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Krishantering.

Vår sorg 
försvinner 
aldrig

Lisa Magnusson
Ledarskribent
lisa.magnusson@dn.se

V
ad ska du göra sedan, när allt 
det här är över? Länge ställde 
jag den frågan till folk, jag 

kunde inte låta bli. Alla ger ju så ljuv
liga svar: De ska träffa sina föräldrar 
och sina vänner, kramas, trängas i 
barer, hångla med främlingar, åka 
tåg, gå på bio, teater, fotboll, konser
ter, ha stor middag, extra allt.

En bekant skrev häromdagen att 
han drömde om sen eftermiddag 
med ett kompisgäng på någons 
lantställe, ”när nån öppnar en flaska 
vin, lite chips kommer fram, nån 
kanske kastar frisbee. När alla bara 
liksom är”. 

Åh ja, det drömmer jag också om! 
Inte för att jag ens känner någon 
som har ett lantställe, men jag får 
en sorts fantomlängtan efter själva 
stämningen – att ha andra omkring 
sig, i loj bekymmerslöshet.

Och det kommer att komma en 
dag för allt det där sedan, eller för en 
version av det. Men vi kommer inte 
att kunna gå tillbaka till livet före. 
Före är borta. Nora McInerny vet allt 
om det. 

För sex år  sedan genomgick hon en 
sorts supertrauma: Medan hennes 
man var svårt sjuk i cancer dog 
deras bebis, och bara några dagar 
senare dog hennes pappa. Och så 
till sist även hennes man. Nu driver 
hon podcasten ”Terrible, thanks for 
asking”, dit hon bjuder in personer 
med olika sorters sorg och i olika fa
ser av sorg, inga tankar och känslor 
är tabu. 

Hon understryker att livet fortsät
ter – men det gör sorgen också. 
Den blir en del av en, även om den 
inte behöver definiera en. Och det 
är ju egentligen bara logiskt: Ingen 
förväntar sig att någon ska ”komma 
över” kärleken till sina anhöriga, så 
varför skulle man ”komma över” 
sorgen i att förlora dem? 

Detsamma gäller förstås oss 
nu när vi är mitt uppe i en dödlig 
pandemi: Katastrofen kommer inte 
att vara för evigt. Vi kommer att gå 
vidare, men inte från sorgen över 
vad vi förlorat, utan med den. In i en 
ny normalitet. 

Den som i början 
av året hade satsat 
pengar på att vårens 
stora politiska strid 
skulle handla om vi
rustestning hade san
nolikt fått mångdub

belt tillbaka. Det var innan dödsfallen 
börjat stiga, statsepidemiologer blivit 
rikskändisar, WHO sagt ”testa, testa, 
testa” och Moderaterna framstått som 
Sveriges mesta testparti.

Det var även innan det blev uppen
bart att Sverige saknar samordning 
som säkerställer att olika nivåer och 
instanser vet hur de andra jobbar och 
vilken kapacitet som finns. Inte minst 
när det gäller testning.

Det framgår  i ett reportage som  
Expressen publicerade i lördags (16/5). 
Där beskrivs hur Folkhälsomyndig
heten på regeringens uppdrag tog fram 
en strategi, fixade laboratoriekapacitet, 
trodde att det var klart och inte förstod 
varför regionerna inte satte i gång. 
Svaret var bland annat att regionerna 
varken uppfattade syftet eller vem som 
hade ansvaret. Men det fanns även 
maktkamper inblandade, både mellan 
höger och vänster, och en som bottnar 
i att regionpolitiker inte gillar direktiv 
ovanifrån, vilket Folkhälsomyndig
heten sannolikt inte insett vidden av.

”De vet ju inte det vi vet: att man 
måste ringa och tjata på SKR dag ut och 
dag in för att något ska hända”, förkla
rar en person i Regeringskansliet.

I stället för  att peka finger åt att 
Folkhälsomyndigheten inte har koll 
på det politiska spelet, eller skärpa 
statens kontroll över regionerna, vilket 
Socialstyrelsens generaldirektör Olivia 
Wigzell övervägde i en DNintervju på 
söndagen, är strandandet en signal 
om att det är dags att se över helheten. 
”Det intressanta i en kris är hur hela 
systemet presterar tillsammans, inte 
respektive organisation”, som Wigzell 
uttrycker saken.

Lösningen är att skrota regionerna, 
varpå ansvaret för sjukvården, inklusi
ve de försummade krislagren, överförs 
till staten. Det finns inget som försvarar 
att ha kvar ett system där den situation 
som skildras i Expressen kan uppstå 
mitt i en kris: ”På riksnivå tjatar en 
moderat partiledare på ett socialdemo
kratiskt statsråd som tjatar på moderata 
regionråd, som rycker på axlarna.”

Samma brister  i kedjan finns mellan 
staten och kommunerna. I mitten av 
april sa statsepidemiolog Anders Teg
nell att det stod klart att Sverige fått in 
smittan på äldreboenden, med tillägget 

(DN 14/4): ”Det är inte ett misslyck
ande för strategin, men för vårt sätt att 
skydda våra äldre.”

Det hade möjligtvis varit sant om inte 
Sveriges strategi bland annat just gått 
ut på att skydda riskgrupperna. Om 
inte äldreforskaren Ingmar Skoog bara 
några dagar senare slagit fast att ”alla 
som kan något om åldrande visste att 
det skulle bli så här” (TT 17/4). Och om 
inte Olivia Wigzell pekat ut skyddandet 
av äldre på särskilda boenden, bered
skapen i regioner och kommuner, och 
den otydliga ansvarsfördelningen, som 
tre områden där Sveriges hantering av 
coronapandemin har brustit. 

Ett exempel är att det dröjde en  
månad från att Socialstyrelsen fick  
i uppdrag att hjälpa kommuner med 
skyddsutrustning tills det fungerade 
(DN 17/4). 

Sammantaget visar  det att den svenska 
strategin inte verkar ha baserats på 
hur det är – utan på hur man tycker att 
det borde vara. För man kan inte skilja 
Sveriges strategi från den verklighet 
som finns runt om i landet. 

Om kommunerna och regionerna 
inte kan leva upp till strategin, måste 
strategin anpassas efter kapaciteten  
i kommunerna och regionerna.
DN 18/5 2020

Ledare: Sveriges strategi  
bygger på önsketänkande

OBEROENDE 
LIBERAL

Sveriges 
strategi går ut 
på att skydda 
riskgrupper.
 Foto: Anna-Lena 
 Wejderman

Corona.

_
Lösningen 
är att  
skrota  
regioner-
na, varpå 
ansvaret 
för sjuk-
vården, 
inklusive 
de för-
summade 
krislagren, 
överförs 
till staten. 



•A1

Skanna QR-koden 
med din swish-
app och ge ditt 
bidrag.

Nu genomför Frälsningsarmén flera åtgärder, på många orter, för att 

stötta de mest utsatta i samhället. Behövande får mackor, kaffe och 

middagar att ta med. Äldre får stödjande telefonsamtal och hjälp med 

mathandling och på våra akutboenden får hemlösa sängplatser under 

längre tid än annars.

Hjälp oss lindra
konsekvenserna av covid-19
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Gunnar Jonsson
Ledarskribent
gunnar.jonsson@dn.se

Z
hao Lijian skrädde inte 
orden. Det som hänt var 
oerhört, ett utslag av kalla
krigsmentalitet och McCar
thyism, ja en ”eskalering av 
det politiska förtrycket av 

kinesiska medier”, dundrade utrikes
ministeriets talesman i Peking.

Ilskan hade utlösts av USA:s nya 
föreskrift om att kinesiska journalister 
måste ansöka om nytt visum efter 90 
dagar i landet. Obekvämt, förstås. 
Men Zhao Lijian tycktes ha glömt bort 
att Kina redan har kastat ut de stora 
amerikanska tidningarna ur landet, 
och portat europeiska reportrar på 
löpande band. Och ska sanningen 
fram är trots allt kommunistdiktaturen 
världens i särklass största förtryckare 
av kinesiska röster.

Konflikten är inte ny, men har fått 
bränsle av propagandakriget om 
corona pandemin.

Få tvivlar på  att viruset uppstod i 
staden Wuhan. Att Kina sedan försökte 
tysta läkare och andra som slog larm, 
och fördröjde informationen till om
världen, är ingen hemlighet. Kinesiska 
diplomater och nättroll sprider ändå 
myter om att coronasmittan emanerar 
från USA. President Donald Trump och 
hans administration hävdar för sin del, 
utan bevis, att det onda tillverkats i 
något kinesiskt laboratorium.

I antalet döda leder USA över
lägset mot Kina. Regimen i Peking 
bytte mörkläggningstaktiken mot 

en drakonisk stängning av drabbade 
områden, och fick ned antalet fall med 
auktoritära metoder. Trump vacklade 
från att förlöjliga riskerna till att spela 
krigs president, ackompanjerat av 
hemgjorda konspirationsteorier och 
mirakelkurer. Resultatet blev ett in
effektivt, tragiskt sammelsurium.

Nu verkar Trump ha fastnat för att 
anklaga kineserna för att över 80 000 
amerikaner har avlidit. Underhuggare 
och republikanska kongressledamöter 
talar om stämningar mot Kina, skade
ståndskrav och diverse fantasifulla 
bestraffningar. I Peking är det hyste
riska tonläget inte lägre. Och Kommu
nistpartiet skulle självklart aldrig tillåta 
en seriös internationell granskning av 
coronans ursprung.

Pandemin borde ha  genererat globalt 
samarbete, om vaccin, om andra forsk
ningsinsatser, om gemensamma tag 
mot de förödande ekonomiska följd
verkningarna. Tvärtom har världen 
glidit isär ytterligare.

I januari ingicks en tillfällig vapen
vila i det handelskrig mellan USA och 
Kina som pågått i nästan två år. Peking 
lovade att öka importen av jordbruks
produkter, bilar och allt möjligt, 
och dessutom att skydda utländska 
patenträttigheter lite bättre. Mycket 
var gamla utfästelser i recyclade kläder, 
men lugnet var tänkt att säljas som en 
framgång i det amerikanska president
valet i höst.

Uppgörelsen lever tills vidare, men 
farligt. Trump försöker redan måla ut 
sin utmanare Joe Biden som tidernas 
Kinakramare, och besvaras med på
minnelser om hur presidenten tidigare 
smörat för Xi Jinping. Arbetslösheten 
skenar i USA på grund av coronaviru
set, och kommer att användas som 
slagträ mot motståndarlägret – men 
också i ett slags enighet mot Kina.

Detta kan inte avfärdas som kam

kompromissa bort. Det gäller förföljel
sen av uigurer och det militära hotet 
mot Taiwan, likaväl som kinesiska 
teknikstölder och exportsubventioner.
USA, EU och andra demokratiska 
marknadsekonomier har en gemensam 
uppgift. Kruxet är att det inte går att lita 
på Trump. När han inte pratar strunt 
om coronaviruset gapar han om ”Ame
rika först”. När målet borde vara att få 
Kina att följa regler är USA:s president 
ute efter att riva ned alla regelverk.

Pandemin är allvarlig nog som hälso
fara för människan. Men infektionen 
kan också göra ett redan kallt krig till 
något betydligt febrigare.

Stormakternas propagandakrig 
är en tävling i misslyckanden

panjfloskler. Systemkonflikten fanns 
långt före pandemin, och är inget 
påhitt av Trump. I takt med att Kinas 
andel av världsekonomin har ökat, har 
också dess anspråk vuxit. Makt proji
ceras inte bara i Öst och Sydkinesiska 
havet, utan allt längre utanför gränser
na. Och Peking tenderar att bemöta all 
kritik i falsett, som oförlåtlig inbland
ning i landets inre angelägenheter.

Kinas modell är en kommunistisk 
diktatur med staten som motor och ro
der i ekonomin. Precis som under det 
gamla kalla kriget med Sovjet finns det 
strategiska och ideologiska skillnader 
som USA och den fria världen inte kan 

Världen, tolkad  
i Berlin.  
 Foto: Markus 
 Schreiber/AP

Pandemin.

Sportserier.

Fotboll är rötter och traditioner, basket är stjärnor och pengar

Erik Helmerson
Ledarskribent
erik.helmerson@dn.se

V
ad är fotboll när den är som 
bäst? Den är rötter och traditio
ner, den är stolthet över en stad, 

en stadsdel, ett kvarter. 
Den är att ena dagen sitta och dregla 

i en förematchenglass med sin pappa 
eller mamma och dennes vänner, alla  
i likadan halsduk, och nästa dag sitta 
där själv, nu med en öl, och förundrat 
titta på barnet som har samma efter
namn som man själv och äter samma 

glass. Innan man tillsammans går och 
ser samma lag som ens farföräldrar och 
kanske deras föräldrar gjorde. Rötter 
och traditioner.

Vad är basket när den är som sämst? 
Pengar och stjärnor.

Det är två aktuella  Netflixserier som får 
mig att jämföra, men också begrunda 
vad fotbollen är på väg att bli. Och hur 
mycket jag avskyr det. ”Sunderland 
’til I die” handlar om fotbollslaget med 
samma namn. ”The last dance” om 
basketlaget Chicago Bulls.

Den förra kretsar till stor del kring 
supportrar, om människor som älskar 
sitt lag och sin stad och om hur mycket 
laget och staden hör samman. Prästen 
predikar om fotboll, fans som aldrig 
lär sig, tror att just detta ska bli bästa 
säsongen någonsin, vuxna mäns tårar – 

av glädje eller sorg – rinner via skägget 
ner i deras pint.

”The last dance” handlar om pengar 
och stjärnor. Jag var nära att stänga 
av redan första gången jag hörde dem 
säga inte ordet ”lag” utan ”franchise” 
(varumärke eller affärskoncept). Men 
det är ju så det funkar, ett lag kan köpas 
upp och emigrera till en helt annan 
stad som vilket företag som helst.

Visst finns det supportrar i ”The last 
dance”, men om dessa inte heter Barack 
Obama (som intervjuas i serien) blir fan
sen bara en kuliss till ytterligare en devot 
observatör som berättar vilken magnifik 
stjärna han var, den där Michael Jordan.

Nu hör jag två  invändningar.  Basket är 
en svart kodad sport – finns det rasism 
i sågandet? Och: ”Men fotbollen då, 
skulle den inte vara kommersiell?”

På A svarar jag att denna text precis 
lika gärna hade kunnat handla om 
ishockey, en aktivitet som skrattar åt att 
tennis har mage att kalla sig ”den vita 
sporten”.

På B är svaret att just detta är min 
poäng. Ärkekommersiella krafter har 
fotbollen i ett strupgrepp och år för år 
vrider de åt hårdare. 

Det finns motståndsfickor, och ofta ser 
de ut exakt som männen och kvinnorna 
som älskar och lider med sitt lag i ”Sun
derland ’til I die”. Men jag undrar hur 
uthålliga de orkar vara. Fotbollen piskas 
med sedelbuntar mot franchisetänkan
det, Zlatan köper in sig i Hammarby, 
ungarna håller inte på Malmö FF eller 
Rosenborg utan på Messi och Ronaldo. 

Den dag Sunderland byter namn till 
Red Bull och flyttar till Brighton dör  
ytterligare en liten bit av världens själ.

_
Ärkekom-
mersiella 
krafter har 
fotbollen 
i ett strup-
grepp, år 
för år vri-
der de åt 
hårdare. 
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Försvarsmakten har 
redovisat utredningen 
om ”den falske of
ficeren” (NN). Tyvärr 
är den ofullständig 
och i vissa avseenden 

direkt missvisande för allmänheten. 
NN har bland annat vid flera tillfällen 
anställts som reservofficer utan rätt 
bakgrund eller utbildning. De lagstad
gade säkerhetsprövningarna har i vissa 
fall inte genomförts och när så skett, 
kan de ha varit bristfälliga. Både de 
övergripande slutsatserna och analy
serna kan missleda allmänheten att tro 
att några större fel eller lagbrott inte 
har skett. Ett antal chefer anses ha age
rat felaktigt men inget ansvar utkrävs.

När NN antas till en Natokurs sker det 
utan att hans bakgrund kontrolleras 
och trots att en säkerhetsrapport om 
NN har inkommit. Ingen görs ansvarig 
för att NN utan säkerhetsprövning, 
anställs vid insatsen i Mali (Mali 12). Att 
anställningen till Malistyrkan görs utan 
säkerhetsprövning är särskilt allvar
ligt, eftersom Försvarsmakten har 
bedömt Maliinsatsen som kanske det 
farligaste och mest riskfyllda uppdrag 
som Försvarsmakten har genomfört 
på många år. En opålitlig illojal person 
med felaktig kompetens på en ledande 
befattning hade kunnat för orsaka stor 
skada för svenska soldater.

NN utses även till  svensk samverkans
officer vid Natohögkvarteret (Shape) i 
Mons Belgien. Det är inte redovisat vem 
som felaktigt konstituerar honom till 
överstelöjtnant. Nato har förmodligen 
avkrävt Försvarsmakten ett så kallat 
”personal security clearance”. Det är ett 
intyg som garanterar att innehavaren är 
pålitlig. Vem som undertecknat beslutet 
vill inte Försvarsmakten uppge.

Det är ett känt faktum att Bryssel är 
ett av världens spioncentrum. Vilka 
personer som NN fraterniserat med 
i Bryssel är inte känt. På grund av 
arbetsuppgifterna vid Nato och med 
svensk kryptohantering, kan NN ha 
kännedom om mycket sekretessbelagd 
verksamhet. Han hävdar själv att han 
”varit med om att utveckla de funktio
ner som skyddar de mest skyddsvärda 
uppgifter som staten har, samt testat de 
mest skyddsvärda systemen i Sverige 
ur säkerhetssynpunkt”.

Det är en väl känd omständighet, att 
en sådan erfarenhetsbakgrund, är skäl 
för en främmande underrättelseorga
nisation att närma sig personen i fråga. 
Vilken information han omedvetet, vid 
så kallad dold utfrågning, har lämnat, 
vet vi ingenting om.

I medier har överbefälhavaren och 
Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef 
(C Must) framfört att Försvarsmakten 
inte lidit någon skada. Om yttrandena 
inte är aningslösa, så är de olycksaliga 
för den just då startade utredningen. 
Det krävs stor integritet, kunskap och 
mod, för utredaren att komma fram 
till ett annat resultat än vad Försvars
maktsledningen implementerat hos 
medierna. Följaktningen blir bedöm
ningen att ingen sekretessbelagd 
information har röjts. Försvarsmakts
ledningens påståenden blir verklighet, 
utan att någon närmare fackmässig 
prövning och analys redovisas.

Vad NN kan göra med den hemliga 
information som han erhållit vet vi inte. 
Därför måste Försvarsmakten göra en 
skade alternativt menbedömning på 
den sekretessbelagda information som 
han tagit del av. Kanske borde det även 
juridiskt prövas om han gjort sig skyldig 
till obehörig befattning med hemlig 
uppgift, då vi inte vet vilket syfte han har 
haft med sin ”karriär”. Ett syfte kan ha 
varit att samla information för så kallade 
”rainy days”. Det var vad spionen Stig 
Bergling gjorde med kvalificerat hem
liga uppgifter, som senare mot betalning 
överlämnades till Sovjetunionen.

Det är anmärkningsvärt  att samtals
uppteckningarna med NN inte finns be
varade, eftersom det där kan ha fram
kommit pinsamheter och klargöranden 
om felaktigheter som chefer har begått, 
som Försvarsmakten kan misstänkas 
för att inte vilja offentliggöra.

Trots att ärendet inkommer som ett 
säkerhetsärende är det inte Försvars
maktens säkerhetsskyddschef (C Must) 
som får uppdraget att hantera ärendet 
utan kommunikationsdirektören. Det 

är ett märkligt beslut. En kommunika
tionsdirektör ska enligt min uppfatt
ning kommunicera en färdig utredning 
och inte leda verksamheten. Ärendet 
borde handlagts av C Must med hjälp 
av Musts säkerhetskontor.

Den som deltar i säkerhetsklassad 
verksamhet ska säkerhetsprövas. Utre
daren hävdar att registerkontroller har 
genomförts. Någon detaljredovisning 
finns inte. Vilken kvalitet och hur de 
viktiga personbedömningarna har ge
nomförts, eller om de alls har genom
förts, framgår inte av utredningen. De 
chefer som inte fullgjort sina skyldig
heter med säkerhetsprövningen bryter 
mot säkerhetsskyddslagen, vilket kan 
äventyra personalens säkerhet. Att 
Försvarsmakten väljer att inte utkräva 
ansvar stärker inte allmänhetens för
troende för Försvarsmakten.

Försvarsmakten är enligt säkerhets
skyddslagen en tillsyningsmyndig
het för ett stort antal myndigheter. 
Försvarsmakten ska vara en förbild för 
andra myndigheter i avseendet att följa 
säkerhetskyddslagen och säkerhets
skyddsförordningen, samt att utreda 
säkerhetsincidenter och kunna utkräva 
ansvar om någon chef utsätter personal 
för risk genom att inte följa regelverket. 
Försvarsmakten klarar i detta fall, vare 
sig av det ena eller det andra, vilket är 
beklagligt.

Jag förutsätter att Försvarsmaktens 
säkerhetsskyddschef (C Must) har tagit 
del av utredningen innan den fastställ
des. Det innebär att C Must har ett stort 
ansvar för de brister som finns i utred
ningen samt för de åtgärder och det 
utkrävande av ansvar som inte skett. 
För att öka säkerhetsmedvetandet 
inom Försvarsmakten krävs en tydlig 
signaleffekt, bland annat genom att 
utkräva ansvar för de som gjort fel.

C Must har, trots erhållen informa
tion om NN, inte tagit sitt ansvar och 
agerat med tillräcklig kraft och snabb
het för att säkerställa att utredningen 
genomfördes på ett grannlaga sätt. Det 
är ödets ironi att ”den falske officeren” 
har varit anställd på det kontor inom 
Must, det militära säkerhetskontoret, 
som har till uppgift att avvärja säker
hetshot och infiltrationsförsök gent
emot Försvarsmakten. Beror det kan
ske på ovilja att agera mot en kamrat 
som alla tycker om och har förtroende 
för? Försvarsmakten verkar ha glömt 
bort ett gammalt valspråk: ”Förtroende 
är bra – kontroll är bättre.”

Försvarsmaktens  värdegrund poäng
terar att myndighetens agerande ska 
präglas av en stark vilja till handling, 
öppenhet och uppriktighet samt 
tydlighet i sitt sätt att kommunicera. 
Vidare ska man säga som det är, utan 
att försköna och dölja verkligheten. 
Försvarsmakten ska ha ett högt sä
kerhetsmedvetande och ingripa mot 
missförhållanden.

Allmänheten har rätt att få reda på 
om Försvarsmakten i detta fall har levt 
upp till sin värdegrund. Vi har rätt att 
få reda på vad som hänt, vem som har 
gjort fel och vilket ansvar som utkrävs. 
Utredningen bör därför kompletteras 
alternativt göras om och redovisas 
för allmänheten med största möjliga 
öppenhet. Undertecknad har ställt 23 
frågor till utredaren, som skulle kunna 
klarlägga brister i utredningen samt 
beskriva hur ärendet handlagts. Ingen 
av frågorna har besvarats.

Om Försvarsmakten själv inte har för 
avsikt att göra en ny utredning, uppma
nar jag våra försvarspolitiker att agera 
så att ett klargörande sker.  

”Utredningen om den falske 
officeren måste göras om”

Försvarsmaktens utredning om fallet med den falske officeren 
är ofullständig och i vissa avseenden direkt missvisande. Både de 
övergripande slutsatserna och analyserna kan missleda allmänheten att 
tro att några större fel eller lagbrott inte har skett. Ett antal chefer anses 
ha agerat felaktigt men inget ansvar utkrävs, skriver Lennart Ohlsson.

Försvarsmakten.

DN. 
DEBATT 
20200515

Bakgrund. 
Den falske 
 officeren

○○Den falske of-
ficeren har i över 
ett årtionde fått 
ledande och käns-
liga uppdrag inom 
Försvarsmakten. 
I flera år hade han 
en civil anställning 
på en av försva-
rets känsligaste 
arbetsplatser: 
säkerhetskontoret 
på den militära 
underrätelse- och 
säkerhetstjänsten 
(Must). 

○○Mannen har ock-
så arbetat i flera 
svenska utlands-
insatser. Under en 
insats i Afghanis-
tan var han major 
och anställd som 
reservofficer.  

○○Han har även 
fått en prestigefull 
tjänst vid Natos 
militära högkvar-
ter och arbetat 
med säkerhets-
klassade uppgifter 
vid Kustbevak-
ningen, där han 
även utsågs till 
myndighetens 
kontaktperson för 
ryska säkerhets-
tjänsten FSB.

○○2019 handplock-
ades han till att 
bli stabschef för 
den svenska FN-
insatsen i Mali. Han 
påbörjade upp-
draget men kom 
aldrig i väg innan 
han stängdes av 
från sin tjänst.

○○DN avslöjade 
mannen i början 
av 2020 och 
bevisade att hans 
karriär byggde 
på falska meriter. 
Det ledde till att 
både åklagare och 
Försvarsmakten 
inledde utred-
ningar. 
Källa: DN

Lennart Ohlsson, pensionerad överste
löjtnant, tjänstgjorde 1991–2010 vid 
militära underrättelse och säkerhetstjäns
ten (Must), bland annat som chef för ÖB:s 
säkerhetskyddskontrollverksamhet, chef 
för säkerhetsunderrättelsesektionen samt 
samverkansofficer, under flera år ansvarig 
för den säkerhetoperativa verksamheten

_
Om försvarsmakten 
själv inte har för avsikt 
att göra en ny utredning, 
uppmanar jag våra för-
svarspolitiker att agera.

DN avslöjade tidigare i år att en falsk officer i årtionden arbetat inom Försvarsmak-
ten. Han har arbetat i Kosovo, Afghanistan och på Must utan att någon upptäckt 
lögnerna och fått tillgång till hemliga uppgifter om rikets säkerhet.
 Foto: Alexander Mahmoud
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I nio fall har en svensk ad-
vokat vidimerat dokumen-

ten – samma advokat återfinns i 
domstolshandlingarna kring det 
stora narkotikamålet som en av 
försvararna till 44-åringen från Es-
kilstuna.

En av direktörerna  säger till Dagens 
Nyheter att hon försökt ”säga upp 
sig från jobbet” och att hon trodde 
att hon inte längre var kvar i bola-
get. Hon uppger att hon fick erbju-
dandet att stå som ansvarig för bo-
laget från en bekant som hon inte 
vill uppge namnet på. 

– Golare får inga polare, säger 
hon.

Hon säger att hon känner flera av 
de andra direktörerna.
Vad fick du veta om bolaget?

– Det var någon import och ex-
port.
Varför var du lämplig att ha det 
uppdraget?

– Jag vet inte, först sa de att de 
ville ha en kvinna med, jag tänkte 
inte så mycket på det.
Hur mycket fick du betalt?

– Jag skulle få månadslön, men 
det har inte funkat så det var därför 
jag sade upp mig. Min dotters pap-
pa satt inne och jag hade bara min 
föräldrapenning, så jag behövde 

få pengar. De sade att det inte var 
någon fara och att de inte skulle 
erbjuda det här om det vore något 
olagligt eftersom jag har en dotter 
att tänka på. 
Det här bolaget har använts för att 
driva en sajt som lurat människor 
på jättemycket pengar.

– Jaha, oj!
Kände du till det?

– Nää. Åh, herregud!
När du fick det här erbjudande hade 
du ingen misstanke om att det var 
brott som bolaget skulle användas 
till?

– Nej, inte något brottsligt, jag 
har en dotter att tänka på.

Kvinnan berättar att hon besökte 
ett notariekontor i Eskilstuna flera 
gånger för att få dokument stämp-
lade, bland annat gällande en lokal-
hyra.
Vem var det du hade kontakt med 
då?

– Det var en ryss – det var via en 
krypterad app.
Var kom han ifrån?

– Jag vet inte riktigt var han bod-
de, han var i Stockholm. Jag hade 
inget namn, han pratade bara eng-
elska. 
Så han kontaktade dig via den ap
pen och sa vad du skulle göra?

– Ja, säger kvinnan.

Kvinnan uppger att mannen se-
dan hon ville sluta i januari inte 
längre svarar på hennes meddelan-
den.

– Han blev arg när jag sa upp mig. 
”Vet du vad det kostar att sätta upp 
ett bolag?”, sa han. Sedan slutade 
han svara, säger hon.

Bolagen skapades  från sommaren 
2018 till hösten 2019 – i flera fall på 
samma dag. DN har granskat samt-
liga 26 svenska direktörer. 19 av 
dem har brottshistorik och 21 har 
obetalda skulder hos Kronofogden, 
som mest 1,7 miljoner kronor.

Två av dem sticker ut – de är helt 
ostraffade personer med stabila in-
komster och utan skulder. När DN 
deras bolagshandlingar från det 
estniska bolagsverket visar det sig 
att de inte är äkta. Dokument från 
notariekontoret i Eskilstuna har 
förfalskats. 

– Handlingen är inte utfärdad 
av oss. Datumet stämmer inte, vår 
stämpel är svart – inte blå. Våra 
underskrifter är förfalskade, vi har 
inga dokument gällande den här 
personen, uppger notarie Maria 
Nilsson.

Personen som står registrerad 
som direktör säger att han var helt 
ovetandes om sin roll i bolaget 

fram till det att DN kontaktade ho-
nom. På liknande sätt har en annan 
svensk från en ort i Småland utnytt-
jats med falska papper från samma 
notariekontor. 

Efter DN:s avslöjande av bedrä-
gerifabriken i mars har svensk po-
lis inlett en förundersökning om 
bedrägeri. Dagens Nyheters vissel-
blåsare har lämnat över sitt mycket 
omfattande material till utredarna. 
Arne Fors på riksenheten mot in-
ternationell och grov organiserad 
brottslighet, som leder utredning-
en, säger till DN att han inte kände 
till kopplingen med de svenska 
direktörerna – men att de nu kan 
komma att utreda dem.

– Den uppgiften var ny för mig, 
säger Arne Fors.

Mattias Carlsson
mattias.carlsson@dn.se

OCCRP och Dagens Nyheter har 
inför den nya publiceringen sökt 
MIlton Group med en lång lista 
med frågor kring granskningens 
slutsatser. Mejlet skickades till den 
adress som Milton Groups vd Jakob 
Keselman själv tidigare uppgivit. 
Dagen efter att mejlet skickades 
är servern nedstängd och internet
domänen är nu borta. 

DN granskar.

Fakta. DN:s avslöjande av bedrägerifabriken

Med förfalskade handlingar blev 
svensken direktör och ägare 
till ett av bluffbolagen i Estland 
– utan att han själv visste om det. 

Men polisen vill inte ens 
försöka utreda vem som ligger 
bakom och nu kan han inte bli av 
med bolaget.

– Jag vet inte vad jag ska göra, 
det känns absurt, säger mannen 
sedan DN informerat honom om 
situationen.

 ○För över två decennier sedan 
försökte Magnus starta ett bolag i 
Estland. Affärerna blev aldrig nå-
got och bolaget lades ned. Men 
i fjol blev han på nytt direktör i ett 
estniskt bolag – utan att själv veta 
om det. Någon hade använt hans 
identitet för att skapa ett av de 60 
bolag som används för att begå om-
fattande investeringsbedrägerier 
på internet.  

Mannen är också registrerad som 
ensam ägare till ett bolag i offshore-
zonen Saint Vincent och Grenadi-
nerna i Västindien.

När Dagens Nyheter  söker man-
nen för en kommentar om bolaget 
vet han inte ens om att det existe-
rar. 

– Va? Nej, jag vet ingenting om 
det bolaget, jag har aldrig hört talas 
om det, säger han.

Dagens Nyheters,  journalistorgani-
sationen OCCRP:s och den estniska 
tidningen Eesti Päevalehts gransk-
ning visar att dokumenten som 
använts för att registrera bolaget 
i Estland är förfalskade – något som 
bekräftas av advokatbyrån Chorell 
i Eskilstuna.

Efter att Magnus fick veta att han 
utnyttjas som direktör har han an-
mält saken till polisen i både Sve-
rige och Estland. 

Men utredningarna har lagts ner. 
I beslutet från svensk polis står det 
att det är ”uppenbart att brottet 
inte går att utreda”. Från Estland 
har han fått beskedet att det är sak 
för svensk polis att utreda. 

Under tiden kvarstår  han formellt 
som både ägare och vd. 

– Jag har gett upp, jag vet inte 
vad jag ska göra. Det känns som en 
Kafka historia, jag förstår inte hur 
jag ska kunna lösa det här och bli 
avregistrerad, säger Magnus.

I fredags meddelande estnisk 
polis att de nu ska utreda de falska 
handlingarna. 

Mattias Carlsson

Han ägde ett  
bluff olag   
– utan att  
veta om det

Dagens Nyheter  
avslöjade i mars  hur 
påstådda placerare 
ringer upp pensionärer 
och lurar dem att satsa 
sina besparingar på 
falska investeringar i 
kryptovalutor.
En visselblåsare  för-
såg DN med material 

om bedrägerifabriken i 
Kiev, parallellt med sitt 
arbete i Milton Group.
DN har delat  ma-
terialet med nord-
iska tidningar och den 
ideella journalistorga-
nisationen Organized 
Crime and Corruption 
Reporting Project.

Om 
/Bitcoinbedragarna
 Alla delar i granskningen.

dn.se/om/ 
dngranskarbitcoinbedragarna

+ Följ ämnet

Många av bolagen 
är registrerade i S:t 
Vincent och Grena
dinernas huvudstad 
Kingstown, där de 
erbjuds full anony
mitet för ägare och 
styrelse. Foto: Alamy 

Alla 61 estniska 
bolag på gatan 
Roosenkransi i 
centrala Tallinn 
ägs av varsitt bolag 
registrerat på Suite 
305 i Kingstown.
Foto: Andres Putting 
/Ekspress Meedia 

Miljön inne på 
bedrägerifabriken 
i Kiev ser bitvis ut 
som vilket call
center som helst. 
Men härifrån luras 
människor över hela 
världen på allt de 
äger. Foto: DN 

Nästa uppslag: Källkoden 
som avslöjar nätverket 
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En dold kod i en av bedrägeri
fabrikens falska banker avslöjar 
ett helt nätverk av över 80 sajter 
som lovar snabba och enkla 
vinster.

Många av sajterna har använts 
för att begå grova bedrägerier 
och är svartlistade av myndig
heter över hela världen.

○○Falska sajter som utger sig för att 
vara etablerade finansiella institut, 
banker och valutahandels företag 
är grundstenen i nästan alla inves-
teringsbedrägerier.

Bedrägerifabriken i Kiev som DN 
avslöjade i mars tillsammans med 
journalistorganisationen OCCRP 
använde sig av flera olika sajter mot 
sina offer. 

En av dem kallas Vetoro Banc och 
sajten skapades av Milton Group i 
Kiev. 

Bakom sajten finns ett estniskt 
brevlådeföretag med en svensk kri-
minellt belastad kvinna som vd och 
ägare. 

Vetoro Banc  är bara en av många lik-
nande sajter som delar ett gemen-
samt upplägg. När Dagens Nyheter 
och OCCRP granskar sajten hittar vi 
spår av ett omfattande nätverk av 

sajter. Dolt i koden för webbsidan 
finns det länkar till 80 andra sajter 
med exakt samma upplägg. Inne-
håll och framtoning varierar men 
erbjudandet som de för fram är 
många gånger detsamma – ”tjäna 
pengar snabbt och enkelt”. 

Registrerings- och inloggnings-
sidorna är identiska – förutom de 
skiftande företagsnamnen som inte 
sällan är förväxlande lika riktiga fi-
nansbolag.

När vi granskar  listan över sajter 
är det också tydligt att flertalet an-
vänds för att begå brott – många är 
svartlistade av myndigheter i flera 
olika länder och på webbforum 
varnar kunder för hur de lurats. I 
listan återkommer också flera av 
de sajter som användes för att lura 
svenskar – bland annat CryptoMB, 
som användes i bedrägerierna mot 
en 67-årig pensionär från Dalarna 
som blev av med allt hon ägde och 
tvingades sälja sitt hus. 

I koden för sajterna avslöjas 
också en annan länk till männen 
bakom bedrägerifabriken i Kiev. 
Med konton i falskt namn försöker 
vi göra en insättning och spårar hur 
betalningarna går till på de olika si-
dorna. 

I 23 bekräftade fall användes en 
tjänst från det cypriotiska bolaget 
Naspay – som ägs av David Todua – 
även känd som ”fadern” till Milton 
Group i Kiev som driver bedrägeri-
fabriken. 

DN och OCCRP har upprepade 
gånger sökt Naspay för en kommen-
tar. När vi mejlar frågor kommer 
mejlet först fram – dagen efter är 
mejlserver nedstängd. Något svar 
får vi aldrig och telefonnumret till 
Cypern går inte att nå.  

I en annan del av webbsajtens 
kod finns ytterligare en ledtråd till 
hur upplägget är organiserad och 
den leder till den lilla önationen 
Saint Vincent och Grenadinerna 
– en av världens mest anonyma 
offshorezoner som erbjuder ano-
nymitet och obefintliga skatter. 
Landet är kanske mest känt som 
inspelningsplats för Hollywood-
filmen ”Pirates of the Caribbean”. 

För att  investeringsbedrägerierna 
ska fungera och ge trovärdighet an-
vänds en programvara som kallas 
Metatrader4. Med hjälp av den kan 
bedragarna simulera handel och 
skapa fiktiva vinster som får offren 
att satsa än mer pengar på de icke 
existerande investeringarna. 

DN granskar.

Koden som avslöjar nätverket

I länken till programmet, som 
finns angiven i webbsajtens kod, 
anges vilket bolag som ligger bak-
om respektive sajt. 

Vi spårar  merparten av bolagen 
till adressen ”Suite 305” Griffith 
Corporate Centre i staden Kings-
town. Bolagen används för att i 
sin tur äga andra brevlådeföretag i 
Europa. 

Mellan februari 2018 och januari 
2020 registrerades 61 bolag i Est-
lands huvudstad Tallinn som ägdes 
av ett bolag registrerade på ”Suite 
305”.  

I 26 av fallen var den uppgivna 
ägaren och vd:n svensk – något 
Dagens Nyheter och OCCRP av-
slöjat.

I Sverige pågår sedan februari en 
förundersökning om bedrägeri. Ut-
redningen leds av kammaråklagare 
Arne Fors från Riksenheten mot in-
ternationell och organiserad brotts-
lighet. Han säger till Dagens Nyhe-
ter att uppgifterna om de svenska 
direktörerna är nya för honom och 
att de nu kan komma att titta på 
kopplingen.

