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Maria Schottenius: P O Enquist 
och Anders Ehnmark  
gjorde livet till en  
intellektuell fest. Kultur 2

Bönderna kan 
få mer makt 

Ekonomi. Den pågående corona-
krisen har visat sårbarheten i den 
svenska livsmedelsförsörjningen. 
Bättre lönsamhet för bönderna är 
en förutsättning för att säkra fram-
tidens mat. Enligt flera aktörer be-
hövs ny lagstiftning för att ge bön-
derna större makt. Sidorna 16–17

Yazidisk femåring 
kedjades fast – dog  

Världen. Den irakiske 37-åringen, 
medlem av terrorsekten IS, står åta-
lad för att ha kedjat fast en femårig 
flicka i brännande sol och låtit hen-
ne dö. Flickan som var mannens 
slav tillhörde den yazidiska minori-
teten i Irak. Rättegången i Tyskland 
är den första i sitt slag. Sidan 14

Kris i världen – då  
rusar börsen uppåt 

Ekonomi. Ökad arbetslöshet, sänkt 
BNP och delvis stängt i Europa och  
i USA. Ändå går världens viktigaste 
börser spikrakt upp, cirka 8–10 
procent bara i april. Många undrar 
vad det är som händer. ”Börsen är 
framåt blickande”, säger Frida Bratt, 
sparekonom på Nordnet. Sidan 18

Nathan Shachar:  
Efter allt vi varit 
med om vore det en 
praktfull ironi om 
Kina skulle stå som 
krisens vinnare när 
det är över.
Ledare 4

Nyheter. Stefan Löfvens (S) popula-
ritet har rusat uppåt under corona-
krisen. Andelen som har förtroen-
de för statsministern ökar från 28 
till 44 procent i en ny mätning från 
DN/Ipsos. 

Förra gången som väljarnas för-
troende för partiledarna mättes var 
det Stefan Löfvens motståndare till 
både höger och vänster som top-

pade listan. Sedan kom corona-
smittan och den politiska agendan 
sopades ren.

S-ledarens stigande popularitet 
är en parallell till det växande stö-
det för hans parti.

DN har tidigare rapporterat om 
hur S vuxit med 7 procentenheter 
sedan i februari, till 29 procent i 
april. 

Nicklas Källebring, opinionsana-
lytiker på Ipsos.

– Synen på partiet påverkar bil-
den av partiledaren mer än vicever-
sa. Svenska väljare är mer oriente-
rade mot sakfrågor än mot person. 
Men det är klart att en partiledare 
som har stort förtroende har lättare 
att marknadsföra sitt parti, säger 
han. Sidan 8

Förtroendet för
Löfven ökar kraftigt
DN/Ipsos. Coronakrisen har höjt siffrorna  
både för statsministern och Socialdemokraterna

Ny soloskiva. Mattias  
Alkberg tar med  
lyssnarna till en  
övergiven värld. Kultur 4–5

Krisen slår hårt  
mot de fattiga  
i Sydafrika Världen 12–13

Ntombi Madikane med sin treåriga son Nalo och grannen Phumzile Sibisi har just fått mat från en bonde i närheten av Johannesburg.  Foto: Erik Esbjörnsson
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”Det finns inga 
gratisluncher”, säger 
den gamla klyschan. 
Om det är en despot 
som Vladimir Putin, 
Xi Jinping eller Recep 

Tayyip Erdogan som påstår sig bjuda 
flott finns det extra skäl att dubbel-
kolla notan. Eller för den delen Miguel 
Diaz-Canel Bermudez, som 2018 ersatte 
Fidels bror Raul Castro som Kubas 
president. Nu är det han som är högst 
ansvarig för landets export av läkare, en 
verksamhet som inleddes efter det kom-
munistiska maktövertagandet 1959.

Enligt kubanska  uppgifter, som ska tas 
med en stor nypa salt på grund av kom-
munism, har landet sedan dess skickat 
över 600 000 läkare och annan vård-
personal till fler än 160 länder. Under 
coronapandemin har verksamheten 
fått ett uppsving; i veckan kunde DN 
rapportera hur 200 kubaner landade  
i Sydafrika för att hjälpa till.

”Internationell solidaritetshandling”, 
myste Kubas Sydafrikaambassadör, 
och så har det alltid låtit från Havanna. 
Men som så ofta när läkare är inblan-
dade är det klokt att inhämta en andra 
uppfattning. Verksamheten har andra 
drivkrafter än att vara en allmän,  
altruistisk socialistisk läkare-utan- 
gränser-verksamhet: Dinero. Pengar.

I en artikel i Utrikespolitiska institu-
tets nättidning tecknar Sveriges Radios 
förra Latinamerikakorrespondent Lars 
Palmgren de kubanska läkarnas histo-
ria. Han beskriver exporten – Kubas  
i dag mest inkomstbringande – som en 
”krass affärsverksamhet” och ”modern 
slavhandel”.

Läkarna och den övriga personalen 
i de ”internationella brigaderna” får 
bara behålla högst en fjärdedel av den 
lön som värdlandet betalar. Resten går 
till den kubanska staten. 

Av sin fjärdedel  får de bara ut 40 pro-
cent så länge de stannar utomlands. De 
får inte ta med sig sin familj, inte intera-
gera med lokalbefolkningen, inte röra 
sig fritt och absolut inte bo var de vill. 
Hela tiden övervakas de av kubanska 
säkerhetsagenter. Varför? För att om 
de fick chansen skulle de direkt hoppa 
av och aldrig mer sätta sin läkarfot i 
Kuba, eftersom det är en diktatur som 
förtrycker sitt folk och kastar opposi-
tionella i fängelse.

De kubanska exportläkarna är bara 
ett av exemplen på hur diverse des-
poter försöker använda coronakaoset 
för att flytta fram sina positioner och 
framstå i bättre dager.

I måndags kunde The Guardian 
berätta om den stora ryska ”hjälpsänd-
ningen” till Italien, som mest handlade 

om att hjälpa Moskva att slå in en  
kil mellan Italien, Nato och EU. 80 
procent av den skyddsutrustning som 
medföljde visade sig dessutom vara 
”värdelös”, enligt en italiensk reger-
ingskälla.

Kina har som bekant också gjort 
det till en nationalsport att, som 
en gest av goodwill och för att visa 
det egna systemets överlägsenhet, 
hjälpa mindre lyckligt lottade länder 
med sjukdomsbekämpning. Sverige, 
Finland, Tjeckien, Nederländerna och 
Spanien är några av dem som köpt helt 
undermålig utrustning av Peking.

Turkiet väljer  en annan väg och flyger, 
under maximal medieexponering, 
hem turkar som insjuknat i utlandet, 
som nyligen i Sverige. Det är inget brott 
att hjälpa exilmedborgare, men det 
finns god anledning att tro att president 
Erdogan är minst lika intresserad av att 
ge konstgjord andning åt sina populari-
tetssiffror – inte minst sedan presiden-
ten och hans regering fått svidande 
kritik för pandemihanteringen.

”Låt inte en bra kris gå till spillo” är 
ett uttryck som aktualiserats många 
gånger sedan coronaviruset började sin 
skräckvandring över jorden. De som 
lyssnat mest tycks vara de ledare på 
vilka vi bör lyssna minst.
DN 4/5 2020

Ledare: Despoterna omvandlar 
coronaviruset till propaganda

OBEROENDE 
LIBERAL

Kubanska slavar i vita 
rockar. Foto: Ismael Francisco/AP

Pandemin.

_
80 procent 
av den 
skydds-
utrust-
ning som 
medföljde 
visade sig 
dessutom 
vara värde-
lös.

Identitetspolitik.

Nu älskar 
alla Yahya 
Hassan

Lisa Magnusson
Ledarskribent
lisa.magnusson@dn.se

E
n bra sak med identitetspoli-
tiken är att den gett utrymme 
åt andra än vita män. Den häl-

sade mig glatt när jag började skriva 
offentligt: Kul med en ung kvinna! 
Men jag fick snart svårt att tåla den. 
För problemet är att den i övrigt inte 
gör det den säger sig göra. Den är 
inte inkluderande, den lyfter inte 
fler röster. Den vill ha en enda.

Ännu tydligare blev detta i dess 
andra våg, som skulle handla om 
den rasifierade underklassen i utan-
förskapsområdena. Alltså, jag tvivlar 
verkligen inte på att någon som 
Jonas Hassen Khemiri har utsatts för 
rasism. Men han tillhör väl samma 
pianomedelklass som alla andra i 
kultursfären? Och det inflytelserika 
Rummet bestod bokstavligen av 
kvinnor som koketterade med sin 
akademikerbakgrund: ”Skaffa dig en 
analys!” Bara de som säger rätt sak 
på rätt sätt är välkomna. Det är så 
misslyckat. 

Jag har tänkt  på det vad gäller den 
nyss avlidna danska poeten Yahya 
Hassan. Han hade med största 
sannolikhet aldrig kommit fram i 
Sverige. För hela grejen med honom 
var att han inte räddes att tala med 
sin egen röst, om utanförskap, om 
islam, om våld. Många kände det 
som att hans beskrivning av verk-
ligheten var rasistisk, just för att de 
människor han tecknade inte bara 
var offer utan också förövare. Med 
tiden fick han allt fler fiender, inklu-
sive sig själv. Och rasismen kom han 
aldrig ifrån. Han försökte förhålla 
sig till den, driva med den: ”Sen din 
pappa flyr från flyktingläger/ och sen 
min pappa flyr från flyktingläger/ 
[...] Och allihop får socialbidrag/ De 
hämtar alla sina kusiner/ och sen 
sätter de i gång med sin inavel.” På 
det hela var han en påfrestning för 
borgerlighetens goda smak.

Sorgligt nog krymper hans död 
hans livsverk. För ni förstår väl hur 
alla, särskilt här i Sverige, kommer 
att älska honom nu? När han inte 
kan säga eller göra något obehagligt 
mer, och man kan lägga honom till 
rätta: Åh, en radikal.



•A1

Bränsleförbrukning blandad körning från 5,7 l/100 km, CO2-utsläpp 130 g/km (WLTP). Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2. Miljöklass EU6. *ŠKODA Privatleasing inkl. 
serviceavtal 36 mån, 1 000 mil/år, ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde. Rörlig ränta VWFS april 2020. Upplägg- och adminavgift tillkommer. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. skoda.se
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Myndigheter.

Vi behöver en Sverker mot dryga myndigheter

Mattias Svensson
Ledarskribent
mattias.svensson@dn.se

H
ur kommer det sig att vi är 
mycket mer toleranta när myn
digheter beter sig girigt än när 

företag gör det?
Tanken slog mig när en bekant så 

när höll på att få oväntat besök efter att 
ett krav på fordonsskatt han aldrig sett 
röken av hade skickats till Kronofog
den. Något som, framkom det när han 
talade med fogden, inte är ovanligt för 
personer med skyddad identitet.

Ändå gavs bara lakoniska svar från 
den fakturerande myndigheten om att 
det var min bekants ansvar att veta vad 
som ska betalas och när, samt känna till 
att myndigheten inte har digitaliserat 
rutinerna för skatten så att internet
bank och digital brevlåda kan missa 
den.

En partsinlaga i  ett enstaka fall, förstås, 
men skillnaden tycks generell. Den 
som är fem dagar sen att betala sin 
telefonräkning åker på en avgift på 60 
kronor, som kommer på nästa faktura. 
CSN kräver omedelbart 450 kronor för 
en dags försening. Den som missat att i 
tid knappa in världens längsta sifferrad 
för att betala någon tia i trängselavgift 
får krav på 500 kronor extra.

Det är inte så att dessa krav införts 
som straffskatter på exempelvis miljö

utsläpp, i syfte att minska ett problem. 
Avgifterna är utformade för att dra in 
budgeterade extrapengar till statskas
san.

Visst steg betalningsdisciplinen 
något när CSN 2015 höjde försenings
avgiften från 200 kronor till 450 
kronor, men framför allt rakade staten 
in högre intäkter på små betalnings
förseelser. På samma sätt tjänar staten 
tiotals miljoner per år på försenings
avgifterna från trängselskatten.

Samma regering som  regelbundet 
förmanar och lovar krafttag mot 
nischbanker som satt i system att tjäna 
pengar på kunder som inte kan betala 
tillbaka, har alltså satt i system att dra 
in pengar på drakoniska avgifter och 
betalningsvillkor. Också detta agerande 
gör att många fastnar i skuldfällan. 

Både Transportstyrelsen och CSN 
skickar varje år tiotusentals männis
kors ärenden till Kronofogden.

Inte minst i ekonomiska kristider 
finns det anledning att fundera över 
om myndigheter alls ska kunna ta ut 
högre straffavgifter med strängare 
villkor än normala företag. Särskilt när 
sådana krav slår mot utsatta grupper, 
inklusive personer med skyddsbehov.

Straffavgifterna är bara  ett av många 
exempel på hur myndigheter tenderar 
att bete sig illa gentemot människor 
som, till skillnad från på en marknad, 
ofta inte har någon annan att vända 
sig till. Att ha kontakt med tillstånds
myndigheter, Skatteverket eller 
Försäkringskassan är inte mindre av en 
prövning. Vi skulle behöva en Sverker 
Olofsson för myndighetsgranskning.

_
Avgifterna 
är utfor-
made för 
att dra in 
budgete-
rade extra-
pengar till 
statskassan.

De som jublar över oljans prisras 
kan sätta skrattet i halsen

Nathan Shachar
DN:s korrespondent

D
et första tecknet på 
corona dramatik i Vene
zuela – liksom i Kina, 
Turkiet och Iran – var 
regimens nedtystnings
kampanj och överfallen 

på medborgare som knystat om vad 
som var på färde. Den 21 mars fördes 
Darvinson Rojas bort av regimens 
fruktade dödsskvadron FAES, sedan 
han rapporterat om tecken på epidemi 
i delstaten Miranda. Under förhören 
pressades den 25årige journalisten att 
röja sina källor. Två veckor senare, då 
regimen gav upp försöken att presen
tera Venezuela som en smittfri zon, 
släpptes han efter internationella 
påtryckningar. Men han inväntar rätte
gång för ”hatbrott” och ”uppvigling”.

Smittan nådde Venezuela sent, dels 
därför att ingen längre reser dit, dels 
för att de som lämnar landet inte längre 
återvänder. Epidemins biverkningar 
hann fram före själva smittan, när 
oljepriserna stod på näsan i mitten 
av mars. Venezuela är sedan drygt 
ett decennium en postekonomi, utan 
fungerande marknader, där all fördel
ning av resurser sker via staten eller 
svarta börsen. ”Sämre än så här kan 
det inte bli”, har varit venezuelaners 
klena tröst.

Men det kunde det. I dag, då stater 
och oljemonopol skänker bort olja för 
att tömma magasinen – och förhind
ra dyra pumpstopp – har Nicolás 
Maduros regim mist allt ekonomiskt 
svängrum. I veckan sköt säkerhets
styrkor skarpt mot hungriga civila som 
försökte plundra butiker.

Också före prisraset var det en utma
ning att sälja Venezuelas tjockflytande, 
asfaltliknande olja. För att alls kunna 
raffineras måste den först blandas 
med lättare oljor och med tillsatser, 
”katalysatorer”, bägge delarna import
varor. På senare år har USA:s embargo 
blockerat exporten till västländer. En 

stor del av det som pumpas fram måste 
överlämnas till Kina, regimens stora 
fordringsägare. Den krympande andel 
regimen disponerat har sålts via ryska 
Rosneft. Men i dag har Rosneft mer 
trängande bekymmer än Venezuelas 
olja. Och Caracas egen stora huvudvärk 
är inte längre oljeexporten, utan den 
akuta bristen på bensin och köksgas 
inom landet.

När en regim  skickar SOS till Iran, så 
är det ett mått på dess förtvivlade be
lägenhet. Den senaste veckan har plan 
från det iranska flygbolaget Mahan, 
som står revolutionsgardet nära, landat 
intill Paraguaná vid Maracaibosjön, 
västvärldens största raffinaderi. Av allt 
att döma kommer de iranska planen 
lastade med katalysatorer för framställ
ning av bensin. Det sanktionsdrabbade 
Iran lider självt brist på katalysatorer, 
ofta extremt dyra metaller som platina 
och rhenium. De viktiga ämnena kom
mer av allt att döma från någon av de 
bägge stormakter som backar upp både 
ayatollorna i Teheran och de ”boliva
rianska” revolutionärerna i Caracas. 
Kina, som aldrig blandar ihop nytta 
och nöje, slutade låna Maduro pengar 
för flera år sedan. Men det står ofta till 
tjänst med andra favörer, som livs
medel och stöd i internationella fora.

2008, under oljeboomens högsom
mar, kammade Venezuela in 200 
miljoner petrodollar om dagen. Nästan 
2 miljarder kronor. En regim som sade 
sig ha de fattigas väl som rättesnöre 
hade kunnat uträtta mycket i det guld
regnet. En del nödhjälp delades ut i 
kåkstäderna, men inte via lagstiftning 
och statsbudget, utan via politiska ope
ratörer. Svinnet var kolossalt. En ännu 
större avbränning var den samtidiga 
kollektiviseringen av jordbruket, utförd 
av kubanska experter. Kollektivisering
en lyckades, med resultatet att man  
fick börja importera nästan all mat. 

Brasiliens och Colombias agrouppsving 
de senaste decennierna har vattnats av 
venezuelanska oljemiljarder.

Oljekraschen har ackompanjerats 
av begriplig skadeglädje. De styrande i 
oljans länder är sällan sympatiska, de 
flesta av dem har blod upp till armbå
garna. Men de som nu drömmer att 
krisen av sig själv ska öppna portarna 
mot en grönare värld kommer att bli 
besvikna. Den forskning som bryter 
beroendet av fossila bränslen betalas 
av de stora energijättarna. Om de inte 
längre kan lägga något överskott på 
detta så kommer inte regeringarna, 
härjade av allt svårare arbetslöshet och 
kassabrist, att kunna ta över bolagens 
roll.

Oljan kommer att  stiga i pris, men lång
samt. Regimer som byggt sina närings
liv på denna enda vara kommer att få 
besvär med stabiliteten. Och inte bara 
de. Det kan hända att mindre skurk
aktiga regimer än Nicolás Maduros 
kommer att tvingas till brutala konfron
tationer med civila. Mineringen och 
ubåtskriget under första världskriget 
skapade brödbrist i Sverige våren 1917, 
och hungerupploppen slogs ned av 
svenska poliser med stor brutalitet.

Men att skjuta skarpt mot hungriga 
hjälper ju i längden bara om dessa kan 
skaffas något att äta. Och omvänt: även 
om petrodiktaturer som Ryssland, Iran 
och Venezuela skulle vara redo att gå 
indignerade undersåtar till mötes – så 
nalkas den dag då regimerna inte har 
något att erbjuda dem. Detta blir en 
stor fara under krisens nästa fas. Dik
taturer i panik kommer att frestas sätta 
sig ännu djupare i knät på Kina. Bistånd 
därifrån har ett politiskt pris, och torde 
förändra den strategiska världskartan. 
Efter allt vi varit med om så vore det 
förargligt, och en praktfull ironi, om 
Kina skulle stå som krisens vinnare när 
det är över. 

I krisens nästa fas kom-
mer petrodiktaturerna 
att frestas att låna ännu 
mer pengar av Kina.  
Det ritar om den världs-
politiska maktkartan.

Kolumnen.

Nathan Shachar är DN:s 

korrespondent i Jerusalem, 

författare och fristående 

kolumnist på ledarsidan.

_
Att skjuta 
skarpt mot 
hungriga 
hjälper i 
längden 
bara om 
dessa kan 
skaffas nå-
got att äta.
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I flera artiklar här 
på DN Debatt har 
förslag väckts om hur 
Sverige kan starta om 
efter coronakrisen. 
Cheferna för Vatten

fall, Scania, ABB power grids och SSAB 
i samarbete med Svante Axelsson, 
Fossil fritt Sverige, ger 24/4 en rad 
förslag på lämpliga investeringsobjekt. 
Det som lyfts fram är bland annat 
satsningar på ett mer robust elnät, 
elvägar, bioraffinaderier, anläggningar 
för infångning och lagring av koldioxid 
samt en utbyggnad av järnvägen. 

Några dagar senare (28/4) kom för
slag från den av Stockholms handels
kammare tillsatta Omstartskommissio
nen med Klas Eklund som ordförande. 
Där aktualiseras alltifrån reformer på 
arbetsmarknaden och bostadsmark
naden, infrastrukturutbyggnad – med 
höga klimat och miljökrav – till skatte
systemets utformning.

Vi kan instämma i flertalet av för
slagen. Det finns uppenbara behov 
både av reformer och investeringar i 
vårt samhälle. Det övergripande syftet 
med åtgärdsprogrammen måste dock 
vara att balansera tre perspektiv:

○○ Omedelbara insatser mot smitt
spridningen och för att undvika att 
sjukvården kollapsar.

○○ Undvika en ekonomisk katastrof där 
livskraftiga företag går omkull och 
hundratusentals människor förlorar 
sina jobb.

○○ ”Bygga tillbaka bättre” genom att 
utgå från de lärdomar som bland annat 
krisen gett oss.

Coronakrisen ger anledning att 
reflektera över en rad utmaningar i 
vårt samhälle. Sårbarheterna finns på 
många områden och är en konsekvens 
både av hur globaliseringen tillåtits ta 
form – inte minst bristen på sociala och 
miljömässiga regler – men också av en 
extremt kortsiktigt inriktad ekonomi. 
Konsekvenserna är allvarliga i form av 
klimatförändringen och kraftigt över
utnyttjade ekosystem.

Sårbarheten finns också i form av ett 
finansiellt system som sprängt alla ra
mar och där skuldsättningen i världen 
redan före covid19 uppgick till mer 
än 330 procent av den globala bnp. 
I spåren har också följt en allt skevare 
fördelning av inkomster. De ökande 
ekonomiska skillnaderna kompletteras 
i många länder av det som den engel
ske journalisten och författaren David 
Goodhart beskriver som en ökande 
känsla av brist på hemhörighet bland 
ett växande antal människor. Hans tes 
om skillnaderna mellan ”anywheres” 

och ”somewheres” har bara fått be
gränsad uppmärksamhet i Sverige men 
är tveklöst en del av förklaringen till de 
allt större spänningarna mellan olika 
medborgare i vårt land.

Vår kritik av förslagen  i de två artiklar
na ovan riktar sig inte främst mot vad 
de innehåller utan mot vad de saknar. 
Det är lätt att titta bakåt och lyssna på 
de företag som i dag har ett domine
rande inflytande i ekonomin. Det finns 
mycket att lära där, men backspegeln 
hjälper oss inte att se framtiden.

Hållbarhet i en global dimension och 
den fjärde industriella revolutionen 
kräver att vi vänder blickarna framåt 
och tänker utanför boxen. Fossilfritt 
Sverige har många förtjänster. Risken 
är dock när man låter dagens domi
nerande företag i olika branscher 
ange taktpinnen att det är nu gällande 
affärsmodeller och sätt att lösa olika 
behov som får styra förslagen till åt
gärder. Deras förslag måste komplette
ras av analyser av hur våra olika behov 
och önskemål i framtiden kan lösas i 
andra, både socialt och ekologiskt, mer 
optimala former. 

Att kraftigt reducera dagens ne
gativa påverkan – ”pollute less” – är 
bara en del av svaret. Lika viktigt 
måste vara att utveckla transformativa 
lösningar som är globalt hållbara och 
stödjer en mer produktiv ekonomi. 
Tydliga exempel på detta finns redan 
kring digitala lösningar för mobilitet, 
resfria möten, distansarbete eller 
telemedicin, men också lösningar 
med fokus på upplevelser i stället för 
materiell konsumtion.

En offensiv strategi för omställning
en av ekonomin i spåren av covid19 
måste därför baseras på följande 
utgångspunkter:

○○ Lösnings och behovsdrivet: Med 
fokus på vad vi behöver – inte primärt 
på hur vi producerar saker i dag.

○○ Digital transformation: Minst 10 
gånger bättre – bortom det marginella.

○○ Globalt hållbar: Fungerande i en 
rättvis värld med 10 miljarder männ
iskor – inte bara fokus på lägre utsläpp 
av koldioxid utan också resurseffektiva 
lösningar. Se Sverige som en testbädd 
där våra egna lösningar kan delas med 
andra länder och regioner, via bistånd 
och export.

Potentialen är stor för nya sätt att 
arbeta, att utbilda/lära, att resa, att 
leverera hälsa. Till det kommer service
sektorn, konst och kultur. Linjära ma
terialflöden måste ersättas av cirkulära 
sådana och produktköp kan ersättas av 
service och leasing.

I centrum för alla dessa lösningar 
finns en digital infrastruktur och entre
prenörer som fokuserar på hur olika 
behov kan mötas på nya sätt. Goda 
exempel är bland annat svenska företa
get Compodium som levererar smarta 
lösningar för vården, självkörande 
fordon från grundarna av Skype som 

levererar matvaror samt 3Dskrivare 
och decentraliserad produktion för 
att leverera sjukvårdsutrustning eller 
bygga bostäder.

Det är lätt att bli alltför snäv i sitt per
spektiv, men de åtgärder vi vidtar för 
att bygga om till ett innovativare och 
mera hållbart Sverige behöver ha ett 
internationellt perspektiv från början. 
Få känner till att Energimyndigheten 
redan i dag har stöttat små och medel
stora företag vars tekniska lösningar 
har potential att minska de globala 
utsläppen med mer än en miljard ton 
koldioxid. Det representerar cirka 20 
gånger mer än Sveriges egna utsläpp. 
Sådana företag är morgondagens 
viktigaste arbetsgivare för en hållbar 
framtid. I Energimyndighetens portfölj 
finns allt från smarta transportlösning
ar och planeringsverktyg för byggnader 
till morgondagens lösningar att lagra 
energi. Ett brett stöd för dessa och 
andra mindre företag med morgon
dagens lösningar är helt centralt.

Covid19 har visat hur sammankopp
lad och skör vår värld är. Vi måste nu 
driva fram lösningar som inte gene
rerar växthusgaser, men som heller 
inte överutnyttjar vitala ekosystem. Vi 
behöver lösningar som fungerar i en 
framtida rättvis värld med 10 miljarder 
människor. Om vi inte lyckas med det 
kommer kriserna att avlösa varandra, 
drivna av klimatkatastrofer, ekologiska 
kollapser och dödliga pandemier.

IPCC arbetar med ett scenario  – Low 
energy demand – som försöker tackla de 
aspekter vi nämnt i det föregående. Detta 
scenario bör vara en av ledstjärnorna i 
Sveriges arbete för en mer vital och inter
nationellt konkurrenskraftig ekonomi.

Alla de satsningar som föreslås 
kräver finansiering. För att inte lämna 
hela notan till våra barn och barnbarn 
i form av ökad skuldsättning behöver 
skattesystemet ses över. En sänkning 
av skatten på arbete och samtidigt 
högre skatt på att utnyttja naturen är 
en helt självklar väg att gå. Vidare kan 
högre skatter på lyxkonsumtion och 
finansiell spekulation ge viktiga bidrag. 
Ett återinförande av en skatt på stora 
förmögenheter bör också övervägas.

Låt covid19 bli en nystart för ett lös
ningsorienterat, framtidsoptimistiskt 
samhälle som tar sitt globala ansvar 
och ingjuter hopp inför framtiden!

”De kloka krissatsningarna 
syns inte i backspegeln”

Många bra förslag på satsningar för att ta oss ur krisen har presenterats. 
Men nya krav på social och miljömässig hållbarhet parat med ett alltmer 
digitaliserat näringsliv i snabb förändring gör att det inte är givet att 
dagens dominerande företag har lösningarna. Vi måste vända blickarna 
framåt, skriver Anders Wijkman och Dennis Pamlin.

Efter coronakrisen.

DN. 
DEBATT 
20200504

Anders Wijkman, ordförande för Clima-
te-KIC, ett innovationsprogram på EU-nivå 
för att stimulera klimatsmarta lösningar
Dennis Pamlin, senior rådgivare vid 
statliga forskningsinstitutet Rise

_
Vi behöver lösningar 
som fungerar i en fram-
tida rättvis värld med 
10 miljarder människor. 
Om vi inte lyckas med 
det kommer kriserna att 
avlösa varandra, drivna 
av klimatkatastrofer, 
ekologiska kollapser och 
dödliga pandemier.

Låt covid-19 bli en nystart för ett lösningsorienterat, framtidsoptimistiskt samhälle 
som tar sitt globala ansvar och ingjuter hopp inför framtiden, skriver artikelförfat-
tarna. Bilden : 3D-skrivare som tillverkar en del av ett skyddsvisir. Foto: Jessica Gow/TT

_
Covid-19 
har vi-
sat hur 
samman-
kopplad 
och skör 
vår värld 
är. 
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Ingen vet varför vissa drabbas hårdare än 
andra och får bestående men av det nya 
 coronaviruset.

– Men det kan finnas genetiska skillnader 
som har betydelse, säger Anders Sönnerborg 
som är professor och forskar på covid-19.

○○Den huvudsakliga smittvägen för 
det nya coronaviruset är dropp-
smitta. Det betyder att man smittas 
när någon hostar eller nyser, eller 
att man har virus på fingrarna och 
sedan pillar sig i näsan eller  ögonen.

–○Först hamnar virus i munhålan 
och bakom näsan som är de stora 
fabrikerna för nya viruspartiklar. 
Det är där den intensiva förökning-
en sker inledningsvis.

Det säger Anders Sönnerborg 
som är professor i virologi och fors-
kar om behandlingen av covid-19 

vid Karolinska universitetssjuk-
huset i Huddinge. 

De första symtomen kommer när 
viruspartiklarna har blivit tillräck-
ligt många för att immunförsvaret 
ska slå tillbaka. Det kan vara feber 
och ont i halsen med influensa-
liknande symtom. Sedan brukar 
det lugna ned sig innan nästa fas 
kommer, med symtom från lung-
orna. Därför brukar man säga att 
covid-19 har ett två fasigt förlopp.

–○En del blir inte sämre utan till-
frisknar. Medan andra, som tror att 

faran är över, får ett andra skov ett 
tiotal dagar senare och blir plötsligt 
sämre. De tror att de är på bättrings-
vägen men får då ganska snabbt 
problem igen med svårig heter att 
andas och hostan som kommer 
tillbaka. Febern ökar också igen. Så 
det är lurigt, säger Anders Sönner-
borg.

Hur lång tid det tar från den 
 första tillväxten i svalget tills virus 
letar sig ned i lungorna vet man inte 
säkert.

–○Men förmodligen sker det 
 direkt eller inom någon dag eller 
två efter smitta.

I den andra fasen kommer alltså 
symtomen från framför allt lungor-
na. Anders Sönnerborg upp skattar 
att omkring 20 procent av de som 
vårda på sjukhus för covid 19 också 
får kraftiga lungsymtom. Infek-
tionen har då nått allra längst ned 

i lungorna och ut till de små lung-
blåsorna, alveolerna.

En del som drabbas  får lung-
inflammation av coronavirus, och 
de kan behöva hjälp av respirator 
för att kunna andas.

Det som händer är  att virus fäster  på 
lungornas yta av miljontals epitel-
celler som finns där som en barriär 
mellan luftröret och underliggande 
vävnad samt kapilärerna. 

Coronaviruset kopplar till en 
särskild receptor på ytan av epitel-
celler. Viruset spottar sedan in sin 
arvsmassa i cellen tillsammans 
med en del enzymer som viruset 
 behöver för att föröka sig. 

Det leder till att det tillverkas nya 
viruspartiklar inuti cellen tills den 
är så infekterad att den spricker 
som en ballong.

Nya virus kommer ut och för-

ökar sig genom att upprepa samma 
procedur i ännu fler celler som går 
samma väg till mötes.

Antalet infekterade celler växer 
snabbt och okontrollerat. Plötsligt 
finns det miljontals celler som är in-
fekterade och miljarder virus som 
förökar sig i lungorna.

Viruset kan i värsta fall orsaka 
permanenta skador på cellerna i 
lungblåsorna och leda till livslånga 
funktionsnedsättningar i lungorna.

Syrebrist kan också göra att det 
uppstår skador i andra organ som 
hjärta, njurar och lever.

–○Man vet ännu inte hur stor ris-
ken är för de problem som uppstår 
på längre sikt eftersom covid-19 är 
en ny infektion. Men det pågår stu-
dier som ännu inte är publicerade 
och godkända vetenskapligt, säger 
Anders Sönnerborg.

Symtomen, både i fas ett och två, 

Coronakrisen.

Forskare: Genetiska orsaker  
kan ligga bakom att vissa 
smittade drabbas extra hårt

I lungorna �nns miljontals 
epitelceller som �nns där 
som en barriär mellan 

luftrören och den underliggande 
vävnaden och kapillärerna. 
Coronaviruset kopplar till en särskild 
receptor på ytan av cellerna.

4
Men ibland spårar immunreaktionen ur och blir okontrollerad. 
Immunförsvaret skickar då ut så många av sina soldater att de 
orsakar skador på de egna friska cellerna. Immuncellerna frigör 

olika enzymer som ska förstöra så många �ender som möjligt. Det gör
att de även dödar vänner. 

