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Catia Hultquist: Under 2020 
har döden gått från att vara 
en oskarp kontur i skuggorna 
till en självskriven del av  
vardagen. Kultur 2

Varslen ökade med  
runt 1 500 procent 

Stockholm. Runt 36 000 personer 
varslades i länet under mars och 
april i år, en ökning med nästan 
1 500 procent jämfört med samma 
period 2019. ”Det här är nivåer vi 
aldrig har uppnått tidigare”, säger 
Stefan Westerberg på Stockholms 
handelskammare. Sidorna 10–11

Viktiga frågor 
inför en skilsmässa 

Insidan. Det kärlekslösa äktenska-
pet har gjort henne allt mer ned-
stämd. Samtidigt är hon rädd för en 
förändring – klarar hon sig verkli-
gen utan sin man? Psykologen Anna 
Bennich tipsar om tre viktiga frågor 
att ställa sig inför beslutet om att 
skiljas. Sidan 14, kulturdelen

Försiktig öppning 
i europeiska länder

Världen. Sakta börjar nu Europa lät-
ta på restriktionerna som infördes 
för att minska smittspridningen av 
coronaviruset.

I dag, måndag, träder en rad 
lättnader i kraft i bland annat Dan-
mark, Frankrike, Spanien, Finland, 
Tyskland och Norge. Sidan 11

Katrine Marçal: 
Det är politiskt 
enklare att rädda 
en kvarterskrog  
än en bank. Eller, 
är det verkligen 
det? Ekonomi 18

Ekonomi. 729 miljarder kronor – el-
ler mer än tio års försvarsbudgetar 
– är det totala värdet på statens stöd 
till det svenska näringslivet för att 
bekämpa den pågående coronakri-
sen.

– Det har varit en anstormning, 
och den fortsätter. Normalt beviljar 

vi 3 300 av våra vanliga lån på ett år, 
nu har vi sagt ja till drygt 1 100 lån på 
en dryg månad, säger Sara Brandt, 
vice vd på Almi Företagspartner.

Men Dagens Nyheters genom-
gång visar att alla stöd inte är lika 
efterfrågade. 

Hos den nya företagsakuten står 

staten som garant för lån som ban-
kerna ger företag som drabbats ne-
gativt av pandemin.

Men efter knappt en månad hade 
de anslutna bankerna beviljat lån 
på bara 352 miljoner kronor med 
den statliga garantin i ryggen.
Sidorna 16–17

Statens stöd till det 
svenska näringslivet:
729 miljarder kronor

Per Svensson: Kristina 
Lugn revolterade i sina 
dikter mot rostfriheten 
i världens modernaste 
land. Kultur 6
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Den svarta Volkswagen rullar in 
på parkeringen till ett äldrebo-
ende i västra Malmö. Läkaren So-
gand Sajjadi och sjuksköterskan 
Adifete Jahiri plockar ut prov-
tagningsutrustning, munskydd, 
skyddskläder, visir och handskar.

”Virusexpressen” har anlänt 
för att leta efter covidsmitta. 
Nyheter 6–7

Uppdraget:
Hitta smitta på 
äldreboenden

Det mobila teamet med sjuksköterskan Adifete Jahiri och läkaren Sogand Sajjadi kallas lokalt för Virusexpressen eftersom de letar efter covidsmitta på skånska äldreboenden.

*!3I8B0B-aaeaai!



2

LEDARE DN står fri från alla partier och organisationer och verkar i en humanistisk 
upplysningstradition – för tolerans, demokrati och en fri ekonomi.

MÅNDAG 11 MAJ 2020

Punkten efter  Dagens 
 Nyheter har  funnits med  
allt sedan det första  numret  
den 23 december 1864.  
Grund aren  Rudolf Wall  

lär ha satt dit den med tanken att Dagens 
Nyheter inte bara är ett namn, utan också 
en avslutad mening, ett konstaterande av 
vad som hänt. Därför sätter vi punkt även i 
vår tid.

Chefredaktör och ansvarig utgivare  
Peter Wolodarski  
Vd Anders Eriksson
Redaktionschef Caspar Opitz
Administrativ redaktionschef Fredrik 
 Björnsson Utrikeschef Pia Skagermark  
Kulturchef Björn Wiman Biträdande kultur
chef Åsa Beckman Politisk redaktör Amanda 
Sokolnicki Redaktionell utvecklingschef 
Martin Jönsson Chef DN.se Anna Åberg

Prenumerera
dn.se/prenumerera
Personlig service  
08-738 26 00, mån–fre 08–17, lör–sön stängt
dn.se/kundservice Anmäl utebliven tidning, 
gör till fällig adressändring och uppehåll.
Chatta med digital support  
mån–fre 08-18, lör–sön 09-13
Aktivera din digitala prenumeration  
på dn.se/aktivera

Annonsera 
Företag
annons.dn.se, annonsinfo@dn.se
Privat
Bostad, båtar, meddelanden och familj  
020-89 89 89 mån–fre 08–17
dn.se/privatannons
Dödsannonser och bröllopsannonser 
med bild 08-409 345 27 vardagar 8.15–17 
Annonschef Alexander Lydecker

Kontakta DN 
08-738 10 00  
Dagens Nyheter, 105 15 Stockholm
Mejl fornamn.efternamn@dn.se
Besöksadress: Gjörwellsgatan 30, Stockholm
Nyhetstips 08-738 21 21, nyhetstips@dn.se, 
skicka sms till 71222, dngranskar.dn.se
© 2020 Tryckorter Bold Printing Stockholm. 
Bold, Borås Tidnings Tryckeri AB. Daily Print  
i Umeå AB.

SVERIGES STÖRSTA MORGONTIDNING ○ GRUNDAD 1864

•A1

Grannhjälp.

Sverige  
liknar en  
liten hund

Lisa Magnusson
Ledarskribent
lisa.magnusson@dn.se

H
ar Sverige rätt eller fel i sin 
corona strategi? Det är det 
ännu ingen som säkert vet. 

Men oavsett vilket finns det ett 
allvarligt problem med den, och det 
är det uppenbara ointresset för om
världen. För ett enat Europa handlar 
om mer än bara fred. Det bygger 
också på att man hjälps åt, visar var
andra omtanke, inte minst vid kris. 
Detta tar dock Sverige med ro.

Vi ser oss inte längre som en 
huma nitär stormakt, däremot som 
en förståndsmässig sådan: Vi är 
unika världsmästare i allt och vet 
helt enkelt lite bättre än alla andra, 
likt en liten hund som har en mycket 
stor hunds svansföring, och som 
 hittills varit övertygad om att inget 
ont ska kunna hända den, eftersom 
den är så överlägsen. 

Det förklarar varför Sverige in
ledningsvis inte var till någon större 
nytta för de länder som drabbats 
allra hårdast av pandemin. Vi var 
helt oförberedda, och har knappt 
haft så att det räckt till oss själva. 

Men i Ekots  granskning (7/5) framgår 
nu att vi, till skillnad från våra grann
länder, fortfarande inte erbjudit 
andra någon hjälp över huvud taget, 
vare sig med medicinsk utrustning, 
personal eller vårdplatser. Inte ens 
en ynka liten symbolisk försändelse 
för att visa på god vilja har vi fått till. 

Kanske hör det samman med den 
allmänna inställning till unionen som 
finansminister Magdalena Andersson 
så tondövt stoltserat med: ”Vi kom
mer vara snålast i EU.” Uppenbart är 
i alla fall att vårt land långtifrån liknar 
den stadiga vän i nöden som ett enat 
Europa förutsätter. 

Vi har hittills kunnat räkna med 
andra länder när vi har behövt 
dem, såsom under de stora skogs
bränderna. 

Men vår inbillade självtillräcklig
het ökar risken för att vi hädanefter 
ska stå ensamma och övergivna när 
det gäller: Kommer Italiens vatten
bombflygplan att dyka upp nästa 
gång det brinner hos oss, när vi inte 
svarat på deras rop på hjälp under 
pandemin? 

Den som förväntade 
sig att Liberalernas 
partiledare Nyamko 
Sabuni skulle visa 
prov på krisinsikt 
och ödmjukhet efter 
Svenska Dagbladets 

avslöjande om partiets dunkla samröre 
med lobbyister fick snabbt tänka om.

I ett mejl till medlemmarna, refererat 
i Expressen, skriver Sabuni visserligen  
att hon ”beklagar”. Men inte hur 
 partiet lobbyistsamarbete bedrivs  
– utan hur det beskrivs.

 ”Jag beklagar att vårt intresse att 
 lyssna på näringslivet beskrivs i negativa 
termer”, skriver hon, och i en  glättigt 
arrogant formulering: ”Några av er har 
noterat en artikel i SvD häromdagen, 
baserad på anonyma källor...”

Det är en svansföring som hade varit 
missprydsam i vilket parti som helst. 
Om man som Liberalerna ligger långt 
under riksdagsspärren, med en parti
ledare som delar jumboplatsen i de 
senaste förtroendemätningarna, blir 
tonläget närmast kamikazeartat.

För SvD:s avslöjanden  om lobbyföre
tagens inflytande över Liberalerna är 
graverande. Framför allt borde partiets 
medlemmar, väljare och företrädare 
 reagera på uppgiften att Nyamko Sabu
nis utspel om en ”elektrifieringskommis

sion” ser ut att ha varit ett beställnings
verk från lastbilstillverkaren Scania.

Det är, som Sabuni och några av 
hennes försvarare påpekat, inget fel 
i att lyssna på näringslivet och föra en 
företags vänlig politik – tvärtom. Men 
det är något helt annat när journalister 
kan avslöja dolda kopplingar mellan 
företag och parti. Det ställer frågor 
om partiets politik – vilka ställnings
taganden är egentligen till salu? Och 
det riskerar i förlängningen att under
minera hela synen på demokratin – till 
slut ”vet ju alla” att varenda riksdags
man är till salu.

Liberalerna målas  gärna upp som ett 
rättrådigt, scoutaktigt, lite töntigt parti. 
Men det är inget att skämmas för att 
man står upp för värden som öppen
het, meritokrati, fri rörlighet – och 
inte minst transparens. För det gör 
Liberalerna, men bara i Bryssel. SvD:s 
Göran Eriksson påpekar i en krönika 
på fredagen att L verkar för ett offent
ligt register över lobbyföretag – i EU. På 
hemmaplan har de avvisat ett liknande 
förslag. 

Det låter inkonsekvent, men mot 
bakgrund av den senaste tidens 
avslöjande av hur djupt lobbyisterna 
har fingrarna i Lsyltburken kommer 
agerandet i ett förklaringens ljus.

Gång på gång visar det sig att den 

svenska synen på lobbyism är naiv. 
Det är bara ett drygt år sedan det 
avslöjades att en annan liberal, Cecilia 
Wikström, hade styrelseuppdrag i 
två börsbolag samtidigt som hon satt 
i Europa parlamentet. Inte heller det 
tyckte L var mycket att bråka om, för
rän uppgifterna blev offentliga. 

En kritik mot Sverige som ständigt 
återkommer från internationella 
granskare gäller att vi saknar ett tydligt 
regelverk för övergångar mellan politik 
och näringsliv. 

Karakteristiskt nog är det expolitiker, 
som Johan Jakobsson och före detta 
partiledaren Lars Leijonborg, som 
 pekas ut som nyckelfigurer i lobby
härvan kring Sabuni.

Det finns några vägar  ut ur detta moras,  
och det är inte att låtsas som att det 
regnar och skriva raljanta mejl där man 
skjuter på budbäraren. I stället borde 
Nyamko Sabuni slå upp de stängda 
 dörrarna, vädra ut och erbjuda full 
insyn i kontakterna mellan partiet och 
andra intresseorganisationer.

Därefter måste den svenska lobby
lagstiftningen ses över ordentligt. Ett 
lämpligt första steg är att inrätta just 
ett sådant offentligt lobbyregister som 
Liberalerna tydligen ändå förespråkar 
– så länge det håller sig till Bryssel.
DN 11/5 2020

Ledare: Liberalerna måste 
vädra ut lobbyismens dunster

OBEROENDE 
LIBERAL

Låtsas som att det regnar.
 Foto: Pontus Lundahl/TT

Nyamko Sabuni.

_
Det finns 
några  
vägar ut  
ur detta 
moras, och 
det är inte 
att låtsas 
som att  
det regnar 
och skjuta 
på bud
bäraren.
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Se artister  hylla fina initiativ.  Live kl 1500 varje dag  11 – 17 maj. 
Gå in på  

 dinsakerhet

När det behövs  
som mest, hjälps  
vi åt som bäst.
Mitt i allt det svåra hjälper vi varandra och bidrar till  
att Sverige tar sig igenom krisen. Varje dag tas fina  
initiativ av privatpersoner, organisationer och företag.  
De förtjänar att lyftas fram.

På instagram.com/dinsakerhet kan du hylla någon 
som gjort något litet eller stort, och se vad andra vill 
hylla. Vi bjuder också in omtyckta artister och ber  
dem hylla initiativ med egna liveframträdanden.

Allt det här är en del av Krisberedskapsveckan*. Den 
finns till för att visa att en av våra viktigaste tillgångar 
när något hotar oss, är vår vilja att hjälpa varandra.

*Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj som ska öka  
människors motståndskraft inför samhällskriser.
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Klasskillnader ska alltid orsaka 
skam och smaka järn i munnen

Andrev Walden
Fristående kolumnist

P
utsar fönster och gråter av 
självömkan. Det är en be
klämmande scen men jag 
kommer inte att skämmas 
förrän senare. Just där och 
då, uppflugen i fönster

fodret som en ledsen klängväxt i drivor 
av fuktigt hushållspapper, känner jag 
bara livets korthet skrika i mig. Och så 
gråter jag. 

Det är inte klokt egentligen men jag 
har bara fått ett liv och jag vill inte spilla 
fyra timmar av detta enda liv på att 
putsa fönster. De fyra timmarna hade 
nog kunnat bli två om jag inte var så 
noga med att hata varje rörelse. Ibland 
måste jag stanna upp och bara hata. 
Helt stilla. Andas djupt för att liksom 
syresätta hatet. Hata med omsorg.

Vi putsar de där fönstren en gång 
om året och jag hinner alltid glömma 
mörkret som stiger i mig och alla de 
nötta replikerna i storstädningens 
manus. De väsande monologerna om 
timmarna jag har kvar att leva (327 192 
ungefär) och löftet om att aldrig putsa 
fönster igen. Nästa gång ska vi köpa 
någon annan människas livstid!

”Du hatade ju  att ha städhjälp”, 
 påminner sambon.

”Det är ett hat jag kan lära mig att 
leva med”, säger jag fast det inte ska bli 
sant den här gången heller.

Vi hade en städerska. Hon kom varje 
torsdag klockan 09.00 när barnen var 
små och förvandlade vår bostadsrätt 
till en citrondoftande sitcom om klass
resenärens ängslan. Eller kanske något 
av en sydkoreansk satir. 

Vi gick i alla fall upp 06.00 varje 
torsdag för att hinna städa innan 
 städerskan kom och det hände att jag 
gick hem tidigare från jobbet för att hin
na lönnstäda det hon eventuellt hade 
missat eftersom jag inte vågade utesluta 

att sambon kunde gå fullblown baro
nessa och anmärka på någonting. Vilket 
hon aldrig skulle ha gjort men det 
förstod jag först när hon började köpa 
små presentkorgar till städerskan för 
att ta udden av sin egen olust.

Jag vet inte om städerskan märkte 
att vi kanade mot galenskapen men det 
kan inte uteslutas att den här kvinnan 
hatade oss. Att hon kanske föredrog 
den obekymrade klassblindheten som 
bara kan växa i hushåll där pengar ald
rig saknats; där dörren aldrig öppnas 
av någon som ser klass som den där 
pojken i ”Sjätte sinnet” ser spöken (fast 
krampaktigt leende).

Det viktigaste  för mig var i alla fall 
att få i väg barnen till förskolan innan 
det ringde på dörren. Barnen får inte 
veta! Inte vänja sig vid tanken på att 
vissa människor städar hemma hos 
andra människor och att vi tillhör de 
andra. Klasskillnader ska smaka järn 
i munnen. Barnen får aldrig växa upp 
till människor som inte känner smaken 
för i ett samhälle där klasskillnader inte 
smakar konstigt kommer ingen att be
kämpa dem. Som er pappa hade gjort 
om han bara inte var så trött! Ungefär.

Privilegier måste skåpsupas när 
barnen inte ser. Av vuxna med fullt 
utvecklad skämsmotorik. Så det blev 
viktigt att få i väg barnen innan det 
ringde på dörren.

Men små barn tar tid. De är värre än 
fönster på det sättet. De ska ha kläder 
och skor och en särskild pinne och 
plötsligt ringer det på dörren och då 
måste man förklara. Tyst så att hon inte 
hör! Att hon är… en kompis. Eller en fe.

Jag tror faktiskt att jag sa det en mor
gon. Att städerskan var en fe. Och man 
skulle kunna tro att min resa in i medel
klassen nådde sin ängslighetskulmen i 
det ögonblicket men det är bara för att 

jag inte berättat om när jag övervägde 
att gå i terapi för mitt klasshat.

En dag frågade treåringen i alla fall 
rätt ut vad hon gjorde där och städers
kan berättade att hon skulle städa, som 
städerskor gör, och sedan var det över. 
Vi kunde helt enkelt inte ha en städers
ka som inte begrep att hon var en fe.

När jag skriver det här ringer min 
vän Hermes på dörren. Han behöver 
låna en klick tomatpuré. Det är inte så 
konstigt som det låter för han bor bara 
tre meter bort och jag kan genast känna 
doften av det tomatpurélösa som putt
rar på deras spis. Och eftersom Hermes 
lärt sig känna igen den särskilda aura 
av förtvivlan jag får när jag skriver 
kolumn – den är förresten inte alldeles 
olik den jag får när putsar fönster – 
skrattar han och frågar hur det går med 
kolumnen. Och sedan pratar vi om 
klass resenärens ängslan en stund.

Han berättar om hur hans pappa 
brukade städa på skolan där han gick 
som barn och jag berättar om när min 
mamma stod i skolköket och hackade 
isbergssallad och sedan skrattar vi i kör 
åt alla krångliga känslor som grodde 
där. Och hur de aldrig släpper. 

Hermes vet allt  om det sjätte sinnets 
blick för klass. Han får ett tryck över 
bröstet varje gång gigekonomins löpare 
ringer på dörren med sina blanka pan
nor och sina egna (mer hälsovådliga 
och varaktiga) tryck över bröstet.

”Ibland är de ju i min pappas ålder 
och då ser jag bara min pappa. Det är 
som att min pappa jobbar för mig.”

Innan dörrarna stängs hinner vi 
enas om att det är viktigt att skämmas. 
Att klasskillnader ska smaka järn i 
munnen. Och att jag nog kan ringa en 
fönsterputsare våren 2021 om jag bara 
är noga med att skämmas och ser till att 
barnen inte är hemma när fen kommer.

Om man inte vill att 
barnen ska vänja sig vid 
klyftorna kan man alltid 
säga att städerskan är 
en fe.

Kolumnen.

Andrev Walden är journalist och fristående 

kolumnist på Dagens Nyheter.

_
Det vikti-
gaste för 
mig var 
att få i väg 
barnen till 
förskolan 
innan det 
ringde på 
dörren. 
Barnen får 
inte veta!

 Illustration: Magnus Bard
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Kommuner och regio-
ner gick in i 2020 med 
förväntningar om en 
ansträngd ekonomi, 
en dämpad konjunk-
tur och stora utma-

ningar till följd av ett högt demografiskt 
tryck. Andelen barn, unga och äldre 
ökar snabbare än befolkningen i yrkes-
verksam ålder. När så det nya corona-
viruset spreds, blev ett ekonomiskt 
krisläge snabbt ett faktum. Inte sedan 
andra världskriget har välfärdsverk-
samheterna påverkats så mycket och så 
snabbt som under den här våren.

De ekonomiska konsekvenserna av 
covid-19 är i nuläget svåra att över-
blicka. Det enda vi säkert kan konsta-
tera att det kommer att bli några extra 
tuffa år framöver. 

I Ekonomirapporten, som Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) presen-
terar i dag måndag, räknar vi med att 
arbetslösheten i år ökar till knappt 9 
procent och att skatteunderlaget ökar 
med historiskt låga 0,9 procent, vilket 
kan jämföras med en genomsnittlig ök-
ning på cirka 4 procent de senaste tio 
åren. Lågkonjunkturen riskerar dess-
utom att dröja sig kvar och enligt SKR:s 
beräkningar kan samhällsekonomin ha 
återhämtat sig först 2023.

En extraordinär kris  kräver extraordinära 
insatser. Och den kräver att alla insatser 
som är möjliga verkligen sätts in.

Hälso- och sjukvården utsätts nu för 
stora prövningar. På ett par månader 
har regionerna ställt om verksamhe-
terna för att ha fullt fokus på pande-
min och dess konsekvenser. Vårdens 
medarbetare gör enorma insatser i ett 
mycket ansträngt läge. Det är i dag för 
tidigt att säga exakt vilka kostnader vi 
kommer att stå med när pandemin är 
över, men allt tyder på att regionerna 
kan få ett underskott på 6 miljarder 
kronor i år. Då utgår vi ändå från att 
regionerna får full kostnadstäckning 
för merkostnader inom hälso- och sjuk-
vården till följd av covid-19. Regeringen 
har avsatt 3 miljarder kronor, men 
lovat full kostnadstäckning samt ökat 
de generella statsbidragen med totalt 15 
miljarder kronor för i år.

Regionernas förväntade underskott 
beror till stor del på att kollektivtra-
fiken förlorar 1 miljard kronor varje 
månad på grund av minskat resande. 
Det handlar också om minskade 
intäkter för tandvården, regionala flyg-
platser och kulturen samt lägre värde 
på finansiella placeringar. Dessutom 
bygger regionerna nu upp en stor så 
kallad vårdskuld. På grund av behovet 

av att fokusera på pandemin minskar 
den förebyggande vården, planerade 
operationer skjuts upp och det finns en 
uppenbar risk för ökad psykisk ohälsa 
till följd av pandemins sociala och 
psykiska effekter. Antalet samtal till 
en rad olika stödlinjer har redan ökat 
lavinartat under mars och april.

Även kommunerna drabbas ekono-
miskt av den pågående pandemin. Det 
ekonomiska biståndet ökar i takt med 
att fler förlorar sina arbeten och få nya 
jobb tillkommer. SKR beräknar utbe-
talningar för ekonomiskt bistånd till 3 
miljarder kronor mer 2021 än för 2018. 

Socialtjänsten har en tung arbets-
börda, inte minst med många barn och 
unga med oro och sociala problem. 
Efter pandemin förväntas behoven i 
socialtjänsten öka ytterligare. Även 
förbuden att samla fler än 50 deltagare 
får effekter. Konserter, teaterföreställ-
ningar och idrottsevenemang ställs in 
och intäkter uteblir.

Regeringen har relativt snabbt skjutit 
till pengar för att mildra krisens effek-
ter. Förutom generella statsbidrag har 
det varit av stor vikt att staten står för 

de första 14 sjukdagarna och att stötta 
näringslivet överlevnad har priorite-
rats. Men för att kommuner och regio-
ner ska kunna fortsätta upprätthålla en 
god välfärd och fortsätta vara en stark 
ryggrad för samhället krävs ändå att 
regeringen tar ansvar för följande:

1 De generella statsbidragen behöver 
öka med ytterligare 8 miljarder 

kronor till kommuner och regioner för 
2021  för att undvika att kommuner och 
regioner tvingas till kraftiga bespa-
ringsåtgärder. SKR bedömer dessutom 
att det behövs gemensamma insatser 
för att hantera vårdskulden under 
2020 och 2021.

2 Staten behöver värna landets kol
lektivtrafik och ersätta ett extra

ordinärt inkomstbortfall.  Tappet på en 
miljard varje månad är en direkt effekt 
av pandemin och tung för regionerna 
att bära.

3 Samverkan mellan Arbetsförmed
lingen och kommuner behöver 

förstärkas och den pågående reforme
ringen ske i två steg, så att den inte går 
ut över insatserna för att få arbetslösa 
i utbildning och arbete.  Arbetsmark-
nadsinsatserna behöver bli fler och rik-
tas än mer till dem som står långt från 
arbetsmarknaden. Satsningar behövs 
på yrkesutbildningar och hinder för att 
få del av olika insatser rivas snabbt.

4 Staten behöver garantera att 
kommuner och regioner ersätts 

för skäliga merkostnader för covid19 
inom hälso och sjukvården och social
tjänst.  I förordningen som reglerar de 
avsatta tre miljarderna står bland annat 
att statsbidrag för merkostnader kom-
mer att ges till kommuner och regioner 
i mån av medel och att Socialstyrelsen 
prioritera mellan de regioner och kom-
muner som har störst behov först efter 
november. 

Kommuner och regioner behöver 
tidiga och tydliga besked och att 
statens ersättning betalas ut i år. Det 
behöver även framgå att regeringens 
intention är att ersättning ska utgå med 
så litet administrativ merarbete som 
möjligt, då den beslutade förordningen 
liknar det förfarande som gällde efter 
flyktingmottagandet 2015. Då tog han-
teringen av utbetalningar många år och 
osäkerheten hos kommunerna om det 
överhuvudtaget skulle komma någon 
ersättning var stor.

Kommuner och regioner  är ryggraden 
i samhället mitt i krisen. Kommuner-
nas och regionernas medarbetare 
gör enorma insatser för att hindra 
smittspridning, vårda sjuka och rädda 
liv. Hälso- och sjukvården har gjort 
en remarkabel fördubbling av antalet 
intensivvårdsplatser på mycket kort 
tid. Regionerna samverkar kring upp-
handling av livsviktiga läkemedel. De 
fyra storkommunerna har gått ihop om 
en borgen och med hjälp av kredit från 
Kommuninvest köps skyddsmateriel in 
som fördelas till alla Sveriges kommu-
ner i samverkan. Gymnasieskolor har 
blixtsnabbt ställt om till distans- och 
fjärrundervisning, som under omstän-
digheterna fungerar väl.

Även i tiden som följer efter krisen 
kommer sektorn att vara oerhört vik-
tig. Kommuner och regioner behöver 
stå starka för att finnas där för de som 
känner oro och behöver hjälp, motver-
ka arbetslöshet och stödja närings livet, 
ge en trygg skola för barn och unga 
och en god omsorg på ålderns höst. 
Kommunsektorn står för 25 procent av 
landets BNP, men för så mycket större 
del av människors vardag, utveckling 
och trygghet.

Med väl rustade kommuner och re-
gioner kommer vändpunkten för både 
samhälle och individer snabbare.

”Regeringen måste ta ansvar 
så att vi klarar välfärden”

För att kommuner och regioner ska kunna upprätthålla välfärden krävs 
att regeringen tar ytterligare ansvar. Bland annat behöver de  generella 
statsbidragen öka med ytterligare 8 miljarder år 2021 och det stora 
inkomstborfallet i kollektivtrafiken behöver ersättas. Och insatserna för 
arbetsmarknaden måste bli fler, skriver Anders Knape, ordförande SKR.

SKR:s ekonomirapport.

DN. 
DEBATT 
20200511

Anders Knape, ordförande Sveriges 
kommuner och regioner (SKR)

_
Kommuner och regioner 
behöver tidiga och tydli-
ga besked och att statens 
ersättning betalas ut i år.

Det ekonomiska biståndet ökar i takt med att fler förlorar sina arbeten och få nya 
jobb tillkommer. SKR beräknar utbetalningar för ekonomiskt bistånd till 3 miljar-
der kronor mer 2021 än för 2018, skriver Anders Knape. Foto: SKR 
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Malmö. De kallas för Virusexpressen – de mobi-
la vårdteam som letar covidsmitta på Skånes 
äldreboenden. 

DN följde med för att för ta reda på varför 
Skåne hittills klarat sig bättre i coronakrisen 
än många andra delar av Sverige.

○○En svart Volkswagen rullar in på 
parkeringen till ett äldreboende 
i västra Malmö. Läkaren Sogand 
Sajjadi och sjuksköterskan Adifete 
Jahiri plockar ut var sin korg med 
provtagningsutrustning, mun-
skydd, skyddskläder, visir och 
handskar.

–○Personalen ringde och berät-
tade om en patient med hosta och 
övre luftvägssymtom. Nu går vi in, 
tar prov och kör det till akutlabbet. 
Inom ett dygn får vi veta om det är 
covid-19, säger Sogand Sajjadi. 

Hon och kollegan ingår i det som 

internt har fått namnet ”Virus-
expressen”. Ett provtagningsteam 
som drivs av primärvården i Skåne 
och som sedan slutet av mars rullar 
på de skånska vägarna i jakten på 
misstänkt covidsmitta inom äldre-
omsorgen.

–○Det handlar om att så tidigt 
som möjligt fånga in om någon är 
covidsmittad så att personalen kan 
gå in och isolera och se till att smit-
tan inte sprider sig till resten av 
boendet. Vi vill absolut inte hamna 
i Stockholmssituationen, säger 
Marie Olsson, biträdande primär-

vårdschef i Malmö och mellersta 
Skåne.

Hon är verksamhetschef för ett 
Sverigeunikt samarbete mellan 
slutenvården, primärvården och 
kommunen som egentligen började 
redan för sju år sedan. Det går ut på 
att de allra mest sköra och multi-
sjuka äldre ska slippa uppsöka vår-
den och i stället få vård i hemmet. 

Med coronasmittan  har det mo-
bila vårdteamet, med nio bilar och 
ett tjugotal anställda, fått ett nytt 
uppdrag. Så fort personalen på ett 
särskilt boende – oavsett var någon-
stans i regionen det ligger och om 
det är privat eller offentligt – fat-
tar misstanke om smitta kan de slå 
larm till mobila vårdteamet. 

–○Man märker oron bland perso-
nalen om någon visar symtom, och 
att de bli lugnade av att vi kommer. 
De får hjälp direkt och behöver inte 
gå runt och fundera på vad de ska 

göra, säger sjuksköterskan Adifete 
Jahiri och berättar att teamet tar 
prover på upp till tio patienter om 
dagen. 

Enligt Folkhälsomyndigheten är 
hög ålder den största riskfaktorn 
för att bli svårt sjuk i covid-19. Flera 
skånska kommuner var tidigt ute 
med restriktioner och besöksför-
bud på äldreboendena. Det har an-
getts som ett möjligt skäl till att det i 
hela Skåne knappt är 10 procent av 
totalt 312 särskilda boenden fått in 
coronaviruset. 

Färre än 30 personer bosatta på 
något av boendena i regionen har 
avlidit till följd av covid-19. I Göte-
borg är siffran uppe i omkring 80, i 
Stockholm 700.

Överlag sticker Skånes siffror  ut 
jämfört med många andra delar 
av Sverige. Tidigare prognoser har 
pekat på en ökning i antal smittade 
under maj. Samtidigt har antalet 

covidsjuka i intensivvård legat kon-
stant runt 20 i snart en månad och 
på flera av länets mindre sjukhus 
har planerade operationer nu kun-
nat återupptas. 

Den senaste tiden har kurvan 
över antalet smittade gått upp nå-
got, men det går långsamt och en-
ligt smittskyddsläkarna finns det i 
nuläget inget som pekar på en dra-
matisk ökning. 

–○I antalet fall ligger vi fortfaran-
de lågt ur ett nationellt perspektiv. 
Men vi kan inte slappna av utan 
måste hålla i och hålla ut med våra 
åtgärder. Att det ser ut som det gör 
beror på att vi har hög följsamhet 
till de åtgärder som föreslås, sade 
Region Skånes smittskyddsläkare 
Eva Melander vid en presskonfe-
rens i torsdags. 

Varför folktäta Skåne med sina 
1,4 miljoner invånare ligger så lågt i 
smittspridningen kan ha flera olika 
orsaker.

Coronakrisen.

”Virusexpressen” – ett av 
Skånes vapen mot covid-19

 Foto: Anders Hansson
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Coronakrisen.

Fakta. Covid-19  
i Skåne 

○○Skåne har hittills 
haft 1 026  
konstaterade fall av 
covid-19. 95 personer 
har avlidit i corona-
relaterad sjukdom. 

○○ I dagsläget vårdas 
52 covid-patienter på 
Skånes sjukhus, 24 av 
dem på intensivvårds-
avdelning.

○○Hittills har knappt 
10 procent av Skånes 
äldreboenden fått in 
smittan. I Västra Göta-
land är det 22 procent, 
i Region Stockholm 54.
Källa: Region Skånes  

statistik från den 9 maj

–○Att vi hade sportlov redan 
vecka 8 kan ha varit viktigt. Och att 
skåningarna slutat resa från Kast-
rup. Eftersom vi ligger efter andra 
regioner har det även funnits tid 
att vidta skyddsåtgärder. Nu hål-
ler vi tummarna varje dag för att 
utvecklingen inte ska vända och gå 
åt fel håll, säger Per-Erik Ebbeståhl, 
trygghets- och säkerhetsdirektör i 
Malmö stad.

Även i ett nordiskt perspektiv 
sticker regionen ut med färre in-
sjuknade och döda än i bland annat 
Köpenhamn och Själland – detta 
trots att den danska coronastra-
tegin varit mer restriktiv än den 
svenska med stängda gränser och 
nedsläckning av stora delar av sam-
hället. 

–○Det är en intressant fråga varför 
man ser den här skillnaden mellan 
Skåne och Danmark, i och med att 
det är ett ganska stort pendlande 
däremellan och att det på sätt och 
vis är en gemensam region. Man 
kan ju undra över den danska stra-
tegin med en nedsläckning kontra 
vår, när det uppenbarligen är färre 
fall i Skåne, säger Anders Wallen-
sten, biträdande statsepidemiolog. 

I en intervju med  Sydsvenskan 
menar Region Skånes förre smitt-
skyddsläkare Hans-Bertil Hansson 
att Skåne kan ha haft nytta av den 
danska coronastrategin. 

–○Besluten har haft som pri-
märt mål att skydda Danmark från 
corona smittan, men med tanke på 
att smittspridningen i Köpenhamns-
området varit större än här i Skåne 

har vi skyddats från smittspridning 
i ännu högre grad, sade han. 

Danmark börjar nu öppna sam-
hället igen. Vilka konsekvenser det 
kan få för Skåne är för tidigt att säga 
något om ännu, menar Anders Wal-
lensten. 

–○Det beror på vad som händer, 
om det blir stor smittspridning igen. 
Det borde vara lite kommuniceran-
de här mellan Skåne och Danmark, 
men det har det inte varit hittills.  

Om samarbetet mellan  Skåne och 
Danmark brister, fungerar det de-
sto bättre mellan Region Skåne 
och Malmö stad. Här har mobila 
vårdteamet ”Virusexpressen” nu 
kompletterats med nya insatser för 
de mest sköra och sjuka äldre. För 
drygt en vecka sedan startades co-
vid-teamet som ska ta hand om per-
soner med hemtjänst som uppvisar 
symtom eller har bekräftad smitta.

–○Idén med covidteamen gick 
från tanke till verkstad på fjorton 
dagar. Vi bara ställer om, och det 
går snabbt tack vare att vi har så bra 
samarbete med regionen, säger Eli-
na Opasiak på hälsa- vård- och om-
sorgsförvaltningen i Malmö stad. 

Malmö stad har även tömt ett av 
sina korttidsboenden. Hit kommer 
nu alla patienter som har vårdats på 
sjukhus för covid-19, och som har 
korttidsbehov, eller patienter som 
bor på särskilt boende. 

–○Finns det ingen smitta på det 
särskilda boendet så ska patienten 
inte tillbaka dit förrän den har haft 
48 symtomfria timmar. Det blir en 
mellanlandning på korttidsboendet 

innan patienten kan flytta hem, sä-
ger Elina Opasiak. 

På Malmös äldreboenden är man 
i dagsläget uppe i omkring 30 smit-
tade – av totalt 2○000 personer i 
särskilt boende och 10○000 med 
hemtjänst.

Läkaren Sogand Sajjadi  i mobila 
vårdteamet anser att vården bör 
vara frikostig med provtagningar i 
det här läget.

–○Både för att minska smittsprid-
ningen och för att dämpa oron på 
de boendena. För oss är det här en 
speciell arbetssituation, det blir 
mycket spritande. Hade jag inte 
bacillskräck före covid-19 så har jag 
det definitivt nu, säger hon. 

Det har hänt att personalen i 
”Virusexpressen” inte har blivit in-
släppta på äldreboendena av smitt-
skyddsskäl. En gång fick de ta sig in 
via patientens uteplats. 

Provtagningen  på hemmet i väst ra 
Malmö går på några minuter. Ofta 
tar det inte längre än så. 

–○Vi kommer in och vänder med 
våra rymddräkter, det kan nog vara 
rätt skrämmande för patienten. 
Men vi försöker skapa trygghet och 
skämtar lite för att lätta upp den all-
varliga situationen den korta stund 
vi är där, säger Sogand Sajjadi. 

Den lilla bomullspinnen som ska 
avslöja om patienten har drabbats 
av viruset, har hon förseglat i en 
hylsa. Innan förmiddagen är slut 
väntar två patientbesök till.

Hanna Grosshög
riksnatverket@dn.se

Sjuksköterskan 
Adifete Jahiri berättar 
att personalen på 
boendena brukar bli 
lugnade av att mobila 
teamet kommer och av 
att de snabbt får svar 
på coronatesterna.

Det handlar om att 
så tidigt som möjligt 
fånga in om någon 
är covidsmittad så 
att personalen kan 
gå in och isolera 
och se till att smit-
tan inte sprider sig 
till resten av boen-
det. Vi vill absolut 
inte hamna i Stock-
holmssituationen.

 
 
 
Marie Olsson, biträdande 
primärvårdschef i Malmö och 
mellersta Skåne.

Läkaren Sogand 
Sajjadi stannar vid ett 
äldreboende i Malmö, 
där en person med 
hosta ska testas för 
covid-19.

Mobila testteamet
diskuterar dagens 
arbete med chefen, 
Marie Olsson.

I korthet.

Kyligare väder i hela landet

Någon sommarvärme är inte att räkna med 
den här veckan. Kyligare väder är på ingång 
från och med i dag, måndag, och gäller hela 
landet.

–○Mitt på dagen ser det ut som att vi som 
högst kommer upp i 11–12 grader i sydligaste 
Sverige. Men på de flesta håll ligger vi under 
tio grader, säger Moa Hallberg, meteorolog 
på SMHI, och tillägger:

–○Det är lite kallare än normalt. TT 

Arbetsgivare riskerar åtal

Ansvariga inom äldreomsorgen måste göra 
ordentliga riskanalyser under coronakrisen 
– annars kan det sluta i rätten. Varningen 
kommer från Tommy Iseskog, arbetsrätts-
expert, som också tror att arbetsgivare ställs 
inför rätta när pandemin är över.

–○Det är sannolikt att det blir så. I grunden 
handlar det om att man måste göra riskanaly-
ser och jag tror att sådana har saknats i väldigt 
stor omfattning, säger han till SVT Nyheter. TT  

Man gripen för mordförsök i Uppsala

En man har gripits misstänkt för mordförsök 
i Uppsala. Polisen fick larm om att en skadad 
man kommit in till Akademiska sjukhuset 
med skador ”från ett vasst föremål”, skriver 
polisen på sin hemsida. Mannen ska ha varit 
allvarligt skadad men talbar. Via uppgifter till 
polisen framkommer en misstänkt brotts-
plats i bostadsområdet Gränby. Där greps 
initialt två personer misstänkta för försök till 
mord. Den ena, en kvinna, släpptes under 
söndagseftermiddagen och är inte längre 
misstänkt. TT  

DN rättar

○○Little Richard blev invald i Rock and Roll 
Hall of Fame 1986.

○○I Peter Wolodarskis söndagskrönika fick 
docent Marcus Carlsson fel förnamn.

○○I diagrammet på söndagens vetenskaps-
sida som visade beräkningar som professor 
Joacim Rocklöv med kollegor gjort över ut-
vecklingen i Sverige angavs felaktigt rubriken 
”Nuvarande strategi” för den översta kur-
van. Rätt rubrik skulle vara ”Utan ytterligare 
restriktioner”.

2 000
soldater ingår i marinens övning Swenex 20, 
som startar i dag och pågår till den  
21 maj. Övningen berör främst områden 
kring Göteborg och södra Bohuslän, Hanö-
bukten, södra Östersjön och Stockholms 
södra skärgård. Omkring 15 större fartyg, ett 
80-tal mindre båtar, tung och lätt helikopter 
samt flyg ska delta. TT  

Brand i kemifabrik i Stenungsund

En större brand utbröt på lördagskvällen på 
Borealis industrianläggning i Stenungsund. 
Larmet kom vid 21-tiden och branden ska 
ha börjat i en havererad kompressor. Den 
var släckt vid 6-tiden på söndagsmorgonen. 
Enligt företaget skadades ingen i branden.
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Göteborg. Tiden för att kvalitets-
säkra ett skyddsvisir för vården 
har gått från några månader till 
en vecka.

Förkläden och handskar 
granskas dubbelt så fort som 
i februari och processerna för 
munskydd och ansiktsmasker 
har också snabbats på.

Forskningsinstitutet RISE har 
regeringens uppdrag att leta 
genvägar under pandemin.

○○På ett laboratorium i Göteborg 
laddar forskaren och molekylär
biologen Josefin Caous en spruta 
med bakterier. Via kontrollpanelen 
skjuter hon sedan i väg bakterie
dropparna genom ett långt rör och 
låter de tryckas genom flera vå
ningar i ett metalltorn. Fastskruvat 
mellan två plan i cylindern sitter ett 
munskydd. Tränger sörjan igenom, 
eller kan det fungera som skydd för 
covid19 i den svenska vården? 

I början av året  gällde fortfarande 
de slopade handelshindren mellan 
medlemsländerna i EU och länder 
delade på kvalitetssäkring av alla 
möjliga produkter. Munskydd för 
hela unionen testades till exempel 
enbart i Belgien.

Men när pandemin  chockade 
kontinenten stängdes gränserna 
och stora partier med skydds
material stoppades för export av 
nationer som själva ville lägga be
slag på dem. 

Kvalitetssäkringssystemet  sattes 
ur spel.

I Sverige fick då det statliga forsk
ningsinstitutet RISE i uppdrag att ta 
fram ett snabbspår för utvärdering 
av bristvaror och sätta upp egna 
tester på områden de inte arbetat 
med förr. Josefin med munskydds

röret är en del av det team som 
 jobbar med de nya testerna.

En annan är en grupp anställda 
på RISE i Borås som får köra vatten
krig i labbet för att testa skydds
kläder. 

–○När det är hela dräkter har man 
en kroppsstrumpa under som ger 
utslag för läckage. Det enklaste och 
snabbaste är att det finns en verklig 
människa inuti, berättar enhets
chefen Konrad Tarka med ett litet 
skratt. 

Konrad Tarkas verksamhet  är en av 
dem som snabbt ställt om till följd 
av pandemin. Tidigare testade de 
framför allt metallers beständig
het, på två veckor har de byggt upp 
tester för plast och textilier. 

Dag Sjöholm, Forsknings och 
affärsutvecklare på RISE, ser lik
nande processer överallt i verksam
heten.

–○Jag har arbetat i 22 år aldrig 
gjort något som är viktigare än det 
vi gör nu. Jag är otroligt imponerad 
av medarbetarna, men även om vi 
halverat tiderna på många håll är 
jag inte nöjd. På andningsskydd har 
vi till exempel en bit kvar. 
Vad är svårt där?

–○Inget, vi har bara inte hunnit. 
Det har varit så fullt upp med att 
testa maskerna att vi inte mäktat 
med, säger Dag Sjöholm. 

På länk från regeringskansliet i 
Stockholm är näringsminister Ibra
him Baylan (S) med och bevittnar 
hur forskaren Josefin Caous i Göte
borg laddar sin gula bakteriesörja 
för ett nytt test. Det piper när Jose
fin öppnar luckan till den nybyggda 
anordningen.

–○Det tog ett par veckors hårt 
arbete för mina kollegor att bygga 
den här utrustningen. Nu när vi är 

i gång tar hela proceduren drygt en 
vecka, med odlingar och dokumen
tation, berättar hon för ministern. 

