om att 
i lag försvara den enskildes rätt (den enskildes hälsa) att inte 
utsättas för andras dumhet.

Britt Sandblom 
Det är väl mera rimligt att förbjuda alkohol på alla serveringar.

Sofia Joakimson 
Det som ger alla människor möjlighet att vistas överallt är bra 
förslag. Allergiker och astmatiker har större rätt att vistas på 
allmän plats än en person som står och röker. Röka kan man 
göra i sitt eget hem, om det nu är så viktigt att njuta av något 
som förkortar livet.

Arne Plahn 
Hemskt att konstatera myndigheternas faiblesse för att plåga 
rökarna under sken av att man inte vill införa totalförbud och 
tvinga folk! Det vore mycket enklare och bättre om de förbjöd 
rökning och handel med tobaksvaror. Då blev det ju rökfritt 
med en gång. Att hålla på och jaga rökarna från en plats till en 
annan är varken mänskligt eller intelligent!

Jihadismens källor 
måste diskuteras
n ”Tragedin är att unga män upp- 
enbarligen aldrig nås av progres-
siva meddelanden från vänstern, 
arbetarrörelsen eller andra för-
nuftiga sociala rörelser”, skriver 
Göran Greider.

Malin Gunnarsson 
Men vi måste försöka ta reda på hur dessa unga män blir om-
vända till detta vansinniga. Hemmiljön, bekantskapskrets eller 
är det Facebook-videos?

Gör som ÖVER 47 000 andra oCH 
Gilla daGEns ETC PÅ FaCEBooK

facEbook.sE/ETcTIDNINGaRNa
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 SVT2
08.05 Världens fakta:  
 Det stora kriget
09.00 SVT Forum
16.00 Rapport
16.05 SVT Forum
16.20 Historiska  
 personligheter
16.45 Hockeykväll
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 VM i Falun:  
 Backhoppning
19.00 Vem vet mest?
19.30 Kärlek och svek
20.00 VM-magasin Falun
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Regionala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Filmklubben:  
 The Broken circle  
 breakdown

För Elise och Didier är det kärlek 
vid första ögonkastet trots att de är 
som natt och dag. Han är en roman-
tisk ateist, hon en religiös realist. 
Men när deras dotter blir svårt sjuk 
sätts deras kärlek på prov.

23.40 Fashion
00.10 Game of thrones
01.00 Rapport
01.05 Nyhetstecken
01.15 Rakt på
01.45 24 Vision
02.00 Rapport
02.05 Sverige idag
02.30 Sportnytt
02.45 24 Vision
03.00 Rapport
03.05 Gudstjänst
03.50 24 Vision
04.00 Rapport
04.05 Gomorron Sverige  
 sammandrag
04.25 24 Vision

 KANAL 5
06.00 America’s funniest  
 home videos
06.25 Desperate housewives
07.15 Ugly Betty
08.05 The little couple
08.35 The little couple
09.05 Private practice
10.00 Böda camping
11.00 Desperate housewives
12.00 Ellen DeGeneres show
12.55 Real housewives  
 of New York
13.55 The little couple
14.25 The little couple
15.00 Vänner
15.30 Vänner
16.00 Private practice
17.00 Grey’s anatomy
18.00 Ullared
19.00 Ninja warrior Sverige
20.00 America’s funniest  
 home videos
20.30 America’s funniest  
 home videos
21.00 The Big bang theory
21.30 The Big bang theory

22.00 V för vendetta
En ung kvinna vid namn Evey 
räddas från fara av en maskerad 
man som kallas ”V”. Han avslöjar 
sanningen om hennes förflutna. En 
plan, vars syfte är att starta en re-
volution som ska återföra frihet och 
rättvisa i ett samhälle genomsyrat 
av grymhet och korruption, gör att 
Evey och V slår sig samman.

00.35 Resurrection
01.35 Åter till Cold Mountain
04.20 The protector

 SVT1
06.00 Rapport
06.05 Gomorron Sverige  
 sammandrag
06.25 Gomorron Sverige
09.45 VM i Falun: Nordisk  
 kombination
11.15 Norges damer  
 mot Falun
11.55 Spårköraren  
 på Sognefjell
12.10 Vid lägerelden
12.40 Antikrundan
13.40 Plus
14.40 Gift vid första  
 ögonkastet
15.25 Gomorron Sverige  
 sammandrag
15.45 VM i Falun:  
 Nordisk kombination
16.50 VM i Falun:  
 Backhoppning
18.00 Rapport
18.10 Regionala nyheter
18.15 Go’kväll
19.00 Kulturnyheterna
19.15 Regionala nyheter
19.30 Rapport
20.00 På spåret

Elisabet Höglund och Jesper Rönn-
dal möter Filip Hammar och Fredrik 
Wikingsson i finalen. Programledare 
är Kristian Luuk, domare Fredrik 
Lindström och årets finalartist Nina 
Persson.