9

Kanske 20 procent av 
dem som vårdas för 
covid 19 får också på- 

tagliga lungsymtom. En del av dem 
får lungin�ammation som orsakas 
av coronavirus. De kan behöva hjälp
av respirator för att kunna andas. 

10
Syrebrist kan också leda 
till skador i andra organ 
som hjärta, njurar och 

lever. Man vet ännu inte hur stor 
risken för detta är eftersom
covid 19 är en ny infektion.

12
Det som händer är att 
viruset går in och skadar 
cellerna i lungblåsorna. 

Skadorna på lungvävnaden kan i 
värsta fall bli permanenta och leda 
till livslång funktionsnedsättning.

11

Viruset sammansmälter med 
cellväggen och spottar in sin 
arvsmassa tillsammans med 

en del enzymer som viruset behöver 
för att föröka sig.

5

Det leder till att det till- 
verkas nya viruspartiklar 
inuti cellen tills den är så 

infekterad att ...
6

Antalet infekterade celler växer nu 
okontrollerat. Viruset har ännu inte 
hunnit orsaka så stor skada. Immunsyste-

met lyckas oftast döda infekterade celler.
8

... den spricker. Nya virus 
kommer ut och �er celler 
går samma öde till mötes.7

Virus

Immunsystem

20,9
12

Epitelceller

Coronaviruset

Lever

Njurar

Hjärta
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lungorna
Text: Peter Letmark  Gra�k: Stefan Rothmaier
Källa: Anders Sönnerborg, professor i virologi
och Our world in data/Kurzgesagt – In a Nutshell 
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Coronaviruset smittar 
främst genom dropp-
smitta, när någon nyser 

eller hostar eller får virus på 
�ngrarna som man sedan 
pillar med i ansiktet.

1
Viruset förökar sig i 
munhålan och bakom 
näsan. När virus-

partiklarna blivit tillräckligt 
många så slår immunförsvaret 
tillbaka och då får man de 
första in�uensaliknande 
symptomen.

2

Nästa fas 
kommer efter 
cirka 10 dagar 

när virus har tagit sig 
vidare till lungorna 
där det kan få 
allvarliga e�ekter.

3
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Coronakrisen.

kommer av immunförsvarets reak-
tion.

– Det är nästan alltid så att det är 
immunförsvaret som ger de mesta 
av symtomen, både i den akuta 
 fasen när viruset är i halsen och 
i den andra när de kommit ned i 
lungorna, förklarar Sönnerborg.

Sedan kommer  det ytterligare en 
bomb som viruset i värsta fall kan 
orsaka i kroppen, nämligen det 
okontrollerade svaret från det egna 
immunsvaret. Det kan nämligen 
överreagera och skicka ut mäng-
der med cyto kiner som kallar till 
sig mängder med stridssugna im-
munceller vars uppgift är att för-
söka förstöra så många fiender som 
möjligt. Problemet är att de orsa-
kar inflammation  och även dödar 
 kroppens egna  celler.

Det är kroppens sätt att ropa på 
hjälp men leder i värsta fall till in-
flammation i lungorna och mer 
skador.

Varför immunförsvaret på det 
här sättet löper amok hos vissa vet 
man inte. Men det kan ha genetiska 
orsaker, enligt Anders Sönnerborg.

– Det är en viktig fråga som vi 
inte riktigt vet svaret på än. Men att 
klarlägga varför det spårar ut är en 
fråga för forskningen, inte bara vid 
covid-19, utan även vid andra till-
stånd. Man såg samma sak vid före-
gångaren till det här viruset som var 
sars-cov1 2003.
Finns det några hypoteser?

– Ja, det finns en del sjukdomar 
då det här tillståndet kan uppstå, 
där den genetiska regleringen av 
 immunförsvaret kanske inte är som 

det ska vara. Viruset triggar detta av 
någon oklar anledning.

En annan teori  är att personer som 
utsätts för ett stort antal viruspar-
tiklar drabbas hårdare. Det kan 
vara en förklaring till att tidigare 
frisk sjukvårdspersonal har blivit så 
svårt sjuk.

– Får man en kraftigare stimule-
ring är det rimligt att tro att immun-
försvaret reagerar kraftigare, säger 
Petter Brodin som är läkare vid Ka-
rolinska institutet och forskar om 
immunförsvaret.

Den stora majoriteten av de som 
infekteras av corona klarar sig med 
milda symtom och tillfrisknar utan 
bestående men.

Immunsystemet lyckas då rensa 
upp på slagfältet genom att döda 
infekterade celler och hindra virus-
partiklar från att infektera nya.

– Bland de som klarar detta på 
ett bra sätt finns det en kraftig över-
representation av unga människor, 
även om vi har sett att ett fåtal unga 
också kan bli svårt sjuka.

Varför vissa yngre blir allvarligt 
sjuka vet man inte i nuläget. Men 
även här finns det hypoteser, även 
om Anders Sönnerborg inte tycker 
att någon av dem är riktigt bra.

– Men det förekommer som sagt 
diskussioner om att de som blir 
svårt sjuka skulle kunna ha vissa 
immundefekter. Det finns också 
hypoteser om att de har en för-
sämrad lungkapacitet, till exempel 
på grund av rökning, säger han. 

Peter Letmark
peter.letmark@dn.se
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En del blir inte sämre 
utan tillfrisknar.  
Medan andra, som 
tror att faran är över, 
får ett andra skov  
ett tiotal dagar  
senare och blir  
plötsligt sämre. 
Anders Sönnerborg, professor  
i virologi och specialist på covid-19.

Sveriges höga dödstal i co-
vid-19 sticker ut i jämförelse 
med våra nordiska grannländer. 

En viktig förklaring är att 
smittan tidigt kom in på lan-
dets äldreboenden, förklarar 
Anders Wallensten på Folk-
hälsomyndigheten.

 ○Enligt Folkhälsomyndighetens 
senaste statistik har totalt 2 679 
personer dött på grund av covid-19 
i Sverige. Det är mer än tre gånger 
fler jämfört våra nordiska grann-
länder – sammanlagt – och siffran 
kommer med säkerhet att justeras 
uppåt när helgens eftersläpning i 
rapporteringen har lagts in.

Den viktigaste orsaken till den 
här stora skillnaden är enligt Sve-
riges biträdande statsepidemiolog 
Anders Wallensten att smittan har 
tagit sig in på våra äldreboenden. 
Dagens Nyheter har tagit fram 
uppgifter från landets regioner 
som visar att minst 541 äldreboen-
den har drabbats.

– Det är högst olyckligt att det 
har blivit en så stor smittspridning 
där. Vi undersöker vad som har 
fallerat, vad man kan göra bättre 
och på vilket sätt det behövs mer 
stöd, för att komma tillrätta med 
det här, säger Wallensten.
Hur ser smittspridningen ut just 
nu på landets äldreboenden?

– Jag har ingen dagssiffra där. 
Men den har varit mycket stor 
och det har inte förändrats över 
en natt. Tyvärr är det ju så att har 
man väl fått in smittan så är det 

svårt att hantera 
på ett äldreboen-
de. Det krävs stora 
insatser för att se 
till att inte fler blir 
smittade, säger An-
ders Wallensten.
Vems ansvar är 
det att smittan har 
tagit sig in på äldreboendena?

– Det är väl ett delat ansvar mel-
lan alla som har med äldreomsor-
gen att göra. Det finns ju många 
huvudmän som jobbar med äld-
reomsorgen och det är viktigt att 
rutiner fungerar, men jag kan inte 
uttala mig om vems ansvar det är 
specifikt, säger Anders Wallen-
sten.
Har Folkhälsomyndigheten något 
ansvar genom att inte ha kommit 
med tillräckligt skarpa riktlinjer i 
bättre tid?

– Det är inte Folkhälsomyndig-
heten som bedriver äldrevården. 
I grunden handlar det om saker 
som ska fungera jämt, även när 
det inte är en pandemi, som ba-
sala hygienrutiner och liknande.
Vem borde ha uppmärksammat 
brister i basala hygienrutiner?

– Ja, det är väl verksamhetsut-
övaren som ska ha den kompeten-
sen. Men som sagt tycker jag att 
det är för tidigt att säga exakt vad 
som har brustit i det här läget. Vi 
går igenom det nu och kommer att 
redovisa mer under veckan, säger 
Anders Wallensten.

TT 

Folkhälsomyndigheten 
granskar höga dödstal

Fakta. Ytterligare 10 personer döda i Sverige

2 679 personer som 
bekräftats sjuka i 
Covid-19 i Sverige har 
dött, enligt Folk-
hälsomyndighetens 
siffror som rapporte-

rades i går, söndag. 
Det innebär 10 fall 
som rapporterats in 
sedan det senaste 
dygnet. 
Totalt 22 317 personer 

har bekräftats smitta-
de, 235 nya smittade 
det senaste dygnet. 
1 543 covidpatienter 
har hittills behövt 
intensivvård.

Anders  
Wallensten

Kristdemokraternas partile-
dare riktar kritik mot den röd-
gröna regeringens hantering av 
coronapandemin i en intervju 
med Svenska Dagbladet.

 ○Enligt KD-ledaren har reger-
ingen lutat sig för mycket mot 
myndigheter, tagit beslut för 
sent och lämnat för mycket av 
ansvaret till kommunerna för att 
bromsa smittspridningen. Sam-
tidigt håller Ebba Busch med om 
att den svenska coronastrategin 
ska bygga på vad expertmyndig-
heterna säger och att KD ställer 
sig bakom prioriteringarna som 
gjorts.

– Men sedan finns det politiska 
slutsatser som ska dras av detta 
och då är en av mina bärande 
kritikpunkter att regeringen har 

dragit sig från att leda i krisen 
från nationell nivå, säger Ebba 
Busch till tidningen.

Genom att regeringen för 
”tungt och för länge” lutat sig 
mot att de 21 regionerna och 290 
kommunerna i Sverige har an-
svaret för sjukvården respektive 
äldrevården har krishanteringen 
blivit mindre effektiv. Dess-
utom har beslut dröjt för länge 
eftersom regeringen har inväntat 
Folkhälsomyndighetens bedöm-
ningar, anser Ebba Busch. 

Partiledaren tar även upp 
smittspridningen inom äldre-
vården som hon menar måste få 
mer resurser för att bland annat 
kunna fastanställa fler i Stock-
holmsregionen, där Kristdemo-
kraterna har högsta ansvaret för 
äldreomsorgen. Katarina Lagerwall

Ebba Busch: Regeringen 
har dragit sig för att leda

 Foto: Lotta Härdelin

Läs mer: KTH-forskare på  
väg att få fram viktigt test.  
Sthlm 10
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Stefan Löfvens popularitet har 
rusat uppåt under coronakrisen. 
Andelen som har förtroende  
för statsministern ökar till 44 
procent i en mätning från DN/
Ipsos. 

Den enda partiledaren som 
tappar mark i förtroendeligan är 
SD:s Jimmie Åkesson.

○○Förra gången som DN/Ipsos mät-
te väljarnas förtroende för partile-
darna var det Stefan Löfvens mot-
ståndare till både höger och vänster 
som toppade listan. Jonas Sjöstedt 
(V) hamnade överst, följd av Ebba 
Busch (KD) och Jimmie Åkesson 
(SD).

Det var i januari. Man kan också 
säga att det var i en annan tid – då 
hade höger och vänster gått sam-
man mot regeringen och dess 
samarbetspartier och tvingat fram 
både budgetpengar och ändrade 
reformplaner. 

Sedan kom coronasmittan  och hela 
den politiska agendan sopades ren. 
Efter att pandemin totalt dominerat 
debatten i två månader är det den 
socialdemokratiske statsministern 
som flest väljare sluter upp bakom. 
I DN/Ipsos aprilmätning uppger 44 
procent att de har stort förtroende 
för Stefan Löfven. Det är en upp-
gång med 16 procentenheter, från 
28 i januari. 

S-ledarens stigande popularitet 
är en parallell till det växande stö-
det för hans parti. DN har tidigare 
rapporterat om hur S vuxit med 7 
procentenheter sedan i februari, 
till 29 procent i april. Därmed är 
man tillbaka i nivå med valresulta-
tet 2018 efter en långdragen svacka. 

Nicklas Källebring är opinions-
analytiker på Ipsos.

– Synen på partiet påverkar bilden 
av partiledaren mer än viceversa. 
Svenska väljare är mer orienterade 
mot sakfrågor än mot person. Men 
det är klart att en partiledare som 
har stort förtroende har lättare att 
marknadsföra sitt parti, säger han.

Stigande stöd för statsministrar 
och deras partier i kristider är ett 
bekant mönster från tidigare kriser, 
som även syns i andra länder nu un-
der pandemin.

Med aprilsiffrorna  är Stefan Löfven 
tillbaka på en nivå av förtroende 
som han inte har varit på sedan 
valåret 2014 då han efterträdde 
Fredrik Reinfeldt (M) som statsmi-
nister. Men ännu har han långt kvar 
till sin företrädares popularitet. 60 
procent av väljarkåren hade förtro-
ende för Alliansregeringens ledare 
efter att denne hade lotsat Sverige 
igenom 00-talets finanskriser. Även 
tidigare S-ledaren Göran Persson 

DN/Ipsos.

Rejält ökat förtroende 
för Löfven under krisen

Stefan Löfven har anledning att se nöjd ut. Väljarnas förtro
ende för statsministern har ökat stort sedan förra mätningen 
i januari. Foto: Naina Helén Jåma/TT

nådde sådana höjder när han var 
som mest populär 2002.

I övrigt är förändringarna  små i 
DN/Ipsos mätning jämfört med ja-
nuari. Sverigedemokraternas Jim-
mie Åkesson sticker ut som den 
enda partiledare som tappar förtro-
ende, från 30 till 27 procent. Där-
med faller han från tredje till femte 
plats. En liknande negativ trend 
har synts för hans parti i DN/Ipsos 
mätningar. Här finns sannolikt en 
koppling till att SD:s profilfrågor in-
vandring och brottslighet hamnat i 
skymundan av coronakrisen.

–○Jimmie Åkesson är tillbaka på 
samma nivå som i augusti men han 
har ändå etablerat sig på en högre 
förtroendenivå än tidigare, säger 
Nicklas Källebring.

Jonas Sjöstedt (V)  till och med 
överträffar sin rekordnotering från 
januari med 36 procent men petas 
ändå ner till andraplatsen på grund 
av Stefan Löfvens lyft. Både KD:s 
Ebba Busch (34) och M:s Ulf Kris-
tersson (31) noteras för ett något 
ökande förtroende. Annie Lööf, 
som är föräldraledig, ligger still på 
25 procent.

I botten hittar vi som tidigare Li-
beralernas Nyamko Sabuni (13) och 
Miljöpartiets bägge språkrör Isa-
bella Lövin (14) och Per Bolund (13). 
De utmärker sig också genom ett 
väsentligt lägre förtroende bland 
dem som sympatiserar med deras 
partier. Det gäller särskilt språkrö-
ren. Per Bolund lider alltjämt, snart 
ett år efter att han tillträdde, av att 
han är okänd för många.

Hans Rosén
hans.rosen@dn.se

I korthet.
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Förtroendet 
för Löfven 
har ökat med 
16 procent
enheter.

Väljarnas förtroende för
partiledare och språkrör

Diagrammet
Staplarna visar andelen (i procent) med mycket 
stort eller stort förtroende för partiledare/språk-
rör. Förändring sedan januari inom parantes. 

Så gjordes undersökningen
Ipsos har den 14–26 april genomfört 1 544 
intervjuer. 765 gjordes med ett slumpmässigt 
urval (350 via talad telefoni, 415 via SMS). 779 
intervjuer gjordes digitalt med ett kvoturval från 
en slumpmässigt rekryterad webbpanel. 
Frågan som ställdes var: Har du mycket stort, 
stort, litet eller inget förtroende för (...)?
Opinionsmätningar är alltid förknippade med 
viss osäkerhet. För mer information om urval, 
bortfall och svarsfrekvens, se ipsos.se eller kon-
takta Ipsos opinionsanalytiker Nicklas Källebring.

 Stefan 
 Löfven 

 Jonas 
 Sjöstedt 

 Ebba 
 Busch 

 Ulf 
 Kristersson 

 Jimmie 
 Åkesson 

 Annie 
 Lööf 

 Isabella 
 Lövin 

 Per 
 Bolund 

 Nyamko 
 Sabuni 

_
Åkesson är 
till baka på  
samma nivå 
som i augusti.
 
Nicklas Källebring om 
SD-ledarens förtro-
endesiffror. Jimmie 
Åkesson är den enda 
partiledare som backar 
sedan DN/Ipsos mät-
ning i januari.

Utebliven beröring ska studeras

Håll avstånd, och rör inte andra. Nu när co-
ronaviruset härjar så får vi betydligt mindre 
beröring än vanligt.

Forskare på flera stora europeiska uni-
versitet, bland annat i München, Sorbonne 
i Paris och i nederländska Utrecht, vill nu ta 
reda på hur vi påverkas av detta.

Genom tre webbaserade undersökningar, 
där deltagare anmäler sig själva, hoppas fors-
kare kunna samla in data om vad den sociala 
och fysiska distanseringen gör med oss.

Undersökningarna handlar om beröring 
och välbefinnande, om huruvida den fysiska 
distanseringen är svårast när det gäller den 
sociala distanseringen och om social distan-
sering och livskvaliteten. TT  

Operationer av djur ställs in

Många djuroperationer ställs in då det nar-
kosmedel, propofol, som brukar användas 
behövs för att vårda coronapatienter, rap-
porterar Sveriges Radio Ekot.

–○Det har gjort att man måste prioritera 
och behandla akut sjuka djur och så får man 
skjuta upp en hel del andra ingrepp, säger 
Tove Särkinen, kommunikationsansvarig på 
Sveriges veterinärförbund, till radion.

Det handlar om ingrepp som kastrering 
och operation av ofarliga tumörer, men även 
ingrepp på tänder och i munhåla. TT  

Det är unge- 
fär tre veckor 
tidigare än  
vid förra sekelskiftet.
 
Didrik Vanhoenacker, jourhavande 
biolog på Naturhistoriska riksmuseet 

om att tiden mellan  
hägg 1 och syrén 2 är 
på gång att inledas. I år 
ovanligt tidigt, enligt 
Vanhoe nacker. TT

8 %
beräknas utsläppen av koldioxid  
minska med under 2020 jäm-
fört med förra året, enligt Inter- 
nationella energiorganisatio-
nen IEA. Det är en konsekvens 
av att den globala efterfrågan 
på olja, kol och gas störtdyker 
på grund av pandemin. TT  

Falsk Sverige-nyhet blir klickraket

Den ryskspråkiga nyhetssajten Haqqin har 
publicerat en artikel som går ut på att Sverige 
avstår kampen mot coronaviruset och att 
svenskarna har uppfattningen att viruset inte 
hotar människor, rapporterar SVT Nyheter.

Artikeln illustreras med sommarbilder 
från förra året och innehåller påstådda citat 
från triatleten Joanna Soltysiak, där hon 
uppmanar andra idrottare att komma till 
Sverige, eftersom alla sportevenemang pågår 
som vanligt. I artikeln berättar hon även om 
en smittad läkare som får fortsätta att jobba 
på sjukhuset.

Men Joanna Soltysiak har inte medverkat i 
någon intervju, skriver hon till SVT: ”Jag blev 
väldigt förvånad och var inte medveten om 
någon artikel. Jag har definitivt inte varit i 
kontakt med någon media.” TT  
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Coronakrisen riskerar att spä på 
oron hos en redan utsatt grupp. 
Psykologen Martin Forster ger 
här sina bästa tips om hur du kan 
stötta gymnasieungdomar som 
ser mörkt på framtiden.

○○Sveriges val att hålla grundskolor 
fortsatt öppna gör att de yngre bar-
nen är förhållandevis skonade från 
stora omställningar i vardagen. Det 
menar Martin Forster, legitimerad 
psykolog och forskare. Men för 
gymnasieeleverna är situationen 
en annan. Därför måste man som 
förälder vara beredd att stötta sina 
ungdomar i samband med de för-
ändrade vardagsrutinerna.

–○Det är viktigt att man som för-
älder är mer närvarande och kan 
hjälpa till med strukturen i varda-
gen. Det kan till exempel handla om 
att följa ett schema som man sedan 
hänger med i. Men det kan också bli 
en fallgrop om dagarna fylls av tjat. 
Det gäller att planera insatser till-
sammans med ungdomarna, säger 
Martin Forster.

Många unga har sitt första jobb 
inom restaurang- eller hotell, två 
av de branscher som drabbats allra 
hårdast av coronakrisen. I decem-
ber 2019 var antalet som varslades 

om uppsägning inom hotell- och 
restaurangbranschen 37 personer.  
I mars hade den siffran stigit till 
13○229 individer. Samtidigt har fi-
nansminister Magdalena Anders-
son (S) varnat för att den totala 
arbetslösheten kan stiga till 13,5 
procent. 

–○Gymnasieungdomar är hårt 
drabbade av psykisk ohälsa. Det 
har man kunnat koppla till oro inför 
framtiden och för hur man ska lyck-
as i livet. Nu går vi en osäker fram-
tid till mötes med prognoser om 
hög arbetslöshet, vilket jag tror kan 
göra att den här gruppen drabbas 
ännu värre, säger Martin Forster.

Han konstaterar att  den nuvarande 
situationen är en realitet snarare 
än ett pessimistiskt scenario, vil-
ket kan göra den extra knepig att 
hantera från ett föräldraperspektiv. 
Forskning visar att prestationskrav 
och stress är riskfaktorer för ökad 
psykisk ohälsa, precis som oro inför 
framtiden. Det gör behovet av stött-
ning från vuxna extra stort, enligt 
honom.

–○Men man bör försöka hjälpa 
ungdomarna i det här fallet genom 
att inte ha blicken så långt in i fram-
tiden. Det gäller att inte vara över-

Sverige går samman.

”Viktigt att lyssna på ungas oro” 

drivet peppig utan lyssna på bar-
nets oro samtidigt som man hjälper 
med ett lite kortare perspektiv. Man 
kan diskutera andra möjligheter 
om ens barn inte får något sommar-
jobb, och tillsammans göra konkre-
ta planer utifrån det.

Det är också viktigt att se till att 
ungdomar, om möjligt, inte avskär-
mar sig helt från sociala samman-

hang under krisen, menar Martin 
Forster. De rådande restriktioner-
na innebär inte heller att man bör 
sluta umgås med sina vänner. Så 
länge man ser till att hålla avstånd 
och är noggrann med säkerheten 
anser han att sådana aktiviteter 
ska uppmuntras. Som förälder kan 
man hjälpa till med skjuts eller bistå 
med kreativa idéer kring hur ung-
domarna kan fortsätta träffas.

–○Många har redan ett stort um-
gänge online som de kan fortsätta 
interagera med. Men efter ett tag 
upplever de ofta att det är trist att 
inte göra saker med kompisar ute. 
Man kanske inte bara vill fika och ha 
picknick med familjen hela tiden. 
Då kan man som förälder till exem-
pel synka utomhusaktiviteter med 
andra föräldrar och därigenom se 
till att ungdomarna fortsätter ses.
Vad är det största misstaget man 
som vuxen tenderar att göra i 
sådana här situationer?

–○Det är nog instinkten att enbart 
peppa när ett barn uttrycker oro, 
vilket leder till att man inte lyssnar 
på vad barnet säger. Då blir pep-
pandet ofta kontraproduktivt.

Niklas Weimer
niklas.weimer@dn.se

Om
/Sverige går samman

Under initiativet  
#sverigegårsamman samlar 
DN berättelser om ett sam-
hälle som håller ihop trots 
isoleringen  och smittorisken. 
Har du goda exempel på hur 
människor hjälps åt och får var-
dagen att fortskrida? Mejla till  
sverigegar samman@dn.se

dn.se/om/ 
sverige-gar-samman

+ Följ ämnet

Det är viktigt att 
man som förälder 
är mer närvarande 
och kan hjälpa till 
med strukturen  
i vardagen.
Martin Forster, psykolog

Foto: Daniel Costantini

EXTRA ÖPPET IDAG 4/5 TILL KL. 20
SISTA CHANSEN ATT FYNDA PÅ VÅR STORA SEASON SALE! VÄLKOMMEN.

DELBETALA I 10 MÅN HELT UTAN RÄNTA ELLER AVGIFT NÄR DU HANDLAR FÖR MINST 2.000·*

Dekorationsbelysning Andres i svart metall med 
solcell 127· (159·) Taklampa Macy i metall, mässing-
finish, rökfärgat glas 639· (799·)

127·
(159·)

SISTA  
CHANSEN!

20%
PÅ ALL 

BELYSNING
***

639·
(799·)

10.496·
(13.995·) 1.050·/MÅN*

3-sits soffa Madison i tyg Orinocco dark grey med armstöd A, 
runda svarta ben, B 226, D 102, H 85 cm 10.496· (13.995·)

 25%
PÅ MADISON 

SOFFSERIE I TYG 
CAREX &  

ORINOCCO 

13.495·
(26.990·)
INKL. BÄDDMADRASS 
1.350·/MÅN*

16.995·
(33.990·)
INKL. BÄDDMADRASS 
1.700·/MÅN*

Kontinentalsäng Björkenäs i tyg Villa 2 antracit med bäddmadrass 
Björkenäs och ben, 180x200 cm 13.495· (26.990·) Huvudgavel Björkenäs 
slät 3.495· (4.495·)

SISTA  
CHANSEN!

HALVA 
PRISET!

SISTA  
CHANSEN!

HALVA 
PRISET!

Kontinentalsäng Björkenäs Comfort i tyg Villa grå, bäddmadrass Comf/Excl och ben, 
180x200 cm 16.995· (33.990·) Huvudgavel Björkenäs Pikerad L 4.995· (6.995·)

Sista chansen! Sista chansen!

Trädgårdsbord Modena i grått konstträ, vitlackerad aluminium, L 160, B 92, 
H 72 cm 2.995· Trädgårdsstol Capri med sits/rygg i grå elastisk textilväv 799· 
Paketpris 5.495· (6.191·)

20% 
I VÄRDECHECK 

VID KÖP AV 
UTEMÖBLER FÖR 

MINST 2.000·
****

PAKETPRIS

5.495·
(6.191·) 
550·/MÅN*

VÄRDECHECK

1.099·
****

LÄS MER PÅ 
MIO.SEDESSUTOM FRI HEMLEVERANS VID KÖP AV UTEMÖBLER FÖR MINST 7.995·. GÄLLER FÖR DIG SOM ÄR ELLER BLIR MEDLEM.**

Barkarby Enköpingsv. 29. 08-586 337 00. Mån-fre 11-20. Lör 10-18. Sön 11-18. Extra öppet 4/5 11-20. Bromma Gårdsfogdev. 8. 08-445 16 00. Mån-fre 10-19. Lör 10-18. Sön 11-18. Extra öppet 4/5 10-20. Handen Nynäsv. 3 B. 08-745 74 20. 
Mån-fre 10-19. Lör 10-18. Sön 11-18. Extra öppet 4/5 10-20. Kungens Kurva Dialogg. 4. 08-586 336 00. Mån-fre 11-20. Lör-sön 11-19. Extra öppet 4/5 11-20. Stockholm City Sveav. 20. 08-545 227 00. Mån-fre 11-19. Lör 11-17. Sön 12-17. 
Extra öppet 4/5 11-20. Södertälje Genetaleden 7. 08-409 130 10. Mån-fre 10-19. Lör 10-17. Sön 11-17. Extra öppet 4/5 10-20. Täby Fogdev. 4. 08-544 449 50. Mån-fre 10-19. Lör 10-17. Sön 11-17. Extra öppet 4/5 10-20. 
Upplands Väsby Stockholmsv. 35. 08-684 445 00. Mån-fre 10-19. Lör 10-17. Sön 11-17. Extra öppet 4/5 10-20. Värmdö Gustavsbergsv. 30. 08-599 066 30. Mån-fre 10-19. Lör 10-17. Sön 11-17. Extra öppet 4/5 10-20. 
*Läs mer på mio.se **Fri hemleverans (brons) gäller inom butikens leveranszoner på överenskommen dag, gäller nybeställningar. ***Gäller ej ljuskällor. ****Gäller nybeställningar av utemöbler för minst 2.000· t.o.m. 4/5. 
Värdechecken motsvarar 20% av köpesumman, kan ej användas som betalning av utemöblerna. Erbjudandena gäller t.o.m. 4/5 och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation 
för slutförsäljning och ev. tryckfel. Mer info på mio.se
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Två år har gått sedan program-
mering skrevs in i skolplanen. 
Nu visar en undersökning från 
Lärarnas riksförbund att sju av 
tio lärare känner sig osäkra på 
att undervisa i ämnet. 

– Fortbildningen brister full-
ständigt, säger fackförbundets 
ordförande Åsa Fahlén.

○○ I mars 2017 presenterade rege
ringen en ny läroplan. Elevernas 
digitala kompetens skulle stärkas 
och obligatorisk undervisning i 
programmering infördes från års
kurs ett. Dåvarande bostads och 
digitaliseringsminister Peter Eriks
son (MP) beskrev förändringen som 
ett litet men viktigt steg framåt. 

–○Skolan måste bli bättre på att 
ge eleverna förutsättningar för att 
fungera som medborgare i en tid 
när digitaliseringen förändrar sam
hället, arbetsmarknaden och våra 
sätt att leva och vara, sade minis
tern i samband med att läroplanen 
presenterades. 

Lärarnas riksförbund gick snabbt 
ut med en varning för att regering
en gick för fort fram. Risken var stor 
att lärare inte skulle hinna skaffa sig 
den kompetens som krävdes innan 
den nya läroplanen började gälla 
året därpå, enligt fackförbundet. 

–○Det är inte rimligt att staten fat
tar beslut om ett nytt kompetens
område utan att först försäkra sig 
om lärarnas kunnande, säger Åsa 
Fahlén, ordförande i Lärarnas riks
förbund. 

Nu har fackförbundet  låtit 559 ma
tematiklärare i grund och gym
nasieskola svara på frågor om hur 
säkra de känner sig på att undervisa 
i de olika moment som ingår i pro
grammeringsundervisningen. Re
sultatet visar att 72 procent av lärar
na i grundskolan känner sig ganska 
eller mycket osäkra på att undervisa 
i att skapa och använda algoritmer. 
Det är en någon mindre andel än de 
80 procent som valde samma alter
nativ vid en undersökning år 2017.

Osäkerheten hos lärarna är störst 
när det kommer till att skapa, testa 
och förbättra algoritmer. 

Här svarar 79 procent av lärarna 
att de är ganska eller mycket osäk
ra. Endast 4 procent av lärarna upp
ger att de känner sig mycket säkra 
på att undervisa om detta. 

Åsa Fahlén säger att  resultatet 
innebär att elever inte får den ut
bildning som de har rätt till. För 
lärarna medför det ökad stress att 
inte leva upp till kraven i kurs och 
ämnesplanerna.

–○Lärarna riskerar att tvingas 
improvisera och undervisa i något 
som de är osäkra på, säger hon. 

Ordföranden i fackförbundet 
säger att undersökningens resultat 
är anmärkningsvärda och menar 
att en del av förklaringen är brister 
i ansvarsfördelningen mellan stat 
och kommun.

–○Staten beslutar om en reform, 
kommunerna ska verkställa. Men 
lärarna hamnar i kläm när fortbild

Skolan.

Många lärare känner sig osäkra på 
att undervisa i programmering

Många lärare känner sig osäkra 
på att undervisa i programme-
ring, men i Stenungsunds kom-
mun erbjuds lärare utbildning på 
ett it-företag. 

○○Saga Karsberg gick i årskurs 6 när 
hon hade sin första lektion i pro
grammering. Då lärde hon sig att få 
en så kallad microbit, en enkel ver
sion av en dator, att tända lampor i 
en viss ordning. 

–○Det var svårt i början, men se
dan fattade man grejen. Det är som 
att skriva en lista. 

Nu går hon i årskurs 9  på Ste
nungskolan och försöker få en 
robot på hjul att rita olika geome
triska figurer. En perfekt cirkel går 
bra, men att ändra storleken på den 
är svårare. Emma Landgren i paral
lellklassen knäckte nyligen koden. 

–○Jag fick det att funka en gång. 

Men att göra en likadan cirkel igen 
går inte, säger hon.

I Stenungsund är itföretaget Ho
gia med 600 anställda en av kom
munens största arbetsgivare. Här 
jublade personalen när program
mering infördes i grundskolans lä
roplan år 2018. 

–○Vi var med och lobbade för att 
det skulle bli så. Programmering 
finns i allt, säger Eva Falk, som är 
ansvarig för företagets utbildnings
verksamhet Hogiainstitutet.

Alla delade inte glädjen  över för
ändringen. Lärarnas Riksförbund 
varnade för att regeringen gick för 
fort fram och att lärare inte skulle 
hinna skaffa sig den kompetens 
som krävdes för att kunna under
visa i ämnet.

Knappt två år efter att ämnet 
skrevs in i skolplanen visar en un

dersökning från fackförbundet att 
sju av tio lärare som undervisar i 
matematik i grundskolan känner 
sig osäkra på att lära ut flera av de 
moment som ingår i programme
ringsundervisningen.