Fram till den 7 april arbetade 
 Josefin Caous med flera olika pro
jekt som alla handlade om att 
före bygga och behandla infektio
ner. Plötsligt stängdes forsknings
salarna på grund av pandemin och 
Josefin fick ta sig an munskydds
testerna.

–○Jag är så glad att vi har detta nu, 
så att svenska företag inte måste 
hänvisas till ett labb i Belgien. Tack 
för att ni slagit sönder stuprören, 
säger Ibrahim Baylan under sitt 
 virtuella besök på RISE. 
Ser du någon risk att RISE tummar 
på säkerheten, och gasar för hårt 
nu, för att det är beställningen från 
er?

–○Ja, det är ju inte bara beställ
ningen, utan verkligheten. Men 
min uppfattning är att alla för
söker försäkra sig om att materialet 
 håller, säger näringsminister Ibra
him Baylan.

Affärsutvecklaren Dag Sjöholm 
har funderat över risken att RISE 
ska ses som en flaskhals och kanske 
lockas att stressa fram förändring
arna. 

–○Men jag tycker vården sköter 
sig otroligt proffsigt. De månar om 
sin personal och ser ju hellre att det 
blir riktigt och säkert, än fort och 
dåligt. Tillverkare och importörer 
är kanske mer stressade, men vi 
har ändå bemötts okej hittills, säger 
Dag Sjöholm.

När Josefin Caous  testat filter
effekten ska hon också skaka runt 
munskyddet i en vätska som drar 
ut eventuella föroreningar som 
produkten fått med sig från tillverk
ning eller transport. Med det är hon 
klar. Nu återstår för  kolleger med 
annan expertis att pröva om de står 
emot skvätt och kontrollera att de 
är  allergivänliga. 

Exakt hur många masker och 
munskydd som testats nu i krisen 
har RISE inga siffror på, men även 
om det finns exempel på skydd som 
underkänts, så klarar de flesta sig 
bra,

–○I vanliga fall testar vi alla pro
dukter vi får in. Med snabbspåret 
väljer vi i första hand att testa dem 
vi direkt kan se har bäst förutsätt
ningar. Så på de tester vi faktiskt 
utför, har vi ett bättre resultat än 
vi annars skulle haft, säger Dag Sjö
holm.

Kristina Hedberg
kristina.hedberg@dn.se

Coronakrisen.

Munskydd testas i raketfart  
i regeringens snabbspår 

Fakta. Snabbspåret

○○ För att vården och andra sam-
hällsviktiga instanser snabbt ska 
få personlig skyddsutrustning 
under covid-19-pandemin har 
Arbets miljöverket på uppdrag av 
Regeringen upprättat en snabbare 
bedömningsprocess - snabbspåret.

○○ Produkter som godkänns med 
detta blir inte CE-märkta, och får 
inte tillhandahållas efter 31 decem-
ber 2020. Produkterna får inte 
 heller säljas på övriga marknaden.

○○ Just nu kan tillverkare och im-
portörer testa visir, andningsskydd, 
handskar, förkläden och andra 
kläder i snabbspåret. 

Josefin Caous visar spåren av 
vätskan som har tagit sig igenom 
ett munskydd.

Fram till den 7 april arbetade  Josefin Caous med flera olika projekt, men plötsligt stängdes forsknings salarna på 
grund av pandemin och hon fick i stället ta sig an munskydds testerna.  Foto: Tomas Ohlsson

Det tog ett par 
 veckors hårt arbete 
för mina kollegor 
att bygga den här 
utrustningen.
Forskaren Josefin Caous.

Falkenberg förlorade den 
 juridiska striden om att under 
pandemin slippa ansvara för 
hemtjänsten för personer 
med fritidsboende. Nu kräver 
kommunen att regeringen 
ingriper och vänder sig till 
statsepidemiolog Anders 
Tegnell för att få hjälp.

○○ I fredags skrev Kerstin Rosell 
(S), socialnämndens ordförande 
i Falken berg,  ett långt mejl till 
statsepidemiolog Anders Teg
nell och Folkhälsomyndigheten 
som hon beskriver som ”ett nöd
rop”. Det var förra måndagen 
som  förvaltningsrätten i Göte
borg slog fast att Falkenbergs be
slut om att tillfälligt stoppa hem
tjänst till personer som inte är 
skrivna i kommunen är olagligt.

–○Det var ett väntat beslut 
efter som förvaltningsrätten 
 skulle ta ställning till om vi bryter 
mot  lagen och det gör vi ju. Pro
blemet är att socialtjänst lagen är 
skriven för ett normaltillstånd 
och inte för den extraordinära 
situation som vi nu befinner oss 
i. Falkenberg anser att Folkhälso
myndighetens rekommendatio
ner är överordnade socialtjänst
lagen, säger Rosell.

–○Vi överväger att överklaga till 
kammarrätten, men det osäkert 
om vi får prövningstillstånd. Min 
förhoppning är att Folkhälso
myndigheten kan pusha på re
geringen. Det som behövs är en 
föreskrift om att tillfälligt göra 
ett undantag från möjligheten 
att flytta över sin hemtjänst från 
en kommun till en annan i syfte 
att minska smittspridningen. 

Kerstin Rosell tycker  att Folk
hälsomyndighetens rekommen
dationer om att avstå från onödi
ga resor och att personer över 70 
år ska undvika sociala kontakter 
är tillräckligt tydliga. Det hon nu 
hoppas på är att regeringen tar 
hänsyn till de konsekvenser som 
råden om att dämpa smittsprid
ningen innebär för Falkenberg 
och andra kommuner.

–○Stefan Löfven har pratat om 
hur viktigt det är att följa rekom
mendationerna. Jag hoppas att 
han förstår att det här sätter oss i 
en märklig sits, säger Rosell.

Ärendet som Falkenbergs 
kommun förlorade gäller en 
84årig kvinna som normalt är 
bosatt i en lägenhet i en stad 
i Västsverige. I överklagandet 
argumenterade kvinnan, via 
ombud, för att hon skulle  ”vistas 
mest säkert och hälsosamt” 
i sommarhuset, genom färre 
kontakter med omvärlden och 
genom matleveranser från en 
butik i närheten.

–○Efter utslaget i förvaltnings
rätten har vi fått in ytterligare 
fall där personer med fritids
hus vill flytta sin hemtjänst till 
Falkenberg. Vi befarar att situa
tionen blir värre framåt somma
ren, säger Kerstin Rosell.

Mia Holmgren
mia.holmgren@dn.se

Falkenberg 
ber om hjälp  
från Tegnell
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I flera länder sitter svenskar 
fortfarande fast utan att få hjälp 
från Utrikesdepartementet. De 
få kommersiella plan som ser ut 
att avgå ställs hela tiden in.

– Vi är nu inne på vår elfte 
biljett, säger Christer Enkler 
i Sydafrika.

UD har hittills arrangerat  
17 flygningar för att hämta hem 
svenskar och utesluter inte att 
fler kan komma att genomföras.

○○ I en intervju med SVT i lördags 
sade utrikesminister Ann Linde (S) 
att antalet svenskar som sitter fast 
ute i världen och har signalerat att 
de vill få hjälp att komma hem nu är 
mellan 1○000 och 1○500. Runt 7○000 
svenskar har på olika sätt hittills fått 
assistans att flyga till Sverige.

–○Nu har vi bara Gambia kvar 
där vi inte fått hem svenskar, sade 
utrikes ministern, enligt SVT:s sajt.

Det fick strandsatta svenskar i 
andra länder att höra av sig till DN 
och förklara att det Linde sade inte 
stämmer.

Även om det på bolagens hem
sidor kan se ut som om det går 
vissa kommersiella flighter är det 
bara i teorin. De få plan som med 

ojämna mellanrum ser ut att avgå 
ställs hela tiden in, så i praktiken 
sitter fortfarande många svenskar 
fast även i länder som Nya Zeeland 
och Sydafrika.

–○Vi är nu inne på vår elfte biljett, 
säger Christer Enkler i Jeffreys Bay 
i Sydafrika, som tillsammans med 
sin fru försöker hitta ett sätt att ta 
sig till Sverige.

I Nya Zeeland  befinner sig Lone 
Petersen, 22, utan möjlighet att ta 
sig hem. Hennes mamma Cecilia 
Petersen säger sig ha lagt ut unge
fär 20○000 kronor på biljetter åt 
 dottern, biljetter som brunnit inne.

–○Jag är inte låginkomsttagare, 
men jag känner att mina resurser 
tryter. Jag måste spara till den dag 
de säger att det kostar 100○000 att 
ta hem henne. Då måste jag göra 
det, säger hon och efterfrågar råd 
från myndigheterna:

–○Jag vill veta om UD kan säkra 
hemtransport eller i alla fall ge nå
got adekvat råd, något annat än att 
fortsätta boka, för det funkar inte.

Ann Lindes pressekreterare Mi
kael Lindström säger till DN att ut
talandet i SVT plockats ur ett längre 
resonemang. UD är väl medvetet 

om att svenskar sitter fast på många 
andra platser än i Gambia.

–○Det är den sista nu planerade 
assisterade resan. UD säger inte att 
det blir den sista, säger Lindström.

Hittills har Sverige tagit initiativ 
till 17 flygningar för att hjälpa hem 
folk. Där har även medborgare från 
andra EUländer, Norge och Stor
britannien fått plats. 

På motsvarande sätt har ett 250
tal flygningar arrangerade av andra 
EUländer kunnat ta med sig svens
ka medborgare.

–○I den rådande situationen har 
vi prioriterat platser där möjlighe
terna att ta sig hem varit uttömda 

och där situationen för svenska re
senärer har bedömts vara särskilt 
allvarlig, säger Lindström.

I bland annat Indien och Peru 
har det exempelvis varit svårt att få 
tillstånd att resa in och ut ur landet.

Förra måndagen genomfördes en 
assisterad utresa från Chile och Bo
livia. Lindström betonar  också att 
läget förändras snabbt.

–○Vi noterar lättade restriktioner. 
UD följer utvecklingen noga.

I Sydafrika blir  Christer Enkler 
allt oroligare över situationen på 
plats. Han och hans hustru brukar 
tillbringa vintrarna i landet, så de 
är vana vid att vara där. Men nu är 
 läget skrämmande, säger han.

–○Presidenten har inte visat sig på 
två veckor. Man jagar folk på öde 
stränder med hund. Folk är rädda.

Enligt Enkler har en annan 
svensk i landet sonderat intresset 
för att om möjligt ordna flygtran
sport till Stockholm på egen hand 
och fått 300 svar.

–○Alla är desperata att komma 
hem.

Anders Bolling
anders.bolling@dn.se

Coronakrisen.

Många svenskar fortfarande  
fast utomlands när flyg ställs in

_
Jag vill veta om  
UD kan säkra hem-
transport eller i alla 
fall ge något adekvat 
råd, något annat än 
att fortsätta boka, för 
det funkar inte.
 
Cecilia Petersen vars dotter 
 befinner sig i Nya Zeeland.

Bank-id, en tjänst för elektro-
nisk identifiering, låg nere för 
vissa användare under sön-
dagen, rapporterade Afton-
bladet. Problemen började 
under söndagsmorgonen men 
vid 16-tiden fungerade allt 
som vanligt igen.

○○–○Under förmiddagen har man 
kunnat uppleva kortare, till fälliga 
störningar, säger Malin Wemnell, 
presskontakt på Bankid.

Störningarna berodde på 
den överbelastningsattack som 
Bankid utsattes för i tisdags.

–○En överbelastningsattack 
är när man attackerar en tjänst 
och det blir så pass mycket trafik 
att tjänsten blir otillgänglig eller 
svår att nå, säger Wemnell.

I tisdags låg tjänsten, som an
vänds för att komma åt Swish, 
banker och myndighetssajter, 
nere i flera timmar.

–○Det som har hänt är att vi 
har fortsatt efterverkningar av 
den överbelastningsattack som 
vi blev utsatta för i veckan. Det 
är ingen ny attack utan det är 
 efterdyningar.

Varför Bankid utsattes för 
denna attack är ännu oklart men 
en utredning pågår. TT  

Överbelastningsattack.

Fortsatta 
problem  
för Bank-id 

Läs Di Digitalt 
19 kr för 
3 månader

Erbjudande till dig som 
är DN-prenumerant 

dn.se/di19
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I korthet.

En stabil utveckling och en kurva 
som tippar nedåt. Det mesta 
talar för att sommaren blir den 
efterlängtade respit från virus-
utbrottet som många väntar på, 
säger statsepidemiolog Anders 
Tegnell.

○○Folkhälsomyndighetens senaste 
statistik visar att totalt 3○225 perso-
ner har avlidit i sviterna av covid-19 
i Sverige. Det är en ökning med fem 
personer det senaste dygnet. Men 
den låga siffran till trots – det är 
ingen idé att skruva upp hoppet. 
Som vanligt lär det finnas en efter-
släpning i siffrorna som syns först 
nästa vecka.

–○Enskilda siffror är väldigt svår-
bedömda i dag. Men jag skulle ty-
värr inte sätta för mycket hopp till 
dagens siffra, säger Anders Tegnell, 
statsepidemiolog vid Folkhälso-
myndigheten.

De uppdaterade siffrorna visar 
även att totalt 26○322 har bekräftats 
smittade av coronaviruset i Sverige.

–○Det är stabilt i Sverige som hel-
het. Det är fortsatt högt tryck på 
sjukvården och fortsatt jätteviktigt 
att vi följer rekommendationerna 
om att hålla avstånd, stanna hem-
ma om du är sjuk och hålla nere på 
sociala kontakter.

Även när det gäller  intensivvården 
ser man en ljusning. Totalt 1○723 
personer har eller har fått intensiv-
vård för covid-19.

–○Tittar man på kurvan över tid 
så är det ganska tydligt nu att den 
sakta men säkert avtar. Det är hårt 
tryck i intensivvården, men vi hör 

Coronakrisen.

”Spridningen kan 
avta till sommaren”

Fakta. Det ska du göra för 
att bromsa spridningen

○○Stanna hemma om du har några 
som helst sjukdomssymtom, även 
mildare som hosta eller lätt halsont. 
Du kan inte veta vad du bär på för 
virus. 

○○Du ska vara hemma i minst två  
dagar efter att symtomen försvun-
nit helt – gärna längre. 

○○Jobba hemifrån om du kan. Ju 
färre människor man träffar, desto 
mindre risk att viruset sprider sig.

○○Personer över 70 år uppmanas att 
träffa så få människor som möjligt. 
Försök att få hjälp med att handla 
och träffa absolut inte krassliga 
barn.

○○Tvätta händerna ofta med tvål och 
varmt vatten, minst 20 sekunder.

○○Håll avstånd till andra människor 
där folk samlas, inomhus och utom-
hus, i kollektivtrafiken och andra all-
männa färdmedel. Undvik att byta 
om i allmänna omklädningsrum.

○○Avstå från större träffar som 
fester, begravningar, dop, kalas och 
bröllop.

○○Undvik att resa i rusningstid.
○○Avstå från onödiga resor.
○○Stockholmare uppmanas av regio-

nen att inte resa med kollektivtrafi-
ken och att hålla två meters avstånd 
till andra. 

också om att man försiktigt börjar 
sätta i gång andra verksamheter 
inom vården i Stockholm och det är 
ett gott tecken, säger Tegnell.

De generellt positiva beskeden 
ökar sannolikheten för att sprid-
ningen av viruset avtar till somma-
ren, enligt statsepidemiologen.

–○Det är vår bedömning att det 
kommer att vara så. Våra model-
ler ser ut på det viset, immuniteten 
verkar öka snabbt i stora delar av 
befolkningen och det blir varmare 
vilket gör att man är mer ute i om-
givningar där viruset trivs sämre 
och sprids sämre.

–○Allt detta tillsammans borde 
göra att vi kan se fram emot en som-
mar när det blir lugnare än det är 
nu i alla fall.
Ser du stabiliseringen som ett 
tecken på att Sveriges strategi 
fungerar?

–○Man ska vara väldigt försiktig 
med att diskutera vilka strategier 
som fungerar och inte fungerar. 
Men det här inger förhoppning om 
att vi ska kunna se fram emot en 
period när vi får det lugnare i sjuk-
vården och i samhället, säger An-
ders Tegnell.

På ett sätt har strategin dock 
lyckats: Folkhälsomyndighetens re-
kommendationer har fått ett stort 
genomslag under pandemin.

–○Det är väldigt positivt och vi-
sar att svenskarna gemensamt har 
gjort en stor insats med att isolera 
sig och stanna hemma när man är 
sjuk. Vi får hoppas att det håller i 
sig, säger han.

TT 

Sjukdomsfall bakom  
påkörning

En man drabbades av sjukdom 
och körde på en person och flera 
bilar på en parkering vid Ica Maxi 
i Erikslund i Västerås på söndags-
eftermiddagen. Både bilföraren 
och en kvinna som blev påkörd 
fördes till sjukhus.

–○Det lät ju mycket dramatiskt 
när vi fick in samtalet. En bil som 
löpt amok och ett flertal personer 
som försökte få ut föraren ur 
bilen. Man fruktar väl det värsta i 
ett sådant läge, säger Mats Länn, 
RLC-befäl vid polisregion Mitt.

Det visade sig att bilföraren 
drabbats av en insulinchock och 
tappat kontroll över bilen. TT  

Man gripen efter grovt 
våldsbrott i Härnösand

Flera personer har skadats och en 
man har förts till sjukhus efter ett 
misstänkt mordförsök i Härnö-
sand tidigt på söndagsmorgonen. 
Brottet ska enligt polisen ha skett 
i en lägenhet. En man greps och 
anhölls senare av åklagare.

–○Utredningen är i sin linda, 
vilken relation männen har till 
varandra vet vi inte än, säger 
Anderz Olsson, jourhavande för-
undersökningsledare vid polisen.

Polisen vill inte gå in på några 
fler detaljer. Under söndagen 
genomfördes förhör, teknisk 
undersökning av brottsplatsen 
och spårsäkring. TT  

Coronakrisen gör att arbetslös-
heten fortsätter att öka kraftigt 
och när föräldrar blir av med 
jobbet kan det leda till att barn 
börjar må dåligt. Nu finns en 
oro för att trycket på Barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP) och 
socialtjänsten ska öka i sommar.

○○ Ingela Gabrielsson, privateko-
nom på Nordea, konstaterar att 
vågen av uppsägningar har börjat. 
Hon misstänker att behovet av hjälp 
kan bli större under sommaren.

–○Om familjer inte har råd att åka 
på semester som de brukar och har 

dåligt med pengar kan det bli slit-
ningar. Barnfamiljer drabbas hårt 
om föräldrarna, eller en förälder, 
blir av med jobbet.

Ing-Marie Wieselgren är nationell 
samordnare för psykisk ohälsa vid 
Sveriges kommuner och regioner 
(SKR). Hon säger att det finns en 
stor oro för att barn ska drabbas av 
en ökad psykisk ohälsa när familjer 
plötsligt får sämre ekonomi. Trots 
det är det just nu få som söker hjälp.

–○Det är färre som söker hjälp hos 
BUP och socialtjänsten ser ingen 
ökning av antalet orosanmälning-
arna än så länge. Att man inte söker 

hjälp kan bero på att man inte vill 
belasta vården, säger hon.

En annan förklaring kan vara 
att det första man gör i en kris inte 
är att söka hjälp, utan att avvakta. 
Ing-Marie Wieselgren tror dock att 
söktrycket kommer att öka längre 
fram, vilket kan leda till problem.

–○Vi kommer att ha en vårdskuld 
att arbeta av samtidigt som det troli-
gen kommer att vara fler som söker 
hjälp. Därför uppmanar man pa-
tienterna att inte utebli och erbju-
der besök via länk. Digitaliseringen 
har tagit jättekliv som tidigare tagit 
flera år. TT

Oro för att trycket på BUP ökar i sommar

NYA KUGA PLUG-IN HYBRID
FINNS FÖR PROVKÖRNING HOS UPPLANDS MOTOR

upplandsmotor.se Bränsledeklaration bl. körning: Kuga Plug-In Hybrid, WLTP: 1,4 l/100km, CO₂ 32g/km. 
Miljöklass Euro 6d-temp. 
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VÄRLDEN

Norge 
Barnen  
tillbaka i skolan

Norges gränser kommer fortsatt att 
vara stängda. Resor till sommar
stugor inom landet är dock tillåtna 
sedan i mitten av april.

I dag, måndag, höjs gränsen 
för hur många personer som får 
samlas från 5 till 20. Det förutsätter 
att alla håller en meters avstånd till 
varandra.

På offentliga arrangemang till
låts nu 50 personer. Från den 15 
juni höjs gränsen till 200. Den 
kan höjas ytterligare, men före 
den 1 september får gränsen inte 
överstiga 500.

Sedan den 20 april är försko
lorna öppna och en vecka senare 
öppnade skolor för elever i årskurs 
1–4 samt fritidsverksamhet. 

I dag öppnar skolan för övriga 
årskurser.

Coronakrisen.

Europa börjar öppnas  
– så ska det gå till

Berlin: Lina Lund  EU: Pia Gripenberg  Europa: Ingmar Nevéus  Helsingfors: Philip Teir  Jerusalem: Nathan Shachar  Johannesburg: Erik Esbjörnsson  Mellanöstern: Erik Ohlsson  Moskva: Anna-Lena Laurén   
New York: Martin Gelin  Paris: Erik de la Reguera   Peking: Marianne Björklund   Rio de Janeiro: Henrik Brandão Jönsson  Rom: Peter Loewe  Washington: Björn af Kleen  Utrikeskommentator: Michael Winiarski

Sakta börjar Europa nu lyfta restriktionerna som införts för att 
 minska spridningen av coronaviruset. I dag, måndag, träder en rad 
lättnader i kraft i europeiska länder. 

DN har gått igenom vad som händer – eller väntas hända – i Norge, 
Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike och Spanien.

Frankrike 
Munskydd krävs  
i kollektivtrafiken

Dagens datum, den 11 maj, ses som 
starten på en stegvis öppning av 
Frankrike. Från och med nu gäller 
bland annat följande:

Grundskolor öppnas successivt, 
liksom de flesta affärer och tjänste
företag. Stormarknader, restau
ranger, barer och museer förblir 
dock stängda tills vidare.

Kravet på att fylla i ett formulär 
för att få tillstånd att röra sig ute 
försvinner och även äldre och an
dra riskgrupper får lämna hemmet 
för ärenden eller motion. Samti
digt införs en skärpning: obligato
riska munskydd i kollektivtrafiken.

Spanien 
Bara var tredje gäst  
välkommen på kaféer

Landet öppnar regionvis och i fyra 
faser: Fas 0 (förberedelsefasen) 
inleddes i de flesta regioner den 4 
maj. Fas 1 inleds i de flesta regioner 
i dag, måndag, fas 2 den 25 maj och 
fas 3 den 8 juni. 

I dag kommer 51 procent av 
spanjorerna att befinna sig i fas 1. 
Den innebär bland annat:

Restauranger och barer får öpp
na uteserveringar med 30 procent 
av normal kapacitet. Samma krav 
på 30 procent gäller butiker. Det 
ska vara minst två meter mellan 
kunderna. Kyrkor, moskéer, syna
gogor och andra religiösa lokaler 

får också öppna med en tredjedel 
av sin kapacitet.

Lärare, skolledningar och städ
personal tillåts arbeta i skollokaler. 
Eleverna får dock stanna hemma 
till i september.

Vissa kulturella arrangemang 
tillåts – högst 30 åskådare om det 
är inomhus, högst 200 om det är 
utomhus. Bibliotek och museer får 
öppna med hårda restriktioner.

Även gymmen får öppna med 
hårda restriktioner. Sportutöv
ning utan kroppskontakt tillåts 
utomhus, exempelvis friluftsgym 
och tennis.

Tidigast den 22 juni får spanjo
rerna tillstånd att resa utanför sin 
egen provins igen.

Danmark 
Tillåtet att shoppa  
i köpcentrum 

Det danska samhället öppnas i tre 
faser. Gränskontroller och inrese
begränsningar för ickedanska 
medborgare fortsätter att gälla.

I dag, måndag, öppnar detalj
handeln, även köpcentrum.

Sedan den 15 april är förskolor 
och skolor med klasser upp till 
årskurs fem öppna. Den 18 maj ska 
de större barnen, från årskurs 6–8, 
också börja skolan igen.

Då öppnas också restauranger, 
kaféer, bibliotek och religiösa 
byggnader. 

Idrottsträningar utomhus 
 kommer också att tillåtas.

Finland 
Förskola och  
grundskola öppnas

Restriktioner för in och utresor i 
Finland gäller fortfarande. 

Fram till den 1 juni råder förbud 
för samlingar på fler än 10 personer, 
då sammankomster på högst 50 
personer ska tillåtas. Då kommer 
även kaféer gradvis att få öppna.

På torsdag denna vecka ska 
förskolor och grundskolor börja 
öppna igen och idrott ska kunna 
utövas utomhus. De begränsningar 
som rör gymnasier, yrkesskolor 
och högskolor gäller till på onsdag. 
Man rekommenderas ändå att 
fortsätta med distansundervisning 
till efter sommaren.

Från och med torsdag tillåts 
 arbetsresor inom Schengenområ
det, men inte privatresor. 

Besöksförbud på sjukhus, 
vårdhem och äldreboenden gäller 
till dess att en ny bedömning har 
gjorts i juni.

Tyskland 
Bundesliga i fotboll 
startar igen

Gränskontrollerna fortsätter och i 
princip alla som reser till Tyskland 
måste sitta i karantän i 14 dagar. 

Från och med den 20 april fick 
mindre butiker öppna liksom åter
försäljare av bilar, cyklar och även 
bokhandlare.

Från den 1 maj har museer, 
lekplatser och kyrkor fått öppna. 
Mellan den 9 och den 22 maj 
öppnas gradvis restauranger i olika 
delar av landet. Sedan den 4 maj 
har skolorna successivt öppnat.

Bundesliga i fotboll startar igen 
den 16 maj, men utan besökare 
på arenorna. Det finns också en 
mängd restriktioner för hur spelet 
ska gå till. Mål får exempelvis inte 
firas med kramar.

Det är obligatoriskt att bära 
munskydd i kollektivtrafiken och 
på offentliga platser. Det är fortfa
rande förbjudet med folksamlingar 
på fler än två personer. 

Restriktioner fortsätter att gälla vid den finska gränsen. Ett kravallstaket 
delar svenska Haparanda och finska Torneå, som i praktiken vuxit ihop. 

Rörelsefriheten ökar i dag i många europeiska länder. Här motionerar 
människor på Paseo del Prado i Madrid i Spanien. 

Text: Anders Bolling, Juan Flores
Foto: Joaquín Corchero/Zuma press 
             Pär Bäckström/TT 
             Matthias Koch/Imago

Matcherna återupptas i tyska Bun-
desliga, men spelas utan publik.

Boris Johnson kommer inte 
börja öppna Storbritannien 
den närmaste veckan. 

Virusspridningen är fort
farande för stor. Men några 
av de nuvarande reglerna 
 kommer att modifieras.

○○Storbritanniens väg ut ur det 
nuvarande undantagstillståndet 
kommer att styras av en fem
gradig skala. Ju högre tal desto 
farligare läge. De senaste må
naderna har man legat på fem, 
meddelade premiärministern 
i ett tal på söndagskvällen. Där
för har skolor, kontor, restau
ranger och affärer varit stängda 
och det har rått förbud att gå 
ut mer än en gång om dagen. 
Nu bedömer regeringen att lan
det är vid steg fyra, men innan 
Storbritannien är nere på tre 
kommer man inte kunna börja 
öppna samhället.

Det är fem huvudsakliga as
pekter som avgör var landet be
finner sig på skalan: situationen 
i sjukvården, att dödstalen fort
sätter att sjunka, att infektions
takten faller, att man lyckas 
förse de som behöver det med 
korrekt skyddsutrustning och 
att det som kallas för Rnumret 
håller sig under 1. Rnumret är 
antalet personer som en infek
terad person i medeltal sprider 
sjuk domen till. 

Än så länge  uppfyller situatio
nen i Storbritannien alltså inte 
kraven för en öppning. Skolor, 
restauranger, pubar och affärer 
kommer att fortsätta att hålla 
stängt. Du får fortfarande inte 
besöka eller träffa människor 
som du inte bor med. 

Däremot kommer det från 
och med onsdag att bli lagligt att 
gå ut och promenera mer än en 
gång om dagen, framför allt upp
manas nu de som inte kan jobba 
hem ifrån och vars arbets plats 
fort farande är öppen att försöka 
gå till jobbet. Med andra ord kom
mer till exempel den brittiska 
bygg branschen att kunna  sätta 
i gång. Frågan är bara hur. Alla 
uppmanas nämligen att fortsätta 
praktisera  social distansering 
även på  jobbet och inte heller an
vända sig av kollektiv trafiken. 

Kritiken mot regeringens han
tering av situationen har sam
tidigt växt stadigt. Storbritan
nien verkar vara på väg mot att 
bli det hårdast drabbade landet 
i Europa sett till antalet döda 
och regeringen har fortfarande 
inte lyckats rulla ut en testnings
kapacitet på nivå med den som 
till exempel finns i Tyskland. 

Boris Johnson har alltså än så 
länge ignorerat de krav, främst 
från högerkanten, om att öppna 
samhället mer. Det är, bedömer 
regeringen, fortfarande alldeles 
för farligt.

Katrine Marçal
katrine.marcal@dn.se

Britter får 
vänta – men 
några regler 
modifieras
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I Finland har ukrainare, ryssar och thailändare under de senaste 
decennierna skött grovarbetet på lantgårdarna. Nu tvingar corona
krisen finländarna tillbaka ut på åkern. Grönsaksodlaren Hanna 
Rei har för första gången på länge anställt landsmän. DN har besökt 
hennes gård i Pemar i sydvästra Finland.

○○–○Jag var utan jobb. Sedan såg jag en 
annons på Facebook om att den här 
gården behövde säsongsarbetare. Jag 
har ju plockat bär som barn, så helt 
främmande var det inte för mig att 
jobba på en gård, säger Päivi Arenius.

Klädd i grova skor och solhatt las-
tar hon purjoplantor av en stapel 

för att klippa ner stjälkarna. Sedan 
ska de köras ut på åkern och plante-
ras. Päivi jobbar i par med Elena El-
oranta, som flyttade till Finland från 
Sankt Petersburg för tjugo år sedan.

Egentligen är Päivi grafiker, van 
vid att tillbringa sina arbetsdagar 
framför en datorskärm. Nu är hon 

andra dagen på jobbet som lant-
arbetare på Holmas gård i Pemar i 
sydvästra Finland. 

–○Visst är det tungt. Man måste 
hela tiden lyfta och bära. Men jag 
gillar att kunna jobba utomhus. Jag 
tror att många skrivbordsjobbare 
skulle må bra av det. Det här jobbet 

är inte tungt för hjärnan utan för 
kroppen, det är omväxling, säger 
hon.

I flera decennier har det finländ-
ska jordbruket varit beroende av 
utländska säsongsarbetare. På Hol-
mas gård har arbetarna under som-
marhalvåret kommit från Ukraina, 
Lettland och Thailand. 

I mitten av mars  stängde Finland 
gränserna på grund av coronakri-
sen. Då handlade lantbrukaren 
Hanna Rei snabbt. 

–○Jag insåg att det kan bli svårt att 
få in våra vanliga arbetare och satte 
genast in en annons på nätet. Det 
kom många svar, jag hade inga pro-
blem med att hitta finländska ersät-
tare, säger Hanna Rei. 

De tre ukrainska arbetare som 
hon hann få in bor i en egen bo-
stadslänga på gården, med delat 
badrum och toalett. Oftast har går-
den 10–15 säsongsarbetare. Just nu 
är antalet sex, hälften finländare 
och hälften ukrainare. Sex till be-
hövs när kålen ska skördas i juli. 

Hanna Rei har ärvt den 40 hektar 
stora gården av sina föräldrar och 
brukar den i andra led tillsammans 
med sin man. I år odlar de purjolök 
och huvudkål. Gården ligger vack-
ert men ensligt i ändan av en lång 
sandväg, som löper flera kilometer 
genom tät skog. 

–○Vi ligger ändå inte mitt i ing-
enting, det finns tätorter som Salo 
och Pemar i närheten. Därför är 
det lättare för oss att få finländska 
arbetare. Betydligt större problem 
har de stora jordgubbsodlingarna 
i mellersta Finland. De ligger ofta 
tjugotals kilometer från närmaste 
tätort. Arbetarna måste ofta bo i ge-
mensamma utrymmen och det vill 
inte finländare, säger Hanna Rei.

Flera finländska  jordgubbs odlare 
har vägrat anställa finländare. De 
väntar hellre i det längsta på att 
ukrainarna ska få tillstånd av reger-
ingen att resa ut. Detta eftersom de 
inte litar på att finländarna stannar 
kvar på gården om de erbjuds an-
dra jobb. 

Situationen leder till debatt. Od-
larna anklagas för att strunta i sina 
landsmän. Hanna Rei är visserligen 
själv nöjd med sina finländska an-
ställda, men säger att hon ändå för-
står de som vill vänta in ukrainarna.

Finland.

Viruset tvingar 
finländarna ut 
på åkern igen

Päivi Arenius och 
Elena Eloranta lastar 
av purjoplantor.

DN I PEMAR

Anna-Lena Laurén, text
Niklas Meltio, foto
anna-lena.lauren@dn.se
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Finland.

– Som arbetsgivare är det alltid 
mycket enklare att ta in samma 
personer som varit här förut och 
redan vet vad de ska göra. Lönen är 
densamma både för utländska och 
finländska säsongsarbetare, det här 
handlar inte om att arbetstagarna 
vill spara pengar utan om att de vill 
ha säkerhet. Ukrainarna stannar ga-
ranterat kvar säsongen ut, finländare 
som hittar ett bättre jobb kan sticka 
när som helst, säger Hanna Rei.

Många finländska  odlare framhål-
ler också att även om alla kan lära 
sig att plocka bär eller plantera lök 
så finns det arbetsuppgifter som 
förutsätter viss kompetens. Dessut-
om är ukrainarna mer motiverade.

– Våra säsongsarbetare får 8:71 
euro (cirka 92 kronor) i timmen. 
Det är enligt kollektivavtalet, men 
naturligtvis är detta ett låglönejobb 
i Finland. I Ukraina räknas detta 
som en bra lön och de som jobbar 
är motiverade, säger Hanna Rei.

Galina Petko från Tjerkasy i 
Ukraina jobbar sjunde året i rad på 
Holmas gård. Hon är glad över att 
ha hunnit till Finland precis innan 
den ukrainska regeringen stoppade 
alla utresor för gäst- och säsongsar-
betare i slutet av april.

– Att komma till den här gården 
är som att komma hem. Vi känner 
Hanna, hennes man och föräldrar. 

Lönen är mycket bra. På de pengar 
vi tjänar under sommarhalvåret i 
Finland kan vi leva under vinter-
halvåret, och dessutom renovera 
huset!

Fortfarande står hundratals fin-
ländska gårdar utan arbetare. Det 
totala arbetskraftsbehovet under 
sådd och skördetid är 15 000–
20 000 arbetare. Än så länge har 
bara ungefär 450 utländska gäst-
arbetare kunnat ta sig till Finland. 
Nyligen meddelade den ukrainska 
regeringen att man trots allt tillåter 
ett antal personer att resa ur landet 
för säsongsarbete. Frågan är nu om 

de hinner iväg i tid så att jordgubbs-
odlarna i mellersta Finland får sina 
plantor i jorden.  

Päivi Arenius säger att det i själva 
verket är skön omväxling att byta 
skrivbordet mot kroppsarbete.

– I min bransch som grafiker 
måste man vara kreativ hela tiden. 
Det är skönt som omväxling att inte 
behöva tänka på jobbet hela tiden, 
att bara göra det man blir tillsagd 
att göra. Lönen är inte hög, men 
det är den inte som frilansande gra-
fiker heller. Jag har ibland månader 
då inkomsterna är lägre än vad jag 
tjänar här.

ANALYS. DN:S 
UTRIKESKOMMENTATOR

Michael Winiarski: 
Stora luckor efter 
utestängda säsongs-
arbetare 

Medan FN i förra månaden varnade för en global svält
katastrof i coronavirusets spår finns ett potentiellt 
jätteöverskott av livsmedel i Europa som nu riskerar 
att ruttna bort. De politiska åtgärderna mot smitt
spridningen har gjort det mycket svårt för arbetskraft 
att röra sig över gränserna.

D
et är dags för skörd runt om i Europa. 
Närmast på tur att plockas står bland annat 
körsbär, jordgubbar och hallon. Eller plante-
ring av purjolök, som i Anna-Lena Lauréns 
och Niklas Meltios reportage från Finland 
härintill. Risken är överhängande för att en 

stor del av dessa grödor förstörs detta sommarhalvår.
Hundratusentals säsongsarbetare – från främst de 

fattigare  östliga delarna av Europa, men också Nordafrika  
– kan under den rådande pandemin och de stängda 
 gränserna inte ta sig till de jobb som kontinentens 
livsmedels produktion har blivit helt beroende av. 

Polen är ett talande exempel: Före coronapandemin vista-
des i landet mellan 1,5 och 2 miljoner ukrainare, som främst 
arbetade i jordbruket, men också inom byggbranschen och 
i polska hushåll. Sedan i början av mars har en stor del av 
dem, oklart hur många, åkt hem till Ukraina. Följderna är 
negativa för såväl Polens som Ukrainas ekonomier. Arbets-
kraftsbrist på ett håll, arbetslöshet på ett annat. En mängd 
arbetsuppgifter utförs inte. Ofta återvänder gästarbetarna 
till arbetslöshet och till en påtagligt sänkt levnadsstandard.

Att många ukrainare har uppehållstillstånd i Polen är ing-
en tröst när den polsk-ukrainska gränsen är stängd. 160 000 
ukrainare korsar annars gränsen varje månad. En liten tröst 
är att det polska konsulatet i Kiev den senaste veckan har 
börjat utfärda särskilda arbetsvisum för ukrainare, enligt 
förebild från Tyskland och Storbritannien. Och för dem som 
lyckas ta sig över gränsen väntar 14 dagars karantän. Då får 
de inte arbeta, och får därmed ingen lön.

Det verkar  som om några av de obesatta jobben tas över 
av arbetslösa polacker som tidigare arbetat inom den nu 
stängda hotell- och restaurangnäringen. Men de tar i första 
hand inte tunga jordbruksarbeten, utan söker sig till trans-
portsektorn och taxitjänster som Uber.

Det räcker alltså inte, särskilt som många bönder i länder 
som Frankrike, Tyskland och Polen har tvingats konstatera 
att de utländska säsongsarbetarna är svåra att ersätta med 
oerfaren inhemsk arbetskraft (eller med andra ord: de vill 
inte acceptera arbetsdagar på över 10–12 timmar).

I Storbritannien har myndigheterna vädjat om att arbets-
lösa britter ska plocka frukt, men flertalet av dem tackade 
nej till jordbruksarbete. Arbets- och levnadsvillkoren, liksom 
lönerna, har varit för dåliga. I stället tas arbetare in från 
Rumänien med charterflyg.

Det var också influgna rumäner – 40 000 i april – som 
 ”räddade” den vittomtalade tyska sparrisskörden. Tyskar 
som var beredda att skörda sparris tycktes inte gå att få tag på.

Att fylla luckorna efter migrantarbetarna i livsmedels-
produktionen är uppenbarligen en utmaning. Lösningen? 
Sannolikt att snabbt underlätta för utländsk arbetskraft att 
återkomma till de jobb som de utförde före pandemin.

I vilken mån de influgna säsongsarbetarna fick ett rimligt 
skydd från coronaviruset är ovisst. Ramona Duminicioiu, som 
företräder den rumänska lantbrukarorganisationen Eco Rura-
lis, sade till Politico: ”När säsongsarbetare börjar dö, vem ska 
hållas ansvarig?” Hon tillade: ”Jag vet inte om EU är redo att ge 
upp en utvecklingsmodell som bygger på de fattigas arbete.”

Michael Winiarski
michael.winiarski@dn.se

Fakta. Gästarbetare skördar åt Västeuropa

Under ett vanligt år  
tar Finland emot unge
fär 16 000 säsongs
arbetare. Hittills i år 
har färre än 500 tagit 
sig över gränsen.

Finland stängde  grän
serna i mitten av mars 
på grund av corona
krisen, men medde
lade senare att 1 500 
ukrainska säsongs
arbetare tillåts inresa. 
Ett charterflygplan 
hann landa, därefter 

förbjöd Ukraina sina 
medborgare från att 
resa till andra länder 
på säsongsarbete.

Den 2 maj  meddelade 
Ukraina att man tillåter 

utresor för säsongsar
betare, bland annat på 
villkor att de får minst 
tre månaders garante
rat arbete. 

I övriga Europa  är be
hovet stort av ukrainska 
gästarbetare. Störst 
är det i Polen, som 
fram till coronakrisen 
hade ungefär 1 miljon. 
Också Tyskland är 
beroende av ukrainska 
säsongs arbetare för sitt 
jordbruk.

ITALIEN

RUMÄNIEN

POLEN

VIT-
RYSSLAND 20 mil

Helsingfors
FINLAND

Pemar

Galina 
Petko 
från 
Tjerkasy 
i Ukraina.

Grönsaks
odlaren 
Hanna 
Rei.

Gården 
på 40 
hektar  
i Pemar i 
sydvästra 
Finland 
är bero
ende av 
säsongs
arbetare 
under 
sådd och 
skörd.
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Fängelsedomen mot den turkisk-kurdiske 
politikern Selahattin Demirtas borde 
upphävas, krävde en appellationsdomstol 
i Istanbul på söndagen.

○○Demirtas, grundare och ledare för det 
vänster liberala partiet HDP, dömdes 
i november 2016 till fyra år och åtta måna-
ders fängelse. 

En rad regeringar och internationella 
organ, bland dem den europeiska människo-
rättsdomstolen ECHR, har sedan dess krävt 
Demirtas frigivning. 

Under flera år agerade Demirtas med-
lare mellan den turkiska regeringen och 
terrorstämplade kurdiska PKK, under en 
förhandling som fått grönt ljus av dåvarande 
premiärministern Recep Tayyip Erdogan. 

Våren 2015 sprack fredsprocessen, och i 
parlamentsvalen i juni betydde HDP:s suc-
céval att Erdogans AKP miste sin majoritet. 
Strax efteråt återupptog regeringen kriget 
mot PKK efter flera års vapenvila. 

När Demirtas greps hösten 2016 var det för 
ett tal han hållit 2013, mitt under fredspro-
cessen. Talet, enligt åklagarna, uppviglade 
till terrorism. Appellationsdomstolen säger 
nu att denna bedömning var felaktig och att 
Demirtas höll sig inom det tillåtnas gränser. 
Nathan Shachar

Turkisk domstol:  
Upphäv domen 
mot Demirtas

I korthet.

De döva i arabvärlden lever ofta 
avskurna från omvärlden. Många 
är analfabeter. Coronavirusets 
utbrott har försämrat deras 
situation ytterligare.

Men när samhället sviker går 
frivilliga krafter in och hjälper.

– Jag tolkar åt mina föräldrar 
även om informationen de får 
om viruset skulle göra att de 
vill hindra mig från att leka ute, 
säger 10-åriga Farah som bor 
i Gaza.

○○Rosa färg dominerar i Farah Abo 
Ziadas rum i huset i Gaza. Mobil- 
kameran skakar till när hon sät-
ter på sina röda hörlurar över den 
långa, bruna flätan. Intill henne sit-
ter hennes döva pappa, och mam-
man som har en grav hörselskada.

Familjen bor i Deir al-Balah i 
Gaza. Vardagslivet är redan svårt. 
Nu försöker de till varje pris skydda 
sig mot det nya coronaviruset. 

Föräldrarna är nära nog analfa-
beter. Farah tolkar nyheter och in-
struktioner om hur man ska skydda 
sig mot viruset med teckenspråk. 

–○Jag känner att jag måste för-
klara för mamma och pappa vad 
coronaviruset innebär, säger Farah 
till DN i ett videosamtal.

Farah älskar teckenspråket.  Hon 
strävar efter att leta reda på allt nytt 
om pandemin, och lära sig hur man 
tolkar det. För DN:s räkning frågar 
hon sina föräldrar hur de upplever 
coronakrisen.

