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Brysselspetsar
n morgon i september hörde jag
en intervju med Isabella Lövin

om ett s.k. utvecklingsår, som Mil-
jöpartiet flaggat för i budgeten. På

en ganska så snorkig fråga tyckte
jag mig av svaret förstå, att det
hela rörde sig om att knyppla. Nej,
så var det inte, utan att efter tio års
yrkesliv kunna vidareutbilda sig till
t.ex. legitimerad sjuksköterska el-
ler behörig ldrare, båda bristyrken,
med ersättning lika med A-kassa.
Var detta verkligen vettigt, ffigade
reportern.

Det var precis vad Vera Sundberg
kunde göra och gjorde på sin tid
med familj och försörjning att tiinka
på. På den tiden hette det att stu-
dera med B-avdrag,lika med halva
lönen. Även då var det en skriande
brist på högstadielåirare, som löstes
på det hzir sättet. Skulle det vara så

oklokt nu? Förslaget kom i alla fall
med i budgeten om än i rejiilt bantat
skick.

Apropå spetsknyppling. Liksom
mönsterstickning åir det byggt på
matematik, en kvinnlig sådan. In-
trikata mönster fordrar eft högst
speciellt sätt att göra komplicerade
uträkningar på, vilket kvinnor gjort
i alla tider. Och visst har man tjä-
nat pengar även på spetsar, bryssel-
spetsar var dyrbara ting, och även
i Vadstena var spetstillverkning
en inkomstkälla. Idag betingar en

mönstrad äkta handstickad norsk
lusekofta ett svindlande pris. Och
i Belgien har man fortfarande na-
tionella tävlingar om den vackrast
knypplade spetsen.

Mitt första jobb och vad hände
sen? Några medlemmar ger svar.

Vera Sundberg rir känd som vårt
konsumentombud och skriver de

uppskattade konsumentartiklama.
Men vad var hennes första jobb, och
hur blev hennes yrkesliv? Det får vi
veta i det hrir numret. Och att en av
våra mest kända brottmålsadvoka-
ter iir medlem i vår förening kanske
inte alla känner till. Bertil Dahlberg
ansvarar för föreningens bridgeda-
gar, men vem visste att han liirt rys-
sar spela på lotto?

Trevlig läsning!

Agneta Liljedahl
Redaktör

I egenhändigt stickad
kofta.

AKTUELLT
uÅrueosMöTENA
På grund av ökade kostnader måste vi
hoja avgiften till80 hronor.
För planeringens skull glöm inte att
anmdla dig senast mandag formiddag
fore tisdagarnas månadsmöten.

Ring eller mejla till Mona Öhnfeldt,
tfn 073 092 56 65 eller e-posr

mona. ohnfeldt@comhem.se eller

Anna-Lena Gilgen, tfn073708 4l
53 eller e-post anna-lena.gilgen@

comhem.se

JULLUNCHEN
Det finns fortfarande platser kvar till
vår traditionella jullunch på Eriks-

bergs Feswåningar. Kostnad ftir
medlemmar fu 450 kronor, for övriga

650 kronor. Bindande anmälan görs

till Anna-Lena Gilgen tfn 073-708
41 53. Beloppet sätts därefter in på

bankgiro 268-6244 med deltagarens

namn.

SOM VANLIGT
Beträffande månadsmötena och stu-

diebesöken:

Benla hebt i ftiraäs till ftire-
ningens b anhgir o 2 6 I - 6244,

Ange namn, ahtiaitet och datum!
Det går dven att betala kontant eller

med swish vid ankomsten.

Läs mer på Hemsidan och i

Höstprogrammet!
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Agneta Liljedahl, fel. 070-797 1234 Kerstin Tideblad Särnef Stig Carlsson, Birgitta Burman,
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Från årsskiftet kommer tyvärr avgiften för månadsmötena att höjas till 80 kronor; vilket
trots allt är mindre än en biobiljett. Orsaken är vära ökade omkostnader. Vi har firat att
SPF Seniorerna fyller 80 år och aldrig har ett månadsmöte varit så välbesökt.