Ordföranden  i Lärarnas Riksför
bund, Åsa Fahlén, säger att hon 
ser positivt på samarbetet mellan 
itföretaget och skolan i Stenung
sund, förutsatt att utbildningen 
är kvalitetssäkrad. Det är upp till 
staten och skolans huvudmän att 
ta ansvar för att undervisningen 
är likvärdig runtom i landet, säger 
ordföranden.

–○Då det står angivet i läropla
nerna är det helt nödvändigt att 
kompetensen finns överallt på 
alla skolor och hos lärare som be
rörs. Här kan vi alltså inte luta oss 
tillbaka och glädjas åt olika lokala 
initiativ. Det behövs betydligt mer, 
säger hon.

På Stenungskolan hjälper mate
matik och teknikläraren Magnus 
Rönnberg eleverna att lära sig grun
derna i programmering. Han tyck
er att det är roligt att se elevernas 
framsteg, men är medveten om att 
ämnet är en utmaning för många 

Här utbildas lärarna  
av ett lokalt it-företag

Fakta. Digital kompetens

I läroplanen för grundskolan som 
började gälla den 1 juli 2018 finns 
ett stärkt fokus på digital kompe-
tens. Bland annat ska eleverna:

○○Lära sig hur entydiga steg-
visa instruktioner kan konstrueras, 
beskrivas och följas som en grund 
för programmering. (Matematik, 
årskurs 1-3).

○○Lära sig hur information i digitala 
medier kan styras av bakomliggande 
programmering. (Samhällskunskap, 
årskurs 7-9).

○○Styra egna konstruktioner eller 
andra föremål med programmering 
(Teknik, årskurs 4-6).

Niondeklassaren Saga Karsberg och läraren Magnus Rönnberg träffar Eva Falk och hennes kollegor på it-företa-
get Hogia, vars kontor ligger ett stenkast från Stenungskolan.  Foto: Emelie Asplund 

Emma Landgren och Saga Karsberg 
går i 9:an på Stenungskolan. De 
har konstruerat och programmerat 
varsin robot som kan rita geome-
triska figurer. 

Fakta. Så fungerar ritroboten

Eleverna använder en dator för att 
programmera en så kallad micro:bit. 

De programmerade instruktionerna 
förs vidare till robotens styrservo.

Ett batteri får hjulen att rulla  
och roboten att röra sig framåt. 
Programmeringsspråket som  
används är java-script, oftast så 
kallat block-java. 

Robotens servon 
styrs med paus-
block, antingen 
för en sträcka 
eller för en vinkel. 
Exempelvis – ett 
tryck på knapp A 
får roboten att 
röra sig framåt i 
ett visst antal millisekunder, stanna 
och svänga. Vinkeln styrs av angiven 
tid i paus-blocket. 

På så sätt ritar roboten olika geo-
metriska figurer beroende på hur 
eleverna programmerat den. 

ningen brister fullständigt, säger 
Åsa Fahlén.

Sedan den nya läroplanen pre
senterades har Skolverket tagit 
fram webbkurser och videoklipp 
som stöd för lärare som ska under
visa i programmering. Internetstif
telsen har tagit fram en lektions
bank som är gratis att ta del av på 
nätet. 

Det har inte räckt,  anser Lärarnas 
Riksförbund, som nu vill se att sta
ten genomför en satsning på vida
reutbildning i programmering likt 
det så kallade Matematiklyftet som 
påbörjades 2012. 

Vidareutbildningen i matematik 
omfattade 35○000 lärare och inne
bar en statlig investering på 650 
miljoner kronor.

DN har sökt utbildningsminister 
Anna Ekström (S), som avböjt att ge 
en kommentar.

Lovisa Herold
lovisa.herold@dn.se

lärare. De som undervisar i teknik 
har ett visst försprång, tror Magnus 
Rönnberg.

–○Här är det lättare att väva in 
programmering i undervisningen. 
I andra ämnen finns det nog en viss 
osäkerhet kring hur man ska få in 
det på ett meningsfullt sätt.

Saga Karsberg  funderar på hur hon 
ska få sin trekantiga robot att hålla 
balansen. Kanske ska den få ett ex
tra stödhjul. Hon gillar att testa sig 
fram och att jobba med robotens 
konstruktion. Efter sommaren pla
nerar niondeklassaren att börja på 
ett fyraårigt gymnasieprogram som 
ger möjlighet till praktik på Hogia. 
Ett tecken på att itföretagets för
hoppningar om att det nya skoläm
net skulle locka fler till branschen 
infriats. 

Bland Saga Karsbergs klasskom
pisar går åsikterna om programme
ringsundervisningen isär. 

–○De som inte tycker att det är så 
kul med teknik tycker att det blir 
lite väl mycket av det i skolan, säger 
Saga Karsberg.

Lovisa Herold
lovisa.herold@dn.se

72%
... av lärarna i grundskolan känner 
sig ganska eller mycket osäkra på att 
undervisa i att skapa och använda 
algoritmer, visar den undersökning 
som Lärarnas riksförbund låtit göra._
Lärarna riskerar att 
tvingas improvisera 
och undervisa i något 
som de är osäkra på.
Åsa Fahlén, ordförande 
i Lärarnas riksförbund, 
kommenterar resultatet 
av undersökningen.

Emma Landgren 
med sin ritrobot.
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Soweto. Smittspridningen i Sydafrika är större nu än när landet i slutet  
av mars stängde stora delar av samhället. 

Trots det ska man lätta på restriktionerna – för att rädda ekonomin. 
– Det finns inga jobb. Ingen får någon lön, det finns inga inkomster 

kvar här, säger Phumzile Sibisi, en av många sydafrikaner som drab-
bats hårt under coronakrisen.

Coronakrisen.

Ekonomisk press 
tvingar Sydafrika 
att öppna trots 
ökad smitta

77-åriga Violet Peter 
berättar att de bara 
har en toalett på åtta 
familjer i grannskapet. 
Det är därför svårt att 
rätta sig efter instruk-
tionerna som ska minska 
smittspridningen.  

○○Smittan dröjde sig kvar i Kina och 
Sydkorea innan den tog sig till Euro-
pa, och när den härjade som värst 
i Italien, Frankrike och Spanien 
kunde den ännu betraktas som ett 
fenomen som drabbade den rikare 
norra delen av världen. Men de afri-
kanska regeringarna anade att de 
inte skulle skonas. När så de första 
fallen dök upp i Sydafrika, och det 
stod klart att landet kunde drabbas 
hårdare än sina grannländer, agera-
de president Cyril Ramaphosa be-
stämt. Han skulle inte göra om sin 
företrädares misstag med ett annat 
virus, hiv. 

–○Vår analys visar att vi omedel-
bart och dramatiskt måste svara på 
detta. Utan bestämt agerande kom-
mer antalet smittade att öka fort 
från ett par hundra fall till tiotusen-
tals, och inom ett par veckor hund-
ratusentals. Detta är extremt farligt 
för en befolkning som vår, som 
har ett stort antal människor med 
nedsatt immunförsvar på grund av 
hiv och tuberkulos och höga nivåer 
av fattigdom och felnäring, sade 
Rama phosa i sitt tal den 23 mars. 

Hivepidemin är ett trauma i Syd-
afrikas moderna historia. Den ny-
blivna demokratin fick en chock 

på slutet av 1990-talet då hiv slog 
till med full kraft. Dåvarande pre-
sidenten Thabo Mbeki förvärrade 
läget genom sin oförmåga att agera. 
I avvägningen mellan folkhälsa och 
ekonomi offrades bromsmediciner-
na, som då var mycket dyra, vilket 
fick förödande effekter. 

Nu meddelade Ramaphosa i sitt 
tv-sända tal att stora delar av sam-
hället skulle stängas, och fyra dagar 
senare stannade Sydafrika, bokstav-
ligt talat. Gränser, skolor, restau-
ranger – allt stängdes och bara livs-
medelsbutiker kunde hålla öppet. 
På gatorna patrullerade kravallpolis 
med uppbackning av militärer. 

Ramaphosa var inte  den enda afri-
kanska ledaren som agerade fort. 
En lång rad länder införde vid un-
gefär samma tidpunkt liknande res-
triktioner. Ghanas president Nana 
Akufo-Addo sammanfattade tanke-
gångarna bakom strategin i ett tal 
den 27 mars: 

–○Vi vet hur vi återupplivar en 
ekonomi. Vad vi inte vet är hur man 
återupplivar en avliden person, 
sade han.

En dryg månad senare är frågan 
om det går att återuppliva ekono-
mierna i Afrika. Oljeproducenter 
som Nigeria, Ghana och Angola be-
finner sig i fritt fall. Sydafrika, vars 
ekonomi är betydligt mer diversi-
fierad och utvecklad, har ett lika 
förödande facit. Landets valuta har 
nedgraderats till skräpstatus, det 
86-åriga flygbolaget South African 
Airways har gått i graven och pre-
sidenten har tvingats sjösätta ett 
räddningspaket värt 300 miljarder 

JOHANNESBURG

Erik Esbjörnsson
DN:s korrespondent
erikesbjornsson@gmail.com

Bonden Tim Abaa i 
Orange Farm söder om 
Johannesburg är starkt 
kritisk till regeringens 
strategi som han menar 
var oplanerad.  

Valentine Theko säger 
att det är omöjligt att 
hålla på distansering när 
hela familjen bor i ett 
rum. Hennes son Sam 
Moloi har blivit arbets-
lös under krisen.  
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Läs mer: Ny lag ska  
ge bönder större  
makt mot livsmed-
elshandlare. 
Ekonomi 16

Coronakrisen.

Fakta. Fem  
steg till normalt 
samhällsliv

Sydafrika hade på 
lördagen totalt 6 336 
bekräftade fall av 
covid-19. Totalt har 
123 personer avlidit 
av sjukdomen. Landet 
stängde stora delar av 
samhället den 27 mars 
men regeringen har nu 
lanserat en femstegs-
skala för återgång till 
ett normalt samhällsliv. 

Den 1 maj gick hela 
landet ned till nivå 4 
vilket innebär att sko-
lorna ska öppnas och 
människor ska tillåtas 
att röra sig inom sina 
bostadsorter. Fysisk 
träning i närområdet 
är nu tillåten. Tills 
vidare är alla resor 
mellan olika provinser 
förbjudna. Först vid 
nivå 1 väntas gränserna 
öppna på nytt. 
Källa: DN, Sydafrikas 

 hälsoministerium

I korthet.

kronor för pengar som inte finns 
utan måste lånas. Om hålet i natio-
nalräkenskaperna bara kommer att 
skönjas på sikt har de privatekono-
miska följderna blivit omedelbara 
för miljontals människor. 

– Det finns inga jobb. Ingen får 
någon lön, det finns inga inkomster 
kvar här. Det har blivit för strikt och 
vi kan inte fortsätta såhär, säger 
Phumzile Sibisi, en av många syda-
frikaner som drabbats hårt under 
den senaste tiden. 

Hon bor i Orange Farm, ett ny-
byggarsamhälle söder om metro-
polen Johannesburg. Bortom de 
gräsklädda kullarna i norr börjar 
förstaden Sowetos bebyggelse och 
i söder breder storjordbruken, som 
drivs av vita storgodsägare, ut sig. 
På kullarna har invånarna byggt 
enkla skjul i korrugerad plåt och 
försökt odla bland annat sallad, 
morötter och kål på sina tomter. Fa-
miljerna har flytt storstadens misär 
och hoppas att barnen på landet 
inte ska tvingas växa upp omgivna 
av droger och kriminalitet. 

Men just nu är läget  förtvivlat i 
grannskapet. Sibisi har nyss fått ett 
matpaket som delats ut av en lokal 
bonde, men hon har inte sett de 
matransoner som utlovades av re-
geringen när de började stänga ned 
landet. Ännu, ska sägas, är stödet 
massivt för president Ramaphosa 
som i likhet med andra sittande 
statschefer sett förtroendesiffrorna 
stiga under krisen. Men invånarna 
i Orange Farm klagar på att de sett 
det ekonomiska bakslaget men har 
svårt att följa de hälsomässiga råd 

som pumpats ut i alla kanaler sedan 
början av mars. En av dem som kla-
gar är 77-åriga pensionären Violet 
Peter. 

– Hur ska vi tvätta händerna när vi 
inte har rinnande vatten? Vi har en 
toalett här, och den delas av, få se nu. 

Hon pekar mot grannhusen när 
hon räknar hushållen. 

– Åtta familjer, på en toalett. 

Hennes granne,  Sam Moloi, försör-
jer sig själv och sin mamma Valen-
tine Theko på inkomsterna från 
ströjobb i byggbranschen och repa-
rationer av hemelektronik. Han har 
inte fått någon inkomst på snart två 
månader. Mamman klagar på att de 
har fått informationspamfletter om 
viruset, men inga matpaket. 

– Vi vet inte var i systemet maten 
har fastnat. Sedan säger de till oss 
att ägna oss åt social distansering, 
men hur ska det gå till när hela fa-
miljen bor i ett rum? 

Bonden som hjälpt dem med mat 
under de senaste veckorna, Tim 
Abaa, driver ett jordbruk på sex 
hektar ett stenkast från samhället. 
När regeringen inte levererat har 
han själv tagit initiativet och de-
lat ut maten han tidigare sålde till 
restauranger i stan. Abaa är starkt 
kritisk till regeringens strategi som 
han menar var oplanerad. 

– Man agerade bara för att andra 
gjorde det. Men jag menar att stäng-
ningen var fel, de skulle ha väntat 
och använt tiden till att planera.  
I stället har de nu hamnat i ett läge 
där de tvingas lätta på restriktioner-
na för att människor är desperata. 
Ekonomin har stannat helt och 

matpriserna har skjutit i höjden. 
Sydafrika lättade på fredagen på 

restriktionerna genom att trappa 
ned från nivå 5 till nivå 4 på en fem-
gradig skala som beskriver vägen 
tillbaka till normalitet. Nivå 4 tillå-
ter vanliga butiker att hålla öppet, 
men på lördagen var det i stort sett 
bara kläder för den annalkande 
vintern som efterfrågades bland 
kunderna som köade i Maponyagal-
lerian i centrala Soweto. Och mat.

– Vi är ute och handlar för att bus-
sarna nu går under hela dagen så 
det är lite lättare. Men det blir inte 
annat än mat för vi har inga pengar, 
säger Merapelo, en kvinna som ta-
git sig till gallerian tillsammans med 
sin syster. 

Hon tror inte att  folk kan hantera 
skillnaden mellan nivå 4 och nivå 5 
och är rädd för att smittspridningen 
tar fart igen. 

– Det är för tidigt, säger hon. 
På lördagen meddelade reger-

ingen att man upptäckt totalt 6 336 
fall av covid-19 i landet, en ökning 
med 385 fall, eller sex procent, mot 
föregående dag vilket är samma 
ökningstakt som gällt under den 
senaste veckan. 

– Vi har flera hundra nya fall varje 
dag och spridningen är hög. Men 
de var tvungna att lätta på restrik-
tionerna, annars hade invånarna 
i kåkstäderna börjat göra uppror. 
Det ekonomiska trycket har blivit 
för stort, säger Tim Abaa på telefon 
från Orange Farm. 

– Så alla är ute och hamstrar mat 
och smittspridningen lär väl öka och 
då är vi snart tillbaka på nivå 5 igen. 

Jordskalv 
 utanför  
Puerto Rico

Puerto Rico. Ett 
jordskalv ägde  
på söndagen rum 
utanför Puerto Ricos 
södra kust, medde-
lar USA:s geologiska 
myndighet USGS.

Skalvets magnitud 
uppmäts till 5,5 och 
flera mindre efter-
skalv har noterats.

Inga dödsfall 
rapporteras, men 
flera bostadshus i 
staden Ponce ska ha 
skadats. TT  

Flygresenärer erbjuds coronatest

Österrike. Wiens internationella flygplats 
Schwechat erbjuder från och med i dag, 
måndag, ankommande passagerare covid-
19-test. Den som testas negativt slipper 
Österrikes krav på 14 dygns karantän.

Testet kostar 190 euro per person, och kan 
även tas av avresande passagerare, för att 
underlätta inresa i andra länder. Resultatet 
kommer efter några timmar. TT-Reuters  

Många av Irans moskéer får öppna från 
och med måndagen, meddelar president 
Hassan Rouhani. Men han påminner om 
att hålla avstånd, och att öppnandet efter 
virusnedstängningen bara tillåts i lågrisk-
områden.

 ○– Socialt avstånd är viktigare än kollektiv 
bön, säger han, och förklarar att enligt islam 
är säkerheten överordnad regeln att be i 
moskén. Iran stängde i mars mycket av sam-
hället för att hejda coronaepidemin. Men 
redan den 11 april började restriktionerna 
mjukas upp för affärer och företag.

Enligt officiella siffror har Iran passerat 
kulmen på virusspridningen, men många 
befarar att regimen skönmålar utvecklingen.

Officiellt har 6 203 personer avlidit i sviter-
na av sjukdomen, medan oppositionella grup-
per anger dödssiffror på uppemot 40 000. 
Om det sistnämnda antalet är närmare 
sanningen så kan Iran vara näst värst drabbat 
i hela världen, efter endast USA. TT-AFP

Rouhani: Moskéer 
ska öppna – men 
håll avstånd

18 misstänkta 
 islamister 
 dödade

Egypten. Säkerhets-
styrkor har dödat 18 
misstänkta islamis-
ter i en eldstrid i den 
oroliga norra delen 
av Sinaihalvön.

Operationen 
genomfördes sedan 
underrättelser 
inkommit om att 
”terroristelement” 
uppehöll sig i en 
bostad i staden 
Bir al-Abd, där de 
planerade fientliga 
handlingar. TT-AFP  

Fler förgiftade av virustvätt

Coronaviruset. Användandet av desinfek-
tionsmedel under pandemin har ökat antalet 
förgiftningsfall i USA med drygt 20 procent, 
enligt det amerikanska smittskyddsinstitutet 
CDC. Ofta handlar det om att olika rengörings-
medel blandas på ett felaktigt sätt, vilket resul-
terar i giftiga gaser. En kvinna ska exempelvis 
ha rengjort matvaror med en blandning av 
blekmedel och vinäger, vilket gav upphov till 
klorgas som skadade hennes lungor. TT  

70 000
boende har tvingats lämna sina hem sedan 
en stor damm vid Sardobareservoaren i 
Uzbekistan brustit. Delar av dammväggen 
brast på fredagen, men omfattningen på 
katastrofen blev tydlig först under lördagen. 
Omkring 50 personer vårdas på sjukhus och 
600 hem har översvämmats. TT-AFP-Interfax
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Fakta. 7 000 
 kvinnor och 
flickor fördes bort

Sommaren 2014 
utropade IS allerhög-
ste ledare Abu Bakr 
al-Bagdadi ett kalifat 
i Syrien och Irak, efter 
terrorrörelsens våld-
samma framfart där de 
tog över bland annat 
provinshuvudstaden 
Raqqa i Syrien och 
Iraks näst största stad 
Mosul. 

Samma år mördade 
IS tusentals yazidier i 
Sinjar i Irak, och 7 000 
flickor och kvinnor för-
des bort av IS-milis och 
utsattes för sexuell 
tortyr och slaveri.
I maj 2019 betraktades 
terrorrörelsen som be-
segrad, när kurdledda 
SDF-styrkor slog ut 
IS i deras sista fäste, 
al-Baghuz i sydöstra 
Syrien. ”Kalifen” al-
Bagdadi sprängde sig 
själv till döds när han 
spårades upp av ame-
rikanska specialstyrkor 
i syriska Idlib den 27 
oktober 2019.

S
cenen utspelades i slutet på april 
i en rättssal i tyska Frankfurt am 
Main i delstaten Hessen. Den kort-
vuxne 37-årige mannen är klädd i en 
spräcklig skjorta. På vänster hand-
led bär han en billig överdimensio-

nerad klocka med vitt armband.
Vi tittar extra noga på dessa detaljer eftersom 

37-åringen döljer ansiktet med en pärm.
Mannen kommer från Irak. För fem år sedan 

tillhörde han IS. På den tiden betraktades terror-
sekten som en närmast oövervinnerlig mördar-
maskin.

I dag står den tidigare IS-medlemmen åtalad 
för delaktighet i folkmord och i människohan-
del. Av åtalet framgår att mannen sommaren 
2015 kedjade fast en femårig yazidisk flicka ut-
omhus, i ökenhet sol. Han misstänks ha låtit den 
lilla flickan långsamt törsta ihjäl.

Det inträffade i Falluja i Irak, vid huset där IS-
mannen bodde med sin tyska fru. Flickans mam-
ma, hållen som slav av paret, hörde maktlös sin 
dotters gråt.

Den 37-årige mannen är under rättsprocessen 
anonymiserad och går under namnet Taha al-J. 
Han var en av terrorsekten IS hantlangare och 
hade förtroendeposter på mellannivå i det ”kali-
fat” som terrorsekten försökte etablera i Irak och 
i Syrien.

Men nu är kalifatet krossat och rättvisan har 
hunnit ikapp både Taha al-J och hans tyska 
fru, som står inför rätta i en separat rättegång  
i München. Hon identifieras som Jennifer W. 

Det är första gången någon ställs till ansvar för 
det folkmord som IS begick mot den yazidiska 
minoriteten i Irak.

Att IS-paret åtalas i Tyskland  är möjligt tack vare 
principen om universell jurisdiktion; ett redskap 
som ger en utländsk stat rätt att pröva allvarliga 
internationella brott oavsett var de är begångna. 
Rättegången väntas pågå till i slutet av septem-
ber.

Vi backar till 2014, IS absoluta storhetstid.  
I början av det året hade IS tagit kontroll över 
den syriska provinshuvudstaden Raqqa, liksom 
Falluja, den största staden i Anbarprovinsen i 
Irak. Sommaren 2014 erövrades Iraks näst störs-
ta stad, Mosul, i en blixtattack.

På sensommaren fortsatte IS mot de kurdiska 
delarna av Irak. På uppmarschvägen mot kurd-
områdena ligger Nineveprovinsen, hem för mer-
parten av Iraks yazidier.

Etniskt sett är yazidierna kurder, men de har 
en egen religion. Den är äldre än islam och har 
inslag av både kristendom, judendom och mys-
ticism. 

Yazidierna utgör en liten skärva i Mellan-
österns stora befolkningsmosaik. Någonstans 

Folkmordet på yazidierna.

5-åriga flickan lämnad 
att dö i ökenhettan – nu 
åtalas IS-terroristen

En 37-årig IS-terrorist anklagas för att ha kedjat fast 
en femåring i brännande sol och låtit henne dö. Taha al-J, 
som han kallas, står åtalad för folkmord mot den yazidiska  
minoriteten i Irak. Rättegången är den första i sitt slag.

mellan 200 000 och 300 000 av dem lever i Irak. 
Yazidierna har varit särskilt utsatta för IS hat 

och intolerans. Hatet mot ”otrogna” är framträ-
dande inom IS ideologi. Som otrogna räknas alla 
som inte omfattar deras extrema form av sunni-
islam. IS gjorde inte någon hemlighet av att de 
tänkte utrota och förslava yaziderna. 

När IS-terroristerna drog fram över yazidier-
nas hjärtland i norra Irak sommaren 2014 dö-
dade de tusentals män.

Yazidiska pojkar fördes bort för att under 
tvång drillas till IS-soldater. Flickor och kvinnor 
kidnappades och såldes som slavar. De utsat-
tes också för massvåldtäkter och sexuell tortyr. 
Sommaren 2016 slog en FN-utredning fast att IS-
förföljelsen mot yazidier utgör ett folkmord. 

Men vägen fram till att lagföra misstänkta har 
varit mödosam. Om det inte vore för ett mycket 
omaka kvinnopar hade nog övergreppen mot 
yazidier glömts och gömts undan, som ett av 
många dåliga samveten som världssamfundet 
dras med.

Men en brittisk-libanesisk societetsadvokat 
och en yazidisk bondflicka ville annorlunda. 
Nadia Murad var 20 år när IS-styrkor omringade 
hennes hemby Kocho i norra Irak i början av au-
gusti 2014. 

Sex av Nadias bröder och styvbröder  sköts på 
fläcken. Unga kvinnor, som Nadia Murad, be-
traktades som sabaya, mänskligt krigsbyte. Hon 
fördes till Mosul där hon hölls fången hos en IS-
man. I fångenskapen misshandlades hon grovt 
och utsattes för upprepade våldtäkter. 

Efter tre månader lyckades Nadia Murad fly. 
Nadia Murad har kommit att bli en interna-

tionell ambassadör både för sexuellt våld i krig 
och för yazidiernas lidanden. Vad driver henne? 
 Yazidismen är en mycket kysk religion, omra-
mad av stränga moralregler. Att som Nadia vitt-
na inför hela världen om hur hon blivit sexuellt 
skändad kräver mycket mod och stor självöver-
vinnelse. 

Kampen har belönat henne med 
Nobels fredspris (2018) men också 
kostat på. Där Nadia Murad står i ta-
larstolar inför FN- och EU-försam-
lingar eller intervjuas i tv-studior 
verkar hon alltid vilja vara någon 
annanstans. Aldrig någonsin ser 
hon glad ut.

– Jag vill egentligen bli damfrisör-
ska, undslapp hon sig en gång.

Men för yazidierna har Nadia 
Murads kamp betytt mycket. En 
som fångats av Nadias skakande 
vittnesmål är Amal Clooney, en 
jurist med meriter från Internatio-
nella brottmålsdomstolen i Haag.

Hon är också gift med George Clooney, en av 
världens rikaste skådespelare. Och hade därmed 
kunnat leva ett bekymmerslöst jetsetliv. I stället 
beslöt Amal Clooney att ta sig an yazidiernas öde 
i allmänhet och Nadia Murads i synnerhet.

I september 2016 fick Amal Clooney chansen 
att tala inför FN-organet Unodoc i New York. I ta-
let uttryckte hon äkta förtvivlan över trögheten 
i FN-systemet, att ingen ville gå till botten med 
de vidriga kränkningarna av det yazidiska folket.

I dag, tre och ett halvt år senare, väntar Cloo-
ney, Murad och det yazidiska folket fortfarande 
på att deras önskan ska gå i uppfyllelse: en in-
ternationell krigsförbrytarprocess mot IS-böd-
larna, i stil med Nürnbergrättegångarna som 
dömde de nazistiska krigsförbrytarna efter an-
dra världskriget.

Men målen i Frankfurt am Main och i München 
mot Taha al-J och Jennifer W är i alla fall ett steg 
i rätt riktning. 

Taha al-J kommer från Falluja och anslöt sig till 
IS år 2013. Han blev en av de ledande lokala ad-
ministratörerna. Som ”belöning” för sitt arbete 
parades han ihop med Jennifer W, en ung tysk 
kvinna från den lilla industristaden Lohne som 
hoppat av grundskolan och därefter sökt sig till 
radikala extremistmiljöer.

I augusti 2014 reste hon till Syrien via Turkiet 
för att ansluta sig till IS. Hon gifte sig strax efter 
ankomsten med Taha al-J och födde ett barn, en 
flicka.

Jennifer W arbetade en period i Raqqa där hon 
fick uppdrag inom moralpolisen, hisbah, som 
med kalasjnikov över axeln och piska i handen 
patrullerade gatorna för att kontrollera att med-
borgarna följde IS strikta klädkod.

Enligt förundersökningen köpte paret den 
yazidiska kvinnan och hennes dotter. De hade 
förts från staden Sinjar till Falluja. Sommaren 
2015 inkvarterades de hos Taha al-J och Jennifer 
W under slavliknande förhållanden. 

Både mannen och kvinnan slog femåringen. 
Det berättar flickans mor, som överlevde och 

nu har kallats till Frankfurt för att 
vittna. I rätten går hon under nam-
net Nour. 

Nour berättar att hennes dotter 
kissat på sig en natt, vilket förargat 
mannen i huset. Han släpade ut 
femåringen på gården och kedjade 
fast henne vid ett fönstergaller. Där 
fick hon sitta utan varken mat eller 
vatten. Utomhustemperaturen var 
nära 50 grader i solen. Femåringen 
dog snart.

De tyska åklagarna kan  binda pa-
ret vid brottet eftersom kvinnan, 
Jennifer W, berättat om händelse-
förloppet för en underrättelse-

agent som utgett sig för att vara IS-sympatisör.
Några månader efter barnamordet, i januari 

2016, tog sig Jennifer W till Turkiets huvudstad 
Ankara där hon besökte Tysklands ambassad för 
att ansöka om ett nytt pass till sig och sin tvååriga 
dotter. När hon skulle lämna ambassaden greps 
hon och utlämnades till Tyskland.

Efter att ha förhörts av tysk säkerhetspolis 
släpptes hon emellertid och återvände tillfälligt 
till sin hemstad. Hon började undersöka möj-
ligheterna att resa tillbaka till IS och frågade sig 
fram i lokala jihadistmiljöer. Då blev hon kontak-
tad av underrättelseagenten. Han erbjöd sig att 
skjutsa henne till Turkiet i sin bil.

Under resan berättade Jennifer W om sina ti-
digare upplevelser inom IS, och i detalj om miss-
handeln och den dödliga vanvården av den lilla 
yazidiska flickan. Vad hon inte visste var att 
bilen var försedd med avlyssningsutrust-
ning och att samtalet spelades upp i en 
polisbil som följde efter.

Innan bilen med Jennifer W och under-
rättelsemannen passerat gränsen mel-
lan Tyskland och Tjeckien greps hon 
på ett rastställe efter motorvägen.

Erik Ohlsson
erik.ohlsson@dn.se

DOKUMENT. ERIK OHLSSON, DN:S KORRESPONDENT

Nadia 
Murad

Amal 
Clooney

dn.se/av/erik-ohlsson + Följ reportern

”Taha al-J” står åtalad för folkmord. 

 Foto: AP, Shutterstock, TT
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Sudans regering har meddelat 
att kvinnlig könsstympning ska 
förbjudas. Beslutet innebär en 
stor lättnad för landets utsatta 
kvinnor – samtidigt flaggar FN 
för att coronakrisen kan leda till 
fler könsstympningar de kom-
mande åren.

○○–○Det är så klart ett väldigt positivt 
besked. Det är så många som jobbat 
med detta i så många år, men nu 
måste det verkligt viktiga arbetet 
fortsätta, säger Fatma Naib, kom
munikationschef på Unicef i Sudan.

Hon befinner sig i Sudans huvud
stad Khartoum, som liksom stora 
delar av övriga världen är påverkad 
av nya coronaviruset. Under delar 
av dygnet är det inte tillåtet att röra 
sig utomhus och situationen har 
påverkat möjligheten att nå ut med 
information om den nya lagen. 

Fatma Naib berättar att sprid
ningen av information och kunskap 
har fungerat hyfsat – bland annat 
genom den lokala kampanjen Sale
ema som betyder ungefär oskadad 
eller intakt – men att coronapande
min har gjort att frågan hamnat lite 
i skuggan.

–○Det är fortfarande väldigt tidigt 
att säga om alla är informerade. 
På grund av coronan är det väl

digt tufft här i Sudan, så lagen om 
könsstympning och andra barnrät
tigheter har inte fått samma upp
märksamhet som den skulle ha fått 
annars. Alla sitter och väntar på vad 
som ska hända, säger Fatma Naib, 
som dock poängterar att reaktio
nerna är i princip odelat positiva 
både nationellt och lokalt.

Under FN:s program  mot köns
stympning som pågått sedan 2008 
har närmare 30○000 lokalsamhäl
len deklarerat att man överger 
kvinnlig könsstympning. Tradi
tionen förekommer på flera håll i 
Asien, men är vanligast förekom
mande i ett bälte över Afrika söder 
om Sahara samt Egypten och Su
dan. Det är ett formellt brott mot 
FN:s mänskliga rättigheter, men 
Världshälsoorganisationen (WHO) 
uppskattar ändå att över 200 miljo
ner flickor och kvinnor i ungefär 30 
länder har utsatts för ingreppet och 
att de medicinska konsekvenserna 
kostar omkring 15 miljarder kronor 
om året.

Före Sudan har  bland andra Bur
kina Faso lagstiftat mot kvinnlig 
könsstympning och där har myn
digheterna dömt många till fäng
else. 

–○Många, särskilt män, känner 

Sudan.

Könsstympning förbjuds – 
men krisen hotar framsteget

Fakta. Bakslag på grund av virusutbrottet

Under förra året protesterade kvinnor i 
Sudans huvudstad Khartoum och krävde 
stärkta rättigheter. Nu har landets re-
gering beslutat att kvinnlig könsstymp-
ning ska förbjudas.  Foto: Mahmoud Hjaj/AP
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ofta inte till vad det är som görs. 
Därför har man i flera länder visat 
en film på hur det går till och mer
parten kan inte ens se klart video
snutten för att det är så förfärligt. 
Först då förstår de vad de handlar 
om och blir väldigt stödjande i arbe
tet mot kvinnlig könsstympning, sä
ger Susanna Janson Landin, ansva
rig för Sidas del av FNprogrammet 
mot könsstympning. 

Hon har besökt  många länder där 
kvinnlig könsstympning förekom
mer och konstaterar att stödet för 
det många gånger är stort, inte 
minst hos kvinnor. Vid närmare 
betraktande framgår att det i hu
vudsak beror på sociala faktorer, 
som tankar om att man endast som 
könsstympad är giftasduglig.