Mattias Carlsson
mattias.carlsson@dn.se

I källkoden till inloggningssidan 
ser man hur samma kod används på 
många olika sajter – bara ”ban-
kens” namn skiljer.

Vetoro Banc är en av sajterna som 
används av bedrägerifabriken.
 Foto: Alexander Mahmoud 

ERBJUDANDEN

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

Endast 149 kr för 6 nr    
plus handskar och sekatör 

Specialerbjudande för DN:s prenumeranter. 
Allt om Trädgård är det självklara valet för 
alla som gillar trädgård. Här får du både 
inspiration och handfasta råd. Mängder av 
vackra trädgårdsbilder väcker storslagna 
drömmar, som tidningen hjälper till att 
förverkliga. Få tips från experter och ta del av 
de bästa idéerna och de nyaste växterna och 
 prylarna som gör det gröna livet snyggare i 
trädgård, på altan och balkong.

FAKTA OM ERBJUDANDET
Ditt pris: 6 nummer för 149 kronor, inklusive 
handskar från Hestra och sekatör från Fiskars. Frakt 
49 kr.

Snabb och smidig mountainbike

Investera i denna prisvärda el-mountainbike 
– en cykel för alla underlag. Tack vare 
29-tumshjul och dämpad framgaffel tar du dig 
fram snabbt och smidigt på både grusvägar 
och stigar. Den här cykeln klarar av det 
mesta, och går att pendla med i alla väder. 
Teknisk information: hastighet 25 km/h, 
batteri 36V 10,4 Ah, laddningstid 6 timmar, 
räckvidd 4-7 mil, 8-10 växlar. Läs mer på 
dn.se/erbjudanden.

FAKTA OM ERBJUDANDET
Ditt pris: 14 995 kr (ord. pris 18 995 kr)

Duk i 100% linne från  
Lovely Linen

20% rabatt för DN:s prenumeranter. Lovely 
Linens dukar är specialtvättade för att få sin 
sköna mjukhet och moderna look. Linne är 
ett mycket slitstarkt material och blir bara 
vackrare med tiden, vilket gör att det snabbt 
blir en favorit i hemmet. Välj mellan tre 
storlekar, och nyanserna avocado, jeep green 
och natural beige. 100% europeiskt lin. 

FAKTA OM ERBJUDANDET
Ditt pris: från 880 kr + 50 kr frakt  
(ord. pris från 1 100 kr + 50 kr frakt)
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NORDAX LANSERAR:

Japp, det är sant! Och det är precis 
vad det låter som. Under sommaren 
kommer vi nämligen erbjuda ett helt 
nytt slags lån som inte alls handlar 
om pengar (vilket vi normalt brukar 
syssla med) utan om ren och skär 
pepp. Vi tänker så här, nu när beho-
vet av glada upplevelser är större än 
någonsin, har alla konserter, nöjes-
resor och sportevenemang ställts in. 
Samtidigt väntar artister och idrotts-
utövare rastlöst på att allt ska rulla 
igång igen. Så låt oss rulla igång,  
fast i mindre skala. Vi börjar med att 

låna ut RAW comedy club (ja, du 
kan alltså få låna hem RAW comedy 
club). Sen blir det Maratonlån och 
Allsångslån. Och så fortsätter vi så 
hela sommaren. 

Sådana här Pepplån kostar så klart 
ingenting, men du får gärna ge till-
baka genom att sprida glädje och 
energi bland dina nära och kära. 
Mindre depp, mer pepp helt enkelt. 
Kolla in alla våra lån och gör en an-
sökan åt dig eller någon du tycker 
om på nordax.se

*Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
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Ewa Stenberg: Det blir svårt  
för väljarna att utkräva  
ansvar för misstagen

Coronakrisen.

Vem har ansvar för bristerna 
vi sett i krishanteringen av 
 pandemin? Självkritik är sällsynt, 
det är vanligare att politiker 
skyller ifrån sig eller försöker 
dölja problemen.

J
ust nu kanske inte är 
rätt tid att peka finger 
åt varandra, sade stats-
minister Stefan Löfven 
(S) i mitten av april, 
när det stod klart att 
covid-19 spridit sig på 
många äldreboenden.

”Det är för tidigt att leta 
syndabockar”, sade Stockholms 
äldreborgarråd Erik Slottner 
(KD). ”Oavsett vem som hade 
varit ansvarig för äldreomsorgen i 
Stockholms kommun hade viruset 
kommit in på äldreboenden och 
inom hemtjänsten”, tillade han.

Han framställde det som ofrån-
komligt att många gamla dött just 
på Stockholms äldreboenden. Ingen 
kunde ha handlat annorlunda, alltså 
bär han inget särskilt ansvar.

Både statsministern och äldre-
borgarrådet är överens om att 
detta inte är rätt tid att tala om 
misstag. När man är mitt i en kris 
kan det förvisso vara destruktivt 
att gräla om vems fel det är att 
allt inte har funkat perfekt. Då får 
man gilla läget och försöka lösa 
problemen. Men ibland är svaret 
på varför det gick fel en del av 
problemlösningen. 

Det går att se tydliga misstag 
i krishanteringen.

Sverige har tillhört de länder 
som drabbats allra hårdast av 
coronaviruset, med hänsyn tagen 
till befolkningens storlek. Nästan 
hälften av alla som har dött här 
fram till slutet av april bodde på 

äldreboenden. Nästan en fjärde-
del hade hemtjänst, allt enligt en 
under sökning av Socialstyrelsen.

”Ett antal äldreboenden har 
saknat kompetens att driva verk-
samheten på ett bra sätt under 
coronakrisen”, sade Folkhälso-
myndighetens generaldirektör 
Johan Carlson i SVT:s Agenda förra 
söndagen. ”Jag är överraskad att 
det varit så stor skillnad mellan 
olika boenden.”

Här finns det uppenbart ett 
ansvar att utkräva och en läxa att 
lära.

Detsamma gäller  bristen på för-
beredelser inför krisen. En del är 
avsaknaden av skyddsutrustning, 
som ökat smittrisken för vård- och 
omsorgspersonalen. En annan är 
att Folkhälsomyndigheten bedöm-
de smittrisken fel från början, när 
den till exempel sade att det inte 
var någon fara att åka till Alperna 
på sportlov.

Norges statsminister Erna Sol-
berg har tillsatt en oberoende kom-
mission som ska granska bered-
skapen inför och krishanteringen 
under coronakrisen. Den kan följa 
krishanteringen i realtid.

Redan i krisens inledningsskede 
föreslog den tidigare moderate för-
svarsministern Sten Tolgfors något 
liknande. Förra veckan öppnade 
till sist statsminister Stefan Löfven 
för en svensk kommission. Men 
inte nu, utan när krisen är över.

Ansvarsutkrävandet får alltså 
vänta. Men hur ska det då gå till? 
Vem är egentligen ansvarig för att 
så många äldre som bott på institu-
tioner eller fått hjälp av hemtjänst 
dött? Vems fel är det att det inte 
fanns tillräckligt med skydds-
utrustning när krisen bröt ut? Att 

sjukvården och äldreomsorgen 
inte var bättre förberedda?

Svensk krishantering  vilar på 
ansvarsprincipen – den myndighet 
som i normalfallet ansvarar för en 
viss verksamhet fortsätter att göra 
det även under en kris.

Sjukvård bedrivs framför allt av 
regionerna, med region politiker 
som ansvariga. Äldrevård bedrivs 
av kommuner, eller av privata 
vårdföretag på kommuners upp-
drag. Arbetsgivare är ansvariga 
för att deras anställda är skyddade 
från smitta i sitt arbete. 

Regioner och kommuner 
skulle alltså själva ha haft lager för 
skyddsutrustning och noggranna 
planer för hur utbrott av smitt-
samma sjukdomar skulle hanteras. 
Men det hade långtifrån alla.

Regionerna i Stockholm, 
Västra Götaland och Skåne har till 
exempel, i strid med Folkhälso-
myndighetens uppmaningar, tagit 
bort kraven på att beredskapslagra 
skyddsutrustning ur sina pandemi-
planer, vilket Sveriges Radio 
avslöjat. 

När beredskapslagren inte fanns 
fick Socialstyrelsen i uppdrag att 
köpa och fördela skyddsutrustning 
till regioner och kommuner. Men 
hjälpen till kommunerna fastnade 
i byråkratin och det dröjde en 
månad innan den kom i gång, visar 
DN:s granskning.

När Eskilstunakuriren ville veta 
hur många som avlidit i covid-19 på 
boenden i hårt drabbade Sörmland 
undanhöll flera kommuner upp-
gifterna, enligt Eskilstunakuriren. 
Hur ska väljarna då kunna kräva 
ansvar?

Och är det kommunerna man 
ska ställa till ansvar, eller kanske 
den sjukvårdsansvariga regionen? 
Eller myndigheterna som skulle 
komma med riktlinjer och fick 
i uppdrag att upphandla skydds-
materiel för att fylla behoven? Eller 
är det regeringen, som ju förväntas 
styra riket? 

Det är lika svårt att reda ut som 
en garnhärva.

Den svenska  förvaltnings modellen 
har sina rötter hos rikskansler Axel 
Oxenstierna och regeringsformen 
1634. Oxenstierna var ett adminis-
trativt geni. Men det har trots allt 
hänt en del på 386 år.

Alla regeringar vet att det är ett 
getingbo att göra om samhällets 
organisation i grunden. Libera-
lerna har länge krävt att skolan 
förstatligas, Kristdemokraterna vill 
förstatliga sjukvården. Men hittills 
har det inte blivit något av det.

Regeringen Löfven försökte 
ändra regionindelningen, men 
gick på pumpen. Frågan är om 
inte regeringen börjar finna denna 
ansvarsmodell allt mer kvävande. 

”Det kommer en dag när krisen 
är över, då vi i Sverige på allvar 
behöver diskutera vårt samhälles 
brister och styrkor. Har vi orga-
niserat vårt land på bästa sätt?”, 
frågade Stefan Löfven i sitt i övrigt 
helt okontroversiella 1 maj-tal.

Ewa Stenberg
ewa.stenberg@dn.se

_
Alla regeringar  
vet att det är ett  
getingbo att göra om 
samhällets organisa-
tion i grunden.

I korthet.

Fem nya döds fall  
i covid-19 i Sverige

Folkhälsomyndighetens senaste 
statistik visar att totalt 3 679 
personer har avlidit i sviterna 
av covid-19 i Sverige, en ökning 
med fem personer det senaste 
dygnet. Totalt har 30 143 bekräf-
tats smittade av corona viruset. 
1 842 personer får eller har fått 
intensivvård. TT  

Drönare fick fast  
brottsling på flykt

Mannen körde ifrån polisen och 
drog till skogs efter att ha kört in 
i en lyktstolpe, lämnat bilen och 
sprungit därifrån.

Men Umeåpolisen hade en 
patrull som är specialutbildad 
på drönare i området, skriver 
vk.se. Med hjälp av drönaren 
kunde den misstänkte gripas. TT  

Dödshotade sin flickvän 
under vansinnesfärd

En man i 35-årsåldern körde 
slalom med bilen i uppåt 200 
kilometer i timmen på E6 i Göte-
borgstrakten med sin flickvän 
bredvid sig. ”Du och jag ska dö 
i dag”, sade han enligt kvinnan 
samtidigt som han knäppte upp 
hennes bilbälte. Nu har mannen 
dömts till  fängelse i ett år och tre 
månader för misshandel, olaga 
frihets berövande och olaga hot, 
skriver Göteborgs-Posten. TT  

Polis-
drönare. 
 Foto: TT

25 procent av de nästan 500 
pubar och restauranger som 
Stockholms stad inspekterat har 
fått anmärkningar kring åtgärder 
för att hindra smittspridning. 
På söndagen fattade Smittskydd 
Stockholm beslut om att stänga 
ytterligare en krog.

 ○Sedan påsken har Stockholms 
Stads livsmedelskontroll inspekte-
rat hur väl restauranger i Stockholm 
följer Folkhälsomyndighetens an-
visningar för att minska smittsprid-
ningen av det nya coronaviruset.

Inspektörerna har snart kontrol-
lerat 500 restauranger, berättar 

Kristine Fornander, presstales-
person på miljöförvaltningen i 
Stockholms stad.

– Det här är ju en ny lagstiftning, 
men 75 procent av restaurangägar-
na har ju förstått och gjort åtgärder. 
Så flertalet följer ju och har tagit till 
sig föreskrifterna och gjort tillräck-
liga åtgärder – vad vi har sett, säger 
hon.

På söndagen fattade  Smittskydd 
Stockholm beslut om att stänga 
ytter ligare en krog i Stockholm. Det 
är Pub Anchor som tvingas stänga 
av smittskyddsskäl. 

Kristine Fornander berättar 

att inspektörer varit på plats vid 
två tillfällen och då bland annat 
 noterat trängsel mellan sällskap 
och i  lokalen.

– Det har också varit otydligt hur 
man uppmanar kunderna att hålla 
avstånd på ett bra sätt. Och man no-
terade också att det var trångt i ba-
ren i början av kontrollen.

I ett pressmeddelande om be-
slutet säger Maria Rotzén-Östlund, 
smittskyddsläkare i Region Stock-
holm:

– Vi har konstaterat att det före-
kommit trängsel både i och utanför 
restaurangen och det innebär stora 
risker för smittspridning.

Pub Anchor blir  den tionde 
 krogen som får stänga – de nio 
pubarna och restaurangerna som 
tidigare fått stänga har alla kunnat 
öppna igen efter att ha åtgärdat av-
vikelserna. 

Till helgen, som är  en långhelg, 
kommer man att ha extra fokus på 
kontroller.

– Om det är bra väder har folk tid 
att vara ute så vi kommer att ha kon-
troller i stort sett varje dag,  säger 
Kristine Fornander.

Evelyn Jones
evelyn.jones@dn.se

Stockholm.

25 procent av inspekterade krogar har fått anmärkningar

Folkhälsomyndigheten 
 planerar nu för att höja ålders
gränsen för när en person 
uppmanas att stanna hemma 
och undvika att träffa andra.

 ○Folkhälsomyndighetens 
 rekommendation från den 27 
mars om att alla som är 70 år 
 eller äldre ska stanna hemma 
kan ändras, och i stället riktas 
till personer som är några år 
äldre.

– Våra statistiker tittar nu på 
data från Sverige och om vi kan 
rucka lite på 70-årsgränsen. 
Vi tror att svenskar är friskare 
när de är 70 år än vad kineser 
och italienare är och då borde 
man kanske kunna flytta upp 
gränsen, säger statsepidemiolog 
Anders Tegnell.

– Vi tittar rent praktiskt på de 
fall vi har haft i Sverige. Är det 
större risk för en 72-åring än för 
en 65-åring att bli allvarligt sjuk? 
Beslutet vi kommer att ta måste 
vara bra och vetenskapligt 
grundat så att det blir en så klok 
gräns som möjligt. Clas Svahn

Råd till 
70-åringar 
kan ändras
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Den här dagen vill en av 
patienterna röra på sig 
och tar därför med  Moltas 
ut på en liten promenad, 
även om det  regnar på inner
gården.  Foto: Privat

Terapihunden Moltas 
är tränad att svara på 
barnens signaler. För 
dem som inte har ork 

nog att leka ligger han 
kravlöst stilla. 
 Foto: Privat

Terapihunden Moltas besöker 
Astrid Lindgrens barnsjukhus 
i coronatider. Med en kravlös 
kärlek piggar han upp de sjuka 
barnen med promenader och 
andra med gosiga stunder.

– Han är så mjuk och så snäll, 
säger en flicka och ler.

○○På plats under förmiddagen no
sar hunden Moltas runt på Astrid 
Lindgrens barnsjukhus. Han älskar 
sitt jobb där han får svårt sjuka barn 
att må bra.

Moltas är en av få som får besöka 
barnsjukhuset i coronatider.

Besöksrestriktionerna ser annor
lunda ut på alla sjukhus och vård
mottagningar i coronatider, och det 
gäller även Astrid Lindgrens barn
sjukhus.

Fortfarande får en förälder följa 
med och sova över, men andra 
medföljare är sällan tillåtna.

–○Även om barnen inte ofta blir 
sjuka av viruset kan barn som behö
ver sjukhusvård av andra orsaker 
vara smittade och då är skydds
åtgärderna än mer rigorösa, säger 
Kim Sjölund, presschef för Karolin
ska universitetssjukhuset.

All verksamhet för barn på sjuk
huset i till exempel skola och lek
terapi genomförs nu enskilt eller 
digitalt.

Anhöriga törs inte längre ta emot 
material som andra lekt med, även 
om personalen spritar och tvättar 
allt. Därför har de nu tagit fram en
gångskit. Många av barnen roar sig 
även med att se på youtubefilmer 
eller på sjukhusclownerna via länk. 

Med dem kan barnen livechatta 
och få in en kasse med ballongdjur 
på sitt rum.

Charlotte Elf som är  enhetschef för 
pedagogiskt resurscentrum på Ast
rid Lindgrens barnsjukhus berättar 
att deras uppgift är att se till att de 
barnen får ta del av meningsfulla 
aktiviteter under sin sjukhusvis
telse.

–○Under pandemin har vi precis 
som alla andra fått ställa om fysiska 
möten med patienter, de är nu be
gränsade. Vanligtvis har vi väldigt 
många olika aktiviteter igång på 
plats, med alltifrån lekterapi till 
sångterapi och clowner. Nu är lek
terapin stängd för flera barn samti
digt, men en i taget kan komma och 
leka.

–○Vi gör allt för att erbjuda alter
nativ och stimulans för att barnen 
inte skall känna sig isolerade. Vi 
har försökt att få till olika typer av 
livestreaming, där många artister 
uppträder till exempel, säger Kim 
Sjölund.

Vårdhunden Moltas är särskilt 
älskad av barnen. 

Han sitter fint och låter sig 
 klappas och  kramas. Det är så 
en vanlig dag på jobbet ser ut för 
 honom. Och han får mycket godis 
av barnen – som  vanligtvis får träf
fa honom ute på sjukhusets inner
gård. Men i dag regnar det kraftigt, 
så personalen har röjt ur ett förråd 
där de håller till i stället.

Några barn som  genomgår svåra 
behandlingar har varken tid eller 
ork för att leka i dag, men de som 
träffar Moltas tycker att han ser ut 
som ett ”sött litet lamm” och han 
får dem att busa att skratta. För de 
barn som inte har kraft ligger han 
kravlöst stilla.

–○Han är tränad som terapihund 
och svarar på deras signaler. Han 
jobbar även inom hemsjukvården 
där barnen ofta träffar honom igen 
när de lämnat sjukhuset, berättar 
Charlotte Elf.

När en flicka får frågan om vad 
det bästa med Moltas är så funderar 
hon länge.

–○Jag tror faktiskt att det är allt, 
han är så mjuk och så snäll, säger 
hon och ler.

Johanna Sundbeck
johanna.sundbeck@dn.se

Hundterapi.

Moltas stöttar sjuka barn

Om
/Sverige går samman
Under initiativet #sverigegårsamman  
samlar DN berättelser om ett samhälle  
som håller ihop trots isoleringen  och  
smitto risken. 
Har du goda exempel på hur  
människor hjälps åt och får vardagen 
att fortskrida?  
Mejla till sverigegar samman@dn.se

dn.se/om/ 
sverigegarsamman

+ Följ ämnet

Människor som lider av hjärt-lungsjukdom drabbas hårdare av covid-19 än andra. För att 
hjälpa denna riskgrupp kraftsamlar vi nu för att kunna dela ut extra anslag till forskning 
kring covid-19 med anknytning till hjärt-, kärl och lungsjukdom. Målet är att samla in minst 
5 miljoner kronor, men ju mer vi samlar in desto mer forskning kan vi fi nansiera.

Forskningen behöver din hjälp – mer än någonsin. 

MOT COVID-19 OCH HJÄRT-LUNGSJUKDOM

Läs mer på hjart-lungfonden.se/covid19/

SWISHA DIN GÅVA TILL 90 91 927. MÄRK MED ”COVID”.
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I Norge har bara drygt 230 personer avlidit i covid-19. Landet 
stängde skolor och stora delar av samhället i all hast den 12 mars. 

– Det gick väldigt, väldigt fort. Vi hann aldrig ta en verklig 
diskussion innan det politiska beslutet var fattat, säger  
Camilla Stoltenberg, direktör för Norges folkhälsoinstitut.

○○När Camilla Stoltenberg kommer till jobbet 
tar hon trapporna i långa kliv, två i taget, upp 
till sjunde våningen. Hissen ratar hon alltid, inte 
bara i smittspridningstider. 

I ett mötesrum med utsikt långt uppåt Hol
menkollen berättar hon om hur snabbt Norge 
kom ur startblocken när viruset började få en all
män spridning i landet. Folkhälsoinstitutet hade 
höjt beredskapen i januari, börjat rigga för test
ning och smittspårning och utfärdat det epide
miologiska mantrat: hålla sig hemma vid minsta 
symtom, hålla avstånd och tvätta händerna.

En uppmaning gick ut om att begränsa arrange
mang till maximalt 500 personer. Det ledde till 
att publik förbjöds vid skidtävlingarna i Holmen
kollen i början av mars. Vid den här tidpunkten 
genomförde Sverige finalen i Melodifestivalen i 
Friends Arena inför tiotusentals åskådare.

–○Men då tog delar av den norska befolkning
en fortfarande inte saken på fullt allvar. En del 
människor förlöjligade uppmaningarna, förstod 
inte varför vi inte skulle kunna kramas och ta i 
hand. Och folk samlades i skogen utanför pu
blikområdena i Holmenkollen, berättar Camilla 
Stoltenberg.

Sedan dess har norrmän  desto tydligare ställt sig 
bakom den stränga norska smittskyddslinjen.

I korthet gick det till så här:
När hotet om ett allmänt virusutbrott ökade 

försökte Folkhälsoinstitutet med hjälp av scena

rier, som utvecklats för beredskap vid influensa
pandemier, beräkna hur snabbt smittspridning
en skulle kunna ske.

–○Vi använde ett Rtal på 1,3 (där varje smittad 
person för viruset vidare till i snitt 1,3 andra) för 
att illustrera något som den norska sjukvården 
måste vara förberedd på, säger Camilla Stolten
berg.

Den beräkningen kom till stor del att ligga till 
grund för hur Norge sedan agerade.

–○Från vår sida på Folkhälsoinstitutet under
strök vi hela tiden att beräkningen inte byggde 
på reell data och att osäkerheten var stor. Men 
att det är bättre att ha några tal att förhålla sig till 
som gör att man kan planera för större kapacitet 
än att inte ha några tal över huvud taget, säger 
Camilla Stoltenberg.

–○Det gick väldigt, väldigt fort. Vi hann aldrig 
ta en verklig diskussion innan det politiska be
slutet var fattat. Det var dagen efter att Danmark 
hade stängt landet. Vår regering gick ut med en 
presskonferens den 12 mars och skapade sedan 
den egna coronalagen och utvecklade en egen 
strategi, beskriver Camilla Stoltenberg.

Enligt norska medier pressades statsminis
ter Erna Solberg till beslutet efter att Danmark 
agerat. ”Coronalagen” gav regeringen utökade 
befogenheter.

Folkhälsoinstitutet var ense med politikerna 
om att det fanns behov av att förstärka åtgär
derna. Det fanns också enighet om att de vidtogs 

Norge.

Folkhälsodirektören  
i Norge: ”Vi hann aldrig  
ta en verklig diskussion”

Camilla Stoltenberg i möte med 
statsminister Erna Solberg och 
hälsominister Bent Høie den  
12 mars, dagen då Norge stängde 
ner stora delar av samhället.  
 Foto: Heiko Junge/TT 

”Innehållet i det man har gjort är inte så 
olikt, utom med skolor och förskolor”, säger 
Camilla Stoltenberg, direktör för Norges 
folkhälsoinstitut, om den svenska och den 
norska strategin under pandemin.

vid rätt tidpunkt och att kommunikationen till 
allmänheten behövde inskärpa allvaret i situa
tionen.

–○Vi var eniga på många punkter, men inte 
om att stänga skolor och förskolor. Det var 
inget vi rekommenderade, säger direktören för 
Folkhälso institutet.  

Sverige var inte lika snabbt i reaktionen, men 
många svenskar har liksom norrmännen backat 
upp den egna nationens linje.

–○Det är väldigt intressant. Men jag tycker inte 
att det handlar om två helt olika sätt, även om sät
ten att kommunicera och använda lagstiftningen 
skiljer sig nog så mycket åt. Innehållet i det man 
har gjort är inte så olikt, utom med skolor och 
förskolor. Särskilt inte nu när Norge öppnar sam
hället igen. Då liknar åtgärderna den man haft i 
Sverige hela tiden, säger Camilla Stoltenberg.  

Johan Giesecke,  den tidigare statsepidemiolo
gen i Sverige och rådgivaren till Världshälso
organisationen, har sagt att Norge agerade väl
digt snabbt med att stänga samhället, men att 
det nu är svårare att veta hur landet ska öppnas. 

Ligger det något i den kritiken?
–○Det är riktigt att det är svårt att åter öppna 

länder – och att nedstängningen gick så snabbt 
att bara en liten andel av den norska befolk
ningen är smittad och immun. Men jag skulle 
vara väldigt försiktig med att dra så långtgående 
slutsatser så tidigt, kommenterar Camilla Stol
tenberg.

För Norges del, menar hon, var det riktigt att re
ducera smittspridning i början så att sjuk domen 
inte blev ett hot mot sjukvårdens kapacitet.
Hur ser du på flockimmunitet, ett begrepp som 
bland andra Donald Trump beskyllt Sverige för 
att eftersöka?

–○Flockimmunitet är inget man ska eftersträ
va. Det har Anders Tegnell också sagt tydligt. 
Där emot kan flockimmunitet bli ett möjligt re
sultat av att viruset fortsätter att cirkulera utan 
att låta sig stoppas. Men det råder osäkerhet om 
hur man uppnår immunitet, hur specifik den är 
i förhållande till olika varianter av virus och hur 
länge den varar. Jag vet inget land som säger att 
målet är att uppnå flockimmunitet.
Varför har mer än tio gånger så många männi
skor avlidit i covid19 i Sverige än i Norge?

–○Ni har haft en betydligt större smittspridning 
i Sverige. Det återstår att se vad som är orsaken 
till det. Det vill jag inte ha några synpunkter om 
nu. Det kan skyllas på att Sverige var sent ute, 
men också på att fler smittade kom in i landet vid 
en tidigare tidpunkt. 
Politiker i Sverige sägs ofta, till skillnad från 
politiker i Norge, ha lämnat över besluten i stor 
grad till experter.

–○Jag upplever att skillnaderna överdrivs. Det 
finns en skillnad i förvaltning och traditioner, 
men norska politiker har lyssnat på experter och 
enligt min mening måste politiker inta en stånd
punkt när åtgärderna går så långt som de gjort 
och får så vittgående konsekvenser för samhället.
Vilka åtgärder blir viktigast för att Norge ska 
lyckas med att öppna landet igen?

–○Att hålla sig hemma när man har symtom, 
hålla avstånd och tvätta händerna. Och dess
utom ett system för att testa, övervaka och 
analysera situationen så att vi väldigt tidigt kan 
identifiera smittspridning och isolera de som är 
positiva.
Hur kommer pandemin att förändra hur Norge 
förbereder sig inför nästa pandemi? För det här 
är väl inte den sista?

–○Det har varit svårt att få gehör för det här ti
digare: vi har varnat för att en pandemi sannolikt 
är den största risken globalt och för ett enskilt 
land. Men det har inte tagits på allvar. Ett skäl 
kan vara att många uppfattade svininfluensan 
för tio år sedan som en förkylning. Och föreställ
de sig att nästa pandemi blir likadan. Nu vet folk 
att pandemi är en reell risk, inte bara för hälsan 
utan för hela samhället.

DN I OSLO

Chris Maluszynski, foto 
Torbjörn Petersson, text
torbjorn.petersson@dn.se
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I korthet.
Avtal klart om maktdelning

Afghanistan. President Ashraf Ghani och 
rivalen Abdullah Abdullah har skrivit under 
ett avtal om att dela på makten, uppger en 
talesperson för Ghani.

Därmed ser det politiska dödläge som 
rått sedan det omstridda presidentvalet i 
september i fjol – och som försvårat en skör 
fredsprocess i landet – ut att vara över.

Enligt ett utkast till uppgörelsen får Abdul
lah i uppgift att leda eventuella fredssamtal 
med talibanrörelsen medan Ghani fortsätter 
som president, uppger källor för Reuters.

I övrigt väntas de två politiska lägren få 
hälften var av de olika regeringsposterna.
 TT-Reuters  

Kanske ska vi också 
fira att vi faktiskt har 
klarat att slå tillbaka vi-
ruset tillsammans och 
att vi är i färd med att 
få tillbaka vår vardag.
 
Norges statsminister Erna Solberg till 
norska nyhetsbyrån NTB på natio-
naldagen den 17 maj. Det sedvanliga 
firandet var i stort sett avblåst i Norge, 
men det fanns ändå flera anledningar 
att fira, enligt Solberg. TT

Kinas Israelambassadör hittad död

Kina-Israel. Kinas ambassadör i Israel har 
hittats död i sitt hem. Det bekräftas av Israels 
utrikesdepartement. Israelisk polis har inlett 
en förundersökning. Ambassadören Du Wei 
hittades död på söndagsmorgonen i hemmet 
i en förort till Tel Aviv. Enligt uppgifter som 
återges av BBC hittades han i sin säng. Enligt 
arméns radio finns inga tecken på våld, var
för utredarna i nuläget tror att Du Wei dött av 
en hjärtattack, skriver Jerusalem Post.

Kina och Israel har goda relationer.  
Ambassadörens död inträffar ett par da
gar efter det att han fördömt uttalanden 
av USA:s utrikesminister Mike Pompeo, 
skriver AP. Under ett Israelbesök kritiserade 
Pompeo hårt kinesiska investeringar i lan
det. Anders Bolling

Efter nära arton månader av 
expeditionsministärer, ovisshet 
och upprepade valkampanjer fick 
Israel på söndagen en regelrätt 
regering. Premiärminister Ben-
jamin Netanyahu, som utlyste 
nyval i december 2018, leder nu 
en rekordstor regering, med 34 
ministrar och 16 viceministrar.

○○ I tre val lyckades den politiske ny
komlingen, förre överbefälhavaren 
Benny Gantz, och hans mittenfront 
Blåvitt hålla ställningarna mot Neta
nyahus Likud – vilket var gång re
sulterade i ett frustrerande dödläge 
och nyval. Men i mars, av skäl som 
ännu inte klarnat, splittrade Gantz 
sin framgångsrika oppositionsfront 
och gick med på att gå i koalition 
med Likud.

Enligt avtalet mellan Netanyahu 
och Gantz grupp av femton parla
mentsledamöter skall Gantz avlösa 
Netanyahu som premiärminister 
om arton månader, då Netanyahu 
blir vice premiärminister. Det råder 
stort tvivel bland politiska bedöma
re om Netanyahu tänker honorera 
detta löfte.

I början av  virusepidemin var – och 
är fortfarande – Israels låga dödlig
het imponerande. Netanyahu gjor
de väl ifrån sig i mätningar och lu
tade åt att våga utlysa ett fjärde val. 
Men Israels stränga isoleringsre
gim, övervakad av polis och armé, 
blev desto svårare för näringslivet. 

Netanyahu insåg att i oktober, 
tidpunkten för ett sådant val, skulle 
valet inte handla om de få corona
offren, utan om de många företag 
som satts ur kommers och om nära 
miljonen arbetslösa. 

Därför satsade han allt på att 

Nya koalitionen.

50 ministrar i Israels 
rekordstora regering

Benny Gantz och  
Benjamin Netanyahu 
presenterade på sön-
dagen en ny gemen-
sam regering.  
 Foto: Alex Kolomiensky, 
 Adina Valman/AFP         

Rom. I dag, måndag, drar romar-
na en lättnadens suck. Stadens 
många restauranger öppnar 
igen efter två månaders ned-
stängning. Kunderna är glada, 
samtidigt som flera krögare är 
oroliga och funderar på om de 
skall öppna eller inte.

○○Roberto Mancinelli, 72, har sedan 
många år tillbaka en stor restau rang 
i ett område lite utanför de vanliga 
turiststråken i den italienska hu
vudstaden. Han räds framför allt 
alla nya regleringar om hur många 
bord man får ha.

–○Jag har bestämt mig för att inte 
öppna direkt, utan vill vänta några 
dagar. Kanske kommer vi att öppna 
till helgen. Sedan får vi se hur det 
går. Stamgästerna kommer nog för
bi för att säga hej. Kanske kommer 
de och äter något litet. 

–○Vi har permitterad personal. 

Om vi kan lyckas överleva resten av 
detta år så kan vi kanske fortsätta. 
Målsättningen just nu kan inte vara 
att tjäna pengar, utan att överleva 
som krog, säger han.

Ändå har Roberto Mancinelli en 
privilegierad situation med stora 
ytor där borden står på långt av
stånd från varandra. Och så har han 
en stor trottoar där han kan ställa 
ut 10–15 bord. Något som corona
rädda gäster bör uppskatta.

Helt annorlunda är  situationen för 
de många kvartersställen som kall
las trattorior: gemytliga lokaler som 
ofta är trånga och där gästerna sit
ter mycket tätt.

–○Vi vet inte ännu hur många 
bord som vi måste plocka bort. 
Kanske hälften, vilket betyder tio 
bord mindre för oss, säger Daniela 
Anzuini, 60, som ärvt sin historiska 
trattoria i en förort till Rom.

Coronakrisen i Italien.

Hårda regler när Roms krogar öppnar

Hon påpekar att det måste vara 
minst två meter mellan borden och 
en meter mellan gästerna och und
rar om familjer eller gifta par kan 
sitta närmare? Men det sägs inget 
om det i regeringens dekret.

–○I annat fall måste jag sätta upp 
plexiglas mellan borden, säger Da
niela med ett desperat röstläge. Att 
hon är orolig för familjetrattorians 
framtid är uppenbart.

Branschen för plexiglas  har nu en 
jättelik högkonjunktur. Många buti
ker sätter upp dessa för att trygga 
kunderna i butiker och kassaköer. 

På måndagen öppnar även sta
dens frisersalonger. Frisörerna bör 
använda ansiktsvisir i plast medan 
kunderna måste bära munskydd 
när håret skall klippas eller färgas.

Peter Loewe
loewepeter@gmail.com

Företag som tillver-
kar och monterar 
plexiglas har högkon-
junktur i Rom, inför 
att restauranger och 
frisörer öppnar igen i 
dag, måndag. 
 Foto: Sipa USA 

splittra oppositionen, locka till sig 
Gantz och avstyra ett val. Ännu mer 
spektakulärt är det att han dess
utom fått med sig den krympande 
socialdemokratin i sin koalition.

Oppositionsledaren Yair Lapid, 
intill nyligen Gantz partner, hånade 
den komiskt uppsvällda ministären 
under söndagens förtroendedebatt 
i knesset:

–○I dag har folket slutgiltigt tappat 
respekten för knesset. Alla dessa 
femtio ministrar och viceministrar, 
med påhittade arbetsuppgifter, de
ras löner, chaufförer och pensioner 
– är det vad vi behöver under kri
sen som snart är över oss?

Netanyahu svarade i sitt pro
gramtal att hans regering trots allt 

kostar mindre än vad ett fjärde val 
skulle ha gjort.

I mars lyckades  Netanyahu skjuta 
upp den korruptionsrättegång som 
stundar för hans del. Hans justitie
minister, en person utan egen vilja, 
beslöt då att förbjuda alla rätte
gångar med hänvisning till smitt
risken. 

Men nästa söndag, den 24 maj, 
skall målet slutligen öppnas vid Je
rusalems tingsrätt. Netanyahu och 
hans närmaste arbetar febrilt på att 
driva fram ett svepskäl för att skjuta 
upp eller blockera rättegången. 

Nathan Shachar
naranjal@gmail.com

Indisk nedstängning förlängs

Indien. Nedstängningen av landet förlängs 
till slutet av maj. Den indiska regeringens 
besked kom samtidigt som den hittills högsta 
dygnssiffran över antalet coronafall presen
terades. Antalet bekräftat smittade i landet 
hade på söndagen stigit med 4○987 sedan 
dagen före. Det betyder att det totala antalet 
ökade till 90○927, med 2○872 dödsfall.

Förlängningen av nedstängningen betyder 
att skolor, kyrkor och tempel, köpcenter, 
biografer och gym förblir stängda några 
veckor till. Förbudet för stora folksamlingar 
i samband med religions eller sportutöv
ning förlängs också, liksom stoppet för lokal 
tågtrafik och internationella flyg.

Några restriktioner lättas det dock på. 
Restauranger får sälja rätter för avhämtning 
och sportevenemang utan publik får genom
föras.  TT-AFP  

Erna Solberg 
med maken 
Sindre Finnes.
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Samtidigt som USA:s president 
Donald Trump trappar upp sina 
försök att flytta fokus från 
corona viruset till en påstådd 
politisk skandal, ”Obamagate”, 
får han en ny känga från sin 
föregångare för hur Vita huset 
hanterar pandemin.

– De som bestämmer vet inte 
vad de håller på med, säger 
Barack Obama.

○○Den senaste tiden har Trump allt 
mer högljutt försökt flytta fokus 
från coronakrisen till något som 
han kallar ”Obamagate” och som 
han hävdar är större än Water
gateskandalen.

Vad anklagelserna mot Obama 
skulle bestå i har han inte velat för
klara – men att attackera den förre 
presidenten är en välkänd Trump
strategi när han vill byta samtals
ämne. 

Enligt amerikanska CNN handlar 
”Obamagate” om hur det gick till 
när den förre säkerhetsrådgivaren 
Michael Flynn avslöjades med att 
ha haft kontakter med den ryske 
ambassadören i samband med 
Trumps valkampanj 2016, som han 
jobbade för. 

Flynn erkände sedermera att han 
ljugit för FBI om de kontakterna. 
Han fick sparken av Trump för det
ta efter bara några veckor på jobbet 
som säkerhetsrådgivare, när denne 
tillträtt som president. 

Identiteten på den person som 
träffat den ryske ambassadören var 
till en början sekretessbelagd, och 
det var först efter en begäran från 
personer i Obamaadministratio
nen som Flynns namn lämnades ut 
av säkerhetstjänsterna.