Styrelsen
Föreningens sryrelse har haft wå
möten hittills under hösten. Olof
Björlin har som juridisk expertis
varit behjd,lplig med att omvandla
väntjänstens stödftirening, som i
och med nya stadgar blivit en re-
surs ftir hj:ilpverksamhet for aldre
på Östermalm. Med Viveka Friber-
ger som huvudansvarig har också
mycket möda lagts ned på att värva
nya medlemmar. Vad detta initiativ
leder till är ännu for tidigt art rap-
portera om.

Ordföranden och vice ordforan-
den har deltagit i en ordfiirande-
konferens och pensionärsrådet har
haft fera möten.

Som vanligt sköter styrelseleda-
möterna omsorgsfullt sina respekti-
ve ansvarsområden, vilket ftirhopp-
ningsvis kommer medlemmarna till
gladje.

En del framkommer i rapporrerna
på dessa sidor.

Månadsmöte den
17 september
Efter att de mer än 60 närvarande
medlemmarna firat ftirbundets 80
år med bubbel och läckra snittar
tog journalisten Henrik Brors vid.
Vi fick ta del av hans över 50- åriga
kunskapsbank om Europa. Dagens
ämne var Ett Europa i Kris. Initierat
och med glod analyserade han upp-
och nedgångar ftir det europeiska
samarbetet, forst som en inre mark-
nad ftir de västliga länderna. När de

östliga f.d. sovjetstaterna kom med,
blev det svårare att finna en gemen-
sam linje. Man var inte forberedd
på meningsskilj aktigheter.

Henrik Brors. Foto Agneta Liljedahl.

Den stora flyktingvågen same

mycket på sin spets, och nu är Brex-
it den stora stötestenen, som dess-

utom bestulit samarbetet på både
tid och pengar.

Trots alla svårigheter och me-
ningsskiljaktigheter inom många
områden har dock aldrig stödet
fttr EU varit större än nu. Vare sig
Trump, Putin eller Brexit har for-
mått slå hål på sammanhållningen
mellan de 27 medlemssrarerna.

Problemet med Brexit har funnits
inbyggt ända från borjan. Britterna
dras med sin historia som världs-
härskare, som de har svårt att släppa.

Att lyssna till engelsk TV klockan
11 på kvällarna är mer spännande
än \flest \Wing enligt Henrik Brors,
som trots allt är optimist.

Agneta Liljedahl

Krigsarkivet
SPF Engelbrekt har besökt Krigs-
arkivet, dar framfor allt kartor av

militärt intresse bevaras men också
kopparstick, tuschteckningar och
akvareller, och har ftirvaras även
dagböcker, skrivböcker, rullor, for-
ordningar av militärc intresse, bl.a.
gällande soldattorpens underhåll
och utrustning. Vi visades err an-
tal utsökt konstntuliga tuschteck-
ningar, en del utforda av kadetter.
Många av dessa bilder har tillkom-
mit senare som propaganda. Det
ledsna liggande lejonet omgivet av

gråtande putti, som ritades efter att
krigslyckan vdnt fiir Karl XII, hade
vdl inte detta syfte. Kartan över Sve-

riges koloni i Delaware fcirbryllade
på grund av sin ftrgsättning, då flo-
den målats grön (hav blått ) enligt
dåvarande principer. Har du några
militärer i din släkt finns mycket
information att hämta på Fkigsarki-
vet, så passa på innan det flptar till
Arninge efter nyår.

Vera Sundberg

Det ledsna lejonet på Krigsarkivet. Foto
Vera Sundberg.
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Att många av våra medlemmar tycker om att rora på sig har några av höstens aktiviteter gett prov
på. Vandringsgruppen harglädjande nog fått många nya deltagare. Bilderna från första månaOs-
mötet talar för sig själva. Låt er som kanske inte alltid rör på er inspireras!

Höstens första Höstens första
vandring
Himlen var gråmulen ndr vi borjade
vår vandring f.* Bredang ,ill Lrlj.-
holmen. Men så efter Pettersb.rg.-
vdgen i M:ilarhojden med alla sina
fantastiska villor, som klätrar upp
efter branterna och Bellmanstaqm,
dar vi vilade en stund vid denna kålla,
kom solen fram. Vid Udden kundevi
sitta ute och äta våra räkmackor, som
yar resultatet av det årliga bidraget
till vandringsgruppen. Sol och utsik
över Mdlaren.