21.00 Skavlan
22.00 Shetland

Ytterligare en person hittas brutalt 
mördad på Shetland. Kommissarie 
Perez funderar på om de två dödsfal-
len hänger ihop med företagskorrup-
tion eller är knutna till en viss kvinna.

23.00 Rapport
23.05 Rome
00.00 Hem till byn
00.55 Familjer på äventyr
01.55 Debatt
02.40 Antikrundan
03.40 Sveriges skidhjältar

 TV4
05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
11.35 Hem till gården
12.10 Hem till gården
12.45 Coronation street
13.20 Coronation street
13.50 Trinny och Susannah  
 stylar om Norge
14.45 Jamie Oliver: Middag  
 på 30 minuter
15.15 Från ett hus till ett hem
15.50 Husjägarna
16.55 I huvudet på  
 Gunde Svan

Gunde möter sin gamle landslags-
kamrat Thomas Wassberg. De 
pratar om likheter och skillnader i 
deras skidkarriärer.

17.50 V75-klubben
17.55 Vardagspuls
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.20 Vädret
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Fångarna på fortet
21.30 Matrix revolutions
22.00 Nyheterna
22.05 Vädret
22.15 Matrix revolutions,  
 forts
00.20 Två dagar i LA

Om 48 timmar i några människors 
liv vars vägar korsas på grund av ett 
mord. Här finns gansters, poliser, 
en misslyckad självmordsbenägen 
filmregissör som inte kan överge sin 
hund, en konsthandlare som tas om 
hand av sin assistent och två vackra 
och svartsjuka kvinnor.

02.45 Neighbor for sale
Nick får sparken från sittförsäljnings-
jobb på grund av hans alkoholvanor. 
När han kommer hem upptäckerhan 
att hans fru har slängt ut honom 
ur huset. Nick är inställd på att 
barasitta i sin stol och dricka öl på 
gräsmattan men hans vän, polisen 
FrankGarcia, tycker att han borde 
låtsas ha en garageförsäljning för 
att göra det hela lagligt.

TV & RADIO fredag 20 februari
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 TV3
06.00 Top model
06.55 Nanny
07.25 Alla älskar Raymond
07.55 Jims värld
08.20 How I met your mother
08.45 How I met your mother
09.10 The real housewives of 
Orange County
10.05 Vanderpump rules
11.00 The mentalist
12.00 Masterchef USA
13.00 Lyxfällan
14.00 Sex and the city
14.30 Sex and the city
15.00 Top model
16.00 Vanderpump rules
17.00 Djurakuten
17.30 Djurakuten
18.00 Lyxfällan
19.00 Euros of Hollywood
20.00 State of affairs

President Payton har många frågor 
till Nick efter läckan om ett kom-
mande angrepp. Charlie erkänner 
at hon har dolt en hemlighet för 
Payton och en reporter får en exklu-
siv intervju.

21.00 The Goldbergs
21.30 Karate kid

En tolvåring från Detroit flyttar till 
Kina med sin mamma och drar på 
sig vreden från en mobbare på sin 
nya skola. Han får en osannolik 
allierad i form av den åldrande 
vaktmästaren, en kung fu-mästare 
som lär honom hemligheterna om 
självförsvar.

00.25 Meeting evil
När John Fleton erbjuder en främ-
ling vid namn Richie hjälp med bilen 
får det ödesdigra konsekvenser för 
det liv han lever.

02.15 The mentalist
03.05 How I met your mother
03.25 How I met your mother
03.50 Sex and the city
04.20 Sex and the city
04.50 Dads
05.15 Dads

PROVA ETC
LÖSNUMMER   varuhuset.etc.se

35kr

Åter till Cold Mountain.The Broken circle breakdown.

Final i På spåret.

Meeting evil.

Två dagar 
i LA.

V för Vendetta.
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 KUNSKAPSKANALEN
09.00 En bok, en författare
09.20 Låtarna som  
 förändrade musiken
09.30 De obekväma
10.00 Forska för livet
11.00 Isen smälter i Alperna
12.00 Stephen Frys  
 stora språkresa
13.00 Anthony Bourdain  
 på okända platser
14.00 Världen
15.00 Dragshowdrottningen  
 i Sydney
16.00 UR Samtiden

16.00: Vad är egentligen god 
smak? 17.00: Våld mot kvinnor  
- en mansfråga.