–○Ofta är det äldre kvinnor som 
utför ingreppet, som ett heders
uppdrag. Attityden till det böljar 
lite fram och tillbaka, exempelvis 
i Ghana visade en studie att unga 
kvinnor var förvånansvärt positiva. 
När man grävde djupare handlade 
det just om att det handlade om att 
bli gift, att bli utsatt för det här var 
enda chansen.

Ossi Carp
ossi.carp@dn.se

Svenska biståndsmyndigheten Sida 
är, genom det så kallade SRHR-
stödet i Afrika, den största givaren 
till världens största program mot 
kvinnlig könsstympning som admi-
nistreras av FN:s befolkningsorga-
nisation UNFPA tillsammans med 

barnfonden Unicef. FN-programmet 
har pågått sedan 2008 och Sidas 
stöd har dels skett i en engångs-
summa, dels med 250 miljoner 
kronor för perioden 2018–2021. 
Framstegen som noterats spås få 
ett bakslag på grund av pandemin. 

Enligt en prognos från UNFPA kan 
två miljoner kvinnor och barn under 
närmaste årtiondet utsättas för 
könsstympningar som hade kunnat 
förhindras, på grund av svårigheter 
att nå fram med information och 
insatser.

På grund av coro-
nan är det väldigt 
tufft här i Sudan, 
så lagen om köns-
stympning har inte 
fått samma upp-
märksamhet som 
den skulle ha fått 
annars.

Fatma Naib, kommunikations-
chef på Unicef i Sudan, som 
samtidigt gläds över beskedet.

Foto: Rabii Kalboussi

Högsta domstolen i Israel 
väntas i dag, måndag, avgöra 
om den korruptionsmisstänk-
te Benjamin Netanyahu har 
rätt att bilda regering. HD:s 
session på söndagen tilldrog 
sig stor uppmärksamhet och 
direktsändes i tv. 

○○Netanyahu, se
dan över ett år till
förordnad reger
ingschef, ingick 
häromveckan ett 
koalitionsavtal 
med förre opposi
tionsledaren Ben
ny Gantz. Detta bäddar för en 
funktionsduglig regering efter 
tre raka val utan vinnare. Men 
flera av Israels medborgarrätts
rörelser har bett HD att ingripa 
och slå fast att en person åtalad 
för grova brott är diskvalificerad 
som regeringsbildare.

Gällande lag är inte helt tyd
lig. En sittande minister som 
åtalas är tvungen att avgå, men 
en sittande premiärminister är 
det inte. Lagen ger inget besked 
om huruvida en brottsåtalad har 
rätt att bilda ny regering.

Arbetarpartiets förre premiär
minister Ehud Barak skrev här
omdagen i en debattartikel att 
HD måste ingripa och stoppa 
Netanyahu, ”eftersom han an
nars kommer att slå både HD 
och demokratin i spillror”. Ne
tanyahu har under det gångna 
året gjort allt djärvare försök att 
skaffa sig kontroll över rättsap
paraten, bland annat genom att 
utnämna en justitieminister och 
en chef för riksdagsrevisorerna 
som delar Netanyahus syn på 
både korruption och maktför
delning. I det nya koalitionsav
talet med Benny Gantz betingar 
sig Netanyahu rätten att lägga in 
veto mot nya utnämningar hos 
justitiedepartementet, inklusive 
domare och åklagare.

Netanyahu och hans  talesmän 
har det gångna året trappat upp 
sina attacker mot Högsta dom
stolen. Han antydde nyligen 
att om HD skulle drista sig att 
blockera hans fortsatta karriär 
så skulle människomassor tåga 
mot HD:s byggnad i Jerusalem. 
Netanyahus son Yair, som har 
stort inflytande över fadern, har 
på sistone spritt bilder på sociala 
medier där HD:s byggnad analy
seras. Ett av den modernistiska 
byggnadens stilelement är en 
pyramid. Detta, antyder Neta
nyahu den yngre, är en vink om 
att landets högsta rätt inte är en 
patriotisk institution utan ett 
verktyg för frimurarorden.

Det mesta tyder på att HD ger 
Netanyahu grönt ljus för att bör
ja regera, men förbjuder honom 
att befatta sig med utnämningar 
i rättsapparaten.

Nathan Shachar
naranjal@gmail.com

Israel.

HD fattar 
beslut om
Netanyahus
regering

Netanyahu 

 
Foto: Oded Balilty/AP
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Coronakrisen har visat sårbarheten i livsmedelsförsörjningen. Bättre 
lönsamhet för bönderna är en förutsättning för att säkra framtidens 
mat. Enligt flera aktörer behövs ny lagstiftning för att ge bönderna 
större makt.  

– Vi kan ju inte styra själva affärsförhållandena men det här är ett 
sätt att ge primärproducenterna större rätt gentemot detaljhandeln, 
säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) till DN.

○○ I debatten om den svenska livs-
medelsförsörjningen sägs ofta att 
vi bara klarar oss helt själva med 
socker, spannmål och morötter. Ca-
trin Molander, chef för Jordbruks-
verkets beredskapsenhet, går ännu 
längre:

–○Vår självförsörjningsgrad är väl 
egentligen noll – om man tänker 
på att vi behöver importera diesel, 
gödsel, bekämpningsmedel för 
att producera livsmedel. Vi pratar 

hellre om förmågan att försörja be-
folkningen med säker mat.

Den 2 mars, innan vi visste hur 
allvarlig pandemin skulle bli, fick 
regeringen rapporten ”Livskraft”, 
ett underlag till en kommande för-
svarsproposition (se faktaruta). 
Avsändare var bland annat Jord-
bruksverket. Här skrivs, nästan 
profetiskt, om att beakta ”hela hot-
skalan”, inte bara hur man klarar 
beredskapen om det blir krig.

–○Vårt perspektiv 
färgas av att vi har 
erfarenhet av virus-
spridning bland djur. 
Coronan visar bland 
annat hur otroligt 
beroende vi är av en 
fungerande infra-
struktur. Hur klarar 
vi transporterna om 
20 procent av chaufförerna blir 
sjuka? 50 procent av vår mat, räk-

nat på värdet, kommer från andra 
länder. Det märks inte i vår bered-
skapsplanering, som rapporten 
kallar ”föråldrad”. 

–○Grunden måste vara konkur-
renskraftiga livsmedelsföretag, och 
hela systemet måste bli mer robust. 
Så det räcker inte med ökade livs-
medelslager utan vi behöver också 
en rejäl buffert för till exempel 
fröer, gödsel, veterinärläkemedel, 
säger Catrin Molander.

Arla Foods är Sveriges  största livs-
medelsföretag, och har hamnat 
mitt i coronakrisen.

–○Vår första prioritet är att hålla 
alla våra 14 fabriker i Sverige i gång, 
men vi kan styra om produktionen 
mellan dem. Blir situationen värre, 
till exempel genom sjukskrivningar, 
kan vi minska sortimentet av till 
exempel smör och ost; köra större 
volymer av färre produkter, säger 
Patrik Hansson, vd för Arla Foods 
Sverige.

Företaget ägs som kooperativ av 
drygt 9○700 bönder i sju länder. Här 
i Sverige levererar medlemmarna 
4,9 miljoner liter mjölk varje dag – 
den hämtas av 50 tankbilar som kör 
dygnet runt. 

–○Värsta scenariot är ju om vi 
inte har bemanning till lastbilarna, 
fabrikerna, gårdarna. Vi levererar 
mjölkprodukter till 3○000 butiker, 
dagis och sjukhus varje dag. Vi på-
verkades ganska mycket i början 
med höga sjuktal men nu har det 
lugnat ner sig.

Arla Foods har höjt säkerheten 
när det gäller kontakten mellan 

tankbilschaufför och lantbrukare, 
förstärkt lagren av förpacknings-
material. Och planerat för högre 
sjukfrånvaro eller att grundskolor-
na stängs.

–○Vi anses ju sam-
hällsviktiga och ska 
få hjälp av kommu-
nerna när det gäller 
anställda med barn, 
men vi jobbar också 
med att få hit studen-
ter redan före som-
maren och säker-
ställer hjälp genom 
bemanningsföretag, säger Patrik 
Hansson.

Sverige klarar i dag att tillverka 
70–75 procent av de mjölkproduk-
ter vi konsumerar – vi importerar 
bland annat ost. Patrik Hansson 
välkomnar en debatt om ökad själv-
försörjning.

– Vi är ett av de få länderna i Väst-
europa där produktionen minskar 
– på grund av en fortsatt struktur-
omvandling. Vi önskar att fler bön-
der skulle satsa på utveckling, och 
att fler banker stödde det.

Mejeridirektören får medhåll  av 
Palle Borgström, mjölkbonde norr 
om Göteborg, och ordförande  
i lantbrukarnas Riksförbund, LRF:

–○Vi har stora arealer inte minst i 
skogs- och mellanbygder som skul-
le passa för mjölk och köttproduk-
tion och vi skulle kunna ersätta en 
del diesel med skogsenergi. 

Den svenska självförsörjningen 
av livsmedel har sjunkit rejält  
de senaste decennierna. En av  

Efter coronakrisen.

Ny lag ska ge bönder 
större makt mot 
livsmedelshandlare Patrik  

Hansson 
 Foto: Arla

Catrin  
Molander 
 Foto: Privat

Det krävs bättre lönsamhet för bön-
derna för att säkra framtidens mat 
och de bör därför få större makt, anser 
flera aktörer.  Foto: Terje Bendiksby/NTP
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Efter coronakrisen.

Fakta. Lagen ska förhindra 
otillbörlig handel

Den nya lagen om otillbörliga 
handelsmetoder mot leverantörer 
i jordbruks- och livsmedelskedjan 
bygger på ett EU-direktiv som an-
togs förra våren. Ett förslag till hur 
det ska införlivas i svenskt lag kom i 
höstas i en departementspromemo-
ria. Efter remiss bereds nu frågan i 
regeringen. lagen ska träda i kraft i 
november nästa år.

I förslaget finns 16 olika typer 
av otillbörliga metoder som ska 
bli olagliga - allt från alltför långa 
betalningstider till krav på att le-
verantören ska betala för att få sina 
varor exponerade i butiken. DN

anledningarna är att gränserna 
öppnades för utländska varor när 
Sverige gick med i EU 1995.

– Det har detaljhandeln utnytt-
jat, och konsumenterna har kunnat 
handla billigare. Man kan väl säga 
att vi gör för bra och för dyra pro-
dukter.
Men LRF var ju för att gå med i EU?

– Vi är fortfarande för EU, men 
om man ska vara ärlig fanns det 
nog en del naivitet i branschen, vi 
trodde att folk skulle stå på kö för 
att importera våra varor, säger Palle 
Borgström.
Vad är viktigast för att öka lönsam-
heten?

 – Frågar vi lantbrukarna blir sva-
ret för mycket regler och för många 
kontroller, de vill lägga mer tid på 
att utveckla sin verksamhet. Vi vill 
att konsumenterna ska köpa mer 
svenskt och vi vill ha en annan mar-
ginalfördelning. Största påslaget 
ligger i detaljhandeln, men vi tar 
de största riskerna till exempel när 
vädret är dåligt.

Borgström nämner också  att det 
förekommer att livsmedelshand-
lare kräver betalt för att exponera 
böndernas produkter, avbeställer 
kort tid före leveransen eller drö-
jer väldigt länge med betalningen. 
Detta kallas ”otillbörliga handels-
metoder” i ett EU-direktiv som ska 
bli svenskt lag nästa höst och nu be-
reds av regeringen.

Här föreslås bland annat att 
handeln inte får annullera en be-
ställning senare än 30 dagar före 
leverans och inte betala senare än 

30 dagar efter. Det ska också bli för-
bjudet att kräva betalt av bonden 
för att hennes varor ska exponeras 
eller rabatteras och att returnera 
osålda varor utan betalning.

– Vi kan ju inte styra själva af-
färsförhållandena men det här är 
ett sätt att ge primärproducenterna 
större rätt gentemot detaljhandeln. 
Vi vill också införa ursprungsin-
formation på restauranger och ge 
offentlig förvaltning möjlighet att 
ställa högre krav i sin upphandling, 
säger landsbygdsminister Jennie 
Nilsson (S).
Men bönderna vill ha färre regler 
också?

– Det är en regeltung bransch, 
det handlar ju om livsmedel, men 
vi har uppdrag ute som handlar om 
att minska administrationen och att 
förenkla regler.

Regelsanering är en  av huvudpunk-
terna i den livsmedelsstrategi som 
slogs fast för tre år sedan. Visionen 
är att Sverige fram till år 2030 ska 
öka jordbruksproduktionen i Sve-
rige och samtidigt öka exporten 
och minska sårbarheten i livsmed-
elskedjan. Fram till och med 2025 
kommer regeringen ha satsat drygt 
1,8 miljarder på riktade åtgärder.

– Sverige är inget lågprisland, vi 
ska konkurrera med hög kvalitet, 
premiumprodukter. Min bild är att 
svenska konsumenter är beredda 
att betala för det, säger Jennie Nils-
son.

Hans Strandberg
hans.strandberg@dn.se

Fakta. Bättre matproduktion i kärva tider

Rapporten ”Livskraft” är gjord av 
Jordbruksverket, Livsmedelsverket 
och Statens veterinärmedicinska 
anstalt. Myndigheterna vill bland 
annat att staten ska formulera ett 
mål för hur mycket livsmedel vi be-

höver för att klara en längre kris. De 
vill öka den inhemska produktionen, 
planlägga hur export och import 
ska fungera i ett trängt läge och 
upprätta planer för hur man ställer 
om produktionen i kärva tider. DN

Sverige är inget 
lågprisland. Vi ska 
konkurrera med 
hög kvalitet.
Landsbygdsminister Jennie  
Nilsson (S).

Tidigare delar i serien.

I snitt levereras det 4,9 miljoner mjölk per dag av medlemmarna i Arla 
Foods i Sverige.  Foto: Adam Ihse/TT

27 april

2 maj 3 maj

28 april

1 maj

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

Läs mer på skodastockholm.se

HUR SER DU UT?
Ange koden VÅRFIN när du bokar byte 
av vindruta så bjuder vi på invändig och 
utvändig tvätt, värde 995 kr.

Läs mer på skodastockholm.se

TRYGGA DITT  
BEGAGNATKÖP.
Serviceavtal på köpet.

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

Läs mer på skodastockholm.se

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

mitsubishimotors.se/privatleasing

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

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

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

volkswagenstockholm.se

Bränsleförbrukning blandad körning från 5,7 l/100 km, CO2-utsläpp 130 g/km (WLTP).

NYA OCTAVIA.
Provkör den idag.

OCTAVIA COMBI STYLE TSI 150 HK
Privatleasing fr. 3 645 kr/mån
Inkl. service, drag- och värmarepaket 

Läs mer på skodastockholm.se
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Kraftigt ökad arbetslöshet, 
sänkt BNP och ett stängt Europa 
och USA. Ändå går världens vik-
tigaste börser spikrakt upp, cirka 
8–10 procent bara i april. Vad är 
det frågan om?

– Jag fattar ingenting, säger 
Peter Malmqvist, oberoende 
finansanalytiker.

– Börsen är framåtblickande, 
säger Frida Bratt, sparekonom 
på Nordnet.

○○ Inköpschefsindexet, som mäter 
hur svensk industri mår, sjönk till 
drygt 42 i mars. Det är det lägsta 
värdet på 25 år, så länge som indexet 
uppmätts. Marknaden utomlands är 
minst lika infekterad. Hisnande 26 
miljoner amerikaner anmälde sig 
under senaste månaden som nya ar-
betslösa. Världens BNP, bruttonatio-
nalprodukten för alla länder, faller. 
Vaccin mot covid-19 kan ta åratal.

Ändå har Stockholmsbörsen 
gått upp med 22–23 procent sedan 
botten nivån i mars. I USA talas det 
om ”Bull market”, närmast översatt 
till tjurrusning på börsen. Den snab-
ba vändningen förvånar experttrion 
Johanna Kull, Frida Bratt och Peter 
Malmqvist.

–○Jag fattar ingenting, säger Peter 
Malmqvist, oberoende finansanaly-

tiker och drar ut på ordet ”fattar”.
–○Visst, styrräntan har sänkts i 

USA och stödpaketen från olika re-
geringar är omfattande, men stig-
ningen handlar mer om irrationella 
förhoppningar inför sista kvartalet 
2020 och att marknaden återhämtar 
sig senast 2021, men så snabbt går 
det inte. Den här nedgången är inte 
färdig, spår Peter Malmqvist.

Johanna Kull, sparekonom   på Av-
anza, menar att börserna ser bort-
om coronan.

–○Investerarna har redan räknat 
med att nästa kvartalsrapport från 
världens företag kommer att vara re-
kordusla. Frågan är vad som händer 
sen? Att länder börjar öppna upp 
tolkar marknaden positivt. Samti-
digt är bankräntan rekordlåg. Kapi-
talet måste investeras någonstans 
och ingen vill stå utanför börsen, 
säger Johanna Kull.

Att börsen stiger samtidigt med 
att BNP faller är inte ovanligt. Frida 
Bratt, sparekonom på Nordnet, pe-
kar på två amerikanska fenomen 
som kallas ”Tina” och ”Fomo” som 
kan förklara varför aktiemarkna-
den trotsar ekonomisk logik. ”Tina” 
står för ”there is no alternative” och 
”Fomo” står för ”fear of missing 
out”.

–○Börsen är mer framåtblickande, 
men aktier har också visat sig som 
en bra investering på lång sikt och 
ingen vill missa en eventuell rekyl 
uppåt, säger Frida Bratt.
Hur ska jag som vanlig fond-aktie-
sparare tänka nu?

–○Jag vet att det är en klyscha men 
sitt still i båten och fortsätta med sitt 
månadssparande. Aktieplaceringar 
ska aldrig göras på kort sikt, säger 
Frida Bratt.

–○Turbulensen de senaste två må-
naderna är ett skolboksexempel på 
hur svårt det är att göra förutsägel-
ser. För den enskilde spararen är 
det närmast omöjligt att hoppa från 
tuva till tuva utan att hamna snett. 
Däremot kan sparare som ligger 
tungt i aktier behöva förändra sin 
risknivå, säger Johanna Kull. 

–○Grundrekommendationen är 
att inte göra något. Möjligtvis kan 
spararen passa på att realisera even-
tuella aktievinster. Jag har varit med 
vid flera kriser och det som brukar 
ske är att det kommer en dipp till 
och först då gör marknaden en mer 
realistisk bedömning, säger Peter 
Malmqvist.
Vilka branscher blir vinnare och 
vilka blir förlorarna efter coronan?

–○Resebranschen tillhör för-
lorarna. Dagligvaruhandeln, digi-
tala tjänster, tech och e-handeln står 
starka även efter krisen. Det handlar 
om företag som Ica, Axfood, Netflix, 
Facebook och Microsoft, säger Frida 
Bratt.

–○Fastighetsbranschen kommer 
att förändras. Det handlar både om 
att antalet företagskonkurser kom-

mer att öka men också på ett ändrat 
beteende. Coronan har snabbat på 
den digitala utvecklingen. Affärs-
resandet kommer att minska och 
arbeta på distans kommer att bli 
vanligare. Förutom digitala e-han-
delsföretag som Amazon så tror jag 
läkemedel och medicinteknikbolag 
kommer att klara sig bra genom kri-
sen, men man ska vara försiktig att 
kasta sig mellan branscher i sina in-
vesteringar, säger Johanna Kull.

Peter Malmqvist menar  att det bäs-
ta är att hålla sig inom Sverige.

–○Sverige har inte stängt ner lika 
mycket som andra länder och borde 
därför klara sig bättre. Företag, som 
har större delen av sin marknad 
inom Sverige, är bra att satsa på. Att 
flera stater nu verkar skynda på in-
vesteringar i 5g-nät gör att  Ericsson 
är ett företag som också kan klara sig 
bättre än andra.

–○Fastighetsbranschen, som gått 
bäst de senaste 25 åren kommer nu 
att falla. Likaså transportsektorn 
med företag som Scania och Volvo 
lastvagnar samt Europaberoende 
exportföretag är mer osäkra, säger 
Peter Malmqvist.

Anders Forsström
anders.forsstrom@dn.se

Coronakrisen.

Tjurrusning på börsen förbryllar

Tjuren i 
New Yorks 
börskvarter 
symboliserar 
börsuppgång.
 Foto: AP

ERBJUDANDEN

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

Sköna påslakan från Lovely Linen

Specialerbjudande för DN:s prenumeranter. 
Lovely påslakan – en lite grövre väv, special-
tvättad så att påslakanet är underbart mjukt 
mot kroppen. Den sköna tyngden gör att 
du på sommaren kan sova utan innertäcke. 
Lovely omsluter din kropp och – som riktigt 
fin linkvalitét gör – håller dig varm om det är 
kallt och svalkar om det blir för varmt. Lovely 
påslakan och örngott är alla försedda med 
praktiska tryckknappar. Örngott köps separat.

FAKTA OM ERBJUDANDET
Ditt pris: från 1 360 kr (ord. pris 1 700 kr)

Vackra örngott från Lovely Linen

Komplettera dina påslakan med matchande 
örngott! Självklart köper du dem med DN-ra-
batt. Inget kan slå känslan av linne. De vackra 
örngotten från Lovely Linen har naturnära 
nyanser och en modern look. Linne är ett 
slitstarkt material, viket gör att Lovely Linen 
snart kan bli din favorit i hemmet. Dessutom 
är det är enkelt att ta hand om – det är bara att 
tvätta i 60 grader och torktumla. Örngotten är 
tillverkade i Europa. 100% lin.

FAKTA OM ERBJUDANDET
Ditt pris: från 320 kr (ord. pris 400 kr)

Köp Harri Koskinens   
berömda blocklampa

Den flerfaldigt prisbelönta bordslampan 
Block Lamp formgavs av Harri Koskinen 
för 25 år sedan och är en levande 
designklassiker. Lampan inkluderades 
i designsamlingen på MoMa, Museum 
of Modern Art i New York år 2000. Block 
Lamp är tillverkad i ofärgat handgjutet glas 
med blästrad insida. Ljuskälla: E14 LED 1W 
(medföljer). Storlek: 10 cm x 16 cm x 9 cm.

FAKTA OM ERBJUDANDET
Ditt pris: 1 495 kr (ord. pris 1 995 kr) + 79 kr frakt

500 kr DN-rabatt!
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Det krisdrabbade flygbolaget 
Norwegian dansar farligt nära 
randen till konkursens avgrunds-
djup. Bolagets långivare har dock 
sagt ja till en räddningsplan.

○○Beskedet att flygbolaget är över-
ens med fyra grupper av obliga-
tionsinnehavare kom i ett börsmed-
delande i går, söndag.

–○Tack vare konstruktiv dialog 
och förhandlingar med obligations-
innehavare och andra intressenter 
kan jag med glädje bekräfta att vi 
nått ett avtal med obligationsin-
nehavarna, säger Norwegians vd 
Jacob Schram i uttalandet.

Nu fortsätter  förhandlingar med 
de bolag som hyr ut flygplan till 
koncernen. Jacob Schram vill ha en 
överenskommelse klar innan mån-
dagens extra bolagsstämma. 

–○Vi är nu ett steg närmare att få 
ta del av de statliga lånegarantier 
som är avgörande för att komma 
igenom den här krisen, säger han.

Beskedet om överenskommelsen 
med långivarna kommer efter flyg-
bolaget sockrat sitt bud. 76 procent 
av långivarna stöttar nu räddnings-
planen.

–○Mer än två tredjedelars majo-
ritet har accepterat budet, det är 

väldigt goda nyheter, säger flygana-
lytikern Hans Jørgen Elnæs.

För att räddningsplanen ska säk-
ras har vd:n Jacob Schram också 
bett företagets aktieägare att i en 
extra bolagsstämma på måndagen 
säga ja till ledningens räddnings-
plan, annars hotar konkurs.

–○Allt avgörs i morgon. Röstar 
aktieägarna nej så går Norwegian i 
konkurs. Röstar de ja så flyger Nor-
wegian vidare, säger Hans Jørgen 
Elnæs, som tror att aktieägarna sä-
ger ja:

–○Det är stora bolag och investe-
rare som har godtagit planerna nu, 
och det bör vara en god anledning 
för aktieägarna att följa det, säger 
han.

Om räddningsplanen godtas har 
Jacob Schram som mål att få del av 
det statliga räddningspaketet på 2,7 
miljarder norska kronor i mitten 
av maj. Med tillgång till krislånen 
anser Schram att det går att hålla 
företaget flytande under hela 2020.

Norwegians fyra bemannings-
bolag i Sverige och Danmark, med 
totalt 4○700 piloter och kabinan-
ställda, ansökte för drygt en vecka 
sedan om konkurs.

Hugo Lindkvist
hugo.lindkvist@dn.se

Flygbranschen.

Krisande Norwegian 
är nära en räddning

PRIVAT
MARKNAD

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

KÖPES

SAMMANTRÄDEN

BOLAGSÄRENDEN

KUNGÖRELSER

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

Stora Ensos årsstämma 2020 
Stora Ensos årsstämma hålls torsdagen den 4 juni 2020. Aktieägare och dess 

ombud kan delta i årsstämman och utöva sina aktieägarrättigheter endast 

genom att rösta på förhand och genom att lägga fram motförslag eller ställa 

frågor på förhand enligt anvisningar på bolagets hemsida. I avsikt att begränsa 

spridningen av Covid-19 pandemin ordnas årsstämman så att aktieägare eller 

dess ombud inte kan närvara på platsen för årsstämman.

Besök storaenso.com/agm för mer detaljerade instruktioner och information.

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom 
förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av 
bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan 
tillverkas av träd imorgon. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki 
(STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). storaenso.com

Aktieägarna i Peckas naturodlingar AB kallas
härmed till årsstämma.

Kallelse kommer formellt ske genom post- och inrikes tidningar och Dagens
nyheter samt på hemsidan den  4 maj.

Kallelse i helhet är publicerad på hemsidan www.peckas.se

Aktieägarna i Peckas naturodlingar AB (publ), 559033-7654, kallas härmed
till årsstämma den 11 juni klockan 10.00 på bolagets kontor i Härnösand
Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand.

Lagfartssammanträde - Österåker Dyvik 46:30

Brofästet AB genom Björn Robéus, Björnhuvudvägen 50, 184 93 Åkersberga,
har hos Lantmäteriet  Fastighetsinskrivning, ansökt om lagfartssammanträde
för utredning angående äganderätten till fastigheten Österåker Dyvik 46:30.

Sammanträdet äger rum den 6 augusti 2020 kl 10.00 i Lantmäteriets lokaler,
Rubingatan 2, 761 50 Norrtälje. Lagfart kan komma att meddelas med stöd
av vad som framkommer vid sammanträdet.

Årsstämma i Indutrade Aktiebolag (publ)
Årsstämma i Indutrade Aktiebolag (publ), org. nr 556017-9367, äger rum
tisdagen den 2 juni 2020, kl. 15.00 på City Conference Centre, Folkets Hus,
Barnhusgatan 12–14, Stockholm.

För information om bolagets åtgärder med anledning av det nya
coronaviruset hänvisas till kallelsen och till bolagets hemsida
www.indutrade.se.

Registrering och anmälan
Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 maj 2020 och har
anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast onsdagen den 27 maj
2020.

Anmälan görs via formulär på Indutrades hemsida www.indutrade.se, per
post till Indutrade Aktiebolag, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB,
Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-401 43 12.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara
tillgängliga vid bolagsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid
stämman, skickas in till bolaget på adressen ovan senast torsdagen den
28 maj 2020. Fullmakt måste uppvisas i original. Fullmaktsformulär
tillhandahålls på bolagets hemsida www.indutrade.se.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i
stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, 
så att vederbörande är registrerad i aktieboken onsdagen den 27 maj 2020.
Sådan registrering kan vara tillfällig.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand,
s.k. poströstning. Indutrade uppmanar aktieägarna att använda sig av
möjligheten till poströstning i syfte att minimera antalet deltagare som
närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska
smittspridningen. En aktieägare som vill utnyttja möjligheten till
förhandsröstning ska, utöver att vara upptagen i
bolagsstämmoaktieboken och ha anmält sitt deltagande enligt ovan,
använda ett särskilt formulär. Formuläret finns tillgängligt på
www.indutrade.se. Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara Indutrade
tillhanda senast måndagen den 1 juni 2020 kl. 17.00. Formuläret ska skickas
per post till Indutrade Aktiebolag, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB,
Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till
generalmeetingservice@euroclear.eu. Ytterligare anvisningar och villkor
framgår av poströstningsformuläret.

Kallelse
Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och
genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida, www.indutrade.se.
Kallelsen innehåller förslag till dagordning för årsstämman samt förslag till
beslut från valberedning och styrelse. Kallelsen skickas utan kostnad för
mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan till stämman ska
göras enligt ovan.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/
dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2020
Indutrade Aktiebolag (publ)

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)

Mälarbanans utbyggnad
Huvudsta-Duvbo
Vi planerar att bygga ut järnvägen från två till fyra spår
mellan Huvudsta och Duvbo och har därför upprättat ett
förslag på järnvägsplan som nu ska ut på granskning. Läs
mer om vårt förslag och de konsekvenser som
utbyggnaden får för miljön. Lämna gärna dina synpunkter
till oss. 

Projekt Mälarbanan omfattas av krav på specifik
miljöbedömning enligt kap. 6 miljöbalken. Det är
Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Berörda
kommer att underrättas via brev när ny information i
ärendet uppkommer.

Granskningstid:  4 maj - 2 juni

Plats för handlingar:   
• Trafikverket regionkontor i Stockholm: Solna

strandväg 98, Solna
• Tekniska nämndhuset i Stockholm stad:

Flemminggatan 4, Stockholm
• Sundbybergs stadshus: Östra Madenvägen 4,

Sundbyberg
• Solna stadshus: Stadshusgången 2, Solna
• Handlingarna finns tillgängliga på

www.trafikverket.se/malarbanan

Synpunkter:  Skicka dina synpunkter till Trafikverket,
Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till
investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 2 juni
2020. Märk ditt brev eller e-post med TRV 2015/87751

Mer information:  www.trafikverket.se/malarbanan
Jenny Bergh, projektledare, 
Åsa Jäverdal, projekteringsledare, tel  0771-921 921, e-post:
granskningsolnasundbyberg_malarbanan@trafikverket.se

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig

planering av det samlade transportsystemet.

Granskning av järnvägsplan

www.trafikverket.se
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i Stockholmsdelen måndag–lördag.
Mer väder? se.storm247.com
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32 28 30 27
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19 27 33 30
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20 23 19 26
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8 11 22 29

20 32 29 15
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Molnigt med snöbyar.

Molnigt med byar av snö eller 
regn i norr.

Först soligt men sedan ökad 
molnighet.

Mest molnigt med snöbyar 
i väster.

Växlande molnighet och mest 
uppehåll.

Växlande molnighet men i 
söder mest mulet.

Mulet och snö eller regn som 
följs av uppehåll.

Mulet med regn eller regn-
skurar.

Mest molnigt med skurar.

Först soligt men efterhand 
molnigt med skurar.

Soligt med slöjmoln och 
uppehåll.

Soligt med stackmoln, men 
efterhand någon skur.
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Kallare luft drar ner med nordliga vindar över landet.

Öppettider
Vardagar 9.30–18.00 
Lördag 10.00–15.00

Sturegatan 26 
Sundbyberg 
Tel. 08-28 03 26 
www.kagesherr.se

SENIORTISDAG 65+ 
15% RABATT

J BIL HEMMA

Läs mer på jbil.se/hemma

VI 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.

Tips till dig!
Du vet väl att du snabbt och enkelt själv kan ändra 
leveransadress eller anmäla utebliven tidning? 

 
Gå till dn.se/kundservice. 
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MÅNDAG 4 MAJ 2020 ○ SVERIGES STÖRSTA MORGONTIDNING ○ GRUNDAD 1864

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

och Sportsidor i DN Kultur.

Stockholm. 
KTH-forskare 
i täten för  
att få fram  
antikropps-
test.  
Sid 10

Sport.  
Vakter ska 
hålla publiken 
borta  från 
Elitloppet.  
Sid 15

Insidan.  
Att nekas få 
träffa sina 
barnbarn kan 
utlösa en  
livskris.  
Sid 9
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Foto: Privat
Foto: Christine Olsson/TT

Optimist är han inte, Mattias Alkberg. På nya soloskivan 
sjunger han om en övergiven värld och andra  planeter  
att bo på. Intervju, sidan 4

Mattias Alkberg.  
”Mina låtar utspelar  
sig inte på jorden – 
för den har gått under”

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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KULTUR  4 MAJ Litteratur. Tove Dilevsen, ”Gift” 
Övers. Ninni Holmqvist, Natur & 
Kultur

I självbiografin från 1971 beskrivs 
livet i ett intellektuellt Köpenhamn 
kring andra världskriget. Skildring-
en av missbruk är djupt smärtsam. 
Samtidigt skriver Ditlevsen med en 
omisskännlig nykterhet om kärlek, 
beroende och konstnärskap.