Framme vid Vinterviken och No-
belanttggningen kunde vi konstatera
hur fint upprustad dalen ä med sina

)ppiga koloniträdgårdar. Sista biten
gick langs den spegelblanka sjön Tre-
kanten. Roligt att flera nya vandrare
kommit till!

Agneta Liljedahl

månadsmöte
Mycket tack vare att hon lan så många
stockholmare att simma har Kickan
Ericsson i programgruppen etr ena-
stående näwerk. Denna gång var det
sjukgrmnasten Katarina Pal hon över-
talat atr komma till höstens forsta må-
nadsmöte ftir att tala om och demon-
streravad rörelseglädje dr. Och hur bra
det dr for både kropp och knopp.

Rörelseglädje för Göran Däcker med
beundrande hustru.

Vem kunde ana att detta var möjligt? Bra
för både kropp och knopp.
Foton Agneta Liljedahl.

På utflykt i

Uppland

museet, d:ir $rnden fran de olika ut-
grär.ningarna visades i vackra mont-
rar. Vår guide berättade om de mak-
tiga män som bott och begraws hdr
på j:irnåldern. De relativt å fynden
vittnar om rikedom och makt. En
modell av Kungsgården, vars storlek
var imponerande, sryrke dema.

I Rikssalen på Uppsala slott fick vi
sedan en snabbkurs i svensk histo-
ria från Sturemorden och Dromning
Kristinas tronavsägelse till Dag Ham-
marskjölds barndom. Lokalerna an-
vdnds i dag till stora fester, vilket den
otidsenliga baren under em kungapor-
trdtt vittnade om.

Färden gick vidare il \fih ett verk
ligt "sagosloft", där lunchen avåts i
Folkhögskolans matsal. Lyckliga de
ungdomar som far studera i denna
vackra miljo vid Mdlaren! Vår skick-
liga chauffur forde oss sedan till H:ir-
keberga kyrka med sina vdlbevarade

valvmålningar som aldrig i morsats
till de framskrapade vdggmålningarna,
varit överkalkade. Ddr fick vi av en vdl-
talig guide repetera, via Albemus Pic-
tors målningar, den bibliska historien
med den gode Abel och den ondsinte
Kain, Jona i medeltidsldäder, blek och
forskramd sedan valfisken spotrar ut
honom. Argl* och djavlar samsas i
humoristiska målningar. Den röda
fårgen har ryvdrr oxiderat ti-ll wart,
varftir skdrselden tycls ha slocknat.

De flesta hade nog som skolelever va-
rit i Gamla Uppsala och beundrat el-
ler t.o.m. klättrat upp på de ffe stora
Kungshögarna - forbjudet idag - och
kanske druckit choklad på Odins-
borg, ddr vi i dag fick en valbehovlig
smörgås efter morgontidig avfrird fran
Stockholm. Ddremot var det nog inte
många som besökt det 19 år gamla

Livets hjul, takmålning i Härkeberga
kyrka. Foto Vera Sundberg.

Vera Sundberg

Sjön Trekanten. Foto Agneta Liljedahl.
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Vid kassan i lilla ICA "Humlan"..en söndagseftermiddag tycker jag mig känna igen
personen som står bakom mig. Är det inte Leif Silbersky, §veriges ,"rt kända brott-
målsadvokat? Honom har jag velat intervjua ända seOaå lag började med ,,Bladet,,.

Att han är medlem i vår foren-
ing vet jag, och jag dristar mig
till att fråga honom rakt på sak,
och till min fiirvåning svarar
han vänligt "furg mig, så ska vi
nog hitta en dd".

Redan på gatan ser jag Leif
Silbersky komma gående med
sin karaktäristiska gång, som
jag känner igen efter att ha sett
de tre TV-filmerna om honom.
Klockan dr inte riktigt mötes-
tid än, så jag går en liten runda
innan jag tar hissen upp till
hans kontor. Leifs rum är inte
stort men personligt opretenti-
öst, näsr intill bohemiskt med
hcigar med böcker och doku-
menttrayar på golvet längs ena
långväggen.