19.00 En bok, en författare

19.20 Musikvideons historia:  
 Elton John
19.35 Antikmagasinet
20.05 Framtidens städer
21.00 Djurvärldens  
 superkrafter
21.50 Nytt liv i sikte
22.35 Dokument utifrån:  
 Snowdens flykt
23.35 En bok, en författare
23.55 Bläckets hjältar

 RADIO  

P1 05.59 P1-morgon 06.00 Mor-
goneko 06.30 Ekonyheter 06.32 
Ekonomieko 06.34 Nyheter från 
Vetenskapsradion 06.50 Tankar 
för dagen 06.55 Landväder 07.00 
Morgoneko 07.18 P1-morgon 07.30 
Ekonyheter 07.32 Ekonomieko 07.36 
Nyheter från Vetenskapsradion 07.39 
P1-morgon 07.46 Kulturnytt 07.55 
Land- och sjöväder 07.59 P1-morgon 
08.00 Morgoneko 08.15 P1-morgon 
08.30 Ekonyheter 08.32 Ekonomieko 
08.36 Nyheter från Vetenskapsradion 
08.41 P1-morgon 08.54 Kulturnytt 
08.59 P1-morgon 09.00 Morgoneko 
09.14 P1-morgon 09.30 Ring P1! 
10.00 Ekonyheter 10.03 Stil 11.00 
Ekonyheter 11.03 Skolministeriet 
11.33 Ekonyheter 11.35 Radionovel-
len 12.00 Tolvslaget 12.00 Dagens 
dikt 12.05 Ekonyheter 12.07 Medde-
landetid 12.10 Vetandets värld 12.30 
Luncheko 12.55 Land- och sjöväder 
13.00 Ekonyheter 13.05 Kulturnytt 
13.20 OBS 13.35 Vetenskapsradions 
veckomagasin 14.00 Ekonyheter 
14.03 Kino möter Filosofiska rummet: 
Om film och filosofi 14.50 Kulturnytt 
15.00 Ekonyheter 15.03 Radiospor-
ten 15.04 Spanarna 15.45 Dagens 
Eko 15.55 Sjöväder 16.00 Studio 
Ett 16.45 Dagens Eko kvart i 17.00 
Studio Ett 17.45 Dagens Eko 18.00 
Ekonomieko 18.07 Kulturnytt 18.15 
Lantzkampen 19.00 Ekonyheter 
19.45 Radioteatern: Yarden 21.00 
Ekonyheter 21.03 Skolministeriet 
21.35 Kulturnytt 21.45 Tankar för 
dagen 21.50 Land- och sjöväder 
22.00 Ekonyheter 22.10 Radiospor-
ten 22.12 Studio Ett 22.55 Dagens 
dikt 23.00 Ekonyheter 23.07 Studio 
ett 23.50 Kulturnytt

P2 06.40 Nyheter 06.50 Klassisk 
morgon 07.30 Klassisk morgon 08.00 
Ekonyheter 08.02 Klassisk morgon 
08.54 Kulturnytt 09.00 Ekonyheter 
09.02 Klassisk morgon 10.00 Ekony-
heter 10.03 Klassisk förmiddag 12.44 
Mozartalmanackan 13.00 SR på 
somaliska 13.30 SR på romani 14.00 
SR på kurdiska 14.30 SR på arabiska 
15.00 SR på engelska 15.30 Sápmi 
16.00 Sisu-uutiset 16.10 Studio Sisu 
16.50 Roketti 17.00 Rendezvous 
18.07 Kulturnytt 18.15 Rendezvous 
19.00 Ekonyheter 19.03 P2 Live 
22.00 Musik mot midnatt 

P3 07.30 P3 Nyheter 07.32 Mor-
gonpasset 08.00 P3 Nyheter 08.04 
Morgonpasset 08.30 P3 Nyheter 
08.32 Morgonpasset 09.00 P3 Ny-
heter 09.03 Morgonpasset 10.00 P3 
Nyheter 10.02 P3 med Farah Erichsén 
11.00 P3 Nyheter 11.02 Knyckare i 
P3 12.00 P3 Nyheter 12.03 Musik-
guiden 13.00 P3 Nyheter 13.01 Kor-
rerapporten 14.00 P3 Nyheter 14.02 
PP3 med Linnea Wikblad 15.00 P3 
Nyheter 15.02 PP3 med Linnea Wik-
blad 16.00 P3 Nyheter 16.06 Nisses 
fredag 17.00 P3 Nyheter 17.06 Nisses 
fredag 17.59 Radiosporten 18.00 P3 
Nyheter 18.03 Musikguiden 19.00 
Ekonyheter 19.03 Musikguiden 20.00 
Ekonyheter 20.03 Radiosporten 
20.06 Musikguiden 21.00 Ekonyheter 
21.03 Musikguiden 22.00 Ekonyheter 
22.03 Musikguiden 23.00 Ekonyheter 
23.07 P3 Musik