Tv. ”The new pope” 
C More

Efter den originella ”The young 
pope” fortsätter Paolo Sorrentino 
att utforska alla aspekter av det 
mänskliga livet via Vatikanen. 
Medan Jude Laws amerikanska 
påve ligger i koma rekryteras en 
ny – eminent spelad av excentrikern 
John Malkovich

Samtal. Alma-pristagare avhandlas
facebook.com/stadsbiblioteket

I dag kl 18 samtalar Elina Druker, 
barnboksprofessor och juryledamot 
i Astrid Lindgren Memorial Award 
med kulturskribenten Johanna 
Lundin om årets Alma-pristagare, 
koreanska bilderbokskonstnären 
Baek Heena. Samtalet går även att 
se i efterhand.

3
Maria Schottenius: Den lydige  
och den busige gjorde livet till  
en intellektuell fest

Krönika.

S
er ni bilden? Två skol
gossar, en lydig som 
räcker upp handen, 
och en buspojke som 
gör fingret till mig 
som är låtsaslärarinna 

– och fotograf. De båda trängs i 
en skolbänk i skolsalen där Tage 
Erlander gick som barn, i Ransäter. 
Fotominne från en oförglömlig 
Värmlandsresa med våra familjer 
sommaren 1998, för mer än 20 år 
sedan. 

Det tog ett år, två vårar, innan 
de båda vännerna och skrivar
bröderna Anders Ehnmark och 
P O Enquist hade följts åt till det 
rike, som jag betvivlar att någon av 
dem trodde på. Anders Ehnmark, 
naturvetenskapligt präglad i sin 
läkarfamilj, hade inga religiösa 
talanger, tvärtom. 

P O Enquist, uppvuxen i en 
västerbottnisk by, hade hämtat 
näring till sitt författarskap ur den 
andliga mylla som Evangeliska 
Fosterlandsstiftelsen grodde ur. 
Övervakad av en Gud som ser allt 
man har för sig. Det var där han 
hade sitt språkliga hem och det var 
där hans tankevärldar med himla
harpor och de bibliska bilderna var 
hämtade. Men ändå. Evigt liv?

När jag kom som  kulturchef till 
Expressen 1993 välkomnades jag in 
i en miljö, som var ovanligt kärleks
full. Märkligt vänlig för att vara en 
arbetsplats där man håller på med 
kritik och rejäla bataljer i samhälls

debatten. Astrid Lindgren, som var 
skribent på tidningen, ringde och 
hälsade ”välkommen lille vän”, P O 
Enquist ringde när han var på ”sista 
resan till Ikea” med sin nya kärlek 
Gunilla Thorgren, senare hustru 
livet ut. Och jag var nu del av den 
smarta, roliga redaktion som gav 
dagarna ständig glädje och inspira
tion. Anders Ehnmark var inte den 
som ringde och småpratade. Han 
ville veta mått och lämningstid 
för sin artikel, och sedan fick man 
oftast luren i örat. Ärendet uträttat. 

Anders och P O var ett radarpar, 
de skrev pjäser och satiriska tid
ningsartiklar i Expressen tillsam
mans, men var olika på nästan alla 
sätt. Anders såg det mesta från 
ett helikopterperspektiv, talade 
om ”handlaren” och ”filosofen” 
som kunde mötas på torget och 
diskutera, efter principer från 

antiken. Han var inte detaljintres
serad av människor utan rörde sig i 
idéernas värld. 

P O däremot var en av de mest 
nyfikna jag har stött på. Han ville 
veta allt om folk. Och hade någon 
det svårt fanns han där, orädd för 
besvär, lojal, pålitlig. En genom
snäll vän. 

Samtalen med  Anders gick blixt
snabbt, P O kunde prata i timmar. 
Jag tyckte lika mycket om båda två. 
Milda, kloka, roliga som sjutton. 

Anders var drömmen för en 
redaktör. Om det beträffande en 
bokrecension hade skett en miss i 
något led, kunde man buda ner en 
bok till macken i Nykvarn och ha 
recensionen i tidningen nästa dag. 
Mirakulöst snabb skribent.

När det blåste om öronen tänkte 
jag ofta ”vad hade Anders sagt?” 

Var det här en ”skitfråga” eller ej? 
Han gav proportioner genom sin 
livshållning, sitt goda humör och 
sitt ljusa sinne. 

Anders gjorde sitt, inte mer med 
det. P O hade andra ambitioner, 
han hade idéer för tidningen, kom 
ofta upp, satt och pratade, gillade 
sällskap. Han skrev strålande tex
ter, som dock först måste tvättas ef
tersom de var fulla av korrekturfel. 
Och han ville absolut att de skulle 
sitta i ”vänsterkrysset”, högst upp 
på vänster sida. Anders brydde sig 
inte ett dugg om var på sidan hans 
texter hamnade. 

En enda gång  surnade Anders till 
på P O. Det var 1994 under debat
ten om Sverige skulle gå med i EU. 
Anders var för. P O var emot. De 
hade fått uppdraget att skriva var 
sin lika lång text som skulle publi
ceras samma dag. P O skrev längre 
än sagt och vi hade väl inte hjärta 
att stryka ner honom. Det gillade 
inte Anders. ”Varför kan han inte 
hålla måttet?” 

Under de sista åren när de låg 
sjuka var Anders tålmodig, han 
fann sig. P O var otålig. Ville vara 
med, fortsätta skriva fast det inte 
gick. 

Jag är på djupet tacksam över allt 
de lärde mig om hur man möter 
livet och varandra. Mina mer eller 
mindre lydiga gossar i skolbänken. 

Maria Schottenius
maria.schottenius@dn.se

Två skolgossar leker 
i klassrummet. Lekte 
och busade gjorde 
de även i  Expressen. 
Nu är både P O 
 Enquist och Anders 
Ehnmark döda. 
Maria Schottenius 
minns den roliga 
tiden som kulturchef 
på Expressen. 

Anders Ehnmark och P O Enquist i Tage Erlanders skolsal i Ransäter under 
en Värmlandsresa 1998. Foto: Maria Schottenius

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
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KULTUR  NYHETER

M
usikern, po-
eten och låt-
skrivaren 
Hans Mattias 
Alkberg lyfter 
luren i Luleå, i 

Svartöstaden. Sammanlagt har han 
gett ut 28 album som soloartist och 
som sångare i The Bear Quartet, 
samt fem diktsamlingar. Dessutom 
har han medverkat som skribent i 
Aftonbladet, och fått pris av Svens-
ka Akademien.

I en introduktionstext till sitt nya 
album skriver han om ”vi som inte 
har en chans”. Alla de som inte kan 
påverka samhället särskilt mycket.
Lever vi i en tid när den enskildes 
möjligheter kringskärs alltmer? 

– Ja, det tycker jag. Men framför 
allt så vill folk inte påverka så myck-
et – det är väl därför man röstar, 
tänker jag. Man hoppas att någon 
smart ska bestämma åt en.
Har inte internet betytt något för 
möjligheten att påverka?

– Om man tänker att internet har 
inneburit ett slags decentralisering 
så tycker jag inte att det är så längre. 
Folk med makt lyssnar mindre på 
medborgarna, eftersom medbor-

garna håller på och yttrar sig om 
allt hela tiden. Och det är så lätt att 
förväxla saklig kritik med den som 
nättrollen sysslar med, säger han, 
och tillägger att han bor i ett poli-
tiskt rött län i Sverige – ”men ingen 
bryr sig ändå om vad folk tycker om 
att skolor läggs ner här”.
På senare år har man ju ändå sett 
tecken på en annan självständig-
het, en nygrön våg, omställnings-
rörelsen till fossilfritt, urban 
odling och folk som flyttar ut från 
storstäderna.

– Jo, det där kanske pågår, det är 
väl fint att det startas olika folkrö-
relser men samtidigt – vem bryr sig 
liksom? Det går inflation i sådant, 
man ska ha en åsikt om allt och allt 
ska räddas på en gång. Alla tycker 
att deras egen sak är viktigast och 
väljer sina umgängen på Facebook. 
Man ser bara sin egen sida, svarar 
Alkberg och medger att han inte är 
så optimistisk.

Det nya albumet  domineras ändå 
av akustiska instrument med piano 
som driver melodiernas luftiga 
durklanger. I moll går den alls inte.
Hur skulle du beskriva skivans 

Mattias Alkberg.  
”Jag har försökt 
placera låtarna  
i framtiden”

Mattias Alkbergs första soloskiva på tre år andas lågmäld science 
 fiction. På ”Bodensia” sjunger han om en övergiven värld, andra 
 planeter att bo på – och om kärleksförhållanden. DN ringde upp 
artisten som medger att han inte är optimistiskt lagd.

Intervju.
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tema – det rymmer bland annat 
referenser till andra världar.

– Jag har jobbat intensivt med 
texterna, men vet inte om jag haft 
något tema mer än att jag har för
sökt att placera låtarna i framtiden. 
Ett slags science fiction. De utspelar 
sig inte på jorden för den har gått 
under och mänskligheten har dra
git. Fast de som bor i de här texter
na är samtidigt samma som alltid 
har varit med i mina låtar. 

I ”Tänk på alla planeter”, som har 
ett oväntat sound – ett försynt sys
kon till Roxy Musics nattklubbshit 
”Avalon” – sjunger Mattias Alkberg 
om hur ”solen lyser i solsystemet/ 
men det är bara här vi inte brinner 
ihjäl/om du tänker på alla planeter/
kan du föreställa dig mig utan mu
sik, utan dig/snälla lämna gitarren 
på Jorden / lämna nåt skräp som 
var vårt/nåt som är mjukt men blir 
hårt”.

Skivan skapade  Alkberg tillsam
mans med musikern och förläg
garen Jonas Teglund – ”han spelar 
nästan allt på albumet” – i Berg
mangårdarna på Fårö under två 
besök, efter att de tilldelats arbets

stipendier. Också texterna kom till 
där, med Östersjöns vatten och den 
gråa klapperstensstranden utanför 
fönstren. 

Arbetet tog totalt tre år. 
– Att få jobba på Fårö i en så

dan isolering är helt underbart. 
Vad man än gör så är man ju helt 
avklippt från världen. Det finns 
knappt mottagning nog för att ens 
kunna skicka ett sms, säger han.

Landskapet på Fårö har dessutom 
en närmast utomjordisk kvalitet. 

– Så känns det definitivt. Det 
kommer nog att se likadant ut på 
Fårö om tusen år, om inte vinter
isarna eller ryssarna gör något 
oväntat med ön. 

Tanken var först att göra en hel
akustisk skiva med piano och gitarr, 
men Alkberg och Teglund fann 
snart att det riskerade att bli en 
”svårt tråkig trubadurskiva”.

– Albumet är fortfarande akus
tiskt, men alla låtar är väldigt bear
betade. Vi har till exempel använt 
mycket autotune (ett ljudtekniskt 
verktyg, reds. anm.) vilket en del 
redan har klagat på, men jag tycker 
att det är snyggt.

Albumets sista,  mer än tio minu
ter långa låt ”Jag är alltid här vars 
jag än är”, är en särskilt vacker 
och närvarande kärlekssång. En 
utsträckt hand till det som en gång 
var. Om att komma att tänka på nå
gon när man köper lösgodis: 

”För jag köpte såna där syrliga 
som du gillar/jag gråter inte lika 
mycket längre men är fortfarande 
lättrörd/och jag tänker på dig och 
vad du hade sagt om det/och jag 

tänker på dig när jag sorterar tvät
ten när jag fyller diskmaskinen när 
jag bäddar sängen/när jag släcker 
när jag vaknar/när jag klär mig när 
jag badar/när jag packar in i frysen 
och att jag använder vårt system/
förlåt att jag störde/hör av dig om 
du vill/jag är alltid här vars jag än 
är.”

Han har fått ovanligt många med
delanden från både vänner och 
främlingar om den. 
Vad säger de?

– Många skriver att de inte kan 
förstå hur jag kan plocka ut något 
ur deras huvuden. Den verkar slå 
an en ton i folk. Men den är ju lite 
... hemsk. Man vet inte om folk ska 
börja prata av den eller skiljas, sva
rar han, och tillägger snabbt att han 
inte har skrivit den för andra.

– Den sången var min, men när 
albumet nu släppts så blir den ju 
allas. Jag vill att folk ska tycka om 
den, fast jag blir samtidigt så defen
siv när jag får komplimanger. Det är 
väl det norrbottniska – och Luthers 
fel. 
Flera textpartier på ”Bodensia” är 
lätta att associera med det pågå-
ende covid-19-utbrottet. 

– Jo, men jag har skrivit förr om 
saker som sedan har hänt, som när 
Moderaterna vann valet och firade 
på natten. Och det är väl det där om 
att när man ropar varg tillräckligt 
många gånger så kommer det till 
slut en.
Tror du att epidemin kommer att 
påverka planeten mer än tillfäl-
ligt?

– Ja, det har ju under min livstid 
aldrig hänt att hela världen påver
kats av samma sak. Fast hur och 
vad det här kommer att leda till vet 
jag inget om. Men jag är anarkist 

och hoppas att vi börjar konsume
ra på ett annat sätt, äta på ett annat 
sätt och leva mer småskaligt, mer 
autonomt. Men å andra sidan har 
man ju sagt ”aldrig mera krig” jät
temånga gånger.
Kan arbetsvillkoren för musiker 
komma att förändras?

– Definitivt när det gäller hur man 
försörjer sig på att spela live och ar
rangera konserter. Sådana som jag 
kommer nog att få färre spelningar 
i södra Sverige, för det kommer att 
finnas färre ställen att spela på. 

– Men det där är ju mest en stor
stadsgrej. De flesta som kan för
sörja sig på musik bor i storstäder. 
Norr om Stockholm har vi alltid 
 varit glada om man fått en spelning 
– och är man en eldsjäl så hittar 
man egna vägar. 
Betyder musik lika mycket för 
dig i dag som när du sjöng ”Drop 
me anywhere”, och ”Elvis Beach” 
i början på 1990-talet i The Bear 
Quartet?

– Den betyder lite mindre fak
tiskt, men därför får man vara mer 
öppen för att göra musik på nya 
sätt. Hitta nya sätt att plocka musi
ken ur en.

Att åka till  Fårö är ett sådant sätt 
eller att skriva ihop med andra, 
 påpekar han.

– Att använda sig av ingivelser 
och spela konserter fungerar också.

Han har just  börjat repa med sitt 
liveband och testa låtidéer inför 
nästa skiva.

– Den här gången ska jag inte 
komma med färdiga idéer. Jag har 
ingen prestige i att allt måste kom
ma från mig, absolut inte. 
Du verkar ha ett rätt konstant flöde 
av musik och texter.

– Så är det väl, men jag tänker 
mest att jag har haft väldigt mycket 
tur och att folk har hört och läst det 
som jag gjorde tidigt. Jag har aldrig 
blivit riktigt refuserad.
Vad har du blivit bäst på?

– Låttexter på svenska. Det är 
min bästa gren. Men jag skulle 
överlägset mest vilja bli bättre på 
att spela gitarr. Jag gjorde just en 
akustisk spelning – vilket jag inte 
har gjort på flera år – och det gick 
så jävla dåligt. Och nu ska det sän
das på nätet, så man får skämmas 
som vanligt.

Georg Cederskog
georg.cederskog@dn.se

Mattias Alkberg.

Låtskrivaren, artis-
ten och författaren 
 Mattias Alkberg är 
född 1969 i Boden 
och bosatt i Luleå. 
Har gett ut  samman-
lagt 28 album och 26 
ep-skivor i eget namn 
och med sitt tidi-
gare band The Bear 
Quartet. Nya albumet 
”Bodensia” släpptes 
den 24 april. 

På nya albumet 
 medverkar även Iiris 
Viljanen, piano, Petter 
Winnberg, kontrabas/
basklarinett, Joel 
Modin, slagverk, och 
Amanda Bergman 

och Ellekari Sander 
på kör. Jonas Teglund 
har producerat. 
Skivomslaget  – målat 
av Graham Samuels i 
ett illande orangerött 
månlandskap – är en 
hommage till free-
formmusikern Sun 
Ras album ”Exotica”.
Han har  gett ut de 

sex diktsamlingarna 
”Separerade ägg” 
(1992), ”Röda stjärna” 
(1997), ”Jag var en 
av er” (2000), ”Göta 
kanal” (2004), ”Era 
svin” (2012) och ”Ön” 
2016. I september 
kommer dessutom 
diktsamlingen ”Med 
rätt att dö”.

Utöver  diktsamlingen 
 arbetar han med nya 
låtar och med en film 
– ”en självbiografisk 
film där bland annat 
jag, typ, spelar mig 
själv”. Han hoppas 
också kunna åka på 
turné i september.

Mattias Alkberg om tre 
storartade låtar.

”The Goose” med Parliament 
 ”Lyssna om och om igen och 
plötsligt har en dag till lagts till 
handlingarna utan att man har 
hoppat från en bro.” 

”Chapel of Ghouls” med Morbid 
Angel  ”Lär dig texten utantill.”

”Black Root” med Rashaan 
Roland Kirk  ”Gör en koreografi 
till den. Upprepa tills du får gå 
ut bland folk och låtsas vara som 
dem igen.”

Jag vill att folk  
ska tycka om den, 
fast jag blir sam
tidigt så defensiv 
när jag får kompli
manger. Det är väl 
det norrbottniska  
– och Luthers fel.
Mattias Alkberg om nya tio-
minuterslåten ”Jag är alltid här 
vars jag än är”.

Foto: M
agnus Stenberg

Mattias Alkberg vid isbrytarna 
vid Svartöbrinken i Luleå.

Intervju.
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Per Wirtén
”Europa, ständigt detta Europa. 
Elin Wägners förlorade kärlek”
Albert Bonniers förlag, 350 sidor

Elin Wägner var en femi-
nistisk superstar. Kanske 
var hon också vår första 
moderna tänkare som på 

allvar tog ställning för den politiska 
idéen om ett förenat Europa. 

I förbifarten skapade hon en fri 
litterär sakprosa – där internatio-
nella tankar stöttes och blöttes – 
som skulle bli en föregångare till 
60-talets rapportböcker, främst 
Sven Lindqvists ”Myten om Wu 
Tao-tzu” (1967).  

Det är två av Per Wirténs viktiga 
poänger i ”Europa, ständigt detta 
Europa”. Han skriver inte direkt om 
det glada 20-talet, snarare om en tid 
där de politiska passionerna pene-
trerade varje liten vrå av samhället. 
Och pacifisten Elin Wägner var ett 
politiskt djur, ständigt på språng 
mellan redaktionsmöten, snabbt 
uppflammande aktivistiska fronter 
och långa fredskonferenser, här 
hemma och på kontinenten. 

Men entusiasmen skulle falna. 
Hon ville ha allt och satsade högt, 
kanske för högt. Inte för inte bär 
boken undertiteln ”Elin Wägners 
förlorade kärlek”. 

Det hade kunnat bli en perfekt 
liten essäbok om en i dag rätt bort-
glömt insats. I stället har Wirtén 
broderat ut texten på långt över 
trehundra sidor. Extra olyckligt 
när Ulrika Knutsons grundliga och 
livliga biografi ”Den besvärliga Elin 
Wägner” precis har kommit ut. 
Men man kan inte säga annat än att 
det våras för Wägner. 

Jag fattar inte varför  allt ska med 
i Wirténs bok: privatlivet, kärle-
karna, arbetet, dåtidens svenska 
idédebatt, den globala helhetsbil-
den – plus hela förhistorien och 
eftermälet till de där intensiva åren 
1921–1924, då Elin Wägner kuskade 
runt i Europa gamla hjärtland vid 
Rhen. Tyskland var förnedrat och 

Sakprosa.

Elin Wägners 
olyckliga kärlek 
till Europa

Det våras för Elin Wägner. Nyligen kom Ulrika 
Knutsons stora biografi, nu Per Wirténs brott-
ning med Wägners syn på Europa. Det hade 
kunnat bli en perfekt essäbok, men Wirtén 
reser med lite för tungt bagage.  

_
Wirtén fördjupar 
tankarna kring 
 Wägners rapportbok 
”Från Seine, Rhen 
och Ruhr” (1923) och 
 skriver fascinerande 
om de första freds
åren i Tyskland.

Elin Wägner (1882–1949). Under 20-talet kuskade hon runt och rapporterade ständigt från Europa.   Foto: Alamy 

ockuperat, landet hade dragit på sig 
en obetalbar skuld efter förlusten i 
första världskriget och fredsfördra-
get i Versailles. Wägner såg en ny 
och värre konflikt komma. 

Wirtén har grävt upp en oväntad 
kärlekshistoria med en tysk natio-
nalist som stod för allt Elin Wägner 
avskydde (han anslöt sig på 30-talet 
till nazismen). Det är intressant och 
rätt spännande, men tar väl stor 
plats, och känns till slut inte så avgö-
rande. Något måste man ju trösta sig 
med på kvällarna i främmande land. 

Wägner spelade  en viktig biroll i Wir-
téns offensiva och viktiga Europa bok 
”Är vi framme snart?” (2017). I den 
nya fördjupar han tankarna kring 
hennes rapportbok ”Från Seine, 
Rhen och Ruhr” (1923) och skriver 
fascinerande om de första fredsåren 
i Tyskland som präglades av större 
nöd och dramatik än man kan tro. 
Samt vilka nya idéer det födde som 
lade grunden till en ny moralisk 
rättsordning, som bröt igenom på 
allvar först efter andra världskriget. 

Det kretsade kring antinatio-
nalismen, antikolonialismen och 
antimilitarismen. En internatio-
nell rätt, krigslagar som förbjöd 
aggressiv ockupation och giriga 
anfallskrig. Oerhörda mänskliga 
framsteg, knappast möjliga att 
driva igenom utan övernationell 
auktoritet. Men ironiskt nog inte 
heller möjliga att forma på den 
hala pacifistiska grund som Elin 
Wägner förespråkade. Nazismens 
brott blev ett brutalt uppvaknande 
som krävde helt nya juridiska och 
politiska spelregler. 

Wägner skrev i DN, men bara två 
texter från Tyskland, därefter blev 
hon tydligen refuserad. Stilen var 
lite för debatterande, kritiken mot 
Frankrikes hätska utrikespolitik 
för hård, spekulerar Wirtén. Vilket 
inte hindrade Bonniers att få ut rap-
portboken i rekordfart. Den sålde 
oväntat dåligt, fast Wägners hade 
stjärnstatus. Lilla Sverige hade sin 
egen nya demokrati att tänka på. 
Europa låg ju därnere i dimman. 

Jag blir inte klok på Elin Wägner. 
Trots reslusten och internationa-
lismen har hon något präktigt och 
småskuret kring sig. Ojar sig över 
hur folk festar och beter sig i Ber-
lin. Talar teoretiskt om frihet i stora 
svep, moraliserar praktiskt i det 
lilla. Hon känns för ansluten till det 
lantligt fromma i den svenska tra-
dition som påverkat så betydande 
delar av de svenska folkrörelserna. 

Wirtén tycks gilla  det fromt 
stränga, skriver att han har det fri-
kyrkliga arvet i sin egen släkthisto-
ria, och det är han långt ifrån en-
sam om. Men varför kan man inte 
resa utan att ha ett socialt program? 
Skriva utan att be om ursäkt?  Leva 
utan den gudomliga nåden? Denna 
hopplöst gravallvarliga svenska 
1900-talsexport till världen. 

Läs gärna Per Wirténs bok ändå. 

Det är trist med alla rätt, och jag de-
lar helt hans uppfattning om Wäg-
ners pionjärinsats för Europa. 

Fast jag har en annan bortglömd 
favorit som for kors och tvärs ge-
nom kontinenten under förra 
seklets första decennier och be-
skrev tidens ödesfrågor utan att 
tappa stilen – eller bli refuserad i 
DN: Gustaf Hellström. Han hade 
London i blodet och var inte lika 
tungsint tysk i tonen som Wägner. 
Dessutom reste han ut tidigare och 
höll ut längre. 

De kände varann i ungdomen 
och återförenades i Svenska Akade-
mien. Men det är en friare och klart 
roligare historia – förmodligen inte 
tillräckligt uppbygglig för att gå 
hem i de röda stugornas land. 

Jan Eklund
jan.eklund@dn.se

Foto: Sofia Runarsdotter
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Tecknare
för Dawit

Hanna Nordenhök
”Caesaria”
Norstedts, 243 sidor

Var går gränsen mellan om-
sorg och övergrepp? Hanna 
Nordenhök har i sina ro-
maner sökt sig till platser 

där ömhet slår över i våld, där barn 
väcker vuxnas beskyddarinstinkt 
för att i nästa stund lämnas åt var-
garna. Tidigare, i ”Det vita huset i 
Simpang” och i ”Asparna”, har ut-
sattheten gestaltats som en sorts 
arvsynd med återverkningar i flera 
generationsled; den nya ”Caesaria” 
är koncentrerad i tid och rum, som 
ett drama.

Vi befinner oss i ett ensligt hus 
på landet någon gång i mitten av 
1800-talet. Huset ägs av en gyne-
kolog, en av de första i riket som 
opererar bort äggstockar, inte säl-
lan med dödlig utgång för kvinnan. 
Romanens berättare, Caesaria, är 
ett barn gynekologen förlöst genom 
kejsarsnitt och tagit till sig när mam-
man dog strax efter operationen. 
Hon var fattig, ensam och ogift, och 
det fanns ingen som gjorde anspråk 
på barnet.

Vad ville mannen med barnet? 
Skydda det? Fostra det till något 
bättre? Studera det som ett forsk-

ningsföremål? Vi vet inte, vi har 
bara den värld Caesaria kan över-
blicka och den är kringskuren. 

Hon berättar om en barndom i 
ett hus med en park, en gårdskarl 
och en hushållerska. Doktorn kom-
mer varannan vecka i häst och vagn 
från staden; då får Caesaria presen-
ter, hon får lära sig spela piano och 
skriva. När hon blir större får hon 
nedteckna doktorns vetenskapliga 
uppsatser och fallbeskrivningar ef-
ter hans diktamen, hon skriver ord 
som ovariotomi, peritonealhåla 
och hysteri utan att förstå. Doktorn 
klappar henne på huvudet, gråter 
ibland en skvätt och ber om förlå-
telse, inte heller det går att fatta.

Ingen talar  nånsin mer än några ord 
med Caesaria, inte heller de unga 
pigor som körs ut till huset, stannar 
ett tag och sedan byts ut igen. Hon 
får inga förklaringar, ingen annan 
berättelse om vem hon är och vart 
hon är ämnad annat än doktorns re-
dogörelse för hur han skar ut henne 
ur moderlivet som en pärla. 

Men hon har sina sinnen, hon 
hör och ser. Från sitt kammarföns-
ter tittar hon ut över hagarna: ”Där 
nere flöt djurens långsamma skug-
gor över gräskullarna där de gick 
och nattbetade, svarta formationer 

som trängdes och spreds ut över 
det flimrigt gråljusa underlaget.”

De betande korna flyter ihop 
med Caesarias mardrömmar om 
underliga och skrämmande gestal-
ter, inspirerade av hushållerskans 
kvällssagor om domedagen, ”ansik-
ten, ludna och glänsande och lena 
som kalvmular” med ”klämarmar” 
som griper efter henne. När hon 
kommer i puberteten tolkar hon 
det som en sjukdom, två svällblå-
sor som slår upp på bröstet och 
blod som rinner ur såret mellan 
benen ner i skoskaftet, hon lindar 
sig, känner andras blickar, får inget 
veta men märker hur doktorn tap-
par intresse för henne. 

Hanna Nordenhöks underbart 
poetiska prosa skapar en stark och 
sammansatt känsla, både av lust-

gård och tryckkammare. Caesarias 
tidiga försök att komma utanför 
trädgårdens gränser, ut i den sval-
kande tjärnen, stoppas effektivt av 
ett rep runt midjan som hon snart 
självmant knyter om sig när det inte 
längre behövs. Och även om hon 
inte kan sätta ord på sexualiteten 
tränger den till slut in i huset. Dok-
torn har hittat ett nytt föremål för 
sin omvårdnad, en man med psy-
kiska problem som flyttar in och får 
pigorna att kvida som plågade djur 
i parken om natten. 

Där Hanna Nordenhöks  tidigare 
romaner utspelade sig i en identi-
fierbar verklighet, i skånska Dalby, 
i Indonesien, på Råbyanstalten, är 
Caesarias hus som hämtad ur sa-
gan, granne med  Rapunzels och 

Törnrosas slott. Men här finns ing-
en befrielse, ingen väg ut. Hennes 
dilemma liknar Sigismunds i Calde-
rons 1600-talsdrama ”Livet en 
dröm”: vad är verkligheten för den 
som vuxit upp instängd i sin egen 
kropp, hänvisad till sina egna sin-
nen, utan kontakt med omvärlden? 
En illusion, en dröm, en mardröm?  

Här talar offret, föremålet för 
en tidstypisk vård- och våldsappa-
rat, och hon skapar sin egen värld 
av färger, lukter, dagrar och läten: 
skrämmande, lockande, full av 
skönhet, smärta och sorg. Samhäl-
let tonar bort, kvar blir själva exi-
stensen, skimrande och outgrund-
lig som en svart pärla.  

Ingrid Elam
kultur@dn.se

Roman.

Skönhet och smärta.
Nordenhök skriver  
underbart poetiskt

Hanna Nordenhök skapar starkt sammansatta känslor i romanen ”Caesaria”.  Foto: Kajsa Göransson

Grekerna av den gamla sorten var rätt subtila. De ställde inte 
det dinonysiska mot det appoloniska som rena  motsatser.  
De såg att det fanns en hel del av varje i oss alla, ofta i en 
 stökig blandning. Det är precis det vi just nu  upplever. 

Författaren Johan Hakelius, även politisk chefredaktör på tidskriften Fokus, tar hjälp  
av antiken för att lägga ut en lite oklar kurs i coronadebatten.  

Athena Farrokhzad: Det ofattbara är inte att  
Yahya Hassan är död, utan att han har levt

Yahya Hassan 1995–2020.

Y
ahya, det är för 
sent. Det var över 
innan det började. 
Första gången jag 
hörde talas om 
dig tänkte jag att 

du skulle dö. Dö som människor 
som du dör, som mina bröder 
dog, att du när som helst kunde 
göra det. Din död är inte min, den 
tillhör de som älskade dig bortom 
dikter och tidningsartiklar. För det 
oförklarliga ljus som brinner i varje 
människa. Men din död kommer 
med en klarhet som avtäcker det 
olevbara i ditt liv.

Varför måste poeter dö, skriver 
mina vita vänner. Och det blir 
tydligt att min fråga är en annan: 
Varför måste bruna män dö? 
Varför dör de ensamma, för egen 
hand, av bedövningsmedel, på ga-

tor, på arbetsplatser, i gummibåtar, 
av skjutvapen, av omständigheter 
andra överlever? Varför dör de till 
följd av brott som aldrig uppklaras, 
varför dör de utan att brott miss-
tänks? Varför dör de utan att bli 
hyllade poeter, varför dör de trots 
att de är det?

Det skulle inte ha  slutat så här, 
skriver mina vänner. Jo, det är så 
här det slutar. Det ofattbara är inte 
att du är död. Det är att du trots 
allt har levt. Och att du, medan 
du gjorde det, förmedlade något 
oerhört om liv. Det var som poet 
du blev älskad, det är som poet du 
ska bli ihågkommen. Men din död 
har inget med dikt att göra. 

De som trivdes bättre i ditt liv än 
du själv står på kö för att kondo-
lera. Ditt svenska förlag skriver: 

”Han blev snabbt hyllad och 
prisbelönt, men också med tiden 
allt svårare trängd av inre och yttre 
omständigheter.” Vilka var de 
omständigheter som trängde dig? 
Var det en storm som drog förbi, 
ett plötsligt missöde? 

Omständigheterna har namn, 
liksom de människor som ansvarar 
för dem. Vem dödade dig, Yahya? 
Var det klassamhället, var det den 
danska statsrasismen, var det pa-

triarkatet? Var det Israels fördriv-
ningspolitik? Var det bördan av att 
uppfinna ett fält? Var det media? 
Jag vill att de som beklagar ditt 
öde ska tala om dessa saker. Agera 
för de namnlösa som dör så som 
du dog. Åtminstone en enda gång 
adressera de väsensskilda villkor 
under vilka människor lever och 
skriver. Först då kan jag läsa dina 
dikter tillsammans med dem, ingå i 
den intimitet som sorg fordrar. 

Jag minns den enda  gången jag 
mötte dig. Jag tog mig förbi livvak-
terna och frågade: Hej, ska vi pro-
menera? Du sa att du skulle söka 
upp mig, men jag såg dig aldrig 
igen. Jag borde ha tagit dig under 
armen. Vi kunde ha vandrat bort 
från folkmassan, ut ur den cirkus 
som litteraturvärlden är. Vi kunde 

ha flytt diskursens ordning, mot 
alla odds, mot andra breddgrader. 

Vi kunde ha uppgått i Forough 
Farrokhzads dikt, den utopiska 
solen i hennes rader: ”Så härligt 
ljuset är / Och så mycket jag önskar 
/ Att Yahya / hade en kärra / och 
en liten lykta / och så mycket jag 
önskar / att jag fick sitta på Yahyas 
kärra / bland vattenmeloner och 
honungsmeloner (…) Någon 
kommer / någon som är med oss i 
hjärtat / med oss i andetagen / med 
oss i rösten / Någon vars ankomst 
/ inte kan gripas / handfängslas 
och spärras in / Någon som avlat 
ett barn under Yahyas gamla träd / 
och för varje dag / växer sig större 
och större”.