Men enligt CNN är det en vanligt 
förekommande begäran, som skett i 
än större omfattning under Trumps 
presidentskap. Det var inte heller så 
att den tidigare administrationen 
kände till att det var Michael Flynn 
som fastnat i övervakningen och att 
syftet med att få ut namnet skulle 
vara att skada Trump, menar CNN. 

Samtidigt som de flesta  stora ny
hetsmedier i USA menar att Trumps 
anklagelser om ”Obamagate” av 
allt att döma är grundlösa, har 
den presidenttrogna kanalen Fox 
News slagit på stora trumman om 
den påstådda konspirationen, och 
presidenten har gjort detsamma på 
Twitter.

Under april och maj, i takt med 
att coronakrisen blivit allt värre i 
USA, har antalet inlägg där Trump 
nämner Obama ökat kraftigt. 

Även brittiska The Guardian drar 
slutsatsen att Trump och Fox News 
ägnar sig åt avledande manövrar 
med ”Obamagate”.

”Trump väsnas om ’det största 
politiska brottet’ i USA:s historia 
utan att ens kunna säga vad det är”, 
skriver tidningen och hänvisar till 
en undersökning som visar att Fox 
har nämnt Flynn, FBI och Obama 
långt fler gånger än coronaviruset 
sedan förra fredagen. 

Syftet är att försöka dra in Barack 
Obama, och i förlängningen pre
sidentkandidaten Joe Biden, i en 
skandal inför höstens val, menar 
The Guardian.

Den politiske kommentatorn  på 
CNN, Brian Stelter, konstaterar att 
”...det inte är överraskande att Fox 
News använder sig av en ohederlig 

USA.

Barack Obama om USA:s 
coronahantering: ”De vet  
inte vad de håller på med”

informationskampanj mot Trumps 
politiska motståndare... men att 
ägna sig åt sådant när över 83○000 
amerikaner dött av ett virus som 
vänt upp och ned på livet i USA är 
särskilt stötande”.

Barack Obama själv gav  på lör
dagen Trumpadministrationen 
en känga för dess sätt att hantera 
corona krisen, dock utan att nämna 
presidenten vid namn.

I ett webbsänt tal till afroameri
kanska studenter sade han:

–○Den här krisen har slutligt dra
git undan ridån för idén att de som 
bestämmer vet vad de håller på 
med. Många av dem låtsas inte ens 
om att de är ansvariga.

Obama fortsatte:
–○Om världen ska bli bättre är det 

upp till dig. När det plötsligt känns 
som om allt ligger på bordet är det 
din tid att ta initiativet.

Det är inte första gången Obama 
kritiserar myndigheternas corona
agerande i USA. Så sent som förra 
veckan kallade han pandemihante
ringen ”en kaotisk katastrof”.

Vita huset har svarat på Obamas 
senaste kritik.

”President Trumps coronavirus
strategi har räddat liv”, skriver pre
sidentens presstjänst i en kommen
tar, där även en känga gavs åt andra 
hållet: Presidenten ”drev fram den 
största mobiliseringen av det priva
ta näringslivet sedan andra världs
kriget för att fylla de lager som 
tömts under hans föregångare”.

Juan Flores
juan.flores@dn.se

Anders Bolling
anders.bolling@dn.se
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President Donald 
Trump försöker 
avleda uppmärk-
samheten från 
den pågående 
pandemin genom 
att starta en attack 
på sin företrädare, 
Barack Obama.  
 Foto: Pablo Martinez 
 Monsivais/AP

Michael Flynn Foto: AP

Joe Biden 
 Foto: Zuma press

amerika-
ner har 
avlidit i 
covid-19, 
enligt 
statistik 
från 
Johns 
Hopkins-
universi-
tetet  
på sön-
dagen. 

Den mäktige syriske affärs
mannen Rami Makhlouf, 
som kommit på kant med 
president Bashar alAssad, 
uppger att regimen kräver att 
han lämnar sin ledande post 
i telekombolaget Syriatel. 
Men det tänker han inte göra, 
säger han i ett videoinspelat 
uttalande.

○○Ett kollapsat Syriatel, som är 
en viktig inkomstkälla för regi
men, skulle innebära ett kata
strofalt slag mot ekonomin, sä
ger Makhlouf.

–○De har sagt att jag har till 
söndag på mig att lyda, annars 
kommer företaget att konfiske
ras och dess tillfångar frysas, sä
ger Makhlouf utan att precisera 
om han syftar på gårdagen, eller 
nästa söndag.

–○Ni håller, i och med detta, 
på att förstöra den syriska eko
nomin.

Makhlouf, som är alAssads 
kusin, anses i väst ha spelat en 
viktig roll för att finansiera regi
mens militära maskineri sedan 
inbördeskriget började. Makh
louf, som även äger verksam
heter inom olje och fastighets
branschen, anses också länge 
ha ingått i presidentens innersta 
krets av förtrogna.

Men den senaste tiden har 
relationen kärvat betänkligt. I 
februari kom uppgifter om att 
affärsmannen fått sina tillgångar 
frysta sedan regimen anklagat 
honom för korruption och sena
re uppgav han att flera anställda 
inom hans olika verksamheter 
gripits. 

Han ska också ha krävts på sto
ra skatteinbetalningar i vad som 
tycks vara ett sätt för alAssad att 
driva in pengar till den svårt eko
nomiskt pressade regimen.
TT-Reuters  

Syrien.

Affärsman 
trotsar  
regimens  
avgångskrav

Fakta. Utbredd fattigdom

○○Före kriget hade Syrien en 
relativt mångsidig ekonomi med 
ett välutvecklat jordbruk, goda 
naturtillgångar samt starka tradi-
tioner inom handel och affärsliv.

○○Stora delar av befolkningen led 
dock av fattigdom och försöken 
att reformera ekonomin hämma-
des av korruption och mäktiga in-
tressen inom staten och militären.

○○Sedan krigsutbrottet 2011 har 
ekonomin försämrats kraftigt då 
landets två viktigaste inkomst-
källor – oljeexport och turism – 
har sinat. Handeln med omvärl-
den har skurits av och Syrien 
utsatts för sanktioner.

○○Nu lever mer än 83 procent 
av befolkningen i Syrien under 
fattigdomsgränsen, enligt FN. 
2018 klassificerade Världsbanken 
Syrien som ett låginkomstland, i 
stället för som tidigare ett lägre 
medel inkomstland. 
Källa: UI/Landguiden
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ANALYS. 

Carl Johan von Seth:  
Magdalena Anderssons  
svångremsretorik skapar 
onödig osäkerhet

I pandemikrisen oroar sig över 
70 procent av svenskarna för hur 
vi ska klara framtidens välfärd.

Finansminister Magdalena 
Andersson skulle kunna ge lugn
ande besked. Men de onödigt 
dystra tonerna riskerar i stäl
let att spä på skräcken i svensk 
ekonomi.

D
et finns en märkbar attityd
skillnad mellan Stefan 
Ingves och Magdalena 

Andersson när de talar om den 
pågående viruskrisen.

I ett tal förra månaden sa riks
bankschefen att han är beredd att 
”göra vad som krävs” för att svensk 
ekonomi ska klara pandemikaoset. 
Det är ett medvetet språk som ska 
visa dådkraft, inge förtroende i 
ekonomin.

Finansministern är mer prö
vande. Alla företag och jobb kan 
inte räddas, upprepar Magdalena 
Andersson. Och hoppas, hoppas 
att pengarna räcker till barnbidra
gen i december. Vi får se.

En del av denna skillnad har en 
naturlig ekonomisk förklaring. 

Riksbanken laborerar med krediter 
och kan i princip alltid trycka mer 
pengar. Regeringen har däremot 
riktiga utgifter som måste täckas 
på ettdera viset. Förutsättningarna 
är inte desamma.

En del är också vana. Modern 
centralbanksverksamhet är till 
hälften ren retorik. Stefan Ingves 
”vad som krävs” är ett eko av det 
som ECBchefen Mario Draghi 
en gång sa när euron var hotad. 
”Whatever it takes.” De orden sägs 
ha räddat hela valutan.

Särskilt efter finanskrisen har 
centralbankerna lagt större vikt vid 
att förklara vad de kan och tänker 
göra. Det kallas ibland forward 
guidance – framåtblickande 
vägledning, ungefär. Tanken är att 
minska onödig osäkerhet och ge 
extra kick i olika åtgärder.

Finansdepartementet har  en 
annan tradition. ”Snål deppgök”, 
står det i kravbeskrivningen för en 
svensk finansminister. Lova inte 
mer än du kan hålla. Säg hellre nej 
än ja. Säg förresten aldrig ja om du 
inte verkligen måste!

Den seden har gjort att Sverige 
nu står bättre rustat än nästan alla 
andra länder inför coronakrisen.

Men även en god vana kan gå till 
överdrift. Det gäller särskilt i en 
ekonomi som bär på trauman efter 
1990talets skuldkris och smärt
samma nedskärningar i välfärden.

Enligt mätningar som redovisas 
av Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap är samhällsekono
min det som oroar flest svenskar 
just nu, inte viruset. Över 70 pro 
cent oroar sig för framtidens 
välfärd.

På Magdalena Anderssons 
presskonferenser handlar också 
förvånansvärt många av frågorna 
om statsskulden. Smäller det nu? 
Klarar vi verkligen kostnaderna?

Till och med kungen har uttryckt 
oro för landets statsfinanser (DN 
29/3).

Men ingen etablerad ekonom 
tänker just nu i de banorna. Ingen 
bedömer att räntorna på statens 
lån är på väg att skena, eller att 
statsskulden är i närheten av att bli 
ohållbar. Krisåtgärderna motsva
rar än så länge knappt 4 procent av 
Sveriges bnp. Det är mycket. Men 
ingen apokalyps.

Finanspolitiska rådets ord
förande, professor Harry Flam, 
lyfte i veckan i stället fram en infly
telserik studie som visar att nya lån 

i praktiken är gratis för staten.
Magdalena Andersson kan där

för visa lite mer av den beslutsam
het och det självförtroende som 
centralbankerna utstrålar. Inspi
rera tilltro till ekonomins förmåga 
att klara krisen. Inge lite tillförsikt 
hos människor så att krisoron inte 
blir självuppfyllande.

Regeringens ministrar säger vis
serligen att ekonomiska stimulan
ser kommer. Men när, och i vilken 
form, tycks hemligt. ”Hur det kan 
komma att se ut är för tidigt att 
prata om”, sa Isabella Lövin (MP) 
till DN i veckan.

Varför då?  Varför inte prata om det 
nu, och tillämpa lite ”framåtblick
ande vägledning”? En uppsats från 
den amerikanska centralbankens 
Texasfilial, Dallas Fed, visar att 
 finanspolitiska stimulanser får extra 
effekt om de annonseras i förväg.

I stället för att muttra om pengar 
till barnbidraget borde regeringen 
säga som det här: Det finns i dags
läget inget som talar för att pan
demis effekter kommer att svälta 
svensk välfärd. Oron har inget fog.

Dessutom kan den förstärka den 
ekonomiska nedgången.
carljohan.vonseth@dn.se

Fram till och med augusti kan 
10 000 företag ha gått i konkurs, 
enligt en beräkning som Svenskt 
Näringsliv låtit göra – 4 000 fler 
än under hela fjolåret.

– Jag tror att konkursnivån 
under sommaren kommer att 
öka med 50 procent, jämfört 
med mars och april om krisen 
fortsätter, säger ekonomen  
Johan Kreicbergs som gjort 
beräkningen.

○○Redan nu finns det fler anställda i 
företag som försöker undvika kon
kurs genom rekonstruktion än vad 
som var fallet under hela 2019.

Att konkurserna ökar, trots de 
massiva stöd som regering och 
riksdag beslutat om, är ofrånkom
ligt, men enligt Johan Kreicbergs 
behöver många av stöden förlängas 
för att undvika en kraftig ökning av 
antalet konkurser under sommar
månaderna.

Han har utgått från de 10 procent 
av företagen, oftast mindre företag, 
som anger att de har tappat minst 
75 procent av sin omsättning på 
grund av krisen. Dessa företag kal
lar han ”stillastående”.

Kreicbergs har koncentrerat sig 
på företag med en omsättning på 
minst en halv miljon kronor. Där
efter har han gjort simuleringar ef
ter hur stor del av företagens fasta 
kostnader som stöden ger dem. 

Han har inte tagit med hyres

rabatterna, eftersom de är begrän
sade till ett visst antal bolag i vissa 
sektorer. Däremot är sådant som 
det så kallade omställningsstödet 
och korttidspermitteringarna med 
i modellen.

Det visar sig att stöden  är ”fram
tunga”. De ger mest effekt under 
mars och april då stödet ger företa
gen i genomsnitt 65 procent ersätt
ning för deras fasta kostnader. Men 
redan under maj månad sjunker 
ersättningsnivån.

–○Under maj kan du göra lite mer 
med korttidspermitteringarna och 
dra ner arbetstiden till 20 procent, 
från tidigare bara 40 procent.

–○Men då har du inget omställ
ningsstöd och den totala effekten 
blir att företagen går från att ha fått 
65 procent av stilleståndskostna
derna täckta till 51 procent, säger 
Kreicbergs. 

Därefter sjunker nivån till 43 pro
cent i juli och i augusti till 32 pro
cent. Och det är just den sjunkande 
nivån på ersättningen som gör att 
han drar slutsatsen att konkurserna 
kommer att öka. Från en nivå strax 
under tusen i mars och april till att 

vara uppe i runt 1○500 per månad 
under sommaren.

–○Och räknat med dem som gick i 
konkurs under januari och februa
ri, så är det absolut inte orimligt att 
räkna med 10○000 företag i konkurs 
fram till slutet av augusti – och vi 
brukar ha 6○000 under ett helår, 
säger han.

Johan Kreicbergs  beräkningar ut
gör ett scenario och inte en prog
nos. Men han kan peka på en oroan
de trend som styrker bilden – alla 
företagsrekonstruktioner. Redan är 
företag med 7○000 anställda satta i 
rekonstruktion – mot drygt 5○000 
anställda för helåret 2019. Grafen 
här intill är tydlig – ökningen fort
sätter vecka för vecka. 

Och rekonstruktioner brukar 
leda till konkurser.

–○Man får vara nöjd om bara hälf
ten av företagen i rekonstruktion 
slutar i konkurs. Men jag skulle säga 
att det handlar om någonstans mel
lan 50 och 75 procent som slutar 
där, säger Kreicbergs.

Hans slutsats är att så länge res
triktionerna – som att stanna hem
ma, att hålla distans och att avstå 
från resor – är i kraft måste stöden 
därför fortsätta över sommaren. 
Annars, menar han, är risken att 
hans scenario blir en prognos.

Dan Lucas
dan.lucas@dn.se

Coronakrisen.

Kraftig ökning av 
konkurser att vänta 
under sommaren

43 488

Totalt antal berörda
anställda 2020

Foto: Johan Nilsson/TT

Flygbolaget BRA ansökte 
om rekonstruktion i april.

130 690

Totalt antal berörda
anställda 2019
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Dramatisk ökning av företagsrekonstruktionerna
Antal anställda i företag som satts under rekonstruktion.
Källa: Bisnode

Fakta. Detta händer vid en rekonstruktion

○○En rekonstruktion 
är ett sista försök 
att rädda ett företag 
undan konkurs. Det 
handlar om att få ford - 
ringsägare att accepte-
ra att avstå från delar 
av fordringarna för att 

företaget ska kunna 
överleva med mindre 
kostnader.

○○Under en rekonstruk-
tion kan fordringsägar-
na inte begära utmät-
ning från företaget.

○○En rekonstruktion 

måste godkännas av 
en domstol som också 
utser en rekonstruktör. 
Dennes uppgift är att 
leda förhandlingarna 
mellan företaget och 
fordringsägarna. 
Källa: Kronofogden

Johan 
Kreic-
bergs 
 Foto: DN

Stockholm –4,14%
I år –15,12%

Dow Jones –2,74%
I år –17,08%

Nasdaq –1,4%
I år +0,24%

London –2,29%
I år –23,1%

Frankfurt –4,03%
I år –21,01%

Moskva –2,13%
I år –28,2%

Hongkong –1,79%
I år –15,58%

Tokyo –0,7%
I år –15,3%

Börsveckan  
i världen
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Lennart 
Schuss 
 Foto: SBB

Sven-Olof 
Johansson 
 Foto: TT
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SBB. Ilija Batljan, vd och grundare av fastighets
bolaget SBB, backas av styrelsen och flera storägare  
– trots den pågående förundersökningen. Hans väg 
går från kriget i forna Jugoslavien via hyllad Stopp till 
insiderbrottsmisstänkt fastighetskung.

Ilija Batljan.

Från S-topp till  
brottsmisstänkt  
fastighetskung

Socialdemokraternas dåvarande partiledare Mona Sahlin tillsammans 
med Ilija Batljan och Carin Jämtin under valkampanjen 2010. Foto: TT

Fakta. Ilija Batljan

Ilija Batljan, 52, är 
vd och grundare av 
fastighetsbolaget  
SBB. Innan tiden  
i näringslivet har han 
varit oppositions-
landstingsråd för 
Socialdemokraterna i 
Stockholms landsting 
(nu Region Stock-
holm). Han har också 
suttit en mandatperiod 
som kommunalråd  
i Nynäshamn. 

Efter åren som politi-
ker tog han klivet över 
till näringslivet och 
fastighetsbranschen. 
Först som vice vd i 
Rikshem mellan 2011 
och 2015, då han fick 
sparken. Kort därefter 
startade han Sam-
hällsbyggnadsbolaget 
(SBB) och har varit 
 bolagets vd sedan 
dess.

T
isdagen den 5 maj greps och an-
hölls den tidigare S-toppen Ilija 
Batljan tillsammans med åtmins-
tone fyra till i en utredning om 
ett misstänkt ekobrott. Två dagar 
senare var han frisläppt men fort-

satt misstänkt i utredningen. 
De bekräftade uppgifterna om vad som hänt 

är få. Företaget, som gick ut med nyheten om 
anhållandet i ett pressmeddelande, säger att 
Batljan misstänks för ”brott mot marknadsmiss-
brukslagen”. Av handlingar från Stockholms 
tingsrätt framgår att ytterligare fyra personer 
tilldelats offentliga försvarare i samma mål, och 
att målet har rubriceringen grovt insiderbrott.

Obekräftade uppgifter i bland annat Dagens 
Industri har pekat på att det ska vara fler än 
dessa fem inblandade, och att det ska röra ett 
insider brott kopplat till affären mellan SBB och 
fastighetsbolaget Hemfosa. Ekobrottsmyndig-
hetens åklagare Thomas Langrot har varken be-
kräftat eller dementerat detta.

Ilija Batljan, 52, har varit vd  för SBB sedan star-
ten 2016 och har på kort tid gjort bolaget till en 
av de stora spelarna i fastighetsbranschen. DN 
har varit i kontakt med en handfull personer 
som finns eller har funnits i Ilija Batljans närhet 
genom åren och bilden av honom är till stor del 
samstämmig. En orädd och handlingskraftig 
person som tänker utanför de ingrodda vägarna 
där andra går.

Ett tidigt exempel på gärningar från den poli-
tiska karriären som återkommer i flera av sam-
talen rör hans tid som kommunalråd i Nynäs-
hamn. Det var han som i början av 2000-talet 
drev igenom omvandlingen av riksväg 
73, eller ”dödens väg” som den kall-
lades då, till motorväg.

”Den livsfarliga vägen har 
varit en stor hämsko för oss. 
Ombyggnaden kommer både 
att rädda liv och att skapa en 
snabb tillväxt och utveck-
ling av Nynäshamn”, sade 
han till DN 2009, i samband 
med invigningen av motor-
vägens första etapp. 

Ett annat mer  uppmärksam-
mat exempel, kanske hans största 
politiska bragd, är Nya Karolinska-affä-
ren. Som nybakat oppositionslandstingsråd 
för Socialdemokraterna i Stockholm tog han vå-
ren 2010 på egen hand initiativ till förhandlingar 
med bland andra byggbolaget Skanska. Han vän-
de och vred på uppläggen kring finansieringen 
av prestigebygget och lyckades i elfte timmen nå 
en uppgörelse som sänkte landstingets kostnad 
med omkring åtta miljarder kronor.

Hade han bara haft mer tid på sig skulle ännu 
mer pengar ha kunnat sparas, har Batljan själv 
sagt i efterhand.

– Jag uppfattade honom som en jäkla dyna-
misk person. Han var orädd och det fanns inget 
som stod i vägen när han försökte fixa något. 
Det var nog det här som var hans största genom-
brott, säger en S-källa som arbetat i Ilija Batljans 
närhet under många år.

Detta var 2010,   knappt 20 år efter att han till-
sammans med fru och dotter flytt kriget i forna 
Jugoslavien. På den tiden har han hunnit ta en 
examen i nationalekonomi, doktorera i demo-
grafi och planering av äldre vård på Socialhög-

skolan och gjort en mandatperiod som 
S-kommunalråd i Nynärshamn. 

Internt inom partiet var han 
omtyckt. Så pass att det ungefär 

i samma veva som Karolinska-
förhandlingen spekulerades i 
om det inte var han som skul-
le bli Social demokraternas 
nästa partiledare, efter Mona 
Sahlin som styrde partiet då. 

Så långt gick han aldrig.  I stäl-
let lämnade han landstingspoli-

tiken efter bara ett år och gick över 
till näringslivet, och blev vice vd för 

Fjärde AP-fondens fastighetsbolag Dombron 
(numera Rikshem). Där blev det fyra år innan 
styrelsen plötsligt sparkade honom. Han hade 
påbörjat stora fastighetsaffärer i ett eget bolag 
utan att informera Rikshems styrelse, skrev bo-
laget när det gick ut med nyheten i december 
2015. Något Batljan själv förnekade.

Pressmeddelandet från Rikshem gick ut på 

morgonen den 9 december. Före klockan tio sam-
ma dag hade de flesta topparna i branschen ringt 
och erbjudit pengar, advokathjälp, stöd och kon-
tor, har han själv berättat i en senare DN-intervju.

I april året därpå gjordes de första affärerna i 
hans nystartade bolag och på kort tid hade SBB 
fastigheter för drygt 12 miljarder. När första kvar-
talet presenterades 2020 var marknadsvärdet 
för SBB:s omkring 1 300 fastigheter en bit över 
80 miljarder kronor. 

Hur beståndet utvecklas framöver kan hänga 
på hur Ekobrottsmyndighetens förundersök-
ning slutar.  Bodens kommun stoppade nyligen 
en affär med SBB om en fastighet, samt delar av 
ett helt kvarter, i väntan på brottsutredningen.

– Vi skriver inte under något avtal just nu, 
säger kommunalrådet Claes Nordmark (S) till 
tidningen NSD, och förklarar vidare att misstan-
karna måste skingras.

SBB:s styrelseordförande  Lennart Schuss tycks 
ta det hela med ro. Gripandet och anhållandet 
kom dock som en chock. 

– Jag känner Ilija sedan väldigt långt tillbaks, 
har följt honom sedan starten och sett hur han 
agerar, hur försiktig han är med all information. 
Han är extremt noggrann vad gäller allt som rör 
bolaget så jag har fullt förtroende för att han inte 
har gjort någonting som strider mot lagen, säger 
Lennart Schuss och tillägger:

– Det är ett orubbligt förtroende, varför skulle 
jag inte ha det? 
Han är ju fortsatt misstänkt i en pågående 
förundersökning?

– Vi har fullt förtroende för Ilija på alla sätt, 
hela styrelsen. Vi kan inte tänka oss att han gjort 
någonting som är olagligt.

Enligt obekräftade uppgifter till Dagens Indu-
stri ska det misstänkta insiderbrottet röra SBB:s 
förvärv av fastighetsbolaget Hemfosa, och in-
formation om budet som läckt ut innan det nått 
allmänheten. Det är enligt Lennart Schuss helt 
otänkbart.

– Om det gäller den affären så vet jag att vi 
hade en armé av rådgivare och advokater, både 
svenska och internationella, och varenda grej 
har skrivits in i loggböcker, vartenda samtal. Att 
han gjort något som är i strid med lagen är full-
ständigt otänkbart, säger Schuss.

Storägaren Sven-Olof Johansson,  även vd för 
branschkollegan Fastpartner, beskriver Hemfo-
sa-affären som den viktigaste någonsin för SBB. 

Han poängterar att ingen runt bolaget vet mer 
än någon annan om Ekobrottsmyndighetens 
misstankar, men säger att han har svårt att tro 
att Batljan begått något brott. 

– Jag har oerhört svårt att tänka mig att han 
skulle ha gått och lämnat någon information av 
den här karaktären. Jag känner honom väldigt 
väl och har gjort det i fyra–fem år. Om något så 
har han blivit än mer professionell under den ti-
den, säger Sven-Olof Johansson.

Även Michael Cocozza, en annan storägare, 
ställer sig bakom vd:n. 

– ”Det kan jag inte kommentera”, brukar han 
ofta säga när det handlar om uppgifter han inte 
får prata om. Han kan ju de här gränsdragning-
arna. Det skulle vara förvånande om han hade 
släppt på det nu, säger Cocozza. 

DN har sökt Ilija Batljan. I ett mejl skriver hans 
försvarare Filip Rydin att Batljan är fullt överty-
gad om att han inte brustit i något avseende. 

”Han kommer liksom tidigare att fortsätta bi-
träda utredningen i den mån det krävs”, skriver 
försvararen och uppger samtidigt att 
de inte blivit kallade till några nya 
förhör.

Enligt uppgifter i Svenska Dagbla-
det ska kammaråklagare Thomas 
Langrot senast på onsdag klockan 
15 ge besked om huruvida man 
går vidare med utredningen  eller 
ej.

Andreas Lindberg
andreas.lindberg@dn.se

Ilija Batljan

Foto: Jenny Lagerqvist/
SBB
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Ett rot-liknande avdrag på upp 
till 50 000 kronor för gröna 
investeringar kan bli verklighet 
nästa år. Centerpartiets förslag, 
som är en del i januariavtalet, 
gick på fredagen ut på remiss 
och väntas kunna träda i kraft 
efter årsskiftet.

○○Det gröna avdraget, som är en 
överenskommelse mellan S, C, L 
och MP, föreslås ersätta de redan 
befintliga stöden som privatperso-
ner kan få för till exempel solceller.

Avdraget kommer att vara upp-
lagt som en skattereduktion, likt 
rot- och rutavdragen. Tanken är att 
den som nyttjar avdraget nu ska få 
del av lättnaden redan vid köptill-
fället och inte långt i efterhand som 
de nuvarande stöden är upplagda. 

–○Det är en ganska stor fördel 
 jämfört med dagens system, säger 
Centerns klimat- och energipolitiska 
talesperson Rickard Nordin.

Inledningsvis kommer avdraget 
gälla samma investeringar som de 
befintliga stöden; solceller, lagring 
av egenproducerad energi och ladd-
ningsutrustning för elfordon.

–○Det finns anledning att fram-
över titta på om det finns fler saker 
som ska ingå i det här. Man kan 

tänka sig solvärme, energieffektivi-
seringar och annat också.

Stödet ska bara gälla  privatpersoner 
och kommer som mest kunna uppgå 
i 50○000 kronor per år. Avdragen 
som föreslås för de olika produkt-
kategorierna är 15 procent för sol-
celler, och 50 procent för lagrings- 
eller laddprodukter. 

Vad gäller solceller och lagrings-
utrustning kan stödet användas 
för både material- och installa-
tionskostnader. För laddnings-
produkter till elfordon gäller det 
bara installations kostnaden. Likt 
rot och rut kommer möjligheten till 
avdrag också att förnyas varje år, till 
skillnad från de nuvarande stöden.

–○Det här ska man kunna fort sätta 
nyttja, säger Rickard Nordin.

–○Tidigare har det varit så att om 
du söker solcellsbidrag så kan du 
göra det en gång, sedan kan du inte 
komma på att du vill producera 
ännu mer och då ansöka om nytt 
stöd. Med det här ska du kunna fylla 
på allt eftersom.

Ändringarna föreslås träda i kraft 
den 1 januari 2021.

Andreas Lindberg
andreas.lindberg@dn.se

Förslag ute på remiss.

Rot-liknande avdrag  
för gröna investeringar 
på väg att bli verklighet

Utdelningsförslag
I följande konkurser har upprättats utdelningsförslag,
förvaltningsredogörelse, slutredovisning och tillsynsmyndighetens
yttrande. Handlingarna hålls tillgängliga hos Stockholms tingsrätt,
Box 8307, 104 20 Stockholm och tillsynsmyndigheten. Invändning
mot utdelningsförslaget görs hos tingsrätten senast 2020-06-09. 
Slutredovisningen klandras genom att talan väcks vid tingsrätten
senast 2020-08-19.
Sivletto AB i likvidation, 556676-8023
Bromma El & VVS AB,559052-1067
von oben AB i likvidation, 556889-3910
Narva Project AB, 556262-4121
Stockholms Tingsrätt

Bevakningsförfarande ska äga rum i K 4060-19, PTS Technics AB,
556772-9156. De som vill bevaka fordringar i konkursen ska göra
detta skriftligen i 2 ex hos Södertörns tingsrätt, 141 84 Huddinge
senast 2020-06-17.

Konkursbeslut
Bramatir AB, 559059-7653, Box 10051, 181 10 Lidingö, sattes
2020-05-13 i konkurs vid Norrtälje tingsrätt. Edgångssammanträde
hålls 2020-06-25 kl. 11.30 i tingshuset, Astrid Lindgrens gata 7,
Norrtälje. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna
kungörelse. Förvaltare är advokat Svante Olofsson, Advokatfirman
Svante Olofsson AB, c/o Convendum, Regeringsgatan 48, 111 56
Stockholm, tnr.070-584 71 11. Fortsatta kungörelser i konkursen
kommer att annonseras i ett begränsat antal tidningar.
Norrtälje Tingsrätt

 

AB Volvo (publ) (org nr 556012-5790) har kallat till årsstämma torsdagen den 18 juni 2020. 

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin kommer AB Volvos års-
stämma att hållas på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndig-
heternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs stämman genom förhandsröstning 
med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer 
inte att äga rum. Därför kommer det inte heller att genomföras någon produktutställning eller andra sedvanliga 
arrangemang i anslutning till stämman.

Eftersom någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud inte kommer att hållas, kom-
mer det heller inte finnas möjlighet att ställa några frågor vid stämman. AB Volvo vet att många aktieägare vill ställa 
frågor om koncernen, och uppmuntrar frågor i förväg med post till AB Volvo (publ), AA12600, Attn Head of Investor 
Relations, 405 08 Göteborg, eller via e-post till investorrelations@volvo.com, senast den 8 juni 2020. Styrelsens 
ordförande och verkställande direktören kommer att adressera frågor från aktieägarna i anföranden som kommer 
att finnas tillgängliga på AB Volvos webbplats, www.volvokoncernen.se och www.volvogroup.com, den 18 juni 
2020, omkring kl 15.

AB Volvo välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning i den ordning 
som beskrivs nedan. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs den 18 juni 2020 så snart 
utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Förutsättningar för deltagande
Rätt att, genom förhandsröstning, delta i AB Volvos årsstämma har den som dels är upptagen som aktieägare i den 
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 juni 2020, dels senast den 17 juni 2020 till AB Volvo anmält sig, 
genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att för-
handsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, låta ägar-
registrera dessa aktier i eget namn. Sådan ägarregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd den 12 juni 
2020 och bör därför begäras i god tid före den 12 juni 2020 hos den som förvaltar aktierna. 

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § 
lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på AB Volvos hemsida 
www.volvokoncernen.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan. 

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 17 juni 2020. Formuläret 
kan skickas med e-post till GeneralMeetingServices@euroclear.eu eller med post till AB Volvo (publ), 
”Årsstämman”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även 
avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via AB Volvos hemsida www.volvokoncernen.se. 
Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk 
person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse för-
handsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) 
ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta 
Euroclear Sweden AB på telefon 020-39 14 50 eller 08-402 90 76 (måndag–fredag kl. 08.30–16.00).

Kallelse
Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bola-
gets hemsida, www.volvokoncernen.se och www.volvogroup.com. Kallelsen skickas utan kostnad för mottagaren 
till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress. Sådan begäran kan framställas till  
AB Volvo per telefon 020-39 14 50 eller 08-402 90 76 (måndag–fredag kl. 08.30–16.00) eller 
skriftligen till AB Volvo (publ), ”Årsstämman”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm. 

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som 
f inns til lgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/
Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. AB Volvo (publ) har organisationsnummer 
556012-5790 och säte i Göteborg.

Årsstämma i AB Volvo (publ)

Mekaniska klockor, även trasiga.
Mynt från hela världen.
Bengt 073 502 96 81

Gamla Nintendo köpes
Supernes, Nintendo 64, Nes 8-bit,
Gameboy. G&W, Gamecube.
Maila: jenspersson1976@gmail.com
eller MMS:a foto till
070-2240108  (ring e. 17)

Kungörelsedelgivning
KUNGÖRELSE
Delil, Cetin, 860904-6571 med
senast kända adress Råbyvägen
25 Lgh 1306, 754 22 Uppsala,
söks av Förvaltningsrätten i
Falun för delgivning av
Skatteverkets ansökan om
betalningsskyldighet enligt 59
kap. 13 § skatteförfarandelagen
(2011:1244) med
föreläggande att inkomma med
skriftligt yttrande senast den 
9 juni 2020. I svaret bör anges
om yrkandet medges eller
bestrids. Om yrkandet bestrids
bör skälen för detta anges.
Vidare bör eventuella bevis
åberopas. I svaret bör anges
målnummer 
830-20. Delil Cetin underrättas
om rätten att begära muntlig
förhandling. Uteblivet svar
hindrar inte att målet avgörs i
befintligt skick.
Handlingarna hålls tillgängliga
hos Förvaltningsrätten i Falun,
Kullen 4, Falun, måndag –
fredag kl. 08.00-12.00 och
13.00-16.00.
Förvaltningsrätten i Falun

MEDDELAN-
DEN

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

Bokrea 70%

På hela sortimentet
Start måndag 18/5 kl 11.00
Antikvariat August, Drottningg. 85

KUNGÖRELSER

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

KONKURSER

PRIVAT
MARKNAD

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

KÖPES

DELGIVNING

Upphävd konkurs
Tingsrätten beslutade den 23 april 2020 att försätta Digibator AB

i likvidation, 559081-6707, i konkurs. Svea hovrätt har den 13 maj
2020 upphävt tingsrättens beslut.
Stockholms Tingsrätt

Konkursbeslut
Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt
2020-05-13.Edgångssammanträde hålls i tingsrätten, Scheelegatan
7, Stockholm; datum och klockslag anges nedan. Borgenärerna
kallas härmed till sammanträdet. 
08 Ställningar AB i likvidation, 556769-8450, c/o likvidator,
Hantverkarg 26, 112 21 Stockholm. Förvaltare Petter Vaeren,
Kungsg 56, 111 22 Stockholm. Edgångssammanträde 2020-06-30 kl
11.30.  
MONÉR Stiftelseförvaltning AB i likvidation, 556764-2581, c/o
likvidator, Hantverkarg 26, 112 21 Stockholm. Förvaltare Petter
Vaeren, Kungsg. 56, 111 22 Stockholm. Edgångssammanträde
2020-06-30 kl 11.30. 
LandZone AB i likvidation, 556815-4982, c/o likvidator,
Hantverkarg. 26, 112 21 Stockholm. Förvaltare Petter Vaeren,
Kungsg. 56, 111 22 Stockholm. Edgångssammanträde 2020-06-30 kl
11.30.
Bisney Group AB i likvidation, 559079-2080, c/o likvidator, Box
1203, 751 42 Uppsala. Förvaltare  Peter Eriksson, Box 7557, 103 93
Stockholm. Edgångssammanträde 2020-06-30 kl 10.30.
AD14 Bygg AB i likvidation, 559148-9058, c/o likvidator, Box
7543, 103 93 Stockholm. Förvaltare Louise Sjödahl, Strandvägen
35, 114 56 Stockholm. Edgångssammanträde 2020-06-30 kl 11.00.  
Stockholms Tingsrätt

Nedanstående gäldenärer försattes i konkurs vid Attunda tingsrätt
2020-05-13 Edgångssammanträde hålls 2020-07-02 i tingshuset,
Tingsvägen 11, Sollentuna, på klockslag som anges nedan.
Borgenärerna kallas till sammanträdet.
Munukka Contractor Consulting AB i likvidation, 559146-6783,
Box 7557, 103 93 Stockholm. kl. 9.20. Förvaltare är Emma
Berglund Uväng, Box 715, 101 33 Stockholm.
Haguti AB i likvidation, 556975–2479, c/o Advokatfirman Schjodt,
Box 715, 101 33, Stockholm, kl 9.10. Förvaltare är Linda
Schenholm, Box 7557, 103 93 Stockholm.
Xn´ace Elite AB i likvidation, 559038–4896, c/o Advokatfirman
Carler, Box 7557, 103 93 Stockholm, kl 9.30. Förvaltare är
Katarina Baecklund, Box 7543, 103 93 Stockholm.

Nedanstående gäldenärer försattes i konkurs vid Södertörns
tingsrätt 2020-05-13. Edgångssammanträde hålls i tingshuset,
Björnkullav 5A, Huddinge 2020-07-10, tid anges efter namnen.
Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet.
Clean Car Recond Heron City AB, 559216-4015, c/o Johan
Skyttesv 203, Älvsjö, kl 10.50. Förvaltare är Kent Hägglund, Box
7315, 103 90 Stockholm.
Yigit Åkeri Sverige AB, 559155-1949, Vågens gata 462/b,
Brandbergen, kl 11.05. Förvaltare är Leonardo Merino Castillo,
Kungsgatan 56, 111 22 Stockholm.
Beks Transport AB i likvidation, 556933-7669, c/o Box 7836, 103
98 Stockholm, kl 11.15. Förvaltare är Mikael Holst, Box 3659, 103
59 Stockholm. Hitta 
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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
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I DAG
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Norrland
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Blötast
Norrland
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HÖGST/LÄGST I GÅR

I går kl kl 20-14

VÄRLDEN I MORGON

Algarve
Alicante
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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
Kanarieöarna
Kap Verde
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
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Santo Domingo
São Paulo
Seoul
Seychellerna
Shanghai
Sharm El Sheikh
Singapore
Split
Sri Lanka
Sydney
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Tokyo
Toronto
Tunis
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Zanzibar 

rs

gköping

u

un

m/s
m/s
m/s

Temperatur i dag kl svensk tid14.00

°°

° °

°°
°

° °

°

°

° °

°°
° °

° °

°

°

°

°
°

°

°

°

°

°
°

°

°

°

°

°

13 15

5 3

13 14

25 26
20 1821 23

22 23

28 30

23 22

24 24

31 29

S Norrlands inland

Sverige.

lokal tid14.00kl

Världen.