–○Viruset gör oss galna. När jag 
får reda på att någon har dött av 
 corona blir jag nervös och spänd, 
säger hennes pappa Alaa Abo Zia-
da, 39 år. 

Abo Ziada jobbar två dagar i veck-
an i en matvarufabrik där också an-
dra döva arbetar. Han är irriterad  

och rädd för att många inte tar 
 riskerna på allvar. 

–○Jag har slutat att skaka hand och 
uppmuntrar kollegorna att alltid ha 
munskydd, hålla avstånd och ofta 
tvätta händerna, säger han.

Mamman Aisha Nassar, 35 år, ar-
betar inte utanför hemmet. Sedan 
coronaviruset bröt ut vill hon inte 
att hennes tre barn ska gå ut.

–○Vi dör av tristess, säger Aisha. 
De är två av cirka 15 miljoner 

döva i arabvärlden. Ungefär 45 000 
av dem finns i de palestinska själv-
styrande områdena Västbanken 
och Gaza. 

Samhället gör inte  mycket för att 
underlätta deras liv. Det är ofta 
omöjligt för dem att kontakta myn-
digheter, eftersom få i offentlig 
tjänst behärskar teckenspråket. 
Många av de döva har inte gått 
i skolan och är analfabeter. 

De gifter sig ofta med varandra 
och blir därmed beroende av an-
dra, exempelvis barn som Farah, 
som översätter och tolkar. 

Teckenspråket ser olika ut på 
olika ställen och har flera dialek-
ter. Därför fungerar det inte att till 
exempel titta på teckenprogram i 
andra länders tv-kanaler.

Palestinas dövas riksförbund för-
söker trots brist på resurser tillvara-
ta de dövas ekonomiska, språkliga 
och hälsomässiga intressen.

–○Många döva har ännu inte fått 
grundläggande instruktioner om 
hur de ska skydda sig mot corona-
viruset, säger Waleed Nazzal som 
arbetar med samordningsfrågor på 
förbundet.

För att åtgärda bristen på infor-
mation försöker man utbilda varan-
dra genom videosamtal och via ka-
naler som Facebook och Whatsapp. 

Några av de mest spridda video-

Mellanöstern.

Tioåriga Farah teckentolkar 
om coronaviruset i Gaza

Fakta.

○○ 466 miljoner 
människor lider av 
hörselnedsättning 
som orsakar funktions
hinder i världen, varav 
34 miljoner är barn.

○○ 60 procent av fallen 
med hörselnedsättning 
hos barn under 15 år 
har en orsak som skulle 
kunnat före byggas 
(preventable causes).  
Denna andel är högre 
i länder med låg 
inkomst och medel
inkomst (75 procent) 
jämfört med  
i höginkomstländer 
(49 procent).

○○ Obehandlad 
 hörselnedsättning 
leder till årliga glo
bala kostnader på 750 
 miljarder dollar. 

○○ 1,1 miljarder  
ungdomar (i åld
rarna 12 till 35) riskerar 
hörselnedsättning på 
grund av buller.
Källa: Världshälso

organisationen (WHO) 

klippen med teckenspråk under 
coronakrisen har skapats av den 
 syriska volontären Farah Altal, 29 
år. Hon spelar nästan dagligen in 
klipp med nyheter och hälsoråd. 

DN kontaktar  Altal i Damaskus, 
där det råder utegångsförbud. För 
henne känns det som att döva lever 
i det förgångna och står vid sidan 
om verkligheten. Därför behöver 
de ännu mer information under 
 coronakrisen.

–○Jag känner till en man som trod-
de att olivolja är en medicin för allt, 
även för tandvärk, säger hon, och 
berättar att när han tittade på hen-
nes klipp om coronaviruset förstod 
han allvaret och började skydda sig 
själv och sin familj.

Antalet döva i Syrien är, enligt of-
ficiell statistik, cirka 20○000. Icke 
statliga organisationer säger att det 
faktiska antalet kan vara 100○000. 
Redan innan coronautbrottet hade 
de en utsatt situation på grund av 
inbördeskriget.

Liksom i många arabiska länder 
saknar små städer i Syrien hjälp 
som underlättar dövas liv. 

Speciellt på landsbygden skäms 
vissa familjer över att deras döva 
barn blandas med andra, eftersom 
samhället ofta inte accepterar per-
soner med funktionsnedsättningar. 
Därför blir många döva barn isole-
rade.

Lilla Farah i Gaza inser att de 
skyddsinstruktioner om corona-
viruset som hon tolkar till sina för-
äldrar kan öka deras oro. 

–○Jag tolkar åt mina föräldrar även 
om det innebär att de skulle hindra 
mig från att gå ut och leka på grund 
av den information jag har tolkat.

Saeed Alnahhal
saeed.alnahhal@dn.se

”Hagen mötte misstänkt tio gånger”

Norge. Den mordmisstänkte norske miljar-
dären Tom Hagen hade minst tio möten med 
den man i 30-årsåldern som nyligen greps 
i utredningen av Hagens hustru Anne-Elisa-
beth Hagens försvinnande, enligt källor till 
public service-bolaget NRK.

Mannen, en expert på kryptovalutor, 
 frihetsberövades i torsdags kväll misstänkt 
för mord, men har nu släppts på fri fot. 
Misstankarna kvarstår men gäller nu grovt 
frihetsberövande. Hagen är fortfarande 
misstänkt för mord eller medverkan till 
mord, men har också han släppts ur häktet.

Anne-Elisabeth Hagen har varit för-
svunnen sedan hösten 2018. TTNTB  

22 döda i nya stridigheter

Syrien. Minst 22 personer dödades på sön-
dagen i strider i nordvästra Syrien, uppger 
det oppositionella Syriska människorätts-
observatoriet (SOHR). Det är den högsta 
dödssiffran för en dag sedan vapenvilan in-
fördes för två månader sedan, enligt SOHR, 
som bevakar kriget från Storbritannien.

Sammandrabbningen ägde rum då jiha-
dister angrep en av den syriska militärens 
utposter i området Sahl al-Ghab. Under 
attacken dödades 15 regimsoldater och sju 
jihadister, några av dem från den al-Qaida-
kopplade gruppen Hurras al-Deen. TTAFP  

Smittspridningen tar fart på nytt

Tyskland. Antalet nya fall av coronasmitta 
ökar igen i Tyskland, bara dagar efter det 
att förbundskansler Angela Merkel och del-
staternas ledare enats om att lätta på vissa 
av de restriktioner som införts för att hindra 
virusets spridning. Det rapporterar tyska 
medier.

Det så kallade R-talet (som anger hur 
många personer varje smittad själv smittar) 
har ökat till 1,1, enligt Tysklands federala  
smittskyddsmyndighet Robert Koch- 
institutet (RKI). Ett R-tal över 1 innebär att 
smittspridningen tilltar. Så sent som i fredags 
bedömde RKI att värdet låg på 0,83. TT  

Tioåriga Farah Abo Ziadas i Gaza 
tolkar nyheter om coronaviruset 
för sin hörselskadade mamma 
Aisha Nassar. Foto: Privat 
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P
appa Bolsonaro har gett sina tre 
pojkar en militärisk uppfostran. 
Han kallar dem inte vid namn 
utan vid nummer. Den äldste, 
39-årige Flávio, är senator och 
kallas nollett. Hans bror, 37-årige 

Carlos, är ledamot i delstatsförsamlingen i Rio 
de Janeiro och kallas nolltvå och den yngste 
av de folkvalda sönerna, 35-årige Eduardo, är 
 kongressledamot och kallas nolltre. 

Inte bara privat utan även i politiska samman-
hang refererar Brasiliens president till sina söner 
som nollett, nolltvå och nolltre.

Flávio Bolsonaro valdes in som 27-åring i del-
statsförsamlingen i Rio och inledde en karriär 
som yrkespolitiker. Han har hittills varit med 
i fyra olika partier på högerkanten, men är ut-
pekad som en av finansiärerna bakom milícia – 
Rios organiserade brottslighet. 

Milisen styrs av före detta poliser och är en 
maffiaverksamhet som tagit över flera kåkstä-
der i Rio och lever på att sälja beskydd. I milisen 
ingår även dödspatrullen Escritório do Crime, 
på svenska Brottsbyrån, som utför mord mot 
betalning och anklagas för att 2018 ha avrättat 
vänsterpolitikern och människorättsaktivisten 
Marielle Franco.

Under många år arbetade Brottsbyråns chef, 
Adriano Nóbrega, som assistent på Flávio Bol-
sonaros kontor i delstatsförsamlingen. Flávio 
Bolsonaro var så förtjust i den före detta polis-
mannen, som ingått i den fruktade insatsstyrkan 
BOPE, att han även anställde hans mamma och 
fru.

I Brasilien får varje  folkvald ledamot skattepeng-
ar för att anställa assistenter. Åklagare utreder 
nu om Flávio Bolsonaro anställde Nóbrega, hans 
mamma och hans fru för att använda skatte-
pengarna som blev över för att investera i mili-
sens verksamhet.

Vad som stärker kopplingarna mellan milisen 
och Flávio Bolsonaro är att han 2005 dekorerade 
Adriano Nóbrega med den finaste ordensmedal-

Brasilien.

Rio de Janeiro. När Jair Bolsonaro blev Brasiliens 
 president lovade han att sätta fosterlandet och Gud 
främst. I realiteten prioriterar han sin familj.

jen man kan få i delstaten Rio de Janeiro. Nio år 
senare sparkades Nóbrega från polisen när det 
avslöjats att han vid sidan om sitt jobb i insats-
styrkan varit chef för den illegala Brottsbyrån. 

Flávio Bolsonaro hävdar att deras kontakt 
upphörde då. Men ända fram till den 13 novem-
ber 2018 – två veckor efter att pappa Bolsonaro 
blivit vald till president – var frun till Nóbrega 
anställd som assistent på Flávio Bolsonaros del-
statskontor.

I februari tog  Bolsonarofamiljens kopplingar till 
milisen en ny vändning när Adriano Nóbrega 
mördades. Han hade tagit sin tillflykt till del-
staten Bahia och gömt sig i ett hus som tillhörde 
en politisk allierad till president Bolsonaro. 

En läcka avslöjade gömstället och polisen i 
Bahia dödade den efterlyste milismannen i sam-
band med gripandet. Den federala polisen miss-
tänker att Adriano Nóbrega dödades därför att 
han visste vem som beställde mordet på Marielle 
Franco.

När Jair Bolsonaro fick vetskap om att den fe-
derala polisen hittat bevis för att hans son nollett 
använt överskottet av de allmänna lönemedlen 
till att bygga illegala hyreshus i milisens kåkstä-
der kallade han till sig sin justitieminister. 

Presidenten begärde att få ta del av utredning-
en och sparkade chefen för brasilianska FBI. Jus-
titieministern, den populäre före detta domaren 
Sérgio Moro, motsatte sig avskedandet och kall-
lade till en presskonferens.

– Politisk styrning av polisens arbete strider 
mot konstitutionen, sa Sérgio Moro och sade 
upp sig.

Den andre av Bolsonaros söner som utreds för 
brott är nolltvå, den 37-årige Carlos Bolsonaro. 
Han är ledamot i delstatsförsamlingen i Rio de 
Janeiro och misstänks för att vid sidan om vara 
chef för Gabinete do Ódio, det så kallade Hat-
utskottet, en grupp som skapar och riktar lög-
ner på sociala medier mot personer som hotar 
bolsonarismen, familjeklanens projekt för att ta 
över världens femte största land. 

Den första att avslöja Hatutskottet var Bol-
sonaros tidigare allierade, parlamentarikern 
Joice Hasselmann. Hon kallar Carlos Bolsonaros 
grupp för ”den digitala milisen” och har i förhör 
hävdat att han använder fejkade konton för att 
sända ut tiotusentals meddelanden på Twitter. 

Varje utskick kostar 50 000 kronor, som be-
talas av högernationalistiska företagare som är 
vänner till Bolsonarofamiljen. Hasselmann häv-
dar att över en miljon av president Bolsonaros 
följare på Twitter kommer från fejkade konton.

När en av domarna i Högsta domstolen kom 
med ett uttalande som Bolsonaroklanen inte 
uppskattade utsattes domaren för tiotusentals 
automatiserade attacker på sociala medier. 

Attackerna resulterade i att domaren påbör-
jade en hemlig utredning av Carlos Bolsonaros 
digitala verksamhet. Utredningen gjordes av 
brasilianska FBI och är så gott som klar. När Jair 
Bolsonaro fick vetskap om utredningen av mass-
utskicken försökte han även få den arkiverad.

– Herre Gud! Det här rör sig om yttrande-
frihet, sa president Bolsonaro om sin sons spri-
dande av fejkade nyheter på Twitter.

Bolsonaros yngste folkvalde  son nolltre, den 
35-årige Eduardo Bolsonaro, är den ende i 
familjen som kan engelska och är Bolsonaro-
klanens kontakt med högerpopulismens guru 
Steve  Bannon. Eduardo Bolsonaro har utretts 
för olaga hot mot 
journalister och 
ifrågasatts för att 
han kom beväpnad 
till en demonstra-
tion mot Brasiliens 
före detta president 
Dilma Rousseff. 

Som parlamen-
tariker har han vid 
ett flertal tillfällen 
 hyllat militärdikta-
turen och uppmuntrat sina väljare att demon-
strera för att Högsta domstolen ska stängas. Han 
har också skapat osämja med Brasiliens största 
handelspartner Kina genom att han anklagat 
Peking för att ha skapat coronaviruset för egen 
vinning. 

– Du sprider ett mentalt virus som skadar våra 
relationer, har kinesiska ambassaden i Brasilien 
svarat och kräver en offentlig ursäkt.

Högsta domstolen har  nu öppnat en utredning 
om Jair Bolsonaro som misstänkts ha försökt på-
verka den federala polisens arbete. 

Den avgående justitieministern har 
bekräftat i förhör att Bolsonaro för-
sökt få en vän till familjen tillsatt som 
ny chef för den federala polisen. Om 
det inte varit för att Högsta dom-
stolen stoppade utnämningen i 
förra veckan hade tillsättningen 
av vännen gått genom. 

Bolsonaros mål är att göra 
brasiliansk politik till en ren 
 familjeaffär.

Henrik Brandão Jönsson
brandao@brandao.se

DOKUMENT. HENRIK BRANDÃO JÖNSSON, DN:S KORRESPONDENT

Bolsonaros 
yngste folkvalde  son 
”nolltre”, den 35-årige 
Eduardo Bolsonaro, 
är den ende i familjen 
som kan engelska.
 Foto: Zuma press

President Jair 
Bolsonaro och hans 
äldste son Flávio 
 Bolsonaro, ”nollett”.
 Foto: Zuma press

Bolsonaro vill göra den 
brasilianska politiken 
till en ren familjeaffär 

dn.se/av/henrik-brandao-jonsson + Följ reportern

Fakta. Sönerna kallas Knatte, Fnatte och Tjatte

 ○ Jair Bolsonaro 
har en fjärde son 
från ett annat 
äktenskap. Renan 
Bolsonaro är 22 år 
och har ännu inte 
gett sig in i yrkes
politiken. Han 
förekommer dock 
redan i utred
ningen av mordet 
på människorätts
aktivisten Marielle 
Franco. Enligt upp
gifter ska Renan 

ha haft en relation 
med  dottern till en 
av de två medlem
marna i dödspa
trullen som sitter 
häktade för att ha 
mördat Marielle 
Franco.

 ○ Bolsonaros 
slogan är ”Brasil 
acima de tudo, 
Deus acima de 
todos”, Brasilien 
framför allt, Gud 
framför alla.  

I stället menar 
hans motståndare 
att slogan borde 
vara: ”Min familj 
framför allt och 
alla”.

 ○ Oppositionella 
brukar ned
värderande kalla 
Bolsonaros tre 
folkvalda söner 
för Knatte, Fnatte 
och Tjatte – serie
figuren Kalle Ankas 
tre brorssöner.

President-
paret och 
Carlos 
Bolsonaro, 
”nolltvå”, 
bakom 
dem. 
 Foto:  AP
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Hela 729 miljarder kronor – eller mer än tio 
års försvarsbudgetar. Det är det totala värdet 
på statens stöd till det svenska näringslivet för 
att bekämpa coronakrisen.

Men DN:s genomgång visar att alla stöd inte 
är lika efterfrågade, och det är ingen kö till 
den nya företagsakuten.

○○Av det direkta stödet på 185 mil-
jarder mot pandemins effekter, är 
164 miljarder på olika sätt riktade 
mot näringslivet (se grafik). Enbart 
det senare är drygt tre gånger så 
mycket som staten väntas satsa på 
hela rättsväsendet under 2020. 

Korttidspermitteringar innebär 
att staten tar största delen av notan 
när anställda jobbar 1–4 dagar med 
merparten av inkomsten intakt. 
Systemet gäller alla branscher och 
omfattar i teorin nästan 2 miljoner 

svenskar. Till och med i torsdags 
hade Tillväxtverket beviljat stöd 
för 20,6 miljarder kronor till drygt 
45○000 företag, med totalt över 
400○000 anställda. Ansöknings-
trycket fortsätter att vara högt, 
samtidigt som debatten rasat. 

Statliga Almi   Företagspartner job-
bar med att ge lån och rådgivning 
till nystartade företag och etable-
rade företag som vill växa. Almi har 
fått 3 miljarder för att med brygg-

lån hjälpa ”bärkraftiga företag” att 
 klara sig igenom pandemin

–○Det har varit en anstormning, 
och den fortsätter. Normalt beviljar  
vi 3○300 av våra vanliga lån på ett år, 
nu har vi sagt ja till omkring 1○100 
lån på drygt en månad. Cirka 600 
av dem är nya brygglån, säger Sara 
Brandt, vice vd på Almi Företags-
partner.

Brygglånen är till för att stärka 
likviditeten hos företagen, räntan 
är som högst 4,95 procent. Löp-
tiden är på ett år, och man kan då 
få uppskov med ränta och amorte-
ring.

Fram till och med i torsdags hade 
nästan 2○400 små och medelstora 
företag ansökt om brygglån. När-
mare 500 miljoner har betalats ut 
– men ungefär vart fjärde företag 
får nej.

–○Vi gör ordentliga granskningar 
av hur deras ekonomi såg ut i fjol. 

Stödet ska gå till sunda bolag, så-
dana som hade klarat sig om inte 
coronakrisen hade kommit.

Den nya företagsakuten innebär 
att staten står som garant för nya 
lån som bankerna ger företag som 
drabbats negativt av corona-pande-
min.

Det är Riksgälden som adminis-
trerar stödet, som innebär att sta-
ten garanterar 70 procent av lån på 
i normalfallet max 75 miljoner per 
företag, resten av risken står utlåna-
ren för. Till och med 6 maj hade 65 
kreditinstitut anslutit sig, däribland 
alla de fyra svenska storbankerna.

Riksgälden kan ställa garantier 
på totalt 100 miljarder, men har hit-
tills reserverat 39 miljarder baserat 
på den utlåning som i fjol skedde till 
små och medelstora företag – den 
huvudsakliga målgruppen.

Men efter en knapp månad hade 
de anslutna bankerna beviljat lån 

på bara 352 miljoner kronor med 
den statliga garantin i ryggen.

–○Det tar tid innan bankerna kom-
mer i gång med sina rutiner och 
före tagen tittar nog också på andra 
stödåtgärder innan de ökar sina 
lån. Det kommer att ta ytterligare 
flera veckor innan det går att vär-
dera hur åtgången blir, säger Malin 
Hasselblad Wennström, kommuni-
katör på Riksgälden.

Världens flyg  står på marken och 
en riktad kreditgaranti mot den 
svenska branschen kom redan i 
mars. Men först nu i veckan utfär-
dades den första garantin, efter att 
formerna tröskats med EU-kommis-
sionen. SAS får nu en lånegaranti på 
1,5 miljarder av svenska staten och 
lika mycket från den danska.

Garantin omfattar 90 procent av 
de lån flygbolagen, som måste vara 
godkända för kommersiell trafik, 

Coronakrisen.

Tio försvarsbudgetar  
i stöd till näringslivet

(Miljarder kronor) (Maxbelopp, miljarder kronor) (Beräknad kostnad, miljarder)      

315

13
Totalt: 185Totalt: 230

Totalt: 335

Ändrad regel för
periodiserings-
fond

Anstånd med
skatteinbetalningar

Ökade
lånegarantier

5

Krediter som ökar
företagens likviditet

Direkta kostnader som
påverkar statens budget

Gra�k: Johan Andersson   Källa: Finansdepartementet, annonserade stöd till och med 8 maj
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kan skaffa. Av totalt 5 miljarder 
finns nu 3,5 miljarder kvar. 

Riksgälden, som ställer ut ga-
rantin, uppger att 16 företag har 
uttryckt intresse för kreditstödet, 
men att bara ett fåtal av dem upp-
fyller de formella kraven.  Hittills 
har det bara kommit en formell an-
sökan, från SAS.

Det senaste paketet  från regering 
och samarbetspartierna handlar 
om ett kontantstöd på uppemot 
39 miljarder kronor. Det ska kom-
pensera för försäljningstapp och 
underlätta för till exempel ett verk-
stadsföretag som börjar göra sjuk-
vårdsmaterial.

Företagen får stödet för mars 
och april, 2020, omsättningstappet 
beräknas mot samma period i fjol. 
Ersättningen kan bli maximalt 150 
miljoner kronor per företag. Försla-
get planeras träda i kraft den 1 juli, 
ska administreras av Skatteverket – 
men måste först få okej av EU-kom-
missionen. Regeringen räknar med 
att uppemot 180 000 företag kan ha 
rätt till stödet.

Vid sidan av  allmänt sänkta ar-
betsgivaravgifter under perioden 
april–juni, kan företag också få an-
stånd med att betala större delen av 
arbetsgivaravgifterna, samt vänta 
med att betala in moms och preli-
minär skatt.

Fram till fredagen hade Skatte-
verket fattat över 51 000 beslut som 
berört drygt 23 000 skattskyldiga 

företag. Den samlade summan på 
fredagen var uppe i 29 miljarder 
kronor, men den växer dag för dag.

De svenska  exportföretagen jagar 
finansiering som aldrig förr.

Svensk Exportkredit, SEK, har 
sett en kraftig ökning av sin ny-
utlåning till företagen; från 13,3 
miljarder kronor i nyutlåning un-
der första kvartalet i fjol till 33,3 
miljarder kronor för motsvarande 
period i år.

I början av krisen var det främst 
de medelstora företagen, samt un-
derleverantörer till stora företag, 
som ville låna. Men numera finns 
också storföretagen, som vanligtvis 
använder företagsobligationer.

– När den marknaden inte fung-
erar måste de säkerställa att de har 
en annan typ av finansiering, säger 
Catrin Fransson, vd för SEK, som 
räknar med att ökningen fortsätter 
under andra kvartalet.

Exportföretagen  behöver ofta 
 garantier för att kunna genomföra 
de affärer som ändå blir av. Det kan 
de få från Exportkreditnämnden 
(EKN) som försäkrar företagens 
kreditrisker vid exportaffärer.

Det viktigaste krisstödet är rörelse-
kreditgarantier – garantier för till 
exempel checkkrediter. Här finns 
det redan ansökningar om  totalt 170 
miljarder kronor – nästan dubbelt 
så mycket som under hela finans-
krisen. I normala fall är de  endast 
företag med en omsättning under 

5  miljarder, som kan få det stödet 
som i normala fall täcker 50 procent 
av bankens risk, nu ökas detta till 
80 procent. Under en kris kan även 
storföretagen få del av stödet, med 
75 procents risktäckning:

– Vi har ett rekordstort intresse 
från de stora exportföretagen när 
det gäller rörelsekreditgarantier, 
säger EKN:s generaldirektör Anna-
Karin Jatko. 

Butiker och  restauranger hör till de 
företag som ofta hyr sina lokaler och 
har ropat högt efter att få rabatt på 
hyran. Det sker nu när regeringen 
har beslutat att hyresvärden kan få 
ett stöd på 50 procent av rabatten, 
men de kan söka stödet först efter 
halvårsskiftet. 

Branschorganisationen Fastig-
hetsägarna har ett standardiserat 
avtal som många, men inte alla, 
hyres värdar använder. Fram till 
i fredags hade ungefär 5 000 avtal 
slutits.

Fastighetsägarnas vd Reinhold 
Lennebo säger att alla de stora bo-
lag han prata med arbetar med av-
tal om hyresrabatter. 

– När dimmorna skingrades om 
hur det här skulle tillämpas, så satte 
det fart. Majoriteten av fastighets-
ägarna sluter sådana här avtal med 
sina hyresgäster, säger han.

Hans Strandberg
hans.strandberg@dn.se

Dan Lucas
dan.lucas@dn.se

Coronakrisen.
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Korttidspermittering

49

Normalt beviljar   
vi 3 300 av våra 
vanliga lån på ett år, 
nu har vi sagt ja till 
omkring 1 100 lån 
på drygt en månad.
Sara Brandt, vice vd på  
statliga  Almi Företagspartner.

Om någon vecka kommer 
Skatte verket att kunna 
 granska om företagare fuskar 
med korttidspermitteringarna.

Mycket av arbetet handlar 
om att granska personalens 
närvaro och ställa det mot 
deklarationerna.

 ○Redan för en månad sedan, ef-
ter signaler om att det förekom 
fusk med systemet med kort-
tidspermitteringar, lovade re-
geringen att Skatteverket skulle 
få ett tillskott motsvarande 130 
medarbetare. 

Men ännu har de inte börjat 
med granskningen. Lagstiftning-
en är inte klar än.

– Befogenheterna som Skatte-
verket ska ha arbetar regeringen 
med och ska med i ändrings-
budgeten som lämnas i mitten 
på maj, säger Skatteverkets 
general direktör, Katrin Westling 
Palm.

Skatteverket har redan ett an-
tal verktyg för kontroller så som 
personalliggare och arbetsgivar-
deklarationer, som lämnas varje 
månad och där den avdragna 
skatten för de anställda ska 
framgå.

Men dessa verktyg är främst 
till för skattekontroll och inte för 
kontroll av tillfälliga, och mas-
siva, statliga stöd.

– Då behöver man skruva lite 
på ändamålen i regelverken för 
att vi ska kunna använda dem till 
just de här syftena också.

Rent praktiskt  handlar arbetet 
mycket om att granska persona-
lens närvaro och ställa det mot 
deklarationerna.

– Man kan göra det fysiskt 
genom att kontrollera perso-
nalliggare och koppla det med 
månads uppgiften, säger West-
ling Palm.

Resurserna verket väntar 
på handlar om att göra efter-
kontroller. Men Katrin Westling 
Palm understryker att verket 
redan hjälper Tillväxtverket 
med handläggningen med an-
sökningarna av korttidspermit-
teringarna.

– Det är viktigt att veta att in-
för de utbetalningar som görs 
nu så görs också kontroller. Och 
våra medarbetare som hjälper 
till med handläggningen hjälper 
ju också till med sin erfarenhet 
och kunskap.

Skatteverket samarbetar ock-
så med andra myndigheter och 
informerar om de metoder och 
urvalskriterier man arbetar med 
i kontrollerna.

– Så vi har redan en dialog 
med både Försäkringskassan 
och Tillväxtverket.

Stödet till korttidspermitte-
ringar är det största enskilda 
stödet, men Westling Palm me-
nar att kontrollerna kan komma 
att gälla andra stöd också.

Dan Lucas

Snart inleds 
jakten på 
fuskande 
företagare

Stockholm +0,17%
I år –11,45%

Dow Jones +2,28%
I år –14,97%

Nasdaq +5,77%
I år +1,44%

London +3%
I år –21,3%

Frankfurt +0,39%
I år –17,7%

Moskva +1,15%
I år –26,53%

Hongkong –1,68%
I år –14,05%

Tokyo +2,85%
I år –14,7%

Börsveckan  
i världen
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Katrine Marçal: Mitt i krisen 
hamnar skatteparadisen i fokus

Den danska, franska och polska regeringen tänker inte ge 
stöd till företag baserade i skatte paradis. Men vad menar de 
egentligen? Inte vad vanligt folk tror att de menar.

D
en förra finanskrisen 2008 
var full av moraliskt raseri. 
I London vittnades det om folk 
som inte längre vågade säga att 
de jobbade i finansbranschen 
och i New York ockuperade 

demonstranterna Wall Street. 
Men under den pågående pandemikrisen rap

porterar Financial Times att finansfolket i London 
är förvirrat: detta är ju en kris som man rimligen 
inte kan beskylla bankerna för. ”Det känns som 
om vi är på den goda sidan denna gång” säger 
en förbryllad bankman som vill vara anonym.

I den nuvarande krisen är det inte banker 
som har ropat efter stöd från staten. Det är res
tauranger, pubar och affärer. Många människor 
kan på ett helt annat sätt se det rimliga i detta. 
Årets räddningspaket har, till exempel i Storbri
tannien, varit mycket mer populära än de som 
gick till bankerna 2008. Det är politiskt enklare 
att rädda en kvarterskrog än en bank. 

Eller, är det verkligen det? 
Storbritanniens största pubägare heter 

 Stonegate Pub Company, de äger i dag nästan 
4 800 pubar och alla dessa pubar har nu tving
ats stänga. Därför har Stonegate Pub Company  
också tagit del av de brittiska räddnings
paketen. Men vad är Stonegate Pub Company? 
Det är ett bolag grundat och ägt av Private 
Equitybolaget TDR Capital. Och var är TDR 
Capital baserat? På Caymanöarna – det relativt 
ökända skatteparadiset i Karibien. 

Ska brittiska skattebetalares  pengar verkligen 
gå till ett bolag baserat i ett skatteparadis? 

Många skulle svara nej på den frågan. 
Den danska regeringen deklarerade nyligen 

att företag baserade i skatteparadis inte ska få 
del av de danska räddningspengarna. Polens 
regering sade samma sak om de polska och i 
Frankrike meddelade finansminister Bruno Le 
Maire: ”Det är självklart att om ett företag är ba
serat eller har dotterbolag i ett skatteparadis ska 
det inte få del av våra statliga räddningspaket”. 

I många väljares ögon lät detta i högsta grad 
rimligt. Men är det verkligen så enkelt? För att 
få klarhet ens i vad ett skatteparadis är ringer 
jag Ronen Palan, ledande internationell expert 
på ämnet. Palan är professor vid London City
universitetet, som specialiserat sig på utlands
baserade finansiella center.

– För det första bör man aldrig prata om 
skatteparadis. Skatt är bara en del av vad detta 
handlar om. För det andra måste man fråga sig 
vad Frankrikes finansminister över huvud taget 
menar, säger Ronen Palan.

Termen skatteparadis är missvisande, menar 
Ronen Palan, eftersom dessa utlandsbaserade  
finansiella center gör så mycket mer. Ett företag 
väljer jurisdiktion beroende på allt från konkurs
lagstiftningen där, till reglerna för förhållandet 
mellan olika ägare till om det finns bilaterala 
avtal som är användbara på något sätt.

– Ju fler år jag har ägnat åt att forska på detta 
desto mer variation ser jag. Det är nästan omöj
ligt att generalisera längre, säger Ronen Palan.
Vilka länder ska man då räkna som ”skatte
paradis”?

– De viktigaste för företag är länder som 
Nederländerna, Irland, Schweiz och Singapore. 
Det är helt enkelt jurisdiktioner som ger dig 
möjlighet att skapa en typ av internationella 
bolagsstrukturer som gör att du i hög grad kan 
slippa ifrån de skatter som du inte vill betala, 
säger Ronen Palan.

Men menar den franske finansministern 
verkligen att franska företag med dotterbolag 
i Holland ska diskvalificeras från de franska 
räddningspaketen? Nej, det menar den franske 
finansministern inte. För hade Bruno Le Maire 
pekat ut andra EUländer på detta sätt hade 
det blivit storbråk i Bryssel. Mycket riktigt kom 
det ett klargörande uttalande från det franska 
finans departementet som berättade att vad 
ministern menade med ”skatteparadis” var 
länderna på EU:s officiella lista över skatte
paradis. Inget av de länder som EU har klassat 
som ”skatte paradis” är medlem i EU. Trots att 
Holland, Irland och Luxemburg alltså ofta är 
viktigare än till exempel Caymanöarna.

I Storbritannien  fick kafékedjan Starbucks 
under många år kritik för hur lite brittisk skatt 
företaget betalade. Man hade ett huvudkontor i 
Holland och ägnade sig åt allmän kreativ inter
nationell skatteplanering. Och hur ska en liten 
kaffebar startad av två väninnor på hörnet kun
na konkurrera med Starbucks när de till skillnad 
från Starbucks måste betala all sin skatt?

Å andra sidan: om Starbucks nästa vecka 
ansökte om pandemistöd från den brittiska 
staten och inte fick det på grund av hur lite skatt 

Coronakrisen.

ANALYS. DN:S KORRESPONDENT I STORBRITANNIEN

På Skatteverket 
 arbetar cirka 200 per-
soner med kontroller 
av dolda inkomster i 
utlandet samt interna-
tionella transaktioner i 
skatte undandragande 
syfte.

Sverige har tillsam
mans  med de andra 
nordiska länderna 

förhandlat fram infor-
mationsutbytesavtal 
med alla de länder som 
hittills har betraktats 
som skatteparadis. 

Avtal har bland annat 
 träffats med: Isle of 
Man, Jersey, Guernsey, 
Caymanöarna, Ber-
muda, Nederländska 
Antillerna, Brittiska 

Jungfruöarna, Monaco, 
Liechtenstein och 
Hongkong. Dessutom 
har skatteavtalen med 
Schweiz, Luxemburg, 
Österrike och Barbados 
omförhandlats så de 
nu omfattar infor-
mationsutbyte även 
avseende till exempel 
bankuppgifter.

Skatteverket kan be
gära  uppgifter om och 
spåra tillgångar som 
har flyttats utomlands, 
men som ska beskattas 
i Sverige. 

Skatteverkets 
kontroller  av dolda 
inkomster i tidigare 
skatteparadis har ökat 
de senaste åren. 

de tidigare har betalat. Då skulle det drabba de 
tusentals britter som arbetar för Starbucks. Nej, 
politiskt är dessa frågor faktiskt inte alls enkla. 
Vad många väljare skulle kalla skattesmiteri 
är en integrerad del av vad ekonomer kallar 
globalisering.

De 100 största bolagen i världen har i med
eltal 700 dotterbolag var. Det blir alltså runt 
70 000 olika enheter att gå igenom. Och om den 
franske finansministern hade tänkt genomlysa 
allt detta för att sedan avgöra vem som har rätt 
till stöd och inte:

– Då hade det inte funnits så många franska bo
lag kvar att ge pengar till, konstaterar Ronen Palan.

När Danmark, Polen och Frankrike  säger att de 
inte tänker ge stöd till företag baserade  
i skatte paradis betyder det med andra ord inte 
särskilt mycket. Och det betyder definitivt 
inte vad många väljare i Danmark, Polen och 
Frankrike nog antog att det betydde: att deras 
skattepengar inte skulle gå till företag som 
undvek skatt.

– Å andra sidan måste man förstå att vad 
dessa företag gör inte är olagligt, säger Ronen 
Palan. Varför ska ett företag välja att betala mer 
skatt om det kan slippa undan helt lagligt?

Skattejuristerna gör bara sitt jobb. Stonegate 
Pub Company med sina 4 765 pubar gick ut i 
brittiska medier och berättade att de minsann 
hade betalat sin brittiska bolagsskatt: ”Förra 
året betalade vi över 300 miljoner pund i skatt. 
Vi är ett brittiskt företag som betalar brittisk 
skatt och därmed har vi rätt till stöd från den 
brittiska staten.” Då tystnade i hög grad kriti
ken. Men om Stonegate Pub Company nu ändå 
betalar brittisk bolagsskatt, varför har de en 
ägare på Caymanöarna?

– Vanligt folk tänker på skatt som den skatt 
ett företag betalar på sina vinster, säger Ronen 
Palan. Men det är inte alls så enkelt. Du måste 
alltid titta på det enskilda före tagets situation.

För ett hypotetiskt företag med många pubar 
skulle en viktig skatt till exempel kunna vara 
kapitalvinstskatten. Vill du sälja ett antal av dina 
pubar kommer du att behöva skatta på vinsten i 
Stor britannien, men om du råkar vara baserad 
på till exempel Cayman öarna kan du slippa. 
Nej, det kanske inte är politiskt enklare att 
rädda pubar än att rädda banker.

Och att sätta ned foten mot skatteparadis är 
ohyggligt mycket svårare än vad europeiska 
politiker har gett sken av de senaste veckorna.

Katrine Marçal
katrine.marcal@dn.se

En annan uppmärk
sammad  informations-
källa som använts är de 
uppgifter som härrör 
från diverse läckor, 
som exempelvis de 
så kal lade Offshore 
leaks, Swiss leaks och 
Panama dokumenten. 

Skatteverket granskar 
 också strukturer med 

utländska bolag som 
används i skatteun-
dandragande syfte. 
Exempelvis har ägare till 
små och medelstora fö-
retag flyttat företagets 
tillgångar och vinster till 
holdingbolag i Luxem-
burg eller på Cypern och 
Malta för att undvika 
beskattning i Sverige.
Källa: Skatteverket

Fakta. Skatteverkets kontroller har ökat

200
personer på Skatteverket kontrol
lerar dolda inkomster i utlandet 
och internationella transaktioner 
i skatte undandragande syfte.

_
De viktigaste 
[skatteparadisen] 
för företag är länder 
som Nederländerna, 
Irland, Schweiz och 
Singapore. 
Ronen Palan, professor vid London 
City-universitetet och specialist på 
utlandsbaserade finansiella center.

Storbritanniens största pubägare, 
Stonegate pub company, har sin 
bas på Caymanöarna i Karibien.
 Foto: Alamy

Foto: Mike Abraham
s
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Samråd av detaljplan för Skevik 1:190, Värmdö kommun

Förslag till detaljplan för Skevik 1:190 i Lugnet i Gustavsberg

ställs ut under perioden 2020-05-12 – 2020-06-08. Torsdagen

den 28 maj 2020 mellan kl. 17:00–19:00 hålls öppet samrådsmöte

på platsen för utbyggnad, Björnskogsvägens grusplan i Lugnet.

Representanter från kommunen kommer då att finnas på plats för att

besvara eventuella frågor.

Planområdet ligger längs Björnskogsvägen /Fiskljusevägen i Lugnets

norra ände. I planområdet ingår två nya bostadshus om fem våningar,

förskolegård och en ny park. Planområdet avgränsas mot naturreservatet

och naturstigar i Skeviksskogen. Parken skapar en entré mellan stigar och

ny gångväg till busshållplatsen vilket ger bättre tillgänglighet för boende

och besökare att nyttja aktivitets- och skogsområden.

Utställningslokal: Servicecenter, Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.

Öppet: måndag–onsdag kl. 08:00–17:00, torsdag kl. 08:00–19:00 och

fredag kl. 08:00–17:00. Planhandlingarna finns även på kommunens

webbplats under länken varmdo.se/skevik

Eventuella yttranden ska vara kommunen tillhanda senast måndag 
den 8 juni 2020. Ange diarienumret 2019KS/0721. Skicka yttrandet till

varmdo.kommun@varmdo.se eller till Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg

eller gå in på hemsidan och följ länken till e-tjänsten.

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter

kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Frågor om detaljplanen besvaras av Jenny Beijar telefon via servicecenter 08-

570 470 00.eller jenny.beijar@varmdo.se

Bygglov

Följande ansökningar har inkommit för åtgärder utanför planlagt

område eller som avvikelser från detaljplan. Berörda sakägare,

bostadsrättshavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter

på åtgärderna. Handlingarna finns på Miljö- och byggnadsförvaltningen

i Solna, Stadshusgången 2, Solna. Synpunkter lämnas skriftligen inom två

veckor från annonsdagen till Byggnadsnämnden, Plan- och

byggavdelningen, 171 86 Solna eller till byggnadsnamnden@solna.se

Bergshamra: Hjortstigen 2: tidsbegränsad åtgärd 5 år, pergola

(BYGG.2020.230). Hagalund: Kolonnvägen: tidsbegränsad åtgärd 1

år, bodetablering (BYGG.2020.199); Kolonnvägen vid Solna station:

tidsbegränsad åtgärd sophus 5 år (BYGG.2015.730); Slottsvägen-

Hagavägen-Carl Thunbergs väg nya sopskåp (BYGG.2020.208).
Huvudsta: Jungfrudansen 21: ventilationsdon på gatuplan

(BYGG.2019.358). Frösunda: Gustav III:s Boulevard: tidsbegränsad

åtgärd 3 år, bodetablering (BYGG.2019.245)

Mark- och miljödomstolen
Vid Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har DKLBC AB
ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för bergtäkt m.m. inom del
av fastigheten Vallentuna Norrhall 3:1. Verksamheten uppges
beröra fastigheterna Kårsta-Gilleberga 6:1, Kårsta-Rickeby 4:6,
Norrhall 1:3, 3:2, 3:4, 3:9, 3:10, 3:11, 4:1, 4:2, Tjusta 1:5 i
Vallentuna kommun samt Hamra 1:13, Rö-Väsby 2:7, 4:1 och
Väsbylund 2:1 i Norrtälje kommun. Den ansökta verksamheten
omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och kraven på
specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. En
miljökonsekvensbeskrivning har getts in. För behandling av
ansökan håller domstolen huvudförhandling och syn onsdagen den
10 juni 2020 kl. 08.30, med fortsättning den 11 juni 2020.
Förhandlingen äger rum på Campus Roslagen (aula Sjösala), Evert
Taubes gatan 1 i Norrtälje. Synpunkter med anledning av ansökan
och miljökonsekvensbeskrivningen samt yrkanden om ersättning
ska framställas skriftligen till Nacka tingsrätt, mark- och
miljödomstolen, Box 69, 131 07 Nacka eller via e-post
mmd.nacka.avdelning4@dom.se i god tid före huvudförhandlingen
eller också muntligen vid förhandlingen. Målets nummer M 7976-
18 ska anges. Domstolen får avvisa senare framställda yrkanden
om de inte har föranletts av iakttagelser vid syn eller av andra
omständigheter som förekommit under huvudförhandlingen.
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli och
hos aktförvararen Jennie Löfgren, Kulturhuset, Allévägen 1,
Vallentuna, tel 08-587 857 13/08-587 850 00. Kallelser och andra
meddelanden införs i Norrtelje Tidning, Dagens Nyheter och
Svenska Dagbladet.

Säljer en blå fåtölj

Pris enl. överenskommelse. Nypris:

20 000 kr. Maarit tel: 0760-558 646

Bokrea 70%

På hela sortimentet
Start måndag 11/5 kl 11.00
Antikvariat August, Drottningg. 85

PLAN BYGGÄRENDENKONKURSER

KUNGÖRELSER

Företagsannonser: Tel 08-409 345 28 eller kungorelse@dn.se

SAMMANTRÄDEN

BOLAGSÄRENDEN

Bevakningsförfarande
Bevakningsförfarande ska äga rum i SPE Bygg ABs, 556283-8788,
konkurs. De som vill bevaka fordringar i konkursen ska göra det
skriftligen i 2 ex hos Attunda tingsrätt, Box 940, 191 29 Sollentuna
senast 2020-06-04.

Kommunfullmäktige i Österåker

sammanträder i Alceahuset, Hackstavägen 22
plan 4, i Åkersberga den 18 maj 2020, kl. 18.30.

Ärenden med handlingar finns på kommunens
hemsida osteraker.se och i Alceahusets
reception.

Sammanträdet är öppet för allmänheten men på grund
av coronaviruset är vi tacksamma om du istället följer
sammanträdet via webbsändning på kommunens hemsida
eller via Radio Österåker, FM 103,7 MHz.

