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Text :  LASSE BRYNOLF

● Hurra, EU har tagit ett beslut på miljöom-
rådet efter 50 års funderande. Tidigare har det 
gällt att invandera kontinenten med så många 
lastbilar som möjligt – nu skall dessa lastbilar 
få delvis reducerade utsläpp. Men bara med 20 
procent och först år 2020. Företrädarna är ly-
riska över sin egen handlingskraft – nu är pro-
blemen lösta!

Men är de? Det kan ju ingen veta, allra minst 
EU-företrädarna, som ju försökt undvika alla 
beslut på området så länge som möjligt. Och 
det är ju inte säkert att någon verkligen gör 
något. Först skall det kohandlas om vem som 
skall göra vad, sedan om vem som skall börja 
och sedan får man väl räkna med att någon fus-
kar ungefär som med in ationsvillkoren. Och 
några sanktioner blir det förstås inte, utan det 
hela kanske bara rullar vidare enligt ”business 
as usual”.

Sannolikt - förny
Handeln med utsläppsrätter verkar närmast 

komisk. En del företag har fått så stor tilldel-
ning att man kan tjäna grova pengar. Och inte 
minskar detta utsläppen ett dugg. Vitsen med 
utsläppsrätter är ju inte att de som har mycket 
pengar skall kunna ”köpa sig fria” och fortsätta 
som vanligt. Utan att det skall  nnas så få ut-
släppsrätter att utsläppen minskar. Men detta 
verkar man inte ha fattat inom EU.

Sverige, mönsterlandet på miljöområdet – vi 
är så bra att vi egentligen inte behöver göra nå-
got. Och i vart fall behöver vi inte börja före 
någon annan. Kanada (ve och fasa) släpper ut

tre gånger så mycket enligt statsminister Fred-
rik. Att sedan svensken konsumerar 60 gånger 
så mycket energi som en afrikan – ja, sådant är i 
det närmaste irrelevant. Kanada i sin tur jämför 
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yelsebart

sig med USA och behöver då förstås inte hel-
ler göra något och George W behöver självklart 
inte göra något, eftersom utsläpp är en funda-
mental amerikansk rättighet. Är man världs-
ledande så är man och det skall gälla på alla 
områden. Förre vicepresidenten Al Gore verkar 
tycka annorlunda, men han är nog en ropande 
röst i öknen. I vart fall så har han säkert fått nog 
av det politiska rävspelet.

På hemmaplan har vi fått en ny miljöminister, 
som nästan verkar överambitiös. Alla problem 
skall lösas omgående över hela klotet och det 
är han själv, Andreas, som skall genomföra det 
hela. Men bakom honom  nns ju ingenting och 
sedan ingenting och sedan kommer Maud, som 
vill att vi skall satsa på svensk rymdturism från 
Kiruna. För denna hade nu blivit så billigt, en-
ligt Maud, bara 1,4 milj för en uppstigning (tidi-
gare kostade det visst 100 gånger så mycket).

Kärnkraften förnyelsebar
Och Chirac i Frankrike vill ha kärnkraften 
klassat som förnyelsebar. Och det stämmer ju 
– bygger man nya reaktorer inom de gamla 
reaktorskalen, så är ju verksamheten klart för-
nyelsebar. Svensk kärnkraft är ju ett under av 
logiskt handlande.

När man beslutade om avvecklingen 1980, så 
byggde man först ut till det dubbla och sedan 
har man fortsatt med detta innanför be ntliga 

inte ville ha reaktorer mitt inne i den danska 
huvudstaden.

Svensk kärnkraft är så säker att det är när-
mast löjligt att inte fortsätta att ”avveckla” den 
(dvs att bygga ut). Det var visserligen nära en 
härdsmälta nyligen i Forsmark, men systemen 
fungerade ju. Och att en terrorist skulle kunna 
kidnappa en anställd, sminka upp sig och sedan 
cykla in förbi vakten i Forsmark (när denne sit-
ter och slappar och läser Fantomen) och sedan 
spränga sönder hela kommandocentralen – ja, 
detta är så osannolikt att det aldrig kan bli sant.

Och skulle det ändå inträffa så träder alla sä-
kerhetssystemen i funktion, och skulle det ändå 
bli en härdsmälta så kommer ingenting ut i om-
givningen, och skulle något ändå komma ut i 
omgivningen så är det helt ofarligt – så länge 
som de rör sig om SVENSK KÄRNKRAFT 
– för denna är ett under av säkerhet. Till skill-
nad från exempelvis Harrisburg, som ju också 
var osedvanligt säker, sannolikheten att något 
skulle hända där var mikroskopiskt liten ända 
tills det hände. Och att det då skulle kunna hän-
da EN GÅNG TILL – ja, den chansen är ju så 
löjligt liten att den inte behöver beaktas – i varje 
fall inte i Harrisburg.