I MORGONI DAG

Europa.

Sundsvall

Östersund

Malmö

Halmstad

Stockholm
Oslo

Köpenhamn

Oskarshamn

Visby

Gdansk

Klaipeda

Åbo

Vasa

Lübeck

UmeåTrondheim

Luleå

Kiruna

Narvi

Norrköping

Göteborg

Strömstad

Öland och Gotland

Västra Götaland

Östra Svealand

Västra Svealand

S Norrlands kustland

S Norrlands fjälltrakter

N Norrlands kustland

Södra Götaland

Östra Götaland

N Norrlands fjälltrakter

N Norrlands inland

I DAG 16/11

TEMP/NEDERBÖRD

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

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
Kanarieöarna
Kap Verde
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 

rs

gköping

u

un

m/s
m/s
m/s

Temperatur i dag kl svensk tid14.00

N 3 m/s
NO 6 m/s

N 4 m/s
NV 5 m/s

O 4 m/s
V 4 m/s
V 6 m/s

NV 7 m/s
NV 9 m/s

V 5 m/s

S Norrlands inland

Sverige.

svensk tid13.00kl

Världen.

I MORGONI DAG

Europa.

Sundsvall

Östersund

Malmö

Halmstad

Stockholm
Oslo

Köpenhamn

Oskarshamn

Visby

Gdansk

Klaipeda

Åbo

Vasa

Lübeck

UmeåTrondheim

Luleå

Kiruna

Narvi

Norrköping

Göteborg

Strömstad

Öland och Gotland

Västra Götaland

Östra Svealand

Västra Svealand

S Norrlands kustland

S Norrlands fjälltrakter

N Norrlands kustland

Södra Götaland

Östra Götaland

N Norrlands fjälltrakter

N Norrlands inland

I DAG 16/11

TEMP/NEDERBÖRD

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Kiruna
Luleå
Umeå
Östersund
Gävle
Karlstad
Örebro
Uppsala
Stockholm
Visby
Jönköping
Göteborg
Växjö
Kalmar
Malmö

13 kl 07-07
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 19-13

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
Kanarieöarna
Kap Verde
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 

rs

gköping

u

un

m/s
m/s
m/s

Temperatur i dag kl svensk tid13.00

12,2 °C
13,0 °C
14,7 °C

-8,0 °C
-5,4 °C

1,0 °C

7,0
2,0
7,8

10,1
12,8

17,1

kl 20�14
Haparanda
Arvika
Falsterbo

Tarfala

Storlien

St. Sjöfallet

Särna

St. Spåns-

Landsort

Horn

Hästveda

Väderöarna

S Norrlands inland

Sverige.

lokal tid14.00kl

Världen.

I MORGONI DAG

Europa.

Sundsvall

Östersund

Malmö

Halmstad

Stockholm
Oslo

Köpenhamn

Oskarshamn

Visby

Gdansk

Klaipeda

Åbo

Vasa

Lübeck

UmeåTrondheim

Luleå

Kiruna

Narvi

Norrköping

Göteborg

Strömstad

Öland och Gotland

Västra Götaland

Östra Svealand

Västra Svealand

S Norrlands kustland

S Norrlands fjälltrakter

N Norrlands kustland

Södra Götaland

Östra Götaland

N Norrlands fjälltrakter

N Norrlands inland

I DAG 16/11

TEMP/NEDERBÖRD

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

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
Kanarieöarna
Kap Verde
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 

rs

gköping

u

un

m/s
m/s
m/s

Temperatur i dag kl svensk tid14.00

02:10
02:04

03:47
03:44

04:08
04:06

04:42
04:41

04:51
04:50

23:07
23:14

22:11
22:14

21:23
21:26

21:36
21:38

21:18
21:20

S Norrlands inland

Sverige.

lokal tid14.00kl

Världen.

I MORGONI DAG

Europa.

Sundsvall

Östersund

Malmö

Halmstad

Stockholm
Oslo

Köpenhamn

Oskarshamn

Visby

Gdansk

Klaipeda

Åbo

Vasa

Lübeck

UmeåTrondheim

Luleå

Kiruna

Narvi

Norrköping

Göteborg

Strömstad

Öland och Gotland

Västra Götaland

Östra Svealand

Västra Svealand

S Norrlands kustland

S Norrlands fjälltrakter

N Norrlands kustland

Södra Götaland

Östra Götaland

N Norrlands fjälltrakter

N Norrlands inland

I DAG 16/11

TEMP/NEDERBÖRD

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

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
Kanarieöarna
Kap Verde
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 

rs

gköping

u

un

m/s
m/s
m/s

Temperatur i dag kl svensk tid14.00

+24 cm (i går +23 cm)
+26 cm (i går +31 cm)
+40 cm (i går +27 cm)

-4 cm (i går +18 cm)

S Norrlands inland

Sverige.

lokal tid14.00kl

Världen.

I MORGONI DAG

Europa.

Sundsvall

Östersund

Malmö

Halmstad

Stockholm
Oslo

Köpenhamn

Oskarshamn

Visby

Gdansk

Klaipeda

Åbo

Vasa

Lübeck

UmeåTrondheim

Luleå

Kiruna

Narvi

Norrköping

Göteborg

Strömstad

Öland och Gotland

Västra Götaland

Östra Svealand

Västra Svealand

S Norrlands kustland

S Norrlands fjälltrakter

N Norrlands kustland

Södra Götaland

Östra Götaland

N Norrlands fjälltrakter

N Norrlands inland

I DAG 16/11

TEMP/NEDERBÖRD

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

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
Kanarieöarna
Kap Verde
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 

rs

gköping

u

un

m/s
m/s
m/s

Temperatur i dag kl svensk tid14.00

0,0
0,0
0,1

0,0
i.u.

0,0
0,0
i.u.

0,0
0,0
0,0
2,7
7,4

2,0

4,9
8,9
8,7
7,0
6,1

12,3
9,8
7,2

10,7
9,7

10,9
10,7
13,4
14,1

12,5 0,0

S Norrlands inland

Sverige.

lokal tid14.00kl

Världen.

I MORGONI DAG

Europa.

Sundsvall

Östersund

Malmö

Halmstad

Stockholm
Oslo

Köpenhamn

Oskarshamn

Visby

Gdansk

Klaipeda

Åbo

Vasa

Lübeck

UmeåTrondheim

Luleå

Kiruna

Narvi

Norrköping

Göteborg

Strömstad

Öland och Gotland

Västra Götaland

Östra Svealand

Västra Svealand

S Norrlands kustland

S Norrlands fjälltrakter

N Norrlands kustland

Södra Götaland

Östra Götaland

N Norrlands fjälltrakter

N Norrlands inland

I DAG 16/11

TEMP/NEDERBÖRD

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

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
Kanarieöarna
Kap Verde
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 

rsrs

gköping

u

un

m/s
m/s
m/s

Temperatur i dag kl svensk tid14.00

°

°

°
°

°

°

°

°

°
°

°

°

°

k

4

1

5

8
4

7
9

13

13

10

14
12

13

1�5 m/s
2�5 m/s

2�6 m/s

2�6 m/s

4�8 m/s

3�7 m/s

S Norrlands inland

Sverige.

lokal tid14.00kl

Världen.

I MORGONI DAG

Europa.

Sundsvall

Östersund

Malmö

Halmstad

Stockholm
Oslo

Köpenhamn

Oskarshamn

Visby

Gdansk

Klaipeda

Åbo

Vasa

Lübeck

UmeåTrondheim

Luleå

Kiruna

Narvi

Norrköping

Göteborg

Strömstad

Öland och Gotland

Västra Götaland

Östra Svealand

Västra Svealand

S Norrlands kustland

S Norrlands fjälltrakter

N Norrlands kustland

Södra Götaland

Östra Götaland

N Norrlands fjälltrakter

N Norrlands inland

I DAG 16/11

TEMP/NEDERBÖRD

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

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
Kanarieöarna
Kap Verde
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 

rs

gköping

u

un

m/s
m/s
m/s

Temperatur i dag kl svensk tid14.00

Svalt i norr, sommarvarmt runt Medelhavet.

S Norrlands inland

Sverige.

lokal tid14.00kl

Världen.

I MORGONI DAG

Europa.

Sundsvall

Östersund

Malmö

Halmstad

Stockholm
Oslo

Köpenhamn

Oskarshamn

Visby

Gdansk

Klaipeda

Åbo

Vasa

Lübeck

UmeåTrondheim

Luleå

Kiruna

Narvi

Norrköping

Göteborg

Strömstad

Öland och Gotland

Västra Götaland

Östra Svealand

Västra Svealand

S Norrlands kustland

S Norrlands fjälltrakter

N Norrlands kustland

Södra Götaland

Östra Götaland

N Norrlands fjälltrakter

N Norrlands inland

I DAG 16/11

TEMP/NEDERBÖRD

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

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
Kanarieöarna
Kap Verde
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 

rs

gköping

u

un

m/s
m/s
m/s

Temperatur i dag kl svensk tid14.00

Svalt i norr, sommarvarmt runt Medelhavet.

S Norrlands inland

Sverige.

lokal tid14.00kl

Världen.

I MORGONI DAG

Europa.

Sundsvall

Östersund

Malmö

Halmstad

Stockholm
Oslo

Köpenhamn

Oskarshamn

Visby

Gdansk

Klaipeda

Åbo

Vasa

Lübeck

UmeåTrondheim

Luleå

Kiruna

Narvi

Norrköping

Göteborg

Strömstad

Öland och Gotland

Västra Götaland

Östra Svealand

Västra Svealand

S Norrlands kustland

S Norrlands fjälltrakter

N Norrlands kustland

Södra Götaland

Östra Götaland

N Norrlands fjälltrakter

N Norrlands inland

I DAG 16/11

TEMP/NEDERBÖRD

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

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
Kanarieöarna
Kap Verde
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 

rs

gköping

u

un

m/s
m/s
m/s

Temperatur i dag kl svensk tid14.00

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

�

-3

1

5

1

3

6

8

6

6

6

7

7

-2

2

5

1

4

6

8

8

10

10

8

11

-2

1

5

4

6

7

10

9

12

11

9

10

-1

3

6

6

8

6

11

8

13

11

10

11

3

7

8

7

10

11

14

14

14

15

12

14

3

7

9

9

10

11

13

13

16

15

11

15

4

9

9

13

14

15

18

17

18

17

12

16

7

12

10

14

14

14

18

15

20

19

15

18

Tis Ons Tor Fre0518

S Norrlands inland

Sverige.

lokal tid14.00kl

Världen.

I MORGONI DAG

Europa.

Sundsvall

Östersund

Malmö

Halmstad

Stockholm
Oslo

Köpenhamn

Oskarshamn

Visby

Gdansk

Klaipeda

Åbo

Vasa

Lübeck

UmeåTrondheim

Luleå

Kiruna

Narvi

Norrköping

Göteborg

Strömstad

Öland och Gotland

Västra Götaland

Östra Svealand

Västra Svealand

S Norrlands kustland

S Norrlands fjälltrakter

N Norrlands kustland

Södra Götaland

Östra Götaland

N Norrlands fjälltrakter

N Norrlands inland

I DAG 16/11

TEMP/NEDERBÖRD

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

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
Kanarieöarna
Kap Verde
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 

rs

gköping

u

un

m/s
m/s
m/s

Temperatur i dag kl svensk tid14.00

23 20 25 9
22 22 23 27
18 28 19 10
37 32 20 23
35 30 26 28
30 9 24 28
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29 41 13 23
20 43 38 30
18 22 14 21
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Halvklart till mulet och någon 
by av snö eler blötsnö.

Molnigt och någon by av 
blötsnö.

Ökad molnighet följt av 
någon by av regn eller 

Varierad molnighet och 
någon by av regn eller 

Varierad molnighet och i 
huvudsak uppehåll.

Växlande molnighet och i 
huvudsak uppehåll.

Klar morgon, omkring 
halvklart på dagen.

Klar morgon, växlande mol-
nighet på dagen.

Klar morgon, på dagen ökad 
molnighet, till kvällen regn.

Klar morgon, på dagen 
växlande molnighet.

Klart till halvklart, mot kvällen 
ökad molnighet.

Tätnande moln från sydväst, 
mot kvällen regn.
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Stabilare väder men ett regnväder når sydvästra Götaland mot kvällen.
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Stockholmsvädret finns på sista sidan 
i Kulturdelen måndag–lördag.

Mer väder? se.storm247.com

25 % RABATT  
PÅ SERVICE.
Boka enkelt på  
skodastockholm.se/boka-service
Ange rabattkod SERVICE25.

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

ARC’TERYX
BETA SL HYBRID JACKET
Lätt skaljacka konstruerad i två 
olika sorters GORE-TEX® med 
kraftigare väv på utsatta partier. 
Finns i fl era färger. Herr- och 
dammodell.

3799:-

1799:-

ARC’TERYX
KONSEAL FL GTX
En lätt och komfortabel vandringssko 
med ett vattentätt GORE-TEX-
membran. Herrmodell.

Häng med KP-Lukas,  
KP-Jossan och KP-Ludvig 

bakom kulisserna på 
Sveriges mest älskade 
barntidning. KPodden 

innehåller flams, läsarfrågor, 
allvar och fakta i en perfekt 

blandning.

Lyssna i DN-appen eller på Radioplay.se  
och andra plattformar där poddar finns.

Kamratpo
sten 

har en e
gen 

podd!

Lyssna i DN-appen!
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Ryttarstjärnan  
satsar trots krisen 
Henrik von Eckermann 
bygger sin drömanläggning  
i Nederländerna. Sport, sid 12

Kärt möte på avstånd 
efter sjukhusvistelsen 
Glädjen var stor när Ida Borg fick träffa 
pappa Bertil, 74, efter att han varit sjuk  
i covid-19. Stockholm, sid 10

På grund av coronakrisen utkommer DN i två delar.
Under denna tid finns Stockholms-  

och Sportsidor i DN Kultur.

covidiot

coronanera karantänkilon

karanträning 

coronaspeck

Geistspiele

quatorzaine 

coronapéro
coronazi

quaranteens
covidivorce

coronatän

mjuta

hälsolitteracitet

karantän

äldre äldre

droppsmitta

karantän-tv

covidkatt

Droppsmitta,  
covidioter och hostskam 

– så sprider sig det nya 
coronaviruset i språket. 

Sidan 4

tvåmetersregel superspridare

J BIL HEMMAVI KOMMER TILL DIG 
Köp och serva din bil hemifrån 

Med J BIL Hemma kan du göra allt
som behövs för ett bra bilägande  

— utan att komma in till oss.

Läs mer på
jbil.se/hemma
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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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Tid att vara ute! Lyxiga Arizona  
Big Buckle  

Mån-Fre: 12-17, Lör 12-15 

Läs mer på dn.se/kultur

Missa inte dagens skiva
Varje dag kl 21  publicerar 
DN:s kultur redaktion en  recension, 
krönika eller lista  kopplad till 
nyutgiven  musik. Du hittar den 
på dn.se/kultur

Maria Schottenius: Kristina 
Lugns underhållande tid på 
 Expressen ska vi sent glömma 

Krönika.

D
en senaste veckan 
har lyssnare, 
läsare, tittare, 
snubblat runt 
bland oneliners 
av Kristina Lugn 

och småskrattat. ”När vi står på 
toppen av vår förmåga, hur tar vi 
oss därifrån?” Och alla de andra. 
Hennes svindlande ordakrobatik 
som vänder allt upp och ner, så att 
det känns som på cirkus. Sorg och 
humor i samma andetag. Publiken 
hisnar och håller andan.

Kristina Lugns lyrik och dra-
matik har analyserats i sjudande 
samtal i alla kanaler, men jag har 
ännu inte hört någon tala om 
 hennes kritik. 

Under mitten av 1990-talet skrev 
hon ofta bokrecensioner i Expres-
sen. Hon var mycket beläst med 
klar blick för kvalitet. Jag slås av hur 
öppet och enkelt hon går in i böck-
erna – ungefär som man tittar runt 
hemma hos någon, slår sig ner, 
undrar hur det står till – och sedan 
sakligt och genomtänkt berättar 
vad hon har uppfattat. Då och då 
klämmer hon i med en strof som 
kunde suttit i en av hennes dikter. 

Jag hittar en recension  av Kerstin 
Strandbergs ”Undangömda berät-
telser” från 1995 där Lugn skriver: 
”Hon går fram och tillbaka mellan 
generationerna och har lätt att 
ge människor namn och svårt att 
låta dem dö/…/Berättarens röst 
är en raksträcka omgärdad av vilt-
stängsel.”

I en starkt uppskattande recen-
sion av Lars Anderssons ”Artemis” 
står det: ”Det är ett mått på Lars 
Anderssons grymma skicklighet 
att jag efter att ha läst hans bok 
tre gånger lägger den ifrån mig för 
alltid i kolugn förvissning om att 
det kommer att gå åt helvete för 
mig oavsett vad Gud tycker.” 

Om Per Lindbergs  ”Nu och för 
alltid” skriver hon under rubriken 
”Vansinne för humor”: ”Per Lind-
berg har en högstämd humor/…/
Han har tankar som skimrar som 
dagbarn.” Och hon får syn på sin 
egen stora inspirationskälla Sonja 
Åkesson, som kommer farande: 
”Jag tror att det är Sonja som åker 
på en blå moped genom dessa 
dikter.”

I mitten av 1990-talet var jag 
kulturchef på Expressen och i 
november 1995 anlitade vi Kristina 
Lugn som ”auskultant” – en sorts 
vikarie – på Expressen kultur-
redaktion. Hon hade tagit itu med 
sitt släpiga tal och gick i ”prata-fort-
terapi”. Kristina var kvar hos oss 
till jul, satt snällt på redaktionen 
dagarna i ända, skrev flitigt och var 
det mest underhållande lunchsäll-
skap någon av oss stött på.

Luncherna på kantinen Två Dra-
kar ville aldrig ta slut och hon hade 
minst sagt häpnadsväckande saker 
att förtälja om personer –  alltid 
personer – i Sveriges teater- och 
kulturvärld. Skvaller i den  högre 
skolan. Det var mycket oklart vad 
som var sant och inte. Sann var 
dock den tillgivenhet hon och Allan 

Edwall kände för varandra under 
de åren. Rörande att se. 

Men det kom andra tider och i 
början av 2000-talet råkade Kris-
tina Lugn, hennes dotter Martina 
Montelius, min man och jag bo på 
Villa San Michele på Capri under 
samma period. Jag var tvungen att 
åka hem till Sverige två veckor mitt 
i sommaren – Joachim Berner kal-
lade för att Expressen skulle göras 
om – och när jag kom tillbaka var 
Kristina Lugn och min man på ett 
snöre. Jättekompisar. 

Det började med att  Kristina sa 
att hon hade blivit portad på 
alla  apotek på Capri. Hon fick då 
min snälle man att gå runt och 
köpa ut huvudvärks tabletter till 
henne. Ju mer de  umgicks desto 
mer framgick det att de båda var 
ganska neurotiska och de  började 
tävla i vem som hade flest och värst 
fobier. 

Min man gick ut med att han räk-
nar steg och räknar tuggor, det han 
äter måste vara delbart med två. 
Aldrig äta tre saker, aldrig en. Men 
det var ju ingenting mot Kristina, 
som ”måste” äta upp plastpåsarna 
när hon varit och handlat. Och när 
de båda trissat upp det hela dräm-
de hon till med att hon ”måste” äta 
upp sin dotter Martinas blöjor. 

Efter det fanns det inte mycket 
att tillägga. Utklassning och över-
lägsen seger till Kristina. 

Maria Schottenius
maria.schottenius@dn.se

Mycket har sagts om 
författaren  Kristina 
Lugn, mindre om 
kritikern. Under 
90-talet skrev hon 
mycket i  Expressen, 
ledigt och med klar 
känsla för kvalitet. 
Och luncherna ville 
aldrig ta slut när 
 Kristina skvallrade 
i den  högre skolan.  

Kristina Lugn hade häpnadsväckande saker att berätta. Här på en bild från 
2000.  Foto: Peter Lydén/TT
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Hjälp oss hålla barncancer 
borta från vuxna.

Fotograf Johan Sundell

Barn och cancer hör inte ihop. 
Swisha till 90 20 900 och stöd kampen mot barncancer.

Hjälp oss hålla barncancer 
borta från vuxna.

Isak 27 år, hjärntumör.

Livet är det viktigaste vi har, det 
vi alla kämpar för. Att få öppna 
ögonen på morgonen, svära åt den 
förbannade väckarklockan, snooza, missa 
bussen och senare på kvällen skratta åt allt till-
sammans med någon man älskar. Att få trä� a 
nya människor, upptäcka nya platser, arbeta 
och bidra till det gemensamma i samhället.
�  Barn som överlever cancer har på papperet 
samma möjligheter som vi andra att gå in i 
vuxenvärlden. De lever ju.
�  Tyvärr fi nns mer att berätta. De långa period-
erna på sjukhus och i hemmaisolering har ofta 
hindrat studierna och möjligheterna att trä� a 
jämngamla. Många har blivit retade och mobbade
för att de varit annorlunda, sett annorlunda ut.
�  Sjukdomen och de kraftfulla behandlingarna 
har även tagit hårt på kroppen, med komplika-
tioner som hormonproblem, hörselnedsättning, 
synnedsättning, balansrubbningar, inlärnings-
svårigheter och hjärntrötthet.

 Det är tyvärr tydligt. Många av de som  
    haft barncancer har inte bara berövats  
      sin barndom, de riskerar även att bli  
fråntagna mycket av det som hör till vuxenlivet.
�  Vi vill att alla ska få chansen att leva ett bra 
och långt liv, inte bara överleva. För att nå dit 
hjälper vi de som överlevt med praktiska saker 
i vardagen, stöttar dem och deras föräldrar i kam-
pen mot ett oförstående samhälle och verkar 
för att politiker och myndigheter gör sitt yttersta.
�  Varje barn som överlever är en fantastisk 
framgång, men vår omtanke får aldrig sluta där. 
Vi måste hålla den här sjukdomen borta från 
barn, även när de blivit färdigbehandlade, även 
när de blivit vuxna.
�  Till dig som haft barncancer. Vi lovar att alltid 
stå vid din sida, göra din röst hörd, kämpa för 
din sak. Till alla andra. Var med i kampen, hjälp 
oss att förbättra livet för de som överlevt 
sjukdomen och avslutat sin behandling. Varje 
krona är livsviktig.
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KULTUR  NYHETER

Den pågående pandemin har lett till en 
 språklig explosion. Nya ord har uppfunnits 
– som ”covidiot” och ”coronanera”. Låneord 
om digital kultur har letat sig in i svenskan, 
och gamla ord och facktermer har fått ny 
 spridning.

○○För några månader sedan hade 
ingen förstått vad man menade om 
man talade om ”karantänkilon” 
eller ”karanträning”. En ”covi
diot” var något okänt, vad en ”två
metersregel” var visste ingen. När 
DN:s egen bibliotekarie Jenny Lindh 
i slutet av mars twittrade: ”Ledsen 
på förhand, men myntar härmed 
begreppet ’coronanera’”, var det 
precis i början av den formliga 
svallvåg av nya ord och termer som 
sköljt över oss i pandemins spår.

Nu, däremot, vet vi exakt. Att ka
rantänkilon är något vi lägger på oss 
när vi sitter hemma och tröst äter, 
och att karanträning är de halvhjär
tade Youtubegympapass på vardags
rumsgolvet vi försöker väga upp det 
med. Att bara covidioter struntar i 
tvåmetersregeln, och att coronanin 

är ett utlopp för  karantänrelaterad 
sexuell frustration.

Ola Karlsson är  språkvårdare och 
nyordsredaktör på Språkrådet och 
han har märkt ett stort uppsving för 
nya ord.

–○Jag har nyordsradarn påslagen 
24-7, året runt – och jag noterar 
flera uttryck varje dag, säger Ola 
Karlsson.

Det är ovanligt mycket just nu, 
säger han – även om det ofta bru
kar myntas nya ord vid kriser och 
under stora samhällsfenomen.

–○Jag tänker till exempel på under 
Eyjafjallajökullutbrottet på Island 
2010, där vi såg en uppsjö av ”ask”
ord helt plötsligt, säger Ola Karls
son.

Det är inte bara i Sverige den 

språkliga uppfinningsrikedomen 
blomstrar. I tyskan har ord som 
”Coronaspeck” (fläsket man läg
ger på sig när man sitter hemma 
i karantän och tröstäter bort sin 
ångest) och ”Geistspiele” (de spök
lika fotbollsmatcher som spelas för 
tomma läktare) formats. I Frank
rike har ordkonstruktionen ”qua
torzaine” använts för att beteckna 
de två veckor i isolering som krävts 
för dem som utsatts för potentiell 
smitta – och man talar om ”corona
péro” – en coronaapéritif via 
video chatt. 

I Nederländerna är en ”coronazi” 
någon som trakasserar dem som 
inte följer myndigheternas före
skrifter om avstånd. Nederländska 
tidningen de Volksrant noterar 
också att man sett nya varianter av 
ordet ”flygskam” som man impor
terat från svenskan – ”hostskam”, 
”promenadskam” och ”utomhus
skam”.

Och de kanske mest spridda 
 nyorden kommer från engelskan. 
”Quaranteens” gissas bli beteck
ningen på den generation som blir 
resultatet av en tänkt karantän
utlöst babyboom, ”covidivorce” 

är skilsmässorna efter att gifta par 
tvingats umgås alldeles för myck
et.

Man kan dela in nyorden i några 
olika grupper. Precis som vulkan
utbrottet gav upphov till ordkom
binationer där ”aska” ingick, är de 
sammansatta orden vanliga just 
nu.

–○Det finns tusentals samman
sättningar med orden corona, 
covid eller karantän. Det verkar 
gå att skapa hur många ord som 
helst, bara utifrån de tre! Och så 
har vi de mer vardagliga, kreativa 
”periskop orden”, när man drar 
ihop flera ord till ett, som ”corona
tän” för coronakarantän, säger Ola 
Karlsson.

Sara Lövestam  är författare och har 
bland annat skrivit flera böcker om 
grammatik. Att liknande ordlekar 
förekommer i många språk värl
den över just nu, tror hon har att 
göra med den unika situationen 
där i princip hela världen går ige
nom samma sak och har samma 
referensramar (”Det är som att hela 
världen tittar på samma tvserie, 
samtidigt”, som hon säger). Men 

Coronakrisen.

Smittsam kreativitet får 
 coronaorden att sprida sig_

”Det finns tusentals 
sammansättningar 
med orden corona, 
covid eller  karantän. 
Det verkar gå att 
skapa hur många 
ord som helst, bara 
 utifrån de tre!”
Ola Karlsson, språkvårdare och 
nyordsredaktör på Språkrådet.

karantänkiloncovidkattcovidivorce

karanträning

Skilsmässor som uppstår efter att 
gifta par tvingats umgås för mycket.

Extra vikt som läggs på när man sitter hemma.

Motion man utövar i hemmet.

En sällskaps-
katt man skaffar 
i  karantän.
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I korthet.Coronakrisen.

orden i sig lämpar sig också väl för 
kombinationer.

– Om man ska nörda ner sig lite, 
så innehåller ordet ”corona” van
liga ljud som finns i många språk. 
Det är en enkel bokstavskombina
tion att bygga nya ord på, säger Sara 
Lövestam.

Många av orden är konstruerade 
för humoristisk effekt. Det verkar 
finnas ett behov av att ha språkligt 
kul.

– Humoristiska ord gör det nog 
lite lättare att härda ut när det är 
jobbigt. Många har också mycket 
tid att umgås på sociala medier, 
 säger Ola Karlsson.

– Språk är kommunikation, och 
vi använder humor som smörj
medel i alla sammanhang. När man 
kommunicerar om allvarliga saker 
blir det ännu viktigare. Språklig hu
mor är också ofta väldigt snäll i jäm
förelse med annan humor – det är 
svårt att bli djupt kränkt av en ord
vits, säger Sara Lövestam.

En annan kategori  nya ord har att 
göra med den nya vardagen som 
uppstått online med distansarbete. 
Sara Lövestam noterade nyligen på 
Twitter att vi fått ett problem med 
det just nu flitigt använda ordet för 
att stänga av någons mikrofon i ett 
videomöte: ”Vi kan väl konstatera 
att det blivit ohållbart. ’Muta’ finns 
redan och ’mutea’ följer inte eta
blerade svenska stavningsregler.” 
Därefter försökte hon lansera för
svenskningen ”mjuta”.

– Någon svarade med förslaget 
”tysta”, någon tyckte att vi skulle 
använda ”ljudlösa” som verb. Men 
jag tror inte att det kommer att hän
da. Jag är ganska säker på att om 
”mjuta” fortsätter att användas så 
frekvent som det görs nu, så kom

mer det att få den stavningen, säger 
Sara Lövestam.

Det är inte bara nya ord som kon
strueras eller lånas in – utan gamla 
ord kan också få större spridning 
och i någon mån ny innebörd. På 
Språkrådets blogg har medarbetar
na de senaste veckorna publicerat 
serien ”Ord i coronans spår”, där 
de uppmärksammat termer som 
”hälsolitteracitet” och ”karantän”.

– Det handlar inte minst om 
facktermer. Det är ord som kanske 
använts väldigt smalt av vårdper
sonal eller myndigheter, men som 
nu exploderat i medier och som 
alla svänger sig med, som ”social 
 distansering”, ”superspridare”, 
”äldre äldre”, ”droppsmitta” och 
”flockimmunitet”, säger Ola Karls
son.

Just när det gäller  fackspråk och 
central samhällsinformation kan 
det vara viktigt att använda exakta 
uttryck – och att se till att alla för
står vad de betyder.

– Det har väl gått lite sisådär nu, 
med ordet ”rekommendation” 
som det mest kända exemplet. Det 
har en specifik betydelse när vissa 
typer av myndigheter använder 
det för att ge instruktioner till all
mänheten – då är det ett påbud. 
Men i en allmänspråklig betydelse 
är ”rekommendera” att ge tips om 
något. Detta har myndigheter varit 
tvungna att förklara, gång på gång, 
säger Ola Karlsson.

Sara Lövestam håller med om att 
”rekommendation” varit ett språk
problem.

– Rent objektivt är det svårt när 
ett ord vi dagligen använder på ett 
vis, plötsligt ska uppfattas på ett an
nat sätt. Det kanske faktiskt skulle 
behövas ett annat ord.

Har du något förslag?
– Direktiv, kanske? Det är något 

som vi ska göra, inte som vi skulle 
kunna göra. Och det myndigheter
na säger nu är ju snarare direktiv än 
tips, säger Sara Lövestam.

Språk har en viktig roll i situatio
ner som denna. Som exempel näm
ner Sara Lövestam att det i början 
av pandemin saknades officiell in
formation på lätt svenska. Hon har 
tidigare jobbat som sfilärare och 
driver en blogg på lätt svenska, och 
publicerade själv en informations
text om covid19 där.

– Den delades i tusental bara för
sta dagen, det var så många som 
hade behov av informationen. Det 
säger något om vikten av språket i 
en sådan här situation, säger Sara 
Lövestam.

Frågan är om denna  störtflod av 
nya uttryck kommer att sätta något 
långvarigt avtryck i språket. Har vi 
glömt alla ord om ett par år? Ola 
Karlsson säger att det är svårt att 
veta, men att de lustigare samman
sättningarna förmodligen kommer 
att försvinna.

– ”Karantäntv” och ”covidkatt” 
– en sällskapskatt man skaffar i ka
rantän – är nog inget vi kommer 
att säga. Men andra ord, speciellt 
facktermer som nu uppgår i all
mänspråket, kan vi kanske behöva 
använda i framtiden också. ”Två
metersregeln” kanske är bra att ha 
allmänt vid smittsamma sjukdo
mar, det kan leva kvar både som 
ord och regel. Och de nya digitala 
vanorna som folk kommer att fort
sätta med, som ”videomiddagar”, 
säger Ola Karlsson.

Hanna Fahl
hanna.fahl@dn.se
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svenskar lyssnar regelbundet på poddar, enligt en ny 
 undersökning genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av 
 Spotify. Undersökningen visar även att en av tre tänker öka 
sitt poddlyssnande de närmaste åren.

Klimataktivisten Greta Thunberg dyker upp i videon till 
Pearl Jams senaste singel – som orakel.

 ○ I den animerade videon till Pearl Jams låt 
”Retrograde”, som släpptes på torsdagen, 
dyker Greta Thunberg upp. I videon 
besöker en man ett orakel och skådar in 
i en kristallkula, där han får se framtids
visioner där klimatkatastrofer förstört 
jorden. I slutet av videon visar det sig att 
oraklet är Greta Thunberg.

På Pearl Jams senaste album finns flera hänvisningar till 
klimatkrisen. Skivan ”Gigaton” släpptes i mars och fick en 
fyra i betyg av DN:s kritiker.  

Hanna Fahl

Greta Thunberg syns 
i ny Pearl Jam-video

Foto: TT
Foto: TT

Luca Guadagnino regisserar ny ”Scarface”-film

Film. En ny version av klassikern ”Scarface” är på gång. 
Bakom manuset står bröderna Coen, och regissör blir Luca 
Guadagnino.

Den mest kända ”Scarface”filmen är regissören Brian 
de Palmas version från 1983, med Al Pacino i huvudrollen 
som knarkhandlaren och maffiabossen Tony Montana. Men 
originalfilmen kom redan 1932, och byggde löst på en roman 
av Armitage Trail från 1929.

Nu är ytterligare en version på gång – och regissören Luca 
Guadagnino (”Call me by your name”) har knutits till projek
tet, skriver Variety. Flera manusförfattare har varit inblan
dade, men den senaste versionen av manuset har skrivits av 
bröderna Joel och Ethan Coen. Den nya versionen av filmen 
ska utspela sig i Los Angeles.  

Hanna Fahl

Vi kommer inte att kunna  
möta behoven.
Det säger Konstnärsnämndens Anna Söderbäck 
som är en av de organisationer som ska fördela 
de 500  miljoner kronorna i statliga krispengar till 
konst utövare. Totalt har kulturutövarna ansökt 
om 900 miljoner kronor i ersättning för uteblivet 
arbete.

Amy Winehouses stilettklackar auktioneras ut

Välgörenhet. Amy Winehouses stilettklackar 
och Bonos handskrivna låttexter är några 
av objekten som finns att buda hem 
i  skiv bolaget Island Records auktion. 

Tanken med auktionen är att samla in 
pengar till olika välgörenhetsorganisatio
ner som hjälper coronadrabbade. Island 
Records ”One love covid19 relief auction” är 
inspirerad av skivbolagets tidigare frontfigur Bob Marley, 
rapporterar The Guardian. 
Raphael Cano Felix

Grossmans ”En häst går in på en bar” blir film

Film. David Grossmans roman om en kontroversiell israelisk 
ståuppkomiker har tidigare vunnit det internationella 
Man Bookerpriset. Nu ska boken filmatiseras av Mark 
Duplass och produktionsbolaget Village Roadshow pictures, 
skriver Hollywood Reporter.

Duplass har tidigare gjort sig känd med serier som HBO:s 
”Togetherness” och nu senast med hyllade ”The morning 
show” på Apple TV+. 
Raphael Cano Felix
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Annika Sandén
”Fröjdelekar. Glädje, lust och 
nöjen under svensk stormaktstid”
Atlantis, 423 sidor

Krig och pest, häxbränningar 
och svält. Sådant hör till när 
man talar om 1600-talets 
stormaktstid, en epok som 

har rykte om sig att vara en av de 
dystraste i Sverige historia

Och så var det förstås, på många 
sätt. Men livet då bestod inte bara av 
ett enda vadande genom katastro-
fer. Människor gjorde också som de 
alltid gör: de roade sig och sjöng, de 
festade och firade. De blev förälska-
de, kände lust och njöt av livet. 

Och de lekte. Som systrarna Brita 
och Ingrid i den uppländska byn 
Skuttunge som en söndagskväll vid 
midsommartid 1679 tillsammans 
med några vänner lekte bröllop. En 
av dem fick vara brud, med kläder 
som flickorna själva sytt ihop för 
att hjälpligt se ut som en brudklän-
ning, och med håret utsläppt över 
axlarna. Sedan skred flickorna ge-
nom byn i en bröllopsprocession, 
innan de lyckades ta sig in i den 
låsta kyrkan för att framför altaret 
genomföra den stora ceremonin i 
lekens form. 

Eller ta de ungdomar  i Värmland 
som när våren kom brukade dela 
upp sig i två lag och leka krig, en 
rituell kamp mellan vintern och 
sommaren. Den ena gruppen för-
seddes med skinnpälsar och isklim-
par, medan de som representerade 
sommaren smyckades med blom-
mor och löv. Under skratt och sång 
pågick sedan kampen tills den ljuva 
sommartiden hade segrat.

Exemplen kommer  från historikern 
Annika Sandéns nya bok, ”Fröjde-
lekar. Glädje, lust och nöjen under 
svensk stormaktstid”, som på ett 
lysande sätt fullbordar hennes re-
dan tidigare uppmärksammade och 
prisbelönta trilogi om 1600-talets 
social- och kulturhistoria. 

Sakprosa.

Mästerlig skildring 
av vardagens historia

I den första, ”Missdådare” 
(2014), stod brott och brotts-
lingarna i centrum, de män-
niskor som på olika sätt 
straffade ut sig ur samhäl-
lets gemenskap. I den andra, 
”Bödlar” (2016), riktades 
blicken i stället mot de som 
hade till uppgift att utdela 
dessa straff, men som också 
själva stod utanför, som be-
traktades med skräck och avsky. 
I den nya boken handlar det i stäl-
let om de som befann sig på insidan 
– de som fick sitta med vid bordet 
när byn samlades till fest.

Det handlar med andra ord om ett 
försök att komma åt en tidigare säl-
lan beskriven aspekt av livet under 
den förmoderna tiden. Vad gjorde 
egentligen vanliga män niskor när 
det hårda arbetet var över, när de 
inte var i krig, inte drabbades av 
förödande farsoter eller brändes 
som häxor? 

Det är en minst sagt  utmanande 
uppgift som Sandén tagit sig an. 
Om hur de mer bildade skikten av 
samhället på denna tid levde finns 
en hel del nedtecknat, men när 
det gäller jordbruksbefolkningen, 
allmogen, är bristen på berättande 
källor skriande. 