Ingela Gardner
Kommunfullmäktiges ordförande

Konkursbeslut
Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt
2020-05-06. Edgångssammanträde hålls i tingsrätten, Scheelegatan
7, Stockholm; datum och klockslag anges nedan. Borgenärerna
kallas härmed till sammanträdet. 
Voryster AB i likvidation, 559081-3993, c/o likvidatorn Grev
Tureg. 73, 114 38 Stockholm. Förvaltare Magnus Cederlöv, Box
5279, 102 46 Stockholm. Edgångssammanträde 2020-06-16 kl
10.30. 
MJM INNOVATION AB i likvidation, 559160-8319, c/o
likvidatorn, Box 7615, 103 94 Stockholm. Förvaltare Peter
Eriksson, Box 7557, 103 93 Stockholm. Edgångssammanträde 2020-
06-16 kl 10.00.
TID Stockholm AB, 556949-9980, c/o TID Watches, Torsg 59,
Stockholm. Förvaltare Dan Bengtsson, Box 7557, 103 93
Stockholm. Edgångssammanträde 2020-06-16 kl 10.30.
Lea 2 AB i likvidation, 556726-3404, c/o likvidatorn, Box 7615,
103 94 Stockholm. Förvaltare Josefin Müntzing Alm, Box 55555,
102 04 Stockholm. Edgångssammanträde 2020-06-16 kl 10.00.
DWG Enviro-Technology Sweden AB i likvidation, 556626-8511,
c/o likvidatorn Karlav. 71, Stockholm. Förvaltare Lars Lundberg,
Kungsgatan 56, 111 22 Stockholm. Edgångssammanträde 2020-06-
16 kl 11.30. 
Elarko AB i likvidation, 559148-1089, c/o likvidatorn, Birger
Jarlsg 2, 114 34 Stockholm. Förvaltare Maria Westlund,
Köpmangatan 3, 151 71 Södertälje. Edgångssammanträde 2020-06-
09 kl 11.00.
Bläsinge Tryckeri AB i likvidation, 559123-8349, c/o likvidatorn,
Box 2, 182 05  Djursholm. Förvaltare  Leonardo Merino Castillo,
Kungsg.  56, 111 22 Stockholm. Edgångssammanträde 2020-06-16,
kl 11.30.
Moe Green AB, 559011-5530, c/o SILKHAT AB, Terminalg. 20,
Vellinge. Förvaltare Konrad Ersson, Kungsgatan 56, 111 22
Stockholm. Edgångssammanträde 2020-06-16 kl 11.30.
MoienBairu Group AB i likvidation, 559123-8505, c/o
likvidatorn, Box 2, 182 05  Djursholm. Förvaltare Erik Andreasson
Öhrskog, Box 7315, 103 90 Stockholm. Edgångssammanträde 2020-
06-23, kl 9.30.
BeWeis AB i likvidation, 556860-1743, c/o likvidatorn, Box 7615,
103 94  Stockholm. Förvaltare Josefin Müntzing Alm, Box 55555,
102 04 Stockholm. Edgångssammanträde 2020-06-30, kl 9.00.
Stockholms Tingsrätt

Konkursbeslut
Nedanstående gäldenärer försattes i konkurs vid Attunda tingsrätt
2020-05-05. Edgångssammanträde hålls 2020-06-18 i tingshuset,
Tingsvägen 11, Sollentuna på klockslag som anges nedan.
Borgenärerna kallas till sammanträdet.
Mamuka Gelashvili, 19790302-2577, Aspnäsvägen 36, 177 37
Järfälla, kl 10.30. Förvaltare är Ann-Christine Christensson,
Malmskillnadsgatan 39, V, 111 38 Stockholm.
WAGMA AB, 559054-7245, Box 1130, 116 74 Stockholm,
kl 10.40.Förvaltare är Jonas Gustafsson, Hantverkargatan 26, 112
21 Stockholm.

Konkursbeslut
Nedanstående gäldenärer försattses i konkurs vid Attunda tingsrätt
2020-05-06. Edgångssammanträde hålls 2020-06-18 i tingshuset,
Tingsvägen 11, Sollentuna på de klockslag som anges nedan.
Borgenärerna kallas till sammanträdet.
Karolinska blomster butik AB, 559032-6228, Karolinskavägen 22,
171 64 Solna, kl 10.00. Förvaltare är Alex Ljungvall, Box 1203, 751
42 Uppsala.
Nordstaff AB, 559090-6045, c/o Cortez, Bygdevägen 11, 191 60
Sollentuna, kl 10.10. Förvaltare är Hans Renman, Box 715, 101 33
Stockholm.
The Odd Ones AB, 559166-3892, Humlegårdsgatan 14, 114 46
Stockholm, kl 10.20. Förvaltare är Jiro Terao, Hantverkargatan 26,
112 21 Stockholm

Årsstämma

New Equity Venture Int. AB vill upplysa om att
kallelse till årsstämma den 17 juni 2020 kl. 10:00
finns publicerad på bolagets hemsida samt i
Post och Inrikes Tidningar.
/Styrelsen

PRIVAT
MARKNAD

För annonsering: Tel 020-89 89 89
eller privat@dn.se

SÄLJES

MEDDELAN-
DEN

Annonsera: Tel 020-89 89 89 eller privat@dn.se

PLAN BYGGÄRENDEN

MILJÖRÄTT

KONKURSER

Mani Akbari, 870821-7438, Pendlarg 4, Älvsjö, försattes 2020-05-
06 i konkurs vid Södertörns tingsrätt. Edgångssammanträde hålls
2020-07-03 kl 10.30 i tingshuset, Björnkullav 5A, Huddinge.
Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Förvaltare är Anna
Tholander, Box 7557, 103 93 Stockholm.

Bevakningsförfarande
I konkursen Sulta AB, 556981-2927, ska bevakningsförfarande äga
rum. De som vill bevaka fordringar i konkursen ska göra detta
skriftligen i 2 ex vid Stockholms tingsrätt, Avd 2K, Box 8307, 104
20 Stockholm, senast, senast 2020-06-08.
Stockholms Tingsrätt

Bevakningsförfarande
I konkursen My Secret in Stockholm AB, 556900-9029, ska
bevakningsförfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar i
konkursen ska göra detta skriftligen i 2 ex vid Stockholms
tingsrätt, Avd 2K, Box 8307, 104 20 Stockholm, senast 2020-06-08.
Stockholms Tingsrätt

Lyssna 
på DN

Exklusivt för prenumeranter

Hör våra bästa reportage i DN-appen. 
Du hittar dem via menyvalet Lyssna, längst 
ner på skärmen i appen. Där finns även våra 
spännande poddar.

Ladda ner avsnitt 
och lyssna offline

Skapa spellistor

Spara avsnitt

Praktiska funktioner. 
Spara och ladda ner 
avsnitt att lyssna på när 
och var du vill.

Upptäck 130 år av nyheter på dn.se/arkivet 

Läs DN.Arkivet  
– en historisk skatt.



11 MAJ 2020
Stockholmsvädret finns på sista sidan 

i Kulturdelen måndag–lördag.
Mer väder? se.storm247.com
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Kiruna
Luleå
Umeå
Östersund
Gävle
Karlstad
Örebro
Uppsala
Stockholm
Visby
Jönköping
Göteborg
Växjö
Kalmar
Malmö

14 kl 08-08
Kiruna
I dag
I morgon
Östersund
I dag
I morgon
Stockholm
I dag
I morgon

min
Upp Ned

SOLEN

Malmö
I dag
I morgon

Göteborg
I dag
I morgon

Förändring i min, 
avrundad si ra

Storön
Holmön
Nyhamn
Örskär
Landsort
Harstena
Öl södra
Hanö
Falsterbo
Måseskär

Sundsvall
Stockholm
Karlskrona
Göteborg

KUSTVINDAR
I DAG

VATTENSTÅND I DAG
mm
mm
mm

Varmast
Norrland
Svealand
Götaland
Kallast
Norrland
Svealand
Götaland
Blötast
Norrland
Svealand
Götaland
Blåsigast
Norrland
Svealand
Götaland

HÖGST/LÄGST I GÅR

I går kl kl 20-14

VÄRLDEN I MORGON

Algarve
Alicante
Amsterdam
Ankara
Antalya
Aten
Auckland
Bagdad
Bahamas
Bali
Bangkok
Barbados
Barcelona
Berlin
Biarritz
Bryssel
Buenos Air
Chicago
Cypern
Dakar

Dublin
Dubrovnik
Gambia
Goa
Hanoi
Helsingfors
Ho Chi Minh
Honolulu
Hurghada
Istanbul
Jakarta
Jerusalem
Kairo
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Kapstaden
Kreta
Köpenhamn
Las Vegas
Lima

Lissabon
London
Los Angeles
Madeira
Madrid
Malaga
Maldiverna
Mallorca
Mauritius
Mexiko City
Miami
Moskva
New Delhi
New York
Nice
Oslo
Paris
Peking
Phuket
Prag

Reykjavik
Rhodos
Riga
Rom
Santo Domingo
São Paulo
Seoul
Seychellerna
Shanghai
Sharm El Sheikh
Singapore
Split
Sri Lanka
Sydney
Teheran
Tokyo
Toronto
Tunis
Wien
Zanzibar 
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I går kl kl 19-13

VÄRLDEN I MORGON

Algarve
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Auckland
Bagdad
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Bali
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Barbados
Barcelona
Berlin
Biarritz
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Dubrovnik
Gambia
Goa
Hanoi
Helsingfors
Ho Chi Minh
Honolulu
Hurghada
Istanbul
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Los Angeles
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Mauritius
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Phuket
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Teheran
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Tunis
Wien
Zanzibar 

rs

gköping

u

un

m/s
m/s
m/s

Temperatur i dag kl svensk tid14.00
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En kallfront drar bort i sydost och kall luft täcker landet.

TRYGGA DITT  
BEGAGNATKÖP.
Serviceavtal på köpet.

Gäller vid finansiering av begagnad ŠKODA t.o.m. 30/4 2020.
Läs mer på skodastockholm.se

/PRIVATLEASA OUTLANDER  
PLUG-IN HYBRID ONLINE 
PRIS 5495 KR/MÅN 

mitsubishimotors.se/privatleasing

Viktad förbrukning WLTP: 2,0/100 km CO2 46 g/km. Bilen på bild 
är extrautrustad. Modellen är berättigad till klimatbonus. Priset 
avser 24 månader, uppläggningsavgift 595 kr och aviavgift 55 kr 
samt fordonsskatt 360kr/år tillkommer.

Välj mellan 18 mån eller 24 mån, ingår gör 
service, försäkring, vinterdäck, 2000 mil/år m.m. 

WWW.ALEWALDS.SE

VI HAR TILLFÄLLIGT ÄNDRADE ÖPPETTIDER MED HÄNSYN TILL DET RÅDANDE LÄGET:

KUNGSGATAN 32, STOCKHOLM  
MÅN-FRE 11-18:30, LÖR 11-17, SÖN 12-16
Ö:A ÅGATAN 27, UPPSALA  
MÅN-FRE 11-18, LÖR 11-17, SÖN 12-16

AKTIV VÅR
ICEBREAKER
MEN TECH LITE SS CREWE
T-shirt i tunn, smidig merinoull. Perfekt i 
såväl varmt som kallt klimat. Finns i flera 
färger. Herrmodell.

759:-

1799:-ICEBREAKER
MENS DESCENDER LS ZIP
Ett tekniskt avancerat mellanlager 
tillverkat av merinoull. Med en 
tight passform. Herrmodell.

ERBJUDANDEN

Läs mer på  
dn.se/erbjudanden

God och hållbar  
vardagsmat direkt 
hem till dörren 
Matkomfort hjälper dig till en 
enkel vardag genom hemleve-
rans av kockförberedda mid-
dagar. På 10-20 minuters aktiv 
matlagning har du middagen 
klar! Välj mellan fem olika 
matkassar.  

FAKTA OM ERBJUDANDET

Villkor: 20% rabatt på dina fyra  
första leveranser. Ingen bindnings-
tid. Uppge kampanjkod DNMARS20 
vid bokning.
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”Apan! Din  mikrofon är av!”
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6 av 10 resenärer 
undviker SL-trafiken 
Andelen spärrpassager mycket 
lägre än samma tid förra året.
Stockholm, sid 9

Diagnosen inget hinder 
på väg mot golfdrömmen 
Matilda Jonsson har kämpat hårt mot sin 
autism och siktar på att bli golfproffs.
Sport, sid 12
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På grund av coronakrisen utkommer DN i två delar.
Under denna tid finns Stockholms-  

och Sportsidor i DN Kultur.

Därför fungerar video
möten så dåligt. Sidan 4

Biblioteksgatan 5, www.kaplans.se

Välkommen till Klockkvaliten
Hitta säsongens mest intressanta kvalitetsklockor, vintage-  
och samlarur på auktion – Lördag 16 maj kl.13.00. Se alla  
objekt samt visningstider på kaplans.se. Välkommen! 
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Följ DN Kultur i 
sociala medier

Facebook. 
Diskutera och följ 
debatten på www.
facebook.com/
DNKultur

Spotify. Få spel-
listor från DN:s 
r ecensenter – sök 
efter Dagens 
Nyheter.

Twitter. Få 
senaste nyheterna 
direkt i ditt flöde – 
sök efter 
@DNKultur

Instagram. Följ 
DN:s prisbelönta 
fotografer – sök 
efter @Dagens_
Nyheter
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Missa inte dagens skiva
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eller lista  kopplad till nyutgiven  musik. Du hittar den på dn.se/kultur

Catia Hultquist: Under coronavåren  
har döden smugit sig in i vardagens  
avkopplande stunder

Krönika.

I
bland tänker jag att jag 
aldrig kom hem från resan 
till Sri Lanka”, säger hon 
och ser ut över vattnet. 
”Att planet störtade och 
att jag egentligen är död 

och att allt det som hände sen är en 
dröm.”

Vi äter foodtruckmat i Tanto  
i skarpt majljus och overklighets
känslan hänger över oss. Vi har alla 
tre varit mer eller mindre isolerade 
i veckor och det här är första ute
lunchen på evigheter.

”Du menar som Tom Cruise i 
’Vanilla sky?’” undrar jag.

”Eller som i ’Matrix’”? föreslår 
den tredje i sällskapet.

När hon svarar att det snarare 
känns som att vara Bruce Wilis i 
”Sjätte sinnet” blir vårluften snäp
pet kyligare. Närvaron av den fjärde, 
osynliga gästen vid det skrangliga 
kafébordet får mig att rysa.

Jag tänker på hur döden  under 
första delen av 2020 gått från att 
vara en oskarp kontur i skuggorna 
till en självskriven del av vardagen. 
En objuden främling som trängt 
sig på, krävt sin plats och som vi 
till slut accepterat som dagligt 
sällskap. Om jag ska säga något 
snällt om den objudna gästen så är 
det att den också gjort allt det goda 
tydligare i konturerna. Ljus, vän
skap, kärlek – allt det där som får 
oss att uthärda isolering, sorgliga 
besked och ett liv på paus.

Parallellt har ett oväntat mörker 

Döden har under 
pandemin blivit en 
skrämmande del av 
vår vardag. Det får 
oss att både umgås, 
prata och lyssna  
annorlunda.

Messiah Hallberg och Liv Strömquist talar om döden i sina poddar.  Foto: Janerik Henriksson/TT, Beatrice Lundborg

smugit sig in i annars trivsamma 
hållpunkter och rutiner. Några 
av mina favoritpoddar, som förr 
fungerade som rogivande sagor, 
blev plötsligt omöjliga att lyssna till 
när sammetslena röster stegrades i 
tillbakahållen coronapanik. Andra, 
som valde att konfrontera den 
objudna gästen, gick från att vara 
underhållande låtsasbekanta till 
att bli imaginära goda vänner.

I avsnittet  ”Dödserfarenhet på ett 
stegs avstånd” av ”En varg söker 
sin podd” talar Liv Strömquist 
om döden på ett insiktsfullt sätt. 
Hon citerar sociologen Zygmunt 
Bauman som menar att vi aldrig 
kan förstå döden till fullo genom 
en främlings död, utan att det i 
första hand är en närståendes död 
och en irreparabel förlust som kan 
ge oss den kunskapen. Hur det inte 
bara är en människa som försvin

ner, utan med den en hel värld. 
Och framför allt den gemensamma 
värld som man tillsammans byggt 
upp av minnen, blickar, samtal och 
skratt. 

Bauman menar också  att slutet 
på ett kärleksförhållande och 
den oåterkalleliga förlusten av en 
gemensam värld påminner om just 
den erfarenheten. Därmed blir vår 
tids konsumistiska dejtande och 
ständiga separationer en sorts dag
lig repetition inför döden, enligt 
Baumans sätt att se. 

”Den absoluta annanheten som 
särskiljer dödserfarenheten från 
alla livserfarenheter, blir nu ett 
förtroget inslag i vardagen, vild
djuret som berövats sitt myste
rium förvandlas till ett hemtamt 
sällskapsdjur.”

Bauman kallar de båda upp
levelserna dödserfarenheter på ett 

respektive två stegs avstånd. Just 
en sådan erfarenhet  delar komi
kern Messiah Hallberg oväntat  
med sig av i nöjespodden ”Freak
show” en dag i april. Kontrasten 
mot att i åratal ha skrockat till 
Messiahs kvicka iakttagelser och 
sarkasmer och, plötsligt, på riktigt 
lyssna till hans erfarenhet av att  
förlora en kär vän i covid skakar 
om. 

Hans oförställda smärta och sorg 
efter radiokollegan Adam Alsings 
bortgång gav inte bara en insikt 
om sjukdomens brutalitet bortom 
siffrorna. Den fick mig också att 
förstå betydelsen av att våren 
2020 få sitta i majsolen med två 
vänner och kollegor och diskutera 
overklighetskänsla, ”Sjätte sinnet” 
och döden.

Catia Hultquist
catia.hultquist@dn.se
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Vårens examensutställningar är 
inställda men ersätts av digitala 
visningar. Det planeras även 
några fysiska utställningar un-
der sommaren och hösten.

○○ I sköna maj brukar konst- och 
designhögskolornas examens-
utställningar blomma över hela 
landet. Coronakrisen har nu tving-
at de stängda skolorna att uppfinna 
nya arbets-, examinations- och vis-
ningsalternativ.  

Konstfacks vårutställning 2020 
presenterar cirka 200 examensstu-
denters projekt digitalt på skolans 
hemsida, med vardera några minu-
ter långa videor. 

Hittills finns tre  konststudenters ar-
beten upplagda och nu även arbeten 
av 19 studenter på Crafts-program-
met. I takt med att examinationerna 
på Zoom blir klara droppar resten in 
under maj och i början av juni fär-
digställs en digital katalog, som går i 
tryck under sensommaren. 

Några mindre, fysiska utställ-
ningar är också planerade och den 
6 juni öppnar ”Masters of Craft” på 
Gustavsbergs konsthall, där Konst-

facks masterstudenter visar sina 
examensarbeten. 

Kungliga Konsthögskolan har 
skjutit fram öppningen av avgångs-
utställningarna till den 29 augusti, 
då kandidat- och masterarbetena 
samsas i Konstakademiens lokaler.

Beckmans designhögskola  live-
sänder vernissagen av årets exa-
mensutställning ”Piece by piece” 
den 26 maj. Samma dag lanseras 
en webbbaserad katalog, där man 
kan bläddra mellan examenspro-
jekten inom form, mode och vi-
suell kommunikation. En publik 
examens utställning är planlagd till 
Stockholm Design Week den 19–23 

augusti och en modevisning på His-
toriska museet den 26 augusti.

Malmö Konsthögskolas bachelor-
studenter har haft en grupputställ-
ning som filmats och lagts ut på sko-
lans hemsida. Masterstudenternas 
separatutställningar läggs ut online 
men det finns förhoppningar om en 
grupputställning i augusti.

Konsthögskolan i Umeå sam-
arbetar med Bildmuseet, som också 
är stängt. Men masterstudenterna 
får enskilt installera verk på museet 
samt i skolans galleri, och en digital 
presentation är under uppbygg-
nad, med publicering på skolans 
hemsida i början av juni. Även kan-
didaternas arbeten ska presenteras 
digitalt efter terminens slut.

Vårens planerade examens-
utställningar för avgångsstuden-
terna på HDK-Valand i Göteborg 
har inte kunnat genomföras, men 
skolan undersöker senarelagda 
möjligheter och håller på att ta 
fram en digital plattform där exa-
mensprojekten kan visas i slutet av 
vårterminen. 

Birgitta Rubin
birgitta.rubin@dn.se

Utställningar.

Examensutställningar 
genomförs trots virushot

Stillbild från Konstfackstudenten Amanda Varhaugviks performance. 
 Foto: Felicia Sundberg 

Simone Kuhs, ”It must be a bad 
child”, Crafts-programmet på 
Konstfack. Foto: Gustav Karlsson Frost 

Johan Schalin, ”Welcome to my 
world”, Crafts-programmet på 
Konstfack. Foto: Gustav Karlsson Frost 

Sebastian Hägelstam, ”Civilization 
Bar”, Crafts-programet på Konst-
fack Foto: Gustav Karlsson Frost 

ERBJUDANDEN

Läs mer och se fler erbjudanden på dn.se/erbjudanden

Första delen i en ny deckarserie!

Den före detta långdistansdrottningen Sonja 
Nordstrøm dyker aldrig upp på lanseringen av 
sin kontroversiella självbiografi. Samma dag 
söker kändisbloggaren Emma Ramm upp Nord-
strøms hem, men dörren står olåst och där inne 
syns tecken på kamp. Polisutredare Alexander 
Blix tilldelas rollen att leda undersökningen 
kring det mystiska försvinnandet, och om-
ständigheterna tvingar Ramm och Blix att 
samarbeta. Läs ”Nollpunkt”, första delen i den 
spännande Blix & Ramm-serien – ett samarbete 
mellan Jørn Lier Horst och Thomas Enger. 

FAKTA OM ERBJUDANDET
Ditt pris: 179 kr (ord. pris 199 kr)

Köp Defunc Mute med  
200 kr rabatt

Hörlurarna Defunc Mute är prisvärda, stänger 
ute omgivningens ljud genom aktiv brusredu-
cering och låter dig njuta av din musik utan 
störningar. Dessutom är de ergonomiskt 
utformade för att passa perfekt. Speltiden 
med bluetooth och aktiv brusreducering är 
tre timmar, laddningstiden en timme och 
räckvidden tio meter.

FAKTA OM ERBJUDANDET
Ditt pris: 599 kr (ord. pris 799 kr)

200kr 
rabatt!

SF Kids – skoj för hela familjen 

Nu kan du som DN-prenumerant prova på 2 
månader med SF Kids playtjänst utan kostnad! 
Med SF Kids kan hela familjen njuta av hund-
ratals timmar film och serier. Ni hittar alltifrån 
klassiker till spännande nyheter, men även 
böcker att läsa eller lyssna på. SF Kids är en 
trygg och rolig app, och finns i dag på dator, 
mobil, surfplatta och Apple TV.

FAKTA OM ERBJUDANDET
Villkor: efter de första 2 månaderna förlängs 
abonnemanget automatiskt för 69 kr/månad 
utan bindningstid
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○○Det var tänkt som en fin gest, men 
upplevelsen blev fasansfull. 

En torsdag nyligen skulle redak
tionen sjunga ”Ja må han leva” för 
en kollega. Men eftersom ingen 
av oss var på kontoret skulle vi ge
mensamt ta ton, från våra hem, i en 
 videokonferens.

Och så uppstod en scen likt 
skräckfilmerna där någon lyckas 
göra en ljudupptagning av läten 
från andevärlden, eller från en 
helvetesdimension där allt som är 
vackert förvrids. Så lät våra stäm
mor. Röster som skrapade ihåligt 
metalliskt i mikrofonen, röster som 
vobblade när sången ekade runt i 
allas högtalare, röster som försköts 
i otakt på grund av svajiga upp
kopplingar. 

Denna körsång  från Gehenna 
ackompanjerades av strobosko
piskt förbiflimrande närbilder på 
vansinnigt skrattande människor i 
takt med att deras mikrofoner fång
ade upp ljud.

Det är alltså den här tekniken, 
 videomötet, som ska lösa vår brist 
på umgänge i karantäntider.

På sociala medier sprids ett mem 
flitigt nu, som egentligen skulle 
kunna ersätta hela den här artikeln. 
Det går så här:

Me: i miss my friends 
My friends: let’s video call
Me: no
För jag har lärt mig att avsky video

mötet som samtalsform. Hur ska 
man kunna fånga någon mitt i kors
draget av utrop som ”Du försvann 
ett tag, kan du ta det igen?” eller ”Du 
har glömt slå på mikrofonen!” eller 
”Kan du slå av din mikrofon?”

Någons bild laggar, någons tal 
hackar – meningsbyggnaden blir 
som morsekod. Eller så fryser nå
gons ansikte i en skräckmask mitt 
i en mening (så där som föräldrar 
alltid varnar kommer ske när man 
gör fula grimaser som liten). 

Även när tekniken funkar felfritt 
finns ett enormt avstånd mellan 
oss. Man stirrar på ett platt digitalt 
ansikte som helt saknar den tredi
mensionella människans finmo
toriska gester och små ljud. Utan 
detaljerna att avläsa i ett mänskligt 
möte blir man snabbt existentiellt 
rådvill: Lyssnar du på vad jag säger? 
Finns jag ens?

Per Naroskin  är psykolog och har 

erfarenhet från videomöten sedan 
1990talets distansföreläsningar 
på länk, med tjocktvapparater in
rullade i klassrummen och kablar 
slingrande som feta sydamerikan
ska ormar längs golvet. Han säger 
att även om tekniken förbättrats 
avsevärt så finns det något man inte 
beaktat i effektiviseringen; det han 
kallar ”irrelevanta variabler”.

–○Mycket av vår upplevelse av ett 
genuint möte bygger på dem. Om 
du satt mittemot mig på ett kafé 
skulle du se hur jag rörde på hän
derna, hur jag lade ena benet över 
det andra, sträckte på ryggen för 
att jag var stel av att sitta mycket, 
du skulle lägga märke till fläcken 
på mina byxor eller om jag riktade 
blicken mot en söt servitris. Allt det 
som du kan dra slutsatser av kring 
en person, men inget av det syns i 
ett effektiviserat Zoommöte. 

Det stämmer rätt bra överens 
med hur en kunnig författare ge
staltar en karaktär; alla de små, till 
synes obetydliga detaljerna som 
ändå visar vad för typ av människa 
man har att göra med. Men i video
mötena är tekniken optimerad för 
avståndet om en halvmeter från 
kamera till ansikte. Upplevelsen be
skärs. Man förfrämligas, kort sagt. 

De onaturliga  förutsättningarna 
gör att samtalet stakar sig. Turord
ningen sätts ur spel. Antingen pra
tar tre personer i mun på varandra 
så att ingen når fram, eller så upp
står en stel tystnad i flera sekunder 
efter varje replik för att ingen vill 
avbryta någon annan. I stället för 
kommunikation: förvirring.

Mathias Broth är professor  i språk 
och kultur på Linköpings universi
tet, med inriktning på samtals och 
interaktionsanalys. Han säger att 
tajmingproblematiken beror på en 
förskjutning inte bara av rum utan 
även av tid: det råder i videomöten 
en diskrepans mellan ”min tid” och 
tiden på andra sidan, där det jag gör 
syns och hörs för de andra.

I vanliga fall när vi finns i samma 
tid samtalar vi verkligen tillsam
mans, och visar språkligen och 
kroppsligen med en mycket hög 
grad av precision hur vi förstår var
andras tal och gester. 

–○Men den här lilla skillnaden i tid 
gör att turövergångar inte blir lika 
smidiga. Man kan säga att video

samtalet som miljö är lite mindre 
lämpad för korta snabba turbyten 
eller verbala stödsignaler som visar 
att vi lyssnar och är med. Och svå
righeterna ökar med antalet delta
gare i videomötet.

Han ger några exempel:
–○Man brukar exempelvis luta sig 

framåt eller göra en inandning för 
att visa att man gör anspråk på näs
ta tur innan föregående tur är slut. 
I videomiljön blir sådana metoder 
mindre tydliga och därmed mindre 
användbara för att lösa koordina
tionen mellan turer i samtal. 

Även blickarna  spelar roll. Uttryck
et ”ett samtal mellan fyra ögon” är 
slitet, men också det mest passande 
för att beskriva det verkliga mötets 
fördelar gentemot videovarianten. 

Ett videosamtal  sker snarare mel
lan två och ett halvt, eller kanske 
tre ögon. Äkta, fullödig ögonkon
takt får man inte. Blickarna är alltid 
lite svävande, blankt stirrande på 
halvdistans eller riktade vid sidan 
av eftersom de inte tittar på dig: de 
tittar på en skärm, och det gör du 
också. 

Känslan är som ”uncanny val
ley”, termen för att skapa en nästan 
människolik avbild, där det oftast 
är just ögonen som inte riktigt blir 
trovärdigt naturliga. Ju närmare 
man kommer det mänskliga desto 
mer tänker man på avvikelserna, 
och känner avsmak inför imitatio
nen.

Ja, så tänker jag  nu om mina vän
ner och kollegor, men det är inte 
mitt fel. Forskningen ger mig rätt 
i min upplevelse. I studien ”Situa
ted organization of videomediated 
inter action” av Jakub Mlynar från 
2018 står: ”Avståndet mellan skärm 
och kamera skapar störande effek
ter rörande blickens riktning. Det 
är inte möjligt att uppnå gemensam 
ögonkontakt med avbilden på skär
men.”

Resultatet i studien blev att del
tagarna efter ett tag slutade att titta 
på skärmen helt, eftersom det ändå 
inte uppstod något möte där.

Och när blicken flackar gör även 
uppmärksamheten det. 

Jag avskyr människor som mitt 
i ett samtal plockar fram mobilen 
och börjar kolla den, det finns inget 
värre sätt att bli socialt nobbad, 
men jag blir just den människan i 

Coronakrisen.

Därför fungerar  
videomötet så mycket  
sämre än riktiga träffar

Ungefär så här ser det ut för  
väldigt många i dessa dagar. Här: 
DN Kulturs morgonmöte i fredags, 
skribenten först i tredje raden 
uppifrån. Foto: Harald Bergius 

Affärsmöten, middagar med vänner, kontakten med instängda  
morföräldrar... Videokonferensen har blivit ersättningen för all social 
samvaro med förhinder. DN:s Kristofer Ahlström loggar in i en  
kommunikationsform som haltar, hackar och laggar. 

ett videomöte: jag klickar runt lite 
medan samtalet pågår som ett my
sigt sorl i bakgrunden, skärmen är 
ju ändå där så jag kan lika gärna 
passa på att svara på mejl, läsa ett 
nyhetsbrev, titta på ett klipp:

Även detta beteende  bekräftas 
som naturligt av vetenskapen, i en 
studie från 2001 som visade att det 
i videomöten inte är ovanligt att 
människor samtidigt utför aktivite
ter som inte har med mötet att göra. 

Det här sker dock även i verkliga 
möten, säger Per Naroskin. Han 
kallar det för att ”gå i inre exil” – 
när man vet ungefär vad personen 
på ett möte ska säga passar hjärnan 
på att växla över i skärmsläckar
läge, man nickar lite bifall medan 
tankarna vilar.

Men det allra värsta  med att prata 
i videosamtal är att man ser sig 
själv. Hela tiden stirrar min digitala 
spegelbild tillbaka på mig, och på 
nolltid är jag fångad av självmed
vetenheten: Ser mina tänder ut så 
där när jag pratar? Ligger mitt hår 
så där platt? Har mina ögon alltid 
legat så där djupt insjunkna i påsar 
av svullen hud?

Jag vill inte tro att jag är en fåfäng 
människa, men flera gånger har jag 
helt missat vad samtalet handlar 
om eftersom jag är för upptagen 
med att hitta rätt vinkel på käken 
så att inga dubbelhakor bildas, eller 
sänka huvudet så att kameran inte 
slukas av mina näsborrars oändliga 
grottvalv. Som tur är har den jag 
pratar med ofta fastnat i samma 
narcissistiska rävsax och pratar 
blint och dövt med sin egen avbild.

Per Naroskin menar  dock att spe
gelstirrandet inte måste handla om 
självupptagenhet.

–○Vi människor vill ha koll på vil
ket intryck vi gör på omgivningen så 
att vi inte trampar i klaveret. Det är 

_
Turordningen sätts ur 
spel. Antingen pratar 
tre personer i mun 
på varandra så att 
ingen når fram, eller 
så uppstår en stel tyst-
nad i flera sekunder 
efter varje replik för 
att ingen vill avbryta 
någon annan. I stället 
för kommunikation: 
förvirring.



5

•A1

MÅNDAG 11 MAJ 2020

en fråga om social kompetens, att 
man inte struntar i hur man tittar 
eller hur man ser ut. 

Varje morgon inleder DN:s kul
turredaktion arbetsdagen med ett 
digitalt stormöte. Och varje morgon 
möts jag av samma syn när jag log
gar in minuterna före: en tigande 
mur av ansikten, öde ögon. Det är 
videomötesdeltagarnas normaltill
stånd, att se ut som traumatiserade 
krigsveteraner fångade i sina egna 
huvuden. Småprat är sällsynt efter
som det inte går att skapa intimitet 
när det känns som att stå inför en 
folkmassa. Kanske kan det jämfö
ras med scenskräck, det onaturliga 
att tala inför grupp. Ansatsen blir 
enorm.

För när man  sedan väl tar ordet 
så tar man det verkligen. Då är jag 
tillbaka i lumpen på KA3 för tjugo 
år sedan: det är ständiga bröst toner 
och pekande med hela handen. 
Kanske för att man ser de många 
ansiktena och tror att man måste 
klämma i för att nå dem alla. Och 
liksom på kaserngården bryter ing
en in med en replik, som skulle ha 
skett i ett naturligt samtal, eftersom 
det vore att kräva ordet inför en 
folkhop när man inte har något av 
absolut största vikt att inflika. 

Per Naroskin  tror att det beror på 
en kombination av saker.

– Ju osäkrare du blir desto mer 
överkompensatoriskt högt pratar 
du, därav underbefälstonerna. 
Men det kan också vara en effekt av 
tekniken. Plattformar som Skype, 
Zoom och Hangout är business
utvecklade, de är inte finjusterade 
för småprat; deras syfte är att för

medla budskap som ska tas del av. 
Det är intressant, för betyder den 

lite störda och aviga kommunikatio
nen att den kan leda fram till dåliga 
beslut i ett möte?

– Det tror jag absolut. Det finns 
en stor risk med ett vinklat begrän
sat beslutsunderlag när man un
derskattar betydelsen av variabler 
som anses irrelevanta. Om du ska 
anställa mig och vi träffas så är det 
ganska viktigt med de signalerna 
för att ta rätt beslut. Det är ju inte 
bara mitt cv och hur jag svarar på 
frågorna som är avgörande för hur 
jag passar som person.

Även detta  är lett i bevis av ve
tenskapen. I en studie (med den 
underbara titeln ”Video killed the 
interview star”) från 2017 simu
lerades en anställningsintervju. 
Där rankade personalchefer sina 
jobbkandidater lägre när intervjun 
skedde via videosamtal än när det 
skedde på plats. Man antog helt en

kelt det värsta gällande de arbets
sökandes beteenden – att deras 
långsamma svar i videosamtalet be
rodde på ouppmärksamhet snarare 
än de tekniska begränsningarna.

Men man kan också vända på 
det, säger Naroskin.

– Ponera att det handlar om ett 
strikt informationsutbyte där vi ska 
ta snabba beslut. När man inte blir 
distraherad av variablerna kan det 
bli lättare att fokusera på budskapet 
om det är en ren faktafråga.

Tvångsförflyttningen  in i ett nytt 
teknikparadigm har förutsägbart 
nog fått mig att längta efter gamla 
kommunikationsformer. Jag som 
egentligen slutat att använda tele
fonen för att ringa – jag hör bara 
av mig på sms, chatt eller snap – 
längtar nu efter den nära kontakten 
mellan stämband och trumhinna i 
ett vanligt telefonsamtal. Jag har till 
och med börjat längta efter land
lina, bakelithöljen, nummerskiva 
och kopplingston; ord som yngre 
generationer förmodligen måste 
googla arkeologiskt för att förstå 
innebörden av.

Jag anar kort sagt ett vägskäl 
framöver: Antingen lär jag mig att 
dressera brevduvor eller så vänjer 
jag mig vid den nya tekniken och 
dess barnsjukdomar. En dag ska väl 
även den kännas trygg, på samma 
vis som Facebook till slut blev mor
farskompatibelt.  

Men för säkerhets skull undviker 
jag att logga in på framtida födelse
dagar.

Kristofer Ahlström
kristofer.ahlstrom@dn.se

I en serie artiklar har DN:s  Kristofer Ahlström  
och illustratören  
Helena Shutrick tittat 
på hur coronapande-
min påverkar oss och 
vår kultur. Det har 
tidigare handlat om 
tristess, influerare, 
hur fiktionen tar sig 
an krisen och om hur 
det onormala blivit 
normalt.

Text: 
Kristofer 
Ahlström

Illustration: 
Helena 
Shutrick

DN Kultur 16/4.

DN Kultur 14/4. DN Kultur 22/4.

Läs  
tidigare 
corona

spaningar 
på dn.se/

kultur

Coronakrisen.

DN Kultur 29/4.

_
Vi människor 
vill ha koll på 
vilket intryck 
vi gör på om-
givningen så att vi 
inte trampar i klave-
ret. Det är en fråga 
om social kompetens, 
att man inte struntar 
i hur man tittar eller 
hur man ser ut.
Per Naroskin, psykolog

Tekniskt strul och avsaknaden av mänsklig närvaro gör det svårt att få till genuina möten när vi pratar över nätet. Det har miljoner människor fått erfara under den pågående pandemin.
 Illustration: Helena Shutrick

Reportern och illustratören

Om artikelserien.  
Pandemin, kulturen och vi 

Foto: TT
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IDÉ & KRITIK

Kristina Lugn 1948–2020.

Kristina Lugn var både 
poet och dramatiker.  
 Illustration: Stina Wirsén

O
ckså ansatt av re-
portrar var hon en 
strålande poet.

”Jag röker. Ni 
kommer att dö.” 
Redan en klas-

siker, obligatorisk i minnesartiklar, 
förevigad av Wikipedia. 

På ett plan är det ett helt sakligt 
och korrekt konstaterande: Kris-
tina Lugn rökte. Vi kommer alla att 
dö, förhoppningsvis dock inte sam-
tidigt. Det är kausalkopplingarna 
som gör det till poesi: Ni kommer 
att dö just för att jag röker. Eller 
kanske ännu hellre: Om jag inte 
rökte skulle ni inte behöva dö.

Man mer än anar en ironisk udd 
riktad mot en samförståndskultur 
där vi med sunda normer och 
kettlebells håller döden och andra 
obehagligheter på avstånd, ja kan-
ske till och med innerst inne tror 
oss kunna få också döden att ta 
sitt personliga ansvar och tillämpa 
social distansering.

Poetens roll blir i en sådan kultur 
att vara slarvern på den kollektiva 

triumfvagnen. Den som vantrivs 
i konformismen. Den missanpas-
sade. Rökaren som inte låter oss 
glömma att döden finns. Att livet 
finns. Att de inte kan skiljas från va-
rarandra, inte ens i ett välplanerat 
och hyperhygieniskt samhälle.

Kristina Lugn skrivs  ofta in i en 
kanon av svenska folkhemsexpres-
sionister; poeter som var och en på 
sitt sätt revolterat mot rostfriheten 
i världens modernaste land. Det 
är inte någon orimlig förenkling. 
Den har tvärtom en hel del som 
talar för sig, i synnerhet gäller det 
parallellerna med Sonja Åkes-
son: ”Lillan snusar i skönan säng/
Katten klösar på grönan äng/ 
Grannfrun sitter i fönstret och syr/
Mamma är bakfull och ute och 
spyr”, sjöng Åkesson i en vaggsång 
från välfärdsparadiset.

”Ganska nära himlen/i ett hus 
som är ganska grått/i ett rum med 
fina tapeter/bor lilla Liselott /Och 
hennes vidriga mamma/bor fak-
tiskt också där/hon står vid spisen 

och röker/och undrar var Liselott 
är”, berättade Kristina Lugn i 
en stämningssång från en av de 
översta våningarna i ett funktio-
nellt flerfamiljshus. Troligen i Täby 
Centrum där hon länge var bosatt.

Den äldre poetens påverkan på 
den yngre var direkt och personlig. 
I den dokumentärfilm om Sonja 
Åkesson som Eva Beckman gjorde 
2007 berättar Kristina Lugn om en 
poesiuppläsning när hon gick på 
gymnasiet. Det var Erik Beckman, 
Jarl Hammarberg och Sonja Åkes-
son som läste sina dikter i aulan. 
Kristina Lugn, som publicerat sin 

Kristina Lugn var slarvern 
på kollektivets triumfvagn

Kristina Lugn var en 
av de svenska folk-
hemsexpressionister 
som i sina dikter 
revolterade mot  
rostfriheten i värl-
dens modernaste 
land. Men hennes 
lyriska rötter  
går djupare  
än så.

första dikt som 12-åring i tidningen 
Kalle Anka, såg ljuset, eller möjli-
gen skuggorna i de ljusa rummen, 
och möblerade om i sitt eget skri-
vande. Senare kom hon att flytta 
in i Jarl Hammarberg Åkessons 
kollektiv. De två blev också ett par.

Majken Johansson kan också hon 
sägas personifiera ett avstånds-
tagande till konformismen i den 
pastöriserade moderniteten: först 
som intelligensaristokrat i det aka-
demiska Lund, sedan som bohem 
på väg mot botten i Stockholm, till 
sist som frälsningssoldat (littera-
turvetaren Paul Tenngart berättar 
om detta i ”Livsvittnet Majken 
Johansson”, en ytterst läsvärd 
biografi). ”Man funkade bara på 
borsten/sörru,/man längtade bara 
efter långejån,/sörru/och det vart 
morgon och det vart afton,/och 
man funkande också på sporten,/
sörru”.

Fler namn?  Bodil Malmsten, kan-
ske. Den Katarina Frostenson som 
debuterade med samlingen ”Rena 
land”. Aase Berg. Johan Jönson...

Och svävande över dem alla, 
Gunnar Ekelöf i ”De folkhemske”, 
där den onyttige och anarkistiska 
poeten ålagts att som straff frakta 
bort allt ”fantasisnusk” i ”sopheli-
koptern” som surrar fram ”högt 
över härliga frisksportarskogar/där 
aldrig mer någon luffare någonsin 
luffar”.

Poeten och kritikern Eva Ström 
skrev om Åkesson-dokumentären i 
Sydsvenskan när den visats av SVT. 
Hon noterade att Kristina Lugn 
framhållit att Sonja Åkesson inte 
skulle förväxlas med den ”per-
sona” hon skapat i sina dikter, ”den 
skrivande hemmafrun”. Åkes-
son kokade inte pölsa, hon läste 
beatpoeter, summerade Ström. 
En liknande varning för att sätta 
likhetstecken mellan Lugn och 
hennes diktjag är på sin plats. Född 
och försedd med kulturellt kapital i 
en generalsfamilj och med examen 
från Uppsala universitet, var hon 
inte predestinerad för  socialt 
outsiderskap.

Men all dikt, all offentlig verk-
samhet, är en form av rollspel, 
och Kristina Lugn spelade virtuost 
dubbelrollen som folkkär kändis 
och fånge på rymmen från HSB-
fängelset i förorten.

Döden tassar  genom Kristina 
Lugns poesi. Hon flirtar med den; 
mest kanske för att göra livet svart-
sjukt. ”Jag kan bli ursinnig över att 
livet är så kort och så omöjligt”, sa 
hon i en DN-intervju 1994.

Till hennes föregångare måste 
därför föras en annan skickligt 
rollspelande poet, han som skrev 
ett par av den svenska lyrikens 
vackraste rader: ”Märk hur vår 
skugga, märk Movitz mon Frere!/
inom ett mörker sig slutar”.

Det var i det mörkret Lugn lät 
sina cigaretter glöda. Det kommer 
att dröja länge innan de brunnit 
ner till filtret. Jag röker. Ni kommer 
att dö.

Per Svensson
per.svensson@dn.se

_
Kristina Lugn spelade 
virtuost dubbelrollen 
som folkkär kändis 
och fånge på rymmen 
från HSB-fängelset  
i förorten.
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Tecknare
för Dawit

Det är något med att berättelserna i de här böckerna är så 
tydligt knutna till en plats som är intressant. Det ordknappa, 
lite karga språket inspirerar mig. Och karaktärerna, som ofta 
verkar vara på kant med samhället. 

