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Paul Svensson i mattagen
○○Bildtexten: ”Paul Svensson lagade mat med 

barnen på Årstaparkens förskola”.
Undrar vad det blev? Kanske något hårdflam-

berat?  
Bengt Pettersson, Uppsala 

Parkeringsför-
tillåtelsbud. El-
ler parkerings-
förbudtillåtelse. 
Eller ...
Per Hemgren 

Informativt
○○Den första skylt jag 

möttes av på Sao Paulos 
flygplats.
Mikael Edelstam

Men hur kunde de veta 
vart du skulle?

Tjänsteförmån?
○○När min far och jag i mitten på 

1960-talet besökte Paris ville vi 
bekanta oss med de berömda bok-
lådorna invid Seine. Det var svårt 
att hitta parkering där men till slut 
hittade vi en som vi tyckte var bra. 

Efter cirkaa 20 minuter vid 
boklådorna gick vi tillbaka till bilen 
och såg då att vi hade parkerat på 
en busshållplats. Där höll en polis 
just på att dirigera trafiken förbi 
min bil. 

När jag upptäckte eländet sprang 
jag fram till polismannen och be-
klagade min fadäs. Inga problem, 
sa polismannen, jag fanns ju här. 
När bussen åkt ville jag erbjuda 
den trevliga polisen ett paket ciga-
retter som tack. Tyvärr, sa han, vi 
får inte ta emot gåvor i tjänsten. 

–○Men om jag lutar mig in i 
bilen kan du stoppa paketet i min 
bröstficka.
Ulf Skolling 

Saker som ser en
○○Blev lite rädd i blomsteraffären. 

Bo Gustafsson  

Apropå Jesu 
namn. Det 
borde väl i Her-
rans namn vara 
Israelson.
Gertrud Haglund 

Det är väl bara 
gorillakrigare 
som använder 
schimpan-
sarvagn och 
orangutanks? 
Karin 

Hemligheten 
med Merkel 
är nog allt hon 
uträttar i det 
tyska.
Harry Strand 

När elektri-
kern kollade 
säkringsskåpet 
var där redan 
proppfullt.
Märtha Collin 

Kattresan
○○Läste om Jessica Ritzéns bekym-

mer kring att lämna sin katt över 
ett veckoslut. När vår katt börjar 
ana sig till att även vi funderar på 
att resa bort presenterar han reso-
lut en egen lösning. 
Claes Cassel, Lidingö 

Felsägningar
○○Numera är min farmors felsäg-

ningar begrepp inom min familj. 
Sålunda heter det inte moped utan 
pemod. Och en helikopter är en 
helikopeter. 
Lena Westman, Huddinge Stängt dagtid – nattelje.

○○Visst smakar maten på tallriken 
bättre om råvarorna är eko-
märkta? När vi tror att fiskfilén 
eller köttbiten har vuxit till sig 
utan gifter och antibiotika, utan 
lidande för djur och natur, utan att 
man utnyttjat slavarbetare i fattiga 
länder?

Att eko smakar godare är väl 
lika psykologiskt eller filosofiskt 
betingat som reellt smakmässigt. 
Men märkningen bekräftar vårt 
önsketänkande om en ren värld. 
Det positiva tänkandet överförs 
till smaklökarna och vips har eko-
märkningen blivit en välsmakande 
krydda i maten.

Pangasius, vietnamesisk hajmal, 
är väl inte precis någon delikatess-
fisk. Den blev inte mer attraktiv av 

kritiken mot farmerna, som efter 
torskens kollaps på 90-talet växte 
för snabbt och tvingades tillföra 
både antibiotika och kemikalier. 
Man var fast i en ond cirkel.

Men för drygt fem år sedan hade 
Världsnaturfonden-WWF skapat 
en ny märkning, ASC, Aquacul-
ture Stewardship Council. I våras 
besökte NoN Lofoten och skrev 
om MSC, som märker fiske i det 
vilda. ASC är dess motsvarighet för 
odlade arter, som lax, pangasius 
och tropiska räkor.

För att se det i verkligheten reste 
vi i somras även till Mekongdeltat i 
Vietnam för att titta på ASC-märkta 
pangasiusfarmer. Vi blev tryggare 
efter att ha sett med egna ögon vad 
den gröna etiketten innebär.

Gifter och antibiotika är borta, 
pellets gjorda på vild fisk har bytts 
mot 95 procent vegetabiliskt foder, 
dammarna på land kan inte längre 
förorena floden, och rengörs efter 
varje skörd.

Märkningen hjälper både hand-
larna och våra hushåll att välja. 
Den är vår fjärrkontroll för att styra 
fiskodlarna i tropikerna till mer 
ansvarsfulla metoder. Om EU im-
porterar enbart märkta produkter 
kommer alltfler farmer att följa 
ASC:s regler.

När vi ser pangasiuspåsen eller 
räkorna i frysdisken med gröna 
märket, vet vi att ASC och WWF 
har gett innehållet sin gröna väl-
signelse. 
Peter Hanneberg, text och foto 

Vitfisken som blev grönmärkt
Vattnet i Tan Thuan Dongs fiskodling i Mekongdeltat kokar av växande pangasius. Foto: Peter Hanneberg 