Athena Farrokhzad
kultur@dn.se

Yahya Hassan på en bokmässa i 
Köpenhamn, i november förra året. 

Foto: AFP
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Leif Zern: Jan-Olof Strandberg  
gjorde luften omkring sig elektrisk

Till minne.

Jan-Olof Strandberg är död. Han 
gick bort på lördagsmorgonen 
efter en längre tids sjukdom. 
”Få skådespelare har skänkt mig 
samma glädje och upplevelse av 
att teater kan vara både gråt och 
skratt”, skriver DN:s Leif Zern. 

A
lla stora skåde
spelare har någon
ting som i brist 
på bättre kallas 
utstrålning. I Jan
Olof Strandbergs 

fall tror jag att det handlade om 
energi. Han behövde bara komma 
in på scenen för att luften skulle 
bli elektrisk. Jag tänker på honom 
som en klassisk skådespelare, mer 
hemma på scenen än på filmduken 
– det som på franska heter comé
dien och säger något om konsten 
att blixtsnabbt fånga in publiken.

På 50-talet  tillhörde han den unga 
Uppsala stadsteater och drog blick
arna till sig i den första svenska 
uppsättningen av Becketts ”I vän
tan på Godot”, där han var Estra
gon mot Ingvar Kjellsons Vladimir 
och ErnstHugo Järegårds Pozzo. 
Redan där skrevs teaterhistoria. 
Trion hamnade på Dramaten och 
delade på rollerna i flera minnes
värda sammanhang. JanOlof 
Strandberg spelade Mackie Kniven 
och Ingvar Kjellson tiggarkungen 
Peachum i Alf Sjöbergs uppsätt
ning av ”Tolvskillingsoperan” 
1969, med Lena Nymans Polly som 
ett extra knallpulver.

Både på Dramaten och i tv
teatern skulle Strandberg och 
Järegård bilda par och på allmän 

begäran återkomma som luffarna 
i Becketts pjäs, ett levande bevis 
på att vänskap kan frigöra krafter 
hos två skådespelare bara de är 
tillräckligt lika och olika.

Jag har otaliga  favoriter i JanOlof 
Strandberg mycket långa rollför
teckning. En är Malvolio i Shakes
peares ”Trettondagsafton”, regi 
Ingmar Bergman. Malvolio är pjä
sens syndabock, en spelförstörare 
som alla skrattar åt. Strandberg 
hade en fysisk förmåga att spela 

med hela kroppen, som om han 
befann sig i konflikt med sig själv, 
på en gång löjlig och tragisk.

En annan favorit  är den danske 
fysikern Niels Bohr i ett möte med 
den tyske kärnfysikern Werner 
Heisenberg i Köpenhamn hösten 
1941. Michael Frayns pjäs heter 
”Köpenhamn” och blev ett nytt 
exempel på JanOlof Strandbergs 
dubbla växlar, mörker och ljus, 
oro och spontanitet. Här hette 
motspelarna Hans Klinga och Anita 
Björk, med vilken han sent i sin 

karriär vann publikens kärlek i A R 
Gurneys ”Kärleksbrev”.

Man brukar säga att den psykolo
giserande naturalismen är huvud
fåran i svensk teater och skådespe
larkonst. Men det finns en annan 
och där var JanOlof Strandberg 
kung. Det framgår av titlarna: Lars 
Forssells ”Narren som tillhörde 
sina bjällror”, Ionescos ”Stolarna”, 
Feydeaus ”Leva loppan”, Mo
lières ”Tartuffe” och Holbergs 
”Den jäktade” plus kabaréer (Pär 
Rådströms och Lars Forssells ”Två 
åsnor) och visprogram (Birger Sjö
berg och kampsånger mot Franco).

Till Narren återvände  han i Ingmar  
Bergmans ”Kung Lear” på Dra
maten 1984. Lear själv spelade 
han först i Uppsala och därefter i 
Helsingborg. Hans mångsidighet 
sträckte sig från den danska succé
musikalen ”Teenagerlove” på Gö
teborgs stadsteater 1964 till Gustav 
Vasa på Dramaten 1972. Han hade 
temperament och var stridbar 
utan att ställa sig själv i främsta 
rummet. Under en period var han 
Teaterförbundets ordförande och 
1976–81 Dramatenchef.

Få skådespelare har skänkt mig 
samma glädje och upplevelse av 
att teater kan vara både gråt och 
skratt. Ibland klev han av scenen 
och regisserade. En av hemlighe
terna var hans textbehandling. 
Den gav hans roller en alldeles 
speciell lyskraft. Jag hör och ser 
hans narrreplik i ”Kung Lear”: 
”Ursäkta, jag trodde ni var en stol”.

Leif Zern
kultur@dn.se

Jan-Olof Strandberg, 2000, i samband med att han spelade Niels Bohr i Michael Frayns pjäs ”Köpenhamn”.  
 Foto: Erich Stering _

En av hemligheterna 
var hans textbehand-
ling. Den gav hans 
roller en alldeles 
speciell lyskraft.

BIOPREMIÄR 8 MAJ

capitolbio.se  s:t eriksgatan 82

b io b istro

Måndag 4 maj
Öppnar 30 min före 1:a föreställning
Harry Potter och Fenixorden
................................................ 17:30  
MUSIKAL: Cabaret ...............18:00  
Jojo Rabbit ...........................20:30  
The Gentlemen ..................... 21:00  

e t a b l .  1 9 2 6

Harry Potter och Fenixorden

Cabaret

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

Köp biljetter på svenskabio.se eller i Filmstadens app

Välkommen till
Stockholms

kvalitetsfilmbiografer

4–7 maj
Biljettkassorna öppnar 30 min 
innan första föreställningen

  Sveavägen 45

Cléo från 5 till 7
 KLASSIKER  To 17.45

Hedersgästen
Må+on-to 17.30

Joker Må 20.00

Marriage Story Ti-to 20.30

Min granne Totoro
 KLASSIKER, jap tal  Ti 17.45

Once Upon A Time
In Hollywood Ti-to 20.00

Parasit 20.30

Pool Ti-to 18.00

Scheme Birds Må 18.00

The Gentlemen 20.15

The Good Liar Ti-to 18.00

The Irishman Må 18.00

The Peanut Butter Falcon
Må+on 17.45

  Götg 67

1917 Må-ti+to 19.45

And Then We Danced
Ti-to 18.45
Bait 21.15

Corpus Christi Ti+to 20.15

Cunningham 15.00, 17.30

En kolibris liv Må 20.15
En officer och spion
Må 17.45 Ti-to 14.45
Flykten från DDR 15.20
Hedersgästen 18.15

Joker 18.30

Judy 16.20

Min pappa Marianne 14.45, 19.45

Mr. Jones 20.15 

Pool 17.45

Sanningen Må 18.45

Scheme Birds 18.00

Smärta och ära
Må 14.45 Ti-to 17.45

Spirited Away
 KLASSIKER, jap tal  15.40

The Gentlemen 20.30

The Hunt 21.00

The Invisible Man 20.00
The Peanut Butter Falcon
16.00, 17.30
Your Name
 sv tal, otextad  15.00

Kassan öppnar kl 15.00

Scheme Birds ..........................20.00
Cunningham ............................16.00
Eremitaget ...............................18.00
Hedersgästen ..........................20.15
En kolibris liv ...........................17.45
Mr. Jones ..................................15.30
Bait ............................................15.45
Charter ......................................20.30

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 4 maj
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Sakna sina barnbarn.

”Mitt livs största sorg att inte få 
vara mina barnbarns mormor”

○○Kerstin har två barnbarn, de är fem och knappt 
två år gamla. Men dottern har förbjudit henne 
att träffa dem och sänder tillbaka alla presenter 
som Kerstin skickar till födelsedagar och jul.

– Det är mitt livs största sorg. Mina barnbarn 
får inte ha någon mormor. Jag förstår inte hur en 
mamma kan göra så. Jag upplever att jag ställt 
upp för min dotter och försökt vara en bra för-
älder, berättar Kerstin, en av dem som varit med 
i föreningen.

I dag är Kerstin drygt 70 år. Hon befarar att hon 
aldrig kommer att få möta sina barnbarn mer. En 
gång gick Kerstin till förskolan där de går. Hennes 
dotter fick syn på henne och blev rasande.

–Men jag hann i alla fall hålla mitt barnbarn i 
handen några sekunder och säga att jag älskar 
henne, säger Kerstin.
Varför tror du att det blivit så här?

–○Jag vet inte, men befarar att min dotter har 
någon form av diagnos som gör att hon tar av-
stånd från mig. 

I Sverige finns ingen forskning  som säger hur 
många mor- och farföräldrar som inte får träffa 
sina barnbarn. Några av dem har blivit medlem-
mar i föreningen Saknande Barnbarn, där Dag-
mar Hobert varit ordförande i två år.

–○Men nu går det inte längre, säger Dagmar. 
Många har nog med den stora sorg det innebär 
att inte få träffa sina barnbarn och orkar inte en-
gagera sig i en förening och att ta på sig ansvaret 
att sitta i dess styrelse.

Nu upphör verksamheten. Föreningens hemsi-
da kommer dock att vara öppen en begränsad tid 
med tips och råd om vad man kan göra när dör-
ren stängs för fortsatt kontakt med sitt barnbarn.

–○Det kan vara svårt att förstå den smärta och 
sorg det innebär att inte få umgås med sina barn-
barn, inte ens få tala med dem på telefon. Jag har 
mött många medlemmar i den situationen, säger 
Dagmar Hubert.

Hon förklarar att det kan finns en rad orsaker 
till att relationen med ett barn blivit så infekterad 
att en mormor eller farfar förbjuds att ha kontakt 
med sina barnbarn.

–○Det kan handla om alltifrån psykisk ohälsa 
hos någon av barnbarnets föräldrar till att en en-
skild händelse leder till att relationen havererar. 
Jag har också stött på flera fall där det inte går att 
hitta en konkret anledning till att allt gått snett, 
säger Dagmar Hubert.

Även skilsmässor eller  att någon av barnbarnets 
föräldrar avlider kan leda till att kontakten med 
morföräldrar eller farföräldrar bryts. Hennes er-
farenhet är att det som ligger till grund alltid är 
en konflikt, och att det gäller att försöka lösa den 
i ett tidigt skede genom kommunikation. 

–○Det viktigaste är att alltid tänka på att barn-
barnen drabbas mest. De vet ofta att de har till 
exempel morföräldrar, men att de inte får träffa 
dem. Oftast är det föräldrar som stängt dörren.

–○Många barnbarn kan ha en etablerad kontakt 
med sina morföräldrar och farföräldrar – och så 
bryts den plötsligt. Det är tragiskt när det blir så.

Dagmar Huberts dotter dog i cancer något år 
efter att hon fött en son. Barnets pappa ville inte 

att Dagmar skulle träffa sitt barnbarn, som nu är 
åtta år.

–○Det var en fruktansvärd tid som gjorde väl-
digt ont. Jag hittade föreningen Saknade Barn-
barn där mitt engagemang gav mig nya värde-
fulla kontakter och insikter.

– I dag har vi byggt upp en fin relation och jag 
träffar mitt barnbarn som är så härlig. På ett sätt 
kan jag förstå min svärsons reaktion. Han var ju 
så hårt drabbad av sorg.
Vilka råd har du att ge de som inte får träffa sina 
barnbarn?

–○Ge inte upp! Fortsätt att visa att ni vill vara 
närvarande i era barnbarns liv. En dag kanske 
det vänder. Våga berätta för andra om er situa-
tion. Det är ofta fyllt av skuld och skam att förvä-
gras träffa sina barnbarn, men att fler känner till 
hur det är kan ge viss lättnad.

–○Jag brukar också råda att bara i undantagsfall 
vända sig till skolan, sociala myndigheter eller 
liknande. Sådana åtgärder förvärrar oftast bara 
situationen och leder inte framåt.

Ibland upplever en mor- eller farförälder att 
barnbarnet inte blir väl omskött rent fysiskt. Det 
kan handla om att det får lite eller för dålig mat, 
sällan har rena kläder och är ofta är smutsigt. Nå-
gon av föräldrarna kan hota och skälla på barnet, 
eller till och med slå det.

– Känner man en allvarlig oro för sitt barnbarn 
ska man givetvis göra en orosanmälan till social-
tjänsten eller vända sig till socialtjänstens famil-
jerätt. Det senare kan man även göra i ett tidigare 
skede för att få till stånd ett samtal med föräld-
rarna eller ett umgänge, säger Dagmar Hubert.

Att uppleva att relationen  till ens barnbarn bryts 
kan utlösa en livskris och vara förenat med djup 
sorg. Agneta Grimby, psykolog och äldreforskare 
vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, visade i 
en studie om äldres livskvalitet att ”inte få träffa 
sina barnbarn” rankades som den värsta livshän-
delsen – värre än att en närstående går bort.

Barnens rätt i samhället (Bris) är en av Sveri-
ges ledande barnrättsorganisationer och menar 
att mor- och farföräldrar är viktiga personer för 
barn. Har barnbarnet en god kontakt med den 
äldre generationen stärks upplevelsen av att 
vara älskad och omtyckt.

Men att engagera sig utan att lägga sig i för 
mycket är ibland en svår konst, enligt Bris. Vad 
får man till exempel säga och ha synpunkter på 
när det gäller barnbarnen? Kan regler och vär-
deringar vara annorlunda än dem man själv har, 
och ändå vara acceptabla?

Dagmar Hubert på föreningen Saknade Barn-
barn beklagar att ingen orkar driva verksamhe-
ten vidare. Men hon hoppas att organisationer 
som Rädda Barnen, Bris och liknande kommer 
att ägna mer uppmärksamhet åt hur viktiga mor- 
och farföräldrar kan vara i ett barnbarns liv.  

–○Även ”Föreningen Barnets bästa” och ”För-
eningen vård, boende, umgänge i Sverige” kan 
ge visst stöd till de som inte får träffa sina barn-
barn, säger Dagmar Hubert.

Thomas Lerner
thomas.lerner@dn.se

Runt om i landet finns mor- och farföräldrar där kontakten med barnbarnen brutits 
helt. Nu upphör föreningen ”Saknade barnbarn”, där de kunnat få tröst och hjälp. 

”Många har nog med sin sorg och orkar inte engagera sig”, säger ordföranden 
 Dagmar Hubert.

Fakta. Här finns hjälp och 
stöd att få

Om du oroar dig för ett barn-
barn och vill tala med någon om 
oron, kan du vända dig hit:
Bris vuxentelefon:   
tel 0771-50 50 50
Föräldratelefonen:   
tel 020-85 20 00
Rädda Barnens föräldratelefon:  
tel 020-786 786
Hemkommunens  familje-
rådgivning.
Privata familjerådgivare  och 
psykologer.

Att inte få träffa sitt barnbarn kan vara en svår 
sorg.   Foto: Hasse Holmberg/TT

_
Det viktigaste är 
att alltid tänka på 
att barnbarnen 
drabbas mest. 
Dagmar Hubert, avgående ordförande i Saknade 
Barnbarn.

Foto: Privat
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Sophia Hober och hennes forskargrupp på 
KTH i Stockholm ligger i täten med att ta fram 
ett storskaligt antikroppstest för coronaviru
set. Så här långt är träffsäkerheten mycket bra.

– Vi är faktiskt lite förvånade över resul
taten, säger professor Sophia Hober som är 
övertygad om att testet håller världsklass.

○○Sophia Hober har forskat på inter-
nationell nivå i flera årtionden och 
har bland annat kartlagt människo-
kroppens 20○000 proteiner – men 
hon har aldrig varit med om någon-
ting liknande. Sedan det i slutet av 
mars blev känt att hon och hennes 
kollegor ställt om laboratoriet för 
att framställa en storskalig metod 
för att ge svar på om en person har 
utvecklat antikroppar mot covid-19 
har telefon och mejlbox gått varm.

–○Det ringer företagare som vill 
att vi tillsammans ska tjäna pengar 
på testen. Andra företagare ringer 
och vill ha hjälp med att testa sin 
personal och privatpersoner som 
har anhöriga i riskgrupper hör av 
sig, säger Sophia Hober som är pro-
fessor i molekylär bioteknik.

–○Vi har jobbat jättehårt med att ta 
fram testet för att hjälpa till. Just nu 
är det viktigaste att ha ett bra samar-
bete med sjukhus och myndigheter.

I hela världen   försöker forskare 
ta fram pålitliga tester av antikrop-
par mot covid-19. Testerna är vik-
tiga eftersom de kan visa vem som 
har haft sjukdomen och därmed 
kan återgå till arbetet utan att föra 
smittan vidare, åtminstone så länge 
immuniteten håller i sig. I torsdags 
sade socialminister Lena Hallen-
gren att regeringen vill genomföra 
antikroppstester i stor skala så snart 
det finns pålitliga testmetoder.

–○För att utvärdera metoderna 
har vi genomfört tester på 100 posi-
tiva prover och 300 negativa prover 
och alla tester har gett rätt utslag. Så 
småningom kommer det sannolikt 
att dyka upp något fel, men vi kan 
dra slutsatsen att träffsäkerheten är 
god, säger Sophia Hober.

Projektet stöds av   Folkhälsomyn-
digheten, som med Karolinska in-
stitutet har försett Sophia Hober 
med blodprover. De 100 positiva 
proverna kom från personer som 
har testats positivt för covid-19 men 
varit symtomfria i två veckor, då det 
tar tid att utveckla antikroppar.

–○De 300 negativa proverna var 
svårare att få fram. Det är blodpro-
ver från 2019 och bakåt i tiden, som 
togs innan covid-19 fanns i Sverige. 
Denna grupp innehåller också pro-
verna från individer som har haft 
infektioner av de fyra andra coro-
navirusen.

Folkhälsomyndigheten har också 
skickat fler än 100 blindtester och 
även i dessa fall har samtliga analy-
ser så här långt visat sig stämma.

Forskningsgruppen använder  fle-
ra av virusets byggstenar, eller pro-
teiner, i sitt test – vilket är mer än i 
andra försök som pågår. Att testet 
måste ge positiva utslag på två olika 
proteiner ökar tillförlitligheten.

Styrkan med det egna anti-
kroppstestet är enligt Sophia Hober 
att det i högre grad än andra tester 
undviker vanliga fallgropar. Det 
fångar in de antikroppar som finns 
och missar inte individer som har 
varit sjuka. Testet ger heller inte 
falska positiva svar. KTH-forskarna 
har också ett försprång genom att 
testmodellen är en vidareutveck-
ling av en redan fungerande metod.

–○Vi kan producera proteiner och 
är duktiga på att analysera anti-
kroppar. Skillnaden är att vi ana-
lyserar någonting som vi inte gjort 
tidigare, säger Sophia Hober.

–○Det är också en fördel att vi kan 
skapa hela systemet på egen hand. 
I början köpte vi in en hel del pro-
teiner, men det som finns att få tag 
på just nu är av varierande kvalitet. 
En bra leverans från ett företag kan 
följas av en dålig. Det märks att det 
är en väldigt stor efterfrågan.

Just nu analyserar  forskarna de tes-
ter som tagits på medarbetarna på 
Danderyds sjukhus. 20 procent av 
de hittills 527 testade har antikrop-
par men nu utökas studien till 2○000 
personer. En detaljerad genomgång 
kommer att visa vilka personalgrup-
per som har drabbats värst. Av detta  
går det att dra slutsatser om skydds-
utrustningen har fungerar och vilka 
arbetsuppgifter som kan utgöra en 
utökad smittorisk. Nivån av anti-
kroppar kommer också att kunna 
jämföras med hur sjuka de testade 
personerna har varit.

–○Vi kommer framöver att testa 
personalen på alla akutsjukhus i 
Stockholm och andra delar av lan-
det. Sedan väntar äldreboenden, sä-
ger Sophia Hober, som snart hoppas 
kunna göra testerna i större skala.

Även om resultaten är tillförlit-
liga kan det ta ytterligare några må-
nader innan testmetoden blir till-
gänglig för allmänheten. Tanken är 
då att hundratals tester ska kunna 
genomföras samtidigt och att resul-
tatet blir klart dagen efter.

Förutom Sophia Hober leds arbe-
tet av professorerna Peter Nilsson 
och My Hedhammar. 

Mia Holmgren
mia.holmgren@dn.se

Coronaviruset.

KTH-forskare  
på väg att få 
fram viktigt test

Fakta. Storskalig testning av antikroppar

Enligt Folkhälsomyndigheten är 
målet att Sverige ska ha en natio-
nellt säkrad och robust tillgång till 
antikroppstester av hög kvalitet. 

En storskalig testning kommer att 
inledas när det finns garantier för 
att testerna som används fungerar 
optimalt för ändamålet. Då gäller 
det inte i första hand patienter, utan 

personal anställda på företag och 
samhällsviktiga verksamheter. 

Forskningsprojektet på KTH finan-
sieras av KTH, Region Stockholm, 
Atlas Copco, Familjen Christian och 
Jennifer Dahlberg, Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse och Familjen 
Erling-Persson Family Stiftelse.
DN

Forskaren Jennie Olofsson är en av de som arbetar med utvecklingen av antikroppstestet. Foto: Privat 

KTH:s forskningslaboratorium.

Vi kommer fram
över att testa  
personalen på alla 
akutsjukhus i Stock
holm och andra 
delar av landet. 
Sedan väntar äldre
boenden.
Professor Sophia Hober,  
som ledare arbetet på KTH.
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Med 3D-skrivare i lokalen såg 
skaparverkstaden Tech Tensta en 
chans att kunna bidra till samhäl-
let under coronakrisen. Nu får 
ungdomarna möjlighet att till-
verka plastbågar till ansiktsvisir.

○○Spel, film och pyssel. Det är några 
aktiviteter som står högt i kurs hos 
Tech Tensta. Men under coronakri-
sen har ytterligare en syssla fogats 
till listan. Med god hjälp av de två 
3D-skrivarna i lokalen ägnar sig 
ungdomarna numer också åt att 
tillverka plastbågar till ansiktsvisir.

–○Det här är ett bra sätt att dels 
lära barnen om skapandeproces-
sen, och dels att kunna prata om 
coronaviruset, säger tech coach 
Franco Marin Rodriguez.

En leverans på cirka 100 färska 
bågar skeppades iväg förra veckan 
och nu pågår arbetet med att fylla 
nästa låda. Bågarna transporteras 
till stadsbyggnadskontoret, där de 
kompletteras med visir och distri-
bueras till sjukhus.

–○Det kan vara ganska svårt att 
göra figurerna. Men vi har hållit på 
med de här maskinerna i två år så 
det hjälper lite, säger Daniel Dosti, 
som brukar vara med och göra 
 bågarna.

När den glödheta nålen  gjort grov-
jobbet är det dags för ungdomarna 
att färdigställa arbetet. Med sand-
papper gnuggar de bort små flisor 
som annars kan vara irriterande för 
bärarna.

–○Men det går också att använda 

en kniv istället för sandpapper. Det 
fungerar ungefär lika bra, säger Me-
lissa Mofidy Rouhi.

Hon har själv tränat upp sina 
färdigheter genom att finputsa ett 
antal bågar.

–○I bland är det mycket piggar 
här, säger hon och pekar på bågens 
undre del.

Melissa Mofidy Rouhi  tycker att ar-
betet är roligt. Framförallt trivs hon 
med tempot. Bågarna produceras 
nämligen i lugn och ro, helt utan 
inslag av stress.

–○Det som är bra är att man inte 
behöver oroa sig för att lämna dem 
någon särskild tid. Man får lämna 
dem när man vill, säger hon.

Kompisen Olivia Webber är just  
i färd med att tillverka sin allra för-
sta båge. Men efter ihärdigt gnetan-
de är hon snart kvitt flisorna.

–○Det känns jättebra att kunna 
hjälpa till mot smittan. Jag hoppas 
att det lugnar ner sig snart, säger 
Olivia Webber.

När bågen är tillräckligt len läm-
nar hon över den till Franco Marin 
Rodriguez för rengöring. 

Spånga-Tensta är,  tillsammans 
med Rinkeby-Kista, den hårdast 
drabbade stadsdelen i Region 
Stockholm och många ungdomars 
sociala liv har begränsats. Därför är 
det extra viktigt att Tech Tensta tar 
sitt ansvar som mötesplats under 
krisen, menar Franco Marin Rod-
riguez. Verksamheten fortgår som 
vanligt men med restriktionen att 
maximalt tolv ungdomar får vistas 
i lokalen samtidigt. På dörren häng-
er också en lapp med information 
om coronaviruset på olika språk.

–○Vår verksamhet blir en etisk 
fråga. Är det rätt att samla flera på 
samma plats? Men det är ganska 
många av ungdomarna här som är 
direkt påverkade av viruset på nå-
got sätt. Då är det väldigt viktigt att 
vi ser till att man kan prata om sånt. 

Niklas Weimer
niklas.weimer@dn.se

Sverige går samman.

Unga gör bågar för visir med 3D-skrivare 

Melissa Mofidy Rouhi och Olivia Webber använder sanpapper för att få bort de flisor som kan finnas på bågarna 
efter utkriften. Själva visiren kommer dock att få stanna i rummet när bågarna skickas iväg.  Foto: Josefine Stenersen 

3D-skrivarna, som tidigare använ-
des till bland annat pyssel, får nu 
arbeta för att hjälpa vårdpersonal.

Om
/Sverige går samman

Under initiativet  
#sverigegårsamman samlar 
DN berättelser om ett samhälle 
som håller ihop trots isolering 
och smittorisk. Har du goda 
 exempel på hur människor 
hjälps åt? Mejla till  
sverigegar samman@dn.se

dn.se/om/ 
sverige-gar-samman

+ Följ ämnet

Karlbergsvägen 15.40. Om man nu blir som man 
umgås – vad händer då i en tid av isolering?

Sthlm i mitt h

M
an blir som 
man umgås, 
brukar det 
heta. Tydligen 
kan ordsprå-
ket spåras till 

Spanien på 1500-talet och över 
åren har det formats till det mycket 
melodiska ”dime con quién andas 
y te diré quién eres” – säg mig vem 
du går med så ska jag berätta vem 
du är.

Min tolkning av uttrycket är att 
människan är mycket formbar, att 
vi tenderar att snappa upp intryck 
och implementera dessa i den egna 
personligheten, inte sällan på be-
kostnad av den person vi tidigare 
var. Devisen utesluter förstås inte 
att man kan umgås med ”fina” 

människor, men visst har det en 
släng av sarkasm över sig? Nästan 
som en varning till någon man bryr 
sig om och är rädd att förlora.  

En drivande faktor  bakom denna 
tendens kan vara att det under-
lättar för det sociala samspelet: ju 
mer vi är som varandra, desto min-
dre friktion uppstår. Detta mönster 
förutsätter en skev moralisk kom-
pass samtidigt som man söker efter 
andra karaktärsdrag att imitera.

För min egen del  ställs detta på sin 
spets när samhället isolerar sig och 
alla nya bekantskaper uteslutande 
kommer från streamingtjänster. 
Om man nu blir som man umgås, 
hur ska det gå för mig när de enda 
jag umgås med är Logan och 

Kendall Roy från familje dramat 
”Succession”?

I min mening handlar serien om 
en samling ruttna människor som 
inte vill bry sig om mycket annat än 
att bevara nedärvd status och igno-
rera allt som har med mjuka värden 
att göra. Av den så efterfrågade em-
patiska förmågan finns inte mycket, 
bara en lektion i att det är bättre att 
hugga någon i ryggen innan man 
själv råkar ut för samma öde.

På tal om att  hugga folk i ryggen 
har Sekiro, den andra nya bekant-
skapen jag fått under isoleringen, 
en mer direkt approach, vilket 
jag föredrar. Wolf, karaktären i 
tv-spelet ”Sekiro: Shadows die 
twice”, har lagt sitt öde i mina hän-
der, och jag ber honom upprepade 

gånger skära halsen av rötäggen 
i Ashina-klanen under Japans 
sengoku-period. 

Även om många av de han möter 
förtjänar sitt öde är det ett bete-
ende jag tidigare inte kunde stå 
för. En vecka in i spelet är jag inte 
längre så säker. 

För vi är ett numera, Sekiro och 
jag, och utifrån vårt förhållande 
stämmer ovannämnd devis även i 
en virtuell bemärkelse. Huruvida 
också Logan Roy blir del av den 
mixen återstår att se, i sådana fall 
blir jag åtminstone förmögen. 

Jonas Desai
jonas.desai@dn.se

Jonas Desai är reporter på Dagens Nyheter 
och han har dött 5 000 gånger på tre dagar. 

Efter helgens inspektioner 
har ytterligare en krog i 
Stockholm tvingats stänga 
på grund av smittskyddsskäl. 
Trots att miljöförvaltningen 
gör inspektioner flera dagar 
i veckan syns ingen positiv 
trend, menar enhetschef 
Peter Brådenmark. 

○○Stockholms stads miljöförvalt-
ning genomförde under lörda-
gen 19 inspektioner, för att se så 
att krogar runt om i staden följer 
Folkhälsomyndighetens regler 
för att stoppa spridningen av 
covid-19. 

Inspektionerna gjordes i Hä-
gersten, i city och på Södermalm 
– fyra barer och restauranger 
avvek från Folkhälsomyndighe-
tens regler. Två av dessa rappor-
terades sedan vidare till Smitt-
skydd Stockholm som valde att 
stänga ett av dem – Monky bar 
på Sveavägen.

I smittskyddets beslut  står det 
att tre besök har gjorts på Monky 
bar av miljöförvaltingen och po-
lisen. Bedömningen är det att 
det har förekommit trängsel och 
att verksamheten inte gjort till-
räkligt för att åtgärda detta.

–○Det har varit för mycket 
bord och stolar och det i sig har 
skapat trängsel, säger Peter Brå-
denmark, enhetschef på miljö-
förvaltningen i Stockholm.

Minst fyra dagar  i veckan går 
miljöförvaltningen ut och in-
spekterar barer och restaurang-
er i Stockholm. Trots att nu nio 
krogar tvingats stänga tycker 
sig inte Peter Brådenmark se en 
ökad medvetenhet bland krö-
garna.

–○Vi har ändå fortsatt en 
tredje del till en fjärdedel som får 
avvikelser så jag tycker faktiskt 
inte att det är någon förbättring, 
säger han. 

Att problemen fortsätter har 
både med krögarna och med 
besökarna att göra, menar Peter 
Brådenmark. 

–○Den stora massan av de här 
krogägarna försöker följa regler-
na. Men så har vi gästerna som 
ju senare på kvällen dricker allt 
mer och då blir det rörigt och 
stökigt och då bryr man sig inte 
även fast personalen säger till, 
säger han.  

Efter att en krog  stängs kan 
verksamheten åtgärda de pro-
blem som myndigheterna hit-
tat och då få öppna igen, men 
endast efter att ytterligare en 
kontroll gjorts och kommunen 
har bedömt att krogen uppfyller 
kraven. Beslutet kan även över-
klagas till förvaltningsrätten. 

Sedan den 25 mars har Stock-
holms stads miljöförvaltning to-
talt inspekterat 357 krogar varav 
84 har haft avvikelser. Nio av de 
krogar som har stängt har öpp-
nat igen.

Amanda Dahl
amanda.dahl@dn.se

Coronakrisen.

Ytterligare 
en krog 
stängs
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Han spelade in sin första skiva  
i början av 1960-talet. Nu är Carl 
Anton Axelsson tillbaka med en 
ny skiva, lagom till 87-årsdagen. 

○○Herr Axelsson behöver knappast 
någon närmare presentation även 
om det kanske inte är så många som 
vet vad han heter i efternamn. Carl 
Anton räcker gott.

Carl Anton slog igenom med dun-
der och brak i ”Hylands hörna”, 
tv-programmet som hela svenska 
folket tittade på. Han var tecknare 
och illustratör på DN, men den 
karriären fick ett abrupt slut efter 
genombrottet då han bland annat 
framförde ”Överbyvals”. Där och 
då blev kylskåpskall fil ett begrepp.

”Överbyvals” var självskriven på 
skivan kallad ”Det vackraste lju-
set” och han sjunger den med ett 
schwung som aldrig tidigare. 

–○Jaså, tycker du det. Så roligt att 
höra, säger han när vi talas vid i te-
lefon. 

Men skivan innehåller inte en-
bart visor från förr utan också flera 
nyskrivna visor och sånger han inte 
framfört tidigare. Hit hör det inle-
dande spåret ”Jag kan, jag vill”. Den 
skrev Carl Anton för åtskilliga år 
sedan till operasångaren Per Grun-
dén. Texten inleds med orden:

”Jag kan. Jag vill. Jag har fått lust 
att sjunga en gång till.”

–○Jag kom på att den skulle passa 
mig väldigt bra just nu eftersom vi 
skulle göra den här skivan, men jag 
tog mig friheten att sjunga den lite 
annorlunda än Per.

Att det blev ytterligare  en skiva kan 
Carl Anton tacka brorsdottern Titti 
Nordemar för. Hon fick idén när hon 
besökte Carl Anton på hans älskade 
Överby för ungefär ett år sedan. Var-
för inte spela in de gamla klassiker-
na på nytt varvat med nyskrivet ma-
terial? Carl Anton var tveksam till en 
början. Han ansåg att han hade lagt 
musicerandet bakom sig.

