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Tänker Riksteatern driva krog?
Mosebacke är utan en enda
skattefinansierad krona,
medan Riksteatern
har allt svårare att få
sin ekonomi i balans.
Riksteatern som finansieras av statliga medel
vill inte använda anslag till nödvändiga reparationer och försöker kringgå sitt ansvar som fastighetsägare.
I stället skjuter man över problemet på Mosebacke etablissement. Men sen när är en enskild

hyresgäst ansvarig för underhåll av bärande
konstruktioner i en hyresfastighet?
Idag kommer det signaler att det ska bli lätttare att tvångsförvalta misskötta fastigheter
från oseriösa fastighetsägare.
Men innan en sådan tvångslag blir verklig är
det risk för att fastighetsägaren Riksteatern skapat ett irreversibelt vakuum på den stockholmska kulturscenen.
Hur kulturutskottet och kulturministern ställer
sig till att det skattefinansierade Riksteatern
tänker ta över Mosebacke Etablissement är
ovisst.
Kanske är det så att Birgitta Englin har egna
ambitioner med Mosebacke Etablissements
scener? Hon är ju också verksam som regissör.
Hon är dessutom ledamot i den kulturkommitté som den borgerliga regeringen tillsatte i juni
2007, med uppdrag att se över kulturpolitiken.
Eller som Marcellus i Hamlet kanske skulle
uttryckt sig idag: ”SoKommentera mething is rotten in the state
Kommentera
of Sweden”.
insändaren.
OLOF RHODIN
• svd.se/
synpunkt
filmare, Stockholm

Läsartoppen
Gårdagens mest lästa
artiklar på SvD.se.
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Riksteatern och dess vd Birgitta Englin har i
olika sammanhang angett bristande säkerhet
som anledning till uppsägning av hyresavtalet
med Mosebacke etablissement. Terrassens golv
är Kägelbanans tak. Med stor belastning på
Mosebackes terrass riskerar, enligt Riksteatern,
taket att falla in.
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Mosebacke etablissement är sedan 40 år tillbaka en fungerande kulturscen och restaurant
i Stockholm. I anslutning till verksamheten
finns också Mosebacke terrass som sommartid
är öppen för olika kulturevenemang.
Men nu tycks Mosebacke etablissement gå i
graven. Inte för att företaget har dålig ekonomi.
Nej, tvärtom.
Mosebacke är just ett sådant företag som den
moderate kulturministern säger sig värna om:
en kulturinstitution utan en enda skattefinansierad krona, till skillnad från Riksteatern som
med minskade anslag får allt svårare att få sin
ekonomi i balans.
Mosebacke etablissement är en unik Stockholmsscen som erbjuder en vid blandning av
musik och icke institutionell teater och är en
kulturell frizon som en levande huvudstad
behöver. Men nu är de uppsagda.
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Prismärkning.

1. Livsmedelsbutiker
fuskar med prismärkning.

2. ”Ungkarlen var bra

att ha vid behov”. Idagseriens sjätte avsnitt.

3. Hjärngympa på riktigt i Braid. Högt betyg
för dataspel.

4. Acars uppehållstillstånd återkallat.

5. 35-årig rymling kände död kvinna i Hallstahammar.

Alla inom Humanisterna är inte ateister
Jan Björklund.
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Har Sverige
rätt skolminister?

LEIF KARLSSON

Enskededalen

Bra rutet Björklund,
lita inte på docenten
SR:s morgoneko (28/8)
bjöd på en het debatt mellan utbildningsminister
Jan Björklund och en
docent i pedagogik. Här
fanns helt olika uppfattningar om svenska skolans
kvalitet.
Docenten hävdade utifrån vetenskapliga grunder att den svenska skolan
har en mycket bättre standard än vad som framkommer i dagliga debatter och

Din röst är viktig
MEJLA TILL SYNPUNKT

agnostiker eller har inget
förhållande till något gudsbegrepp. Typiskt är att vi
ser världen som naturlig
snarare än övernaturlig.
Vi anser att det är människans eget ansvar att
leva efter en god etik och
värna mänskliga rättigheter, utan diktat från religiösa dogmer.
Lundborg skriver att
”Humanisterna har propagerat för att biblar på hotellrummen skall bort och
även lagstiftningen som
säkerställer religionsfriheten.” Vi har dock inte propagerat för att biblarna ska
bort. Hotellkedjan Scandic
ville möta sina allt oftare
mångkulturella gäster

Under strecket den 22/8.
Läs den på www.svd.se.

med större respekt genom
att erbjuda ett religiöst
bibliotek med en mängd
olika religiösa skrifter och
inte peka ut en viss religion som ”finare” än alla
andra.
Humanisterna reagerade mot Svenska kyrkans
maktspråk då de hotade
med en bojkott värd mil-

jontals kronor om inte
Scandic omedelbart återplacerade biblarna. Så agerar en organisation som är
van att ha tolkningsföreträde. Förr hotade man
med Guds, nu med ekonomiska straff.
Inte heller vill vi avskaffa religionsfriheten. Tvärtom vill vi värna den, inte
minst barnens rätt. Tyvärr
kan den nuvarande lagstiftningen uppfattas på ett
sätt som försvårar detta.
Det är detta vi velat
uppmärksamma.
CHRISTER STURMARK