Leif Silberskys allra forsta jobb var
på Kockums i Malmö som spring-
pojke, när han var 15 år. Han tog
det flir att tjäna pengar. Något av-
tryck for livet gjorde det inte.

Däremot gjorde Cirkus Zoo det.
Leif hade sett cirkus på dansk TV
och blivit tagen. Han lyckades ä
hj:ilpa till på cirkusen. Cirkuslivet
frestade, men efter att ha insett att
han inte klarade mer än tre bollar i
taget och inte heller att gå på lina,
insåg han att cirkus inte var hans
framtid. Men intresset finns kvar.

Sin värnplikt gjorde han ett år
vid A3 i Kristianstad, men det var
stridspilot han ville bli. Alltså sökte
han till flyget, klarade alla teoretiska
prov, men det visade sig att synen
inte räckte. På den tiden fick en pi-
lot inte ha glasögon. Så även den
drömmen sprack.

På TV gick serien om Perry Ma-
son, sinnebilden av en skarp för-
svarsadvokat, som kan få den verk-

Leif Silbersky på sitt kontor Foto Agneta Litjedahl.

lige brottslingen att bryra ihop i
vittnesbåset och erkdnna. Leif be-
stämde sig ftir att börja lasa juridik.

Han är dldst av S,ra syskon, tre
bröder och en syster. Hans år hade
en textilafår i Malmö. Han hade
i forsta hand räknat med att Leif
skulle ta över efter honom och blev
förstås ftirst besviken över sonens
yrkesval. Hans näst aldste bror steg
in i hans stdlle i firman.

Studierna borjade i Lund. Jurist-
utbildningen genomgick under den
har tiden en moderniseringspro-
cess, och man hade kommit längre i
Stockholm. Det gjorde att Leif flyt-
tade dit och avslutade sina studier
på rekordtid 1962. En kort tid som
åldagare, biträdande stadsfiskalsas-
sistent, gjorde att han ftrrstod att
den disciplinen inom yrket inte pas-
sade honom.

I stdllet borjade hans nu vdldoku-
menterade advokatkarriär. Först hos
Henning Sjöström som notarie med

jur.kand. Efter sju år, nu som
advokat, öppnade han egen byrå
1970. Familjerän var då hans
mesta uppdrag. På BO-talet fick
han fler och fler äl som brott-
målsadvokat, och det dr framfor
allt som sådan han blivit kind.

Nar Sveriges Television kon-
taktade honom for am göra ett
entimmesprogram om honom
blev han mycket smickrad. Vem
kunde ana am det skulle bli
tre, säger han. Samarbetet med
Tom Ahland betraktar han som
ett jobb på högsta professionella
nivå. Nära vd.nner blev de inte.

Däremot talar han med värme
om hur han och Ove Svedelid
skrev mer dn 20 [riminalroma-
ner om advokaten Samuel Ro-
senbaum tillsammans. Tre av

dem har blivit film.
Har det inte varit en väldigt man-

lig värld som du arbetat inom, und-
rar jag. "Du skall yera, aft det är
bara de mest spektakulära ållen
som blir kända, och det är då ofta
män som är inblandade. Men även
kvinnor kan vara våldsverkare och
misshandla varandra".

SPF visar sig vara ett rätt diffust
begrepp. Anledningen till att Leif
är med i SPF Engelbrekt är att han
håller sig ä jour med hur vanliga
pensionärer har det.

Vid 81 års ålder arbetar Leif Sil-
bers§ fortårande så där 8 timmar
om dagen, glömmer inga namn och
spelar bridge med sin hustru som
partner, ibland även tdvlingar, pä
sin fritid.

Och handlar tillsammans med
henne på ICA "Humlan".
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Vera Sundberg tillbringade tillsammans med sin äldre bror och barnjungfru flera somrar hos mor-
morsmor Orsaken till detta var att hennes båda föräldrarvarförvärvsarbetande, något som var i

högsta grad ovanligt pa trettiotalet. Att dottern skulle få ett yrke var självklart.