Annika Sandéns  metod  blir att 
precis som i de tidigare böckerna i 
första hand vända sig till domstols-
arkiven. Alla som någon gång stu-
derat sådana vet hur fascinerande 
men också utmanande och frustre-
rande det kan vara. Att ens läsa vad 
som står i de handskrivna protokol-
len kan vara en svårartad prövning. 
Dessutom fokuserar domstolarnas 
bevarade material nästan uteslutan-
de på undantagen, på de människor 
som på olika sätt bröt mot normer-
na. Men Sandén lyckas ändå utnyt-
tja dem för att så att säga på omvä-
gar komma åt det hon är ute efter. 

Ta till exempel Brita och Ingrid, 
flickorna som lekte bröllop i Skutt-
unge den där söndagskvällen för så 

dopen eller i samband med de kyrk-
liga högtiderna.

Allt detta skildras med stor aukto-
ritet och precision, på ett säkert och 
smidigt språk.

Bara mot slutet infinner sig en 
viss matthet, och texten blir en 
aning repetitiv. Det beror till viss del 
på att författaren då kommer in på 
områden som redan är tämligen väl 
utforskade. Men det handlar också 
om att Sandén trots allt håller sig 
nära den traditionella akademiska 
dispositionen, där en frågeställning 
först ska formuleras, det empiriska 
resultatet noga redovisas innan allt 
mot slutets knyts ihop med ett sam-
manfattande resonemang.

Och det är lite synd. Annika San-
dén är en så skicklig skribent att 
man inte kan låta bli att önska att 
hon framöver skulle pröva sig på ett 
ännu friare, gärna mer episkt sätt 
att berätta. Med hennes förmåga 
att blåsa liv i det förflutna skulle det 
kunna bli hur mäktigt som helst.

Magnus Västerbro 
kultur@dn.se

länge sedan. Deras lek skiljde sig sä-
kert inte mycket från många andras, 
som i dag är bortglömda. Det som 
fick just deras berättelse att bevaras 
till eftervärlden var det faktum att 
de tog sig in i kyrkan utan prästens 
tillstånd – och blev ertappade där-
inne. Saken utreddes, och bevara-
des därför i utförliga protokoll. 

Gång på gång  lyckas Annika San-
dén på det sättet utvinna liv ur 
de stummaste arkivluntor. Allt 
detta gör ”Fröjdelekar” till något 
som åtminstone i stora delar är en 
mästerlig skildring av vardagens 
historia. För det är just vardagen 
hon lyckas komma åt. Genom att 
skildra festen, nöjena och skratten 
framträder 1600-talet med säll-
synt tydlighet. Barnen som medan 
de växte upp lekte så ofta de bara 
kunde; ungdomarna som smet ut 
om kvällarna för att uppvakta var-
andra, och då ställde till besvär för 
moralens väktare. Och sedan de 
vuxna som träffades för att sjunga 
och dansa under firandet av skörde-
årets alla fester, vid bröllopen och 

_
Genom att skildra 
festen, nöjena och 
skratten framträder 
1600-talet med 
sällsynt tydlighet.

Foto: M
artin Alvehus

Med ”Fröjdelekar” fullbordar Annika San-
dén en trilogi om brott, vardag och fest på 
1600-talet. En utmanande och annorlunda 
historia om vanliga människors liv under en 
krigisk epok. Det är modigt och ofta lysande, 
skriver Magnus Västerbro. 

Historiska 
lekar och bråk. 

Målning av den 
neder ländske konst

nären Jan Miense Molenaer, 
cirka 1633.   Foto: Alamy  
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Magnus Säll: När begreppet 
världsmusik försvinner får också 
musiken svårare att nå ut

Krönika.

Termen världsmusik har alltid 
varit ifrågasatt, men den hjälpte 
massor av musik att slå igenom 
internationellt. Risken är att 
de dörrarna stängs nu, befarar 
Magnus Säll.

D
et var när jag 
läste att begrep-
pet världsmusik 
var rasistiskt i 
en recension 
på musiksajten 

Pitchfork som jag på allvar hajade 
till. Rasistiskt? Vänta lite nu.

Nog för att det är ett begrepp 
som under 2000-talet blivit alltmer 
kritiserat och bespottat. Det an-
vänds alltmer sällan och då gärna 
omgivet av gigantiska citations-
tecken. När en konsert ska lanseras 
kan man ibland läsa att artisten 
absolut inte spelar världsmusik.

Som om genren  vore pestsmittad. 
Göteborgsmusikern Filip Bage-
witz har till exempel skrivit en 
examensuppsats med den ganska 

underbara titeln ”Världsmusiker 
mot världsmusik”.

Jag är den förste att hålla med 
om att det är en problematisk 
etikett. Världsmusik har ofrån-
komligen ett lätt kolonialt drag, 
eftersom det utgår från ett europe-
iskt/nordamerikanskt perspektiv. 
Nigeriansk afrobeat eller balinesisk 
gamelan – alltihop hamnar under 
en och samma oprecisa och flyk-
tiga världsmusikflagg.

Vi sitter i Nord  och ringar in och 
kategoriserar musik från Syd. På 
samma sätt blir begreppet gärna 
exotiserande. Här krokar diskus-
sionen i en redan pågående debatt 
kring till exempel representation, 
intersektionalitet och approprie-
ring.

Sedan tillkommer förstås att 
världsmusik som term är vagt och 
oprecist. Men att en genre är lud-
dig delar den å andra sidan med till 
exempel klassisk musik, jazz, rock 
och pop.

Jag tycker ändå att det är att gå 

Tinariwen från norra Mali var det 
sista bandet att få ett brett genom-
slag i världsmusikvågen.
 Foto: Thomas Dorn 

Som journalisten Klas Gustafson 
skrev i tidningen Musik 1998: ”Den 
som i skivbutikerna sökte modern 
musik utanför de västerländska 
genrerna kunde i bästa fall hitta 
den instoppad mellan gymping- 
och humorskivorna”.

Men när begreppet world music 
lanserades i slutet av 1980-talet 
öppnades en mängd musikaliska 
dörrar som man tidigare inte ens 
vetat om att de existerat. Genom 
dem forsade algerisk rai, sydafri-
kansk mbaqanga och pakistansk 
qawwali.

Plötsligt fanns det  en plattform 
och en ny möjlighet för en lång rad 
artister att nå ut till en ny publik. 
Festivaler startade, skivbolag bil-
dades och nya tidningar rullades ut 
från tryckpressarna. Det fanns helt 
enkelt en ”scen”.

I dag är musikvärlden diversi-
fierad in absurdum. Kanske är det 
som en del hävdar att vi inte längre 
behöver ge musik från Afrika eller 
Latinamerika någon välmenande 

världsmusik-klapp på axeln, den 
klarar sig själv. Engelska tidningen 
The Guardian slutade till exempel 
använda etiketten world music 
förra året. Spotify använder inte 
heller termen för sina spellistor.

Men jag tror inte  lösningen är 
så enkel. För frågan är vad vi får 
i stället? I musiktidningen The 
Wire funderade man nyligen på 
om ökenbluesbandet Tinariwen 
möjligen var det sista bandet att få 
ett brett genomslag under världs-
musikvågen. När den avstannat 
har ingen riktigt lyckats med det 
på samma sätt. Sammanhanget 
saknas.

Vad gäller begreppet världs-
musik har jag därför lite samma 
hållning som Linje 2 under folk-
omröstningen om kärnkraft 1980: 
”Avveckla – men med förnuft”.

Men vad det i så fall skulle ersät-
tas med vet jag då rakt inte.

Magnus Säll
kultur@dn.se

Amat Levin
”Slumpens barn. Den osanno-
lika berättelsen om när Sverige 
mötte Gambia”
Natur & Kultur, 264 sidor

Amat Levin har ett tropiskt 
oväder och en radiopirat 
att tacka för sitt liv.

När krigsveteranen och 
sjöfararen Bertil Hardings resebo-
lag, som var först med att erbjuda 
charter till Kanarieöarna från Sve-
rige, går i konken 1965, åker han till 
Senegal för ett sista uppdrag. Han 
kör vilse i en storm, övernattar i det 
nyligen befriade Gambia och föräls-
kar sig i det engelsktalande strand-
paradiset. Han är snabbt i gång med 
svensk turism till landet och snart 
hakar Vingresor på.

På en strand råkar han en dag på 
”piratdrottningen” Britt Wadner, 
som länge sänt illegal popradio från 
en båt på Öresunds internationella 

vatten. Efter en vända på Hinse-
bergs kvinnoanstalt gav hon slutli-
gen upp och lämnade Sverige, och 
med Hardings hjälp återupplivade 
hon Radio Syd utanför Bathursts 
kust i stället.

Det låter som en saga. Utan den-
na måfå hade Sverige aldrig mött 
Gambia, och då hade nog Amat Le-
vins svenska mamma och gambiske 
pappa heller aldrig träffats. Han är 
ett ”Slumpens barn”, som debut-
boken heter.

Där berättar Levin,  som varit chef-
redaktör på Nöjesguiden, om det 
osannolika vänskapsband som gör 
att fler än elva tusen svenskar har 
sitt ursprung i pyttelandet på Afri-
kas norra Atlantkust. Flera av dem 
har gjort avtryck, som Alice Bah 
Kuhnke och Seinabo Sey.

Mest bränner det till när han re-
sonerar kring sin ”diffusa svarthet”. 
Han har inte alltid välkomnats i det 

Sakprosa.

Gambia är långt borta, 
men rasismen är nära 

svenska, men har för den skull inte 
fått en gambisk identitet på köpet. 
Hans föräldrar skilde sig tidigt så 
han växer upp med mamman, och 
får därför aldrig höra berättelserna 
från hemlandet eller lära sig wolof. 
Han letar så efter svaren hos Mal-
colm X snarare än hos farsgubben.

Först 2017 besöker han  Gambia i 
vuxen ålder, men bokens märkli-
gaste resa är ändå den mellan Far-
sta och juristprogrammet på Östra 
reals gymnasieskola, som ligger 
på två skilda klasskontinenter. Där 
frågar hans bordskamrat, en blond 
hårgelékille som redan startat it-
före tag, om han får kalla Amat Le-
vin för ”N***rjätten” [sic.]. Och det 
var bara första skoldagen.

Lika fjärran som Gambia är, lika 
nära är rasismen. Afrosvenskar är 
den mest hårt åtgångna svenska 
minoriteten, så det är inte konstigt 
att sådana upplevelser tar fokus. 
Är det rentav en historia som Amat 
Levin hellre vill berätta? Mindre 
möda läggs på det specifikt gambis-
ka, som den första generationens 
kamp att hålla kulturen vid liv, ett 
perspektiv som nog är typiskt för 
vår generation. ( Jag har knappt satt 

min fot i en grekisk förening, vilket 
jag nu förstås ångrar.)

Även historieskrivningen känns 
ibland mer allmänt afrikansk än 
gambisk. De på senare år omskriv-
na svenska slavforten i Ghana skym-
tar förbi, men mindre bekant – och 
relevant för bokens syfte – är att 
Linnés lärjunge Anders Sparrman 
och mystikern Carl Wadström med 
stöd av Gustav III sändes att reka 
vid Gambiafloden, kanske för att 
där grunda ekonomiska fristaden 
”Nya Jerusalem” där befriade sla-

var kunde arbeta med jordbruk. De 
vittnade sedan inför brittiska kom-
merskollegiet och underhuset för 
att främja slaveriets avskaffande.

Amat Levins bok är en stark på-
minnelse om den kluvenhet som 
blandsvenskar kan känna inför sina 
arv. Som barn gör man ofta allt för 
att passa in och klipper ett genera-
tionsband som man sedan lägger 
resten av livet på att tåta ihop.

Leonidas Aretakis
kultur@dn.se

för långt att kalla den rasistisk. 
Eller att för den delen avfärda 
begreppet helt.

Kanske dags för en liten åter-
blick. Jag har noterat att av dem 
som fortfarande håller fast vid 
begreppet är många femtio år och 
uppåt. Kanske beror det på att de 
(vi) faktiskt minns hur musikvärl-
den såg ut på 1980-talet. Det var en 
torftig ökentillvaro, instängd som 
man var i den helvita rockmusiken.

Amat Levin, tidigare chefredaktör på Nöjesguiden, skriver om svenskar 
med föräldrar från Gambia.  Foto: Senaye Berhe 

Hur ska man göra för att behålla motivationen? Inom  
kultur och kreativa näringar är den största tillgången 
– kreativiteten. Det kostar ingenting att skriva den bästa 
bok som skrivits. Eller att i morgon skriva den bästa sång 
som skrivits.
 
Jan Gradvall skriver krönika i Di/Weekend. Och påminner om att Astrid Lindgren 
ägnade de nattsvarta åren under andra världskriget åt att skriva ”Pippi Långstrump”. 
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”Dance music symphony”
Sveriges Radios Symfoniorkester
Dirigent och musikarrangör: Hans Ek 
Scen: Berwaldhallen Play och  
Sveriges Radio P2 

4 Steget från Bråvallafestiva-
len till Berwaldhallen kan 
tyckas långt. Men ”Dance 

music symphony” – Hans Eks tre-
delade dj-mix för symfoniorkester 
från 2016 – hämtar både kraft och 
nerv från såväl Stravinskijs skandal-
balett ”Våroffer” som trettio år av 
elektronisk dansmusik, EDM. Här 
samsas 2000-talets arenahouse 
med 90-talets stora namn som Mas-
sive Attack, Underworld och Daft 
Punk. Eks uppfinningsrika arrange-
mang har ett öra för detaljerna, för 
de små strecken i en teckning som 
gör hela motivet. ”Dance music 

symphony” är således inte musik 
skapad för att veva näve till på dans-
golvet, utan ett verk som faktiskt 
håller för att lyssna på i stillhet. 

Även om tankarna kan vandra 
iväg under längre ljudlandskaps-
passager som Aphex Twins ambi-
entstycke ”#3” behövs temposänk-
ningen för att EDM-pulsen åter ska 
kunna höjas med Martin Garrix 
”Animals” och Aviciis ”Levels”. 
Snarare än att göra klassiska covers 
handlar Eks förhållningssätt om att 
vaska fram hittarnas essens – det 
lätt igenkännbara – och bygga upp 
ett dynamiskt energiflöde. Men 
också om att lyfta fram låtarnas 
inneboende närhet till konstmusi-
kens många uttryck. Som den fe-
briga marimbafiguren i The Knifes 
”Silent shout” eller Skrillex ovän-
tade likheter med Stravinskijs mest 

primitiva grimaser. För att inte tala 
om det sardoniska groovet i extra-
numret, Benny Benassis ”Satisfac-
tion”.

Kraftwerks betydelse  för dansmu-
siken är odiskutabel. Men så när 
som på någon slarvigt utkastad 
tonsättarreferens har den klassiska 
musikens inflytande på Kraftwerk 
gått tämligen obemärkt förbi i 
samband med Florian Schneiders 
bortgång. Tillsammans med Ralf 
Hütter skapade han tidigt ”Tanz-
musik” med tvärflöjt och på omsla-
get till ”Trans-Europe Express” såg 
gruppen ut som en stråkkvartett. 
Därför var det som om cirkeln änt-
ligen slöts när Radiosymfonikerna 
och Hans Ek inledde fredagens 
livestreamade konsert med Kraft-
werks ”Franz Schubert”. En låt som 
bortom bandets elektroniska fram-
stegsretorik andas just tysk roman-
tik och som i arrangemang för sym-
foniorkester med milda stråkar och 
mjuka marimbaarpeggion tycktes 
återvända till sitt rätta element.

Johanna Paulsson
kultur@dn.se

Konsert.

Radiosymfonikerna och Hans Ek lyfter fram 
den elektroniska dansmusikens likhet med 
Stravinskijs primitiva energier och sluter 
cirkeln med en Kraftwerkhyllning. Verket 
håller för att lyssna på i stillhet. 

Symfonisk remix med 
öra för detaljerna 

Hans Ek  
dirigerar  
Radiosym
fonikerna. 
 Foto: Mattias 
 Ahlm 

TRYGGA DITT  
BEGAGNATKÖP.
Serviceavtal på köpet.

Gäller vid finansiering av begagnad ŠKODA t.o.m. 30/4 2020.

Läs mer på skodastockholm.se

Vi bjuder på 
självrisken.
Gäller vid reparation av stenskott på 
vindrutan hos oss. Boka tid online.

volkswagenstockholm.se

Vi bjuder på 
torkarblad.
Gäller i samband med att vi byter din 
vindruta hos oss. Boka tid online för 
reparation.

volkswagenstockholm.se

DE FÖRBANNADE ÅREN

VAD GÖR DU NÄR ONDSKAN

BANKAR PÅ DIN DÖRR?

FEMINA DK

EN FILM AV ANDERS REFN    PÅ BIO 29 MAJ

en film av Pablo Larraín

Biopremiär 8 maj

BIOPREMIÄR 8 MAJ

capitolbio.se  s:t eriksgatan 82

b io b istro

Måndag 18 maj
Öppnar 30 min före 1:a föreställning
Harry Potter och dödsrelikerna: 
del 1 ��������������������������������������� 17:30 
Musikal: Mary Poppins �����18:00 
The Jesus Rolls ��������������������20:45 
The Gentlemen ��������������������� 21:00

e t a b l .  1 9 2 6

Mary Poppins

Harry Potter och  
dödsrelikerna: del 1

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

Köp biljetter på svenskabio.se eller i Filmstadens app

Välkommen till
Stockholms

kvalitetsfilmbiografer

18–21 maj
Biljettkassorna öppnar 30 min 
innan första föreställningen

  Sveavägen 45

Ash is Purest White
Ti+to 20.00

Catwalk – Från Glada Hudik 
till New York 
Må 17.30

Charter On 20.20 To 17.30

En del av mitt hjärta
To 20.20

Hasse & Tage – En 
kärlekshistoria On 17.50

Jag kommer hem igen till jul
Ti 17.50 To 17.30

Midway Må 20.00

Min pappa Marianne
Ti 20.20

Mr. Jones Må 20.20

Nyckeln till frihet
 KLASSIKER  To 20.20

Orlando
 KLASSIKER  Ti 17.30

Proxima 17.30

Ring mamma! Må 20.20

Terapi i Tunisien
Ti-to 20.20

The Gentlemen On 20.40

The Jesus Rolls 
Må+on-to 18.10

The Peanut Butter Falcon
Må-ti 17.30

  Götg 67

And Then We Danced
Ti-to 19.00

Charter 15.20

Corpus Christi 21.15

Cunningham Må 19.00

En kolibris liv 16.20

En officer och spion 15.00

Flykten från DDR 
Ti-to 17.45

Frida Kahlo. Viva La Vida
Må 20.30 Ti-to 16.00

Hedersgästen 15.40

Judy 14.45

Loving Vincent
Må 18.15 Ti-to 20.30

Midway 21.00

Min pappa Marianne
15.00, 19.45 

Once Upon A Time
In Hollywood Ti-to 19.45

Pianisten
 KLASSIKER  Må 17.45

Pool 17.30

Proxima 
18.00

Salvador Dalí – In Search of 
Immortality
 KONST  
Må 16.00 Ti-to 18.15

Sanningen 15.20

Scheme Birds 
Ti-to 17.45

Ser du månen, Daniel
Må 17.45 Ti-to 20.45

The Gentlemen 20.15

The Invisible Man 20.45

The Jesus Rolls 17.30

The Peanut Butter Falcon
Må+on-to 18.30

Kassan öppnar kl 15.00

Proxima ....................................17.45
Ser du månen, Daniel ............20.00
It must be heaven ...................18.00
Hedersgästen ..........................16.30
Eremitaget ...............................15.45
Mr. Jones ..................................15.30
Bait ............................................20.15

Folkets Val:

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

salong och datum. Dra ihop kompis-
gänget, fi ra någons födelsedag eller 
ta chansen att se fi lmen 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 18 maj



9

•A1

STOCKHOLM
MÅNDAG 18 MAJ 2020

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

Läget är minst sagt dystert för 
många företag i Stockholm, 
 hotell- och restaurangbranschen 
är i fritt fall. Det visar Handels-
kammarens Stockholmsbaro-
meter.

– Det ser väldigt dåligt ut. 
Stockholmsekonomin och 
företagens utsikter har på kort 
tid körts i botten, säger Stefan 
Westerberg, chefsekonom på 
Stockholms handelskammare.

○○Stockholmsbarometern visade 
en kraftig nedgång under det första 
kvartalet i år, den i särklass största 
som har uppmätts och barometern 
befinner sig nu på en nivå som är 
markant lägre än den nivå som före-
låg under både den globala finans-
krisen 2009 och den europeiska 
skuldsättningskrisen 2011–2013. 

Stockholms näringsliv är i ett 
mycket dåligt ekonomiskt läge. Det 
är särskilt tydligt i Stockholms mer 
centrala delar. Många verksam-
heter har tvärnitat med historiskt 
stora varsel och massiva korttids-
permitteringar som följd. 

Stockholms näringsliv känne-
tecknas av en stark tjänstesektor, 
med många globala företag som har 
en tydlig internationell profil, samt 
en hög täthet av många företag och 

människor på liten yta. Det är egen-
skaper som coronakrisen nu slår 
mot genom krav på social distanse-
ring och massiva reserestriktioner.

I princip alla näringsgrenar  inom 
handeln backar till extremt låga ni-
våer. Inom tjänstesektorn är det ho-
tell- och restaurangbranschen som 
backade allra mest under första 
kvartalet. Från ett starkt läge under 
föregående kvartal så var företagen 
i branschen i fritt fall under det för-
sta kvartalet 2020. 

Sammantaget är effekten av in-
reseförbud, karantänsåtgärder och 
förhindrande av folksamlingar bru-
tal för stora delar av tjänstesektorn. 
Antalet avgångar från Sveriges tre 
största flygplatser gick ned med 
mer än 85 procent under mars. 

Stockholm beräknas få bära över 
en tredjedel av kostnaderna för 
den uteblivna turismkonsumtio-
nen, drygt 13 miljarder från den 
15 mars fram till midsommar. En 
av Sveriges största exportnäringar 
befinner sig just nu i en kris som är 
omöjlig att förutse längden på.

Företag med uppdragsverksam-
het, som är den enskilt största del-
näringen i termer av sysselsatta i 
Stockholm, föll kraftigt. 

Stockholms tillverkningsindu-

stri följde strömmen och backade 
till ett läge som är mycket svagare 
än normalt. Det senaste kvartalets 
utveckling visar att Sveriges ex-
portberoende tillverkningsindustri 
drabbas hårt av att stora delar av 
världsekonomin har slutit sig.

Stockholms byggföretag har där-
emot hittills klarat sig bra och livs-
medelshandeln går fortsatt starkt. 
Livsmedelsföretagen anser att läget 
är mycket bättre än normalt. 

Under det första kvartalet  i år rasa-
de också anställningstrycket bland 
Stockholms företag. 89 procent av 
företagen inom hotell- och restau-
rangbranschen uppger att de har 
dragit ned på antalet anställda, som 
en direkt följd av den efterfråge- 
och utbudskris som coronakrisen 
inneburit.  

Vad gäller bedömningar och för-
väntningar om framtiden så finns 
också där påfallande negativa sig-
naler.  Under den senaste tiden har 
rekordnoteringar också uppmätts i 
antal konkurser, som är särskilt på-
tagliga inom hotell- och restaurang-
näringen.

De senaste tio åren har Stock-
holm svarat för cirka 40 procent av 
Sveriges totala tillväxt och skapat 
hälften av alla nya jobb i Sverige. Ut-

Stockholmsbarometern.

Nattsvart läge i många branscher

vecklingen i huvudstadsekonomin 
påverkar hela landet och har stor 
betydelse för Sveriges välstånd.
Hur tror du att det kommer att se 
ut under det andra kvartalet 2020?

–○Det finns en viss risk att det blir 
en ännu sämre utveckling. Ned-
gången i ekonomin blir inte kort 
och den kommer inte att gå över 
av sig själv. Det kommer att krävas 
enormt mycket politiskt fokus för 
att vända det här, säger Stefan Wes-
terberg, chefsekonom på Stock-
holms handelskammare.

Han menar att regeringens insat-
ser hittills har varit bra. Men att det 
kommer att behövas mer. 

På onsdagen  lanserade Handels-
kammaren Omstartskommissio-
nen, som ska komma med förslag 
på hur Sverige kan börja fungera 
igen efter pandemin.

–○Vi har ett antal flaskhalsar i 
Stockholm: en bostadsmarknad 
med höga trösklar och bristande 
rörlighet, brister i infrastrukturen 
och på arbetsmarknaden. Vi riske-
rar nu att få en situation där väldigt 
många människor fastnar i arbets-
löshet, säger Stefan Westerberg.

Mia Tottmar
mia.tottmar@dn.se

Hotell och restaurang

Data

Specialiserad butikshandel

Handel med motorfordon

Uppdragsverksamhet

Tillverkningsindustri

Partihandel

Finans och försäkring

Bygg

Livsmedelshandel

Utveckling i början av året
Föränding i procent första kvartalet 
2020 jämfört med fjärde kvartalet 
2019.  Källa: Handelskammaren

-52

-45

-32

-25

-24

-21

-20

-20

+13

-7

Antireflex  
och repskydd 
eller progressiva glas 
på köpet

Boka tid eller köp online  
på specsavers.se

Hitta alla våra butiker i Stockholm och  
boka din synundersökning på specsavers.se

Vid köp av båge från 795 kr får du progressiva glas (standard progressiva glas, index 1.5) eller glas med antireflex-och repskyddsbehandling (avser enkelslipade standardglas, index 1.5) utan kostnad. Vid val av andra glas eller ytbehandlingar tillkommer 
kostnad enligt ordinarie prislista. Kan inte kombineras med andra erbjudanden, gäller endast nybeställningar. Mer information på specsavers.se. ©2020 Specsavers.
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När Bertil Borg, 74, hamnar på sjukhus med syrgas ställer sig dottern 
Ida i Förklädesfabriken för att tillverka skyddsrockar och försöka 
rädda sin pappa och andra på äldreboendet.

– Jag hörde rädslan i personalens röster, rädslan bara för att göra sitt 
jobb, säger Ida Borg.

○○På långfredagen får jag ett mejl 
från Ida Borg vars pappa ligger 
svårt sjuk i covid-19 på ett äldrebo-
ende i Stockholm. Hon beskriver 
pappan med stor kärlek, sorg och 
frustration.

”Ingen verkar bry sig om att varje 
sjuk eller avliden person i statisti-
ken är nåns pappa, bror, mamma, 
syster, son. I det här fallet min pap-
pa, maratonlöparen, lyssnaren, 
optimisten, husbyggaren, kämpen 
som jag älskar så högt. ”

Bertil Borg drabbades av Par-
kinsons för tjugo år sedan och 
hamnade på äldreboende 2017 
när vårdbehovet blev för stort. Ida 
Borg beskriver 74-åringen som en 

frisk fläkt på äldreboendet, när jag 
ringer upp.

–○Han är väldigt social och tycker 
om att skoja och är omtyckt av folk. 
Men där han bor är det få som sva-
rar eller reagerar. Han har hittat 
vänner i personalen, säger hon.

Precis som alla  äldreboenden i 
Stockholms stads regi stängs det för 
besök den 18 mars. Ida och hennes 
familj har undvikit besök hela må-
naden för att de varit krassliga. 

I början av april kommer ändå 
mejl om att smittan tagit sig in på 
äldreboendet, men än så länge inte 
på pappans avdelning. Vart tredje 
kommunalt äldreboende i Stock-

holm har nu konstaterat covid-19.
På fredagen den 3 april börjar 

Bertil Borg hosta och får feber. 
Sjuksköterskan som under helgen 
ensam har hand om 50 patienter 
säger till dottern att det inte alltid 
finns ordentligt med skyddsutrust-
ning, men att hon byter kläder när 
hon går mellan patienterna. Redan 
i mitten på mars larmade finansbor-
garrådet Anna König Jerlmyr (M) 
om risk för akut brist på skyddsma-
terial i äldreomsorgen. 

z–○Jag antar att det är via persona-
len pappa har blivit smittad. Ingen 
skuld på de som vårdar pappa. De 
gör allt som står i deras makt för att 
göra ett fantastiskt jobb, men ges 

noll förutsättningar, säger Ida Borg.
På den efterföljande måndagen 

kommer en av sjukvårdsbilarna 
som cirkulerar stadens äldreboen-
den för att göra tester. Bertil Borg 
får besked att han är smittad av co-
vid-19. Då har 303 personer redan 
avlidit i Stockholms län.

–○Jag blir jätterädd. Pappa som 
sällan beklagar sig säger ”Vi får väl 
se hur det här slutar.” Men han kon-
staterar samtidigt: ”Då mår jag ju 
förhållandevis bra ändå, om det är 
den skiten jag har. När jag tagit mig 
igenom det här är jag väl immun”, 
säger Ida Borg.

Direktivet från regionen  är att co-
vidpatienter från äldreboenden 
inte ska skickas till sjukhus utan i 
första hand vårdas på boendet. Be-
dömningen görs utifrån en klinisk 
skörhetsskala.

–○Läkaren för äldreboendet för-
klarar att pappa ligger på mitten 
av skalan mellan tillräckligt frisk 

och för gammal och sjuk för att få 
sjukhusvård. Hon säger att skalan 
är mellan ett och nio och att pappa 
är en femma, säger Ida Borg.

En medicinskt ledningsansvarig 
läkare berättar senare att pappan 
kan tas till en geriatrisk klinik för att 
få syrgas om han blir sämre, eller 
få akutsjukvård i hemmet (ASIH) – 
och beskriver frankt och ärligt för-
utsättningarna:

”De äldre, även med milda sym-
tom, kan snabbt bli sämre, rentav 
hamna i ett läge utom räddning, 
på bara några timmar. Den första 
veckan är kritisk”.

–○Det blir nattsvart. Världen räm-
nar. Ska min pappa kvävas till döds 
på sitt rum på äldreboendet för 
att han inte får sjukhusvård. Ingen 
bryr sig. Han är en pinne i statisti-
ken. Så känns det, säger Ida Borg.

På långfredagen blir pappan 
sämre. Ida och hennes syster har 
ständig kontakt med personal som 
till slut ringer ambulans. 

Coronakrisen.

Här får Ida möta sin pappa 
igen efter hans sjukdomstid

Ida Borg, med sonen August, kan 
äntligen hälsa på sin pappa Bertil 
som blev sjuk i början på april.
 Foto: Alexander Mahmoud 



11

•A1

MÅNDAG 18 MAJ 2020

Coronakrisen.

Vid midnatt kommer Bertil Borg in 
till Capio S:t Görans sjukhus. Han får 
syrgas, dropp och antibiotika. För-
utsättningarna är inte optimala och 
hans tillstånd är fortsatt kritiskt i fle-
ra dagar. Han har hög feber och har 
svårt att kommunicera via Skype. 

– Sjukhuspersonalen säger att 
det ser ganska stabilt ut, men att det 
kan vända väldigt snabbt. De frågar 
också om vi bor långt bort, då blir 
jag ledsen. Ja, men då hinner du ju 
hit ändå, säger de, berättar Ida. 

Ida Borg försöker hitta sätt  att 
lindra sin oro och frustration i kao-
set. Hon är frilansande fotograf och 
coronapandemin svepte även bort 
alla jobb. Hon hittar till Förklädes-
fabriken i Farsta. Där, i den om-
byggda dansstudion, tillverkar ett 
hundratal volontärer dagligen 1 200 
plastförkläden till äldrevården. 

– Det är en droppe i havet, men 
det minsta man kan göra för att 
hjälpa personalen, de gör en enorm 
insats och deras jobb har så låg sta-
tus. Förhoppningsvis ändras det 
nu, säger hon.

Hon gör sitt andra fyratimmars-
pass och skär rutinerat ut formen 
till skyddsrockarna. Hon uttrycker 
tacksamhet att få vara här.

– Jag tänker på alla som jobbar 
nära pappa, rädslan i deras röster, 
bara för att göra sitt jobb. Jobbet jag 
gör här kan vara avgörande för att 
någon ska klara sig.

Hon berättar om vårdaren på 
pappans boende som gått tillbaka 
från pensionen för att hjälpa till un-
der krisen. Samma man som ringde 
efter ambulans på långfredagen.

– Hans döttrar ville inte att han 
skulle jobba, och undrade varför 
han gjorde detta. Han sade att han 
ville, fastän han var rädd också: ”Vi 
bekämpar ett krig utan vapen men 
vi måste bara jobba på”.

Äldreboendet försäkrar i mejl till 
de anhöriga att man har skyddsut-
rustning, men när Ida Borg kontak-
tar den materialansvarige får hon 
veta att förrådet är tomt. 

– De behövde 500–1000 skydds-
rockar, jag fick 250 från Förklädes-
fabriken som jag körde dit. De var 
väldigt tacksamma, de visste inte 
ens att möjligheten fanns, säger Ida 
Borg. 

Bertil Borgs tillstånd  blir trots allt 
mer stabilt. Efter en dryg veckas 
sjukhusvistelse får han flytta till 
geriatriken på Bromma sjukhus, en 
mellanstation för coronapatienter. 

Ida Borg kan prata med pappan 
via Skype den 21 april. Nu har to-
talt 1 022 personer dött i covid-19 
i Stockholms län, varav 443 på äld-
reboenden. Men vårsolen skiner 
obekymrat och personalen hjälper 
pappan med ipad-uppkopplingen 

En friskförklarad Bertil Borg vinkar 
från fönstret på äldreboendet. 

Bertil Borg pratar med dottern i ett videosamtal när han börjar tillfriskna 
från covid-19. 

Ida Borg skär plast till skyddsrockarna på Förklädesfabriken. ”Det är en droppe i havet, men det minsta man kan 
göra för att hjälpa personalen i äldreomsorgen, säger hon.”

och bjuder på hemlagad choklad-
kaka för att fira mötet.

– Hej pappa, vad skäggig du är, 
du ser så annorlunda med skägg, 
jag känner nästan inte igen dig, sä-
ger Ida via mobilskärmen.

– Ja, lite lurvig är jag nog. Jag har 
inte tänkt på det. Jag har inte tittat 
mig i spegeln på länge. De är jätte-
snälla här och har goda kakor. Men 
jag vet inte om de kan raka mig, de 
måste nog gå kursen först.

– Hur mår du?
– Jag mår bättre i alla fall. Men det 

har varit en väldig fajt. 
– Har du varit ute på balkongen?
– Nej, men det är 16 grader ute. Vi 

får fika sedan i vår. Jag saknar dig.
– Jag älskar dig pappa.
– Jag älskar dig också.
Ida är märkbart tagen efter sam-

talet, både ledsen och glad. 
– Jag har inte vågat hoppas inn-

an, men nu känns det som att han 
har gått igenom det värsta. Han är 
mer som vanligt, har en helt annan 
blick. Om han fikar då mår han bra, 
säger hon och ler genom tårarna.

På valborgsmässoafton  kommer så 
ett överlyckligt sms från Ida Borg. 

”Pappa har fått komma hem nu, 
ni får komma med nästa gång om ni 
vill! ”

Lördagen den 2 maj träffar vi Ida 
och ettåriga sonen August utanför 
äldreboendet. 

Äntligen kan de få träffa pappa 
och morfar som fick komma till-
baka till boendet efter att ha varit 
symtomfri i 48 timmar. De småpra-
tar och vinkar till varandra genom 
ett öppet fönster. 

Bertil är full av livskraft, ser glad 
och frisk ut. Euforin man kan kän-
na när man överlevt mot alla odds. 
Kampen har pågått i en månad.

– Det var det svåraste jag har varit 
med om i mitt liv, det är en hemsk 
sjukdom, säger Bertil Borg.

Familjen Borg är  inte ensamma. 
Utmed äldreboendets fasad står 
flera fönsterbesökare spridda för 
att prata med anhöriga. Vid entrén 
står sjukvårdsbilen som coronates-
tar parkerad.

– Det är en jättelättnad att pappa 
är tillbaka, men det är ju väldigt 
oskyddat här. Det går heller inte 
riktigt att veta, om man är immun, 
hur länge, eller när det ska komma 
vaccin. Man är väldigt utsatt på ett 
äldreboende, säger hon.

För de som överlevt covid-19  
och deras anhöriga väntar en lång 
prövo tid. Vissa patienter behöver 
rehabilitering och alla måste an-
passa sig till ett liv i karantän. Hur 
länge vet ingen.

– Men pappa har en pigg själ, han 
är tillbaka nu, det känns verkligen 
så, säger Ida Borg.

August passar på att visa morfar 
att han nästan lärt sig att gå mitt 
i allt tumult.

– Snart ska vi gå och fika nere vid 
vattnet, pappa. Jag längtar efter att 
få krama dig, ropar Ida.

– Ja, det blir fint. Men det tar nog 
lång tid innan vi kan kramas igen, 
säger Bertil Borg och vinkar och ler 
innan han stänger fönstret.

Jessica Ritzén
jessica.ritzen@dn.se

_
Ingen verkar bry 
sig om att varje sjuk 
eller avliden person 
i statistiken är nåns 
pappa, bror, mamma, 
syster, son.
Ida Borg

Den 18 maj har Erik namns-
dag. Det är dagen då Stock-
holms stad normalt delar ut 
sin finaste utmärkelse: S:t 
Eriksmedaljen till förtjänta 
stockholmare, men inte i år. 
För första gången på 60 år 
blir det ingen S:t Eriksmiddag.

 ○De första S:t Eriksmedaljerna 
delades ut 1938 och med un-
dantag för tre år på 1950-talet 
och 1960 har det varje år delats 
ut mellan 4 och 16 medaljer till 
stockholmare som har utmärkt 
sig. Det handlar om alltifrån 
tidningsbud, konstnärer och 
idrottsmän till hovsångare, pro-
fessorer och byggmästare. Lägg 
därtill ett antal förtroendevalda 
politiker som belönats efter 20 
år i Stockholms kommunfull-
mäktige.

I fjol delades  sex medaljer ut: 
till dokumentärfilmaren Tom 
Alandh, simmaren Sarah Sjö-
ström, skådespelaren Sissela  
Kyle, författaren Jonas Hassen 
Khemiri, folkbildaren Livia 
Fränkel och chefredaktören Ulf 
Stolt.

Hittills har 445 personer be-
lönats med detta förtjänsttecken 
i guld i blått band, men i år ställs 
festen in. Och det är en stor fest 
det handlar om eftersom staden 
samtidigt bjuder in alla dem 
(med respektive) som arbetat i 
stadens tjänst i minst 30 år eller 
gått i pension efter minst 25 år.