Författaren Stina Jackson intervjuas i nya numret av tidningen Skriva (2/2020) och berättar 
om några favoritböcker av sydstatsförfattarna Cormac McCarthy, Flannery O’Connor och 
Jesmyn Ward. 

Ali Smith
”Vår”
Övers. Amanda Svensson 
Atlas, 307 sidor

Ali Smith har en underbar 
förmåga att skapa samtids-
känsla utan att det politiska 

skeendet tar över berättelsen. Hen-
nes årstidsserie, som nu hunnit 
fram till ”Vår”, har kallats brexit-ro-
man, och visst nämns ordet några 
gånger, men som på en reklamskylt 
man går förbi utan att uppfatta tex-
ten. I stället är det de enskilda indi-
viderna som fyller upp scenen och 
låter oss få glimtar av den tid som 
format dem.

Och scenen är en tågperrong i 
Skottland. Där står Richard, en äldre 
filmregissör som tågen gått förbi.  
Ingen minns hans nyskapande teve-
produktioner från 70-talet, hans fru 
har lämnat honom för länge sedan 
och hans bästa – enda – väninna 
har just dött. Nu har han fått ett er-
bjudande han inte vill ha, att göra en 
teveserie av en roman om ett påhit-
tat möte mellan Katherine Mansfield 
och Rainer Maria Rilke, två förfat-
tare ur världslitteraturen som i det 
manus Richard fått förvandlas till 
snabbt upplösta pappfigurer i en 
såp opera.

Dit kommer också Brit,  kort för 
Brittany – namn är aldrig oskyldiga 
hos Ali Smith – som till vardags är 
vakt på ett ”flyktingförvar med en 
fängelseliknande design”. Hon var 
en gång ett ljus i skolan, men hen-
nes ensamstående mamma hade 
inte råd att låta henne läsa vidare, 
nu slits hennes förmåga till empati 
lite mer för varje dag på jobbet. 

Brit har följt efter Florence till 
Skottland. Florence är släkt med 

både Lux i ”Vinter” och Greta 
Thunberg, ett barn som tar sig fram 
genom låsta dörrar och får männi-
skor att öppna sig, en blomma som 
växer ur den frusna marken. 

Innan de tre  väl strålar samman på 
perrongen nära Culloden, platsen 
för det sista fältslag (1746) som ut-
kämpats på brittisk mark, har myck-
et kommit i dagen men ingenting 
särskilt hänt. Ali Smith intresserar 
sig inte för intrig, hon följer sina ro-
mangestalter genom dagarna som 
de är för de flesta: fulla av arbete, 
minnen, tankar, samtal. Referens-
ramarna skiljer oss åt, men förmå-
gan att leva i olika tider och världar 
på samma gång är gemensam. 

Här, som i de tidigare delarna, 
använder Ali Smith konst och litte-
ratur för att antyda samtiden utan 
att peka direkt på den eller tala 
om hur referensen ska tolkas: Ric-
hard minns ett konstverk av Tacita 
Dean, ett berg tecknat i krita på en 
sju meter lång griffeltavla, som han 
sett på Royal Academy. Från berget 
väller ett snöskred ned som oemot-
ståndligt drar med sig betraktaren. 
Konstverket, ”The Montafon Let-
ter”, finns på nätet att begrunda.

Shakespeares pjäs ”Perikles” 
nämns en enda gång, den nyfikne 
kan läsa sig till att den handlar om 
folkförflyttningar, fångenskap, fa-
miljer som splittras, men det behövs 
inte, flyktingförvaret kan kalla sig 
vad det vill, ett fängelse är det ändå. 

I en stark scen  minns Brit den enda 
gång hon hörde fångarna i förvaret 
skratta. De hade samlats i teverum-
met för att titta på en svartvit film 
om en liten man med plommon-
stop som satt på en trottoarkant 

med en bebis i famnen och såg ut 
som om han undrade vad han skul-
le göra med barnet. Det sägs aldrig 
var det är för film, de som sett den 
vet, men budskapet går ändå fram 
på Smiths outtalade vis: det var en 
gång en mänskligare, mer omhän-
dertagande värld.

”Vår” är en vemodigare roman 
än de tidigare i serien, personerna 
är ännu mer ensamma, övergivna. 
Mötet med Florence verkar kunna 
smälta isen inom Brit, men ögon-
blicket är snabbt förbi, frosten 
går för djupt. Den mörkare tonen 
innebär också att Smiths kärlek till 
ordlekar inte är lika framträdande, 
men hennes suveräna förhållande 
till stil, som innebär att hon rör sig 
obehindrat mellan nivåer, bollar 
med förkortningar och associa-
tioner, ställer fortfarande stora krav 
på sin översättare. Amanda Svens-
son har med varje del blivit en allt 
säkrare stigfinnare som hittar sin 
egen väg.

Ändå, trots mörkret,  handlar ro-
manen om hopp, det verkliga hopp 
som är ”frånvaro av hopp”, som 
Richards döda väninna en gång 
förklarat. Hos honom väcks hoppet 
när han avstår från fiktion för att  
i stället med handkamera intervjua 
anonymiserade men verkliga var-
dagshjältar om deras olagliga hjälp 
till flyktingar, en återupptäckt av 
70-tal för framtidens skull. 

För oss andra kan det räcka att 
veta att april kan vara den grymmas-
te av månader, men det kommer till 
sist blommor ur den frusna jorden, 
och det kommer en sommar.

Ingrid Elam
kultur@dn.se

Roman.

Smälter isen. Hos Ali Smith gror  
hoppet om en sommar

Ali Smith har ett suveränt förhållande till stil och rör sig obehindrat mellan olika språkliga nivåer.  

Foto: Geoffrey Sw
aine/TT

Kristina Lugn 1948–2020.

Ingegärd Waaranperä: 
I hennes pjäser stötte 
man nästan alltid  
på sig själv 

K
ristina Lugn 
tog in poesins 
mångtydighet 
på teatersce-
nen. Hon fick 
publiken att 

lyssna efter inte bara orden utan 
också vad de mer – lika mycket 
– berättade outtalat. Det blev en 
rymd omkring samtalet, mycket 
större än situationen som utspe-
lade sig.

Hos henne befinner sig 
vardagssakerna, de drastiska 
eller omärkbara, aldrig längre 
än en fosterhinna från döden. 
Eller den stora övergivenheten, 
samma sak. Men i allt hon skrivit 
finns samtidigt den omtumlan-
de, skarpsynta humor som hon 
dissekerar samhälls människan 
med.

Det står klart att  hon älskade 
teatern, vad som händer när 
publiken upplever orden tillsam-
mans, också med skådespelarna. 
”Jag hittade en plats där jag fick 
använda mitt språk utan att vara 
ensam – och jag blev omtyckt”, 
sa hon när  Matilda Voss Gustavs-
son intervjuade henne (DN 6/4 
2014).

I en Kristina Lugn-pjäs möter 
du nästan säkert dig själv, i 
någon av dina åldrar.

”Tant Blomma”, som hade 
premiär 1993 med Thorsten 
Flinck i titelrollen, var en ren up-
penbarelse, någonting alldeles 
nytt. Barnpubliken njöt av allt 
det förbjudna dagmamman 
Blomma tog sig för. De vuxna 
kände hennes ensamhet som en 

klump i halsen.
Samma år kom ”Idlaflick-

orna”, också på Dramaten, med 
Sif Ruud och Birgitta Valberg, två 
vilsna gamla damer som råkas på 
en semesterort. Det mesta har 
de glömt. Är de kanske en och 
densamma? Och platsen, är det 
dödsriket? Här finns en Beckett-
stämning, men pjäsen sorlar 
samtidigt stillsamt av prillig 
förvirring och levt liv.

Efter hand fylldes  Kristina 
Lugns dramatiska universum 
på med nya personligheter, var 
och en med sin balansakt mellan 
när- och frånvaro. I ”Nattorien-
terarna” från 1998 var det Per-
nilla August och Lena Endre som 
upplevde världen glimtvis och 
förvirrat i pannlampors sken.

Förutom ”Tant Blomma” var 
det ”Rut och Ragnar” (1997) 
hon själv tyckte mest om. En 
stundande skilsmässa, skildrad 
med bröllops förberedelser – 
”En baklänges ritual”, skrev en 
recensent. Pjäsen kom till på Al-
lan Edwalls Teater Brunnsgatan 
Fyra, ett gemensamt projekt. 

Edwall avled 1997 och pjäsen 
med dess blandning av djup 
sorg och bister humor blev hans 
avsked. Kristina Lugn tog över 
teatern efter honom och pjäsen 
kom senare att spelas av ett 
annat älskat teaterpar, Ingvar 
Kjellson och Meta Velander, som 
deras sista föreställning tillsam-
mans.

Kristina Lugn litade på  skåde-
spelarna liksom de måste lita 
på henne. Den som spelar Lugn 
måste behålla lugnet, våga 
släppa lös replikerna, ge dem 
frihet att betyda många saker, ge 
plats och luft omkring dem för 
publikens egen upplevelse.

Ingegärd Waaranperä
kultur@dn.se

Läs mer
Åsa Beckman: Hon skrev så att 
andra poeter liknade stelbenta 
byråkrater. dn.se/kultur-noje

Kristina Lugn tillsammans med 
Birgitta Valberg och Sif Ruud 
1999. Foto: Roger Tillberg/TT
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Martin Nyström: 
 Göteborgssymfonikerna  
spelar Dvorak, musiken  
som befriar  
i ”Unorthodox”

Kommentar.

Antonin Dvoraks ”Stråksere-
nad” ville från början riva socia-
la barriärer genom att blanda 
det lärda med det folkliga. 
DN:s Martin Nyström lyssnar 
när Göteborgssymfonikerna på 
topphumör liveströmmar den 
musik som blir befriaren för 
Esther Shapiro i tv-serien  
”Unorthodox”. 

T
v-serien 
”Unortho dox”, 
som handlar om 
Esther Shapiro, 
en ung chassidisk 
judisk kvinna 

i Brooklyn som flyr från sitt 
arrangerade äktenskap till ett 
friare liv i Berlin, har välförtjänt 
blivit sedd av många och med 
rätta blivit livligt diskuterad,  
hyllad och ifrågasatt. 

Men en nivå  som inte kom-
menterats är den musikaliska. 
Varför hon i Berlin just söker sig 
till en grupp klassiska musiker. 
Tidigt i serien finns en scen som 
visar hur hon i smyg tar piano-
lektioner. Och från en grammo-
fon strömmar Elisabeth Schwarz-
kopfs stämma i Franz Schuberts 
”An die Musik” (Till musiken).  
En sång som uttrycker hur kon-
sten kan befria en från omänsk-
liga omständigheter, antända 
hjärtat och bära iväg en till ”en 
bättre värld”.

Väl i Berlin  möter hon detta när 
hon smyger in på en repetition av 
Antonin Dvoraks ”Stråkserenad” 
framförd av en elevorkester och 
blir stående som förtrollad. För 
att bli del av detta nya samman-

hang gör hon till slut en audition 
med en hjälpligt spelad tolkning 
av Schuberts ”Andantino” ur 
den sena pianosonaten i A-dur. 
En smärtsam scen som tack vare 
musikvalet länkar Esthers öde till 
den unga tragiska bondflickan 
Marie i Robert Bressons filmiska 
mästerverk ”Min vän Balthazar” 
från 1966 – där just Schuberts 
”Andantino” anger tonen med 
att framkalla en närmast gränslös 
empati hos åskådaren. Och 
samma sak sker när vi ser och  
hör Esthers misslyckande på 
pianopallen i ”Unorthodox”.

Nu slutar serien  ändå lyckligt 
och det befriande soundet av 
Dvoraks ”Stråkserenad” stan-
nar kvar i minnet. En inte bara 
förtrollande musik, komponerad 
under tolv lyckliga dagar i maj 
1876, utan även på djupet inklu-
derande. Serenaden tillhörde 
från början de former som ville 
riva sociala barriärer genom att 
blanda det lärda 
med det folk liga. 
När Göteborgs-
symfonikerna 
på topphumör 
live-strömmade 
den i torsdags 
kväll, tillsammans 
med Dvoraks lika 
inbjudande ”Blå-
sarserenad”, stod 
det än mer klart vilken ”godhet” 
denna musik förmedlar. Toner 
som på ren lust trotsar all form 
av omänsklighet.

Martin Nyström
martin.nystrom@dn.se

Parinoush Saniee
”Det som väntar mig”
Övers. Namdar Nasser. Ordfront, 510 sidor

Först bannlyst när den 
publicerades i Iran 2003, 
sedan en av landets mest 
sålda böcker och även in-

ternationellt en flerfaldigt prisbe-
lönt bästsäljare, översatt till över 
20 språk: Parinoush Saniees debut-
roman ”Det som väntar mig” väck-
er nyfikenhet. Vad är det som först 
väcker maktens avsky och sedan 
vinner hela världen?

Det är en berättelse om en iransk 
kvinna från det att hon som ton-
åring gifts bort, tills hon som drygt 
 femtioårig änka hindras från att 
gifta sig med den hon vill ha. Hon 
stångar sig bokstavligen blodig mot 
ett patriarkat som består oavsett 
vilka regimer som kommer och går. 
Det är kvinnan själv, Massoumeh, 
som har ordet. Hon har inte bara en 
berättelse och ett angeläget ämne, 
hon skildrar ett ovanligt slutet sam-
hälle inifrån; hon kan kanske inte 
se så långt bortom familjens och 
hemmets murar, men innanför 
dem kastar hon ljus över minsta 
skrymsle.

Romanen börjar på  1970-talet, un-
der siste shahens regering, utåt sett 
en tid av sekularisering och moder-
nisering, jordreformer och ökade 
rättigheter för kvinnor. Men också 
förföljelse av oppositionella både 
på vänsterkanten och bland dem 
som levde på basarhandel och miss-
gynnades av industrialiseringen. 

Massoumehs far och bröder till-
hör förlorarna. De har flyttat från 
provinsen in till Teheran och tagit 
med sig alla sina traditionsbundna 
seder. När Massoumeh byter några 
ord med en ung apotekarlärling 
i kvarteret vänds hennes tillvaro 
upp och ned, hon misshandlas 

svårt av sina bröder – fadern läm-
nar  huset för att ge dem fritt spel-
rum, modern tittar på. Massoumeh 
tvingas sluta skolan och gifts bort 
i ett arrangerat äktenskap med en 
man hon inte ser förrän vid bröl-
lopet. 

Han visar sig vara politiskt aktiv 
i en underjordisk kommunistisk or-
ganisation, han uppmuntrar henne 
att fortsätta studera på kvällstid, 
själv är han nästan aldrig hemma 
och hamnar till slut i fängelse. Hon 
slipper hugg och slag, men måste i 
gengäld slita hårt för brödfödan, i 
det längsta hålla släkten ovetande 
om makens aktiviteter, studera så 
hon kan få arbete och försörja sig 
och barnen.

Massoumeh är med  om revolutio-
nen 1978 och den korta euforiska 
tid innan den nya islamiska regi-
men inskränkte alla demokratiska 
rättigheter och förföljde oliktän-
kande minst lika skoningslöst som 
shahen gjort. Hon tar inte politisk 
ställning, men hon kämpar för sina 

barn med alla medel. Under kriget 
mellan Iran och Irak lyckas hon hit-
ta pengar så att hennes äldste son 
kan fly till Tyskland. 

När berättelsen tar  slut är kriget 
över, men Massoumeh har ännu 
en hård vinter framför sig. Hon har 
redovisat sitt liv rakt fram, som i en 
dagbok där allt tas med, månad för 
månad, stort och smått. Hennes be-
rättelse är inte stor litteratur, stilen 
ligger för nära talspråk och ställer 
sig ibland framför det angelägna 
ämnet, väcker frågor om ordens 
valörer i stället för det de vill för-
medla: en bild av kvinnors villkor i 
Iran, och hur lite kulturen har för-
ändrats. Men vissa berättelser hit-
tar en stor publik trots att de inte 
slipats till form och gestalt; i Pari-
noush Saniees roman är det berät-
tarens styrka, hennes förmåga att 
efter varje slag resa sig och fortsätta 
kämpa som håller läsaren kvar.

Ingrid Elam 
kultur@dn.se

Roman.

Blodig kamp mot patriarkatet. 
 Massoumeh reser sig efter varje slag

Parinoush Saniee skriver om iransk kvinnokamp. Foto: Agence Opale/Alamy

Shira Haas 
som Esther 
Shapiro 
 Foto: Netflix

DE FÖRBANNADE ÅREN

VAD GÖR DU NÄR ONDSKAN

BANKAR PÅ DIN DÖRR?

FEMINA DK

EN FILM AV ANDERS REFN    PÅ BIO 29 MAJ

BIOPREMIÄR 8 MAJ

capitolbio.se  s:t eriksgatan 82

b io b istro

Måndag 11 maj
Öppnar 30 min före 1:a föreställning
Stekta gröna tomater .......... 17:30 
MUSIKAL: Hair ......................18:00 
The Jesus Rolls ....................20:30
The Gentlemen ..................... 21:00

e t a b l .  1 9 2 6

Jesus Rolls

Stekta gröna tomater

Jukeboxbio på Capitol! 
Ta med kompisarna och 
välj � lm själv, mer info på 
capitolbio.se/jukeboxbio.

Köp biljetter på svenskabio.se eller i Filmstadens app

Välkommen till
Stockholms

kvalitetsfilmbiografer

11–14 maj
Biljettkassorna öppnar 30 min 
innan första föreställningen

  Sveavägen 45

1917 Må 20.40

Ash is Purest White Må 17.30

Cléo från 5 till 7
 KLASSIKER  To 20.20

Hedersgästen
Ti-to 17.30

Midway Må 20.00

Mr. Jones Ti-on 20.00

Nyckeln till frihet
 KLASSIKER  Ti 17.45

Parasit Ti-to 20.40

Scheme Birds Må 20.00

Terapi i Tunisien Ti-to 20.00

The Gentlemen Må 20.20
The Good Liar Må+to 17.45
The Irishman Ti-to 17.30
The Jesus Rolls 17.30
The Peanut Butter Falcon
Må 17.30

  Götg 67

And Then We Danced Ti-to 18.00

Charter 18.45

Corpus Christi 21.00

Cunningham 16.00

Det levande slottet
 KLASSIKER, jap tal  16.20
En kolibris liv Må 18.00

En officer och spion 14.45

Ficktjuven 
 KLASSIKER  Må 17.30

Flykten från DDR
Må+on-to 20.00

Hedersgästen Ti-to 17.30

Joker 20.45
Judy 20.00
Min pappa Marianne 14.45, 20.45

Once Upon A Time
In Hollywood 19.45

Pool 17.45
Sanningen 16.20

Scheme Birds 17.45

Ser du månen, Daniel
15.40, 18.30

The Gentlemen 20.15
The Jesus Rolls
15.00, 18.15, 21.15

The Peanut Butter Falcon
18.45

Your Name jap tal  Må-ti+to 15.20

Kassan öppnar kl 15.00

Ser du månen, Daniel ............20.00
It must be heaven ...................17.45
Hedersgästen ..........................20.15
Eremitaget ...............................18.15
Cunningham ............................16.00
En kolibris liv ...........................19.45
Mr. Jones ..................................15.30
Bait ............................................15.45
National Theatre London:
Fleabag .....................................18.00
se program & köp biljetter på zita.se

Folkets Val:

Folkets val ger dig möjligheten att 
boka in din egna filmvisning i valfri 

salong och datum. Dra ihop kompis-
gänget, fira någons födelsedag eller 
ta chansen att se filmen du missade 

på bio – Folkets val är ditt egna 
visningsfönster och Zita blir 

ditt vardagsrum! 
Mer info på www.zita.se

zita.se • 08-23 20 20 
Birger Jarlsgatan 37

BIOPROGRAM 
måndag 11 maj
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Chef: Linda Hjertén 
Telefon: 08–738 10 00  E-post: sthlm@dn.se

Andel spärrpassager i procent 2020 jämfört med samma period 2019. Källa: SL

Fakta. Kraftig nedgång i resande jämfört med 2019

102
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34,9
29,3

98,7
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41,1
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36,1

42,4
37,3 39,8 35,1

Vecka 9 Vecka 10 Vecka 11 Vecka 12 Vecka 13 Vecka 14 Vecka 15 Vecka 16 Vecka 17 Vecka 18

○ Pendeltåg ○ Tunnelbana

Påsken
Andel spärrpassager i procent 2020 
jämfört mot samma helgdagar 2019.

 Pendeltåg T-bana
Skärtorsdagen 53,0 39,8
Långfredagen 48,6 42,3
Påskafton 48,8 41,7
Påskdagen 41,6 34,3
Annandag påsk 45,7 41,8

Påsklovet
Inföll olika veckor 
2019 och 2020 
vilket påverkar 
siffrorna v15-17.

Sedan i början av mars har 
resandet generellt sett minskat i 
Stockholms kollektivtrafik. Men 
även om Region Stockholm av
råder från onödigt resande syns 
fortfarande höga siffror bland 
resenärer på särskilda busslinjer. 

– Det finns fortfarande ut
maningar under vissa tider och 
på vissa platser, säger Aleksan
der Krajisnik, presstalesperson 
vid SL.

○○SL har tidigare fått kritik från 
Folkhälsomyndigheten för träng-
seln i busstrafiken. Vid tidpunkten 
konstaterade SL att trängseln riske-
rade att bli ännu värre på grund av 
tilltagande bemanningsproblem. 

I pendel- och tunnelbanetrafiken 
har resandet bland stockholmarna 
däremot minskat kraftigt. Med un-
dantag för påsklovet och den 1 maj 
där andelen som valde att ge sig ut 
i kollektivtrafiken var något större. 

Enligt SL kvarstår fortfarande 
större utmaningar. 

–○Sedan ett par veckor har SL:s 

biljettkontrollanter fått i uppdrag 
att bland annat rapportera rese-
närsmönster och deras kartlägg-
ning visar att det vid vissa tillfällen 
funnits fler resenärer än önskvärt 
utifrån Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer, säger Aleksan-
der Krajisnik.

Trängsel förekommer särskilt på 
vissa busslinjer i rusningstid och 
vid knutpunkter där flera trafikslag 
möts till exempel vid Gullmarsplan, 
Årstaberg, Liljeholmen, Slussen, 
Fridhemsplan och T-centralen. 

–○Även busslinje 4 har relativt sett 
för många resenärer under vissa 
kortare perioder, säger han.

I slutet av mars  rapporterades om 
överfulla bussar då trafiken på 
lokal banorna och bussarna hade 
minskats.

–○Det gällde framför allt bland 
våra förare. Det blev några jobbiga 
dagar för våra resenärer, i vissa om-
råden, som till exempel Nacka och 
Värmdö, säger han. 

De senaste veckorna har SL:s 

bussentreprenörer tagit in alla till-
gängliga timanställda förare och 
snabbutbildat förare från turistbuss-
företag till att köra SL-trafik. 

Bussbolagen har också anpassat 
turlistor och kör med extra för-
stärkning i morgontrafiken. 

–○Från den 6 april kom vi upp i 
cirka 90 procent av ordinarie trafik-
utbud på buss och lokalbanor. Den-
na vecka kommer vi att vara uppe i 
100 procent, med vissa undantag, 
säger Aleksander Krajisnik. 

Tunnelbanan och pendeltågen 
har däremot kört hundraprocentig 
trafik genom hela coronakrisen. 
Men SL har även där stött på pro-
blem trots att de flesta generellt sätt 
reser mindre.

–○Ett problem för oss är att rese-
närsmönstren varierar och ändras 
dag för dag och det är svårt att alla 
gånger förutse var det kan bli pro-
blem. Vi har inte platsbokning på 
våra avgångar och våra resenärer 
hör inte av sig i förväg och berättar 
när och vart de tänker resa, säger 
Aleksander Krajisnik.

Han berättar att coronakrisen 
också inneburit personalfrånvaro 
bland de som jobbar i depåer och 
verkstäder. Det har i sin tur orsakat 
viss fordonsbrist. 

–○Vi ser också att leveranser av re-
servdelar försenats eller inte kom-
mer alls, vilket också påverkat till-
gången på fordon. Till det ska man 
komma ihåg att SL-trafiken kom-
mer fortfarande att drabbas av de 
vanliga störningar, säger han. 

Det kan handla om infrastruktur-
störningar i spårtrafiken och bussar 
som fastnar i bilköer. 

–○Det innebär att det snabbt hin-
ner fyllas på med folk på stationer 
och hållplatser och då blir det lätt 
trångt på nästkommande avgång, 
säger Aleksander Krajisnik. 

En kontrollant berättar  att ökning-
en av resenärer i kollektivtrafiken 
är tydlig om man jämför med i bör-
jan av april. 

–○Det är jättestor skillnad, du ser 
vilka köer av människor det är som 
hoppar av bussarna här i Slussen. 

De håller ändå bra avstånd till var-
andra ombord på bussarna men jag 
tycker att det är för många som är 
ute och åker, och alla visar inte hän-
syn vad gäller distans, säger han. 

Ana Gasparetti är även under co-
ronatider beroende av att ta sig med 
buss och tåg till jobbet. Varje vardag 
reser hon från Älta till Bredäng, vil-
ket är ungefär en timmes resa.

–○Oftast håller man distansen, 
sen hör man att människor hostar 
ibland och då hajar man till. Men 
jag har lärt mig att hålla händerna 
i jackfickan. 

Max Lowton, 18, går i tredje ring 
på gymnasiet.

–○Jag är på väg till skolan och ska 
skriva nationellt prov nu, och buss 
och tunnelbana är mitt enda alter-
nativ för att jag ska kunna ta mig dit. 
Jag är inte så rädd, jag tycker att vi 
gör en för stor grej av det här. Men 
jag är glad att vi inte har lika hårda 
restriktioner här som i andra länder. 

Johanna Sundbeck
johanna.sundbeck@dn.se

Kollektivtrafik.

Så ser resandet ut i SL-trafiken

Bussbolagen har arbetat med att 
anpassa trafiken, men det kan fort-
farande vara trångt vissa tider. 

Ana Gasparetti åker buss och 
tunnel bana till jobbet.
– Det är mycket färre människor 
än tidigare, beroende på vilken tid 
det är man åker förstås. Vid vissa 
tider på tunnelbanan är det väldigt 
mycket folk. 

Mohammed Mabrouk åker tunnel-
bana till jobbet.
– Jag är inte rädd, jag tycker att det 
funkar fint att åka kollektivt. Men 
det är mycket människor här så 
man får hålla avstånd.

Isabelle Berner ska åka till Nacka. 
– Det är jättekonstiga tider nu. 
Och även konstigt i kollektiv-
trafiken. Jag åker för att träffa 
familjen. Foto: Josefine Stenersen 
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○○Varslen i Stockholms län  slår re
kord. Mars och april är historiens 
två  värsta varselmånader hittills 
i Sverige.

–○Det här är nivåer vi aldrig har 
uppnått tidigare. Företag kämpar 
för sin överlevnad och många miss
lyckas, även tillväxttakten i antalet 
konkurser är mycket hög, säger 
 Stefan Westerberg, chefsekonom 
på Stockholms handelskammare.

Över hälften av alla lagda varsel 
i Sverige finns i Stockholms län, 
visar den statistik som Handels
kammaren har tagit fram.

–○Huvudstadsekonomin är oer
hört viktig för hela landet och 
nu står den mitt i epicentrum för 
denna mycket negativa utveckling. 
Risken finns att varselvågen bara 
har börjat och med tiden kommer 
att skölja över resten av landet med 
samma kraft, säger Stefan Wester
berg.

Stockholms län, som har mindre 

än 25 procent av be
folkningen, står för 
35○827 av varslen – 
vilket motsvarar en 
andel på 51,8 pro
cent. Uppgången i 
varsel i Stockholms 
län under mars och 
april 2020 jämfört 
med samma månader 2019 landar 
på 1○456 procent.

På riksnivå finns  25 procent av vars
len i hotell och restaurangbran
schen och 7 procent hos före tag 
som sysslar med kultur, nöje och 
fritid.

Stefan Westerberg tror att ande
len sannolikt är högre i Stockholm, 
de branscherna är till stor del kon
centrerade hit.

–○Den sociala distanseringen och 
massiva reserestriktioner drab
bar besöksnäringen otroligt hårt. 
Många lever på det de får in under 

Arbetslöshet.

Rekordhögt  
antal varsel  
i mars och april

Omkring 36 000 personer varslades i Stockholms län under mars  
och april i år. Det är en ökning med närmare 1 500 procent jämfört 
med samma period förra året.

Den första veckan i mars började 
det glesna bland besökarna på 
Junibacken. Veckan därpå kom 
det inga alls. Den 22 mars slog 
huset igen och nästan alla i per-
sonalen är varslade. Nu får bara 
barnens gosedjur komma in.

– Det allra värsta är ovissheten 
i allt, säger Junibackens vd Kajsa 
Medin Hansen.

○○ Januari och februari såg enligt 
Kajsa Medin Hansen väldigt bra ut, 
men den första veckan i mars hade 
besöken minskat med 20 procent 
och sedan kom det inga besökare 
alls.

–○Det är ett väldigt allvarligt och 
ovisst läge. Besökarna är våra enda 
intäkter. Vi har gjort alla kostnads
besparingar vi kan, säger hon. 

Nästan alla i personalen – 50 fast 
anställda – är varslade och korttids
permitterade, de jobbar 20 procent 
av sin arbetstid. Bolaget har sökt 
anstånd med inbetalningar av skatt 
och moms. Alla timanställda och 
nästan alla provanställda och kon
sulter har sagts upp. De normalt 40 
säsongsanställda får inga jobb på 
Junibacken i år.

–○Men det räcker inte. Juni, juli 
och augusti är våra starkaste måna
der, nu är vi väldigt hotade, coro
nakrisen slår hårt. Varsel leder till 
osäkerhet, det finns en risk att våra 
kompetenta och värdefulla med
arbetare söker andra jobb, säger 
Kajsa Medin Hansen.

Junibacken har normalt omkring 

320○000 besök om året och nära 
hälften av besökarna är utländska 
turister som nu inte kommer hit alls.

–○Turisterna är viktiga för Juni
backen, men vi anser att Juniback
en också är viktig för turisterna, 
säger Kajsa Medin Hansen.

Samtidigt som de sparar  på allt som 
är möjligt måste de vara klara att 
öppna, de gasar och bromsar sam
tidigt.

–○Vi städar, reparerar det som är 
trasigt, underhåller huset och skö
ter trädgården, säger marknads
chefen Sandra Axell Katouzi.

Men det finns trots allt besökare 
på Junibacken. På trappan till Villa 
Villekulla sitter omkring 120 gose

djur som barn har skickat in, med 
lappar kring halsen som till exem
pel ”Hej. Jag heter Kattja och är 
8 år”.

–○De får uppleva det som barnen 
vanligtvis gör. De är med och spe
lar teater, de åker sagotåget, leker 
i Villa Villekulla, åker rutschkana 
och de får också gå in på förbjudna 
ställen där barnen inte släpps in, 
 säger Sandra Axell Katouzi.

Junibacken filmar och lägger ut 
gosedjurens äventyr så att barnen 
kan följa dem.

–○Gosedjuren är det roligaste vi 
har nu, det är så tråkigt att vi inte 
kan ha barn här. Barnen är de 
största förlorarna, sagotåget är en 
kulturskatt och vi brukar ge 1○500 

Bara gosedjuren får  
besöka Junibacken

Stefan 
Westerberg
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Junibackens vd Kajsa Medin 
Hansen med de gosedjur 
som barn har skickat in. 
 Foto: Nicklas Thegerström
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Arbetslöshet.

Fakta. Stor ökning

Enligt siffror  från Arbetsförmed-
lingen är 93 700 personer i länet 
arbetslösa, vilket är en ökning med 
17 400 personer sedan mitten av 
mars. Ökningstakten har aldrig varit 
så hög förut. 
Därtill har 109 000 personer  per-
mitterats och 36 000 har varslats 
om uppsägning de senaste två 
månaderna – det innebär att mer 
än 11 procent av länets sysselsatta 
antingen varslats om uppsägning 
eller har permitterats.

sommarmånaderna, nu kommer 
inga turister hit. Och jag tror att den 
sociala distanseringen kommer att 
hålla i sig ett bra tag till, säger han.

Siffrorna för  inkvarteringsstatistik, 
som Stockholms handelskammare 
har analyserat, visar att det sam
lade antalet gästnätter i Sverige föll 
med hela 38 procent i mars jämfört 
med motsvarande månad 2019. För 
resande från utlandet var den siff
ran 56 procent och den inhemska 
turismen föll med 34 procent.

Sammantaget föll antalet gäst
nätter från utländska turister från 
omkring 887 000 till cirka 387 000. 
Inhemska gästers nivå på gästnätter 
gick från 3,6 miljoner till något över 
2,7 miljoner.

– Nu har vi en stark indikation på 
att även det svenska resandet bör
jade dyka betydande redan i mars. 
Det borde vara högsäsong nu, men 
för besöksnäringsföretagen är det 

en affärsmässig istid där man helt 
saknar kunder, säger Stefan Wes
terberg.

Men enligt honom  är det fler som 
har blivit arbetslösa än som har bli
vit varslade. Ett företag med färre 
än fem anställda behöver inte lägga 
ett varsel, timanställda och extra
personal behöver inte varslas för 
att sägas upp. 

– Det går väldigt snabbt och det 
ser väldigt dåligt ut, det mynnar ut 
i en ökad arbetslöshet på rekordni
våer. Vi tror att regeringssamarbe
tet kan och bör ha större beredskap 
för insatser för att hindra dessa var
sel från att leda till nya arbetslösa. 
Det vore bra om man hade en sam
mantagen kostnadsram på omkring 
400 miljarder kronor specifikt de
dikerad för att rädda företag och 
jobb, säger Stefan Westerberg.

Mia Tottmar
mia.tottmar@dn.se

teaterföreställningar om året. 
Gose djuren är ett sätt att hålla kon
takt med barnen, säger Kajsa Medin 
Hansen.

– Det här är ju ett hus som är gjort 
för att vara fullt med barn. Nu får 
de titta på vad deras gosedjur gör, 
de blir väldigt förtjusta av att se sitt 
eget ha roligt, säger Sandra Axell 
Katouzi.

Mitt i krisen har Junibacken  enligt 
Kajsa Medin Hansen ett bra samar
bete med leverantörer och samar
betspartner.

– Vissa behöver vi inte betala alls, 
andra ger anstånd med betalning
en. Men nu börjar det kännas att 
det har gått lång tid. Det är sorgligt, 

en nedräkning som vi inte vet när 
den tar slut, säger hon.

Grannarna på södra Djurgården, 
Nordiska museet, Vasamuseet och 
Skansen får del av det kulturstöd 
som kulturminister Amanda Lind 
presenterade på fredagsmorgonen 
– stödet ska motsvara 70–80 pro
cent av det inkomstbortfall som är 
en följd av stängningarna.

Junibacken, som är ett privatägt 
aktiebolag, får inget av det stödet. 

– Men ägarna har aldrig tagit 
ut någon vinst, allt går tillbaka till 
verksamheten, säger Kajsa Medin 
Hansen.

Hon hoppas att de kan få del av 
regeringens omställningsstöd på 
39 miljarder kronor, som gäller fö

retag som under mars och april har 
haft ett omsättningstapp på minst 
30 procent. Junibacken ska också 
söka bidrag hos Kulturrådet.

– Men regeringens åtgärdspaket 
räcker inte, och det går för lång
samt.
Har ni någon aning om när ni kan 
öppna igen?

– Det är jättesvårt att svara på. 
Det är svårt med tidpunkten och 
svårt att veta hur många som kom
mer när vi öppnar. Så länge res
triktionerna med förbud för folk
samlingar med över 50 personer 
finns så går det inte, säger Kajsa 
Medin Hansen.

Mia Tottmar

Marknadschefen Sandra Axell 
Katouzi och vd Kajsa Medin  
Hansen i ett tomt Junibacken.

När Junibacken kommer att 
kunna öppna igen är oklart. 

Vräkningen av kebabrestau-
rangen Midan på Kungsholmen 
har avgjorts i Stockholms 
tingsrätt. Bostadsrättsfören-
ingen Välbehaget ville få bort 
restaurangen – men förlorar 
och tvingas nu betala drygt 
500 000 kronor i rättegångs-
kostnader. 

Enligt föreningens advokat 
kommer domen att överklagas. 

 ○Kebabrestaurangen Midan får 
fortsätta driva sin verksamhet på 
Hornsbergs strand – det står klart 
efter en dom i Stockholms tings
rätt på fredagsförmiddagen. 

Bakgrunden till domen är en in
fekterad konflikt där bostadsrätts
föreningen Välbehaget i Horns
bergs strand förra året sade upp 
kontraktet för restaurangen som 
hyrde lokalerna på marknivån.

Midan, som öppnade våren 
2019, kritiserades av boende i 
området – att anställda spillde 
kebabsaft på gatan och skapade 
”fettspår” samt att verksamheten 
lockade både fåglar som skräpade 
ner och aggressiva unga män från 
Stockholms förorter, var några 
utav anklagelserna.  

Välbehaget, som har velat 
vräka restaurangen med hänvis
ning till omfattande störningar i 
huset, lyckades dock inte över
tyga rätten: Restaurangens ägare 
har ”endast agerat inom ramen 
för sitt hyresavtal och under de 
förutsättningar som erbjudits”, 
står det i domen. Vidare slås det 
fast att Välbehaget inte har ”visat 
att det förekommit sådana stör
ningar som kan ligga till grund för 
ett förverkande av hyresavtalen”. 
Tingsrätten konstaterar också att 
Välbehaget inte heller har ”vidta
git några åtgärder för att komma 
till en lösning av de aktuella stör
ningarna”.

Välbehaget måste nu betala  res
taurangens rättegångskostnader 
på totalt 566 586 kronor. 

När innehållet i domen med
delades reagerade delägaren Sam 
Shoubaki lugnt men med glädje. 

– Det är ju fantastiskt, förstås. 

Det här visar egentligen två sa
ker. Dels att det inte fanns uppsåt 
någonstans från vår sida att inte 
följa avtalet. Dels att vi har jobbat 
utifrån den informationen vi har 
fått under den här processen. Vi 
menar att vi har skött allt korrekt, 
säger han.

Han lägger också till att detta är 
det första steget för den framtida 
processen vad gäller att driva res
taurangen vidare på Hornsbergs 
strand. 

– Vi måste ju få till ett samarbe
te med föreningen. Jag efterfrågar 
ett samarbete och det har jag ju 
gjort från dag ett.

Sam Shoubaki säger att han nu 
gärna vill lägga konflikten med bo
stadsrättsföreningen bakom sig.

Han berättade också om hur 
viktigt det har varit att få stöd från 
så många ur allmänheten. 

– Det måste man säga. Vi glada 
för att många står på vår sida.

Bostadsrättsföreningen  Välbe
hagets advokat Jörn Liljeström är 
besviken över domslutet.

– Det är en kallare och mer 
 hänsynslös värld vi går in i om 
restaurangen får rätt, säger Jörn 
Liljeström till tidningen Mitt i.

– Det här ger frikort till restau
rangen att fortsätta störa. De be
höver inte ens förneka att de stör. 
De kan säga: ”Jajamensan fattas 
bara! Vi stör jättemycket och det 
har vi rätt till.”

I domen står det att bostads
rättsföreningen har hänvisat till 
höga bankningar, släpljud, skra
pande, metallskrammel, dunsar, 
och att dessa störningar ibland 
har pågått även nattetid. 

– Det har låtit som bowlingklot 
som har släppts, säger en person 
som bor i området till DN efter 
 domen och tycker också att det 
känns orättvist att diskussionen 
framställs som rasistiskt driven 
när det ”enbart handlar om en 
störningsfråga”. 

Adam Svensson
adam.svensson@dn.se

Andreas Nordström
andreas.nordstrom@dn.se

Hornsbergs strand.

Bostadsrättsförening 
förlorade strid om  
kebabrestaurang 

Bostadsrättsföreningen Välbehaget ville få bort restaurang Midan  
i Hornsbergs strand  . Foto: Kevin Chang 
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Chef: Martin Fransson  
Telefon: 08–738 10 20 E-post: sporten@dn.se

Golf.

Autismen inget hinder  
i jakten på att bli bäst i golf

Fakta. Göran Zachrisson-
stipendiet

Göran Zachrissons stipendium 
som delas ut av Svenska golf-
förbundet är ett pris som ska 
uppmuntra ungdomar att testa 
sina färdigheter mot både natu-
rens och konkurrenters krafter 
i tävling på de brittiska öarna. 
Priset är på 20 000 kronor.

Motiveringen lyder:
”Matilda Jonsson har tagit sig 
från Paragolfgolf Tour till segrar 
på högsta juniornivå i Sverige, 
som JSM Match. Kombinationen 
av framgångar på golfbanan, 
hög motivation och personlig 
utveckling gör att juryn anser 
att tävlingar och erfarenheter 
internationellt är vad Matilda 
behöver för sin fortsätta ut-
vecklingsresa.”

På pojksidan gick priset till Vik-
tor Nordwall, Örebro City Golf 
& Country Club.

Degerfors. Matilda Jonsson är 
16 år och har diagnosen atypisk 
autism. Men den hindrar henne 
inte från att spela golf mot de 
bästa.

– Jag har jobbat så hårt med 
min diagnos att jag inte riktigt 
märker av den längre, säger 
Matilda som tilldelats Göran 
Zachrissons stipendium på 
20 000 kronor. 

Möt tonåringen från Degerfors 
som lämnat paragolfen och som 
nu rankas som Sveriges bästa i 
sin ålderklass.

○○Vi befinner oss på Degerfors 
golfklubb i Värmland och Matilda 
Jonsson kommer till banan med sin 
pappa Conny. Det är fortfarande 
lågsäsong och coronapandemin 
har stoppat tävlingar som hon nor-
malt skulle spela.

Nu är det träning och sällskaps-
ronder som gäller.

–○Klart coronan påverkar jät-
temycket eftersom jag är en täv-
lingsmänniska. Jag skulle ändå 
säga att man utvecklas lika mycket 
som person och spelare genom att 
bara träna, säger hon när vi sitter 
i klubbhuset och pratar innan trä-
ningspasset.

På övningsfältet är hon ensam.
Att hon vet hur man klipper till 

en golfboll råder ingen tvekan om. 
Hon slår långt, mycket långt. En bra 
bit över 200 meter.

–○Det bästa med golf är att slå 
långt. Då visar man vad man går för. 
Men det kan bli snett i bland också, 
säger hon och skrattar.

Intrycket av Matilda Jonsson är 
att hon är en positiv, utåtriktad och 

en glad tjej. Det är inga problem 
att intervjua henne. Autismen har 
dock präglat hennes unga liv. Hon 
hade det tufft i grundskolan, kände 
sig utanför och hade svårt med den 
sociala gemenskapen.

–○Den diagnos jag har kom skarpt 
fram först av allt i skolan. Där blev 
jag stressad och hade svårt att kon-
centrera mig, berättar Matilda och 
berättar att golfen betytt mycket för 
henne.

Men även där fanns problem till 
en början.

–○Jag kunde bli stressad om jag 
hamnade i ett vattenhinder eller 
över en regelfråga som jag inte hade 
koll på. Då rörde jag ihop och lade 
energi på andra saker som jag inte 
skulle göra.

Matilda Jonsson har spelat  golf i 
hela sitt liv. Hon hade inte ens fyllt 
två år när hon svingade sina lek-
saksklubbor första gången. Sedan 
dess är hon fast. Hon ser de senaste 
åren som ett genombrott i sin per-
sonliga utveckling.

–○Jag tror jag har mognat som per-
son. Det är tack vare familjen, vän-
ner och teamet jag har bakom mig. 
Jag har allt som jag behöver i min 
golf. Min diagnos påverkar mig inte 
på samma sätt längre, säger hon.

Studierna går dessutom mycket 
bättre sedan hon började gymna-
siet. Pappa Conny Jonsson som sit-
ter med under intervjun säger:

–○Hon har blivit mycket säkrare 
i allt hon gör om finns det finns 
struktur. Hon tar ett stort ansvar för 
skolarbete och annat. Jag ser ing-
enting av att hon skulle lida. Det är 
otroligt vilken utveckling. Det är en 

fröjd att vara med på hennes resa. 
Jag känner ingen oro, säger han.