Mamma Maj var en av de {tirst ut-
examinerade kvinnliga arkitekterna i
Sverige. Pappa Mauritz Sisefs§ var
läkare med egen praktik på Birger

Jarlsgatan, d:ir ämiljen oclså bodde.
Vera borjade i Statens Normalsko-

la ftir flicko r 1939. Hennes fordldrar

ryckte att deras barn skulle pröva
på arbetslivet under sommarloven.
Veras ftirsta jobb blev alltså hos en

sldkting som impomerade Cerdna-
klockor från Schweiz. Märkligt nog
utan armband, och det var hdr Yera
kom in i bilden. Hon monterade
svarta och bruna armband på herr-
och damklockor. Flickldockor fick
vita eller röda band.

Vera visste tidigt vad hon ville bli,
och det var inte arkitekt utan teck-
ningsldrare.

Hon hade ndr hon var såd:ir l+15
år tyckt det var jätteroligt am under-
visa sina yngre kusiner. Hon had,e

kdnt att vara ldrare var något som
passade henne.

Efter studenten sökte hon dll
Konstfaclakolan men korn inte in.
"Och tack och lov ftir det", sdger hon

idag. "Tänk att ha kanske en handfi.rll
intresserade elever och resten, som
kastar papperstussar på varandra".

I stallet sökte hon till folkskolese-
minariet flir flickor på Maria Prdst-
gårdsgata. För an to**, in dar
måste man ftirst ha praktik. Efter att
ha varit au pair i Schweiz forrsatre
hon som fritidsledare i bl.a. Gustav
Adolfsparken.

Förutom praktik skulle de sökande
skriva en utforlig levnadsbeskrivning
och ge en provlektion. Vera minns
att hennes tre ämnen var att beskriva
en konservöppnare, att rita ett träd
så att man såg vilket och att spela på

orgel och sjunga till.
Vdl antagen fick hon komplettera

med syslojd, gymnastik med lek och
idrott och trädgårdsskötsel. Hon
laste också pedagogik, metodik och

ry'ik.

Eleverna fick ge provlektioner som
betygsattes. Vera var bl.a. i en B2
skola i Bodcyrka. Skolan var inrymd
i ett gammaldags rödmålat hus. Mat
lagades av en dldre kvinna i skolans

eget kok. Barnen stod i ko vid spi-
sen och fick sina tallrikar, och man
tackade Gud ftir maren.

Så kom efter 2-års studier exa-
menslektionen. Den bevistades av
rektorn vid Nl.torpsskolan, som blev
så fortjust över Veras insats att hon
genast fick anstallning.

Nytorpsskolan var en ltjrsöksskola,
dd,r Vera stannade i tre år. Hon fick
fria hdnder och resurser att utforma
undervisningen och uwecklade bl.a.
ett samarbete med Carlo Derkert på
Moderna Museet.

Det var stor brist på hogstadiela-
rare. Vera beslcit sig ftir att satsa på
detta och ldste in zoologi, botanik
och biologi och senare kemi. Ndr
hon ldste geografi träffade hon sin
blivande man.

Vera blev hogstadielarare i naturve-
tenskapliga dmnen. Hon fick anstdll-
ning vid Å,rstaskolan 1953 och stan-
nade dar till sin pension och t.o.m.
langre. Karridrstegen var given fran vi-
karierande, vice adjunkt till ordinarie
adjunkt och lönesdttningen var given.

Vera med storebror och moderiktig mamma. Nybliven biologilärare.

forts. nästa sida

Vera 2019
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De som spelar bridge med SPF Engelbrekt känner Bertil Dahlberg. Han ansvarar för vår brid-
gesektion. Varje måndag mellan ett och tre träffas de 24 deltagarna. lntresset har varit så stort,
att man har fått söka sig större lokaler: Men få vet nog att Bertil även till yrket ägnat sig åt spel.

Bertil Dahlberg
är en mycket
berest man på

79 är, fbdd i
Uppsala men
uppvuxen i Fal-
kenberg.