Under senare år har det varit 
så många ”30-åringar”/pensio-
närer att det inte ens har räckt 
med en kväll utan man har delat 
upp dem och S:t Eriksmedaljö-
rerna på två kvällar eftersom Blå 
hallen inte räcker till.

Eriksdagen  den 18 maj undgår 
ingen som passerar Hantverkar-
gatans nedre del. Då hissas S:t 
Eriksflaggor på stängerna ut-
med Stadshuset och i Stadshus-
parken för att fira stadens 
skydds helgon, men några med-
aljörer blir det alltså inte i år.

– Vi skjuter upp firandet till 
nästa år, säger kommunfull-
mäktiges ordförande Cecilia 
Brinck (M) och betonar att man 
inte tänker göra som Svenska 
Akademien och dela ut 2020 års 
medaljer nästa år. 

Däremot håller hon inte för 
osannolikt att det blir något fler 
S:t Eriksmedaljörer än vanligt 
2021.

– Vi hade ett bra urval med 
30–40 bra namnförslag, säger 
Cecilia Brinck och berättar att 
man började diskutera tänkbara 
medaljörer i början i mars. Då 
hade gruppen krympts till tio 
personer, men rätt snart insåg 
de ansvariga att det enda rätta 
var att skjuta upp själva pris-
ceremonin och middagen.

Eva-Karin Gyllenberg
eva-karin.gyllenberg@dn.se

Utdelning 
av S:t Eriks
medaljen 
ställs in
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Chef: Martin Fransson  
Telefon: 08–738 10 20 E-post: sporten@dn.se

Mitt i coronakrisen gör hoppryttaren 
 Henrik von Eckermann en storsatsning.

Tillsammans med fästmön Janika Sprunger, 
schweizisk landslagsryttare, han till Nederlän-
derna där de ska bygga sin drömanläggning.

– Jag är en positiv person som hellre ser 
möjligheter än problem, säger han.

○○–○Någon gång kommer den här 
jobbiga perioden vara över, och då 
tror jag på en ljus framtid. Kanske 
kommer det att visa sig att jag har 
helt fel, men fram tills dess att jag 
är överbevisad på motsatsen tänker 
jag fortsätta att tro det.

38-årige Henrik von Eckermann, 
som har tillhört det svenska lands-
laget i många år, är en av Sveriges 
mest framgångsrika hoppryttare 
med såväl VM- som EM-medaljer på 
meritlistan.

Som 22-åring lämnade han Sveri-
ge och flyttade till Tyskland där han 
började jobba hos den fyrdubble 
OS-guldmedaljören Ludger Beer-
baum. Där stannade han i 13 år.

Hösten 2016 var det dock dags 
att stå på egna ben. Henrik von 
Eckermann hyrde in sig på en 
mindre gård i Bonn, utanför Köln, 
där han sedan dess drivit sin egen 
verksamhet med ett tiotal tävlings-
hästar.

Sedan några år  tillbaka har även 
hans fästmö, schweiziska lands-
lagsryttaren Janika Sprunger, samt 
Henriks elev, den svenska lands-
lagsryttaren Evelina Tovek, sina 
hästar på gården.

–○Vi har trivts väldigt bra här, 
men anläggningen är relativt liten. 
Dessutom finns det inga bostäder i 

närheten utan vi har varit tvungna 
att hitta bostäder i byarna runt om-
kring både till oss och till tjejerna 
som jobbar i stallet, berättar Henrik 
von Eckermann.

–○I och med att vi är i närheten av 
en storstad är hyrorna dessutom 
höga. Varje månad har det känts 
som vi kastar ut pengar utan att få 
något beständigt för dem.

Med det som  bakgrund har Hen-
rik och Janika under en längre tid 
funderat på om tiden är kommen 
för en förändring.

–○Jag blir ju inte yngre så det är 
dags att också börja tänka på vad 
som ska hända efter karriären, sä-
ger Henrik von Eckermann.

Han fortsätter med ett skratt 
medveten om att han i ryttarvärl-
den fortfarande är relativt ung:

–○Jag tror nog att jag har några bra 
år kvar som ryttare, men som sagt 
åren går fortare än man tror och det 
går inte att bara leva i nuet.

Nu är det klart att  ett nytt äventyr 
väntar för paret. Efter 16 år i Tysk-
land kommer Henrik von Ecker-
mann att flytta till Nederländerna.

Marken som han och Janika har 
köpt ligger i den lilla nederländska 
orten Kessel. Planen är att de ska 
komma i gång med bygget om bara 

ett par veckor, och om ett år ska allt 
vara klart.

Vägen till beslutet har tagit sin tid. 
Det var snart ett år sedan som mark-
ägaren Emile Hendrix tipsade paret 
om att hans mark skulle passa dem.

–○Vi åkte dit och tittade och vi 
tyckte genast om det vi såg. Men 
länge såg det ut som om affären inte 
skulle bli av eftersom bygglovet på 
marken var väldigt begränsat, be-
rättar Henrik von Eckermann.

Den lilla nederländska kommu-
nen ville dock väldigt gärna få dit 
en ny verksamhet, och efter diver-
se turer meddelade kommunen för 
några veckor sedan att ett utvidgat 
bygglov var godkänt. Därmed kun-
de köpet genomföras.

–○Jag måste verkligen berömma 
kommunen som varit väldigt till-
mötesgående.

Sedan Henrik och  Janika inledde 
planerna på att bygga något eget 
tills dess att köpet genomfördes har 
dock mycket förändrats. Corona-
krisen gör att all tävlingsverksam-
het är satt på paus, och paret von 
Eckermann och Sprunger rider just 
nu inte in några prispengar.

–○Ja, mycket är annorlunda, men 
det går inte att sätta allt på paus. Det 
här är en långsiktig satsning. 

–○Det går också att vända på det 
och säga att det här egentligen är en 
bra tid för oss att göra det här. Nu 
har vi tid att engagera oss i bygget.

I första skedet kommer paret att 
bygga stall och ett lägenhetshus där 
både de och deras anställda kom-
mer att bo.

–○Framtidsvisionen är att vi så 
småningom ska bygga ett eget hus 
på marken, men det väntar vi med 
tills vi vet att allt går bra.
Varför blev det Nederländerna och 
inte Tyskland?

–○Jag har haft väldigt fina år i 
Tyskland men nu är jag redo för ett 
nytt kapitel i ett nytt land.

–○Jag har alltid gillat Nederlän-
derna. Håller man på med hästar 
ligger det verkligen mitt i smeten. 
Vi har visserligen nära till många 
tävlingsplatser – och ställen dit vi 
åker och prövar nya hästar – även 
från Tyskland, men nu kommer vi 
att få ännu närmre.

Henrik von Eckermanns  elev Eveli-
na Tovek kommer att flytta med till 
Nederländerna, och planerna finns 
på att ta emot ytterligare en elev.

–○I övrigt kommer vi inte att ut-
vidga verksamheten. Så länge jag 
fortsätter att tävla vill jag kunna 
koncentrera mig på max två elever 
och det antalet hästar som jag har 
nu. Den dagen jag slutar har vi dock 
möjlighet att utvidga, och det känns 
bra att veta. För om jag inte ha nå-
got att göra under dagarna vore jag 
nog odräglig att umgås med, säger 
Henrik von Eckermann med ett 
skratt.

Malin Fransson
malin.fransson@dn.se

Ridsport.

Ryttarparet storsatsar 
trots krisen: ”Ser hellre 
 möjligheter än problem”

Det här är 
egentligen 
är en bra 
tid för oss 
att göra det 
här. Nu har 
vi tid att 
 engagera 
oss i bygget.
Henrik von Eck-
ermann om hans 
och fästmön  Janika 
Sprungers nya 
 anläggning i neder-
ländska Kessel.

Henrik von Eckermann på hästen 
Peter Pan.  Foto: Daniel Stiller/Bildbyrån
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Ryssland öppnar 
 gränserna för idrottare

Utländska idrottare som tillhör 
en rysk klubb kommer att 
släppas in i landet, meddelade 
Rysslands regering på sönda-
gen. För berörda idrottare och 
ledare gäller dock två veckors 
karantän när de återvänder till 
Ryssland. Omstarten för her-
rarnas högstaliga  i fotboll är satt 
till den 21 juni. 

För att stoppa spridningen av 
coronaviruset stängde Ryss-
land sina gränser i mars och 
stoppade alla internationella 
flighter. TT

Fakta. Svenska spelare  
i den ryska ligan

Jordan Larsson, Spartak Moskva, 
Kristoffer Olsson, Krasnodar, 
Viktor Claesson, do, Marcus Berg 
do, Carl Starfelt, Rubin Kazan, 
Denis Hadzikadunic, Rostov, 
Filip Rogic, Orenburg, och Oscar 
Hiljemark, Dynamo Moskva.

Fotboll.

Uppgifter: Lagträning 
återupptas i La Liga

Spaniens två högsta ligor i 
fotboll på herrsidan – La Liga 
och La Liga 2 – ska få återuppta 
lagträningar på  måndag. 

Men träningarna måste  hållas 
i mindre grupper på högst 10 
spelare, uppger en  källa med in-
syn till Reuters. 

Sedan ett par veckor tillbaka 
har spelarna fått träna indivi-
duellt på anläggningarna, men 
enligt källan har klubbarna fått 
information om att träningarna 
i grupp nu ska kunna återupp-
tas. Beslutet grundar sig i en 
uppdatering av riktlinjerna som 
ska ha utfärdats av det spanska 
hälsodepartementet.

Även i den italienska hög-
sta ligan – Serie A – startar 
 träningarna för lagen på mån-
dag. Även där är det oklart när 
seriespelet ska kunna återupp-
tas. TT-Reuters

Europas ligor ska vara  
avslutade i augusti

Alla nationella ligor, liksom 
Champions League och Europa 
League, ska spelas klart senast 
i augusti, meddelar Uefa. Trots 
att många regeringar fortfaran-
de avvaktar med att ge klarteck-
en för elitfotbollen har Uefas 
ordförande Aleksander Ceferin 
goda förhoppningar om att den 
pausade säsongen ska kunna 
avslutas i de flesta länderna.

–○Jag tror att majoriteten av 
ligorna kommer spela klart 
säsongen. De som inte gör det 
– det är deras beslut. Men de 
kommer fortfarande att behöva 
spela kvalmatcher om de vill 
delta i de europeiska turnering-
arna, säger Ceferin i en intervju 
med Bein Sports.

Champions League och 
Europa League är framme i 
åttondelsfinalerna. Den franska 
regeringen har satt stopp för 
elitfotbollen fram till septem-
ber, något som fått bland andra 
PSG att hitta en lösning där de 
kan spela sina hemmamatcher 
i andra länder. TT-Reuters
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Dopningskontrollerna har i stort 
sett upphört under coronapan-
demin.

Det är något som Sebastian 
Samuelsson själv märkt av och 
oroar sig för.

– Det är längesedan de kom 
hem till mig, säger skidskytten.

○○Sebastian Samuelsson har blivit 
synonym med antidopning. Arbe
tet har gjort honom till en måltavla 
för nättroll och framkallat både hat 
och hot.

Men än har inte skidskytten trött
nat på att stå i frontlinjen.

–○Jag tycker att det är viktigt att 
ha den diskussionen hela tiden. För 
jag tror att det är något utbildande i 
det och som driver processen fram
åt hela tiden, så jag kan inte säga att 
jag är så less på det, säger han.
Nu ligger de flesta dopningskon-
troller nere. Hur påverkar det 
skidskyttet tror du?

–○Man märker att det inte testas 

lika mycket som ti
digare. Det är läng
esedan de kom hem 
till mig. Jag hoppas 
och vill tro att även 
om man inte testar 
så mycket nu så kan 
man göra det lite ex
tra sedan, säger han 
och fortsätter:

–○Men det är klart att det finns 
en oro att det blir enklare att fuska 
i situationen som är nu, samtidigt 
som jag inte ser någon lösning på 
det problemet. Jag vet inte vad 
 alternativet skulle var i det här lä
get, säger han.

Årets säsong blev  inte vad Samu
elsson tänkt sig och även om det är 
långt till nästa har han redan börjat 
ladda.

–○Jag är väldigt revanschsugen. 
Jag är inte riktigt tillfreds med hur 
förra säsongen gick och jag vill visa 
att jag är en bättre skidskytt än vad 

jag visade den här vintern. Jag är 
väldigt taggad och vill göra ett bra 
jobb här i sommar och höst. Sedan 
ska det bli kul att göra en ny täv
lingssäsong och visa en bättre ver
sion av mig själv, säger han.
Har du analyserat vad som gick fel 
förra säsongen?

–○Det är klart man suttit ned med 
tränare och sådär, men det är inte 
helt lätt att svara på. Jag blev sjuk 
på lägret i september och fick åka 
hem. Sedan blev jag stressad och 
tränade lite för hårt. Det blev lite för 
tufft inpå säsongen. Det är en teori 
och det är väldigt svårt att säga om 
det var därför eller inte. 

–○Jag är van vid att det hela tiden 
gått bättre och bättre och att jag ta
git kliv, men nu gjorde jag inte det. 
Jag försöker se det som att det får 
stanna upp lite ibland och att det är 
naturligt.

Emil Forsberg
emil.forsberg@dn.se

Cronakrisen.

Färre dopningstester under krisen 
oroar Sebastian Samuelsson

DN rättar

I en sportkrönika i söndagens DN 
fanns uppgiften att Riksidrotts
förbundet inte skulle ha varit inte 
med på fredagens möte mellan 
Folkhälsomyndigheten och svensk 
fotboll med. Det stämmer inte 
 enligt Anna Setzman, press
ansvarig på Riksidrottsförbundet.

Sport i tv. Måndag 18 maj

SVT1
18.38 Sportnytt 

SVT2
22.00 Sportnytt 
1.45 Sportnytt 

TV4
19.15 Sporten 
22.40 Sporten 

SPORTKANALEN
22.00 Vinnare V64 

VIASAT SP. PREMIUM
20.20 Fotboll: Werder 
Bremen–Leverkusen. 
Direkt. Bundesliga. 

VIAPLAY
20.30 Dart Direkt. 
2020 PDC Home Tour. 

DAGENS DUBBEL. HALMSTAD, MÅNDAG

SYSTEMFÖRSLAGEN
○○V64-förslaget, Halmstad, 240 rader/kr: Avd 1: 2 Revelation, 3 Furies Rain, 9 Mr 

Mah Can, 12 Halo Am (10, 11). Avd 2: 4 Key Mom, 9 Zarina Bi (11, 1). Avd 3: 2 Hill’s 
Angel (8, 12). Avd 4: alla femton hästar (14, 2). Avd 5: 8 Fort Knox, 10 Marvellous 
Tooma (5, 6). Avd 6: 4 Dontlooseallmoney (1, 9).

○○ LD-förslaget, Färjestad, 3 rader: LD-1: 9 Juncio Boko. LD-2: 3 Lamino, 7 Cyrano 
de B., 10 Man of Steel.

○○ V4-förslaget, Färjestad, 120 rader/240 kr: Avd 1: 1 Lemon Brodde, 2 Roll the 
Dice, 4 Pippi Pagadi, 7 Livi Oboy, 11 Galba Ringeat (9, 6). Avd 2: 3 Patricks Princess, 
7 Loveya Fashion (1, 9). Avd 3: 9 Juncio Boko (1, 10). Avd 4: alla tolv hästar (7, 3).

○○ Trio-systemet, Halmstad lopp 3, 36 kombinationer: Etta: 2, 3, 9, 12.  

DD-1. 2 140 meter, auto (lopp 8).
 1  Mr Can Trix - Eriksson C  d 5 0  13,6a 
 2  Move it Brodde - Zadel P  0 2 0  14,9a 
 3  Väst. Lexington - Bergh R  6 4 3  14,3a 
 4  Upstate Face - Kolgjini L  2 1 0  14,0a 
 5  Usain Töll - Skoglund R N  0 0 1  11,2a 
 6  Guzz Mearas - Unterst. J  2 3 2  12,4a 
 7  Brake Cooling - Jepson C J  4 3 0  12,9a 
 8  Fort Knox - Goop B  1 0 d  13,0a 
 9  Missing Tooma - Widell K  2 6 0  12,5a 
 10  Marvel. Tooma* - Ohls. U  0 2 3  11,8a 
 11  Lover Bac - Persson S  6 4 2  14,3a 
 12  Taxi Out - Oscarsson K  4 4 6  12,6a

 ● Ranken: 10-8-5-6-3-1-4-7-12-9-11-2
Tipsettan: 10 Marvellous Tooma står 
verkligen på tur för en seger efter två 
vassa insatser. Bakspår är han van vid och 
det ska vara en bra chans om det stäm-
mer med resan.
Motbud: 8 Fort Knox vet vi att stallet 
har höga tankar om och skulle han sköta 
sig är det ett farligt motbud och jag låser 
loppet på två hästar.
Skrällbud: 6 Guzz Mearas visade hög 
klass i fjol och ska passas. 

DD-2. 2 140 meter, auto (lopp 9).
 1  American Hill - Lugauer C  1 0 6  13,3a 
 2  Gina Mearas - Unterst. J  3 0 4  13,4a 
 3  Milady Grace - Unterst. P  3 3 4  13,1a 
 4  Dontlooseallmoney - Osc. J  3 1 0  12,1a 
 5  Alexi Quick - Ohlsson U  6 1 5  13,5a 
 6  Global Anarchy - Lövgren J  5 0 2  12,6a 
 7  Queen of Trixs - Bergh R  0 2 0  09,9a 
 8  No Limit Queen - Goop B  3 6 4  13,2a 
 9  Ies Elisabet - Jepson C J  4 0 3  13,2a 
 10  Global Annivers. - Eriks. C  8 2 4  15,2a 
 11  Mad Princess - Ingves P  0 2 0  13,9a 
 12  Bahama Breeze - Eklundh A  1 1 1  14,3a

 ● Ranken: 4-1-9-3-7-2-8-6-12-11-5-10
Tipsettan: 4 Dontlooseallmoney galop-
perade lite snöpligt i Drottning Silvias 
Pokal senast. Normalt sett är hon inte 
osäker och det ser ut som en lämplig 
uppgift. Singelstreck för min del.
Motbud: Stall Lugauers 1 American Hill 
fick ett drömspår och skulle hon löpa upp 
till sitt bästa kan hon säkert blanda sig i 
segerstriden.
Skrällbud: 9 Ies Elisabet spurtade mycket 
snyggt senast och är på gång.

Dagens Dubbel-förslaget, 2 rader: DD-1: 8, 10. DD-2: 4 Dontlooseallmoney.

Spelguiden.

Sebastian 
Samuelsson 
 Foto: Bildbyrån

I korthet.

Inga mål, men väl delaktig i reduceringen när 
Mainz tog en viktig  poäng. 

Robin Quaison visade på nytt hur mycket 
han betyder för Bundesligaklubbens offensiva 
spel. Mainz klarade 2–2 borta mot Köln.

○○Mark Uth slog in straffen som gav Köln 1–0 
redan efter sex minuter. Florian Kainz nickade 
elegant in Dominick Drexlers högerinlägg tidigt 
i andra halvlek. Där och då såg bottenlaget 
Mainz att gå mot en klar förlust.

Men nyss inbytte Taiwo Awoniyi tryckte in 
reduceringen i minut 61. Bate Baku stod för 
passningen men det var Quaisons djupledsboll 
till Baku som slet isär hemmaförsvaret.

Matchens prestation gav kvitteringen i den 
71:a minuten när mittfältaren Pierre Kunde 
Malong sprang igenom försvaret och placerade 
in slutresultatet 2–2.

Landslagsanfallaren Sebastian Andersson, 
med elva ligamål på kontot, har haft krångel 
med ett knä den senaste tiden. Han inledde 
hemmamötet med Bayern München på bänken.

Union stod emot serieledarna länge och väl 
men kort före pausen fick Bayern straff, som 
Robert Lewandowski rullade in, polackens 26:e 
mål för säsongen.

Andersson byttes in med 20 minuter kvar, 
men hann inte göra något större avtryck.

Benjamin Pavard spikade slutresultatet 2–0 
för mästarklubben med tio minuter kvar. 

Viktor Gyökeres såg till att St Pauli tog full 
pott i hemmamötet med Nürnberg i Bundes
liga 2. Den svenske anfallaren satte matchens 
enda mål i den 84:e minuten. TT

Quaison mållös när 
Mainz tog poäng

St Paulis Viktor Gyökeres gjorde matchens enda mål mot 
Nurnberg i Bundesliga 2 och firade med en ironisk gest mot 
den tomma läktaren.  Foto: Imago

Bergström och Möregårdh starkast i pingisdueller

Bordtennis. Sveriges främsta spe
lare ställdes mot varandra i SVT:s 
”Utmanarmötet” på söndagen.

Sverigeettan Linda Bergström, 
25, och den fem år yngre talangen 
Stina Källberg bjöd på en under
hållande duell. I matchens sjunde 
set var Bergström, 80:e plats på 

världsrankningen, starkare än 
198:erankade Källberg och tog 
hem matchen med 4–3.

I herrduellen dominerade 18åri
ge Truls Möregårdh mot den tio år 
äldre VMsilvermedaljören Mattias 
Falck. Han vände 1–7 till 11–8 i första 
set och vann till slut med 4–0.  TT  

Robin 
Quaison

Fotboll

BUNDESLIGA, HERRAR
Union Berlin–Bayern München ..0–2 (0–1)
0–1 Robert Lewandowski (40 str), 0–2 
Benjamin Pavard (81).
• Sebastian Andersson blev inbytt i den 
70:e minuten för Union Berlin.
Köln–Mainz .......................... 2–2 (1–0)
1–0 Mark Uth (6 str), 2–0 Florian Kainz 
(53), 2–1 Taiwo Awoniyi (61), 2–2 Pierre 
Kunde (72).
• Robin Quaison spelade hela matchen 
för Mainz.
Bayern München 26 18 4 4 75– 26 58
Dortmund 26 16 6 4 72– 33 54
Mönchengladb. 26 16 4 6 52– 31 52
Leipzig 26 14 9 3 63– 27 51
Leverkusen 25 14 5 6 45– 30 47
Wolfsburg 26 10 9 7 36– 31 39
Freiburg 26 10 7 9 35– 36 37
Schalke 26 9 10 7 33– 40 37
Hoffenheim 26 10 5 11 35– 46 35
Köln 26 10 3 13 41– 47 33
Hertha Berlin 26 8 7 11 35– 48 31
Union Berlin 26 9 3 14 32– 43 30
Eint. Frankfurt 25 8 4 13 39– 44 28
Augsburg 26 7 6 13 37– 54 27
Mainz 26 8 3 15 36– 55 27
Düsseldorf 26 5 8 13 27– 50 23
Bremen 24 4 6 14 27– 55 18
Paderborn 26 4 5 17 30– 54 17

2. BUNDESLIGA
St Pauli–Nürnberg ........................ 1–0
1–0 Viktor Gyökeres (84) • Sebastian 
Olsson spelade hela matchen för St Pauli.
Bielefeld–Osnabrück ..................... 1–1
• Joakim Nilsson spelade hela matchen 
för Arminia Bielefeld
Fürth–Hamburg............................. 2–2
Wiesbaden–Stuttgart .................... 2–1

Bielefeld 26 14 10 2 51– 25 52
Hamburg 26 12 9 5 50– 30 45
Stuttgart 26 13 6 7 42– 30 45
Heidenheim 26 11 8 7 34– 29 41
Fürth 26 10 7 9 39– 35 37
Aue 26 10 7 9 37– 35 37
Darmstadt 26 8 12 6 31– 33 36
Kiel 26 9 8 9 40– 40 35
St Pauli 26 8 9 9 34– 32 33
Regensburg 26 9 6 11 38– 44 33
Hannover 25 8 8 9 34– 37 32
Bochum 26 7 10 9 43– 45 31
Osnabrück 26 7 9 10 33– 36 30
Sandhausen 26 6 11 9 31– 36 29
Nürnberg 26 7 8 11 34– 46 29
Wiesbaden 26 7 7 12 33– 44 28
Karlsruher 26 6 9 11 35– 46 27
Dresden 25 6 6 13 25– 41 24

Keno
9 10 11 19 22 26 28 29 32 37 39 40 41 
43 49 53 57 59 61 63. Kung Keno: 19.

Dagens dubbel

CHARLOTTENLUND
DD–1: 6 Heart of Steel (26,77) Struken 
nr 3 DD–2: 13 Ble du Gers (2,33) Strukna 
nr 5, 6 och 11 
Odds: 90,83 Oms: 4 230 531 kr.

Lunchdubbel

ÖVREVOLL
LD–1: 11 Ramone (3,35) LD–2: 4 Va-
lence (33,78) Strukna nr 3 och 10
Odds: 235,34 Oms: 605 503 kr.

Trav
CHARLOTTENLUND
V75–raden: 10–4–8–6–1–6–13 (lopp 
5–11)
7 rätt: (33,15) 196 842 kr.
6 rätt: (3 723) 876 kr.
5 rätt: (94 832) 68 kr.
V75 Boost: 286
7 rätt + boost: 1 968 420 kr.
6 rätt + boost: 87 600 kr.
5 rätt + boost: 6 800 kr. 
Strukna: avd 1 nr 2, 4, avd 3 nr 9, avd 5 
nr 5, avd 6 nr 3, avd 7 nr 5, 6, 11.
Avd 1: (91 449) 71 kr.
Avd 2: (58 895) 110 kr.
Avd 3: (14 986) 435 kr.
Avd 4 (2 987) 2 184 kr.
Avd 5: (2 150) 3 034 kr.
Avd 6: (37,15) 175 651 kr.
Avd 7: (33,15) 196 842 kr.
V75: 25 100 917 kr.
Top 7: 1–2–10–6–4–7–8 (avd 5)
7 rätt: 12 785 kr.
6 rätt: 2 865 kr.
5 rätt: 194 kr.
4 rätt: 176 kr.
3 rätt: 92 kr.
2 rätt: 19 kr.
Oms: 636 712 kr.

LINDESBERG
V5–raden: 11–3–11–2–5 (lopp 3–7) 
5 rätt: (176,0) 733 kr. 
V4–raden: 11–2–5–5 (lopp 5–8) 
4 rätt: (54,33) 2 098 kr. 
V3–raden: 5–5–3 (lopp 7–9)
3 rätt: (8) 725 kr. 
V5: 198 648 kr. 
V4: 151 996 kr.
V3: 7 740 kr. 

DANNERO
V5–raden: 9–2–5–5–11 (lopp 5–9) 
5 rätt: (59,37) 4 566 kr. 
V4–raden: 1–2–8–5 (lopp 1–4) 
4 rätt: (213,0) 2 305 kr. 
V3–raden: 5–5–11 (lopp 7–9) 
3 rätt: (1) 10 523 kr. 
V5: 417 138 kr. 
V4: 654 797 kr. 
V3: 14 030 kr. 

VAGGERYD
V5–raden: 6–1–12–7–6 (lopp 3–7) 
5 rätt: (1,00) 69 903 kr. 
V4–raden: 12–7–6–1 (lopp 5–8) 
4 rätt: (18,06) 5 782 kr. 
V3–raden: 7–6–1 (lopp 6–8) 
3 rätt: (1) 6 795 kr. 
V5: 107 543 kr. 
V4: 139 234 kr. 
V3: 9 060 kr.

Resultatbörsen.

Skytte-
ligan  
i Bundes-
liga

26 mål: 
Robert 
Lewandow-
ski, Bayern 
München.
21: Timo 
Werner, 
Leipzig.
14: Jadon 
Sancho, 
Dortmund.
12: Robin 
Quaison, 
Mainz.
11: Sebastian 
Andersson, 
Union Berlin, 
Serge Gna-
bry, Bayern 
München, 
Rouwen 
Hennings, 
Düsseldorf, 
Florian Nie-
derlechner, 
Augsburg, 
Marco Reus, 
Dortmund, 
Wout 
Weghorst, 
Wolfsburg.
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Ny bok.

”Matematiska modeller är inte 
samma sak som verkligheten”

○○Naturlagar och matematiska modeller är inte 
samma sak som verkligheten. De är bara skapade 
av människan i ett försök att förstå sin omgivning, 
säger Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik. 

På flera sätt är det här en kontroversiell syn
punkt. Det är professor Danielsson högst med
veten om. För vad han samtidigt säger är att det 
är omöjligt för oss människor att med vårt med
vetande ställa oss utanför och objektivt betrakta 
världen. 

–○Uppfattningen att den materiella naturliga 
världen på något sätt är slav under pålagda ma
tematiska lagar, att det enda man behöver bry sig 
om är det som kan mätas och att de grundläggan
de fundamentala naturlagarna redan har formu
lerats präglar hela vårt tänkande sedan hundra
tals år tillbaka. Jag vänder mig starkt emot den 
uppfattningen, säger Ulf Danielsson.

Själv vill han inte  se naturlagarna som någonting 
annat än matematiska modeller som vi använder 
för att begripa vår omvärld. Natur lagarna repre
senterar enbart en mänsklig modell av den verk
lighet som vi befinner oss i.

Ungefär på samma sätt som grammatiken kan 
få oss att förstå hur ett språk är uppbyggt.

–○Den mänskliga matematiken utgår från vår 
biologiska natur och hur våra hjärnor och våra 
kroppar är konstruerade. Vi är helt enkelt inte 
kapabla att förstå hur matematiken skulle kunna 
vara annorlunda. Naturlagarna sitter i våra hu
vuden.

Ulf Danielsson menar att det finns sanningar 
om världen så långt bortom våra mänskliga för
mågor att vi inte ens kan formulera frågorna.

–○Det finns ett utbrett missförstånd bland teo
retiska fysiker att de skulle vara bäst lämpade att 
staka ut existensens fundamentala grund.

Och det sagt av en professor i teoretisk fysik 
som i sin dagliga gärning på Uppsala universitet 
med hjälp av matematiska modeller försöker 
sig på att utforska universums grundvalar med 
hjälp av just matematiska tabeller.

Nu har han formulerat  sina tankar om den 
mänskliga kroppens frånvaro i ekvationerna i 
boken ”Världen själv” (Fri Tanke förlag).

–○Mitt absolut viktigaste budskap med boken är 
insikten om att vi människor befinner oss mitt i 
världen som naturliga biologiska varelser. När vi 
blickar ut över ett gåtfullt universum gör vi det ge
nom våra organiska sinnen, säger Ulf Danielsson.

I den pågående  coronapandemin används mate
matiska modeller både för att beräkna dödstal 
och för att göra framtida prognoser över smitt
spridningen. Ulf Danielsson vill höja ett varning
ens finger för att lita för blint på skenbart enkla 
beräkningar.

–○När de ska tillämpas i en sådan här kompli
cerad verklighet blir det så otroligt många olika 
parametrar att väga in. Man kan inte förvänta sig 
en perfekt modell som ska ge alla svar.
Hur har myndigheternas tjänstemän hanterat 
det här?

–○Hittills mycket bra. Det viktiga är att de som 
hanterar de här svåra frågorna är professionella 

personer med kompetens för att kunna se sam
manhangen. Det finns så många olika perspektiv 
och det är en illusion att man kan hitta rent ob
jektiva svar på vad som behöver göras.

Han menar också att vi lever i en tid där grän
sen mellan fantasi och verklighet håller på att 
suddas ut. Där det finns en tendens att likställa 
virtuella världar med verkligheten och inte se att 
det är helt olika saker. Att få för sig att virtuella 
världar i till exempel dataspel är lika viktiga som 
verkligheten.

–○I förlängningen kan det leda till uppfattningar 
som att det inte spelar någon roll om det är sant 
eller inte. Det kan leda till att man blir förledd, 
besviken, deprimerad och tappar bort sitt liv.

De ekonomiska systemen  är en annan virtuell 
värld som Ulf Danielsson lyfter fram. Även de 
bygger på modeller och räknar allt i tillväxt och 
pengar, vilket enligt Ulf Danielsson bidrar till att 
vi inte gör tillräckligt mycket åt de allvarliga 
klimat problemen.

–○I stället bedriver vi en rovdrift på vår 
planet. Att vi inte ser det beror på att 
vi alla befinner oss i ett slags virtu
ell verklighet.

–○Även här blir modeller
na viktigare än verklig
heten. Det gör att vi 
tappar fotfästet i 
tillvaron. Det 
viktigaste 
måste 
ju vara 
att titta 
på vilka 
de bästa för
utsättningarna 
är för att vi ska få 
ett drägligt liv här 
på jorden, säger han.

Ulf Danielsson kan se 
skönheten inom naturve
tenskapen. Det handlar till 
exempel om när man hittar det 
enkla och vackra i naturlagarna. 
Sedan finns en annan mer subjektiv 
skönhet som är helt och hållet beroende 
av människans medvetande.

Själv ser han skönheten i musiken, i 
vackra fenomen i naturen, i konsthis
torien, i andra män niskor. 

–○Den skönheten uppstår helt och 
hållet i mitt medvetande, understry
ker Ulf Danielsson.

Därför tycker han att det är en gan
ska befängd tanke att några utomjor
dingar i framtiden skulle kunna upptäcka 
skönheten i Bachs andra Brandenburgkonsert, 
som skickats ut ur vårt sol system på guldskivor i 
Voyagersonderna.

För om en främmande utomjordisk civilisa
tion om några tiotusental år kommer att hitta det 
kulturarv som skickats ut från jorden kommer 
det knappast att ha något värde för dem, menar 
Ulf Danielsson.

–○Utan en mänsklig hjärna som tolkar musiken 
blir det bara ett meningslöst brus!

Själv ser Ulf Danielsson sig som realist. Jakten 
på sanningen är full av fällor och en del av vad 
han själv kommit fram till i sin forskning kom
mer säkert att visa sig vara fel.

–○De mest intressanta idéerna jag haft under 
min karriär har visat sig vara värdelösa.

Ulf Danielsson tycker  att vi överskattar tekni
kens och datorns roll i förhållande till det mänsk
liga medvetandet och höjer ett varningens finger 
för en övertro på artificiell intelligens.

–○Vi låter oss luras att datorn representerar en 
mer generell kunskap, att de har något närmast 
mänskligt drag. Vi blir mer imponerade än vi 
borde bli.

Eftersom vi människor har en ten
dens att förmänskliga ”intelligenta” 
datorer menar Ulf Danielsson att 
det är viktigt att inte göra robotar 
fysiskt lika människor.

–○Det är så lätt att låta sig luras 
att tro att en maskin har mänskliga 
egenskaper. Tänk till exempel på när 
vi slår på en sak som inte fungerar. 
Vi har en benägenhet att bestraffa 
tingen.

I sin vardag försöker Ulf Danielsson 
lösa en av universums stora gåtor, den 
mörka energi som tycks få galaxerna 
att röra sig ifrån varandra.

–○Jag försöker förstå vad det är. Det 
är väldigt knepigt att forma en teori 
omkring. Det handlar om matematik 
rakt igenom! 

Han funderar också  en hel del över hur 
vi ska tänka kring oändligheten.

–○Mest fruktbart är att inte försöka för
stå den alls, utan att utgå ifrån oss själva 
som blickar ut mot den kosmiska hori
sonten och det vi kan se. Det är på det 
sättet vi har upptäckt världen.

–○Sedan kan man naturligtvis spekulera 
om vad som finns där bakom. Människan 
har gång på gång genom historien fått er

fara att världen är mycket större och 
mer mångskiftande än vad vi har 

kunnat föreställa oss. Det är vik
tigt att vara medveten om att det 
finns mycket mer än det vi kän
ner till. Det tycker jag att man 
kunde visa lite mer ödmjukhet 
inför inom vissa delar av natur

vetenskapen.
Han reagerar även mot männis

kans eviga dröm om odödlighet, och 
förhoppningen om att teknik och vetenskap 

kan leda oss dit. 
–○Förutsättningen för att något så väsentligt 

som livet blir värdefullt är just att det är något 
som man när som helst kan mista.

Hans Arbman
hans.arbman@dn.se

Fakta.  
Ulf Danielsson

Ålder: 56 år.
Familj: Sambo Viktoria, 
sonen Emanuel och 
bonussonen Olof. 
Dessutom de vuxna 
barnen Oskar och 
Klara som båda är sjuk
sköterskor vilket gör 
honom extra stolt.
Bor: Uppsala.
Gör: Professor i teore
tisk fysik vid Uppsala 
universitet. Skriver 
populärvetenskapliga 
böcker.
Gör helst på fritiden: 
Är i naturen, läser, tit
tar på stjärnorna eller 
påtar i trädgården.
Om livet efter corona: 
Förhoppningsvis ett liv 
i större eftertänksam
het.
Aktuell: Har skrivit 
boken ”Världen själv” 
(Fri Tanke förlag).

Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, säger att jakten på sanningen är 
full av fällor och förespråkar ödmjukhet inför teknikens möjligheter.

– De mest intressanta idéerna jag haft under min karriär har visat sig vara 
värdelösa.

”I en värld full av 
överraskningar 
behöver man 
nyfikenheten för att 
överleva”, säger Ulf 
Danielsson.
 Foto: Peter Knutson 

Uppfattningen 
att det enda man  

behöver bry sig om är 
det som kan mätas har 

präglat människans 
tänkande under  

hundra tals år.

 
Foto: Alamy
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Till minne.

Magnus Josephson

Antikvarie Magnus Joseph-
son, Nyköping, har avlidit 
i en ålder av 71 år i sviter av 
covid-19. Hans närmaste 
är hustrun Eva och barnen 
Martin, Axel och Siri.

○○Vår bekantskap började 
för nästan 40 år sedan. 
Som samhällsreporter på 
Södermanlands Nyheter 
med ansvar för byggfrågor 
var det naturligt att prata 
med Magnus i hans egen-
skap av byggnadsantikvarie 
på Sörmlands museum.

Bekantskapen  fördjupa-
des när jag inledde arbetet 
med artikelserien Strand-
hugg i SN närmare 10 år 
senare. Serien skulle för-
utom aktuella reportage 
innehålla kulturhistoriska 
inslag. Det var naturligt 
att be Magnus om råd och 
uppslag om källmaterial.

När det blev aktuellt 
att ge ut serien i bokform 
gjorde Magnus en stor 
insats som faktagranskare 
och sammanställning av 
en litteraturförteckning. 
Boken blev en försäljnings-
framgång, vilket inte minst 
berodde på de kulturhis-
toriska inslagen som knap-
past blivit desamma utan 
Magnus. Därefter började 
vi att prata om att skriva en 
bok om Nyköpings historia. 
Våra respektive arbeten 

förhindrade oss att lägga 
ned den tid som skulle 
behövas. Men så fick jag 
mer eller mindre oväntat 
möjlighet att lämna mitt 
ordinarie arbete på SN med 
pension vid 60 års ålder.