Matilda Jonsson har haft en fan-
tastisk utveckling även inom golfen.

Hon har lämnat paragolfen med 
flera segrar och är nu rankad som 
Sveriges bästa 17–åring enligt SGF-
rankning med ett handicap på +3,1. 
Förra året vann hon junior-SM i 
matchspel.

Skillnaden mellan att tävla i para-
golf och traditionell golf är stor.

–○I paragolfen är det mer skratt 
och glädje. Alla pratar med alla 
och det är inte lika seriöst. När jag 
nu kommer till elittävlingar kanske 
man inte pratar så mycket med an-
dra. Alla är så fokuserade på sitt och 
är i sin egen lilla bubbla, säger Ma-
tilda som gillar konkurrensen.

–○Det är roligare att möta dem 
som är i sin egen ålder på den nivå 
som man själv vill vara på.

Framgångarna har kommit  tack 
vare massor av träning. Matilda 
Jonsson är på golfbanan i Degerfors 
eller i Kumla varje dag.

–○Det är jättekul. Man tränar så 
mycket att man tänker att det kom-
mer framgångar. Men att det kom så 
fort och så många. Jag var inte rik-
tigt beredd på det, säger hon.

–○Jag har tränat enormt mycket. 
Helheten i mitt spel har blivit bätt-
re. Men framför allt närspelet. Det 
har alltid varit min svaga punkt. Jag 
har alltid gillat att slå långt.

Hon satsar stenhårt på sin sport.
– Jag förmodar att kroppen håller 

och att jag har motivationen kvar i 
många år till. Jag vill ju vara en av 
de bästa och har nu nått ett av mina 
mål att vinna en elittävling.

Vad siktar du på nu?
– Jag vill komma med i flicklands-

laget och senare bli proffs. Dröm-
men är att få spela på LPGA–touren 
i USA i framtiden.

Den unga värmländskan har tidi-
gare fått Henrik Stensons stipendi-
um två gånger och belönas nu med 
Göran Zachrissons stipendium.

–○Jag har två förebilder, en på 
herrsidan och en på damsidan. 
Det är Henrik Stenson och Annika 
Sörenstam. Stenson är ambassa-
dör för paragolflaget och betyder 
mycket. Han förklarar att det är 
okej att ha diagnos och vara lite 
annorlunda. Även hans meriter är 
imponerande. Dessutom är han en 
härlig person.

Och Annika Sörenstam:
–○Annika uppmuntrar unga tjejer 

att tävla och ger oss inspiration och 
det tycker jag är fantastiskt. Hennes 
meriter kan man ju bara drömma 
om.
Vad betyder det att du fått Göran 
Zachrissons stipendium?

–○Jättemycket. Han är både min 
och pappas idol att lyssna på. Vi 
hoppas han kommer tillbaka i ru-
tan. Stipendiet gör det möjligt för 
mig att att komma ut på brittiska 
öarna och spela golf.. Det ser jag 
fram emot.
Hur mycket längtar du efter att 
tävlingssäsongen ska starta?

–○Otroligt mycket eftersom jag 
är en tävlingsmänniska. Jag tror 
jag aldrig tränat så mycket som nu. 
Klart man vill gå ut och visa vad 
man går för, säger hon.

Hans Jansson
hans.jansson@dn.se

Fakta. Matilda Jonsson

Ålder: 16
Bor: Degerfors.
Klubb: Kumla GK
Familj: Pappa Conny och mamma 
Gunilla, bröderna Viktor och Oskar.
Handicap: +3,1
Främsta merit: Svensk juniormäs-
tare i matchspel och vann Teen–cup 
för 15-åringar och blev därmed 
kvalificerad för Nordic cup.
Förebilder: Annika Sörenstam och 
Henrik Stenson. 

Jag har jobbat så 
hårt med min  
diagnos att jag inte 
riktigt märker av 
den längre.

Matilda Jonsson, som är bäst  
i Sverige i golf i sin åldersklass.

”Drömmen är att få spela på 
LPGA–touren i USA i framtiden”, 
säger Matilda Jonsson som här 
förbereder en putt på Degerfors 
golfklubb.  Foto: Alexander Mahmoud

 Foto: Alexander Mahmoud
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DAGENS DUBBEL. ROMME, MÅNDAG

SYSTEMFÖRSLAGEN
○○V64-förslaget, Romme, 378 rader/kr: Avd 1: 2 Börge Kosing, 6 Showmaster, 7 

Kent le Soleil, 8 Scarlet Lin, 9 Jugularis, 10 Sidestep (12, 14). Avd 2: 1 Loaded Maria, 3 
Countess Chiara, 5 Malva Ha (4, 7). Avd 3: 11 Månprinsen A.M. (12, 6). Avd 4: 6 Son of 
Quarcio (2, 10). Avd 5: 1 Tjötta Godtfred, 3 Löv Teddy, 4 Vimse Lars, 5 Haga Modde, 
6 S.T.C.C.Faksen, 8 Moepilen, 11 G.G.Ojjdo (12, 2). Avd 6: 6 Messiah, 8 Hunkydory 
Degato, 11 Alorac Mathbell (1, 4).

○○ LD-förslaget, Umåker, 6 rader: LD-1: 3 Rocktown Inspector, 11 Dyrgripen. LD-2: 1 
Mr Charming, 8 Amour Amour, 11 Igor Sånna.

○○ V4-förslaget, Umåker, 108 rader/216 kr: Avd 1: 3 Bäck Svart, 7 Guli Orkan, 8 Lill 
Micke (4, 1). Avd 2: 5 Jagger Boko (6, 9). Avd 3: alla tolv hästar (3, 11). Avd 4: 1 Mr 
Charming, 8 Amour Amour, 11 Igor Sånna (7, 12).

○○ Trio-systemet, Romme lopp 5, 27 kombinationer: Etta: 1, 3, 5. Tvåa: 1, 3, 4, 5. 
Trea: 1, 3, 4, 5, 7. Erik Södermark

DD-1. 2 140 meter, auto (lopp 8).
 1  Tjötta Godtfred - Erics. S  2 6 0  27,5a 
 2  G.G.Pugh - Johansson M  6 2 6  26,8a 
 3  Löv Teddy*-Bakkevold R. O 1 1 1  24,0a 
 4  Vimse Lars* - Kihlström Ö  1 1 1  27,1a 
 5  Haga Modde - Persson H  2 2 1  24,8a 
 6  S.T.C.C.Faksen - Eriksson U  d 0 3  24,8a 
 7  Tarragon Tabac - Karls. C  0 1 0  28,3a 
 8  Moepilen - Ohlsson U  2 4 2  28,2a 
 9  Nordby Elde - Alsén O  7 0 4  29,5a 
 10  Aasbrand - Skoglund R N  0 4 3  27,9a 
 11  G.G.Ojjdo -Pettersson T 1 2 1  27,2 
 12  Stuve Sky - Widell K  4 2 d  27,2a 

 ● Ranken: 4-3-5-11-8-1-6-12-2-10-9-7
Tipsettan: 4 Vimse Lars har inte startat 
på ett tag men vi såg Öysteins Tjoms-
lands Våler Nikolai prestera bra direkt ef-
ter vila i onsdags så den här är nog också i 
ordning. Min vinnare.
Motbud: 3 Löv Teddy kan vara snabbas-
te hästen i fältet och hade det varit kort 
distans hade han tveklöst varit tipsetta. 
Ska räknas tidigt ändå.
Skrällbud: 8 Moepilen är nog långt 
framme om det löser sig från spåret. 

DD-2. 3 140 meter, volt (lopp 9). 
 1  Gold Twister - Jansson G  4 1 1  13,4 
 2  Manne S.E. - Wäjersten D  0 3 2  14,6 
 3  Lee Sånna - Hellstedt J  2 3 0  15,2
 4  Naughty Boy - Leo E  5 3 6  15,9 
 5  Global Trader - Kontio J  0 7 0  14,8 
 6  Messiah - Kihlström Ö  0 0 1  13,9 
3 160 m: 
 7  Arctic Lover* - Korpi H-P   6 3 2  13,9
 8  Hunkydory Deg.-Skog. R N  3 2 6  14,0
 9  Pointillist - Ivanov J  0 1 2  13,6 
 10  Il Mio Hooligan - Eskils. C 2 5 0  13,6 
 11  Alorac Mathbell-And. O J  5 4 d  13,9 
 12  Ippon Futura - Djuse M P  4 2 2  13,9 
 13  Busy Doin’ Nothing-Lil. M  0 4 6  14,0
3 180 m:
 14  Raja Ribb - Ohlsson U  5 d 0  12,3 

 ● Ranken: 8-6-11-1-4-12-14-2-10-3-7-
9-5-13
Tipsettan: 8 Hunkydory Degato har 
gjort sig förtjänt av en seger och kan 
mycket väl vara starkast i detta gäng.
Motbud: 6 Messiah imponerade senast 
men har inte gått lika bra för Kihlström?
Skrällbud: 4 Naughty Boy kan slå till.

Dagens Dubbel-förslaget, 9 rader: DD-1: 3, 4, 5. DD-2: 6, 8, 11.

Spelguiden.

Ymer vann – men det var helgar-
derat när SVT fyllde ut program-
tablån och bjöd på direktsänd 
brödrakamp i inför tomma 
läktare i Kungliga tennishallen.

Vassast i plojmatchen Elias vs 
Mikael?

Storebror Elias som avgjorde 
i ett tajt supertiebreak och vann 
med 6–3, 6–7 (5–7), 10–8.

○○Elias, 24, var slutkörd med glad 
efter den inslagna matchbollen.

–○Det går upp och ned, men man 
måste ligga i. Det var jättekul att 
mötas och spela inför hela Sverige, 
säger han till SVT.

Coronapandemin drog i mars 
ned rullgardinen för den internatio-
nella proffstennisen. När den kan 
ta de första stegen mot turnerings-
spel igen är oklart, men målet är att 
komma i gång i mitten av juli.

Träna är en sak, spela match en 
helt annan.

–○Det är klart skillnad, det är en 
helt annan grej. Jag är helt slut, 
måste sluta sitta och spela sena 
kvällar, säger Mikael till SVT.

Bröderna Ymer bjöd inte  direkt tv-
tittarna på något som med tiden blir 
en minnesvärd klassiker. Men det 
hade knappast någon heller väntat 
sig i mötet mellan två matchoträ-
nade spelare.

Trots klara 6–3 fruktade Elias att 
en betydligt vassare Mikael väntade 
i andra set.

–○Alltid när vi spelar och han lig-
ger under, hittar han på någonting. 
Går på toa, börjar tjafsa med doma-
ren... Han är en taktiker, han är inte 
68:a i världen för inte. Han får en 
att hamna i hans tempo. Det gäller 
att hålla serven. Det är ett bra för-

Tennis.

Storebror fortfarande 
bäst i familjen Ymer

sta steg. Om det är den Mikael jag 
känner så är det nu matchen börjar, 
sade Elias, rankad 201, till SVT.

Han fick rätt. Mikael gjorde vad 
han kunde för att störa Elias; tog 
god tid på sig på toaletten, skyllde 
på att nätet var för högt och på be-
lysningen.

Mikael Ymer vann det andra se-
tet efter 7–6 och tiebreak. Men i det 
avslutade supertiebreaket, först till 
tio vunna poäng, var Elias starkast 
och vann med 10–8.

–○Man vill alltid vinna. Jag och Mi-
kael har en speciell relation, vi har 
gått igenom så mycket tillsammans, 
säger Elias.

Elias Ymer har aldrig förlorat 
en tävlingsmatch mot Mikael, och 
även om det här var en uppvis-
ningsmatch så får han behålla titeln 
som bäst i familjen ett tag till.
TT-DN

I korthet.

5
... spelare i Spaniens två högsta fot-
bollsdivisioner har testats positivt 
för covid-19, skriver La Liga-organi-
sationen i ett uttalande.

Spelarna får därmed stanna 
hemma för att köra egen träning 
– om det är möjligt – och kommer 
att testas igen under de närmaste 
dagarna för att avgöra när de ska 
kunna återvända till sina klubblag.

Vilka spelare och klubblag det 
handlar om skriver inte La Liga i 
uttalandet. TT  

Nya coronafall stoppar  
inte tysk fotboll

Fotboll. Dynamo Dresden har 
beordrats till två veckors karantän 
efter att klubben har drabbats av 
två nya coronafall.

Men någon fara för fotbollen i 
Tyskland ska det inte vara, enligt 
ligaföreningen DFL:s ordförande 
Christian Seifert.

–○Det finns ingen anledning att 
ifrågasätta hela säsongen, säger 
han.

–○Det har alltid varit klart för mig 
att det här skulle kunna hända då 
vi är början av en återstart.

Bundesligafotbollen, de två 
toppligorna, blir de första euro-
peiska serierna som återupptar 
säsongen efter avbrottet för 
pandemin.

Matcherna som är planerade att 
vara i gång den 16–17 maj kommer 
att spelas bakom stängda dörrar 
och maximalt 300 personer, inklu-
sive både lagens trupper, är tillåtna 
att vistas på arenan. Inför omstar-
ten har samtliga klubbar tvingats 
ha en veckas karantän, som de har 
kunnat använda som ett träningslä-
ger.  TT-AFP  

Franska öppna kan spelas 
utan publik

Tennis. Franska mästerskapen har 
redan flyttats från maj till septem-
ber. Och fler förändringar kan 
vänta för Grand slam-turneringen i 
Paris, enligt Bernard Giudicelli.

Det franska tennisförbundets 
ordförande säger att matcherna 
mycket väl kan komma att spelas 
inför tomma läktare. TT

Cejudo vann – och lägger av

Kampsport. I en tid då nästan alla stora 
sportevenemang ligger på is riktades många 
nyfikna blickar mot Jacksonville i Florida, 
där UFC-galan ägde rum natten mot sönda-
gen svensk tid.

Henry Cejudo försvarade sin titel efter 
teknisk knockout mot Dominick Cruz i den 
ena av nattens huvudmatcher. 

Direkt efter matchen meddelade Cejudo 
att han lägger av.

Amerikanen Cejudo vrålade av lycka när 
det stod klart att han försvarat sin bantam-
viktstitel mot landsmannen Dominick Cruz 
efter en teknisk knockout i andra ronden.

–○Jag drar mig tillbaka i kväll. Jag är 33 år 
gammal och nöjd med min karriär, säger 
Cejudo i en segerintervju efter matchen.
TT

Henry Cejudo, till vänster, försvarade titeln.

Fotboll.

Elias Ymer besegrade Mikael Ymer i en uppvisningsmatch inför tomma läktare i Kungliga tennishallen.  Foto: Bildbyrån

Resultatbörsen.

Förre AIK-anfallaren Chi-
nedu Obasi fick inte spela 
VM 2014 med Nigeria.

Anledningen, enligt 
honom själv:

– Två dagar innan trup-
pen togs ut blev jag om-
bedd att betala pengar om 
jag ville vara med i laget.

○○Det var i en intervju i 
sociala medier som den nu 
33-årige Obasi nyligen berät-
tade sin version av händel-
serna som föregick världs-
mästerskapet i Brasilien för 
snart sex år sedan.

Anfallaren, då i tyska 
Schalke och senare allsvensk 
spelare i både AIK och 
Elfsborg, var med under 
Nigerias VM-förberedelser 
i Sydafrika. Men Obasi, 
som spelade VM 2010 med 
”Super Eagles”, ombads 
betala pengar för en plats i 

truppen. När han valde att 
inte göra det fick han heller 
inte spela VM, där Nigeria till 
slut slogs ut av Frankrike i 
åttondelsfinal.

Valere Houdonou, en av 
de assisterande coacherna i 
Nigerias VM-trupp 2014, me-
nar däremot att Obasi valdes 
bort på rent sportsliga 
grunder. Spelare som Peter 
Odemwingie och Ahmed 
Musa var helt enkelt bättre.

– Frågan är, vem av 
anfallarna hade han kunnat 
ersätta? säger Houdonou.

Nigerias antikorruptions-
byrå utreder sedan tidigare 
flera höjdare i landets fot-
bollsförbund, efter att tunga 
misstankar riktats mot dem.

Chinedu Obasi är för när-
varande klubblös efter att 
ha avslutat sin andra sejour i 
AIK efter förra säsongen.
 TT-AFP  

Obasi: ”Bad mig betala 
för att få spela VM”

Keno
5 12 14 15 16 17 21 25 30 32 34 35 43 
45 56 59 62 63 64 65. Kung Keno: 35.

Lunchdubbeln

GÖTEBORG GALOPP
LD–1: 1 Chilterns (7,06) Strukna nr 2 
och 8 
LD–2: 7 Roman King (9,56) Struken nr 6 
Odds: 93,73 
Oms: 666 365 kr.

Dagens Dubbel

ÅRJÄNG
DD–1: 6 Twigs Ceasar (3,62) Struken nr 4 
DD–2: 1 Hobby de L’iton (4,58) 
Odds: 18,26 
Oms: 4 540 505 kr.

Trav

ÅRJÄNG
GS75–raden: 3–8–5–1–14–6–1 
(lopp 4–10) 
7 rätt: (1 787) 2 842 kr. 
6 rätt: (36 449) 56 kr. 
5 rätt: (344 788) jackpot. 
LOPP 4 2 140 m: 1) Uncle Töll, André 
Eklundh, 1.15,0 (17) 2) Millmighty, 
15,1 (54) 3) Conrads Diderot, 15,6 (87). 
Odds: 1,79. 

LOPP 5 2 140 m: 1) Orvar Mollyn, 
Dagfinn Aarum, 1.26,7 (14) 2) Egge 
Piril, 27,1 (60) 3) Rem Odin, 27,2 (179). 
Odds: 1,44. 
LOPP 6 2 140 m: 1) Easy Peak, André 
Eklundh, 1.15,4 (40) 2) Poetic Dream, 
15,6 (69) 3) Secret Snap, 15,7 (49). 
Odds: 4,06. Struken nr 12. 
LOPP 7 2 140 m: 1) Livi Opal H.M., 
Paw Mahony, 1.15,4 (33) 2) Notation, 
14,9 (452) 3) Prima Kaiser, 14,9 (161). 
Odds: 3,37. 
LOPP 8 2 640 m: 1) Försteslåtten, Ole 
Johan Östre, 1.31,1 (35) 2) Stommens 
Berta, 31,3 (69) 3) Moas Lella Scott, 
32,1 (172). Odds: 3,52. Struken nr 10. 
LOPP 9 2 140 m: 1) Twigs Ceasar, Björn 
Goop, 1.13,1 (36) 2) Charlock Wiking, 
13,2 (52) 3) Alpha Scarlet R.R., 13,6 
(638). Odds: 3,62. Struken nr 4. 
LOPP 10 2 140 m: 1) Hobby de L’iton, 
André Eklundh, 1.13,1 (45) 2) Duke of 
Mearas, 13,3 (429) 3) Viking’s Topline, 
13,5 (333). Odds: 4,58.  
GS75: 17 316 283 kr. 

Galopp

GÖTEBORG GALOPP
V64–raden: 4–6–3–8–1–7 (lopp 2–7) 
6 rätt: (39,17) 36 596 kr.  5 rätt: 
(452,6) 488 kr. 
4 rätt: (9 407) 46 kr.  
V64: 2 489 373 kr. 
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Fråga experterna.

”Hur vet jag egentligen när det  
är dags att lämna min man?”

Det kärlekslösa 
äktenskapet har gjort 
henne allt mer ned-
stämd. Samtidigt är 
hon rädd för en för-
ändring – klarar hon 
sig verkligen utan 
sin man? Psykologen 
Anna Bennich tipsar 
om tre viktiga frågor 
att ställa sig inför be-
slutet om att skiljas.

?
Fråga:  Jag och min man har varit 
gifta i 20 år och har en son tillsam-
mans. De första åren i äktenskapet 
var allt bra. Men de senaste 10 åren 
har präglats av allt större distans. 
Min man visar inget intresse för mig, 

tar aldrig initiativ till sex eller annan form av 
fysisk kontakt. Vi slutade ha sex för flera år sen. 

Våra samtal kretsar kring vardagslivet, om 
vi kommer in på något känsligt så kollapsar 
kommunikationen fort och jag upplever att han 
skyller allt på mig. Jag tog initiativ till parterapi 
för några år sen och vi gick några gånger, men 
utan något särskilt resultat. Jag har de senaste 
åren känt mig alltmer nedstämd och har tappat 
självkänslan. Jag är arbetslös i perioder och 
oroar mig för om jag kan klara mig själv . 

När vet man att det inte är någon idé att för-
söka längre? När vet man att det är slut? Hur ska 
jag veta när det är dags att lämna? Min man vill 
inte diskutera vare sig separation, skilsmässa 
eller parterapi. Han sluter sig inom sig själv och 
svarar inte på tilltal. Jag tror jag går omkring 
och väntar på att vi ska bli överens om att dela 
på oss. Men misstänker att den dagen aldrig 
kommer En del av mig längtar efter ett nytt liv, 
samtidigt är jag livrädd för förändringen. 
52-åringen

!
Svar: Hej! Du beskriver ett vanligt, men 
ändå svårt, dilemma. När något ”är över” 
har sällan knivskarpa konturer och det 
är så många faktorer som trillar in i ekva-
tionen. Rädsla och oro för framtiden är 
en: kommer man klara sig, blir det bättre, 

tänk om det blir sämre? Fina minnen, hopp och 
en önskan att det ska gå att förändra, blir bättre, 
är en annan. Funderingar på vad som blir bäst 
för barnen är en tredje. Och så vidare.

Det är också ofta svårt att, som du gör, gå 
alldeles ensam med de här tankarna. Pre-
cis som det är tungt att fatta ett så stort och 
avgörande beslut på egen hand. Inte minst när 
samtal om er relation också kommer med en 
hel del gräl och avvisande ifrån din make när 
du försöker ta upp frågan. Att fatta beslut och 
sedan driva en skilsmässa, med både rädsla och 
skuldkänslor, och så den egna sorgen över det 
som inte blev – det är inte svårt att förstå varför 
skilsmässan ofta är en av de svåraste sakerna 
vi gör i livet. Så vilsen man känner sig. Det blir 
begripligt att många drar sig för beslutet in 
i det längsta. 

Det är intressant att fundera på 
vad vi egentligen kan förvänta 
oss av en monogam 

kärleksrelation. Vad tänker vi att en enda 
person ska bidra med i våra liv? De senaste 
decennierna har vi (i den här delen av världen) 
blivit alltmer fria att välja själva hur våra liv ska 
se ut. Vi måste inte gifta oss med mannen på 
granngården för att det är en bra ekonomisk 
lösning (eller för att det inte just fanns så många 
andra alternativ i byn). Vi klarar oss ändå, vi 
kan välja – och välja bort om vi inte vill det här 
längre. Sedan några årtionden har också de 
flesta kvinnor råd att separera. Tänk att det var 
nästan omöjligt för bara hundra år sedan. Vi 
kan välja – och välja bort om vi inte vill det här 
längre.

 I spåren av den friheten följer också ett tryck 
att skapa sitt eget liv, inte ta någon skit, välja 
och leva ”rätt”. Och i en era av tidigare sällan 
skådad jämförelsehets väcks missnöjet. Varför 
är min partner inte si, om hen bara kunde göra 
så, då skulle allt vara bra.

Vi har ganska höga krav  på vad en enda person 
skall leva upp till i dag. Älskare, bästa vän, vår 
trygga punkt,stabil medförälder,någon att för-
verkliga våra drömmar med. Väldigt få perso-
ner kan leva upp till allt det över lång tid. Därför 
kan det ibland vara bra att se över sina egna 
föreställningar om hur det bör, måste, borde 
vara och stämma av dem, är de realistiska?

Med det sagt. Låt oss titta på var du befin-
ner dig nu. Du beskriver en sedan många år 
kärlekslös relation helt utan bekräftelse. Du 
kan inte alls lyfta de saker som känns svåra utan 
att allt havererar. Du är också helt utan fysisk 
närhet, något som ganska snabbt brukar leda 
till lågt självförtroende och inte sällan skam. 
Det saknas ju inte bara fysisk närhet, utan 
också det som är närande i samtalen, i tilliten, 
i känslan av samhörighet. Man blir på ett vis 
frusen av det. 

För det är ju själva kärnan i att vara i en 
kärleksrelation. Man kan vara utan en hel del 
gemensamma intressen, man kan tycka olika 
och gräla ibland, man kan inte förvänta sig att 
båda ska känna lika mycket lust alltid. Men det 
man SKA förvänta sig är ömsesidig respekt, 
möjligheten att kunna dela och lyfta saker som 
känns svåra – och en grundläggande känsla av 
omtanke. Hur ska man någonsin kunna lösa 
problem, bli förstådd eller förlåten annars? Själ-
va relationens anatomi bör bestå av mer bra än 

dåligt, tillgodosedda behov av trygghet och 
bekräftelse och möjligheten att bråka 

utan skrämmande konsekvenser 
eller ständiga återvändsgränder. 
Annars blir det väldigt ensamt.

Din huvudsakliga fråga är ”hur vet man när 
det är slut?” Du kan ställa dig några hjälpsamma 
frågor. Först, har ni försökt förändra er situa-
tion utan att lyckas? Du beskriver till exempel 
ditt initiativ till parterapi som inte gav något. 
Även dina försök att prata om dina upplevel-
ser är ett sådant försök, men där möts du av 
bryskt avvisande.  Den andra frågan är: älskar 
du honom? Om svaret är nej så finns inte heller 
så mycket bränsle till nya försök. Och älskad 
tycks du inte uppleva dig vara, troligen inte han 
heller.. Den tredje frågan kan vara: hur tror du 
att situationen ser ut om fem år ? Hur stor är 
möjligheten att det skett en förbättring, att du 
mår bra igen? Om du gissar att den möjligheten 
är närmast obefintlig är följdfrågan: vad vill du 
hälsa till ditt nuvarande jag, där ifrån framti-
den? Vad är dina år värda? 

Jag vill säga  att din tid, och du själv, är värda 
mycket mer än den här stegrande distansen, 
avsaknaden av kärleksfulla ord eller handlingar, 
och känslan av uppgivenhet och nedstämdhet. 
Jag förstår så väl din rädsla för sämre ekonomi 
och för ensamhet. Det är vanliga orsaker till att 
vi tvekar och så klart relevant . Men vi hamnar 
ju sällan på gatan i och med det välfärdssystem 
som byggts upp. De möjligheter till stöd insatser 
som erbjuds kan vara bra att räkna på. Det 
handlar också om att ställa kostnader emot 
varandra. Det är dyrt att vara i något som leder 
till nedstämdhet och bristande tilltro till sig 
själv. Ensamheten kan också upplevas skräm-
mande. Men i ekvationen får du inte glömma 
bort att du är redan ensam – i relationen. 
Finns vänner eller familj runt dig som du kan 
vända dig till för att lindra den känslan? En del 
personer söker även professionell hjälp för 
att hantera alla rädslor och svåra beslut. Då är 
man åtminstone inte lika ensam i den mest akut 
vilsna tiden.

En kärleksrelation bör inte vila på antagandet 
att det skall vara du och jag tills döden skiljer 
oss åt. Det är en konstig regel som människan 
har hittat på. Relationens syfte bör baseras 
på att vi är tillsammans så länge som det är 
tillräckligt bra för oss. Annars bör livet skilja oss 
åt i stället. 

Så hur ska du veta när det är dags att lämna? 
Jag vet ju inte det alldeles säkert. Men utifrån 
din berörande och faktiskt sorgliga beskrivning 
av det kärlekslösa, av de ständiga återvänds-
gränderna, av alla åren som gått utan föränd-
ring, och inte minst ditt psykiska mående, har 
jag uppfattningen att det är ungefär nu.  
Anna Bennich

dn.se/om/fraga-insidan

+ Följ ämnet

Om
/Fråga Insidan

DN:s expertpanel svarar på läsarnas frågor.  
Har du en fråga? Mejla till fragainsidan@dn.se.
Alla publicerade frågor och svar samlas  
på en egen sida på DN.se.

Övriga experter:
Carina Bång. Anhöriga & beroendeproblem
Christian Rück. Psykiatri
Jessica Norrbom. Träning, hälsa & kost
Marie Söderström. Sömn & stress
Malin Bergström. Barn, bonusfamiljer & relationer
Martin Forster. Barn & familj

I dag svarar  
Anna Bennich.
Relationer, arbetsliv 
& ensamhet
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Katharina Saloranta

Carl Fredrik Engström

Göran Bodegård

Katharina ”Kickan” Saloran
ta, Stockholm, har avlidit i 
en ålder av 75 år. Närmast 
anhöriga är hennes bröder i 
Finland med familjer.

○○Katharina, Kickan, föddes 
i Vasa Finland och stude
rade statsvetenskap vid 
Åbo akademi. Hennes långa 
internationella yrkeskarriär 
började redan där som en 
av de första medarbetarna 
i vintersportresebyrån Snö
resors filial.

Därefter följde många 
intensiva och spännande år 
för Europeiska Ferieskolan i 
bland annat Finland, Japan 
och på huvudkontoret i 
Luzern. Både i Japan och i 

Schweiz fick hon möjlighet 
att utöva sitt stora intresse 
för skidåkning.

Efter ett tiotal år  utomlands 
återvände Kickan till Stock
holm och Snöresor, där hon 
hade många vänner. Hon var 
en stark personlighet och en 
samlande kraft. Kickan blev 
snabbt en huvudperson i 
vänföreningen Snösvängen, 
där hon var en verklig eld
själ. Många är de oförglöm
liga resor, upptåg och fester 
hon satte sin prägel på.

De sista 15 åren gjorde 
Kickan ett karriärbyte och 
gav sig in i reklambran
schen, där hon blev kvar till 
sin pensionering.

Vi är många som har 
åtnjutit Kickans gästfrihet 
med vällagade och spän
nande rätter i överflöd. 
Både på Odengatan liksom 
på hennes älskade som
marnöje på Nagu, Åbolands 
skärgård. Där trivdes Kickan 
allra bäst.

Kickans konstnärliga ådra 
tog sig uttryck i måleri och 
fotografering. Kameran 
fanns alltid med, och vi var 

många som fick ta del av 
hennes fotokonst. Måleriet 
tog henne på inspirerande 
resor till bland annat Frank
rike och till goda vänner på 
Tynningö.

Det blir tomt  efter Kickan. 
Vi kommer att sakna alla 
spännande berättelser från 
länder hon har levt och 
arbetat i, hennes rakhet och 
förmåga att aldrig ge upp 
– sisun, hennes vänfasthet 
och generositet.
För Snörävarna: 

Margaretha Andolf, Vawa Thorslund 

Benson, Mocka Insulander, 

Stina von Stockenström, 

Marianne Tessmar, 

Marie Zachrisson 

Carl Fredrik Engström, 
Stockholm har som tidigare 
meddelats avlidit 76 år gam
mal. Närmast anhöriga är 
makan Ann och barnen Pat
rik, Pia och Peje med familjer.

○○Calle var min vän och kol
lega på röntgenavdelningen 
på Södersjukhuset. Det var 
en mycket positiv arbets
plats med högt i tak, inte 
minst tack vare Calles för
måga att entusiasmera sin 
omgivning. Där en del såg 
problem såg Calle möjlighe
ter. Vi kom båda att speciellt 
intressera oss för ultraljud 
där Calle var drivande.

Våra vägar skildes åt 
men vi höll kontakten och 
träffades ibland innan jag 
återkom till Södersjukhuset.

Calle var en av initiativta
garna till att starta gruppen 
”Bättre ultraljud i Stock
holm” förkortat BUS. Det 
arrangerades möten med 
inbjudna föreläsare samt 
studiebesök till Herlevs 
sjukhus i Danmark. Vårt 
samarbete fördjupades och 
vi reste tillsammans på en 
del kongresser i Europa som 
framför allt gällde interven
tioner med ultraljud.

Calle tog initiativ  till en 
interventionskurs på Söder
sjukhuset som vi anordnade 
i bergrummet under sjukhu
set. Där undervisade vi på 
sövda grisar olika ingrepp 
med hjälp av ultraljud. 
Dessa kurser var mycket 
uppskattade och helt och 
hållet Calles förtjänst att de 

kom i gång. Kurserna hölls 
under strikt etiska former i 
närvaro av både veterinär 
och djurskötare.

Såväl på Södersjukhuset 
som på Huddinge sjukhus, 
där han arbetade de sista 
åren, var Calle mycket mån 
om att sprida kunskap till 
kollegor, i synnerhet till de 
yngre. Under ett av åren på 
Huddinge sjukhus erhöll 
han det prestigefulla Karo
linapriset för föredömligt 
medarbetarskap framröstat 
av kollegorna.

Under ett flerta l år gjorde 
vi höstresor till Öland för 
fågelskådning tillsammans 
med äldste sonen Patrik. 
Vi gick upp tidigt och hela 
dagarna spanade vi efter 

fåglar med våra tubkikare. 
Dessa resor bär jag med mig 
i ljust minne.

Efter att Calle på grund av 
sin sjukdom blev rullstols
buren gjorde vi promena
der på Södermalm samt 
på Djurgården. Ett givet 
utflyktsmål var Slussen för 
att inspektera ombyggna
den. Vi planerade att se 
ankomsten av den så kallade 
guldbron som ska förbinda 
Slussen med Gamla stan. 
Tyvärr hann Calle inte med 
att se detta då hans kropp 
inte orkade längre.

Det fina samarbetet och 
våra gemensamma utflyk
ter parat med Calles stora 
optimism kommer för alltid 
att finnas i mitt minne.
Jacob Jervaeus 

Medicine doktor Göran Bode
gård, Stockholm, har som 
tidigare meddelats avlidit i 
en ålder av 80 år. Närmast 
anhöriga är syskonen Kim, 
Anders och Viveca med 
familjer.

○○Det är med stor sorg vi 
mottagit budskapet att vår 
nära vän och kollega Göran 
Bodegård nyligen avlidit av 
en komplikation till en tids 
sjukdom. Vi hade tre veckor 
innan firat honom i hans av 
vänner överfulla bostad på 
hans 80årsdag.

Göran började  sin bana som 
barnläkare, och som sådan 
gjorde han sin doktors
avhandling. Göran änd
rade därefter färdväg mot 
psykiatrin. Han var länge 
deltidspraktiserande psyko
analytiker. Men hans stora 
gärning utövades i ett analy

tiskt arbete utan soffa inom 
barnpsykiatrin, och han var 
fram till sin pensionering 
överläkare på KS barnpsyk. 
Hans grundsyn i arbetet var 
genuint analytiskt.

I en mellanperiod  arbe
tade Göran inom vuxen
psykiatrin på Hässelby–
Vällingbyprojektet, och det 
var där vi möttes. Ett tag 
var vi många vidareutbil
dande kroppsläkare i tjänst 
och vi skapade då en liten 
”psykosomatisk” grupp. 
Sedan dess, i drygt 40 år 
nu, har vi träffats en gång 
i månaden för att tala om 
svår förståeliga patienter.

I samtalen insåg vi snabbt 
Görans integrerade och 
klartänkta kunnande om de 
grundvalar och svårnådda 
avgrunder som formar oss 
människor. Och hur en 
meningsskapande förståelse 
kan förändra. Göran kände 

in sina medmänniskor från 
en djupare och mer efter
tänksam nivå, en dimension 
som han sedan kunde for
mulera till en innebördsrik 
insikt. Han var som sin bror 
Anders, en översättare, om 
än i annan och substantiellt 
mänskligare kontext.

Göran hade en  kapacitet att 
delta med sina patienter 
när existensen var utmätt 
eller ödesdigert hotad. På 
barnkliniken hade han mo
det och förmågan att vara 
närvarande och följa barn 
döende i leukemi. Inom 
barnpsykiatrin tog han sig 
an ungdomar vars person
lighet var under upplös
ning, och han var nydanare 
i sitt engagemang för svårt 
traumatiserade asylsökande 
familjer med symtom
bärande apatiska barn.

Ett område som var ange

läget för Göran var patient–
läkarrelationen. Han ledde 
länge en av de tidigaste 
handledningsgrupperna för 
allmänläkare i Stockholm, 
han medverkade i de själv
reflektionsgrupper som är 
knutna till läkarutbildning
en och han hade länge den 
sista föreläsningen för alla 
medicine kandidater under 
utbildningen. Han talade 
om att möta patienten och 
kunde med sin skärpa fånga 
de unga blivande kollegor
nas intresse och oro för att 
börja sin vandring i vården.
Lars Härdelin, Elisabeth Kahan, 

Conny Svensson och Ingrid Ursing 

Till minne.

Berndt Kjessler

Berndt Kjessler, Stockholm, 
professor emeritus vid 
Linköpings universitet, har 
gått bort i en ålder av 86 
år. Närmast anhöriga är 
hustru Marianne, barnen 
Thomas och Michael med 
familjer.

○○Berndt gick sin läkarut
bildning i Göteborg och 
fick sedan en gedigen 
kirurgisk utbildning under 
3 år i Skellefteå. Men 
akademin lockade och på 
kvinnokliniken i Uppsala 
presenterade Berndt 1966 
en strålande avhandling 
som medförde såväl medi
cine doktorsexamen som 
en docentur i medicinsk 
genetik.

1978 utnämndes  Berndt 
till professor, klinikchef 
och överläkare på kvin
nokliniken i Linköping, 
där han blev kvar till 
pensioneringen 1998. 
Under denna tid stöttade 
och drillade Berndt 20 
doktorander. 

Många minns med 
skräckblandad förtjusning 
timmarna på sommarstäl
let i Gryt, där en tänkt 
avhandling skulle gran
skas. Hans krav var högt 
ställda: ”Det du skriver 
skall inte bara vara lätt att 
förstå utan också omöjligt 
att missförstå!” Berndt 

var själv både en briljant 
skribent och talare.

Som ordförande för 
Svensk respektive Nordisk 
förening för obstetrik och 
gynekologi (SFOG/NFOG), 
fick Berndt stor nytta av 
sin administrativa talang. 
Många kollegor minns 
hans geniala initiativ att 
skapa nationella arbets
grupper för olika delar 
inom obstetrik och gyne
kologi. Kollegor från hela 
landet träffades för att gå 
igenom ”state of the art”, 
och komma fram till natio
nell konsensus som sedan 
publicerades i rapporter.

Till Berndts ära  instiftade 
SFOG Berndt Kjessler
priset att årligen tilldelas 
engagerade undervisare 
och forskare. Berndt he
drades också genom att 
utnämnas till jubeldoktor 
vid Uppsala universitet.

För oss och många 
med oss har det varit 
ett privilegium att få ha 
Berndt som mentor, sam
talspartner och nära vän. 
Han var en stor människa; 
tillräckligt stor för att 
känna lycka i att de han 
fostrat växte.

Vi deltager djupt 
i familjens sorg.
Tomas Gottvall, docent, 

Barbro Wijma, senior professor, 

Klaas Wijma, senior professor 

Saknaden 
av en poet

Dikt i dag.

saknar all din saknad
i dikterna du skrev

kärleken i livet, du
berörande beskrev

var har du tagit vägen
vi längtar dina ord
som spirade av ömsinthet
ur Nisses åkerjord
Liselott Granath 

En liten hyllning till poeten 
Nils Åker och hans vackra poesi. 

Om minnestexter.
Texterna får vara  högst 
2 000 tecken, inklusive 
mellanslag. De ska inledas 
med den avlidnas hemort, 
ålder och närmast anhö-
riga samt undertecknas 
med för- och efternamn.
Ta alltid kontakt  med de 
närmast anhöriga när du 
skriver en minnestext.
Redaktionen  förbehåller 
sig rätten att ändra och 
korta i insända manus. 
Mejla texten  till familj@
dn.se. Vi tar inte emot 
minnestexter per post.
Publiceringen är gratis.

FAMILJ
ANNONSER

Dödsannonser och Bröllops-
annonser 08-409 345 27 må-fr 8-17 
eller familjeannonser@dn.se  
Övriga privatannonser 020-89 89 89 
eller dn.se/annonsera.

DÖDA

Vår älskade
 pappa, morfar, svärfar

Jan Wiberg
* 23 december 1939

har idag 
stilla insomnat

� 4 maj 2020

GÖREL
Josefine, Jacob

ANN och LENNART
Cecilia, Kajsa

Acke och Carl-Magnus 
med familjer

Övrig släkt och vänner

Så stilla kom döden
den kom som en vän
Den tog Dig i handen

Och förde Dig hem

Sov gott lilla pappa

Begravningen äger rum i kretsen
av de närmaste. Tänk gärna på
Hjärnfonden tel. 020-523 523.

www.bergqvists.se
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Måndagskrysset. 20 Dagens bryderi.

Ordoku.

Sudoku.

Svårighet Svårighet

Frågor om korsorden? 
KORSORD

Svårighet

7 1 9
1 6 7 2
9 4 5 6
2 1 9 7

8 2 6 3 7 5
3 1 6

5 4 6 8
5 7 1 3

8 6 2

9
4 6 5
6 3 2 8 1 9

7
6 9 5

7 5 1 4 8
2

9 4 1
1 8 4 2

Gårdagens lätta Gårdagens svåra
2 1 8 4 7 5 3 9 6
4 7 6 3 8 9 1 2 5
9 5 3 1 6 2 4 8 7
3 8 4 9 1 6 5 7 2
6 9 7 5 2 4 8 3 1
5 2 1 8 3 7 6 4 9
1 6 9 2 4 3 7 5 8
8 4 2 7 5 1 9 6 3
7 3 5 6 9 8 2 1 4

6 5 4 7 9 8 1 3 2
2 1 7 4 3 6 9 8 5
3 8 9 5 2 1 4 7 6
5 9 3 2 1 7 8 6 4
1 7 2 6 8 4 3 5 9
4 6 8 9 5 3 7 2 1
8 2 5 3 4 9 6 1 7
9 3 6 1 7 2 5 4 8
7 4 1 8 6 5 2 9 3

Varje våg- och lodrät rad, och varje block, ska innehålla siffrorna 
1–9. Varje siffra får finnas med en gång per rad och block.

9 8 5
1 5 6

7 2 4
6 5 8
4 7 1
2 3 5

9
7 4 8
2 1 8

A: Den demokratis-
ke terroristen
B: Stellan Skarsgård

Torsdagens Röda kvarn

Varje våg- och lodrät 
rad, och varje block, 
ska innehålla de nio 
bokstäverna. Varje 
bokstav får finnas 
med en gång per rad 
och block. De grå 
rutorna bildar ett 
ord som kan läsas 
uppifrån och ner.

D O S M
A S M D
I M S E

O M F L

O F E I
F D A O
I F L D

A D O E
A D E F I L M O S

Torsdagens bryderiTorsdagskrysset. 19 Dagens bryderi.

Röda kvarn.

Sudoku.

Svårighet Svårighet

KORSORD

8 3 1
7 5 4 2

2 1 4
1 2 7 4

4 1 5 8
7 2 3 6 9

2 6 3 5 9
7 6 5

4 9 6 2

5 4 2 1
1 5 8

4 9
2 3

5 8
4 9 7

3 1 4
2 9 7

6 1
Varje våg- och lodrät rad, och varje block, ska innehålla siffrorna 
1–9. Varje siffra får finnas med en gång per rad och block.