–○Jag blev så förvånad över hen-
nes förslag, säger han.

Rätt snart fick Carl Anton klart 
för sig att Titti inte skulle acceptera 
ett nej och det slutade med att han 
satte sig vid pianot ute på Överby. 
Han sjöng sången ”Omtänksamhet” 
som inleds med raderna:

”Det vackraste ord någon har sta-
vat är ordet omtänksamhet/Att ge en 
hand till den som har snavat/Det kan 
inte bli mer konkret.”

Carl Anton har varit omgiven av 
hjälpande händer under de senaste 
åren. Först avled sonen Niklas efter 
att ha drabbats av muskelsjukdo-

men ALS och för två år sedan dog 
hans älskade Libbe (Elisabeth). De 
hade hängt ihop sedan söndagssko-
leåldern även om det tände till först 
på Kungsholmens läroverk.

Efter avslutade studier och lum-
pen i början av 50-talet bestämde 
han sig för att lifta genom Europa.

–○Jag tog med mig lagom mycket 
kläder och en kasse där jag stop-
pade ner tandborste och lite annat. 
Sedan tog jag gitarren under armen 
och gav mig i väg, säger Carl Anton.

Han liftade ända ner till Frankri-
ke. Där stannade han hos en bonde 
som behövde hjälp med att skörda 
vindruvor.

–○Det var ett bra sätt att få ihop 
pengar och när kvällen kom rullade 
jag ut min sovsäck på olika ställen.

Han liftade vidare och sjöng på 
småkrogar mot ett mål mat. Efter 
en sejour på Mallorca hamnade han 
på Rivieran innan han via Schweiz 
och Tyskland återvände norrut.

Men när han kom till Köpenhamn 

var han förkyld. Då fick det vara fär-
digliftat. Han kostade på sig en tåg-
biljett och på tåget hem till Stock-
holm författade han den friarvisa 
som han skulle framföra för Libbe 
när han kom hem.

Han börjar sjunga i telefonen:
–○När jag sitter på tåget och tän-

ker på dig och vet att snart står du 
och blänker för mig. Då känns det i 
kroppen som hjärtat satt löst...
Och vad svarade Libbe?

–○Hon sa ja och dagen därpå gick 
vi och köpte ringar och sedan gick 
vi på Prinsen och käkade korv med 
pommes frites, säger han och skrat-
tar åt minnet.

Flera av sångerna på skivan  är rena 
hyllningar till Stockholm, men han 
är färdig med huvudstaden. Han 
bor numera i en lägenhet i Norr-
tälje, en mil från dottern, den om-
sjungna Isabel.

Han kanske till och med är klar 
med sitt kära Överby, som han dock 
har kvar.

–○Där bodde vi så tätt tillsammans 
Libbe och jag. Nu känns det så tomt. 
Man ser inte en människa och back-
en blir inte mindre brant med åren.

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

Norrtälje.

Carl Anton gör comeback med ny skiva

Carl Anton Axelsson varvar nyskrivet material med sina klassiker på nya 
skivan ”Det vackraste ljuset”. Foto: Christer Bergström 
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Musiken Jojjes räddningsplanka

○○ Jojje Wadenius hade planerat att 
spela in sina gamla barnlåtar på 
nytt. Då kom ett virus och stängde 
ned hela samhället och sedan flera 
veckor tillbringar han nu sina dagar 
i lägenheten i Oslo.

Lyckligtvis var musikbakgrun-
derna redan klara, nu återstår 
sången som han spelar in hemma 
i arbetsrummet. Så småningom 
kommer vi alltså få höra nya versio-
ner av klassiker som ”Kalles klätter-
träd” och ”Mitt lilla barn”.

–○Jag kan förmedla en text bättre 
i dag. Och så har jag haft egna barn 
och blivit mera vuxen själv. Jag 
hade ju egentligen ingen koll på så-
dant då, när jag gjorde låtarna.

”Då” är alltså  från 1968 och framåt. 
Det var det året han bestämde sig 
för att pausa sin läkarutbildning un-
der ett halvår och satsa på gitarren 
och musiken i stället. Han bildade 
bandet Made in Sweden, var med 
på Pugh Rogefeldts första två plat-
tor, lirade med Cornelis Vreeswijk, 
gav ut barnskivan ”Goda’ goda’”.

Det ena gav snabbt det andra och 
några läkarstudier blev det aldrig 
mera.

–○Jag pluggade medicin i tre år 
men det var mest för att min familj 
ville det. Min farfar hade samma 
namn som jag och var född samma 
dag och eftersom han varit läkare 
fanns det någon tro i släkten att 
även jag måste bli det.

Jojje är övertygad om att han inte 
skulle ha blivit någon vidare doktor. 
Musiken däremot, den har alltid va-
rit självklar. Där upptäckte han ti-
digt att han hade järnkoll på sådant 
som andra tydligen tyckte var svårt.

–○Musiken blev min räddnings-
planka. Hade jag inte haft den vete 
fan hur det hade gått.

Den unge Jojje var deprimerad 
och vilsen och tyckte inte han fick 
bekräftelse från sin mor som ofta 
var ute och turnerade som pianist. 
Pappan hade lämnat familjen när 
sonen var ett år.

–○Det jag saknade under min upp-
växt var lite värme och kramar, nå-
gon som pratade med en och satte 
värde på en. För det fick jag inte. Då 
blev musiken min tillflykt. Det var 
det enda område där jag inte kän-
de att alla andra fattade en massa 
grundläggande saker om livet som 
jag missat.

Under 1970-talet  etablerade sig 
Jojje Wadenius ytterligare som 
musiker med flera internationella 
uppdrag, bland annat som gitar-
rist i gruppen Blood, Sweat and 
Tears. År 1979 blev han medlem i 
husbandet till det amerikanska tv-
programmet ”Saturday night live”, 
han spelade sedan med bland 
andra Roberta Flack och Luther 
Vandross och turnerade 1982 med 
sin ungdoms idoler Simon & Gar-
funkel.

Men när Paul Simon hörde av sig 
några år senare och ville ha med 
honom på sin soloturné blev svaret 
nej.

–○Jag hade familj med små barn 

och ville inte att de skulle få samma 
distans till mig som jag hade till 
min morsa. Och eftersom jag hade 
etablerat mig som studiomusiker i 
New York där vi bodde kunde jag 
ha ett liv där jag var hemma nästan 
varje frukost och middag.

På 1990-talet träffade Jojje sin 
nuvarande fru Brit som är norska 
och flyttade ihop med henne i Oslo. 
Drygt 20 år senare känner han sig 
fortfarande mer svensk än norsk.

–○Men jag har nog fått en mer kri-
tisk syn på mycket i Sverige, bland 
annat alla privatiseringar som har 
gjorts. Men också hur man dealar 
med det här viruset, där har man 
i Norge varit mycket skarpare och 
det tror jag är bra. Sedan får väl 
framtiden utvisa vilket sätt som var 
rätt.

För egen del  har han det rätt bra 
mitt i coronakrisen, även om både 
hans och hustruns ålder place-
rar dem i en riskgrupp. De sitter 
hemma för det mesta, men trivs 
utmärkt både i lägenheten och med 
varandra.

–○Vi tar en promenad då och då 
men undviker att gå i affärer. Vi har 
vänner som hjälper oss att handla. 
Men det är klart att det inte är så 
mycket variation på livet som tidi-
gare.

Almanackan var full med fram-
trädanden som nu har fått ställas 
in eller skjutas på framtiden, bland 
annat en turné med egna fusions-
bandet Cleo och ett antal konserter 
med Pugh Rogefeldt i maj.

Han har också ett projekt där han 
åker runt på skolor och spelar med 
Trio X utifrån boken ”Livet är nu” 
av Lotta Olsson.

–○Det är lite existentiella ämnen 
på barnens nivå. Jag är själv en 
barnslig person. Fast kanske på 
mitt eget lilla kluriga sätt.

Johan Ekfeldt/TT 

Almanackan var full med spelningar. Jojje Wadenius har 
nämligen inte känt något av behov av att trappa ned bara 
för att han närmar sig 75. Men den rådande pandemin har 
tvingat fram en ny vardag hemma i Oslo.

_
Det jag saknade un-
der min uppväxt var 
värme och kramar.

75
Georg ”Jojje” 
Wadenius
Gratuleras till:  Fyller 
75 år den 4 maj.
Gör:  Musiker.
Bor:  Oslo.
Familj:  Hustrun Brit. 
Döttrarna Annika och 
Jennifer samt bonus-
dottern Malene. Sex 
barnbarn.
Så firar han födelse-
dagen:  ”Det blir en 
trevlig dag med en god 
middag. Men så är det 
ju varje dag.”
Om att fylla 75:  ”Jag 
har alltid hållit i gång 
och spelat en massa. 
Det är först nu sedan 
några veckor som jag 
har tvingats stanna 
upp. Och det är rätt 
behagligt.”
Om skapandet:  ”Musi-
ken jag skriver styrs of-
tast av vilka texter jag 
får. Är det vuxengrejer 
vill jag kanske utmana 
mig själv lite. Gäller 
det barnlåtar följer jag 
mest intuitionen och 
ser vad det blir.”

DN gratulerar.

”Vi tar en pro-
menad då och då 
men undviker 
att gå i affärer”, 
säger Jojje Wa-
denius som bor 
i Oslo med sin 
hustru.
 Foto: Johan Ekfeldt

Far

Dikt i dag.

Varje vår
planterade han röda rosor
runt vårt hus.
Den sommaren, som mor dog,
klippte han dem alla.

Dekorerade varje centimeter
av hennes kista
med sin blomsterprakt.

Aldrig tidigare
har kärlek lyst så röd
i Sandvikens kyrka.
Göran Hedqvist, Norsborg 
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Under vinjetten ”Dikt i dag”  
 publicerar Familjeredaktionen 
 läsarnas dikter. Bidrag mejlas till 
familj@dn.se.

Regler för minnestexter.
Texterna får vara  högst 2 000 
tecken, inklusive mellanslag. De ska 
inledas med den avlidnas hemort, 
ålder och närmast anhöriga samt 
undertecknas med för- och efter-
namn. Mejla till familj@dn.se.

DÖDA

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.
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Även i kristider finns ljusglimtar. 
Nytt liv föds och alla måsten 
skalas bort.

För Sara Algotsson Ostholt har 
pausen mitt i livet varit nyttig.

– Under flera år har jag balan-
serat på gränsen till utbrändhet. 
Nu känns det som om hjärnan 
har fått en välbehövlig paus, 
säger OS-silvermedaljören som 
sedan tolv år bor i Tyskland.

Tiden i karantän har dessutom 
förgyllts av att hennes silver-
partner stoet Wega har blivit 
mamma.

○○Fälttävlansryttaren Sara Algots-
son Ostholts liv brukar gå i turbo-
fart. Livet som entreprenör i häst-
branschen innebär att hästar ska 
tränas, tävlas och några också säljas 
för att finansiera den idrottsliga elit-
satsningen. 

Dessutom håller hon med ojäm-
na mellanrum i träningar för andra 
ryttare.

–○I vårt vanliga liv lever vi under 
en otrolig tidspress varje dag. Det är 
alltid något som ska göras, och ka-
lendern är fulltecknad oavsett om 
det är vardag eller helg.

Den stressade tillvaron  har sli-
tit hårt på både Sara och hennes 
make, tyske OS-guldmedaljören i 
fälttävlan, Frank Ostholt.

–○När du är mitt uppe i det tror du 
att det är så livet måste se ut, och 
att du inte har något annat val än att 
försöka orka, säger Sara.

Men mitt i språnget frös ögon-
blicket, plötslig fanns det luft i ka-
lendern. När alla tävlingar ställdes 
in på grund av det nya coronaviru-
set, var tid inte längre en bristvara.

–○Plötsligt fanns det tid att på 

riktigt diskutera hur vi vill att vår 
framtid ska se ut, och vad vi kan 
förändra för att inte varje dag ska 
handla om tidsoptimering.

–○Så även om det kan låta märk-
ligt har det för vår del kommit nå-
got väldigt positivt ur den här kri-
sen. Det känns som vår livskvalité 
har förbättrats, och som om jag har 
öppnat mina sinnen och inte längre 
bara rusar på i en tunnel. För första 
gången ser jag när löven slår ut, och 
blir glad när jag ser blommorna ute 
i naturen. Vardagliga saker som jag 
de senaste åren inte ens har regist-
rerat.

–○Men självklart inser jag att vi 
är lyckligt lottade, och att det här 
viruset har förstört många liv. Jag 
lider med alla som har förlorat nå-
gon anhörig, och med dem som har 
förlorat sina jobb. 

Tyska ridsportförbundets  ridan-
läggning, som ligger i Warendorf i i 
Nordrhein-Westfalen och där Sara i 
vanliga fall tränar, har nyligen öpp-
nat igen. Än så länge är det dock 
bara de tyska landslagsryttarna 
som är välkomna dit för att träna.

– Så jag har fått sitta på läktaren 
och titta när Frank har hopptränat 
mina hästar, berättar Sara.

Nu har hon tröttnat på det. När 
DN pratar med den svenska stjär-
nan – som flyttade från Småland till 
Tyskland när Frank och hon blev 
ett par – håller hon därför på att 
bygga en egen hoppbana utomhus.

– Efter sex-sju veckor i karantän 
står jag inte ut längre. Jag måste få 
hoppa igen, säger Sara Algotsson 
Ostholt med ett skratt.

Till sin hjälp har hon tioåriga dot-
tern Wilma.

–○Wilma har inte varit i skolan på 

flera veckor, utan hon har fått sköta 
skolarbetet hemifrån. Som tur är 
gillar hon skolan så vi har inte be-
hövt tjata på henne, berättar Sara 
Algotsson Ostholt, som plötsligt 
skrattar till:

– Fast nu skakar hon på huvudet 
och säger att det gör hon inte alls.

– Den 4 maj ska hon dock börja 
i skolan igen. Hon går i fjärde klass 
vilket innebär att hon ska byta skola 
nästa läsår. Därför har man här be-
stämt att fjärdeklassarna ska tillba-
ka till skolan de här sista veckorna 
på terminen.

Samtidigt som viruset  tog Tyskland 
i sitt grepp var familjen Algotsson 
Ostholt, som utöver Sara, Frank 
och Wilma också inkluderar fem-
årige sonen Erik, mitt i en flytt.

Efter att under flera år ha bott i en 
lägenhet i ett villaområde i Waren-
dorf bor de sedan några veckor till-
baka på landet, i ett hus som ligger 
i närheten av Franks familjegård, 
några kilometer från Warendorf.

–○Flytten har varit bra för hela 
familjen. Barnen älskar att vara ute 
och rida i skogen med sina ponnyer.

Flytten är inte det enda positiva 
som har inträffat mitt under coro-
nakrisen. I stallet finns också ett an-
nat glädjeämne som på vingliga ben 
nu utforskar världen. För drygt två 
veckor sedan födde 19-åriga stoet 
Wega, som var den häst som Sara 
Algotsson Ostholt tog ett OS-silver 
med i London 2012, ett stoföl.

Sedan tidigare är Wega mamma 
till ytterligare två hästar, men de 
gångerna har det varit embryo-
transfer och ett annat sto som burit 
fölen i magen.

–○Hon gick över tiden med sex 
veckor så det har varit en orolig 

Sportsvenskar i utlandet under coronakrisen.

OS-medaljören: ”Balanserat 
på gränsen till utbrändhet”

Fakta.  
Sara Algotsson Ostholt

Ålder: 45 år
Bor: Några kilometer utanför 
Warendorf i Nordrhein-Westfalen i 
Tyskland.
Familj: Maken Frank Ostholt, 
som har tagit såväl OS-guld som 
VM-guld i fälttävlan i lag, samt 
parets två barn tioåriga Wilma och 
femårige Eric.
Meriter: OS-silver individuellt 2012, 
EM-silver i lag 2013 och EM-silver i 
lag 2017.

I en grön idyll strax utanför Warendorf har familjen Algotsson Ostholt hittat sin oas. När barnen Eric och Wilma 
vill ut och rida i skogen får pappa Frank ta cykeln. Foto: Privat 

I London 2012 red fälttävlansryttaren Sara Algotsson Ostholt hem ett OS-
silver individuellt tillsammans med stoet Wega. Foto: Maja Suslin / TT 

väntan. Jag har varit väldigt nervös 
för att något skulle gå fel.

När den långa väntan äntligen var 
över fanns hela familjen Algotsson 
Ostholt på plats i stallet. Under tyst-
nad såg de ett nytt liv födas.

– Direkt efter födseln var hon lite 
tagen, och låg kvar en stund. Fölet 
var uppe på benen före henne. Då 
blev jag så klart orolig igen. Jag är ju 
lite ”mammig” när det gäller Wega.

–○Men hon behövde bara lite tid 
på sig och efter att hon rest på sig 
har hon varit självklar i sin mam-
maroll. Det är som om hon redan 
har fött och fostrat elva fölungar. 

En inte alltför vågad  gissning är att 
fölet likt sin mamma blir en fälttäv-
lanshäst. Däremot är det inte säkert 
att det blir med Sara Algotsson Ost-
holt på ryggen.

–○Wilma säger att hon har paxat 
henne. Så i framtiden verkar det 
som om jag och Frank får sikta in 
oss på tränarrollen, skrattar Sara.

Innan Wilma tar över som stallets 
förstaryttare har dock Sara fortfa-
rande egna mål som hon vill uppnå 
på hästryggen.

Ett av dem är ytterligare en OS-
start.

Att OS i Tokyo skjutits fram ett år 
är något som talar till Saras fördel. 
Hemma i stallet har hon åttaårige 
Chicuelo som har en stor potential 
men som behöver mer rutin. Nu 
finns tid för det.

Men det där med att prata om 
framtiden får vänta. För nu vill Sara 
Algotsson Ostholt stanna i nuet, 
och likt tjuren Ferdinand lukta på 
blommorna.

Malin Fransson
malin.fransson@dn.se

Tidigare delar i DN: Den 28, 29 och  
30 april, samt 1 och 2 maj.
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Elitloppet brukar vara en tradi-
tionsenlig folkfest.

Inför årets lopp handlar det i 
stället om att hindra människor 
från att komma in på arenan.

– Vi kommer att säkra med fler 
vakter, säger Solvallas vd Jörgen 
Forsberg.

○○Tidigare i veckan meddelade Sol-
valla att Elitloppet 2020 kommer 
att köras utan publik på grund av 
den rådande coronapandemin. 

Exakt hur hårt det slår mot eko-
nomin vill inte Jörgen Forsberg ut-
tala sig om, men man har tvingats 
vidta en rad åtgärder.

–○Vi som bana skjuter ju in en del 
prispengar i en sån här helg och 
där har vi valt att skära ner. Sedan 
har vi tidigare stått för transport av 
inbjudna hästar i form av flyg från 
Frankrike och USA och även hotell 
för aktiva, men det har vi tagit bort.

– Vill man vara med får man ta sig 
hit bäst man vill, säger han.

Utöver de ekonomiska aspekter-
na finns det också annat som skiljer 
förberedelserna jämfört med tidiga-
re år. Elitloppet lockar årligen mel-
lan 40○000 och 50○000 besökare, 
men i och med publikförbudet väl-
jer man nu att säkra med fler vakter 

för att hindra folk från att ta sig in.
–○Normala år gör vi allt vi kan 

för att folk ska komma hit, men 
nu kommer vi ha vakter som har 
som huvudsakligt uppdrag att folk 
inte tar sig in. Den delen är väl lite 
ovanlig. Nu finns det inte en person 
här som inte har en arbetsuppgift 
under elitloppshelgen. Det sträcker 
sig till hästägare också så det är bara 
arbetande aktiva och funktionärer 
som är här, säger Jörgen Forsberg.
Ser ni en risk att folk kommer för-
söka ta sig in?

– Jag hoppas att man respekterar 
det läge vi befinner oss i samhället i 
stort, men det vore klumpigt av oss 
att inte vara förberedda i alla fall. Vi  
har möte med både polis och vakt-
bolag nästa vecka, så vi är beredda.

På ett sportsligt plan finns också 
vissa skillnader mot tidigare år. I 
Frankrike är tävlingssäsongen på 
paus, vilket gör att många hästar 
inte är i tävlingsskick. Under går-
dagen meddelade franske tränaren 
Romain Derieux via Twitter att fjol-
årsvinnaren Dijon inte kommer att 
delta i årets lopp.

Annars är det historiskt få som 
hittills anmält sig.

– Det är sportchef Anders Malm-
rot som har de mest frekventa kon-

Trav.

Vakter ska hindra publik 
från att se Elitloppet

takterna där med aktiva, men nu 
finns tecken på att Frankrike öpp-
nar i mitten på maj och de har ett 
bra snabblopp där de franska häs-
tarna skulle kunna få ett lopp i krop-
pen och visa att de är i form.

– Det kan bli att vi skickar ut in-
bjudningarna lite senare än vi bru-
kar. Att vi bara har fyra hästar nu 1 
maj, det har aldrig hänt tidigare.

I en tid när direktsänd  sport är en 
bristvara tror Jörgen Forsberg att 
årets Elitloppet kan ha en viss för-
del.

– Det är klart att det är ett gyllene 
läge att få visa upp vår fina travsport 
inför en bredare publik när det inte 
finns så mycket annan liveidrott att 
titta på. Så det ser jag som ett bra 
fönster för oss att få sprida evang-
eliet och ta till sig det vi tycker är så 
härligt med travet.

I vanliga fall brukar Elitlopps-
finalen starta under eftermiddagen 
den sista söndagen i maj. Men på 
grund av publikstoppet kommer 
årets final att köras klockan 20.30 
och direktsändas i TV4 med målet 
att sätta nytt publikrekord.

Emil Forsberg
emil.forsberg@dn.se

Elitloppet är normalt en 
stor folkfest. Foto: Bildbyrån

I korthet.

Lika lön, genast
Presidentkandidaten Joe Biden på Twitter sedan 
stämningsansökan från USA:s fotbollslandslag ogil-
lats av domstolen. Den anser inte att de kvinnliga 
spelarna får sämre landslagsersättning än männen.

I sin tweet både uppmuntrar Biden de kvinnliga 
landslagsspelarna och hotar USA:s fotbollsförbund.

”Till USWNT: Ge inte upp fajten. Det är inte över 
ännu. Till US Soccer: Ge lika lön, genast. Annars får ni 
gå någon annanstans och hitta VM-pengar när jag blir 
president.”

Det sistnämnda handlar sannolikt om herrarnas VM 
2026 som ska arrangeras i USA, Kanada och Mexiko. TT

Söndag 

31
MAJ

Då 
avgörs 
Elitlop-
pet på 
Solvalla.

DAGENS DUBBEL. FÄRJESTAD, MÅNDAG

SYSTEMFÖRSLAGEN
○○V64-förslaget, Färjestad, 576 rader/kr: Avd 1: alla tolv hästar (10, 3).  

Avd 2: 2 Maestro Zon (7, 3). Avd 3: 1 Troll Tundra, 3 Acksjökungen, 7 Mine Lotta, 
9 Robbelix (8, 2). Avd 4: 6 Bearicecream, 14 Easy Creation, 15 Restless (12, 8).  
Avd 5: 5 HögstenaStalldräng, 7 Joe Hoo Lee, 9 Sir Henry P.Hill, 13 Mack Dragan 
(1, 11). Avd 6: 8 Harley D.E,. (4, 1).

○○ LD-förslaget, Mantorp, 4 rader: LD-1: 7 Inez Alki.  
LD-2: 3 Jori Boko, 8 Prince Palema, 11 Mister Selfie, 13 Sweet Carolina.

○○ V4-förslaget, Mantorp, 80 rader/160 kr: Avd 1: 5 May Rose, 6 Misirlou, 7 Apple 
Rose, 10 C.R.Nobless (2, 8). Avd 2: 1 Harry Dynamite, 2 Sweet Zoey, 5 Daydream la 
Marc, 7 Lover Bac, 13 Love Runs Out (14, 8). Avd 3: 7 Inez Alki (3, 5). Avd 4: 3 Jori 
Boko, 8 Prince Palema, 11 Mister Selfie, 13 Sweet Carolina (12, 4).

○○ Trio-systemet, Färjestad lopp 6, 48 kombinationer: Etta: 1, 3, 7, 9.  
Tvåa: 1, 3, 7, 8, 9. Trea: 1, 3, 7, 8, 9. Erik Södermark

DD-1. 2 640 meter, volt (lopp 8).
 1 Ivanhoe-Andersson O J 3 5 0 15,2 
 2 Vincent I.T.* - Jakobsson M  0 0 0  11,7a
 3 Eraja Jaam - Moberg J 4 0 3  15,0 
 4  Eskimo Brother-Svedb. M B  0 0 3  14,6
 5  HögstenaStalldräng-Aho M  2 4 6 14,4
 6  C.Nu Gilbak* - Aarum D  3 0 d  16,0
2 660 m: 
 7 Joe Hoo Lee - Goop B  d 4 3  13,1 
 8 I’m Sailing - Svanstedt A  0 3 4  13,5 
 9 Sir Henry P.Hill - Westh. J  3 6 d  14,0 
 2 680 m:
 10  Sliding Home - Eriksson K  0 0 0  14,2
 11  Super Zantos - Lisell A 4 0 2  13,0
 12 Andy Pandy - Oscarsson K  5 6 6 13,3a
 13 Mack Dragan - Jepson C J 1 d 4  13,3
 14 Break Dancer*-Christ. B 0 0 8 14,6
 15 O.P.Q.C. - Eriksson I  1 7 0  12,8

 ● Ranken: 13-9-5-7-1-11-15-2-6-4-8-10-
3-14-12
Tipsettan: 13 Mack Dragan ska vid sun-
da vätskor ha bra segerchans mot dessa.
Motbud: 9 Sir Henry P.Hill är långt 
mycket bättre än vad raden visar.
Skrällbud: 5 HögstenaStalldräng är stark!

DD-2. 2 140 meter, auto (lopp 9).
 1 Copaca Banana - Eriksson K  d 2 4 10,9a
 2 Expensive River - Nilsson P  2 0 3 12,7a 
 3 Mr Crazed - Svanstedt A  4 4 6 12,6a 
 4 Dexter Brick - Djuse M A  1 2 3 12,7a
 5 Actual Star - Westholm J  d 7 0  13,0a
 6 Global Skipper - Moberg J  3 0 4 13,8a
 7 Viggo Laday - Jakobsson M  0 4 4 11,5a 
 8 Harley D.E.* - Jepson C J  1 1 1 12,0a
 9 Cinnamon Prince - Nils. K L  5 6 0 11,7a 
 10 Boulder Luke* - Torvinen H  0 0 5 12,4a 
 11 Frisco Flame - Ivarsson M  0 1 5 12,5a
 12 Grandfather Bill -Goop B  0 0 7 12,4a

 ● Ranken: 8-4-1-2-5-12-6-11-3-10-7-9
Tipsettan: 8 Harley D.E. har ju visat 
strålande form och är han lika bra som 
senast på Solvalla löser han nog detta 
trots åttondespåret.
Motbud: Mattias Djuses 4 Dexter Brick 
är jämn och säker och skulle favoriten 
svika är det utan tvekan han som ligger 
närmast till hands.
Skrällbud: 2 Expensive River kan vara ett 
roligt rysarbud om han löper upp till sitt 
allra bästa.

Dagens Dubbel-förslaget, 4 rader: DD-1: 5, 7, 9, 13. DD-2: 8 Harley D.E.

Spelguiden.

Goop blir ny tränare efter piskrappsskandal

Trav. Ägarna till stjärnhästen Vivid Wise As bröt 
med travtränaren Alessandro Gocciadoro efter att 
italienarens lärling piskat en häst. Zarina Bi utsat-
tes för två otillåtna piskrapp, så kallade enhands-
drivningar, på uppvärmningen inför lördagens 
V75-5 på Örebrotravet och ströks inför loppet.

Detta får nu konsekvenser för travtränaren 
Alessandro Gocciadoro, vars lärling var den som regelvidrigt 
piskat hästen. I ett pressmeddelande meddelar ägarna till 
den Elitloppsinbjudna hästen Vivid Wise As att samarbetet 
med Gocciadoro avslutas på grund av incidenten.

Gocciadoro blir nu av med stjärnhästen Vivid Wise As, 
som ägaren flyttar till Björn Goop. Italienaren riskerar även 
att straffas personligen eftersom det råder strikt tränaran-
svar inom travsporten. Han kan bli avstängd eller få böter.  TT  

Björn 
Goop

Keno
2 3 5 6 9 10 11 13 14 23 25 38 45 46 48 
52 54 60 64 67. Kung Keno: 2.

Lunchdubbeln

JÄGERSRO GALOPP
LD–1: 3 Amon Ra (1,70) 
LD–2: 7 Xit (3,21) 
Odds: 6,76. Oms: 736 947 kr.

Dagens Dubbel

VAGGERYD
DD–1: 4 Call Me Brodda (7,13) Strukna 
nr 8 och 10 
DD–2: 4 Smevikens Cruiser (13,35) 

Odds: 79,87. Oms: 4 383 829 kr.

Trav

VAGGERYD
GS75–raden: 7–11–6–2–9–4–4 
7 rätt: (493,7) 10 168 kr. 6 rätt: 
(13 540) 155 kr. 5 rätt: (172 478) 24 kr. 
GS75: 17 430 121 kr. 

Galopp

JÄGERSRO GALOPP
V64–raden: 1–4–4–7–3–7 (lopp 2–7) 
6 rätt: (447,6) 2 797 kr. 
5 rätt: (7 392) 32 kr. 
4 rätt: (80 293) jackpot. 
V64: 2 419 339 kr.

Resultatbörsen.

Armand Duplantis gjorde sig 
redo för förlängning.

Men franske konkurrenten 
Renaud Lavillenie ville inte 
fortsätta – och det virtuella 
stavhoppsmötet slutade därmed 
oavgjort.

”Jag hade verkligen saknat att 
tävla”, säger ”Mondo”.

○○36–36–26. Det blev slutställ-
ningen när världens tre främsta 
stavhoppare, mitt i rådande coro-
napandemi, gjorde upp i ett minst 
sagt udda tävlingskoncept.

Svensk-amerikanske världsre-
kordhållaren Armand Duplantis, 
20, fick dela segern med franske 
Renaud Lavillenie i söndagens vir-
tuella stavhoppstävling. Trea – och 

därmed sist – blev 27-årige amerika-
nen Sam Kendricks som mäktade 
med att klara höjden 26 gånger.

”Det var verkligen kul att tävla 
mot de killarna. Jag hade verkligen 
saknat att tävla. Jag trodde inte att 
det skulle sluta oavgjort, men sån 
är idrotten”, säger Duplantis i ett 
pressmeddelande.

”Mondo” såg ut att gå mot  ensam 
seger i det udda upplägget, som 
gick ut på att klara höjden fem me-
ter så många gånger som möjligt 
på en halvtimme – från respektive 
hoppares egen trädgård.

Duplantis var länge i ledning, 
men efter runt 30 klarade försök 
kom Lavillenie i kapp – och tävling-
en slutade oavgjord.

Friidrott.

”Mondo” fick nöja sig med oavgjort

Det internationella friidrottsför-
bundet World Athletics, som sände 
live från sin Youtube-kanal, lät först 
meddela att en förlängning med 
ytterligare tre minuters hoppande 
skulle avgöra tävlingen. Detta var 
dock en slutkörd Lavillenie inte 
speciellt sugen.

–○Jag är färdig, jag vill inte ta 
några risker, sade 33-åringen på vi-
deolänk från sin trädgård i franska 
Clermont-Ferrand.

Duplantis hoppade i sitt föräld-
rahem i Lafayette, Louisiana – där 
han började träna stavhopp redan 
som fyraåring – medan Kendricks 
hoppade hemma i Oxford, Missis-
sippi.

TT  

Armand 
Duplantis

Koeman till sjukhus med hjärtproblem

Fotboll. Nederländernas förbundskapten Ronald Koeman 
har förts till sjukhus med hjärtproblem, uppger den neder-
ländska tidningen De Telegraaf. Den 57-årige före detta stjär-
nan fördes med ambulans från sin bostad, men enligt hans 
hustru Bartina är läget stabilt efter ett kirurgiskt ingrepp.

Koeman har varit förbundskapten för Nederländernas 
herrlandslag i fotboll i drygt två år och förde landslaget till 
det EM som skjutits upp till 2021. TT
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Måndagskrysset. 19 Dagens bryderi.

Ordoku.

Sudoku.

Svårighet Svårighet

Frågor om korsorden? 
KORSORD

Svårighet

2 8 3 7
8 5 3 9

3 6 2 7 5
5 1 6 8

3 5 7
9 1 3

1 5 8
2 3 5 7 1

8 4 1 2

7 6 4 9
2 4 1

9
3 1
8 7

6 4 8 3
4

2 1 4
1 8 3 2

Gårdagens lätta Gårdagens svåra
3 6 7 8 1 9 5 4 2
1 5 9 4 6 2 7 3 8
8 2 4 5 7 3 6 9 1
4 7 2 6 9 8 1 5 3
9 1 5 7 3 4 2 8 6
6 3 8 1 2 5 4 7 9
7 9 3 2 5 1 8 6 4
2 8 6 9 4 7 3 1 5
5 4 1 3 8 6 9 2 7

5 7 6 2 1 3 4 9 8
8 3 4 5 6 9 1 2 7
2 9 1 8 7 4 3 6 5
7 4 5 9 8 6 2 3 1
6 2 8 1 3 7 9 5 4
9 1 3 4 2 5 7 8 6
4 8 2 3 5 1 6 7 9
3 6 9 7 4 8 5 1 2
1 5 7 6 9 2 8 4 3

Varje våg- och lodrät rad, och varje block, ska innehålla siffrorna 
1–9. Varje siffra får finnas med en gång per rad och block.