Det naturliga var  att 
jag som disponerade min 
tid stod för skrivandet. 
Magnus uppgift inled-
ningsvis blev likartad med 
den vid tillkomsten av 
”Strandhugg”, men ma-
nusarbetet blev betydligt 
mer fördjupat i jämförelse. 
”Nyköpings Historia I och 
II” blev lika stora försälj-

ningsframgångar som 
”Strandhugg”.

Magnus och jag satt 
timtal mitt emot varann 
vid mitt köksbord, läste 
manus och diskuterade. 
Magnus var en godmodig 
person. Lätt att samar-
beta med trots att vi ibland 
hade olika uppfattningar.

Det känns konstigt nu 
när Magnus är borta. Mina 
tankar går till hans familj i 
denna sorgens tid.
Håkan Norén 

Beate Sydhoff 

Berndt Kjessler

Mats Mårtensson

Konsthistorikern och 
kulturledaren Beate Sydhoff 
har som tidigare meddelats 
avlidit i en ålder av 82 år. 
Närmast anhöriga är dött-
rarna Rebecka och Livia med 
familjer, syskonbarn med 
familjer samt övrig släkt 
och vänner.

○○Beate Sydhoff har läm-
nat oss och konsten och 
kulturen har förlorat en 
stor förkämpe och stark 
personlighet.

När merparten  av det 
järngäng som genomförde 
Stockholm Europas kultur-
huvudstad 1998 samlades 
för ett 20-årsjubileum i 
oktober 2018 var eldsjälen 
Beate såklart med. Hon stod 
som vanligt i centrum, detta 
ville hon inte missa och det 

var sista gången de flesta av 
oss träffade henne.

Hon satte sig på en stol 
mitt i rummet och höll som 
så många gånger tidigare 
ett brandtal för konsten, 
demokratin och kulturen, 
som den självklara ledare 
hon var.

Beate var imponerande 
bildad och påläst med ett 
minne som få, alltid djupt 
engagerad med en bestämd 
uppfattning om det mesta 
och de flesta. Hon lämnade 
ingen oberörd och vågade 
stå längst fram även när 

det blåste snålt. Beate var 
en skrivare och tänkare. 
Hon var under många år 
verksam som konstkritiker 
med ett stort engagemang i 
samtidskonst, form/konst-
hantverk och design. Som 
författare till flera verk om 
svensk konst och konst-
närer var hon alltid med i 
samhälls debatten och gick 
till försvar för kulturens 
villkor.

Beate var  betydelsefull och 
inflytelserik som chef för 
Stockholms kulturnav och 
mötesplats Kulturhuset un-
der 1970- och 80-talen, där 
resurserna skakades fram 
och genrerna blandades 
friskt. 

Hon hade även ett stort 
internationellt nätverk, inte 
minst efter åren som kultur-

råd vid Sveriges ambassad i 
Washington, DC. 

Med Beate som motor 
genomfördes ett mycket 
omfattande program när 
Stockholm var Europas 
kulturhuvudstad 1998. 
Många av projekten förde 
ut konsten och kulturen i 
det offentliga rummet och 
nådde en större och bredare 
publik än tidigare.

När Beate var med på 
noterna blev svaret alltid 
”toppen” och så blev det.

Vi som hade ynnesten att 
arbeta nära henne minns 
Beate med stor tacksamhet, 
kärlek och värme. Vi tänker 
nu  på döttrarna Rebecka 
och Livia samt Beates övriga 
familj och nära vänner.
Annika Levin, Mats Widbom 

och många medarbetare 

från Stockholm K’98.

Som tidigare meddelats har 
Berndt Kjessler, Stockholm, 
avlidit vid en ålder av 86 år. 
Närmast anhöriga är makan 
Marianne, sönerna Michael 
och Thomas med familjer 
samt syskonen Björn, Yvonne 
och Pieter.

○○Berndt Kjessler blev 
docent vid Uppsala uni-
versitet 1966. Från 1978 till 
1998 var han professor i 
obstetrik och gynekologi 
vid Linköpings universitet 
och byggde upp den unga 
institutionen.

Berndt Kjessler hade 
även en avgörande roll 
inom Svensk förening 
för obstetrik och gyneko-
logi (SFOG) som han ledde 
1986–1988: han kom på 

idén att skapa arbets- och 
referensgrupper (AR-grup-
per). Dessa sammanställer 
vetenskap och beprövad er-
farenhet och är styrelsens 
expertrådgivare. Framför 
allt ger AR-grupperna oss 
kollegor ett välkomnande 
forum där vi får mötas 
och förkovras kring våra 
special intressen. 

I dag finns  19 AR-grupper 
som täcker specialitetens 
kunskapsområden. Hela 
81 rapporter, ”State of the 
art”-dokument, har utgivits 
av grupperna. 

AR-grupperna skriver 
också SFOG-riktlinjer och 
SFOG-råd om högaktuella 
kliniska frågor. Det har re-
dan skrivits 4 nya SFOG-råd 

som rör Covid-19-infektio-
ner. Oräkneliga kvinnor har 
tack vare Berndt Kjesslers 
innovation fått bättre 
kvinno sjukvård.

Berndt Kjessler var en 
skarpsynt granskare av 
vetenskapliga artiklar och 
en skicklig retoriker. Han 
inledde ett av sina tal med: 
”Det ska bli intressant att 
höra vad jag har att säga 
i dag.” Han sade det med 
glimten i ögat men det var 

förmodligen sant. Det var 
alltid inspirerande att få ta 
del av hans tankesätt, intel-
lektuella skärpa och etiska 
stringens.

Berndt har lämnat bygg-
naden – en unik röst har 
tystnat. Det är en utmaning 
för oss som är kvar att fylla 
ut mästarens kostym. Vi 
strävar på i hans fotspår 
med stolt glädje och tack-
samhet och delar ut Berndt 
Kjessler-priset till hans ära 
varje år.

Sveriges obstetriker och 
gynekologer har sorg och 
våra tankar går till familjen. 
För Svensk förening 

för obstetrik och gynekologi , 

Eva Uustal, ordförande och 

Ove Axelsson, arbets- och referens-

grupps-samordnade (ARGUS) 

Mats Mårtensson, Stock-
holm, har avlidit i en ålder av 
70 år. Närmast anhöriga är 
hustrun Malou och sönerna 
Oliver och Vincent, övrig 
släkt samt vänner.

○○ 1955 är jag sex år och på 
upptäcktsfärd på Viderups-
gatan i Limhamn. En 
taxi stannar. En liten påg 
kutar ut från radhuset och 
möter sin mor som ser ut 
att komma från sjukhuset, 
pojken strålar av lycka. 

Senare lärde jag känna 
pojken då vi kom i samma 
klass. Mats var en kamrat 
med glimten i ögat. Vann 
nästan alltid då vi spe-
lade Monopol om gatorna 
i Stockholm. Gator vi inte 
kände till på den tiden. Se-

nare i livet hamnade vi båda 
i huvudstaden. 

Vi sommarjobbade på 
Pripps i Malmö, sorterade 
vita och bruna flaskor. Tre 
backar för gammal starköl 
kom på bandet. Mats lyfte 
snabbt av dem till sig, till 
oss. Ölen smakade bra på en 
fest för hela kamratkretsen.

Vi liftade och hamnade 
på ett billigt hotell. Rummet 
hade en dubbelsäng men 
bara ett täcke. Mats drog det 
till sig och somnade blixt-
snabbt. Omöjlig att väcka.

Mats körde turistbuss i 
Europa. En god chaufför 
och en god charmör. 

Han tog ut kompassrikt-
ningen såväl i segelbåten 
som på fjällvandringen. Vi 
kom alltid rätt.

Mats blev civilingenjör 
och arbetade på Stockholms 
VA-verk. Åkte sedan till 
San Francisco och gick på 
Berkeley. Jag hälsade på 
och vi reste i Kalifornien 
i hans stora bäddbara bil. 
Vi hade var sitt täcke men 
nog snodde han ändå mitt i 
Monterey. 

Besökte Mats på KTH, 
hans nya arbetsplats. Trots 
att datorn fyllde hela rum-
met försvann det simule-
rade flygplanet på skärmen. 
Inte av den orsaken men 
sedan blev det Ericsson 
fram till pensioneringen.

I stugan i Karlarp förde 
vi goda samtal. Mats hade 
välgrundade och tänkvärda 
åsikter. Han hade rest och 
bott på många ställen på 

vår jord, upplevt många 
äventyr. Mats gav perspek-
tiv på tillvaron och tips om 
goda böcker. En generös, 
omtänksam värd. Var en 
mästare vid grillen. 

Mats blev 70 år. Mina 
tankar går till Malou och 
deras två fina pojkar Oliver 
och Vincent.

Jag saknar Mats. Skulle 
gärna ha avstått ett täcke till. 
En god vän på resan genom 
livet.
Lennart Johansson 

Chef för familjeredaktionen: Maria Huldt, 08-738 23 37.  E-post: familj@dn.se.  Webb: dn.se/familj  Frågor om minnestexter: vardagar 10.00–11.30.  
Annonser: familjeannonser@dn.se, 08–409 345 27 Vardagar 8.15-17.00.

_
Berndt har läm-
nat byggnaden 
– en unik röst har 
tystnat.

I stunden

Dikt i dag.

Cyklar till brevlådan
hämtar dagens tidning
hittar tre räkningar
från gårdagens post.

Solen är halvvägs uppe
fåglarna vakna sen länge
SMHI har lovat
att dagen blir varm.

I stunden känns allt 
   som förut
som före det som är
nu
Hillevi Rundström, Ljusterö 

_
Magnus var 
en godmodig 
person.

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.
Bifoga gärna  ett foto, 
svartvitt eller färg, helst i 
jpeg-format.
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.

Älskade Pappa, Farfar 
och Svärfar

Nils Olof

Knutsson
* 8 augusti 1929

har den 7 maj 2020 lämnat
oss i stor sorg och saknad

HANS

Eva  Emmalou

Släkt och vänner

Vårt liv är en vindfläkt, 
en saga, en dröm
En droppe som faller i

tidernas ström
Den skimrar i regnbågens

färg en minut
brister och faller och

drömmen är slut
Nils Ferlin

Begravningen äger rum endast
med familjen. En minnesstund
kommer att hållas vid senare
tillfälle. För deltagande kan

anmälan göras till
hansgaknutsson@gmail.com

eller tel 070-491 26 46.

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



16 MÅNDAG 18 MAJ 2020

Måndagskrysset. 21 Dagens bryderi.

Ordoku.

Sudoku.

Svårighet Svårighet

Frågor om korsorden? 
KORSORD

Svårighet

6 7 3
4 5 2 8 9
9 5 2
7 5 6

3 4 7 6 1
1 6 9 7 2

7 1 9 4
8 6 4 1

1 9 6

7 8
9 1 4

7 6 9
2 8 3 9

1 6 4
1
4 9 2 6 3

6 3 5
Gårdagens lätta Gårdagens svåra
2 8 9 4 1 6 5 7 3
3 5 6 7 9 2 4 8 1
1 4 7 3 5 8 6 9 2
6 3 1 2 7 5 8 4 9
9 2 4 6 8 3 7 1 5
8 7 5 1 4 9 2 3 6
7 1 2 5 3 4 9 6 8
4 6 8 9 2 1 3 5 7
5 9 3 8 6 7 1 2 4

3 6 9 1 2 8 4 5 7
2 8 7 4 9 5 6 1 3
5 4 1 7 3 6 9 8 2
4 9 3 2 5 7 1 6 8
7 2 8 6 4 1 3 9 5
6 1 5 9 8 3 2 7 4
1 3 6 8 7 4 5 2 9
8 5 2 3 1 9 7 4 6
9 7 4 5 6 2 8 3 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.

6 8 1
1 7 8 5 3

5
8 5

3 5 2
9 3

2 1 6 7
1 9 2

A: Ciderhus-
reglerna 
B: Tobey Maguire

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.

G T E
E R

R T N I
U I D
G E N L

I D U
T N E U

N T
I R G

D E G I L N R T U

Torsdagens bryderiTorsdagskrysset. 20 Dagens bryderi.

Röda kvarn.

Sudoku.

Svårighet Svårighet

KORSORD

9 4 5 8
3 8 9

1 8 5
7 9 4 8 2 1
1 2 3 9

9 1 5 4
1 3 5 7

6 4 2
3 2 1 5

8 9 4
6 9 7

4 5
8

5 9 3
2 6 4

6
1 3

5 7 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 9
5 1 3 7 4
9 2 7 5

6 1
1 2 5 3

8 7
7 9
4 3 7

9 1
Gårdagens lätta Gårdagens svåra
2 1 8 6 9 3 5 7 4
3 4 7 1 2 5 6 9 8
6 5 9 4 8 7 2 1 3
4 9 2 5 3 6 7 8 1
1 3 5 7 4 8 9 2 6
7 8 6 9 1 2 3 4 5
9 6 4 3 7 1 8 5 2
8 7 3 2 5 4 1 6 9
5 2 1 8 6 9 4 3 7

3 8 2 9 5 7 4 6 1
5 6 9 8 4 1 7 2 3
4 7 1 3 2 6 8 9 5
2 3 8 1 6 4 9 5 7
1 5 6 7 9 8 3 4 2
9 4 7 2 3 5 6 1 8
6 1 3 4 8 2 5 7 9
8 2 4 5 7 9 1 3 6
7 9 5 6 1 3 2 8 4

Gårdagens supersvåra
4 7 2 1 6 5 9 8 3
5 9 1 8 4 3 2 6 7
3 6 8 7 2 9 4 1 5
6 8 5 3 7 4 1 2 9
9 3 7 2 8 1 5 4 6
2 1 4 9 5 6 7 3 8
8 4 6 5 1 7 3 9 2
7 2 9 4 3 8 6 5 1
1 5 3 6 9 2 8 7 4

M E K A G S R I N
R A N M I K S G E
I G S R N E K M A
E N R K M I G A S
A K M S E G N R I
S I G N A R E K M
N M E G K A I S R
G S I E R M A N K
K R A I S N M E G

A E G I K M N R S

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: UNDERLIG RESEARCH
B: GUY BIOMETARE

Ledtråd: Mustig romantik

Lösningarna till Dagens bryderi och Röda kvarn presenteras på måndag.

Onsdagskrysset. 20 Dagens bryderi.

Ordoku.

Sudoku.

Svårighet Svårighet

KORSORD

Svårighet

2 3 5
7 1 9

5 9 4 8 3
5 6 8

1 4 8
7 8 1 2 3 5
9 6 3 1 8 2

3 2 6
2 8 9

4 2 1 8 3
3 7

2 1 5
7 1 2

9 8
6

6 1 7
9 6
3 7 4

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
1 3

1 3 6 8
8

1 5 6 3 4
4 5 1

4 2 7 9
2 4 5 7

7 1

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.

E K A S I
R I G

E K
M A S

A I
S I A

E G
S R K
R I N M E

A E G I K M N R S

Gårdagens lätta Gårdagens svåra
3 5 9 7 8 2 1 6 4
4 8 2 6 1 3 5 9 7
1 7 6 9 5 4 3 2 8
6 2 7 8 3 1 9 4 5
8 9 4 5 2 6 7 1 3
5 1 3 4 9 7 2 8 6
2 3 5 1 6 8 4 7 9
7 6 1 3 4 9 8 5 2
9 4 8 2 7 5 6 3 1

3 6 5 2 1 9 8 4 7
2 4 7 8 6 5 3 9 1
8 9 1 4 3 7 5 6 2
9 7 8 1 5 4 2 3 6
5 2 4 3 9 6 7 1 8
6 1 3 7 8 2 9 5 4
4 5 2 9 7 1 6 8 3
1 8 6 5 2 3 4 7 9
7 3 9 6 4 8 1 2 5

Gårdagens supersvåra
6 4 9 1 2 7 5 8 3
8 7 2 5 9 3 1 6 4
3 1 5 6 4 8 9 7 2
2 3 8 9 5 4 7 1 6
7 5 1 2 3 6 8 4 9
9 6 4 7 8 1 2 3 5
5 8 7 3 6 2 4 9 1
1 2 3 4 7 9 6 5 8
4 9 6 8 1 5 3 2 7

A: The invisible man
B: Elisabeth Moss

Gårdagens Röda kvarn Gårdagens bryderiTisdagskrysset. 20 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 30 maj.  
Lösningarna finns också på DN.se/dagenstidning

3 9 7 2 6 4
4 2 1 9

7 5 3
6 9 5

9 5 2 1
5 1 4 2
2 8 4

1 4 9 5 2
8 7 3

1 8
8 9 6 4

1 5
3 9 5 7

2 6
4 3 5
7 6 2

9 8 3 2
Varje våg- och lodrät rad, och varje block, ska innehålla siffrorna 
1–9. Varje siffra får finnas med en gång per rad och block.

6 5 8
2 8 3

1 6 2
9 7 8
5 6 1

2 4
9 1 3

2
7 3 5

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: EN HIMLA BENVIT IS

B: HASSE LIMBOTES

Ledtråd: Kvinna på flykt från våldsam make.  
Även efter makens död?

Gårdagens lätta Gårdagens svåra
5 7 6 3 2 1 9 4 8
1 8 3 6 4 9 7 5 2
9 2 4 5 7 8 3 1 6
2 6 5 1 9 7 8 3 4
4 9 8 2 6 3 1 7 5
7 3 1 4 8 5 2 6 9
3 1 2 9 5 4 6 8 7
6 5 7 8 1 2 4 9 3
8 4 9 7 3 6 5 2 1

9 2 8 3 1 4 7 5 6
3 4 1 5 7 6 2 9 8
7 5 6 9 8 2 1 3 4
6 1 5 4 2 7 9 8 3
4 3 7 8 5 9 6 2 1
2 8 9 1 6 3 5 4 7
8 7 3 6 9 5 4 1 2
1 9 2 7 4 8 3 6 5
5 6 4 2 3 1 8 7 9

Gårdagens supersvåra
7 9 1 5 4 3 8 2 6
4 2 8 9 1 6 3 7 5
6 5 3 2 7 8 1 4 9
8 4 9 6 3 5 2 1 7
1 3 6 8 2 7 9 5 4
2 7 5 1 9 4 6 3 8
3 8 4 7 6 2 5 9 1
9 6 2 4 5 1 7 8 3
5 1 7 3 8 9 4 6 2

F D L I E O S M A
A E S L M F D O I
I M O S D A E L F
S I E D O M A F L
D L M F A S O I E
O F A E I L M D S
E S F M L D I A O
M O I A F E L S D
L A D O S I F E M

A D E F I L M O S

Gårdagens Ordoku Gårdagens bryderiMåndagskrysset. 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 svåra6 5 1 9 8 3 2 4 73 7 8 2 5 4 9 1 62 4 9 1 7 6 8 5 39 1 2 3 6 7 5 8 44 6 5 8 2 1 3 7 98 3 7 5 4 9 6 2 11 8 6 4 9 5 7 3 27 2 4 6 3 8 1 9 55 9 3 7 1 2 4 6 8

4 1 3 2 5 7 6 9 82 7 8 6 3 9 1 5 49 5 6 4 8 1 3 2 76 3 1 7 2 8 5 4 97 2 5 9 4 6 8 1 38 4 9 3 1 5 7 6 25 8 7 1 9 4 2 3 61 9 2 8 6 3 4 7 53 6 4 5 7 2 9 8 1

Gårdagens supersvåra3 2 7 9 6 5 8 1 46 8 5 3 1 4 9 2 74 1 9 2 7 8 6 3 58 9 6 5 2 7 1 4 32 3 4 6 8 1 5 7 97 5 1 4 3 9 2 6 89 7 3 1 5 6 4 8 25 6 2 8 4 3 7 9 11 4 8 7 9 2 3 5 6

O T S N F R A Y ÖY F R Ö O A T N SN A Ö T Y S O R FA Ö N R T F S O YT Y F O S Ö R A NS R O A N Y F Ö TÖ O Y S A T N F RF S A Y R N Ö T OR N T F Ö O Y S AA 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 KAMRERB: 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 42 4 62 4 8 36 7 84 2 1 38 3 4 66 4 9 7 27 2 4 1 97 6 8

8 46 71 2 7 39 6 5 42 95 37 3 68 4 78 5Varje 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 72 8 1 74 95 69 3 7 67 29 83 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 ÖÖ OA T O FT SY F R AO NÖ Y T FR NR SA F N O R S T Y Ö

Gårdagens lätta Gårdagens svåra5 3 2 6 9 1 4 8 76 8 4 7 2 5 9 1 31 7 9 4 3 8 2 5 62 9 1 3 4 7 5 6 84 5 3 9 8 6 7 2 18 6 7 5 1 2 3 4 93 1 8 2 7 4 6 9 59 2 5 1 6 3 8 7 47 4 6 8 5 9 1 3 2

4 6 2 1 8 3 7 9 58 5 3 9 6 7 1 4 27 1 9 5 2 4 3 6 86 8 4 3 9 2 5 1 79 2 1 8 7 5 4 3 65 3 7 6 4 1 2 8 92 9 5 4 3 8 6 7 13 7 6 2 1 9 8 5 41 4 8 7 5 6 9 2 3

Gårdagens supersvåra2 1 4 3 6 9 7 8 59 6 5 8 7 1 2 4 33 7 8 4 2 5 1 9 65 3 6 9 1 4 8 2 74 8 1 2 5 7 6 3 97 9 2 6 8 3 4 5 11 4 7 5 9 2 3 6 86 5 3 7 4 8 9 1 28 2 9 1 3 6 5 7 4

A: Breaking surfaceB: Madeleine MartinGårdagens Röda kvarn Gårdagens bryderiKORSORD

3 2 4 88 7 9 31 3 81 3 64 9 6 17 5 1 33 8 2 7 4 99 2 6 38 1 2

9 57 43 7 15 8 2 7 6 37 6 44 3 65 4 89 1

8 36 21 4 3 84 79 2 83 6 4 1 89 7 16 9 51 4 3

Ö I MS P R I D D S O LI F R O T A DG I R I G A E LI G L O N N Ä R AI S K E D A GS L Ö A T E S TÅ R L A M M ON S K N A S I G Ä R RK Ö T T B I T T V E K L Ö SD R A M A S U R O T T AG Ä S S Ö P P E N V A KA S E G R A M O D E AE S S G R O D A V Ä R S TT A L A N K V I C K TS K A R A N E T I S K I DU T E N O T I S A N N OK R Y S S S T E P P D A N S

B  H U G G K U B BA  P P   O  OK O M P R O M I S SL  A    P  TÅ S K A R  I D O LS Ä T T  Å S Y N A L  E    K  TH J U L Å N G A R E E  J   R   NA R K E O L O G  T

Konstruktör: Lars Kuml
in • © Tankesport

Konstruktör: Marie Pete
rsson Engnell • Foto: Pr

essbild • © Tankesport

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.seLösningar 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

1  2  3  4  567   8      9

10 11    12  1314

uppgör-elsen värmeromvintern mått-stock vill manfå rummedtsarätt lång-rand-igtmönster-partierär ofta itoppform ingridbergmani rabatt-variant i detlevermångakan blisotareefterdöden gällersom ej brådsk-andelime-rickökuvadkrälavind en göringenfilm uthåll-ighettillnykt-rings-ställekan låtahotfulltgest-ernasrullar har densom glömtsång-texten fyllerenmening styr idiketblir av-hyvlad myrdalfärje-stopp ersattetyskmarkfår sigsen förefn harlock påhuvudet saml-ade rönsivsdundr-andegemål giraff-marksäker-heten utandröjs-mål stirrarblintfattigablir upp-ätnaklagan pågitarr?är oftavigsel-ringenkäk klubbabak-ström är oftastål-skodd kräverkränkt starkaresomdryck änsom matfiras 1decembertusen brukarviskaföljermanjohn har kan-ske tax-klackklodjur ledersinabröder skämt på spår istock-holmkunde ejsessanpå ärten huggenhögedwallsusarfuror på kemist-ens sol-datämne infra-röttmjäll harlillalammet plus utenågotdyliktvatten-hålet pass-erad brukarsiggnäll-spikkan inteteftertabel-ras

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). Ordlek: M
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Frågor om korsorden?  Kontakta DN:s tävlingsredaktion: korsord@dn.seLösningar 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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20
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phyllisdorothyi hyllanromerskhamn brist-till-ståndaugusti-marknadi järnbo-ås liliten formav vara kring-gärdarvisstboendeär må-händaryska u-båtenär kanskevattnet vidbrygganskrivsefter telde är avhögstaklass är enfinurligfigurkan ståmed svt

kort med-delandequercusrobur

vassakär intelätta

litterärungebestäm-mer vissålderingerobehagkultur-etablisse-mangharkanskeden somfår spader det varman väl sänka ytter-läge

imångenadress blankases vidhåla

alltid enbörjanden harkopplatstill sean riktigtstorthadehökaretoglennon ihand

jordandenågot förmål-görareger ossingenlugnstund skumstack invektivgravit-ations-konstant

till ettsådanthörgamen
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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
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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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Gunnar E Ljungström,  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 14 maj 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. Mask och markis
 6. Startklar
 8. Vädra
 11. Maskform
 14. Halv åtta
 15. Brukar pristagare
 16. Kallas sagans poet och 

gycklare
 18. Klara, men inte färdiga

LODRÄTT
 1. Ledbeläggning
 3. Är syrak
 4. Knut som handen
 5. Löst fast vatten
 7. AD
 9. Hanterar blåsinstrument
 10. Tempot
 12. Pippi
 13. Någotsånär
 17. Mitt i vägnät

1  2 3   4  5
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14     15

16      17
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Den 12 maj 1967  invigdes Kaknästornet. 
Även om tornet numera är stängt för 
allmänheten är det fortfarande högst 
 i stan. I vilken stadsdel finns Stockholms 
näst högsta byggnad?
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Svante Drejenstam,  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 15 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 30 maj.  
Lösningarna finns också på DN.se/dagenstidning

VÅGRÄTT
 6. Det kan räcka för att du inte 

kommer ut på ett tag
 7. Förädlade Fleming
 10. Semestersyfte
 14. Filmstad

LODRÄTT
 1. I svampfamiljen
 2. Tiveden
 3. Inga
 4. Lilla går till trean
 5. Det var ett tag sedan
 8. Ordlekarens nötkreatur
 9. Går det nog att hoppa över
 11. Samhälle i Nederländerna
 12. Vet ingen
 13. Har stått för poppis länge
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Mest var Ulrica Hydman-Vallien känd för 
sitt glas, men hon var en allkonstnär.På 
fredag öppnar Liljevalchs utställningen 
”En paradisattack” som visar hur hennes 
konst och liv var ett. 
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Mikael Wendeberg,  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 16 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).

O
rd

le
k:

 M
at

s H
ed

lu
nd

 • 
©

 T
an

ke
sp

or
t

Frågor om korsorden?  
Kontakta DN:s tävlingsredaktion: korsord@dn.se
Lösningar och vinnare till dagens kryss publiceras lördag 30 maj.   
Lösningarna finns också på DN.se/dagenstidning

VÅGRÄTT
 6. Linjeslut
 8. Dokument
 9. Isolerat land
 11. Ofruktbar
 13. Stall
 16. Kräver raggmunk?
 19. Väger tungt
 20. Ombonad

LODRÄTT
 1. Viltstängsel
 2. Ven
 3. Snits och stil
 4. Lagervara
 5. Knäpper
 7. Bohagsbjässe
 10. Kommer efter anka
 12. Ger extra tillökning
 14. Hette bland annat Bansai
 15. Mindre byggsten
 17. Pax
 18. Är även en piplärka
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Konstfack i Stockholm är en av flera skolor 
som haft många kända namn bland sina 
elever. Vilket är ett annat ord för en som 
tidigare varit elev vid en skola? (1) Vem var 
konsternas gud i den grekiska mytologin? (2)
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Kontakta DN:s tävlingsredaktion: korsord@dn.se
Lösningar och vinnare till dagens kryss publiceras fredag 5 juni.   
Lösningarna finns också på DN.se/dagenstidning
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Birgitta Rydholm,  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 20 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. Tygbit som blir en sedel om 

den är tillräckligt lång
 4. Trampar katt på
 6. Det är en park i Paris
 7. Fransk gatuadress
 9. Bostad med enbart kallhyra?
 11. Flod med vinkoppling
 12. Önskan från värdfolk
 13. Parveny
 14. Mystisk med bornyr
 15. Färgord

LODRÄTT
 1. Tas mellan terminer
 2. Förrådshus
 3. Storvulna ord från Brage
 4. Söker ingen uppmärk- 

samhet
 5. Har koll på efemerider  

och hus
 8. Saknar like
 10.  Har Gangesanknytning
 12. Är en fysikalisk belastning

1  2  3  4   5

   6 

6

  7 8   9 10

11     12

13

14     15
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I dag fyller skåde-
spelaren Lena T 
Hansson 65 år. Första 
filmrollen var i Lasse 
Hallströms  ”En kille 
och en tjej”. Några år 
senare var hon med i 
ett barnprogram som 
fick kultstatus. Vad 
hette programmet? 
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avsnittet som går på i ull-
strumporna om hur vi 
benämner kläder. Vem 
bestämmer vad en ny mode-
stil ska heta och varför finns 
det så många bildliga uttryck 
om saker man kan ha på sig? 
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. Senaste 
nytt i ekonomins 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 
från Kulturredaktionen P1. 
19.00 Ekot. 
19.03 Naturmorgon. 
19.35 Radioföljetongen. 
Nora av Merete Pryds Helle, 
del 16 av 16. 
20.00 Ekot. 
20.03 Katarina Hahr möter 
skådespelaren Marie Ric-
hardson i ett samtal om 
moral. 

P1 15.04 Nordegren 
och Epstein i P1.

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. Önskemusik 
i programmet:Bobbie Ericson 
- Utskärgård. 
7.30 Ekot. 
7.32 Klassisk morgon. 
10.00 Ekot. 
10.03 Klassisk förmiddag. 1. 
Fanny Hensel: a) Im wunder-
schönen Monat Mai (Heinrich 
Heine). Barbara Bonney, 
sopran, Angelika Kirchschla-
ger, mezzosopran och Mal-
colm Martineau, piano. Sony 
Classical SK 93133. (1’05) 
b) Capriccio Ass-dur för cello 
och piano spelas av Friede-
mann Kupsa och Celine Dutil-
ly. Troubadisc TRO-CDO 
1428. (7’30)  2. Franz Ber-
wald: Symfoni nr 1 g-moll. 
Danmarks Radios Symfonior-
kester. Dirigent: Thomas 
Dausgaard. Chandos CHAN 
10303. (30’10)  3. Anton 
Webern: Långsam sats för 
stråkkvartett. Quatuor Arod. 
ERATO 0190295425524. 
(9’30)  4. Maurice Ravel: 
Miroirs (originalversion för 
piano) spelas av Beatrice 
Rana. Warner Music 
9029541109. (30’25) Nr 
1, Noctuelles Nr 2, Oiseaux 
tristes Nr 3, Une barque sur 
l’océan Nr 4, Alborada del 
gracioso Nr 5, La vallée des 
cloches På onsdag i Klassiska 
konserten i P2: Beatrice Rana 
är solist i Tjajkovskijs första 
pianokonsert.  5. Arthur Hon-
egger: Symfoni nr 5, ”Di tre 
re”. Radiosymfonikerna. Diri-
gent: Stig Westerberg. Kon-
sert Berwaldhallen 1979. 
(22’25)  6. Sofia Corri Dus-
sek: Violinsonat D-dur spelas 
av David Juritz och Diana 
Ambache. Ambache AMB 
6005. (9’45)  7. Antonio 
Vivaldi: Fagottkonsert C-dur. 
Solist: Sergio Azzolini. L’onda 
armonica. Naive OP 30551. 
(14’15)  8. Benjamin Britten: 
Nocturnal efter John Dow-
land. Mårten Falk, gitarr. DD 
Productions DBCD 160. 
(17’15)  9. Thomas Adès: 

Darknesse visible. Inon Bar-
natan, piano. Avie AV 2256. 
(7’35)  10. John Dowland. 
Iestyn Davies, countertenor 
och Thomas Dunford, luta. 
Hyperion CDA 68007. a) 
Come heavy sleep (3’55) b) 
In darkness let me dwell 
(3’50). 
13.00 P2 Klassiskt. 
17.00 Kulturnytt. 
17.06 P2 på hemväg. Med 
Patrik Paulsson. 
19.00 Ekot. 
19.03 Klassiska konserten 
i P2. Ny musik av Hanna Hart-
man från Huddersfieldfesti-
valen. 
21.00 Musik mot midnatt. 1. 
Daniel Fjellström: Quiet arcs/
Pulsating surfaces. Sveriges 
Radios Symfoniorkester. Diri-
gent: Ilyich Rivas.2. Augusta 
Read Thomas: Pulsar. 
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. 
12.30 P3 med Johannes 
Cakar. 
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. 
17.30 P3 med Heaven Small. 
20.00 Ekot. 
20.03 Radiosporten. 
20.06 Dans och elektroniskt 
i P3. Dans och elektroniskt 
i P3 med Samir Yosufi. 
22.00 Ekot. 
22.03 Morgonpasset i P3. 
23.00 Ekot. 
23.07 Creepypodden. 
0.00 Ekot. 
0.02 Vaken. Med Wivianne 
Svedberg och Peter Sund-
berg. Musik, tävlingar och 
samtal. Ett program 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. 
13.00 Ekot. 
13.02 Radiosporten. 
13.04 P4 Extra. Med Titti 
Schultz. 
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. 
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 Bråkorkestern i Barn-
radion. Förtrollningen. 
19.15 Sportextra. 
21.00 Ekot. 
21.03 Karlavagnen. Med 
Soili Huokuna. 
0.00 Ekot. 
0.02 Vaken. Med Wivianne 
Svedberg och Peter Sund-
berg. Musik, tävlingar och 
samtal. Ett program för dig 
som är vaken, helt enkelt. 

P1

5.29 P1-morgon. 
5.30 Ekot. 
5.35 Ring P1. 
5.45 Morgonandakt. Var inte 
rädda – Kent Wisti. Veckans 
andakter av Kent Wisti från 
Lund rör sig runt tankar i en 
osäker tid. 
5.55 Sjöväder. Översikt, 
 varningar och regionala 
väderprognoser från SMHI 
för ett dygn framåt. 
5.59 P1-morgon. 
9.30 Ring P1. Med Jenny 
Roosqvist. Ring oss på 020-
22 10 10 och tyck till! 
10.00 Ekot. 
10.04 Kaliber. De underkän-
da skyddsrummen. Under-
sökande 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 Katarina Hahr möter 
skådespelaren Marie Ric-
hardson i ett samtal om 
moral. 
11.33 Ekot. 
11.35 Radioföljetongen. 
Nora av Merete Pryds Helle, 
del 16 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. Vi går på djupet 
i forskningen. 
12.30 Lunchekot. 
12.55 Land- och sjöväder. 
Översikt, varningar och regi-
onala väderprognoser från 
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 presskonferens om 
coronaläget. Presskonferens 
om coronaläget. 
14.29 Vetenskapsradion 
Språket. Borgarbrackor och 
andra modeord. Det här är 

20.35 Vetenskapsradion  
På Djupet. 
20.55 Klartext. Nyheter på 
ett lite lugnare sätt.
21.00 Ekot. 
21.03 P1 Drama. Del 3 av 4: 
Jaktlaget – Protestaktion på 
Ica (dramakomedi). En dra-
maserie om livslång ovän-
skap. En planerad fastighets-
affär har gått upp i lågor, Bitti 
söker upprättelse och Roland 
är fast besluten att bevisa att 
Lassinantis ligger bakom 
Tobias olycka. 
21.35 Ring P1. Med Jenny 
Roosqvist. 
21.45 Tankar för dagen. 
Erika Hedenström - Jag 
drömde att jag dog. – Dröm-
mar är inte bevis. De är inte 
fakta, inte evidens. Jag vet. 
Men många av världens 
 religioner har föreställningar 
om döden och livet efter 
detta som liknar min dröm. 
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. Författa-
re och skådespelare läser 
poesi från nu och då, när och 
fjärran. 
0.00 Ekot. 
0.02 Nordegren och Epstein 
i P1. En personlig talkshow 
om aktualiteter och nyheter. 
Med Thomas Nordegren och 
Louise Epstein. Repris från 
dagen.
0.45 Loppmarknads-
arkeologerna. 
1.00 Ekot. 
1.02 Lundströms Bokradio. 
1.45 Vetenskapsradion 
 Klotet. 
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. Går på djupet i forsk-
ningen. 

RADIO 18 MAJ

Du har väl inte missat att det finns 
fler quiz i vår nya app – DN Snille?

1 Kyrkan i Barcelona började 
 byggas 1882 och är fortfarande 

inte klar. Vem är arkitekten?

A. Buenaventura Durruti
B. Josep Cadafalch
C. Antoni Gaudí
D. Santiago Calatrava

2 ”Kurvans drottning” ritade 
broar, biografer och simanlägg-

ningen till London-OS 2012. Vem?

A. Lina Bo Bardi
B. Anni Albers
C. Norma Merrick Sklarek
D. Zaha Hadid

3 Guggenheimmuseet i New York 
ritades av en av USA:s mest 

kända arkitekter. Vem?

A. Louis Sullivan
B. Frank Lloyd Wright
C. Marion Mahony Griffin
D. Wallace K Harrison

4 Berlin blev aldrig Germania och 
Adolf Hitlers arkitekt fick sitta i 

fängelse 20 år som ”fånge nummer 
fem”. Vad hette han?

A. Karl Dönitz
B. Albert Speer
C. Karl-Otto Saur
D. Hermann Göring

5 Stockholms stadsbibliotek och 
Skogskyrkogården är några av 

hans verk. Vem?

A. Gunnar Asplund
B. Ferdinand Boberg
C. Isak Gustav Clason
D. Peter Celsing

Dagens frågesport.

Har du koll på de berömda arkitekterna?  
Kolla dina kunskaper i DN:s quiz.

6 Denna brittiska arkitekt bodde 
i en låda och ritade världens 

första galleria – i Luleå. Vem?

A. Ralph Erskine
B. Winston Wright
C. Ernö Goldfinger
D. Christopher Wren

7 Hens förslag att riva så gott 
som hela Gamla stan i Stock-

holm sågades. Vilken arkitekt?

A. Léonie Geisendorf
B. Bengt Lindroos
C. Le Corbusier
D. Margarete Schütte-Lihotzky

Rätt svar: 1C, 2D, 3B, 4B, 5A, 6A, 7C.

Den söta potatisen bryter fint av 
mot den salta laxen.

