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Ernie Hälge

Magister Jansson Nemi

 f serier

XXVäduren. Något du gör för någon annan tycks 
orsaka en del sura miner på sina håll, vilket du inte 
ska bry sig om, eftersom det du gör är rätt!

XXOxen. Många Oxar har för ögonblicket en alltför 
negativ syn på ett och annat, vilket troligen ändrar 
sig längre fram i veckan.

XXTvillingarna. En varningssignal i tecknet inne-
bär att du bör granska en speciell situation extra 
noga – och kanske börja ta tag i ett och annat!

XXKräftan. Vissa detaljer kräver nu extra upp-
märksamhet – och kanske extra åtgärder! 
  

XXLejonet. Lejonet kan just nu vara lite egensinnig 
och knepig att komma till tals med, och utsikterna 
för dagen är väl inte odelat ljusa. 

XXJungfrun. Nya intryck och idéer väller nu över 
dig, och kanske skulle du behöva samla dina tan-
kar i lugn och ro!

XXVågen. Även om det börjar bli bråttom i ett spe-
ciellt sammanhang finns det ingen anledning till 
panik. Följ din intuition och handla målmedvetet!

XXSkorpionen. I tecknet finns indikationer på att 
det nu kan vara klokt av dig att börja fundera på 
hur något speciellt ska finansieras.

XXSkytten. Nya idéer och infall gör att du nu kan 
gripa dig an ett problem på ett mer konstruktivt 
sätt.

XXStenbocken. Du är nu full av tillförsikt och gör 
ett positivt intryck på andra! Du kan även fram-
gångsrikt kombinera nytta med nöje!

XXVattumannen. Vissa frågor kräver nu lite extra 
tankeverksamhet! Kanske är det dags för dig att 
börja visa en speciell person lite större hänsyn.

XXFiskarna. När olyckan väl är skedd, vet man hur 
man borde ha betett sig – dra lärdom av något 
som inte har fungerat som det skulle.
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 f värlDen runt

 f citatet

Den som vill  
försöka bli lyck-

lig skall inte lägga an 
på att öka sina till-

gångar  
utan på 
att be-
gränsa  
sina krav. 
 Platon

”

Elisabet är ursprungligen ett hebreiskt namn, Elisheba, 
som betyder Gud är fullkomlighet och som med grekiskt 
skrivsätt blev Elisabeth. I Sverige blev det känt genom Eli-
sabeth av Habsburg, syster till kejsare Karl V och hustru 
till unionskungen Kristian II (”tyrann”). Antalet namnbä-
rare i Sverige är så många som runt 371 100, omkring 32 
400 har det som tilltalsnamn. 
Lisbet är en svensk form av Elisabeth med samma bety-
delser och som började användas på 1400-talet. Antalet 
namnbärare i dag är runt 24 omkring 13 900 har det som 
tilltalsnamn. Den vanligaste stavningen är Lisbeth, men 
även stavningen Lisbet är ganska vanlig.

En man har gripits i en för-
ort till Thailands huvudstad 

Bangkok sedan polis hittat tusentals kvinnliga underklä-
der som tros vara stulna. Husrannsakan gjordes hos den 
48-årige mannen då han misstänktes för delaktighet i en 
juvelstöld. Men vid husrannsakan hittades även påsar fyll-
da med tusentals underkläder. ”Han har erkänt att han är 
betagen av underkläder och använder dem när han ona-
nerar. Vi räknade till 2 000 och slutade sedan att räkna” 
säger poliskommissarien Napanwut Liamsanguan. Det 
var andra gången i år som mannen har gripits för att ha 
stulit underkläder, ofta från folks hem. (TT-AFP)

ElisabEt och lisbEt.

trosstölD. 

Redaktör: Jaija Westberg 090-17 59 78 
jaija.westberg@folkbladet.nu
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För 5 år sedan
19 november 2007 pro-
testerar flera länder mot 
Japans beslut att skicka 
iväg en expedition för att 
jaga val i Södra ishavet, 
bl.a. Australien, Storbri-
tannien och Nya Zeeland. 
Det är tillåtet att jaga val i 
forskningssyfte, men den 
nu aktuella jakten är kom-
mersiell, hävdar kritiker.

andra händelser 
19 november
1915 avrättas den legen-
dariske arbetarhjälten, 
fackföreningsagitatorn 
och poeten, svensk-ame-
rikanen Joe Hill i Salt Lake 
City, anklagad för mord på 
en handlare. Domen be-
traktas i vida kretsar som 
ett justitiemord. Joe Hill 
som egentligen hette Joel 

Hägglund, utvandrade till 
USA från Gävle 1902. Han 
kom från ett mycket fat-
tigt hem 

1958 antar riksdagen en 
ny ärvdabalk. En viktig ny-
het är att adoptivbarn får 
full arvsrätt efter adoptiv-
föräldrar.

1963 utnämns Olof Palme 
till konsultativt statsråd 
och tar därmed för första 
gången säte i regeringen.

1969 gör den brasilianske 
fotbollsspelaren Pelé sitt 
tusende mål – på straff.

1977 flyger Egyptens pre-
sident Anwar Sadat över-
raskande till ärkefienden 
Israel för att föra freds-
samtal.
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Så här går det till: Fyll 
i de tomma rutorna så 
att alla siffror från 1–9 
finns med i varje våg-
rät och lodrät rad och i 
varje låda med 9 rutor. 
Inga siffror ska sum-
meras.