5 4
8 3

6 7
1 7 2
9 6 3 5 4

3
3 5

7 9 2 8
1 4

Gårdagens lätta Gårdagens svåra
6 5 1 9 8 3 2 4 7
3 7 8 2 5 4 9 1 6
2 4 9 1 7 6 8 5 3
9 1 2 3 6 7 5 8 4
4 6 5 8 2 1 3 7 9
8 3 7 5 4 9 6 2 1
1 8 6 4 9 5 7 3 2
7 2 4 6 3 8 1 9 5
5 9 3 7 1 2 4 6 8

4 1 3 2 5 7 6 9 8
2 7 8 6 3 9 1 5 4
9 5 6 4 8 1 3 2 7
6 3 1 7 2 8 5 4 9
7 2 5 9 4 6 8 1 3
8 4 9 3 1 5 7 6 2
5 8 7 1 9 4 2 3 6
1 9 2 8 6 3 4 7 5
3 6 4 5 7 2 9 8 1

Gårdagens supersvåra
3 2 7 9 6 5 8 1 4
6 8 5 3 1 4 9 2 7
4 1 9 2 7 8 6 3 5
8 9 6 5 2 7 1 4 3
2 3 4 6 8 1 5 7 9
7 5 1 4 3 9 2 6 8
9 7 3 1 5 6 4 8 2
5 6 2 8 4 3 7 9 1
1 4 8 7 9 2 3 5 6

O T S N F R A Y Ö
Y F R Ö O A T N S
N A Ö T Y S O R F
A Ö N R T F S O Y
T Y F O S Ö R A N
S R O A N Y F Ö T
Ö O Y S A T N F R
F S A Y R N Ö T O
R N T F Ö O Y S A

A F N O R S T Y Ö

Gårdagens Ordoku Gårdagens bryderi

I denna ordlek har vi tagit en filmtitel (A) och gjort ett anagram 
på namnet. Till detta har vi sedan tagit en skådespelare, regissör 
eller annan person som har koppling till filmen och har gjort ett 
anagram även på denna (B). 
Försök nu att lista ut vilka namn som efterfrågas. Som ledtråd ger 
vi något som kan föra tankarna till A eller B.

A: KONDITORIETS NEDRESTE KAMRER
B: LARS STADSKRÅNGEL

Ledtråd: Baserad på en roman av en Jan

Lösningarna till Dagens bryderi och Röda kvarn presenteras på måndag.

Onsdagskrysset. 19 Dagens bryderi.

Ordoku.

Sudoku.

Svårighet Svårighet

KORSORD

Svårighet

6 1 8 4
2 4 6

2 4 8 3
6 7 8

4 2 1 3
8 3 4 6

6 4 9 7 2
7 2 4 1 9

7 6 8

8 4
6 7

1 2 7 3
9 6 5 4

2 9
5 3
7 3 6

8 4 7
8 5

Varje våg- och lodrät rad, och varje block, ska innehålla siffrorna 
1–9. Varje siffra får finnas med en gång per rad och block.

4 3 7
2 8

1 7
4 9

5 6
9 3 7 6
7 2

9 8
3 5 2 8

Varje våg- och lodrät 
rad, och varje block, 
ska innehålla de nio 
bokstäverna. Varje 
bokstav får finnas 
med en gång per rad 
och block. De grå 
rutorna bildar ett 
ord som kan läsas 
uppifrån och ner.

T Ö
Ö O

A T O F
T S

Y F R A
O N

Ö Y T F
R N

R S
A F N O R S T Y Ö

Gårdagens lätta Gårdagens svåra
5 3 2 6 9 1 4 8 7
6 8 4 7 2 5 9 1 3
1 7 9 4 3 8 2 5 6
2 9 1 3 4 7 5 6 8
4 5 3 9 8 6 7 2 1
8 6 7 5 1 2 3 4 9
3 1 8 2 7 4 6 9 5
9 2 5 1 6 3 8 7 4
7 4 6 8 5 9 1 3 2

4 6 2 1 8 3 7 9 5
8 5 3 9 6 7 1 4 2
7 1 9 5 2 4 3 6 8
6 8 4 3 9 2 5 1 7
9 2 1 8 7 5 4 3 6
5 3 7 6 4 1 2 8 9
2 9 5 4 3 8 6 7 1
3 7 6 2 1 9 8 5 4
1 4 8 7 5 6 9 2 3

Gårdagens supersvåra
2 1 4 3 6 9 7 8 5
9 6 5 8 7 1 2 4 3
3 7 8 4 2 5 1 9 6
5 3 6 9 1 4 8 2 7
4 8 1 2 5 7 6 3 9
7 9 2 6 8 3 4 5 1
1 4 7 5 9 2 3 6 8
6 5 3 7 4 8 9 1 2
8 2 9 1 3 6 5 7 4

A: Breaking surface
B: Madeleine 
Martin

Gårdagens Röda kvarn Gårdagens bryderiTisdagskrysset. 19 Dagens bryderi.

Röda kvarn.

Sudoku.

Svårighet Svårighet

KORSORD
Frågor om korsorden?  
Kontakta DN:s tävlingsredaktion: korsord@dn.se
Lösningar och vinnare till dagens kryss publiceras lördag 23 maj.  
 Lösningarna finns också på DN.se/dagenstidning

3 2 4 8
8 7 9 3

1 3 8
1 3 6

4 9 6 1
7 5 1 3

3 8 2 7 4 9
9 2 6 3

8 1 2

9 5
7 4

3 7 1
5

8 2 7 6 3
7 6 4

4 3 6
5 4 8

9 1
Varje våg- och lodrät rad, och varje block, ska innehålla siffrorna 
1–9. Varje siffra får finnas med en gång per rad och block.

8 3
6 2

1 4 3 8
4 7

9 2 8
3 6 4 1 8
9 7 1

6 9 5
1 4 3

I denna ordlek har vi tagit en filmtitel (A) och gjort ett anagram 
på namnet. Till detta har vi sedan tagit en skådespelare, regissör 
eller annan person som har koppling till filmen och har gjort ett 
anagram även på denna (B). 
Försök nu att lista ut vilka namn som efterfrågas. Som ledtråd ger 
vi något som kan föra tankarna till A eller B.

A: FIGURERNAS BACKE

B: EMILIE TENNDRAMA

Ledtråd: Dramatik under ytan

Gårdagens lätta Gårdagens svåra
6 2 5 9 8 4 3 1 7
4 8 7 1 5 3 6 2 9
3 9 1 6 2 7 8 5 4
5 1 4 3 9 6 2 7 8
8 3 2 5 7 1 9 4 6
7 6 9 2 4 8 1 3 5
1 5 6 7 3 9 4 8 2
2 4 3 8 6 5 7 9 1
9 7 8 4 1 2 5 6 3

8 3 7 5 6 1 4 2 9
1 9 6 2 8 4 3 7 5
5 4 2 3 9 7 1 8 6
2 6 1 7 5 3 8 9 4
9 8 5 1 4 6 2 3 7
4 7 3 9 2 8 6 5 1
3 5 9 6 1 2 7 4 8
6 2 4 8 7 5 9 1 3
7 1 8 4 3 9 5 6 2

Gårdagens supersvåra
8 1 2 7 6 3 4 9 5
7 5 3 2 9 4 6 8 1
4 6 9 8 1 5 3 2 7
9 3 4 6 5 7 2 1 8
1 8 5 9 3 2 7 4 6
6 2 7 1 4 8 9 5 3
3 4 8 5 2 6 1 7 9
2 7 1 3 8 9 5 6 4
5 9 6 4 7 1 8 3 2

M D O A I E K S L
A E K S O L D M I
I S L M K D A O E
L I A O M S E D K
S O E K D A I L M
D K M E L I O A S
K M I L A O S E D
E A D I S M L K O
O L S D E K M I A

A D E I K L M O S

Gårdagens Ordoku Gårdagens bryderiMåndagskrysset. 19 Dagens bryderi.

Ordoku.

Sudoku.

Svårighet Svårighet

Frågor om korsorden? 
KORSORD

Svårighet

2 8 3 7
8 5 3 9

3 6 2 7 5
5 1 6 8

3 5 7
9 1 3

1 5 8
2 3 5 7 1

8 4 1 2

7 6 4 9
2 4 1

9
3 1
8 7

6 4 8 3
4

2 1 4
1 8 3 2

Gårdagens lätta Gårdagens svåra
3 6 7 8 1 9 5 4 2
1 5 9 4 6 2 7 3 8
8 2 4 5 7 3 6 9 1
4 7 2 6 9 8 1 5 3
9 1 5 7 3 4 2 8 6
6 3 8 1 2 5 4 7 9
7 9 3 2 5 1 8 6 4
2 8 6 9 4 7 3 1 5
5 4 1 3 8 6 9 2 7

5 7 6 2 1 3 4 9 8
8 3 4 5 6 9 1 2 7
2 9 1 8 7 4 3 6 5
7 4 5 9 8 6 2 3 1
6 2 8 1 3 7 9 5 4
9 1 3 4 2 5 7 8 6
4 8 2 3 5 1 6 7 9
3 6 9 7 4 8 5 1 2
1 5 7 6 9 2 8 4 3

Varje våg- och lodrät rad, och varje block, ska innehålla siffrorna 
1–9. Varje siffra får finnas med en gång per rad och block.

8 4 9
7

5 2 3
1 5 8

4 3
7 3 5 1

1 4
2 8 5

8 3 9

A: Xxxxx
B: Xxxxx

Onsdagen  Ordoku

Varje våg- och lodrät 
rad, och varje block, 
ska innehålla de nio 
bokstäverna. Varje 
bokstav får finnas 
med en gång per rad 
och block. De grå 
rutorna bildar ett 
ord som kan läsas 
uppifrån och ner.

I E K S
A O
I S M

A S K
O E I L

D E O
O E D

S O
L S D E

A D E I K L M O S

Onsdagens bryderiOnsdagskrysset. 18 Dagens bryderi.

Ordoku.

Sudoku.

Svårighet Svårighet

KORSORD

Svårighet

3 1 6 2
6 4 7

4 2 8
1 2 5 7

8 5 7 3
2 8 3 5

2 6 5
5 1 3 9 6
6 9 3 4 1

4 8 5
5 1 7 2

5 8 9
1 3

3 6 4
3 5 4
7 9 8

7
Varje våg- och lodrät rad, och varje block, ska innehålla siffrorna 1–9. Varje siffra får finnas med en gång per rad och block.

4 7 1 2 3
2 6 8

4
5 7

8 6
1 5 2
7 9 4 1 2

2
6 5 9

Varje våg- och lodrät rad, och varje block, ska innehålla de nio bokstäverna. Varje bokstav får finnas med en gång per rad och block. De grå rutorna bildar ett ord som kan läsas uppifrån och ner.

K A U OR A UJO D SK S O AU S DSR M JU M A JA D J K M O R S U

Gårdagens lätta Gårdagens svåra5 9 4 6 7 2 3 8 16 7 3 9 8 1 4 2 58 1 2 4 3 5 7 6 93 6 9 2 1 8 5 7 47 4 5 3 6 9 8 1 22 8 1 7 5 4 6 9 34 3 6 1 9 7 2 5 81 2 8 5 4 6 9 3 79 5 7 8 2 3 1 4 6

1 7 4 3 5 2 6 8 99 5 8 6 4 1 7 2 33 6 2 8 9 7 1 5 45 9 1 7 2 8 3 4 68 4 6 1 3 5 2 9 77 2 3 4 6 9 5 1 84 1 7 5 8 6 9 3 26 3 9 2 1 4 8 7 52 8 5 9 7 3 4 6 1

Gårdagens supersvåra3 2 1 7 9 8 6 4 59 4 5 2 6 1 3 8 77 8 6 4 5 3 2 9 14 9 7 6 3 5 8 1 21 6 8 9 2 7 4 5 32 5 3 8 1 4 9 7 66 7 2 1 4 9 5 3 88 3 9 5 7 6 1 2 45 1 4 3 8 2 7 6 9

A: Bombshell - När tystnaden brytsB: Margot Robbie

Gårdagens Röda kvarn Gårdagens bryderi

Lösningarna till Dagens bryderi och Ordoku presenteras på måndag.

Tisdagskrysset. 18 Dagens bryderi.

Röda kvarn.

Sudoku.

Svårighet Svårighet

KORSORD Frågor om korsorden?  Kontakta DN:s tävlingsredaktion: korsord@dn.seLösningar och vinnare till dagens kryss publiceras lördag 16 maj.   Lösningarna finns också på DN.se/dagenstidning

7 2 17 8 4 58 1 56 9 57 4 3 6 1 22 1 7 44 6 2 5 85 9 35 7 2 3

1 8 45 2 1 339 3 86 52 5 77 4 58 9 6 27Varje våg- och lodrät rad, och varje block, ska innehålla siffrorna 1–9. Varje siffra får finnas med en gång per rad och block.

19 8 4 76 2 7 5 42 3 68 3 97 5 6 9 29 1 53

I denna ordlek har vi tagit en filmtitel (A) och gjort ett anagram på namnet. Till detta har vi sedan tagit en skådespelare, regissör eller annan person som har koppling till filmen och har gjort ett anagram även på denna (B). Försök nu att lista ut vilka namn som efterfrågas. Som ledtråd ger vi något som kan föra tankarna till A eller B.A: SÄLLSYNTHET - BRAND STYR BOMBENB: BERIT AROMBOGLedtråd: Att ge sig på chefen

Gårdagens lätta Gårdagens svåra8 1 6 2 7 5 3 4 97 4 3 6 9 1 8 5 22 5 9 8 4 3 6 1 74 7 8 9 5 6 1 2 36 9 2 3 1 4 5 7 85 3 1 7 2 8 4 9 63 2 4 5 6 7 9 8 11 8 7 4 3 9 2 6 59 6 5 1 8 2 7 3 4

7 2 4 8 6 3 1 5 91 3 6 9 5 4 2 8 78 5 9 2 7 1 4 6 32 8 7 3 4 6 9 1 56 9 3 5 1 8 7 2 44 1 5 7 2 9 6 3 89 7 2 6 3 5 8 4 13 6 1 4 8 7 5 9 25 4 8 1 9 2 3 7 6

Gårdagens supersvåra7 3 9 6 1 8 2 4 54 8 1 2 5 7 3 9 66 2 5 9 3 4 8 1 79 1 6 8 4 5 7 3 25 4 2 7 6 3 9 8 18 7 3 1 9 2 6 5 42 9 7 4 8 1 5 6 33 6 4 5 2 9 1 7 81 5 8 3 7 6 4 2 9

U R A T G D P L ÄG T Ä P L U R D AL D P Ä R A T G UÄ L U R A P D T GA G D L Ä T U R PR P T D U G A Ä LD A G U T Ä L P RP U L G D R Ä A TT Ä R A P L G U DA D G L P R T U Ä

Gårdagens Ordoku Gårdagens bryderiKORSORD

6 7 5 3 4 93 1 82 5 9 87 9 16 3 7 85 1 7 8 96 9 11 8 69 8 2 4

3 6 48 1 63 19 1 4 7 25 3 162 9 7 12 6 4

7 95 28 5 163 2 9 39 2 6 8 4 16 7 95 6

A D ÄÄ R AD R GL U A P TP D U A ÄA T PP L ÄT A G

G HF A R S K Ö KÖ R O N E N VF R I O A N AF A B R I K E RÖ R I T A RA R B O G A V IS S A L A L G E RB J Ö R N K R A M I R OJ U N I F E N O M E N NR Ö S O T A D I N U T ID Ö K U T T A L A D IK A L L R I U D D AL A A L T A N E R N A MV Ä D E R O V A N G B IG E V A R A R S E G E RE V I S K R E P E N AA R T I G A D A Å R T A L
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 © Tankesport

VÅGRÄTT 2. Bildar i väst 6. Överlägset ord till en  litterär doktor 8. Hord 11.  Var en mors trollbundna 14. Medverka vid släpp 15. Alternativ drakdödare 16. Kan fria och fälla 18. Lär ha tänkt att det enda jag vet är att jag ingenting vet

LODRÄTT 1. Skrev om Sjörövar-Jenny 3. Kan vara en vårdinstitution 4. Knorr 5. Kan kockelev morötter 7. Kan pionjär bilda 9. Hade undermåliga murverk 10. Begränsar strålning 12. Likgiltig 13. Är sällan fågeldamm 17.  Förverkligas
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Madelen Lundgren,  konstruktör Lars Kumlin,  konstruktör

Lös krysset och sms:a ordet som bildas av bokstäverna i de blå rutorna till nummer 724 44. Skriv KORSORD (mellanslag) SVARSORD, NAMN, ADRESS. Pris: eventuell trafikavgift. Senast 1 maj  klockan 24.00 vill vi ha ditt svar. Tre vinnare får ett present kort  värt 200 kronor på nätbokhandeln adlibris.com. Vi behandlar endast personuppgifter för att dela ut vinster. Vi genomför även statistisk analys vilken inte kan kopplas till dig som person (anonymiserad).

Frågor om korsorden?  Kontakta DN:s tävlingsredaktion: korsord@dn.seLösningar och vinnare till dagens kryss publiceras lördag 16 maj.   Lösningarna finns också på DN.se/dagenstidning

VÅGRÄTT 6. Rak är den inte alltid 7. Det missar du inte i Sydney 10. Kan fungera som ljud- dämpare 14. En har kapat Zlatans näsa

LODRÄTT 1. Har man sett den sådan någon gång? 2. Spets till sjöss 3. Faller folk till stundtals 4. Reservat i norr 5. Kan mask duga som 8. Kan även ekot höras som 9. De har inte vanan inne 11. Kajsa i rutan 12. Vilar panna på 13. Söderkis
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ettstreck iräk-ningen japanskfigurpackar den gerro ihöns-huset

gör sigtill sushikulor ikopparkäppar ihjuletkan manalltidräknamed randigtinslagpå vissarepandligan-knyt-ningåk manfår sättanedfoten iär ochochocksåmen under-hållandeskällablirkördmed en rik-tig valsbereddstyrka

i vår tidrörelseblandvegetation påalmera iasmeraklaradesig tillvåren vårdartrutkan blitill mese

som enpersonär makapå kaka

harlednings-funktionvissna

utansäker-ställ-ninggår påklöversmå-luratlåtersolistenbriljera avslutarkyrko-åretmindregottbedrivitinter-aktiontömt killarnai bandet faraglödenbe-gagnatkraft-uttryck

är jordadhögst ibrittiskätt

svärds-liljorskuldbe-läggerdet harbrittiskkoppling ge mot-ståndsomstärker skaffarutin kaffe-slurkarblåsergåsenutgörhandser framemotmorgon-dagen över-jästölsort höll telltill iriddar-figur

kämpar omtrissansom manpå man bastscen-rösevållarbryfixarbubblor

sättapiff påpinal-ernavinstsåvälsomkostnad hon bori landmedrand möjlig-göröver-gångskyddarmotväsen nyttjarsin röst

I kväll skulle Dramaten ha haft urpremiär på ”Kärlekens Antarktis” som bygger på Sara Stridsbergs roman. 
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Kontakta DN:s tävlingsredaktion: korsord@dn.se
Lösningar och vinnare till dagens kryss publiceras lördag 23 maj.   
Lösningarna finns också på DN.se/dagenstidning
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Janne Rosenberg,  konstruktör 
Lennart Lundstedt,  konstruktör

Lös krysset och sms:a ordet som bildas av bokstäverna i de blå rutorna till nummer 724 44. Skriv KORSORD (mellanslag) SVARSORD, 
NAMN, ADRESS. Pris: eventuell trafikavgift. Senast 6 maj klockan 24.00 vill vi ha ditt svar. Tre vinnare får ett present kort  
värt 200 kronor på nätbokhandeln adlibris.com. Vi behandlar endast personuppgifter för att dela ut vinster. Vi genomför även 
statistisk analys vilken inte kan kopplas till dig som person (anonymiserad).

VÅGRÄTT
 1. Spelar roll
 4. Dans som ställer till det 

 i datorerna
 6. Bygger på begynnelse- 

bokstäver
 7.  Har havsanknytning
 9. Kalcedonsten
 11. Gas som kan vara marknära
 12. Göteborgska i historiska 

sammanhang
 13. Riktig djuping

 14. Ord för något runt, dock inte 
något runt ord

 15. Väggbeklädnad

LODRÄTT
 1. Långsamt inslag i musiken
 2. Skynkviftare i utsatt miljö
 3. Kan saknas med rim
 4. Soldatenhet
 5. Underjordisk passage
 8. Har ämbetsman ett särskilt
 10. Något fröjdefullt
 12. Lystringssignal
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Har det månne redan blivit dags att  
klippa bort skadade grenar på rosorna?   
Vad ska, enligt ett gammalt tips, björk- 
löven påminna om i storlek när det är 
dags att ta fram sekatören? 
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Daniel Nilsson,  konstruktör 
Bengt Carlson,  konstruktör

Lös krysset och sms:a ordet som bildas av bokstäverna i de blå rutorna till nummer 724 44. Skriv KORSORD (mellanslag) SVARSORD, 
NAMN, ADRESS. Pris: eventuell trafikavgift. Senast 7 maj klockan 24.00 vill vi ha ditt svar. Tre vinnare får ett present kort  
värt 200 kronor på nätbokhandeln adlibris.com. Vi behandlar endast personuppgifter för att dela ut vinster. Vi genomför även 
statistisk analys vilken inte kan kopplas till dig som person (anonymiserad).
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VÅGRÄTT
 2. Bilmottagare
 6. Minsta gemensamma  

nämnare
 8. Ljungare och låter kungligt
 11. Dyrkar fan
 14. Metod
 15. Är väl vittne
 16. Fartyg ur tiden
 18. Letar efter gamla ting

LODRÄTT
 1. Ofrivilligt läge
 3. Far raketer
 4. Vän
 5. Gurkstad
 7. Herravälde
 9. Gör bra reklam
 10. Målarverkstad
 12. Gå ner
 13. Gömd
 17. Resa sig ur jorden
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Redan under sin tid som elev på Konst-
fack började Lasse Åberg att arbeta med 
den kända seriemusen som fyllde 90 
år häromåret. I dag firar Lasse själv sin 
80-årsdag!
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Marie Petersson Engnell,  konstruktör 
Lars Kumlin,  konstruktör

Lös krysset och sms:a ordet som bildas av bokstäverna i de blå rutorna till nummer 724 44. Skriv KORSORD (mellanslag) SVARSORD, 
NAMN, ADRESS. Pris: eventuell trafikavgift. Senast 8 maj klockan 24.00 vill vi ha ditt svar. Tre vinnare får ett present kort  
värt 200 kronor på nätbokhandeln adlibris.com. Vi behandlar endast personuppgifter för att dela ut vinster. Vi genomför även 
statistisk analys vilken inte kan kopplas till dig som person (anonymiserad).

Frågor om korsorden?  
Kontakta DN:s tävlingsredaktion: korsord@dn.se
Lösningar och vinnare till dagens kryss publiceras lördag 23 maj.   
Lösningarna finns också på DN.se/dagenstidning

VÅGRÄTT
 6. Jag har inget att ta på mig
 7. Pukor och trumpeter
 10. Sammanslutningen
 14. Av lågt konstnärligt värde

LODRÄTT
 1. En av våra verbformer
 2. Omaka sig
 3. Är en del av framtiden
 4. Bör man nog pudla efter
 5. Den kan klämma
 8. Kassavaprodukt
 9. Västgötakommun
 11. Odlades för senare  

skeppsbyggnad
 12. Håller handduken på plats
 13. Skillnad i djupgående  

mellan ett fartygs för  
och akter
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Vårruset, världens största motionsserie 
för kvinnor, får vi dessvärre vara utan  
 i år. I kväll skulle det ha varit Göteborgs 
tur. Bilden är från premiäråret 1989.
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Camilla Boman,  konstruktör 
Bengt Carlson,  konstruktör

Lös krysset och sms:a ordet som bildas av bokstäverna i de blå rutorna till nummer 724 44. Skriv KORSORD (mellanslag) SVARSORD, 
NAMN, ADRESS. Pris: eventuell trafikavgift. Senast 9 maj klockan 24.00 vill vi ha ditt svar. Tre vinnare får ett present kort  
värt 200 kronor på nätbokhandeln adlibris.com. Vi behandlar endast personuppgifter för att dela ut vinster. Vi genomför även 
statistisk analys vilken inte kan kopplas till dig som person (anonymiserad).
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Frågor om korsorden?  
Kontakta DN:s tävlingsredaktion: korsord@dn.se
Lösningar och vinnare till dagens kryss publiceras lördag 23 maj.   
Lösningarna finns också på DN.se/dagenstidning

VÅGRÄTT
 6. Måne 
 8. En del i själva verket
 9. Kan det välkända och gamla 

bli
 11. ”Parade”-makare
 13. Har höga mål
 16. Plats för den introverte
 19. Fläkta och sticka
 20. Ska lindra fall

LODRÄTT
 1. Rejäl krök
 2. Fukt
 3. Innehåller klor
 4. Avvisande och kan avisas
 5. Snålvatten
 7. Rå
 10. Skönhetsfläck
 12. Mindre stöt
 14. Det är inte vi
 15. Sen mor
 17. Nöds motpol
 18. Instruktörssyssla
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Regerande världs mästarinna i grenen DMT 
(dubbel-mini-trampolin) är svenska. Hennes 
namn? (1)  Vad kallas grenen som ingår i EM i 
trampolin (som ställts in i år), där en serie 
kraftfulla akrobatiska rörelser utförs i hög fart 
på ett 25 meter långt  golv och avslutas med en 
säker landning? (2)
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Kontakta DN:s tävlingsredaktion: korsord@dn.se
Lösningar och vinnare till dagens kryss publiceras lördag 30 maj.   
Lösningarna finns också på DN.se/dagenstidning

Ko
ns

tr
uk

tö
r:

 L
en

na
rt

 L
un

ds
te

dt
 • 

©
 T

an
ke

sp
or

t

Ko
ns

tr
uk

tö
r:

 E
m

il 
M

od
in

 • 
Fo

to
: B

ig
st

oc
k 

• ©
 T

an
ke

sp
or

t

Emil Modin,  konstruktör 
Lennart Lundstedt,  konstruktör

Lös krysset och sms:a ordet som bildas av bokstäverna i de blå rutorna till nummer 724 44. Skriv KORSORD (mellanslag) SVARSORD, 
NAMN, ADRESS. Pris: eventuell trafikavgift. Senast 13 maj klockan 24.00 vill vi ha ditt svar. Tre vinnare får ett present kort  
värt 200 kronor på nätbokhandeln adlibris.com. Vi behandlar endast personuppgifter för att dela ut vinster. Vi genomför även 
statistisk analys vilken inte kan kopplas till dig som person (anonymiserad).

VÅGRÄTT
 1. Ger svar på tal
 4. Faller tidigt
 6. Framgångsrik period
 7. Rymdorganisation
 9. Bus
 11. Klara i Kjell Gredes  

filmografi
 12. Bytes- och betesdjur
 13. Något tunt i koppen
 14. Stad känd för fotboll och 

gastronomi
 15. Vanliga familjelägenheter

LODRÄTT
 1. Undulatbur?
 2. Eric med ”Knightsbridge”
 3. Fotbeklädnad
 4. Arbetar inom kyrkan
 5. Snålvargar
 8. Sundström på scenen
 10. Hästfoder
 12. Specialområde
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Se, en fågel med alldeles 
egen stil! I maj och juni 
vill  hanen locka till sig en 
gökhona och gal mest hela 
tiden.  Att sätta bo ingår 
inte i planen, äggen läggs i 
andra fåglars bo. 
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SMHI för ett dygn framåt. 
13.00 Kulturnytt. Nyhets-
sändning från kulturredak-
tionen P1, med reportage, 
nyheter och recensioner. 
13.05 P1 Kultur. 
14.00 Extrasändning från 
Ekot. 
14.29 Vetenskapsradion 
Språket. Lyssnarnas bästa: 
Väntering, badboll eller 
lagghjul – vad heter symbo-
len? Vad kallar man vänte-
symbolen på en dator, undrar 
en lyssnare. Ylva Byrman hit-
tar en uppsjö förslag och 
lindrar även ett typiskt fall av 
partikelirritation. 
15.00 Ekot. 
15.03 Radiosporten. 
15.04 Nordegren och 
Epstein i P1. En personlig 
talkshow om aktualiteter och 
nyheter. Med Thomas Norde-
gren och Louise Epstein. 
15.45 Kulturnytt. Nyhets-
sändning från kulturredak-
tionen P1, med reportage, 
nyheter och recensioner. 
15.55 Sjöväder. Översikt, 
varningar och regionala 
väderprognoser från SMHI 
för ett dygn framåt. 
16.00 Ekot. 
16.02 Studio Ett. Fördjupar 
dagens stora händelser i Sve-
rige och världen. 
17.45 Dagens Eko. 
18.01 Ekonomiekot. Ekono-
miekot är Ekots nyhetspro-
gram om senaste nytt i eko-
nomins värld. 
18.08 Radiosporten. 
18.09 Kulturnytt. Nyhets-
sändning från kulturredak-
tionen P1, med reportage, 
nyheter och recensioner. 
18.14 P1 Kultur. Reportage, 
recensioner och fördjupning 

P1 10.35 Odla.

P2

6.00 Ekot. 
6.05 Klassisk morgon. 
6.50 Klassisk morgon. Med 
Jack Lantz. Din väg in i varda-
gen med klassisk musik, Kul-
turnytt och nyhetsuppdate-
ringar. 
7.30 Ekot. 
7.32 Klassisk morgon. Din 
väg in i vardagen med klas-
sisk musik, Kulturnytt och 
nyhetsuppdateringar. 
10.00 Ekot. 
10.03 Klassisk förmiddag. 1) 
Elisabeth Hermodsson: Visa i 
vinden. 2) Dag Wirén: Stråk-
kvartett nr 3. 3) Peter Tjaj-
kovskij: Stormen. 4) Ruth 
Crawford Seeger: Svit för 
blåsarkvintett. 5) Nikolaj 
Medtner: Pianosonat e-moll 
op 25:2 ”Nattlig vind” spelas 
av Severin von Eckardstein. 
6) Toshiyuki Honda: Saxofon-
konsert ”Concerto du vent”. 
7) John Taverner: Western 
wind mass. 8) Antonio Vival-
di: Konsert för flöjt och stråk-
orkester med generalbas 
F-dur ”La tempesta di mare”. 
9) Ludwig van Beethoven: 
Sextett för två horn och 
stråkkvartett. 
13.00 P2 Klassiskt. 
17.00 Kulturnytt. 
17.06 P2 på hemväg. 
19.00 Ekot. 
19.03 Klassiska konserten i 
P2:Solistprisfinalisterna spe-
lar musik av Prokofjev, Marti-
nu, Bäck. Solistprisfinalister-
na spelar musik av Prokofjev, 
Martinu, Bäck. Laura Miche-
lin, flöjt, Kristina Winiarski, 
cello, Pontus Carron, 
piano.1. Prokofjev: Sonat för 
flöjt och piano 2. 
21.00 Musik mot midnatt. 1) 
Sergej Rachmaninov: Symfo-
ni nr 2 e-moll. 2) Karin Hög-
hielm: Rauk (Trad. 3) Felix 
Mendelssohn: Stråkkvartett 
nr 6 f-moll. 
0.00 Notturno. Bjuder dig på 
unika liveinspelningar av 
känd och okänd musik från 
hela EBU. 

P3

5.59 P3 med Heaven Small. 
Heaven spelar den bästa 
musiken och kör de senaste 

låtarna du vill ha koll på. 
6.30 Morgonpasset i P3. 
Med Kodjo Akolor, Katherine 
Zimmerman och David Druid. 
En härlig start på dagen! 
Senaste nytt, filosofiska 
utsvävningar, humor, kultur 
och intressanta gäster. 
10.00 P3 Nyheter. 
10.02 P3 med Ayan Jamal 
och Kodjo Akolor. Ayan och 
Kodjo håller dig sällskap med 
den bästa musiken, nysläppta 
låtar som du vill ha koll på 
och de senaste musiknyhe-
terna. 
10.30 P3 med Ayan Jamal. 
Ayan håller dig sällskap med 
den bästa musiken, nysläppta 
låtar som du vill ha koll på 
och de senaste musiknyhe-
terna. 
11.30 P3 med Ayan Jamal 
och Johannes Cakar. Ayan 
och Johannes håller dig säll-
skap med den bästa musiken, 
nysläppta låtar som du vill ha 
koll på och de senaste 
musiknyheterna. 
12.30 P3 med Johannes 
Cakar. Johannes håller dig 
sällskap med den bästa musi-
ken, nysläppta låtar som du 
vill ha koll på och de senaste 
musiknyheterna. 
14.30 P3 med Johannes 
Cakar och Jörgen Lötgård. 
Johannes och Jörgen håller 
dig sällskap med den bästa 
musiken, nysläppta låtar som 
du vill ha koll på och de 
senaste musiknyheterna. 
15.00 P3 Nyheter. 
15.02 P3. Hanna Hellquist, 
taxen Ines och Jörgen Löt-
gård. En eftermiddagstalk-
show i P3 med aktualiteter, 
exklusiva intervjuer, populär-
kultur och humor. 
17.30 P3 med Heaven Small. 
Heaven spelar den bästa 
musiken och kör de senaste 
låtarna du vill ha koll på. 
20.00 Ekot. 
20.03 Radiosporten. 
20.06 Dans och elektroniskt i 
P3. Dans och elektroniskt i 
P3 med Samir Yosufi. Bästa 
musiken, handplockad av 
musikälskande programleda-
re. 
22.00 Ekot. 
22.03 Morgonpasset i P3. 
23.00 Ekot. 
23.07 Creepypodden. 

0.00 Ekot. 
0.02 Vaken. Med Robert 
Frank och Lisa Friberg. Musik, 
tävlingar och samtal. Ett pro-
gram för dig som är vaken, 
helt enkelt. 

P4 STOCKHOLM

5.59 Morgon i P4 Stockholm. 
Med Mia, Sara, Lasse och Ola. 
Starta morgonen på det bästa 
sättet: tillsammans med oss! 
Nyheter från länet, världen 
och Stockholmstrafiken. 
10.00 Ekot. 
10.03 Förmiddag i P4 Stock-
holm. Med Alexander, Ras-
mus och Cathrin. Sköna gäs-
ter och täta uppdateringar 
med det som händer just nu i 
Stockholm och världen. 
13.00 Ekot. 
13.02 Radiosporten. 
13.04 P4 Extra. Med Titti 
Schultz. En mix av de hetaste 
personerna och nyheter från 
jordens alla hörn. 
14.57 Kulturnytt i P4. Det 
senaste från kulturens värld. 
14.59 Eftermiddag i P4 
Stockholm. Med Jenny, 
Dejan, Farzad och August. 
17.37 Kvällspasset i P4. Tel 
020-22 10 20 - med Chris-
ter Lundberg. Ett nyfiket och 
underhållande aktualitets-
program med lyssnaren i 
fokus. 
18.55 Klartext. Nyheter på 
ett lite lugnare sätt och med 
enkla ord.Vardagar 18.55-
19.00 i P4 + 20.55-21.00 i 
P1. 
19.00 Ekot. 
19.03 Sagor i Barnradion. 
Kville, del 1: En ovanligt van-
lig groda. På grodornas ö bor 
Kville, en blå liten groda som 
gillar att göra samma sak 
varje dag. Men när en vind-
pust tar tag i Kville händer 
något oväntat. 
19.15 Sportextra. 
21.00 Ekot. 
21.03 Karlavagnen. Med 
Soili Huokuna. Sveriges 
största samtalsrum. Ring 
020-22 10 30. 
0.00 Ekot. 
0.02 Vaken. Med Robert 
Frank och Lisa Friberg. Musik, 
tävlingar och samtal. Ett pro-
gram för dig som är vaken, 
helt enkelt. 

P1

5.29 P1-morgon. 
5.30 Ekot. 
5.35 Ring P1. 
5.45 Morgonandakt. Om 
klippsocker på sängkanten - 
Liza L Lundkvist. Liza L Lund-
kvist är präst i Umeå stads 
församling och också poet 
och låtskrivare. 
5.55 Sjöväder. Översikt, var-
ningar och regionala väder-
prognoser från SMHI för ett 
dygn framåt. 
5.59 P1-morgon. 
9.30 Ring P1. Med Tomas 
Tengby. Ring oss på 020-22 
10 10 och tyck till! 
10.00 Ekot. 
10.04 Kaliber. Undersökan-
de journalistik från Göteborg. 
10.35 Odla. Med P1. Både 
lyssnarfrågor och reportage, 
om odling i trädgård, på 
kolonilott och balkong. 
11.00 Ekot. 
11.04 #klaracorona i P1. En 
extrainsatt programserie om 
hur Sverige ställer om i skug-
gan av corona. Hör röster och 
berättelser från hela Sverige 
om hur nya problem får nya 
kreativa lösningar. Om kam-
pen för att hitta rätt och finna 
glädje i en tillvaro där inget 
är som vanligt. 
11.33 Ekot. 
11.35 Radioföljetongen. 
Nora av Merete Pryds Helle, 
del 11 av 16. 
12.00 Tolvslaget. 
12.01 Dagens dikt. Författa-
re och skådespelare läser 
poesi från nu och då, när och 
fjärran. 
12.09 Vetenskapsradion På 
Djupet. 1/2. Corona och 
övervakningen - Hälsan före 
allt. Nya metoder för över-
vakning blir allt vanligare i 
kampen mot coronaviruset. 
Appar, mobildata och över-
vakningskameror ska skydda 
vår hälsa, men samtidigt var-
nas för skapandet av över-
vakningsstater. 
12.30 Lunchekot. 
12.55 Land- och sjöväder. 
Översikt, varningar och regi-
onala väderprognoser från 

från Kulturredaktionen P1. 
19.00 Ekot. 
19.03 Naturmorgon. 
19.35 Radioföljetongen. 
Nora av Merete Pryds Helle, 
del 11 av 16. 
20.00 Ekot. 
20.03 #klaracorona i P1. 
20.35 Vetenskapsradion På 
Djupet. 
20.55 Klartext. 
21.00 Ekot. 
21.03 P1 Drama. Del 2 av 4: 
Jaktlaget – Vedergällning 
(dramakomedi). En dramase-
rie om livslång ovänskap. 
Marklunds jaktlag samman-
kallar sina medlemmar och 
vässar pennan för ett avgö-
rande jaktlagsmöte där ved-
ergällning står på dagord-
ningen. 
21.35 Ring P1. Med Tomas 
Tengby. 
21.45 Tankar för dagen. 
21.50 Land- och sjöväder. 
Översikt, varningar och regi-
onala väderprognoser från 
SMHI för ett dygn framåt. 
22.00 Ekot. 
22.10 Radiosporten. 
22.12 Studio Ett. Direktsänt 
aktuellt magasin. 
23.55 Dagens dikt. 
0.00 Ekot. 
0.02 Nordegren och Epstein i 
P1. 
0.45 Loppmarknadsarkeolo-
gerna. 
1.00 Ekot. 
1.02 Lundströms Bokradio. 
1.45 Vetenskapsradion Klo-
tet. 
2.30 Kaliber. 
3.00 Ekot. 
3.02 Spanarna. 
3.50 Klassikern. 
4.00 Ekot. 
4.02 Snedtänkt. 
5.00 Ekot. 
5.02 Vetenskapsradion På 
Djupet. 1/2. Corona och 
övervakningen - Hälsan före 
allt. Nya metoder för över-
vakning blir allt vanligare i 
kampen mot coronaviruset. 
Appar, mobildata och över-
vakningskameror ska skydda 
vår hälsa, men samtidigt var-
nas för skapandet av över-
vakningsstater. 

RADIO 11 MAJ

Du har väl inte missat att det finns 
fler quiz i vår nya app – DN Snille?

Dagens frågesport.

Minns du idrottens mars och april?  
Kolla dina kunskaper i DN-sportens quiz.

6 SM-finalen i bandy spelades 
på grund av coronakrisen utan 

publik i Uppsala i mitten av mars. 
Vilket lag blev svenska herr-
mästare?

A. Villa Lidköping
B. Edsbyn
C. Sandviken

7 Västerås SK blev svenska mäs-
tare i bandy på damsidan. Vilka 

mötte VSK i SM-finalen?

A. Villa Lidköping
B. AIK
C. Skutskär

Rätt svar: 1C, 2A, 3C, 4B, 5A, 6B, 7C.

Finns det rökt lax kvar i frysen 
sedan jul är det bra att använda i 
dessa potatisbullar. Även gravad 
lax fungerar bra.

4 portioner, 30 minuter

700 g kokt, kall potatis
200 g kallrökt lax
1 gul lök
½ msk + 2 msk + ½ msk smör
2 msk finhackad dill
1 tsk salt
1 ägg

Spenat:
150 g färsk bladspenat
½ citron

2 dl matlagningsgrädde
¾ msk Maizena majsstärkelse
½ tsk salt
1 krm nymald svartpeppar

1. Skala och finhacka löken. Stek 
den mjuk i ½ msk smör ca 3 min. 
Låt svalna. Skala potatisen. Riv den 
grovt och lägg i en skål.
2. Blanda ner löken. Skär laxen i cm-
stora bitar och blanda ner dem samt 
dill, ägg och salt.
3. Forma jämnstora platta biffar. 
Stek dem i 2 msk smör ca 3 min på 
varje sida.
4. Spenat: Skölj citronen noga i 
ljummet vatten. Riv skalet och 
pressa ut 1 msk saft. Fräs spenat och 

citronskal i ½ msk smör ca 2 min. 
Tillsätt citronsaft och grädde samt 
majsstärkelsen utrörd i lite kallt 
 vatten. Låt puttra ca 2 min. Krydda 
med och peppar. 
5. Servera potatisbullarna med 
spenaten.

Recept: Charlotte Jenkinson

Dagens recept.

Potatisbullar med lax
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I SAMARBETE  
MED 
Frågor om dagens recept:  
cecilia.lundin@aom.bonnier.se,  
tel 08-736 53 00
Övriga frågor: Elin Peters,
elin.peters@dn.se, 08-738 23 15

1 Luleå vann grundserien i 
Svenska hockeyligan (SHL), 

men vem blev poängkung efter 52 
omgångar?

A. Ryan Lasch, Frölunda
B. Anton Rödin, Brynäs
C. Marcus Nilsson, Färjestad

2 Även på damsidan (SDHL) 
delades inte något SM-guld i 

ishockey ut. Vilket lag var det som 
vann grundserien?

A. HV71
B. Brynäs
C. Luleå

3 Det spelades inget slutspel i 
basket, men beslut fattades att 

dela ut SM-guld till seriesegrarna. 
På damsidan blev Luleå mästare. 
Herrguldet gick till...?

A. Södertälje
B. Köping
C. Borås

4 Zlatan Ibrahimovic har tränat 
med Hammarbys herrlag och 

dök plötsligt upp på damlagets trä-
ning. Vad kallas i folkmun arenan 
där Bajens damer tränar och spelar 
sina matcher?

A. Årsta IP
B. Kanalplan
C. Söderstadion

5 Det spelas inga internationella 
golftävlingar under corona-

pandemin. I april skulle US Masters 
avgjorts. Vad heter banan där 
tävlingen alltid spelas?

A. Augusta National
B. S:t Andrews
C. Pebble Beach
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20.00 Vetenskapens värld 20.00 Bilprovningen 20.00 Get smart20.00 Vem bor här? 20.00 Rolandz på Rondo

7.40 Sverige idag på romani chib, 
kalderash 

7.50 Sverige idag på meänkieli 
8.00 Keine Ahnung (R) 
8.10 Kortfilmsklubben  

– engelska (R) 
8.42 Kortfilmsklubben  

– franska (R) 
9.00 Forum 
16.15 Gudstjänst (R) 

Svenskt religionsprogram från 
2020. 

17.00 Det söta livet – sommar (R) 
Dansk matlagningsserie från 2014. 

17.15 Nyheter på lätt svenska 
17.20 Nyhetstecken 
17.30 Oddasat 
17.45 Uutiset 
17.55 Örtskolan (R) 

Svensk faktaserie från 2012. 

18.00 Rapport 
18.15 Lokala nyheter 
18.25 Kulturnyheterna 
18.38 Sportnytt 
18.45 Fråga doktorn 

Svenskt hälsomagasin från 2020. 
Del 18 av 36. Fråga doktorn sum-
merar en vår i skuggan av corona, 
och ger hälsotips inför den kom-
mande sommaren. Doktor Karin 
Granberg svarar på tittarnas frågor. 

19.30 Rapport 
19.55 Lokala nyheter 

20.00 Vem bor här? 
Svensk tv-lek från 2020. Del 7 av 
8. Vi är i Skåne och tittar in i en 
gammal skola, en Skånegård och ett 
hem som för tankarna till djungeln. 

21.00 Sanditon 
 Brittisk dramaserie från 2019. Del 
4 av 8. När Georgianas förbjudna 
kärlek anländer måste Charlotte 
ifrågasätta sin egen uppfattning om 
Sydney. 