ordförande Humanisterna
PATRIK LINDENFORS

forskare i evolutionsbiologi vid
Stockholms universitet

Två kvinnor skriver
på debattbloggen
Newsmill att de gärna
vill bli tagna hårt.
Jaha, men om det nu
handlar om bejakande av
sin sexualitet och att
våga erkänna att en dras
till dominanslekar, så är
det väl grundläggande
att vi blandar in just den
jämlikhet som Gyllenhammar och Zandén är
så rädda för? Ägnar en
sig åt sådant sex bör en
vara fullt medveten om
att utan kommunikation,
samförstånd, respekt,
tillit etc. från alla inblandades håll blir det inget
annat än katastrof.
HOE-LOOKING MAN

beskrivningar. Ministern i
sin tur argumenterade utifrån enkäter samt rapporter från verksamma inom
skolväsendet, från föräldrar, från näringslivet m.fl.
att en snar standardhöjning behövs i skolan vad
gäller såväl kunskaper som
ordning och reda.
Bra att Björklund med
kraft driver sin ambition
om en bättre skola utifrån
dagens bistra verklighet
och inte förlitar sig på
vetenskaplig forskning.
Docentens vetenskap,
vad den nu står för, får ge
sig. Den klara verkligheten talar sitt tydliga språk
för en kvalitetshöjning
inom många områden i
skolan. Det är på tiden att
en förändring nu är på
gång.
HANS G ERIKSON

fd lärare och skolledare, Västerås

Men med facit i handen,
bryr sig Ryssland om
demokrati egentligen?
AVNI DERVISHI

Västerås
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Det har nu framkommit
att skolminister Jan Björklund (fp) på ett felaktigt
och missvisande sätt använt olika forskarrapporter i sin politiska agitation.
Det är allvarligt eftersom
eleverna i skolan ska lära
sig kritisk källgranskning.
Björklund är således inget
föredöme för eleverna.
Tidigare har framkommit att Björklund som officer använt ett grovt kvinnoförnedrande språkbruk.
Inte heller det är något
föredöme. Björklund gav
också sitt stöd för USA:s
anfallskrig i Irak, som
stred mot folkrätten.
Man frågar sig: har Sverige rätt skolminister?

Teologen Johan Lundborg
skriver i SvD den 22 aug
om Hedenius och beskriver dennes åsikter som
föråldrade och oväsentliga
för samtiden, samt honom
som icke-originell och
kanske smygkristen. Dessutom framför han ett osakligt angrepp på Humanisterna. Förmodligen föranleder hans egna religiösa
övertygelse både angreppet och försöket att avskriva Hedenius.
Lundborg talar om våra
medlemmar som ”entusiaster i ateistföreningen
Humanisterna”. Alla av
Humanisternas drygt 5 000
medlemmar är dock inte
ateister. Många kallar sig

Dagens bloggkommentarer

Putin bakom tanken.

Ryssland får inte
annektera andra länder
Ryssland har erkänt officiellt att de ska annektera
delar av Georgien, nämligen Abchazien och Sydossetien. Om Ryssland
verkligen bryr sig om osseter, borde de se till att tillåta Nordossetien att förenas
med Sydossetien genom
att låta dem båda vara fria.
Då hade Ryssland varit
tvungen att ge upp en del
av sitt territorium också,
för demokratin bästa.

Regler En insändare får vara högst 1 800
tecken inklusive mellanslag. Vi föredrar
insändare skickade enbart till oss.

Mat ska man äta,
inte slänga
En ny rapport från Konsumentföreningen Stockholm visar att 27 procent
av den mat folk köper
slängs i soporna. En del av
maten har blivit för gammal, men hela 18 procent
av all mat slängs trots att
den går bra att äta. Det rör
sig om ofattbara 100 kg per
person och år, enligt artikel i SvD den 26/8.
Jag har aldrig kastat
mat, och begriper inte hur
man kan göra det. Aldrig
skulle jag klara av att lägga
mat bland sopor, det är
trots allt livsmedel – inte

Insändarna ska undertecknas med föroch efternamn och bostadsort. Redaktionen vill även ha adressuppgifter.

Mat/soppåse.
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sopor. Livsmedel är oftast
ätbar långt efter utgångsdatum, i en del fall flera år
efteråt. Ännu minns jag
hur häpen jag blev som
barn då jag såg någon kasta mat i soporna.
Jag äter i stort sett alltid
upp den mat jag lagar, och
om jag någon gång inte
orkar äta upp allt spar jag
den självfallet till senare.
Varför kasta mat som man
kan äta? Det är helt obegripligt.

Även om det förmodligen
kommer att ge Sabuni
(och de andra moralisterna) ett fullständigt prydbryt, så är det ett faktum
att BDSM i varierande
grad är ett tämligen vanligt inslag i både kärleksfulla relationer och i människors fantasier. Och
med människor menar
jag både män och kvinnor.
TANGO FÖR ENBENTA

Kommentera artiklarna
du också på SvD.se
• svd.se

7 Frågan i går
Brukar du titta på
jämförpriset när du
handlar mat?
Nej: 8%

HENRIK SCHEUTZ

Fagersjö

Ibland: 14 %
Ja:
78%

Vi förbehåller oss rätten att stryka
i texterna. Insända manus returneras ej.
Mejla gärna in din insändare.
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