Där fick han
sitt forsta jobb
på en bilverk-
stad. Som extra-
jobb lackerade

han om sin pappas bil och fick 1958
som tack låna den ftir en 14 dagars
resa till Tyskland tillsammans med
en kamrat. De tältade och var båda
språkintresserade och mycket ny-
fikna på omvdrlden. Den resan gav
blodad tand.

Efter avslutade studier på merkan-
tilteknisk linje i Göteborg blev det
jobb i Stockholm som offertingen-
jör på ett plattsättningsbolag. Han
lämnade bl.a. offerter på fera tun-
nelbanestationer och på Fredhåills-
tunneln.

1964 gifte han sig med Gerd.
Med barn blev deras lilla lägenhet
ftir trång, men det var alltfor svårt
och dyrt att byra dll större lagen-
het i Stockholm. Det blev fytt till

Karlskoga och jobb på ftirsäljnings-
avdelningen i Bofors med i huvud-
sak exportafftrer och mycket resor
till olika delar av världen. Och så

fortsatte det. Åter i Stockholm som
exportfiirsdl jare päAGA fanns kun-
derna i Sydamerika och klippiga
bergen i USA, Sydafrika och flera
länder i Europa.

På Hugin kassaregister kom han
i kontakt med spelindustrin. Tysk-
land var den största marknaden. Där
har varje delstat et eget lottobolag,
så det blev 15 potentiella kunder
dar. Bertil grundade darfor ett dot-
terbolag i Hamburg, och tyska blev
som eft andraspråk fiir honom.
Ä, Dge startade Bertil ett eget

konsultbolag i spel-
branschen. Många av de

nya länder som uppstod
efter Sovjetunionens
sönderfall och många ut-
vecklingslander behövde
hjalp med am srarta egna
tips- och lottobolag. Det
gåillde att lägga upp sys-

tem, skaffa utrustning,
finansiärer osv. Stora
projekt med engage-

mang också i driften av

verksamheten blev det i Georgien
och i Uganda, där man inte hade
råd att betala konsultkostnaderna i
kontanta medel utan erbjöd i stallet
delagande i bolaget.

Under sitt yrkesliv har Bertil be-
sökt 98 länder och har fortfarande
vd.nner lite varstans i vdrlden.

Idag bor han tillsammans med
hustru Gerd på Birger Jarlsgatan.
De reser ofta tillsammans, men
somrarna tillbringar de i sommar-
huset i Halland. De spelar båda
bridge. Bertil leder SPF Engelbrekts
bridgesektion, som är en mycket
trevlig klubb där alla trivs.

Birgitta Burman

Bertil Dahlberg.

Bridgehand med budbrickor:

När Vera fyllde 65 och skulle
sluta, ville hon gärna vara kvar ett
år till ftir att som klassflireståndare
ftilja sina elever i årskurs 8 till 9-an.
Det blev nej. Stadsdelsnämnden
svarade att hon inte fick sitta som
en "propp" i systemet. Men - vid
midsommar ringde en skamsen rek-
tor och bad henne komma tillbaka
ett år till.

Vera anser att under hennes tid
som lärare borjade forfallet när

skolminister Göran Persson kom-
munaliserade skolan, och det stän-
digt blev nya läroplaner. Hon glom-
mer inte den unge inspektören, som
skulle kolla hennes undervisning
under en biologilektion. Uppflugen
på en bank kritiserade han hennes
undervisning. Den gav alldeles for
litet plats for elevinflltande.

Förutom att skriva i Engelbrekts-
bladet har Vera i många år skrivit
meddelanden wå gånger om året till

Nordiska museers folklivsarkiv.
Hon har också gett pedagogiska

tips till flera olika lärartidningar.
Och - det är Kerstin Tideblad

Särner, skolkamrat från småskolan
och mångårig kollega på Årstasko-
lan, som lockat Vera till vår SPF-
fr;rening.

Och allt går igen - Veras domer är
arkitekt som sin mormor.
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Miljöfragor har nu äntligen på allvar kommit på tapeten. Vera Sundberg skrollar i R & Rs artiklar
och ger oss det senaste om vad som gäller Att plast måste fasas ut är ett måste, men hur det
skall gå till på t.ex. våra sjukhus som verkar använda plast till allt engångsm aterial?