Lösningen

Mycket prat och lite verkstad. Och när det blir verkstad 
är verktygen i lådan inte längre ändamålsenliga.

Ungefär så kan man sammanfatta vårt sätt att försö-
ka lösa hållbarhetsproblemen.

– Många av de miljö- och 
hållbarhetsdiskussioner 
som förs i dag är missrik-
tade. De går direkt på att 
handla om att tekniken 
ska lösa problemen. Men 
det är omöjligt. Tekniken 
kan aldrig ändra något  
i grunden, säger Kalle Bon-
nedahl, docent vid Han-
delshögskolan i Umeå.

I kväll deltar han i Bok-
café Pilgatans tredje mil-
jökafé. 

Kalle forskar om håll-
barhet i gränslandet mel-
lan ekonomi och miljö och 
har nyligen gett ut boken 
Från ekonomiskt till håll-
bart, från exploatering till 
samexistens (recension på 
kultursidan i dag).

– Grundproblemet hand-
lar om hur vi ser på värl-
den och andra på jorden, 
och vad som är sårbart och 
viktigt, säger han.

Vilse i diskussionen
Han förklarar att vi går 
vilse i diskussioner om 
ny teknik, ”grön” kon-
sumtion eller nya skat-
ter som ska lösa proble-
men åt oss.

– Men om medicinen gör 
patienten sjuk, hur ska 
man då kunna göra henne 
frisk med mer av samma 
medicin? Det är ett tekno-
logiskt och ekonomiskt 

tankesätt som gjort patien-
ten sjuk.

Patienten är jorden där 
koldioxidhalterna och ut-
rotningen av arter ökar, 
medan vi sitter och väntar 
på en ny rapport om vad vi 
borde göra.

– Vi behöver inga fler 
rapporter. Vi har nog med 
information. Det här är 
inget kunskapsproblem.

Det innebär att vi skul-
le kunna göra mer, varför 
gör vi inte det?

– Frågan är om vi egent-
ligen vill? Det har jag inget 
svar på.

Vill vi göra mer?
Enligt Kalle är ett av de 
stora problemen att vi in-
te vill byta verktygslåda  

eller livsstilar och att vi 
inte heller är speciellt be-
nägna att se självkritiskt 
på oss själva.

– Vi har en positiv bild av 
oss själva, men vi kanske 
ändå inte bryr oss tillräck-
ligt? Det vore ett obehag-
ligt uppvaknande, för våra 
handlingar visar att vi inte 
bryr oss tillräckligt.

Han kallar det hyckleri, 
medvetet eller ej.

– Alla säger att de vill 
prioritera hållbarhet och 
miljö, men vi är inte där. 
Om vi använder 1 000 kro-
nor på en shoppinglördag 
lägger vi tio kronor i en in-
samlingsbössa!

Samma sak gäller politi-
kerna som ska sköta vårt 
samhälle.

– De bygger en ringled 
som ska förbättra miljön 
i centrum, men de skiter 
fullständigt i det globala 
miljöansvaret.

Enkelt att ställa om
Att det är svårt att byta 
verktygslåda beror på att 
den funkat så bra i ett par 
hundra år. Sedan industri-
aliseringen har vi kunnat 
exploatera och expandera 
över planeten utan att sys-
temen kraschat.

– Men nu är det fullt, nu 
börjar det ta slut, men det 
har vi inte förstått. Det har 
gått så bra för oss att vi blivit 
fartblinda och slutat tänka.

För den som vill öppna 
ögonen finns det mycket 
hon kan göra.

– Fantastiskt mycket! Det 
är en annan myt att vi inte 
kan göra något. Det är inte 
ens så att det krävs en mas-
sa resurser att göra det.

I stället är huvudverk-
tyget att använda mindre 
resurser. Att fundera över 
vad vi egentligen behöver: 
Behöver vi lika många nya 
tröjor, telefoner och ut-
landsresor?

– Vi lever över våra till-
gångar. Vi har olika förut-
sättningar och vi kan göra 
olika mycket, men alla kan 
göra något.

Frågan är om vi 
vill sluta hyckla

GRÄNSLÖST. – Vi lever över planetens gränser. Huvudledet i omställningen är att använda mindre resurser. Det är det 
som är så fantastiskt enkelt, säger Kalle Bonnedahl, hållbarhetsforskare.  FOTO: KENNETH SANDELIN

XX I kväll hålls höstens 
tredje miljökafé på Bok-
café Pilgatan i Umeå.
XXDe arrangeras för att 

skapa diskussion om 
människans överutnytt-
jande av jordens resurser.
XXVar ansvaret ligger, mil-

jötänkandet, tillväxteko-
nomin, våra personliga val 
samt omställningen till ett 
hållbarare samhälle är en 
del av kaféernas innehåll.

XXKvällens ämne har rub-
riken: Om utveckling och 
konsten att äta en planet. 
Kalle Bonnedahl, hållbar-
hetsforskare, presenterar 
sin nya bok, som visar hur 
traditionell ekonomisk te-
ori och praktik står i kon-
flikt med hållbarhet.
XXhttp://realistiskekono-

mi.wordpress.com/ 
XXhttp://transitionswe-

den.ning.com

Fakta
Tredje miljökaféet om omställningen
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