21.50 Mötet 
 Svenskt debattprogram från 2020. 

22.05 Falkenberg forever 
Svensk dramakomediserie från 
2020. 

22.25 Sjukt oklar 
Svensk komediserie från 2020. 

22.40 Rapport 
22.45 Elena 

 Ryskt drama från 2011. Elena och 
Vladimir är ett äldre par från olika 
bakgrunder. Han är en äldre, rik och 
en kylig person. Hon är från enklare 
miljöer - blygsam och foglig. 

6.00 Morgonstudion 
9.10 Hemmagympa med Sofia (R) 
9.30 Saltön (R) 
10.30 Hemma igen (R) 
12.00 Här är ditt liv (R) 
13.30 Frökens första barn 

 Svensk komedi från 1950. I roller-
na: Sickan Carlsson, Edvin Adolph-
son, Olof Winnerstrand. 

15.10 K-märkta ord 
Svensk språkserie från 2010. 

15.15 Sommaren 92 
 Danskt idrottsdrama från 2015.  
I rollerna: Ulrich Thomsen,  
Mikkel Boe Følsgaard, Lene Maria 
Christensen. 

16.45 McLeods döttrar 
 Australisk dramaserie från 2003. 

17.30 Sverige idag 
Svenskt nyhetsmagasin från 2020. 

18.00 Skattjägarna 
Dansk antikvitetsserie från 2018. 
Del 1 av 10. 

18.30 Lee Miller – fängslande  
fotograf (R) 
Brittisk dokumentär från 2020. 

19.30 Veep 
Amerikansk komediserie från 2017. 
Del 7 av 10. Blurb. Selina försöker 
slutföra sin bok samtidigt som tea-
met förbereder ceremonin där hen-
nes porträtt ska premiärvisas. Även 
11/5 i SVT24. 

20.00 Vetenskapens värld 
Svenskt vetenskapsmagasin från 
2020. Del 18 av 20. Vägen ur coro-
na. Experter i hela världen har de 
senaste månaderna försökt förstå 
och överlista det nya coronaviruset. 
Programledare: Victoria Dyring. 
Även 13/5. 

21.00 Aktuellt 
21.39 Lokala nyheter 21.49 Kul-
turnyheterna 21.56 Nyhetssam-
manfattning 

22.00 Sportnytt 
22.10 Gör inte detta hemma 

Norsk underhållningsserie från 
2017. Del 3 av 6. Att bygga om en 
husvagn till husbåt och att städa 
gården med brandbil, det måste väl 
gå hur bra som helst? 

22.40 Om vi får bestämma (R) 
Nederländsk dokumentär från 
2017. 

23.35 Agenda (R) 
 Svenskt samhällsprogram från 
2020. Del 17 av 21. 

6.00 Nanny 
7.00 Extreme makeover:  

Home edition (R) 
7.45 Extreme makeover:  

Weight loss edition (R) 
8.35 Lyxfällan (R) 
9.45 Svenska Hollywoodfruar (R) 
10.45 Extreme makeover:  

Home edition 
11.50 Vanderpump rules (R) 
12.50 Extreme makeover:  

Weight loss edition 
13.50 Undercover boss US 
14.50 Hemliga beundrare 
15.50 Svenska Hollywoodfruar 

Svensk realityserie från 2015. Del 1 
av 6. Även 12/5. 

16.55 Vanderpump rules 
Amerikansk realityserie från 2018. 
Del 2 av 24. Även 12/5. 

18.00 Lyxfällan 
Svensk livsstilsserie från 2017.  
Del 1 av 12. Även 12/5. 

19.00 Gordon Ramsay’s  
24 hours to hell and back 
Amerikansk matlagningsserie från 
2019. Del 1 av 10. The Trolley Stop 
Cafe. En närmare titt på den klassis-
ka Cajun-restaurangen i New 
Orleans avslöjar att den frånvarande 
ägaren bär skulden för personalens 
dåliga disciplin. Även 12/5. 

22.00 I huvudet på en  
gärningsman (R) 
Svensk dokumentärserie från 2020. 
Del 8 av 10. 

23.00 Undercover boss US (R) 
Amerikansk realityserie från 2013. 
VD:n för en av Amerikas största 
brudbutiker blir inspirerad efter 
 att ha jobbat med en anställd med 
nedsatt hörsel. Han är inte rädd att 
för sin kvinnliga sida när han hjälper 
en av kunderna att hitta den perfek-
ta bröllopsklänningen. 

5.45 Nyhetsmorgon 
Svenskt nyhetsmagasin från 2020. 

10.00 Malou efter tio (R) 
12.00 Hem till gården 
12.30 Bytt är bytt (R) 
13.30 Halv åtta hos mig (R) 
13.55 TV4Nyheterna extra 
15.00 En plats i solen: Vintersol (R) 

Brittisk livsstilsserie från 2016.  
Del 47 av 50. Jerry och Christine 
älskar Sydafrika och efter att ha 
besökt landet flera gånger vill de  
nu köpa ett hus kring kuststräckan 
Garden route. 

16.00 Dr Phil 
Amerikansk talkshow från 2019. 
Del 29 av 164. 

17.00 Efter fem 
Svenskt aktualitetsprogram från 
2020. Del 87 av 115. 

18.50 Keno 
19.00 TV4Nyheterna 

19.15 Sporten 19.20 TV4Vädret 
19.30 Robinson 

Svenskt realityprogram från 2020. 
Del 42 av 51. Ö-rådet rörde upp 
många känslor och det är mycket 
som måste komma upp till ytan och 
ventileras. Ett spännande brev 
dyker upp och väcker hopp inför 
pristävlingen. Men för någon i grup-
pen väntar mycket svåra tider. Pro-
gramledare: Anders Öfvergård. 

22.00 TV4Nyheterna 
22.30 Ekonominyheterna  
22.40 Sporten 22.55 TV4Vädret 

23.00 Hawaii five-0 (R) 
 Amerikansk kriminalserie från 
2017. Del 6 av 25. Steve utreder 
mordet på två turister samtidigt 
som han tampas med en stresskon-
sult som hans vänner anlitat. 

23.55 CSI (R) 
 Amerikansk kriminalserie från 
2004. Del 12 av 25. 

6.00 Extreme couponing (R) 
6.25 Böda camping (R) 
7.15 Tunnelbanan (R) 
8.00 Vägens hjältar (R) 
9.00 Förlossningskliniken  

Norge (R) 
10.00 Sofias änglar (R) 
11.00 Grey’s anatomy (R) 
12.00 Wahlgrens värld (R) 
13.00 Ullared (R) 
14.00 Tunnelbanan (R) 
15.00 Böda camping (R) 

Svensk realityserie från 2014. Del 3 
av 8. Även 12/5. 

16.00 Wahlgrens värld (R) 
Svensk realityserie från 2017.  
Del 10 av 12. Även 11/5. 

17.00 Ullared (R) 
Svensk realityserie från 2010.  
Del 6 av 8. Även 12/5. 

18.00 Vägens hjältar (R) 
Svensk dokumentärserie från 
2018. Del 4 av 13. En våldsam 
krock mellan två personbilar och  
en lastbil inträffar i Hammarbytun-
neln. Även 12/5. 

19.00 The big bang theory (R) 
Amerikansk komediserie från 
2011. Del 5–6 av 24. The russian 
rocket reaction. Sheldons ärkefien-
de bjuder killarna på fest och Leo-
nard tänker gå, till Sheldons stora 
förtret. Även 11/5. 

20.00 Get smart 
 Amerikansk actionkomedi från 
2008. När spionorganisationen 
Control utsätts för ett attentat, 
tvingas man ge en klumpig analyti-
ker uppdraget att sätta stopp för  
ett brottssyndikat. I rollerna: Steve 
Carell, Anne Hathaway, Dwayne 
Johnson. 

22.15 The big bang theory (R) 
Amerikansk komediserie från 
2011. Del 5–6 av 24. The russian 
rocket reaction. Sheldons ärkefien-
de bjuder killarna på fest och Leo-
nard tänker gå, till Sheldons stora 
förtret. Howard får sitt livs chans 
men hans beslut är inte populärt 
hos flickvännen Bernadette.  
Repris från 11/5. 

23.15 A1: Highway patrol (R) 
Brittisk realityserie från 2017.  
Del 11 av 15. Även 17/5. 

20.00 Rolandz på Rondo 
Svensk underhållning från 2018. 
Robert Gustafssons dansband 
Rolandz grundades 2008 och var 
egentligen tänkt att bara göra ett 
framträdande. Men gruppen blev  
så populär att den nu hållit på i över 
tio år. 

21.00 Diggiloo 
Svenskt underhållningsprogram 
från 2019. Del 1 av 2. 

20.00 Bilprovningen 
Svensk realityserie från 2018. Del 6 
av 6. Även 15/5. 

21.00 Svenska fall 
Svensk dokumentärserie från 2019. 
Del 2 av 7. Barnamorden i Arboga 
del 2. Polisen har äntligen fått ett 
genombrott. Allt mer pekar mot att 
pojkvännens semesterflört kan vara 
den skyldiga. Barnamorden i Arboga 
del 2 är en nervkittlande berättelse 
om polisens jakt på bevis. 

SVT24

20.00 Vem bor här? – teckentolkat. Svensk tv-
lek från 2020. Del 7 av 8. 21.00 Mästarnas 
mästare – teckentolkat. Svensk underhållning 
från 2020. Del 10 av 10. 22.00 Historier från 
Norge runt. Norsk reportageserie från 2015. 
Del 9 av 20. 22.05 Falkenberg forever – syn-
tolkat. Svensk dramakomediserie från 2020. 
Del 7 av 8. 22.25 Sportspegeln – teckentol-
kat. 22.45 Agenda – teckentolkat. Svenskt 
samhällsprogram från 2020. Del 17 av 21. 
23.30 McLeods döttrar. Australisk dramaserie 
från 2003. Del 6 av 30. 0.15 Veep. Ameri-
kansk komediserie från 2017. Del 7 av 10. 

DR1

6.00 Planeterne. 7.00 TV AVISEN Morgen. 
9.05 Morgensang med Phillip Faber. 9.20 
Antikkrejlerne med kendisser. 11.25 Fra yt til 
nyt. 11.56 OBS. 12.00 TV AVISEN 12:00. 
12.10 Bonderøven. 12.45 Kender Du Typen? 
- Med diskolys og kajak. 13.30 Hammerslag. 
14.15 Hercule Poirot. 16.00 TV Avisen. 
16.10 Håndværkerne rykker ind. 16.45 
Landsbyhospitalet. 17.35 Jordemoderen. 
18.30 TV Avisen. 18.50 Vores Vejr. 19.00 
Aftenshowet. 20.00 Forsvundne arvinger. 
21.00 TV Avisen. 21.25 Stuhr stuhr nummer. 
22.10 Mordene i Brokenwood. 23.45 Løvens 
Hule Storbritannien. 0.45 Hercule Poirot. 
2.30 I farezonen. 3.20 Bonderøven. 

AXESS

7.00 Ombytta roller. 7.30 Musorgskijs Tavlor 
på en utställning. 8.30 En oplanerad vild-
mark. 9.20 Terrordåd genom tiderna. 10.05 
Flygets historia. 14.00 Världens makalösa 
broar. 14.45 Svenskarna och det heliga lan-
det. 15.00 Vietnamkriget. 16.00 Anne-
Sophie Mutter i Friedrichshain. 17.10 Pane-
len. 17.40 Svenskarna och det heliga landet. 
18.00 Ukrainas konung. 19.00 Wales historia. 
20.00 Towern bakom kulisserna. 20.45 
Svenskarna och det heliga landet. 21.00 Nilen 
– femtusen år av historia. 21.50 Gustav III - 
Sin egen arkitekt. 22.50 Engelskans olika 
världar. 23.20 Sveriges varma kärna – kakel-
ugnen som konst och teknik. 23.50 Matador. 

TV FINLAND

7.00 Minne: Stella Polaris. 7.30 Morgonet-
tan. 10.55 Juha Tapio - storslagna sånger. 
12.25 De Eurovisa. Del 6 av 6. 13.10 Plums, 
sa’ Eemeli, plums! I rollerna: Ville Salminen. 
14.30 Yles morgon - bästa bitarna. 15.10 Vad 
funderar du på, Ronja Salmi? Del 8 av 10. 
16.00 Namnsdagsgratulationer: 11.5. 16.01 
Gissa hur mycket jag tycker om dig. 16.25 En 
ny dag. Del 256. 16.55 Yle Vardagsrum. 
18.30 Yle Nyheter TV-nytt. 19.00 På för-
längd tid. 19.30 Yle Nyheter. 19.55 Sportru-
tan. 20.00 Önskade: Torv och diamanter. Del 
3 av 6. 20.50 Betrodd man 2. Del 6 av 8. 
21.00 Salonen! Mästarkurs. 21.45 Karppi. 
Del 6 av 8. 22.30 Nyhetsfönstret. 

NRK1

6.30 Nyhetsmorgen. 9.45 Politisk kvarter. 
17.30 Oddasat - nyheter på samisk. 17.45 
Tegnspråknytt. 17.50 Supernytt. 18.00 
Dagsnytt 18. 19.00 Dagsrevyen. 19.45 
Distriktsnyheter. 20.00 Det gode bondeliv. 
Dansk livsstilsserie. Del 6 av 8. 20.40 Norge i 
dag. 21.00 Dagsrevyen 21. 21.20 Singel-
mamma. Svensk dramaserie. Del 7 av 8. 
22.50 Verdens minste kommentatorboks: 
Fredrikstad. 22.55 Distriktsnyheter. 23.00 
Kveldsnytt. 23.15 Unge inspektør Morse. Bri-
tisk krim. Del 4 av 4. 0.45 The Bold Type. 
2.05 Med kjærlighet for kanaler. 2.55 Et sted 
å høre til. 4.25 Team Bachstad i Karibia. 4.55 
Norge i dag. 

0.20 Utrikesbyrån (R) 
 Svenskt samhällsmagasin från 
2020. Del 10 av 15. Programleda-
re: Johan Ripås. Repris från 6/5. 

0.50 Tjejer gör lumpen (R) 
Finsk realityserie från 2018. Del 4 
av 9. Krig och överlevnad. Rekryter-
na bedöms fortlöpande under 
tjänstgöringen och nu börjar planer-
na inför deras fortsatta individuella 
utbildning ta form. Repris från 
17/10. Även 12/5 i SVT24. 

1.45 Sportnytt 
1.55 Nyhetstecken 

0.55 Law & order: Special  
victims unit (R) 
 Amerikansk kriminalserie från 
2010. 

2.50 Hawaii five-0 (R) 
 Amerikansk kriminalserie från 
2016. 

3.45 En plats i solen: Vintersol (R) 
Brittisk livsstilsserie från 2014. 

4.45 Younger (R) 
Amerikansk dramakomediserie från 
2016. 

5.30 Köket 

0.35 We got this (R) 
Svensk komediserie från 2020. Del 
2 av 6. Även 14/5 i SVT24. 

1.20 Normala människor (R) 
 Brittisk romantisk dramaserie från 
2020. Del 1 av 12. 

1.50 McLeods döttrar (R) 
Australisk dramaserie från 2003. 
Del 6 av 30. Även 17/5. 

4.45 Sverige idag 
Svenskt nyhetsmagasin från 2020. 

5.15 Fråga doktorn (R) 
Svenskt hälsomagasin från 2020. 
Del 18 av 36. Även 16/5. 

0.05 Navy CIS 
 Amerikansk kriminalserie från 
2011. 

1.05 How I met your mother 
Amerikansk komediserie från 2011. 

2.05 NCIS: Los Angeles 
 Amerikansk kriminalserie från 
2015. 

3.00 Million dollar listing  
New York 
Amerikansk realityserie från 2016. 

4.00 Are you the one? 
4.40 Navy CIS (R) 
5.30 Nanny (R) 

0.15 Wahlgrens värld (R) 
Svensk realityserie från 2017. 

1.15 Law & order: Special  
victims unit (R) 
 Amerikansk kriminalserie från 
2015. 

2.05 Grey’s anatomy (R) 
 Amerikansk dramaserie från 2007. 

2.50 Förlossningskliniken Norge 
(R) Norsk realityserie från 2017. 

3.40 Sofias änglar (R) 
4.30 Vägens hjältar (R) 
5.15 Vägens hjältar  

– teckentolkat (R) 
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Sport i TV hittar du på DN:s sportsidor.

20.00 Seinfeld 18.30 Andys förhistoriska äventyr 20.05 Udda platser i världen 20.00 Veterinären på landet 21.00 Leap year

18.00 How I met your mother 
Amerikansk komediserie från 2008. 
Del 16–17 av 24. 

19.00 Simpsons 
Amerikansk animerad komediserie 
från 1998. Del 23 av 23. 

19.30 Simpsons 
Amerikansk animerad komediserie 
från 2008. Del 1 av 21. Efter ännu en 
dag i rätten för olämpligt beteende, 
bestämmer sig Homer för att bli pris-
jägare, något som slutar med att han 
själv blir den jagade. 

22.00 Lethal weapon 
Amerikansk actionserie från 2018. 
Del 13 av 22. Coyote ugly. Cole och 
Murtaugh undersöker ett fall med en 
pappa och dotter som vill korsa den 
mexikanska gränsen. 

23.00 A.P. Bio (R) 
Amerikansk komediserie från 2017. 
Del 11–12 av 13. Eight Pigs and a 
Rat. En av Jacks elever gör en anonym 
anmälan mot honom efter att han 
ställt in den den mycket efterlängta-
de grisdissektionen. Repris från 9/5. 

20.00 Seinfeld 
Amerikansk komediserie från 1991. 
Del 1–2 av 23. George blir paranoid 
när han får en manlig massör. 

21.00 Simpsons 
Amerikansk animerad komediserie 
från 2019. Del 8 av 17. Simpsons-
familjen måste möta flera Thanksgi-
ving-mardrömmar bestående av den 
första Thanksgiving-aftonen. 

21.30 Family guy 
Amerikansk animerad komediserie 
från 2019. Del 8 av 16. 

DISNEY CHANNEL

12.00 Coop och Cami Frågar Världen. 12.50 
Bunkd. 13.40 Harley i mitten. 14.30 Raven’s 
Home. 14.55 Phineas och Ferb. 15.10 Duck-
tales. 15.35 Miraculous: Ladybug & Cat Noir 
på äventyr. 16.00 Bunkd. 16.25 Coop och 
Cami Frågar Världen. 16.50 Gilla läget. 17.15 
Sydney & Max. 17.40 K.C. Hemlig agent. 
18.05 Raven’s Home. 18.30 Jessie. 19.00 
Bunkd. 19.25 Harley i mitten. 19.50 K.C. 
Hemlig agent. 20.15 Sydney & Max. 20.40 
Coop och Cami Frågar Världen. 21.05 Jessie. 
21.30 Bunkd. 21.55 Musse Pigg. 22.00 Små-
kryp och vänner. 22.20 Jessie. 22.45 Austin & 
Ally. 23.10 Binny och spöket. 23.35 Dog With 
a Blog. 23.55 The Lodge. 0.20 Alex and Co. 

TV4 FAKTA

6.00 Livräddarna på Bondi Beach. 7.00 En 
plats i solen – borta eller hemma bäst? 10.00 
112 – på liv och död. 12.00 Livräddarna på 
Bondi Beach. 14.00 112 – på liv och död. 
16.00 En plats i solen – borta eller hemma 
bäst? 19.00 Akuten 24/7. Brittisk realityserie 
från 2018. Del 16 av 16. 20.00 The force: 
Manchester. Brittisk realityserie från 2015. 
Del 7 av 20. 21.00 Mord utan lik. Dansk true 
crime-serie från 2018. Del 3 av 6. 22.00 
Mord på engelska landsbygden. 23.00 Mord-
utredarens egna fall. 1.00 The force: Man-
chester. 2.00 Mord utan lik. 3.00 Mord på 
engelska landsbygden. 4.00 112 – på liv och 
död. 5.00 Livräddarna på Bondi Beach. 

DISCOVERY

6.00 How it’s made. 6.25 Tanked. 7.10 Misfit 
Garage. 8.00 Wheeler dealers. 9.00 Railroad 
Alaska. 10.00 Wildest Indochina. 11.00 Ed 
Stafford: Left for Dead. 12.00 Gold rush. 
14.00 Fish or die. 15.00 How it’s made. 
16.00 Mighty ships. 17.00 Salvage hunters. 
Brittisk realityserie från 2018. Del 6 av 15. 
18.00 Wheeler dealers. Del 15 av 9. 20.00 
Fast n’ loud. Amerikansk underhållning från 
2018. Del 8. 22.00 The fastest cars in the 
dirty south. 23.00 Railroad Alaska. 0.00 
Naked and afraid XL. 1.00 Fast n’ loud. 2.00 
The fastest cars in the dirty south. 3.00 Dual 
survival. 3.45 Deadliest catch. 4.30 Kindig 
customs. 5.15 Gold divers. 

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00 Guldjakt i Yukon. 7.00 Latinamerikas 
farliga gränser. 8.00 Wicked tuna: Nord vs 
syd. 9.00 Fången på främmande mark. 10.00 
Car S.O.S. 11.00 Närbild Dubais flygplats. 
12.00 Den fantastiske dr Pol. 13.00 Haveri-
kommissionen. Del 6 av 10. 15.00 Äckliga 
sätt att bli rik på. Del 1 av 8. 16.00 Car S.O.S. 
Del 3 av 10. 17.00 Den orädde kocken. Del 7 
av 10. 20.00 Otroliga maskiner. Del 1 av 6. 
21.00 Haverikommissionen. Del 8 av 10. 
22.00 Airport Security. Del 1 av 8. 23.00 
Haverikommissionen. 0.00 Drugs inc. 1.00 
Bakom galler: Inlåst. 2.00 Fången på främ-
mande mark. 3.00 Säkerhetskontrollen i Peru. 
4.00 Nazisternas megabyggen: Amerikas krig. 

TV12

6.00 Vräkning pågår. 7.00 Cheaters. 10.00 
Kronofogden knackar på. 11.00 Vräkning 
pågår. 12.00 Hardcore pawn: Pantbanken. 
13.00 Polis på plats. 13.30 Booze patrol. 
14.00 Police interceptors. 15.00 Hardcore 
pawn: Pantbanken. 16.00 Cheaters. 17.00 
Police interceptors. 18.00 Mordutredarna. 
19.00 Kronofogden knackar på. 20.00 
America’s funniest home videos. Amerikansk 
underhållning från 2018. Del 13 av 44. 
21.00 Jävla klåpare. Svensk komediserie från 
2016. Del 7 av 10. 22.00 Tropic thunder. 
0.05 America’s funniest home videos. 1.15 
Mordutredarna. 1.50 Watchmen. 5.00 Mac-
Gyver. 

BBC BRIT

6.00 The Graham Norton Show. 6.50 Point-
less. 7.35 Michael McIntyre’s Big Show. 8.25 
QI. 9.30 The Graham Norton Show. 10.15 
Pointless. 11.00 Michael McIntyre’s Big Show. 
11.55 QI. 12.55 Top Gear. 13.55 Pointless. 
14.40 The Graham Norton Show. 15.30 
Michael McIntyre’s Big Show. 16.25 QI. 17.25 
Pointless. 18.10 Michael McIntyre’s Big Show. 
19.00 QI. 20.00 Pointless. 20.45 QI. 21.15 
Live at the Apollo. 22.00 QI. 22.30 8 Out of 
10 Cats Does Countdown. 23.20 The Graham 
Norton Show. 23.50 Top gear: Planes, trains 
and automobiles. 0.40 Live at the Apollo. 
1.25 QI. 2.25 8 Out of 10 Cats Does Count-
down. 3.10 Live at the Apollo. 

FOX

6.00 Alla älskar Raymond. 7.00 NCIS: New 
Orleans. 9.00 The Orville. 10.00 Scorpion. 
11.00 Modern family. 11.30 Family guy. Del 2 
av 14. 12.00 The Resident. Del 20 av 22. 
13.00 Single parents. Del 5 av 22. 13.30 
Ghosted. Del 1 av 16. 14.00 Family guy. Del 1 
av 14. 16.00 The Orville. Del 1 av 14. 18.00 
Scorpion. Amerikansk actionserie från 2014. 
Del 14 av 25. 19.00 Scrubs. Del 10 av 22. 
20.00 Modern family. Del 17 av 24. 22.00 
Why Women Kill. Del 5 av 10. 23.00 9-1-1. 
Del 16 av 18. 0.00 Modern family. Del 19 av 
24. 1.00 Family guy. Del 3 av 14. 2.00 The 
Orville. 3.00 NCIS: New Orleans. 4.00 Scorpi-
on. 5.00 Alla älskar Raymond. 

KANAL 9

6.00 How do they do it? 7.10 Salvage hun-
ters. 8.05 Gold divers. 9.00 Undercover billi-
onaire. 11.00 Wheeler dealers. 12.00 Gold 
rush. 13.00 Gold Rush specials. 14.00 Pro-
perty brothers: Forever home. 15.00 Gräns-
bevakarna Australien. 15.55 A1: Highway 
patrol. 16.55 Property brothers: Forever 
home. 17.50 Gold rush. 18.50 Grand designs 
Australien. 19.55 Gränsbevakarna Australien. 
21.00 SOS västkust. Svensk realityserie från 
2011. Del 5 av 12. 22.00 FBI. 22.55 Criminal 
minds. 23.55 Top gear. 1.00 Gränsbevakarna 
Australien. 2.00 Gold rush. 2.55 Fast n’ loud. 
3.45 Diesel brothers. 4.30 Mysteries at the 
museum. 5.15 Diners, drive-ins and dives. 

TV10

6.00 American pickers. 6.50 Science of stu-
pid. 7.45 Cops. 8.45 UK border force. 9.50 
Wings of war. 10.55 Pawn stars. 11.55 Brit 
cops. 12.55 American pickers. 13.55 Myth-
busters. 15.00 UK border force. 16.00 Hig-
hway patrol. 17.00 Garage gold. 18.00 Cops. 
19.00 Kanadas dödliga motorväg. 20.00 
Yukon Gold. Amerikansk realityserie från 
2014. Del 4. 21.00 Pawn stars. Amerikansk 
realityserie från 2018. Del 25. 22.00 Drug 
wars. 23.00 Träskjägarna. 0.00 Highway 
patrol. 1.00 Hunting Hitler. 2.00 Kanadas 
dödliga motorväg. 2.55 Science of stupid. 
3.45 Träskjägarna. 4.35 Brit cops. 5.25 The 
gadget show. 

KANAL 11

6.00 Home town. 6.45 Caribbean life. 8.20 
Unga mödrar. 9.15 Stay or sell. 11.15 90 day 
fiance: Happily ever after? 15.05 Fixer upper. 
17.00 Mom. 18.00 90 days to wed. Ameri-
kansk realityserie från 2017. Del 15 av 21. 
19.00 My 600-Lb Life. Amerikansk dokumen-
tärserie från 2019. Del 9 av 40. 20.00 Dr 
Pimple popper. Amerikansk realityserie från 
2018. Del 5 av 13. 21.00 Body bizarre. Ame-
rikansk realityserie från 2018. Del 15 av 20. 
22.00 Outsiders. 23.00 Dr Pimple popper. 
0.00 Fråga Olle-dokumentären. 0.55 Betray-
ed. 1.55 Unbreakable: Live to tell. 2.50 Beau-
ty queen murders. 3.40 Evil lives here. 4.25 
House hunters international. 

14.00 UR Samtiden 
17.00 Historier från Norge runt (R) 
17.05 Schrödingers katt (R) 
17.35 Spionera på djuren (R) 
18.25 Djurens smarta lösningar (R) 

Fransk dokumentärserie från 2019. 
Del 4 av 5. 

19.20 London: 2000 år av historia (R) 
Brittisk dokumentärserie från 2019. 
Del 4 av 4. 

20.05 Udda platser i världen (R) 
Tysk resereportageserie från 2016. 
Del 18 av 20. Islands kraftfulla män. 
På Island finns ovanligt många starka 
män och i Kina är öknen röd av chili. 
Även 14/5 i Kunskapskanalen. 

21.00 Världens natur:  
De kloka valarna (R) 
Amerikansk dokumentär från 2019. 
Delfiner är intelligenta, det vet vi. Det 
har testats många gånger. Men stora 
valar har ju ännu mycket större hjärna. 
Då är de kanske ännu klokare? Även 
13/5 i Kunskapskanalen. 

21.50 Balkans metropoler (R) 
Tysk reseserie från 2018. Del 2 av 5. 
Sarajevo i Bosnien och Hercegovina. 
Även 14/5 i Kunskapskanalen. 

22.45 Storbritannien – ett  
invaderat rike (R) 
Brittisk historieserie från 2018. 

23.35 Mellan Indien och Pakistan (R) 
Brittisk dokumentärserie från 2017. 

6.00 Glamour (R) 
7.00 Mannen som talar  

med hundar (R) 
8.00 Djurparkens hemligheter (R) 
9.00 Husjägarna (R) 
10.00 Fabriken inifrån (R) 
11.00 Hundräddaren (R) 
12.00 Mannen som talar  

med hundar (R) 
13.00 Dr Phil (R) 
14.00 Mord och inga visor (R) 
15.00 Det okända (R) 
16.00 Husjägarna (R) 
17.00 Fabriken inifrån (R) 
18.00 Glamour 

 Amerikansk dramaserie från 2019. 
19.00 Ambulansen 

Brittisk realityserie från 2019.  
Del 6 av 12. 

20.00 Veterinären på landet (R) 
Brittisk dokumentärserie från 2016. 
Del 9 av 10. 

21.00 Big brother Sverige 
Svensk realityserie från 2020. Del 92 
av 99. 

22.00 Ett fall för Frost (R) 
 Brittisk kriminalserie från 2010. 

0.00 Big brother Sverige (R) 
1.00 Iskalla mördare, heta offer (R) 
2.00 Räddad av änglar (R) 
3.00 Det okända (R) 
4.00 Riviera (R) 
5.00 Världens häftigaste tårtor (R) 

6.00 Gone camping 
6.25 Homes by the sea 
7.15 Masterchef UK 
7.50 Jamie Oliver: Middag  

på 15 minuter 
8.30 Undercover boss US (R) 
10.40 En plats på landet (R) 
11.40 Antiques roadtrip (R) 
12.50 The hotel inspector (R) 
14.50 Bones 
15.50 Morden i Midsomer 
18.00 Antiques roadtrip 

Brittisk antikvitetserie från 2018. 
19.00 En plats på landet 

Brittisk realityserie från 2018.  
Del 1 av 31. 

20.00 Navy CIS 
 Amerikansk kriminalserie från 2012. 
Del 14 av 24. Teamet utreder ett fall 
i vilket en datahackare kan leda dem  
till en av världens mest eftersökte 
cyberterrorist. 

21.00 Leap year 
 Amerikansk-irländsk komedi från 
2010. I rollerna: Amy Adams och 
Matthew Goode. 

23.00 Doc Martin 
0.05 Mord och inga visor 
1.10 Bones (R) 
2.10 Navy CIS (R) 
3.00 Homes by the sea (R) 
3.55 En plats på landet 
5.35 Gone camping (R) 

6.00 Just shoot me (R) 
6.25 Community 
6.45 My name is Earl 
7.35 Simpsons (R) 
8.30 Ink master: Angels (R) 
9.30 Kung av Queens (R) 
10.30 Just shoot me 
11.00 Cops 
11.30 Cops 
12.00 Buffy the vampire slayer 
13.00 Kung av Queens 
14.00 NCIS: Los Angeles (R) 
15.00 2 1/2 män 

Amerikansk komediserie från 2013. 
Även 12/5. 

16.00 NCIS: Los Angeles 
 Amerikansk kriminalserie från 2017. 
Även 12/5. 

17.00 Seinfeld (R) 
Amerikansk komediserie från 1991. 

6.30 Maja Sprall 
6.35 Pirata & Piloto (R) 
6.45 Octonauterna (R) 
7.00 Regnbågsstadens hjälte (R) 
7.10 Fåret Shaun (R) 
7.20 Partytältet (R) 
7.40 Katten i hatten vet allt om  

ditten och datten (R) 
7.50 Ax till max 
8.00 Anden i lampan (R) 
8.15 Pyjamashjältarna (R) 
8.25 Masha och björnen (R) 
8.30 Pippi Långstrump (R) 
9.00 Teckenlådan (R) 
9.15 Lille Roy (R) 
9.30 Regnbågsstadens hjälte (R) 
9.40 Fixarna (R) 
9.45 Superkrypen (R) 
10.00 Pirater i huset intill (R) 
12.35 Djungelboken (R) 
12.45 Sommarlägret (R) 
13.00 Blinky Bills bravader (R) 
13.10 Fixarfesten (R) 
13.30 Coronasnack 
13.45 Ranchen (R) 
14.10 Thunderbirds 
14.30 Backstage (R) 
14.55 MI High (R) 
15.25 Blue water high (R) 
15.50 Piratöarna (R) 
16.15 100 saker att göra före  

high school (R) 
16.35 Tre vilda vänner (R) 
16.50 På riktigt!? (R) 
17.00 Ett fall för KLURO (R) 
17.10 Pirata & Piloto (R) 
17.20 Alfons Åberg (R) 
17.30 Välj en färg 
17.40 Badsmart - lätt version 
17.50 Hur vet du det? (R) 
17.55 Läsa med (R) 
18.00 Bolibompa (R) 
18.15 Kerstins kanin (R) 
18.20 Bing (R) 
18.30 Andys förhistoriska äventyr (R) 
18.45 På riktigt!? (R) 
19.05 Ett fall för KLURO (R) 
19.15 Lilla Aktuellt 
19.25 Leonardo (R) 
19.55 Larva (R) 

MEZZO

6.11 Pedrito Martinez - Banlieues Bleues. 
8.30 Romeo and Juliet, by Julien Lestel - 
Opéra de Marseille. 10.00 Puccini choreo-
graphy by Julien Lestel - Opera of Marseille. 
12.30 Carmen by Bizet at the Opéra Royal de 
Wallonie-Liège. 15.27 Daniel Barenboim 
plays Beethoven’s Piano Sonata No. 31. 
16.30 Prokofiev’s Betrothal in a. 20.30 René 
Jacobs conducts Mozart’s Requiem at the 
Philharmonie de Paris. 22.00 Jean Gilles: 
Messe des morts, by Skip Sempé - Misteria 
Paschalia. 23.30 Roberto Negro DADADA 
with Emile Parisien and Michele Rabbia - Euro-
pa Jazz. 0.00 Marc Ducret Solo et Samuel Bla-
ser Trio - Jazz Fest Sarajevo. 

0.00 How I met your mother (R) 
Amerikansk komediserie från 2008. 

1.00 Family guy 
Amerikansk animerad komediserie 
från 2015. 

2.00 American dad 
Amerikansk animerad komediserie 
från 2013. 

2.55 2 1/2 män (R) 
Amerikansk komediserie från 2013. 

3.40 Buffy the vampire slayer (R) 
Amerikansk fantasyserie från 1998. 

4.25 Damien 
5.10 American dad (R) 

ANIMAL PLANET

6.00 Dogs 101: New tricks. 6.25 Crikey! It’s 
the Irwins. 7.15 My cat from hell. 8.05 Pit 
bulls & parolees. 8.55 Animal cribs. 11.25 
Keeping up with the Kruger. 12.20 How do 
animals do that. 13.15 Dr Jeff: Rocky Moun-
tain vet. 14.10 The vet life. 15.05 My cat 
from hell. 16.00 Treehouse masters. 16.55 
Wildest Indochina. 18.45 Wildest islands of 
Indonesia. 19.40 Alaska monsters. 20.35 
Zombie Sharks. 21.30 Pit bulls & parolees. 
22.25 Animal cribs. 23.20 Amanda to the res-
cue. 0.15 Dr Jeff: Rocky Mountain vet. 1.00 
Monsters inside me. 1.45 Lone Star law. 2.30 I 
was prey. 3.15 The Crocodile Hunter: Best Of 
Steve Irwin. 4.00 How do animals do that. 

Dagens tv-tips. SVT1 22.25

Clara Henry tillbaka som falsk gymnasist

Ellen (Clara Henry), 26, har alltid haft svårt att slutföra saker. Men nu är 
hon fast besluten att gå ut gymnasiet – med falskt personnummer. I andra 
säsongen av komediserien är det bara en termin är kvar till studenten. 
 ”Sjukt oklar”, SVT1 22.25

25 % RABATT  
PÅ SERVICE.
Boka enkelt på  
skodastockholm.se/boka-service
Ange rabattkod SERVICE25.

Läs mer på skodastockholm.se

Bränsleförbrukning blandad körning från 5,7 l/100 km, CO2-utsläpp 130 g/km (WLTP).

NYA OCTAVIA.
Provkör den idag.

OCTAVIA COMBI STYLE TSI 150 HK
Privatleasing fr. 3 645 kr/mån
Inkl. service, drag- och värmarepaket 

Läs mer på skodastockholm.se
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Måttlig

Dagens namn: Märta och Märit

Dagens datum
Den 11 maj 1720 föds Hieronimus Carl Frie-
drich Freiherr von Münchhausen i Hannover. 
Som vuxen blir han som Baron von Münchhau-
sen känd som passionerad jägare och gladlynt 
sällskapsman med en förmåga att vid glaset 
berätta de mest groteska och fantasifulla 
anekdoter från sina jakter och krigsäventyr.

Kåseriet.

P
åverkansoperationen för att inför-
skaffa en coronakatt går in på sin 
tredje vecka. 

Det började när jag oförsiktigt 
uttalade inför min fru att det kanske 
finaste ljudet som finns är när man 

gnuggar en kattunge bakom örat och den spin-
ner. 

Den är egentligen för liten för att spinna, så 
den knarrar och ibland spinner den så mycket 
att hela dess lilla kropp vibrerar och man blir 
orolig att den sköra, storögda pälsbollen ska gå 
i kras. 

Men den flödar över av kärlek och trygghet 
och då måste den få spinna, även om den inte 

riktigt lärt sig hur man 
gör.

Jag borde ha vetat 
bättre än att blotta mig 
på det sättet inför en 
person som uppenbart 
väntat i tjugo år på att 
sätta in stöten.

– Ja, varför inte, sa 
min fru med spelad 
nonchalans. En katt 
kanske vore trevligt.

Hon lurade mig inte 
för en sekund. 

– Vi har ju pratat om att skaffa hund, sa min 
fru.

– Ja, när vi blir äldre-äldre, sa jag. 
– I sextioårsåldern, sa hon.
Jag såg ljuset i hennes ögon och jag kommer 

nu få ägna månader, kanske år, åt att försöka 
släcka det.

Ryktet om en annalkande coronakatt nådde 
juniorerna och det uttalades en omväxlande 
blandning av hot och löften om vad som skulle 
inträffa om det inte dök upp en kattunge (hot) 
eller om det dök upp en (löften). 

Jag fick bara stopp på den ungdomliga entusias-
men genom att säga att vi naturligtvis kan skaffa 
en coronakatt, men bara om de går med på att 
släppa ut den i skogen när karantänen är över. 

De gav mig en förfasad blick och jag lät mig 
inte förledas att säga att jag bara skojade. Ända 
sedan jag smäckte en inkräktande sork i huvu-
det med en spade betraktas jag som mördaren 
i vår familj och det här var det perfekta tillfället 
att utnyttja mitt hårdföra rykte. 

Det värsta med alltihop är att min fru vet att 
det är jag som är djurvännen i familjen: Det är 
jag som rätar upp skalbaggar som hamnat på 
rygg, jag som flyttar på larver som riskerar att 
trampas ner på asfalten, det var jag som gav den 
stora svarta katten som verkade ha gått vilse 
intill vår sommarstuga mjölk och leverpastej. 

Och det var jag som räddade måsungen 
från kvarterets hungriga katt, svepte in den i 
en handduk och lät den bo (och bajsa) på vår 
balkong tills den blev stor nog att flyga på egen 
hand.

Jag saknar Måsart ibland. ( Ja, jag döpte den. 
Stäm mig.)

Nu ska jag bara intala mig själv att jag inte 
behöver den oändliga kärleken och närheten 
som bara en liten, fluffig, gråspräcklig kattunge 
kan ge. 

Augustin Erba
augustin.erba@dn.se

_
... det här var 
det perfekta 
tillfället att 
utnyttja mitt 
hårdföra 
rykte. 

Augustin: Jag kämpar 
emot att  
skaffa en  
coronakatt

Nam
n och Nytt i DN sedan 1909

R
edaktör: M

åns W
allgren. E-post: non@

dn.se. Telefon: kl 13–15: 08-738 10 19

Om en daglig poetisk rapport
 ○Rapporten är på fem minuter. 

För många i skärgården har den 
sin givna plats. Örskär, Harstena, 
Järnäsklubb, Pite-Rönnskär, Röd-
kallen ... 

Vilken särskild känsla skapas 
inte när dessa namn läses upp. 
Crescendot är – om inte för Bjurö-
klubb, Storön och Kemi Fyr, som 
ligger längst i norr – kanske fyrarna 
ute i havsbandet med de vackra 
namnen Syd Utsira, Skags Udde.

Läst med handfast röst. Namn på 
namn.  Ibland läggs ett och annat 
till, som exempelvis vintertid: ” Ett 
istäcke täcker hela inre av norra 
Bottenviken”. Ibland något om en 
isbrytare och något om Kvarken.

Rapporten kan ge en påminnelse 
om Monica Törnells suggestiva 
, ”En vintersaga”. Sjöväderrap-
porten är också en berättelse, om 
denna norra del av Europa – på 
samma vis som Monica Törnells 
berättelse är om Sverige. 

En gång i tiden förekom börsrap-
porten. Susanne Palm från TT het-
te hon som brukade läsa om hur 
det gick för aktierna. Om kurserna. 
Om dollars ställning i världen.  

Få se nu hur länge vi får ta del 
av rapporterna från Norrköping. 
Om Landsort, Ölands norra udde, 
Hammerodde, Örskär, Utklippan, 
Hoburg och Syd Utsira.

Redan har något skett. SMHI:s 
rapporter har blivit färre. Förr gick 
rapporten också fem i åtta på mor-
gonen – nu ersatt av kultur, fast 
denna rapport också är kultur.
Staffan Ringskog 

Sak i rätt
 ○År 1968 arbetade jag som tings-

notarie vid Västerås rådhusrätt, 
numera Westmanlands tringsrätt. 
Stadens bildade borgmästare 
– hans bror var medlem i Svenska 
Akademien –  var domstolens ord-
förande i ett  brottmål och jag satt 
bredvid som notarie och protokoll-
förare med de nio nämndemännen. 

Efter ett förhör frågade domaren 
ett vittne om hans yrkande om er-
sättning och följande utspann sig. 

– Jag vill ha 500 kr. 
– Men 500 kr är ju oerhört 

mycket för en dag, vad arbetar ni 
med? 

– Jag är chaufför i Konsum. 
– Men 500 kr tjänar ju inte ens 

jag på en dag. 
– Då tycker jag att domaren skall 

börja på Konsum!!
Göran Walander, Lidingö

Spel på distans
 ○Varje år har vi en påskturnering 

i tärningsspel. Det här året blir det 
på distans. Det fungerar lika bra.
Jerker Norlander, Grebbestad

 ○Hela familjen fick tärningsvärk 
av allt yatzyspelande.
Erik Kullgren, Ljungskile

Rödkallen i Luleås skärgård, Sveri-
ges torraste plats.

Foto: Hanna Eriksson

Rebus, rebus på sidan här
○○Strykjärnsrebusen härom veckan 

fick mig att minnas en rebus jag 
träffade på för mycket länge sedan:

      é
Lösningen till den var ”Nykter-

hetsvännens aftonmåltid”. Inte 
helt enkel att förstå.
Lasse Dahlman, Sollentuna

NoN: Svar längst ned i smalspalten.

Inte alla träskallar som håller två 
meters avstånd. Trångt i tall- 
skogen i Tallkrogen.  M&M

Rebussvar: supé utan  sup
 Teckning: Barbro Ingvaldsson

Barbros bilder. Barnängsbryggan 2020.

Må bylingen 
ta stylingen.

Är den ena 
vågen den 
andra lik?

Vår kompis 
Bosse jobbar 
med ekonomisk 
rådgivning. Vi 
kallar honom 
Placebo!
Anders i Sigtuna