Om Sverige vill gå före?
Vad skulle då Sverige kunna göra på det för-
nyelsebara energiområdet om man nu verkligen 
ville? Jo, solkraften är tydligen lösningen. 90 
procent av nuvarande energi på klotet kom-
mer från icke förnyelsebart – det borde vara 
tvärtom. Men decennierna går och oljeindustrin 
motarbetar allt. Några politiker med integritet 
måste peka ut färdriktningen.

Sätt upp några solkraftverk i Saharaöknen, 
tekniken  nns redan, transportproblematiken 
likaså. Använd SIDA-pengarna och skydda allt-
sammans med den speciella insatsstyrkan, om 

man nu inte kan få FN att  xa det hela. Erbjud 
omgivande stater gratis kraft och när man ser 
att det hela fungerar – starta expansionen. Det 
 nns ju hur mycket mark som helst, inga som 
helst miljöproblem och obegränsat med solljus. 
Växthuseffekten är löst.

Men tro bara inte att klotets miljöproblem 
skulle vara över i och med detta. Får vi tillgång 
till obegränsad energi kan vi  ytta på i stort sett 
all materia. Ekosystemet kan kollapsa bara av 
detta. Gifter sprider sig i alla system, ozonhålet 
kan göra oss sterila etc.

Varför hålla på med genmanipulerade grödor, 
monstertjurar, plantera contortaskog som blåser 
ner vid första höststorm, skövla regnskog i ra-
sande fart och bygga gasledningar på havsbot-
ten, när vi kan syssla med något så konstruktivt 
som solkraftverk i öknarna.     ❑

Jag har fått min trotjänarcykel transport-
skadad på  yget. Önskar köpa framgaffel 
samt randonneurstyre till Miyata 1000 (al-
ternativt hel cykel). Helst årsmodell 89–91 
för rätt färg (steel blue S14) och med lödd 
gaffelkrona.
Kontakta Jan L, tel 0225-71 11 66
E-mail jan.0225711166@telia.com

Nya danska
kortguider
● Över Danmark har det under lång tid funnits goda kartprodukter över 
skyltade cykelturistleder. Kartorna (korten på danska) har producerats av 
länen (amterna) och SCS har förmedlat alla via beställningslistan.

Vår broderorganisation Dansk Cyklist Forbund har nu fått överta denna 
uppgift och de tidigare 14 kartorna blir nu i stället 8 st guideböcker, som 
kommer att vara klara kring 1 maj ( nns med på nya beställningslistan).

Varje del består av ett texthäfte + en karta i skala 1:100 000 som dess-
utom är inplastad. Grundkarta är danska Lantmäteriets detaljerade kart-
bild, som är alldeles utmärkt. Ledvägarna är angivna med asfalt, grus och 
cykelvägar ungefär som våra egna kartor.

Guidehäftet innehåller detaljkartor över de större tätorterna, servicein-
formation och sevärdheter uppdelade på teman och ”rutter”. Det enda man 
saknar är väl egentligen ett försök till någon form av kvalitetsbedömning av 
de olika avsnitten. Allt kan ju omöjligt vara lika intressant.     ❑

byggnader. Man har visserligen lagt en liten re-
aktor i malpåse, men den går ju snabbt att åter-
starta. Och orsaken var ju endast att danskarna 

Efterlyses

Trädgränsen är på väg i god fart uppåt 
fjällsidorna. Skall den fjällnära skogen 
kunna lämnas i fred? Eller skall allt ex-
ploateras, för att vi även i framtiden 
skall kunna få 50 kilo meningslös reklam 
i våra brevlådor varje år?

Cykla längs Göta kanal
”Originalpaketet”

10 000-tals

cyklister kan inte ha fel!

För mer information och bokning kontakta –
Karlsborgs Turism AB • Tel 0505-173 50
info@karlsborgsturism.se

www.karlsborgsturism.se

Boka vårt omtyckta cykelpaket som visats
i TV-programmet Packat och Klart. Hela sträckan
omfattar 151 km och är uppdelad i fyra etapper.

I paketet ingår logi med helpension. Äventyrsturen på Karlsborgs
Fästning, cykelkarta, termos och liten kylväska.

Period
Startdagar 17/5–6/6 samt 18/6–26/8