 TV6
06.00 Just shoot me
06.25 Stargate SG-1
07.10 Enlisted
07.35 Enlisted
08.00 Våra värsta år
08.30 Våra värsta år
09.00 The exes
09.30 The exes
10.00 Community
10.30 Simpsons
11.00 Simpsons
11.30 Stargate SG-1
12.30 Continuum
13.30 Seinfeld
14.00 Seinfeld
14.30 Simpsons
15.00 Simpsons
15.30 Family guy
16.00 Family guy
16.30 Men at work
17.00 Men at work
17.30 Cops
18.00 Cops
18.30 Cops
19.00 Family guy
19.30 Family guy
20.00 Simpsons
20.30 Simpsons
21.00 The strain
22.00 Alien 3
00.15 NCIS: Los Angeles
01.15 Seinfeld
01.45 Seinfeld
02.15 Men at work
02.40 Men at work
03.05 American dad
03.30 Simpsons
03.55 Simpsons
04.20 Våra värsta år
04.45 Våra värsta år

 TV4 FAKTA
06.55  Djurräddning med  
 livet som insats
08.00  Ambulansförarna  
 på Nya Zeeland
08.30  Ambulansförarna  
 på Nya Zeeland
09.00  Mc-patrullen räddar liv
10.00  Det kungliga lasarettet
11.00  Hospitalet
11.30  Hospitalet
14.00  Bondi beach
14.30  Bondi beach
15.00  Uppdrag: Missbruk
16.00  Mc-patrullen räddar liv
17.00  Brottsplats USA
17.30  Brottsplats USA
18.00  Mord ur varje vinkel
19.00  Våldsbrott av 
 kärlekspar
20.00  Highway cops
20.30  Highway cops
21.00  Razzia
21.30  Razzia
22.00  MC-patrullen räddar liv
23.00  48 avgörande timmar

Två patrullerande poliser upptäcker 
en mörk skugga vid vägkanten. Det 
visar sig vara en död man. Jeremy 
Rosenthal från mordroteln får det 
mystiska fallet på sitt bord.

00.00  Kvinnor som mördar
01.00  Grym attraktion
02.00  Brottsplats USA
02.30  Brottsplats USA
03.00  Bubber granskar  
 Danmark
03.30  Bubber granskar  
 Danmark
04.00  Mordutredarens  
 egna fall
05.00  De omisstänkta

 DISCOVERY
06.00 Så funkar det!
06.25 Treehouse masters
07.20 Mythbusters
08.15 Så funkar det 
08.40 Så funkar det 
09.05 Street outlaws
10.00 Fast and Loud
11.00 Mythbusters 
12.00 Alaska: The  
 last frontier
13.00 Gold Rush

Thurber vill att de nya guldgrävarna 
startar en brand för att tina upp 
vattenfiltret så att Todd kan börja 
köra vaskningsmaskinen. Smälter 
all is?

14.00 Treehouse masters
15.00 Dödlig fångst
16.00 Alaska: The  
 last frontier
17.00 Mythbusters
18.00 Mythbusters
19.00 Mythbusters
20.00 Running wild 
 with Bear Grylls
21.00 River monsters
22.00 Stephen Hawking  
 Biography

Vi ser närmare på den teoretiske 
fysikern Stephen Hawkings liv. Han 
är forskningschef på Centre for 
Theoretical Cosmology vid Cam-
bridge universitet.

23.00 Fast and Loud
00.00 Fat n’ Furious

GMG-teamet återupplivar och 
restaurerar fler gamla bilar i sitt 
garage. Kan de få klart bilarna i tid 
till nästa auktion?

01.00 River monsters
02.00 Stephen Hawking  
 Biography
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TV-TIPS

Alien 3
TV6 22.00

n Uppföljare brukar inte  
bli bättre än den första filmen 
i serien, så inte heller Alien 3. 
Men David Finchers  
debutfilm är ändå sevärd. Om 
inte annat för att  
Sigourney Weaver också  
här gör rollen som hjälten och 
huvudpersonen Ellen Ripley 
så bra. Dessutom, det är 
väl alltid kul med slemmiga 
aliens och effekter som känns 
lite daterade 
(fast ändå inte 
särskilt, med 
tanke  
på att över 
20 år har gått 
sedan filmen 
spelades in).

Stephen Hawking.Djurvärldens superkrafter. MC-patrullen räddar liv.

Just 
shoot 
me.

Elton 
John.



BIOPREMIÄR 14 NOVEMBERBIOPREMIÄR 14 NOVEMBERSE DEN NU HOS 

En kraftfull dokumentär 
om civilkurage 

och mod.

”Varför är det ett mindre brott 
att döda en miljon människor 

än en enda?”
Raphael Lemkin
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