Plast
Att plasten hamnar i världshaven
är inte plastens fel, utan felet lig-
ger hos personer, lander och före-
tag, som dumpar plasten i havet.
Med battre återvinning skulle bil-
den av den numera utskällda men
praktiska plasten nyanseras. Kon-
sumenternas osäkerhet om den är
återvinningsbar eller om den är
ren nog gör att vi är dåliga på att
återlämna plast. En experr på åter-
vinning råder oss am lägga all plast
i återvinningen. Den nedbrytbara
plasten borde v?il då vara ert alter-
nativ. Tyvärr tar den flera år i ma-
gen på en val eller i en kompost
för att brytas ner. Hög remperarur
och rätta bakterier behövs ftir att
den snabbt ska brltas ner. Förde-
larna med många av våra plastfor-
packningar som livsmedel siiljs i:ir
att de håller varan ätlig berydligt
längre, och utan plasten skulle
mat förfaras, vilket är ännu sdm-
re för miljon. Mycket plasmvfall
bryts ner till mikroplaster. Vi äter,
dricker och andas in mikroplaster
motsvarande ett kreditkort varje
vecka. Detta måste bli en väck-
arklocka for världens politiker.
\f§fF vill stoppa alla utsläpp av
plast genom lA0 0/o återvinning!
Tygkassen tillverkad av ekologisk
bomull är inte ett bättre alterna-
tiv än plastkassen under ftjrut-
sättning att plastkassen används
som soppåse. För att tillverka en
bomullskasse åtgår stora mängder
Yatten, bekämpningsmedel och
gödsel. Den bör användas minst
150 gånger för att motsvara det
avtryck i miljOn som en plastkasse
gör.

Alternativ till Alternativ till
komjölk kött
Andra mjölksorter är i dag populära
som alternativ till komjcilken. Men
även dessa har sina nackdelar. Ett
enda glas mandelmjölk kaver 74
I vatten att producera. Miljömäs-
sigt är havremjölk bäst och den ko-
mjölksom används och inte hamnar
i matspillet på grund av bäst- fiire
datumet.

Rödbetssaft
Den nya hdlsodrycken är rödbetsjui-
cen. Nitratet i saften kan öka syre-
upptagningen och sänka blodtryck-
et. Men Livsmedelsverket varnar frr
att inta för stora mängder, då flera
juicer i handeln överskrider gränsen
for vad man bör å i sig. Drick med
måtta, en del juicer innehåller min-
dre nlttiga tungmetaller.

Enligt Sifo ligger antalet vegetaria-
ner och veganer på stabilt 6 o/o. Da-
remot har antalet svenskar som vill
dta vegetariskt en eller flera gånger i
veckan ökat. Därfor arbetar många
ftiretag med att tillverka vegetariska
korvar och hamburgare. Flera pro-
dukter finns nu i handeln och flera
kommer sdkert. Gula ärtor som kan
odlas i Sverige är en bättre råvara än
soja. Problemer är att ä bort ärts-
maken.

Palmolja
Majoriteten av vdrldens palmolja
kommer från Indonesien och Malay-
sia, där stora arealer av regnskog har
huggits ner for att odla oljepalmer.
Trots all kritik :ir palmolja vanligt i
allt från margarin, bakverk, barnmat
och glass. Oljan anvdnds mycket, ef-
tersom den är billig och har neutral
smak. Många foretag har tagit emot
kritik for atr man använder denna
kontroversiella olja, men svarar att
man anvdnder den certifierade enligt
RSOPOnext, vilket innebdr hårda
krav ftir odling, att s§ddsvdrd skog
verkligen s§ddas, atr svedjebruk
inte fiirekommer och att inga be-
kämpningsmedel anvdnds. Natur-
s§ddsftreningen tycker inte den
certifieringen är tillräcklig och upp-
manar oss konsumenter att inte kopa
varor med palmolja. Av R & R:s un-
dersökning verkar det som alla glas-

spinnar t.ex. innehåller palmolja.

Vera Sundberg
KonsumentombudDet är nyttigt med rödbetsjuice.
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Sist som först
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