HISTORISKA MATCHEN

VARFÖR DÅ?

TAGET MOT FLYGET

FLYGET

HHHH Uppåtgående! Svenskarna
köpte, enligt SJ, 31 miljoner tågbiljetter
förra året (+ 5%), reste 622 miljoner mil
(motsvarar 8 000 t/r-resor till månen)
under 5 miljoner timmar. SJ uppger
dock inte vilken planet resenärerna hade
hunnit resa till om företaget även hade
räknat in förseningar i sin statistik.

HHH Vikande (inrikes) och svagt ökan-

STOLTASTE STUND

HHHHH När George Stephenson 1830

HHHHH När bröderna Wright 1903

ställer sig och rattar sin ”Rocket” och
tuffar i gång järnvägshistoriens första passagerarsträcka,
Liverpool–Manchester, efter
att han vunnit rätten att köra
sträckan i en loktävling där
”Rocket” slog bl a den svenske
superingenjören John Ericssons
lok ”Novelty”.

lyckades flyga hela 60 meter med världens första motorplan.
Från det tar det bara 24 år
innan Charles Lindbergh
1927 blir den förste att, på
33 timmar, flyga nonstop
över Atlanten (New York–
Paris).

REKORDSTRÄCKA

HHHH Transsibiriska järnvägen

HHH Vad sägs om London–Perth eller
LA–Singapore – utan mellanlandning.
De nya Airbus ”Ultra Long Range”– planen tillåter nonstop-flygningar på upp
till 1800 mil. Fantastiskt. Men vill vi sitta
still i vår turistklassflygstol – i
19 timmar?

tar dig, sedan den stod färdig 1916, på
sju dygn de 930 milen mellan Moskva
och Vladivostok. Pris: Ca 6 000–12 000
kr/pp, beroende på kupéklass.

H Utrikesresorna. På sträckan Stock-

SVAGASTE LÄNK
KULTURPOÄNG

TOTALT:

de (utrikes). 23 miljoner resenärer lyfte
från svenska flygplatser i fjol. 7,6 miljoner av dem flög inrikes (– 3,5%) och 15,8
miljoner utrikes (+2,5%). Nedgången
förklaras av både den statliga flygskatten
och den folkliga ”flygskammen”.

holm–Göteborg konkurrerar tåget
finfint med flyget. Men när svensken
suktar efter andra länder är det bara
3 procent som väljer tåget.

HH Utrikesresorna. En julresa till Thailand slukar, med 2,5 tons koldioxidutsläpp per person, nästan hela årets
tillåtna ”klimatbudget” (4 ton/pp) för
den soltörstande familjen.

HHHHH Höga! Mordet på Orient-

HHH Störtlåga! Det finns mängder av

expressen. Agatha Christie tar visserligen
död på passagerare, men vem vill inte
åka (1kl-)vagn från Istanbul till London,
med betjänter och afternoon tea, efter
att ha läst hennes klassiska tågdrama
från 1934? Se Ulrika Knutsons lista över
världens bästa tågromaner (sid 64).
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– Tåget slår flyget, knappt, i den här rafflande matchen mellan
två revolutionerande transportmedel som var och en krympte
världen dramatiskt för människorna på vår jord.
Visst, flyget tar dig längst på kortast möjliga tid, och till ett ståndigt växande antal destinationer. Dessutom obegripligt nog, ofta
billigare än tåget. Men 2018 inträffade det otänkbara – mirakelmaskinen flygmaskinen fick stämpel av ”flygskam”.
– En flygmotor avger i dag omkring 40 procent mindre
utsläpp per passagerarkilometer än på 1970-talet. Å andra sidan
flyger mer än dubbelt så många svenskar utomlands i dag bara
jämfört med på 1990 och utsläppen från våra utrikesresor har
sedan dess ökat med 60 procent.
– Bråttom, bråttom alltså för flyget att hitta annat bränsle

äventyrsromaner och filmer om dödsföraktande stridspiloter (tänk Top gun). Färre
om ekonomiklass mellan Skavsta och
London Stansted. Högt betyg dock för
kultförklarade Titta vi flyger (1980). Som
dock kanske inte lockar till just flygning.

16
till tankarna om inte flygskammen ska knäcka flygets paradgren
nummer ett: möjligheten att snabbt förflytta svensken från snö
och slask till paraplydrinkar och solvarm sand mellan tårna.
– Flygkritiker påpekar att det främsta problemet är att
flyget i dag i praktiken är en subventionerad reseform.
Naturskyddsföreningen har beräknat att en t/r Stockholm–
Bangkok som i dag kostar 10 000 kronor skulle kosta 18 000
kronor om flyget skulle betala koldioxidskatt och moms. 
JONAS HELLING
*Passagerarlinjer med flyg startade redan på 1920-talet. Men det
var med freden och utvecklandet av jetmotorn som flygbolagen
efter andra världskriget på allvar kunde satsa på reguljär passagerartrafik. SAS bildades 1946 och invigde samma år sin första långdistanslinje till New York.

Författaren och samhällsdebattören Gunnar Wetterberg gav
tidigare i vintras ut boken Träd –
en vandring i den svenska skogen.
Varför då?
– Därför att jag tycker det är
så himla roligt att jobba med
skog! Jag är visserligen stadsbo,
malmöit, från födseln, men på
mina föräldrars sommarställe
planterade min far
ett exemplar av varje
träd som växer i den
svenska skogen och
lärde oss skillnaderna mellan dem.
Hur många?
– Drygt 20. Och
bara tre av dem är
barrträd, men det är
å andra sidan dem vi lever av.
Vad missförstår vi asfaltsmänniskor om skogen?
– Att den typiska skogen är de
här högresta stammarna, men
det är ju precis så som en odlad
skog ser ut. En naturskog är
snårig. John Bauers sagoskogar,
dom är odlade!
Mår skogen bra i dag?
– Skapligt bra. Det är inte en
naturskog som det var för 100
år sen. Å andra sidan har vi
300 000 enskilda skogsägare,
och de odlar sin skog med omsorg. Och förr använde man bara
hälften av träden, resten blev
spill, men nu har skogsnäringen
blivit väldigt duktig på att ta
hand om hela råvaran.
Bör vi inte alls vara oroliga?
– Jo, över viltskadorna.
Älgstammen har exploderat
under 1900-talet, och det gör att
vi odlar gran eftersom gran är
det enda som älgarna inte ger
sig på. Men granen är mycket
mer eldkänslig än tallen så där
har vi ett allvarligt problem i dag.
Vilket är ditt eget favoritträd?
– Eken. Det finns så mycket
historia kring den. Kronan som
gjorde eken till kunglig egendom
för att bygga skepp av den. Och
så är den så vacker.
JONAS HELLING
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TÅGET
1830

TREND

TILL SKOGS!