2 portioner,  
20 minuter + 30 minuter i ugn

200 g bakpotatis
300 g sötpotatis
1 msk + 1/2 msk olivolja
1/2 tsk + 1 krm + 1 krm salt
1 krm + 1/2 krm  
nymald svartpeppar
200 g varmrökt lax i bit
1/2 citron
1 dl turkisk yoghurt
1/2 gurka
35 g salladsmix
125 g haricots verts
1/2 kruka dill

1. Sätt ugnen på 250°. Skala och 
skär potatis och sötpotatis i klyftor. 
Lägg dem på en plåt. Blanda po-
tatisen med 1 msk olja och krydda 
med 1/2 tsk salt och 1 krm peppar. 
Tillaga mitt i ugnen ca 30 min. Lägg 
laxen bredvid potatisen när ca 5 
min återstår av tillagningstiden. 
2. Skölj citronen i ljummet vatten 
och finriv det yttersta skalet.  
Rör ihop yoghurt, citronskal, 1 krm 
salt och 1/2 krm peppar.
3. Skiva gurkan tunt, gärna på 
 mandolin. Koka haricots vertsen i 
lättsaltat vatten ca 2 min. Kyl ner 
dem i kallt vatten. Blanda gurka, 
haricots verts och sallad. Pressa 
över 1/2 msk citronsaft och ringla 
över 1/2 msk olja. Krydda med 1 krm 
salt.
4. Servera potatis och lax med 
 sallad och sås. Garnera med dill.

Recept: Petra Lindstrand

Dagens recept.

Rostad sötpotatis med varmrökt lax
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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

 Foto: Kathy Willens/AP  Foto: Krister Larsson/TT
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20.00 Det omöjliga landet 20.00 Bilprovningen 20.00 Wrath of the titans20.00 Vem bor här? 20.00 Rhapsody in rock

11.40 Sverige idag på romani chib, 
kalderash 

11.50 Sverige idag på meänkieli 
12.00 Rapport 
12.05 Ni idea (R) 
12.15 Kortfilmsklubben – spanska 

(R) 
12.31 Kortfilmsklubben – tyska (R) 
12.51 Barnen som överlevde 

 Förintelsen – teckentolkat (R) 
13.05 Skattjägarna (R) 
15.05 Punk – en revolution i fyra 

delar (R) 
16.00 Rapport 
16.05 Små mer eller mindre kända 

museer (R) 
16.15 Gudstjänst (R) 
17.00 Det söta livet – sommar (R) 
17.15 Nyheter på lätt svenska 
17.20 Nyhetstecken 

18.00 Rapport 
18.15 Lokala nyheter 
18.25 Kulturnyheterna 
18.38 Sportnytt 
18.45 Kärlek kostar kilon 

Dansk livsstilsserie från 2019. Del 
1 av 6. Camilla och Martin har till-
sammans gått upp mer än 90 kg 
i vikt sedan de blev ett par. Även 
19/5. 

19.30 Rapport 
19.55 Lokala nyheter 

20.00 Vem bor här? 
Svensk tv-lek från 2020. Del 8 av 
8. Var bor guldsmeden? Var bor 
chefen, guldsmeden eller butiksä-
garen? 

21.00 Sanditon 
 Brittisk dramaserie från 2019. Del 
5 av 8. Spänningarna mellan Tom 
och hans arbetsstyrka kommer upp 
till ytan under en cricketmatch. 

21.50 Mötet 
Svenskt debattprogram från 2020. 
Del 13 av 25. 

22.05 Falkenberg forever 
 Svensk dramakomediserie från 
2020. 

22.30 Sjukt oklar 
Svensk komediserie från 2020. 

22.45 Rapport 
22.50 Leviatan 

 Ryskt drama från 2014. Kolia dri-
ver sin egen bilverkstad i en liten 
stad nära Barents hav i norra Ryss-
land. Borgmästaren vill åt Kolias 
tomt, men han vill inte sälja den. 

6.00 Morgonstudion 
9.10 Hemmagympa med Sofia (R) 
9.30 Saltön (R) 
10.30 Hemma igen (R) 
12.00 Stjärnor hos Babben (R) 
13.00 Sally (R) 
13.30 På liv och död 

 Svenskt drama från 1943. I roller-
na: Birgit Tengroth, Nils Kihlberg, 
Hasse Ekman. 

15.00 Revansch (R) 
 Svensk dramakomediserie från 
2019. 

15.10 En film om kärlek 
 Svenskt drama från 1987. I roller-
na: Sven Wollter, Linn Stokke, Sver-
re Anker Ousdal. 

16.45 McLeods döttrar 
17.30 Sverige idag 

Svenskt nyhetsmagasin från 2020. 

18.00 Skattjägarna 
Dansk antikvitetsserie från 2018. 
Del 2 av 10. 

18.30 Vasulkas – videokonstens 
pionjärer (R) 
Isländsk dokumentär från 2019. 

19.30 Veep 
Amerikansk komediserie från 2019. 
Del 1 av 7. Iowa. Selina utvärderar 
både sina förflutna och nuvarande 
kampanjer. Jonahs privatliv väcker 
intresse bland pressfolket och Amy 
fattar ett viktigt beslut. 

20.00 Det omöjliga landet 
Norsk historieserie från 2019. Del 1 
av 5. Visioner och vanvett. Det är 
ingen överdrift att påstå att Norges 
landskap och geografi bjuder på 
utmaningar när det gäller framkom-
lighet. 

20.55 Flugor (R) 
Svensk livsstilsserie från 2012. 

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 4 av 6. Går det att låsa 
upp cykeln med flytande kväve? 
Och hur funkar det att använda 
 drönare som barnvagn? 

22.40 Foodtruck i flyktinglägret 
(R) Amerikansk dokumentär från 
2017. 

23.35 Agenda (R) 
Svenskt samhällsprogram från  
2020. Del 18 av 22. 

6.00 Nanny 
6.50 Extreme makeover: Home 

edition (R) 
7.40 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 (R) 
15.50 Svenska Hollywoodfruar 

Svensk realityserie från 2015. Del 6 
av 6. Även 19/5. 

16.55 Vanderpump rules 
Amerikansk realityserie från 2018. 
Del 7 av 24. Även 19/5. 

18.00 Lyxfällan 
Svensk livsstilsserie från 2017. Del 
6 av 12. Smink, fest och skönhets-
behandlingar slukar alla pengar för 
Malmötjejen Linnea. Även 19/5. 

19.00 Gordon Ramsay’s 24 hours 
to hell and back 
Amerikansk matlagningsserie från 
2019. Del 5 av 10. Stone’s Throw. 
Ramsey och hans team ger sig på 
Stone’s Throw, en familjeägd 
restaurang vid Housatonic-floden. 
Även 19/5. 

22.00 I huvudet på en gärnings-
man 
Svensk dokumentärserie från 2020. 
Del 9 av 10. Kapten Klänning. Han 
var f d länspolismästare i Uppsala 
och rektor för polishögskolan. 

23.00 Undercover boss US (R) 
Amerikansk realityserie från 2013. 
Del 11 av 15. Kasinot Mohegan 
Suns ordförande Bruce Bozsum går 
under täckmantel. Repris från 18/5. 
Även 19/5. 

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 – borta eller 

hemma bäst? (R) 
Brittisk realityserie från 2009. 

16.00 Dr Phil 
Amerikansk talkshow från 2019. 
Del 34 av 164. Amanda har gått 
från att vara modell till en alkoho-
list med svåra hälsoproblem, något 
som bekymrar hennes mor och sys-
ter extremt mycket. 

17.00 Efter fem 
Svenskt aktualitetsprogram från 
2020. Del 92 av 115. 

18.50 Keno 
19.00 TV4Nyheterna 

19.15 Sporten 19.20 TV4Vädret 
19.30 Robinson 

Svenskt realityprogram från 2020. 
Del 47 av 51. Efter nio tuffa veckor 
är finalveckan äntligen här och 
glädjen bland deltagarna vet inga 
gränser. Men ett oväntat återseen-
de gör att den goda stämningen blir 
ett minne blott. Dessutom väntar 
en tävling där förloraren får lämna 
tävlingen för gott. 

22.00 TV4Nyheterna 
22.35 Ekonominyheterna 22.40 
Sporten 22.55 TV4Vädret 

23.00 Late night concert 
Svensk musikunderhållning från 
2020. Del 1 av 10. Late Night Con-
cert - Molly Sandén. 

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 8 
av 8. Även 19/5. 

16.00 Wahlgrens värld (R) 
Svensk realityserie från 2018. Del 3 
av 15. Även 18/5. 

17.00 Ullared (R) 
Svensk realityserie från 2011. Del 3 
av 7. Även 19/5. 

18.00 Vägens hjältar (R) 
Svensk dokumentärserie från 
2018. Del 2 av 17. Det blir en tuff 
bärgning efter att en lastbil vält 
och det blir värre när en vajer går 
av. 

19.00 The big bang theory (R) 
Amerikansk komediserie från 
2011. Del 15–16 av 24. The 
friendship contraction. Leonard 
står inte ut med Sheldons ständiga 
narcissism och bestämmer sig för 
att bryta rumskompisavtalet. 

20.00 Wrath of the titans 
 Amerikansk action från 2012. Tio 
år har gått sedan han besegrade 
Kraken och halvguden Perseus för-
söker leva ett stillsamt liv som fis-
kare tillsammans med sin son Heli-
us. Men när maktkampen mellan 
Gudarna och Titanerna eskalerar, 
och Zeus blir en bricka i spelet, 
måste Perseus ta till vapen. I roller-
na: Sam Worthington, Liam Neeson, 
Ralph Fiennes. 

22.00 The big bang theory (R) 
Amerikansk komediserie från 
2011. Del 15–16 av 24. The 
friendship contraction. Leonard 
står inte ut med Sheldons ständiga 
narcissism och bestämmer sig för 
att bryta rumskompisavtalet. 
Howard försöker hitta på ett coolt 
smeknamn som han kan nyttja som 
astronaut. Repris från 18/5. 

23.00 A1: Highway patrol (R) 
Brittisk realityserie från 2018. Del 
1 av 10. Även 24/5. 

20.00 Rhapsody in rock (R) 
Svensk musikshow från 2019. 
Robert Wells firar 30 år med Rhap-
sody in Rock och bjuder på en jubi-
leumsshow från Berwaldhallen. 

21.00 Diggiloo 
Svenskt underhållningsprogram 
från 2019. Del 2 av 2. 

20.00 Bilprovningen (R) 
Svensk realityserie från 2019. Del 1 
av 4. Bilprovningen är tillbaka med 
så väl nya som bekanta ansikten på 
stationen i Tidaholm. 

21.00 Svenska fall 
Svensk dokumentärserie från 2019. 
Del 3 av 7. Rastplats 58. Den 12 
september 2008 försvinner en 
29-årig kvinna spårlöst på väg till 
en anställningsintervju. Även 21/5. 

SVT24

20.00 Vem bor här? – teckentolkat. Svensk tv-
lek från 2020. Del 8 av 8. 21.00 McLeods 
döttrar. Australisk dramaserie från 2003. Del 
9 av 30. 21.45 Sportspegeln – teckentolkat. 
22.05 Falkenberg forever – syntolkat. Svensk 
dramakomediserie från 2020. Del 8 av 8. 
22.30 Punk – en revolution i fyra delar. Brit-
tisk dokumentärserie från 2019. Del 1 av 4. 
23.25 Glimt av Norge. Norsk reportageserie 
från 2013. Del 3 av 3. 23.30 Historier från 
Norge runt. Norsk reportageserie från 2014. 
Del 11 av 14. 23.35 Agenda – teckentolkat. 
0.20 Lasse Åberg – en ängslig gosses memoa-
rer. 1.20 Veep. 1.50 Eurovision: Europe shine 
a light – syntolkat. 

DR1

6.10 Vores mystiske planet. 7.00 TV AVISEN 
Morgen. 9.05 Morgensang med Phillip Faber. 
9.20 Antikkrejlerne med kendisser. 11.25 Fra 
yt til nyt. 12.00 TV AVISEN 12:00. 12.10 
Bonderøven. 12.40 I haven med Søren Ryge. 
12.55 Kender Du Typen? - Med blomsterbørn 
og brun sytråd. 13.40 Hammerslag. 14.25 
Hercule Poirot. 16.00 TV AVISEN 16:00. 
16.10 I hus til halsen. 16.50 Downton Abbey. 
17.40 Jordemoderen. 18.30 TV Avisen. 
18.55 Vores Vejr. 19.05 Aftenshowet. 20.00 
Forsvundne arvinger. 21.00 TV Avisen. 21.25 
Sønderjysk for begyndere. 21.55 Mordene i 
Brokenwood. 23.20 Løvens hule. 0.05 Hercu-
le Poirot. 1.55 I farezonen. 2.45 Bonderøven. 

AXESS

7.00 Ombytta roller. 7.30 Livet innanför rust-
ningen. 8.30 Nilen – femtusen år av historia. 
9.15 Terrordåd genom tiderna. 10.00 Flygets 
historia. Del 7 av 7. 14.00 Världens makalösa 
broar. Del 3 av 6. 14.45 Svenskarna och det 
heliga landet. 15.05 Vietnamkriget. Del 6 av 
10. 16.00 Slaget vid Bannockburn. Del 1 av 
2. 17.00 Noseda dirigerar Sjostakovitj. Del 1 
av 2. 17.50 Svenskarna och det heliga landet. 
18.10 Tamerlan. 19.00 Wales historia. Del 6 
av 6. 20.00 Towern bakom kulisserna. Del 2 
av 4. 20.45 Atatürk. 21.40 Svenskarna och 
det heliga landet. 22.00 Where is life science 
heading in the future? Del 2 av 5. 23.00 Eng-
elskans olika världar. 23.30 Matador. 

TV FINLAND

7.00 Viborgs anda. 7.25 Morgonettan. 12.05 
Flinkkilä & Tastula. 12.55 Bara en nattvakt. I 
rollerna: Yrjö Norta. 14.40 Yles morgon - 
bästa bitarna. 15.20 Klimatkärlek. 16.00 
Namnsdagsgratulationer: 18.5. 16.01 Gissa 
hur mycket jag tycker om dig. 16.30 Vad fun-
derar du på, Ronja Salmi? Del 9 av 10. 17.00 
En ny dag. Del 260. 17.30 På utflykt i naturen 
Våruppföljning. Del 4 av 5. 18.00 Egenland. 
Del 1 av 8. 18.30 Yle Nyheter TV-nytt. 19.00 
Drogernas historia i Finland. Del 1 av 4. 19.30 
Yle Nyheter. 19.55 Sportrutan. 20.00 Yle 
Vardagsrum: Eurovisionen 2020. 21.30 
Karppi. Del 7 av 8. 22.17 Nyhetsfönstret. 
3.00 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 7 av 8. 20.40 Norge i 
dag. 21.00 Dagsrevyen 21. 21.20 Et sted å 
høre til. Del 9 av 13. 22.45 Frykt: Fjesing. 
22.55 Distriktsnyheter. 23.00 Kveldsnytt. 
23.15 Blodsbånd. Del 1 av 6. 0.00 Blods-
bånd. Del 2 av 6. 0.45 Historisk moro med 
Linda Eide og Sjur Hjeltnes. 2.15 Før vi dør. 
Svensk spenningsserie fra 2016. Del 1 av 10. 
4.15 Norge i dag. 4.30 Team Bachstad i Indo-
kina. Del 5 av 7. 

0.20 Utrikesbyrån (R) 
Svenskt samhällsmagasin från  
2020. Del 11 av 15. Fatboy Kim. 
Kim Jong-un håller Nordkorea i ett 
järngrepp, men fetman och kedje-
rökandet verkar han inte kunna kon-
trollera. Programledare: Johan 
Ripås. Repris från 13/5. 

0.50 Tjejer gör lumpen (R) 
Finsk realityserie från 2018. Del 5 
av 9. Engagemang och sisu. Repris 
från 24/10. Även 20/5 i SVT24. 

1.45 Sportnytt 
1.55 Nyhetstecken 

0.00 CSI (R) 
 Amerikansk kriminalserie från 
2004. 

0.55 Law & order: Special victims 
unit (R) 
 Amerikansk kriminalserie från 
2010. 

2.45 Hawaii five-0 (R) 
 Amerikansk kriminalserie från 
2016. 

3.45 En plats i solen: Vintersol (R) 
Brittisk livsstilsserie från 2014. 

4.45 Younger (R) 
5.30 Köket 

1.05 We got this (R) 
Svensk komediserie från 2020. Del 
3 av 6. Även 21/5 i SVT24. 

1.50 Normala människor (R) 
 Brittisk romantisk dramaserie från 
2020. Del 2 av 12. 

2.20 McLeods döttrar (R) 
 Australisk dramaserie från 2003. 
Del 9 av 30. Även 24/5. 

4.45 Sverige idag 
Svenskt nyhetsmagasin från 2020. 

5.15 Kärlek kostar kilon (R) 
Dansk livsstilsserie från 2019. Del 
1 av 6. Även 22/5 i SVT24. 

0.00 Navy CIS 
 Amerikansk kriminalserie från 
2011. 

1.00 How I met your mother 
Amerikansk komediserie från 2011. 

2.00 NCIS: Los Angeles 
 Amerikansk kriminalserie från 
2015. 

2.50 Million dollar listing New 
York 
Amerikansk realityserie från 2016. 

3.35 Undercover boss US (R) 
4.25 Navy CIS (R) 
5.10 Nanny (R) 

0.00 Wahlgrens värld (R) 
Svensk realityserie från 2018. 

1.00 Law & order: Special victims 
unit (R) 
 Amerikansk kriminalserie från 
2017. 

1.55 Grey’s anatomy (R) 
2.45 Förlossningskliniken Norge 

(R) 
3.30 Sofias änglar (R) 
4.10 Vägens hjältar (R) 
4.55 Vägens hjältar – teckentolkat 

(R) 
5.35 Extreme couponing (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 20.00 Navy CIS

18.00 How I met your mother 
Amerikansk komediserie från 2008. 
Del 24 av 24. The leap. 

18.30 How I met your mother 
Amerikansk komediserie från 2009. 
Del 1 av 24. Definitions. 

19.00 Simpsons 
Amerikansk animerad komediserie 
från 2008. Del 10–11 av 21. Take 
My Life Please. Homer undrar om 
livet är tuffare för honom än för andra 
när han upptäcker att presidentvalet 
han förlorade i skolan var riggat. 

22.00 Lethal weapon 
Amerikansk actionserie från 2018. 
Del 14 av 22. 

23.00 A.P. Bio (R) 
Amerikansk komediserie från 2017. 
Del 13 av 13. Jack engagerar sig i ett 
hämnduppdrag för elevernas räkning. 
Mary, Stef och Michelle tror att de har 
upptäckt en andlig närvaro på Whit-
lock. 

23.30 A.P. Bio (R) 
Amerikansk komediserie från 2018. 
Del 1 av 13. 

20.00 Seinfeld 
Amerikansk komediserie från 1991. 
Del 11–12 av 23. George skaffar jobb 
som bilflyttare för grannarna som vill 
undvika böter. 

21.00 Simpsons 
Amerikansk animerad komediserie 
från 2019. Del 9 av 17. Todd skyller 
på Gud för hans mammas död och 
avsäger sig sin tro. 

21.30 Family guy 
Amerikansk animerad komediserie 
från 2019. Del 9 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: Vintersol. 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: Vintersol. 19.00 Inifrån operationssa-
len. Brittisk dokumentärserie från 2018. Del 
5 av 20. 20.00 The force: Manchester. Brittisk 
realityserie från 2015. Del 12 av 20. 21.00 
Mord utan lik. Dansk true crime-serie från 
2018. Del 4 av 6. 22.00 Mord på engelska 
landsbygden. 23.00 Mordutredarens egna 
fall. 1.00 The force: Manchester. 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 Middle East. 11.00 
Robson Green’s Australian Adventure. 12.00 
Gold rush. 14.00 Fish or die. 15.00 How do 
they do it? 16.00 Mega Shippers. Del 1. 
17.00 Salvage hunters. Brittisk realityserie 
från 2018. Del 11 av 15. 18.00 Wheeler dea-
lers. Del 7 av 9. 20.00 Fast n’ loud. Ameri-
kansk underhållning från 2018. Del 9. 22.00 
G.A.S. extreme customs. 23.00 Railroad Alas-
ka. 0.00 Naked and afraid. 1.00 Fast n’ loud. 
2.00 G.A.S. extreme customs. 3.00 Dual sur-
vival. 3.45 Deadliest catch. 4.30 Kindig cus-
toms. 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 1 av 10. 15.00 Äckliga 
sätt att bli rik på. Del 6 av 8. 16.00 Car S.O.S. 
Del 8 av 10. 17.00 Gordon Ramsey: På ny 
mark. Del 1 av 6. 20.00 Otroliga maskiner. 
Del 2 av 6. 21.00 Haverikommissionen. Del 9 
av 10. 22.00 Airport Security. Del 2 av 8. 
23.00 Haverikommissionen. 0.00 Drugs inc. 
1.00 USA:s hårdaste fängelser. 2.00 Fången 
på främmande mark. 3.00 Säkerhetskontrol-
len i Peru. 4.00 Nazisternas megabyggen. 

TV12

6.05 Vräkning pågår. 7.00 Cheaters. 10.00 
Mordutredarna. 11.00 Vräkning pågår. 12.00 
Hardcore pawn: Pantbanken. 13.00 Polis på 
plats. 13.30 Booze patrol. 14.00 Police inter-
ceptors. 15.00 Hardcore pawn: Pantbanken. 
16.00 Cheaters. 17.00 Police interceptors. 
18.00 Mordutredarna. 19.00 Kronofogden 
knackar på. Brittisk realityserie från 2018. Del 
22 av 32. 20.00 America’s funniest home 
videos. Amerikansk underhållning från 2018. 
Del 17 av 44. 21.00 Jävla klåpare. Svensk 
komediserie från 2016. Del 9 av 10. 22.00 
Battleship. 0.30 America’s funniest home 
videos. 1.30 Vikings. 2.30 Robocop 2. 5.00 
MacGyver. 

BBC BRIT

6.00 Top Gear: Best of British. 6.55 Michael 
McIntyre’s Big Show. 7.45 QI. 9.20 Pointless. 
10.05 The Graham Norton Show. 11.00 
Michael McIntyre’s Big Show. 11.55 QI. 12.55 
Top Gear: Best of British. 13.50 Pointless. 
14.35 The Graham Norton Show. 15.30 
Michael McIntyre’s Big Show. 16.20 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. 23.55 Top gear: Planes, trains 
and automobiles. 0.45 Live at the Apollo. 
1.30 QI. 2.00 Trump’s America: Travels with 
Ed Balls. 

FOX

6.00 Alla älskar Raymond. 7.00 NCIS: New 
Orleans. 9.00 The Orville. 10.00 Scorpion. 
11.00 Modern family. Del 2 av 24. 11.30 
Family guy. Del 10 av 14. 12.00 CSI: NY. Del 
14 av 24. 13.00 Single parents. Del 6 av 22. 
13.30 Ghosted. Del 2 av 16. 14.00 Family 
guy. Del 9 av 14. 16.00 The Orville. Del 5 av 
14. 18.00 Scorpion. Amerikansk actionserie 
från 2014. Del 18 av 25. 19.00 Scrubs. Del 
14 av 22. 20.00 Modern family. Del 1 av 24. 
22.00 Why Women Kill. Del 6 av 10. 23.00 
9-1-1. Del 17 av 18. 0.00 Modern family. Del 
3 av 24. 1.00 Family guy. Del 11 av 14. 2.00 
The Orville. 3.00 NCIS: New Orleans. 4.00 
Scorpion. 5.00 Alla älskar Raymond. 

KANAL 9

6.00 How do they do it? 7.15 Salvage hun-
ters. 8.05 Bering sea gold. 8.55 Undercover 
billionaire. 10.55 Wheeler dealers. 11.55 
Gold rush. 12.55 Gold Rush specials. 13.55 
Property brothers: Forever home. 15.00 
Gränsbevakarna Australien. 15.55 A1: Hig-
hway patrol. 16.55 Property brothers: Fore-
ver home. 17.55 Gold rush. 18.55 Extreme 
makeover: Home edition. 20.00 Gränsbeva-
karna Australien. 21.00 SOS västkust. 22.00 
FBI. 23.00 Criminal minds. 23.55 Top gear. 
1.05 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 
Hunting Hitler. 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 Det stora fyndkriget. 
18.00 Cops. 19.00 Kanadas dödliga motor-
väg. 20.00 Yukon Gold. Amerikansk realityse-
rie från 2014. Del 9. 21.00 Pawn stars. Ame-
rikansk realityserie från 2018. Del 35. 22.00 
Drug wars. 23.00 Träskjägarna. 0.00 Highway 
patrol. 1.05 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 Mexico life. 6.20 90 day fiance: Happily 
ever after? 7.15 Caribbean life. 9.10 Unga 
mödrar. 10.10 Stay or sell. 12.05 90 day 
fiance: Happily ever after? 15.00 Fixer upper. 
17.00 Mom. 17.50 90 days to wed. Ameri-
kansk realityserie från 2017. Del 20 av 21. 
18.55 My 600-Lb Life. Amerikansk dokumen-
tärserie från 2019. Del 14 av 40. 19.55 Dr 
Pimple popper. Amerikansk realityserie från 
2018. Del 10 av 13. 21.00 Body bizarre. 
Amerikansk realityserie från 2018. Del 20 av 
20. 22.00 Outsiders. 23.00 Dr Pimple pop-
per. 0.00 Fråga Olle-dokumentären. 0.55 
Betrayed. 2.40 The perfect murder. 3.30 Evil 
lives here. 4.20 House hunters international. 

14.00 UR Samtiden 
17.00 Genialt eller galet (R) 
17.20 Vår vän hunden (R) 
18.15 Djurens smarta lösningar (R) 

Fransk dokumentärserie från 2019. 
Del 5 av 5. Rörlighet. 

19.05 Kvinnornas krig (R) 
Brittisk dokumentärserie från 2015. 
Del 1 av 3. 

20.05 Udda platser i världen (R) 
Tysk resereportageserie från 2016. 
Del 19 av 20. Jägarfolk och rymd-
skepp. I Tanzania finns människor som 
lever som man gjort i 10 000 år och 
i Kina finns en jättekopia av rymdskep-
pet Enterprise. Även 21/5 i Kunskaps-
kanalen. 

21.00 Världens natur: Okavango – 
drömmarnas flod (R) 
Österrikisk naturserie från 2017. Del 1 
av 3. Floden. I decennier har naturfil-
marna Derek och Beverley Joubert levt 
och verkat i Botswanas stora träsk Oka-
vango. Även 20/5 i Kunskapskanalen. 

21.55 Balkans metropoler (R) 
Tysk reseserie från 2018. Del 3 av 5. 
Serbiens huvudstad: Belgrad. Följ med 
på en upptäcktsresa till Belgrad - en 
stad full av kontraster. 

22.45 Storbritannien – ett invaderat 
rike (R) 

23.35 Metropoler bakom kulisserna 
(R) 

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 Mitt liv som valp (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) 
17.00 Husjägarna (R) 
18.00 Fabriken inifrån (R) 

Brittisk dokumentärserie från 2018. 
Del 1 av 9. 

19.00 Ambulansen Australien (R) 
Australisk dokumentärserie från 2018. 
Del 1 av 8. 

20.00 Veterinären på landet (R) 
Brittisk dokumentärserie från 2016. 
Del 10 av 10. För veterinärerna på 
Skedele djursjukhus väntar en full-
späckad dag. 

21.00 Big brother Sverige 
Svensk realityserie från 2020. Del 99 
av 99. 

22.30 Ett fall för Frost (R) 
0.40 Iskalla mördare, heta offer (R) 
1.35 Räddad av änglar (R) 
2.35 Big brother Sverige (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 
8.30 Undercover boss US (R) 
10.40 En plats på landet (R) 
11.40 Antiques roadtrip (R) 
12.50 The hotel inspector returns (R) 
14.50 Bones 
15.50 Morden i Midsomer 
18.00 Antiques roadtrip 

Brittisk antikvitetserie från 2018. Del 
13 av 25. 

19.00 En plats på landet 
Brittisk realityserie från 2018. Del 6 av 
31. 

20.00 Navy CIS 
 Amerikansk kriminalserie från 2012. 
Del 19 av 24. Under en storm hamnar 
NCIS-teamet ombord på USS Borealis, 
där de alla betraktas som mordmiss-
tänkta, eftersom stormen inte är den 
enda förövaren. 

21.00 Tjejresan 
 Amerikansk komedi från 2017. I rol-
lerna: Goldie Hawn, Christopher Melo-
ni, Joan Cusack. 

22.55 Doc Martin 
0.00 Mord och inga visor 
1.05 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 
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. 
Del 16–17 av 22. Även 19/5. 

16.00 NCIS: Los Angeles 
 Amerikansk kriminalserie från 2017. 
Del 13 av 24. Även 19/5. 

17.00 Seinfeld (R) 
Amerikansk komediserie från 1991. 
Del 9–10 av 23. 

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 Piggley Winks äventyr (R) 
9.00 Teckenlådan (R) 
9.15 Lille Roy (R) 
9.30 Regnbågsstadens hjälte (R) 
9.40 Fixarna (R) 
9.50 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) 
15.20 Blue water high (R) 
15.45 Familjen Valentin (R) 
16.10 100 saker att göra före high 

school (R) 
16.35 Furiki rullar (R) 
16.45 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 
17.45 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) 
19.00 Ett fall för KLURO (R) 
19.15 Lilla Aktuellt 
19.25 Leonardo (R) 
19.55 Larva (R) 

MEZZO

12.30 Lully’s Phaéton at the Opéra Royal, 
Versailles. 16.30 Macbeth by Verdi - Opéra 
Royal de Wallonie- Liège. 19.05 Daniel Baren-
boim plays Schubert’s piano sonata D.960. 
20.30 Daniel & Michael Barenboim, Moment 
musical at the Boulez Saal: Mozart violin sona-
tas K 454 & 481. 21.32 Daniel Barenboim 
plays Beethoven’s Piano Sonata No. 32. 
22.03 Daniel Barenboim plays Beethoven’s 
Piano Sonata No. 23 ’Appassionata’. 22.28 
Daniel Barenboim plays Beethoven’s Piano 
Sonata No. 28. 23.30 All Stars Band: Lenny 
White, Bireli Lagrene, Antonio Farao, Eddie 
Gomez - Jazz en Baie. 

0.00 How I met your mother (R) 
Amerikansk komediserie från 2008. 

0.30 How I met your mother (R) 
Amerikansk komediserie från 2009. 

1.00 Family guy 
Amerikansk animerad komediserie 
från 2015. 

2.00 American dad 
2.55 2 1/2 män (R) 
3.45 Buffy the vampire slayer (R) 
4.30 Damien 
5.15 American dad (R) 
5.35 Family guy (R) 

ANIMAL PLANET

6.00 How do animals do that. 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 aquarium. 15.05 My cat 
from hell. 16.00 Treehouse masters. 16.55 
Wildest islands of Indonesia. 19.40 Alaska 
monsters. 20.35 Monster Hammerhead. 
21.30 Pit bulls & parolees. 22.25 Insane 
pools: Off the deep end. 23.20 Amanda to the 
rescue. 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. 

Dagens tv-tips. TV4 21.00

”Diggiloo” bjuder på minnen från sommaren

Turnerande showen ”Diggiloo” bjuder på humor, musik och dans i en härlig 
mix. Nu sänds andra delen av sommarens föreställning med artisterna John 
Lundvik, Brolle, Thomas Petersson, Mimi Werner, Magnus Carlsson, Jessica 
Andersson, Arvingarna, Mariette och David Lindgren. ”Diggiloo”, TV4 21.00
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Dagens datum
Den 18 maj 1160 blir den svenske kungen Erik 
Jedvardsson mördad. Han blir så småningom 
känd som Erik den helige och blir Stockholms 
och hela Sveriges inofficiella skyddshelgon. 
Mördaren Magnus Henriksson utropar sig efter 
dådet till Sveriges kung, men blir själv mördad 
året därpå. Ibland är det tungt att vara kung.Dagens namn: Erik

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

 Teckning: Barbro Ingvaldsson

Barbros bilder. Barnängsbryggan 1905.

Agent Ekdahl går över gränsen

○○Tröttnade härom dagen på 
att coronakrisen ser ut som den 
gör med den fortsatt depressiva 
grundfaktorn (läs Expressen med 
den opublicerade intervjun med 
Kristina Lugn) att vi inte har något 
slutdatum för när livet kan återgå 
till det normala. 

Inte heller blir man piggare i 
själen av att hela tiden matas med 
mindfulness baserad på rappakalja 
om hur krisen för oss alla närmare 
varandra.

Därför bestämde jag mig för att 
pigga upp mig med ett miniäven-
tyr. Tog på mig slips och kavaj, 
chefsglasögonen (inte ”arkitekt-
glasögonen”) och tog M/S ”Aurora” 
över till Helsingör. 

Det var samma dag för 75 år 
sedan som den danska brigaden 
skeppades över, och dagen efter 
var det lika länge sedan fältmar-
skalk Montgomery färdades i 
kortege längs Ströget.  

Min tanke var att ta tåget till Ho-
vedbangården för att där byta mitt 
danska rejsepass mot ett nytt. Po-
liserna var artiga, lyssnade på hur 
seriös jag var, hur frisk jag var, och 
hur jag hanterat svenska kriser. 

De ledsagade mig sedan till 
7-Eleven (DSB-agent) där jag fick 
info hur jag ska göra med rejsepas-
set. 

Men avslag var avslag! ”Ni 
förpliktas därför att lämna 
omedelbart.” De artiga poliserna 
gav mig en färdigtryckt handling, 
”Beslut om nekande av inresa vid 
gränsen”, och förklarade att jag 
inte gjort något kriminellt, och led-
sagade mig tillbaka ända bort till 
färjan, den här gången M/S ”Tycho 
Brahe”. Vi önskade varandra en 
god dag.

Men jag fick åtminstone sätta 
fötterna på dansk jord.Där tog mitt 
agentäventyr slut. Men kul var det.
Mats Ekdahl

Vilken stavning gäller? Skyltstolpe 
i Bergsvik, Vätö.
Lars Flygar 

Urgammal rebus
○○Lösningen på torsda-

gens rebus ”T” kan vara en 
helt annan. 

Vår historielärare i real-
skolan ritade T på svarta 
tavlan och sa att detta 
var en gammal egyptisk 
rebus, som han själv sett 
i gravkammaren i en 
pyramid. 

Alla grubblade länge 
utan att komma på svaret. 

Enkelt, sa han, här står 
ju tydligt ”T utan kamon.”
Folke Hartler

Oväntat möte
○○Det är några år sen nu. Vännen 

Daniel  Renoud i Nice kom kö-
rande längs kustvägen på franska 
Rivieran. Han får syn på en man 
som står vid vägkanten bredvid 
sin cykel som tydligen fått punka. 
Mannen vinkar med tummen. 
Visst, Daniel stannar och tar upp 
både mannen och hans cykel. 

När främlingen satt sig tillrätta 
presenterar han sig och säger att 
han är prins Bertil från Sverige. 

Trevligt, säger Daniel. Och jag är 
Napoleon Bonaparte.

När de kommer fram till byn 
Sainte Maxime bjuder prinsen som 
tack Daniel på en fika. Om det blev 
Napoleonbakelser eller ej mindes 
inte Daniel när han långt senare 
berättar om denna resa.
Sören Gunnarsson

Stämmer kanske ...  pilarna är 3,5 respektive 
6,8 centimeter långa.
Anders, Danderyd

Lill Lindfors 
fyllde 80 här-
omdagen. Hon 
kunde förstås 
inte ha nån mot-
tagning utan 
firade i karantän 
med maken.

“Du är den 
ende”, som hon 
sakligt konsta-
terade.
Cajsa L, Lidingö

Kåseriet.

Alien: Det hade varit 
bra med en  
hemsökt  
stuga

J
ag blev mycket besviken när den första 
fjäril jag såg i år inte var en citronfjäril. 

Jag vill gärna se mig själv som en ratio-
nell person, som lyssnar på experterna 
och inte flummar ut i vidskepelse. Jag 
förhåller mig därför skeptisk till spöken, 

har inga problem med att gå under stegar (även 
om jag håller utkik både framåt och uppåt) 
och dömer skoningslöst ut olika dieter som jag 
tycker saknar vetenskaplig grund. 

Om jag stöter på något som verkar oförklar-
ligt förutsätter jag att det finns en naturlig för-
klaring, och ger mig inte förrän jag har räknat ut 
vilken denna naturliga förklaring är. 

Det leder till att jag kan ligga vaken halva 
natten och försöka härleda det där mystiska fra-

sande ljudet som kom-
mer uppifrån vinden. 

Det kan vara så att 
det hade varit bättre 
att tänka att ”det är nog 
en gast som hemsöker 
stugan” för att därpå 
kunna somna om, 
i stället för att ligga 
vaken i timmar och vara 
” rationell”. 

Det visade sig för övrigt senare att det var en 
ekorre som byggt bo innanför takbjälkarna och 
just den naturliga förklaringen insåg jag inte 
förrän tre små ekorrungar plötsligt rusade ner 
längs husknuten när vi satt och fikade i trädgår-
den flera veckor senare. 

Men det är ändå något med naturen som gör 
mig lite mer benägen till magiskt tänkande. 
Särskilt så här på våren.

Att det blir en vacker sommar om den första 
fjärilen man ser är en citronfjäril känns ju så 
bra. Då spelar det ingen roll att sannolikheten 
är stor för att den första fjärilen ska vara just 
en citronfjäril, eftersom den både är en av våra 
vanligaste fjärilar och en av dem som vaknar 
först. 

I år dröjde det ovanligt länge innan jag såg 
någon fjäril. Och då var den alltså inte gul, utan 
någon vitspräcklig historia. Jag vet inte allt för 
mycket om fjärilar men jag är säker på att det 
inte var en kålfjäril (vilket förebådar att mina 
odlingar snart är uppätna) eller sorgmantel 
(vilket betyder död). 

Vad den vitspräckliga är ett förebud om vet 
jag inte riktigt, men risken finns att det betyder 
att det blir snö i sommar. Med tanke på att de 
snöade förra veckan känns den förutsägelsen 
helt rimlig.

Elin Peters
elin.peters@dn.se

_
... risken 
finns att det 
betyder att 
det blir snö i 
sommar.

Så klart!  Maria Hammarsten, Jönköping 

Hitta en ljus-
ning i tunnel-
seendet.