8 4 9
7

5 2 3
1 5 8

4 3
7 3 5 1

1 4
2 8 5

8 3 9

A: Xxxxx
B: Xxxxx

Onsdagen  Ordoku

Varje våg- och lodrät 
rad, och varje block, 
ska innehålla de nio 
bokstäverna. Varje 
bokstav får finnas 
med en gång per rad 
och block. De grå 
rutorna bildar ett 
ord som kan läsas 
uppifrån och ner.

I E K S
A O
I S M

A S K
O E I L

D E O
O E D

S O
L S D E

A D E I K L M O S

Onsdagens bryderiOnsdagskrysset. 18 Dagens bryderi.

Ordoku.

Sudoku.

Svårighet Svårighet

KORSORD

Svårighet

3 1 6 2
6 4 7

4 2 8
1 2 5 7

8 5 7 3
2 8 3 5

2 6 5
5 1 3 9 6
6 9 3 4 1

4 8 5
5 1 7 2

5 8 9
1 3

3 6 4
3 5 4
7 9 8

7
Varje våg- och lodrät rad, och varje block, ska innehålla siffrorna 
1–9. Varje siffra får finnas med en gång per rad och block.

4 7 1 2 3
2 6 8

4
5 7

8 6
1 5 2
7 9 4 1 2

2
6 5 9

Varje våg- och lodrät 
rad, och varje block, 
ska innehålla de nio 
bokstäverna. Varje 
bokstav får finnas 
med en gång per rad 
och block. De grå 
rutorna bildar ett 
ord som kan läsas 
uppifrån och ner.

K A U O
R A U

J
O D S
K S O A

U S D
S

R M J
U M A J

A D J K M O R S U

Gårdagens lätta Gårdagens svåra
5 9 4 6 7 2 3 8 1
6 7 3 9 8 1 4 2 5
8 1 2 4 3 5 7 6 9
3 6 9 2 1 8 5 7 4
7 4 5 3 6 9 8 1 2
2 8 1 7 5 4 6 9 3
4 3 6 1 9 7 2 5 8
1 2 8 5 4 6 9 3 7
9 5 7 8 2 3 1 4 6

1 7 4 3 5 2 6 8 9
9 5 8 6 4 1 7 2 3
3 6 2 8 9 7 1 5 4
5 9 1 7 2 8 3 4 6
8 4 6 1 3 5 2 9 7
7 2 3 4 6 9 5 1 8
4 1 7 5 8 6 9 3 2
6 3 9 2 1 4 8 7 5
2 8 5 9 7 3 4 6 1

Gårdagens supersvåra
3 2 1 7 9 8 6 4 5
9 4 5 2 6 1 3 8 7
7 8 6 4 5 3 2 9 1
4 9 7 6 3 5 8 1 2
1 6 8 9 2 7 4 5 3
2 5 3 8 1 4 9 7 6
6 7 2 1 4 9 5 3 8
8 3 9 5 7 6 1 2 4
5 1 4 3 8 2 7 6 9

A: Bombshell - När 
tystnaden bryts
B: Margot Robbie

Gårdagens Röda kvarn Gårdagens bryderi

Lösningarna till Dagens 
bryderi och Ordoku 
presenteras på måndag.

Tisdagskrysset. 18 Dagens bryderi.

Röda kvarn.

Sudoku.

Svårighet Svårighet

KORSORD
Frågor om korsorden?  
Kontakta DN:s tävlingsredaktion: korsord@dn.se
Lösningar och vinnare till dagens kryss publiceras lördag 16 maj.   
Lösningarna finns också på DN.se/dagenstidning

7 2 1
7 8 4 5

8 1 5
6 9 5

7 4 3 6 1 2
2 1 7 4
4 6 2 5 8

5 9 3
5 7 2 3

1 8 4
5 2 1 3

3
9 3 8
6 5

2 5 7
7 4 5

8 9 6 2
7

Varje våg- och lodrät rad, och varje block, ska innehålla siffrorna 
1–9. Varje siffra får finnas med en gång per rad och block.

1
9 8 4 7

6 2 7 5 4
2 3 6

8 3 9

7 5 6 9 2
9 1 5

3

I denna ordlek har vi tagit en filmtitel (A) och gjort ett anagram 
på namnet. Till detta har vi sedan tagit en skådespelare, regissör 
eller annan person som har koppling till filmen och har gjort ett 
anagram även på denna (B). 
Försök nu att lista ut vilka namn som efterfrågas. Som ledtråd ger 
vi något som kan föra tankarna till A eller B.

A: SÄLLSYNTHET - BRAND STYR BOMBEN

B: BERIT AROMBOG

Ledtråd: Att ge sig på chefen

Gårdagens lätta Gårdagens svåra
8 1 6 2 7 5 3 4 9
7 4 3 6 9 1 8 5 2
2 5 9 8 4 3 6 1 7
4 7 8 9 5 6 1 2 3
6 9 2 3 1 4 5 7 8
5 3 1 7 2 8 4 9 6
3 2 4 5 6 7 9 8 1
1 8 7 4 3 9 2 6 5
9 6 5 1 8 2 7 3 4

7 2 4 8 6 3 1 5 9
1 3 6 9 5 4 2 8 7
8 5 9 2 7 1 4 6 3
2 8 7 3 4 6 9 1 5
6 9 3 5 1 8 7 2 4
4 1 5 7 2 9 6 3 8
9 7 2 6 3 5 8 4 1
3 6 1 4 8 7 5 9 2
5 4 8 1 9 2 3 7 6

Gårdagens supersvåra
7 3 9 6 1 8 2 4 5
4 8 1 2 5 7 3 9 6
6 2 5 9 3 4 8 1 7
9 1 6 8 4 5 7 3 2
5 4 2 7 6 3 9 8 1
8 7 3 1 9 2 6 5 4
2 9 7 4 8 1 5 6 3
3 6 4 5 2 9 1 7 8
1 5 8 3 7 6 4 2 9

U R A T G D P L Ä
G T Ä P L U R D A
L D P Ä R A T G U
Ä L U R A P D T G
A G D L Ä T U R P
R P T D U G A Ä L
D A G U T Ä L P R
P U L G D R Ä A T
T Ä R A P L G U D

A D G L P R T U Ä

Gårdagens Ordoku Gårdagens bryderiMåndagskrysset. 18 Dagens bryderi.

Ordoku.

Sudoku.

Svårighet Svårighet

Frågor om korsorden? 
KORSORD

Svårighet

6 7 5 3 4 9
3 1 8

2 5 9 8
7 9 1

6 3 7 8
5 1 7 8 9

6 9 1
1 8 6
9 8 2 4

3 6 4
8 1 6

3 1
9 1 4 7 2
5 3 1

6
2 9 7 1

2
6 4

Gårdagens lätta Gårdagens svåra
9 6 5 1 3 4 8 2 7
4 2 3 6 7 8 5 1 9
7 1 8 5 2 9 4 6 3
8 5 7 3 1 2 6 9 4
1 9 6 4 8 5 7 3 2
2 3 4 7 9 6 1 8 5
3 8 1 2 4 7 9 5 6
6 7 9 8 5 3 2 4 1
5 4 2 9 6 1 3 7 8

1 7 6 9 5 2 3 8 4
9 8 3 7 4 6 5 1 2
5 2 4 8 3 1 9 6 7
8 5 2 1 6 3 4 7 9
7 6 9 2 8 4 1 3 5
3 4 1 5 9 7 8 2 6
6 3 7 4 1 5 2 9 8
2 9 5 3 7 8 6 4 1
4 1 8 6 2 9 7 5 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.

7 9
5 2

8 5 1
6

3
2 9 3

9 2 6 8 4 1
6 7 9

5 6

A: Spioner är vi 
allihopa
B: Dan Aykroyd

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.

A D Ä
Ä R A

D R G
L U A P T

P D U A Ä
A T P

P L Ä
T A G

A D G L P R T U Ä

Torsdagens bryderiTorsdagskrysset. 17 Dagens bryderi.

Röda kvarn.

Sudoku.

Svårighet Svårighet

KORSORD

5 6 8 2
1 8 2 3

4 3 6 5
8 7 6

8 1 6 2
9 5 7 2 8

6 1 3
3 1 2 7 6

6 7 4

8 4
8 2 7 6

6 5
9 7

5
3 4 2
7 6 2

8 3 1 7
3 9 6

Varje våg- och lodrät rad, och varje block, ska innehålla siffrorna 
1–9. Varje siffra får finnas med en gång per rad och block.

1 3 4
5 2
8 9

3 6
4 8 9 3

7 5 1
5

8 7
5 1 4 3 2

Gårdagens lätta Gårdagens svåra
4 9 2 8 1 5 6 7 3
5 8 3 7 2 6 4 9 1
7 1 6 4 3 9 8 2 5
1 4 5 6 9 2 3 8 7
2 3 7 1 5 8 9 6 4
9 6 8 3 7 4 1 5 2
8 2 1 9 4 7 5 3 6
6 7 4 5 8 3 2 1 9
3 5 9 2 6 1 7 4 8

3 5 7 4 6 2 8 1 9
1 2 9 8 7 5 3 6 4
6 4 8 1 3 9 7 5 2
8 6 3 5 2 7 9 4 1
4 1 2 6 9 8 5 7 3
9 7 5 3 1 4 6 2 8
5 8 1 7 4 3 2 9 6
7 9 6 2 8 1 4 3 5
2 3 4 9 5 6 1 8 7

Gårdagens supersvåra
3 4 8 1 6 9 5 7 2
9 1 2 5 7 3 8 4 6
5 6 7 4 2 8 3 9 1
6 2 9 3 8 7 1 5 4
4 7 5 2 9 1 6 8 3
1 8 3 6 4 5 7 2 9
7 9 1 8 3 4 2 6 5
8 5 6 9 1 2 4 3 7
2 3 4 7 5 6 9 1 8

F P E Ö R D S T A
S Ö D T A P R F E
A T R S F E D Ö P
E R S P T A F D Ö
T D Ö R E F A P S
P F A D Ö S E R T
D E F A P Ö T S R
R S P E D T Ö A F
Ö A T F S R P E D

A D E F P R S T 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: HÄLAREN OLIVIAS PIPOR
B: ROY DYKANDA

Ledtråd: Rookies på uppdrag

Lösningarna till Dagens bryderi och Röda kvarn presenteras på måndag.

Onsdagskrysset. 17 Dagens bryderi.

Ordoku.

Sudoku.

Svårighet Svårighet

KORSORD

Svårighet

8 5 3
8 3 2 1

6 3 5
4 5 6

2 3 1 9 6
9 8 3 5 2
8 1 9 4 5

4 3 1 9
6 1 7

8 9 7
2 5 8

5 3 1
1

7 5 9
4

1 8 2 5
9 1 7

3 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.

3 4 8 1
9 5 3 4

3 9 5
6 3 5 7

4 1 6
7 1

3 9 6
7 8

1 7

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.

P D S AT RE DT FT D P SA ÖF AP TÖ T F EA D E F P R S T Ö

Gårdagens lätta Gårdagens svåra8 4 1 2 9 7 5 6 33 6 2 4 5 8 1 7 99 5 7 1 3 6 4 2 86 1 5 7 8 4 3 9 27 3 8 5 2 9 6 1 42 9 4 3 6 1 7 8 55 8 9 6 7 3 2 4 14 2 6 9 1 5 8 3 71 7 3 8 4 2 9 5 6

4 8 5 3 1 2 7 6 92 6 7 4 8 9 3 5 13 1 9 7 6 5 4 2 87 3 8 1 2 4 6 9 59 2 1 5 3 6 8 4 75 4 6 9 7 8 1 3 21 7 4 2 9 3 5 8 66 5 2 8 4 7 9 1 38 9 3 6 5 1 2 7 4

Gårdagens supersvåra8 5 6 4 9 1 2 7 39 7 2 3 5 6 4 1 81 4 3 8 7 2 6 5 96 1 8 7 2 4 3 9 53 2 5 6 1 9 7 8 44 9 7 5 8 3 1 2 62 8 4 9 6 7 5 3 17 6 9 1 3 5 8 4 25 3 1 2 4 8 9 6 7

A: Bad boys for lifeB: Martin Lawrence

Gårdagens Röda kvarn Gårdagens bryderiTisdagskrysset. 17 Dagens bryderi.

Röda kvarn.

Sudoku.

Svårighet Svårighet

KORSORD Frågor om korsorden?  Kontakta DN:s tävlingsredaktion: korsord@dn.seLösningar och vinnare till dagens kryss publiceras lördag 9 maj.  Lösningarna finns också på DN.se/dagenstidning

8 4 7 32 4 75 7 1 4 81 3 98 5 2 69 1 58 9 3 2 44 1 71 7 3 8 4

5 1 72 31 3 56 2 549 72 8 4 6 81 2 4 9Varje våg- och lodrät rad, och varje block, ska innehålla siffrorna 1–9. Varje siffra får finnas med en gång per rad och block.

3 26 3 5 113 6 99 1 6 75 8 27 28 78 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: OLOFS BY BEFRIADB: ANNE CRAWLMERITLedtråd: 25 år sedan ettan. 17 år sedan tvåan.  Jag Will inte  ge fler ledtrådar.

Gårdagens lätta Gårdagens svåra4 1 5 7 6 9 8 3 23 7 8 1 5 2 6 4 96 2 9 4 8 3 7 1 55 4 6 3 1 7 2 9 89 3 1 8 2 6 4 5 77 8 2 9 4 5 3 6 12 5 4 6 9 8 1 7 31 9 7 2 3 4 5 8 68 6 3 5 7 1 9 2 4

5 7 4 1 2 6 8 3 91 3 9 4 7 8 6 2 58 6 2 5 3 9 4 7 14 8 6 2 9 5 3 1 77 2 1 3 6 4 5 9 89 5 3 8 1 7 2 6 46 9 5 7 4 2 1 8 33 4 7 6 8 1 9 5 22 1 8 9 5 3 7 4 6

Gårdagens supersvåra5 8 9 6 1 7 4 3 23 4 2 8 9 5 1 7 67 1 6 2 4 3 8 9 54 3 8 5 6 1 9 2 79 6 5 7 8 2 3 4 11 2 7 4 3 9 6 5 86 5 3 9 7 8 2 1 42 9 4 1 5 6 7 8 38 7 1 3 2 4 5 6 9
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Gårdagens Ordoku Gårdagens bryderiKORSORD

6 8 37 2 46 9 4 3 75 6 3 7 89 2 4 57 8 2 4 52 8 39 7 2 63 5 2

9 6 38 5 11 6 2 84 8 23 496 5 8 22 4 53 5 9

4 2 6 33 7 8 52 74 8 5 139 25 8 93 7 6

S D EN A K Y TE NE NA S Y DY TD YY A R T ST K R
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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 23 april 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: Mats Hedlund •
 © Tankesport

VÅGRÄTT 2. Furljud och valmat 6. Många bär samma namn 8. Har sällan tak 11.  Kjoltyg 14. Ami 15. Förlora fästet 16. Avgörande 18. Görs till nobelfest 

ODRÄTT 1. Gör vissa ungar till skolan 3. Skjuter skott i jorden 4. Kan ha spetskompetens 5. Laster 7. Är makas make 9. Hörs som emigrationsort 10. Trärest och stat 12. Dubblad 13. Dagas 17.  Åsikt

1  2 3   4  56  78 9  10   11 12  1314     1516      1718

söt-nings-medel drar ejgärnapå smil-banden plaggutanärmar dryckochstad sesfunder-sam sig ihuvudet för-hindrarolovligkörning att levaupp till fördabakomljusetkantäckabygg-nad dator-dambort ochivägton-omfångstickai näsan gör manförst påkvällenkan manpå platsett plusförgynnad ... ochenvar förjämnan förhälsansskullsittergärnaochugglar villomätt-lig haladdas träffarhårt gerkraft ikraft-verk stämmaikören legend-ariskidrottar-owenskan vimed ettav vårasinnen tar avandrafjäll-bäck kallaskinesiskrymd-farare för-nufts-enligundan-skaffai parmed fasa står påbroms-ensliterkrävsdetfleraför miljard-fördelkanintyga rymmermångavaraherre påtäppan skadagöradigitalt flyterovanpåkärn-innehållavsnittsam-stämm-igt hundrasharhusdjurklätt-rar vigti träden omgiv-ningen paris-édith dallr-andetonjämnbor istiaenbärs-dryck en havs-gudsmakatretton mittiöglanär avspontantslagmager i säll-skapmedhassebe-händig vilaråra iär eldochlågor intebaraett par

Det är Annikas namnsdag och vi gratul- erar bland andra golfstjärnan Sören-stam. I juni återkommer mästerskapet Annika invitational till Halmstads golf-klubb. Vilken kategori spelare bjuds in? 
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Marie Petersson Engnell,  konstruktör Lars Kumlin,  konstruktör

Lös krysset och sms:a ordet som bildas av bokstäverna i de blå rutorna till nummer 724 44. Skriv KORSORD (mellanslag) SVARSORD, NAMN, ADRESS. Pris: eventuell trafikavgift. Senast 24 april 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 9 maj.   Lösningarna finns också på DN.se/dagenstidning

VÅGRÄTT 6. Hade väl SSA ett antal 7. Har tanden en 10. Radio och tv 14. Var visst inte alla när några dragspelet

LODRÄTT 1. Rymdbas 2. Tar man nog lönelyftet utan 3. Bildar masterna i småbåts-hamnen 4. Tar ogärna till sig det nya 5. Kan man skriva på 8. Dit for många 9. Fick namnge en postbil 11. Sommarnöje för många 12. Lär sig vartefter 13. Lömska på vårkanten

1  2  3  4  5

6

7   8      9

10 11    12  13

14

additivfinal lerinså kall-ad

sonkommermansällan tilljubilar

dansk de-likatesshamnar ismöret är ljuspå fux golvetsstorhet

färje-stoppweise viminnsåglidareär rundpå hund helio-polis ibibelni londonoch istia om-tugg-are tavatten-tag

shrek-miljö smiderbakslugskapastolpar orm-tjus-adesbliroftaut-dragen

klaver-tramp-areblott pussochkram stugsitt-arbioses i vissaefternamn skämt-figurer harblås-rör

robert-son omänsk-lig

krydda harblotten cell

tas avbanan gjordepåstruknapeter påfilm-duken kandån-andener

ristade liberiakort ång-båtrivaliknarblåbär ses isopp-kök huvud-frontfn i stat-ernahård-hänt snokar skyllervi oftapå är ingenvanlig kobonus-begrepphanbrukarviska påjobbet knepigakärra mcewanhippaellerpackeangerplan vållarvärlds-läget på brevtillbritt snack-saliga

partiför enröst uppstodfågelfenix ur gjordenickeickete-kokareslå pådörren vigsel-bevis? kan sittafrusen påen pinneden kanskapa ettberoende får manta tagibland börstark-are
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Sarah Kinman,  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 25 april klockan 24.00 vill vi ha ditt svar. Tre vinnare får ett present kort  
värt 200 kronor på nätbokhandeln adlibris.com. Vi behandlar endast personuppgifter för att dela ut vinster. Vi genomför även 
statistisk analys vilken inte kan kopplas till dig som person (anonymiserad).
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Frågor om korsorden?  
Kontakta DN:s tävlingsredaktion: korsord@dn.se
Lösningar och vinnare till dagens kryss publiceras lördag 9 maj.   
Lösningarna finns också på DN.se/dagenstidning

VÅGRÄTT
 6. Den finns kustnära
 8. Tidsrymd
 9. I ett kör
 11. Förlust
 13. Ofta
 16. Löper löpare
 19. Gör det röda rödare
 20. Plagg med rynkor

LODRÄTT
 1. Beskydd
 2. Trög
 3. Nio döttrars far
 4. Har olycklig talroll
 5. Krydda
 7. Snara
 10. Ersatt
 12. Slå ned på
 14. Tok
 15. Mot
 17. Kanta
 18. Gjorde sälen

1  2  3  4  5

6       7

      8

9   10

      11   12

13 14 15

 16    17  18

 19

20

maskul-inmängd

snöpthane
hållerstyrman 1

densomkrusar

styrkan

ingenförsonliggudinna

roman-sjukan
kantrallen

äruppe påbordet

detlillasom ärkvar

slappsoldat hastigböjning

hissarröd flagg

romar-mynt

gapadeigår
fjäder-skrud

sjöfart

antiktutrop

iblandpåmedalj-plats
bärbart
mans-gris-formad?

stickssällanunder

hotas avsjuka
pump-hjälp

vecko-djur
smakfulldans

ingetefter-traktatområde

är intestädad
kort-uppgift

bubblarständ-igt

kräverställ-nings-tagande

gripbar
ingetvidarevatten

ennågotskevbild

ses mål-sökandeskotten

den körhit själv
ingenfördel

2
sculler-jobb
kännabehov

hörpolen till

pastoralarader

har spai när-heten
tärna

vatten-hålen
var åttaglas

sågs dei rutan
är förlitet

bärbarpippi

ses intefalnande

ingemars-dotter

här ärmanjämte

an-vänderdocka

entomo-logiskgrad
på ros

gåigenom
ärpeppad

förarbetepågolvet

blevulvbiten

gum-storlek
är julakrits

bekvämi ull-strump-or

I dag skulle försäljningen av årets majblomma ha 
inletts, men den har blivit framskjuten. Vad heter 
kvinnan som introducerade majblomman för att 
hjälpa fattiga barn i början av 1900-talet? (1)  
Det är inte bara blommor som säljs, utan även en 
affisch som sedan 2018 målas av någon ung 
konstnär under 18 år. I år är det Joel Peries, 14 år. 
Tidigare var det inbjudna och etablerade 
konstnärer som bidrog. Vem målade det första 
bidraget 1912? (2)
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Kontakta DN:s tävlingsredaktion: korsord@dn.se
Lösningar och vinnare till dagens kryss publiceras lördag 16 maj.   
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 29 april 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. Brödfat i kyrkan
 4. Forrest på vita duken
 6. Hit hör Sark och Herm
 7. Oförfalskad
 9. Oönskad post
 11. Fördel i vattnet
 12. Gör orant
 13. Initialt sprinterdon
 14. Mathias som inte hade 

torgskräck i Moskva
 15. Den kan fångas och ses  

i skyn

LODRÄTT
 1. Shoppingturer?
 2. Rör sig över skivtallriken
 3. Legendariskt dansställe
 4. Förtörnad
 5. Den har kyrklig anknytning
 8. Ett slags monarki
 10. Gör elev på arbetsplats
 12. Gedinprogram

1  2  3  4   5

   6 

6

  7 8   9 10

11     12

13

14     15

casanova
var en
berömd

spira

solo i
opera

är de
för-

kylda

torr
hästmat

hörs
trätrappor

lämnas
resten

dråp-
lig

kom-
edi

arom-
atiskt
rum

spetsar
nyfikna

o-
bunden

leder
im-

pulser

förenar
oss med

dan-
mark

skönja
ligger

florens
i

platser
för till-

verk-
ning

holme
plats
för
fimp

skissar
ska bar-
tendern
drinkar

hån-
fullt

beröm

du
och
jag

... vackra
flickor
gjorde

generös gärna

kostar
ingen-
ting i
visa

karne-
vals-
stad

stort
rum på
sjuk-
hus

vatten-
växter
tallrik
mark

bamse-
om-

famn-
ing

roliga
skär-
inger

ta till
årorna
vidröra

lätt
sommar-
månad
strå

av vass

märklig
händelse

vaktar
gräns

har
jäktad

ont
om

rengöra
skor-

stenen
tilltog

ses
häst

på sol-
valla

hittas
kärnan

den slog
på

åkern

hoppade
huvud-
stupa i
vattnet

artikul-
era

jätte-
fånig

mat för
lamm
djur-

avkomma

högt
sjö-
befäl

är
iskuben

slår scouter

tvätt
hängs
upp för
att ...

ligger
flitig

lura

inte
jämnt

nattade

vind,
nederbörd,

temp-
eratur

ute-
plats-
erna

liten
stig i
håret

saknar
rutin
äter

hyena

förut-
säga
fram-
tiden

surrar
i kupa

bräk-
ande djur

dela ut
spel-
kort

håller
på

är akro-
baten

tvärt-
emot

neder-
lag

väl-
upp-
fost-
rad

tala
tyst

hoppas
kanske
på skol-

gård

ska
medl-
aren

kunna

hon är
rolig
ihop

med kal

först
i

person-
nummer

Grattis på namnsdagen, Engelbrekt!  
Föregångaren Engelbrekt Engel-
brektsson står sedan 1800-talet staty i 
Örebro. I vilken stad – inte långt därifrån  
– valdes Engelbrekt till rikshövitsman?
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Tomas Ceder,  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 30 april klockan 24.00 vill vi ha ditt svar. Tre vinnare får ett present kort  
värt 200 kronor på nätbokhandeln adlibris.com. Vi behandlar endast personuppgifter för att dela ut vinster. Vi genomför även 
statistisk analys vilken inte kan kopplas till dig som person (anonymiserad).
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VÅGRÄTT
 2. Bildar i väst
 6. Överlägset ord till en  

litterär doktor
 8. Hord
 11. Var en mors trollbundna
 14. Medverka vid släpp
 15. Alternativ drakdödare
 16. Kan fria och fälla
 18. Lär ha tänkt att det enda jag 

vet är att jag ingenting vet

LODRÄTT
 1. Skrev om Sjörövar-Jenny
 3. Kan vara en vårdinstitution
 4. Knorr
 5. Kan kockelev morötter
 7. Kan pionjär bilda
 9. Hade undermåliga murverk
 10. Begränsar strålning
 12. Likgiltig
 13. Är sällan fågeldamm
 17. Förverkligas
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I mer än  15 år har flytten av stads-
kärnan i Kiruna pågått, på bilden 
ses det nya stadshuset  Kristallen. 
Kirunas namn kommer från fjäll-
namnet Kieruna. Vad betyder det?
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Madelen Lundgren,  konstruktör 
Lars Kumlin,  konstruktör

Lös krysset och sms:a ordet som bildas av bokstäverna i de blå rutorna till nummer 724 44. Skriv KORSORD (mellanslag) SVARSORD, 
NAMN, ADRESS. Pris: eventuell trafikavgift. Senast 1 maj  klockan 24.00 vill vi ha ditt svar. Tre vinnare får ett present kort  
värt 200 kronor på nätbokhandeln adlibris.com. Vi behandlar endast personuppgifter för att dela ut vinster. Vi genomför även 
statistisk analys vilken inte kan kopplas till dig som person (anonymiserad).

Frågor om korsorden?  
Kontakta DN:s tävlingsredaktion: korsord@dn.se
Lösningar och vinnare till dagens kryss publiceras lördag 16 maj.   
Lösningarna finns också på DN.se/dagenstidning

VÅGRÄTT
 6. Rak är den inte alltid
 7. Det missar du inte i Sydney
 10. Kan fungera som ljud- 

dämpare
 14. En har kapat Zlatans näsa

LODRÄTT
 1. Har man sett den sådan 

någon gång?
 2. Spets till sjöss
 3. Faller folk till stundtals
 4. Reservat i norr
 5. Kan mask duga som
 8. Kan även ekot höras som
 9. De har inte vanan inne
 11. Kajsa i rutan
 12. Vilar panna på
 13. Söderkis
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I kväll skulle Dramaten 
ha haft urpremiär på 
”Kärlekens Antarktis” 
som bygger på Sara 
Stridsbergs roman. 
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Kontakta DN:s tävlingsredaktion: korsord@dn.se
Lösningar och vinnare till dagens kryss publiceras lördag 23 maj.   
Lösningarna finns också på DN.se/dagenstidning
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Janne Rosenberg,  konstruktör 
Lennart Lundstedt,  konstruktör

Lös krysset och sms:a ordet som bildas av bokstäverna i de blå rutorna till nummer 724 44. Skriv KORSORD (mellanslag) SVARSORD, 
NAMN, ADRESS. Pris: eventuell trafikavgift. Senast 6 maj klockan 24.00 vill vi ha ditt svar. Tre vinnare får ett present kort  
värt 200 kronor på nätbokhandeln adlibris.com. Vi behandlar endast personuppgifter för att dela ut vinster. Vi genomför även 
statistisk analys vilken inte kan kopplas till dig som person (anonymiserad).

VÅGRÄTT
 1. Spelar roll
 4. Dans som ställer till det 

 i datorerna
 6. Bygger på begynnelse- 

bokstäver
 7.  Har havsanknytning
 9. Kalcedonsten
 11. Gas som kan vara marknära
 12. Göteborgska i historiska 

sammanhang
 13. Riktig djuping

 14. Ord för något runt, dock inte 
något runt ord

 15. Väggbeklädnad

LODRÄTT
 1. Långsamt inslag i musiken
 2. Skynkviftare i utsatt miljö
 3. Kan saknas med rim
 4. Soldatenhet
 5. Underjordisk passage
 8. Har ämbetsman ett särskilt
 10. Något fröjdefullt
 12. Lystringssignal
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Har det månne redan blivit dags att  
klippa bort skadade grenar på rosorna?   
Vad ska, enligt ett gammalt tips, björk- 
löven påminna om i storlek när det är 
dags att ta fram sekatören? 
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14.00 Ekot. 
14.04 Vetenskapsradion 
Språket. Hur språk används 
och förändras. Här kan du 
som lyssnare ställa dina frå-
gor om språk. 
14.35 Människans mått. 
Mätandets möjligheter och 
problem. Människans mått 
återutsänder 12 utvalda pro-
gram. Större delen av det här 
programmet sändes första 
gången 24 juni 2014. 
15.00 Ekot. 
15.03 Radiosporten. 
15.04 Nordegren och 
Epstein i P1. En personlig 
talkshow om aktualiteter och 
nyheter. Med Thomas Norde-
gren och Louise Epstein. 
15.45 Kulturnytt. Nyhets-
sändning från kulturredak-
tionen P1, med reportage, 
nyheter och recensioner. 
15.55 Sjöväder. Översikt, 
varningar och regionala 
väderprognoser från SMHI 
för ett dygn framåt. 
16.00 Ekot. 
16.02 Studio Ett. Fördjupar 
dagens stora händelser i Sve-
rige och världen. 
17.45 Dagens Eko. 
18.01 Ekonomiekot. Ekono-
miekot är Ekots nyhetspro-
gram om senaste nytt i eko-
nomins värld. 
18.08 Radiosporten. 
18.09 Kulturnytt. Nyhets-
sändning från kulturredak-
tionen P1, med reportage, 
nyheter och recensioner. 
18.14 P1 Kultur. Reportage, 
recensioner och fördjupning 
från Kulturredaktionen P1. 
19.00 Ekot. 
19.03 Naturmorgon. 
19.35 Radioföljetongen. 
20.00 Ekot. 

P1 10.35 Odla.

P2

6.00 Ekot. 
6.05 Klassisk morgon. 
6.50 Klassisk morgon. Med 
Jack Lantz. Din väg in i varda-
gen med klassisk musik, Kul-
turnytt och nyhetsuppdate-
ringar. 
7.30 Ekot. 
7.32 Klassisk morgon. Din 
väg in i vardagen med klas-
sisk musik, Kulturnytt och 
nyhetsuppdateringar. 
10.00 Ekot. 
10.03 Klassisk förmiddag. 1) 
Nikolaj Tjerepnin: Sjön i maj 
(Ooi, Konstantin Balmont). 
2) Gregor Joseph Werner: 
Årstiderna-maj ur Musikalisk 
instrumentalkalender. 3) 
Hilda Sehested: Svit B-dur. 4) 
Franz Berwald: Stråkkvartett 
nr 1 g-moll. 5) Ljubica Marić: 
Blåskvintett. 6) Edward 
Elgar: Violinkonsert h-moll. 
7) Joseph Haydn: Pianosonat 
nr 48 C-dur spelas av Daniela 
Steinbach. 8) Ottorino Res-
pighi: Roms fontäner. 
13.00 P2 Klassiskt. 
17.00 Kulturnytt. 
17.06 P2 på hemväg. Med 
Patrik Paulsson. 
19.00 Ekot. 
19.03 Klassiska konserten i 
P2. Mime Yamahiro Brink-
mann spelar Bachs solocello-
sviter. Mime Brinkmann, 
barockcello, violoncello pic-
colo.1. Svit 1 i G-Dur, BWV 
1007 2. Svit 2 i d-moll, BWV 
1008 3. Svit 3 i C-Dur, BWV 
1009 4. Svit 4 i E-Dur, BWV 
1010 5. Svit 5 i c-moll, BWV 
1011 6. Svit 6 i D-Dur, BWV 
1012  Direktsändning från 
Studio 2, Radiohuset i Stock-
holm. 
21.30 Musik mot midnatt. 1) 
Germaine Tailleferre: ”La 
nouvelle Cythere”, svit. 2) 
Bruckner: Symfoni nr 2 
c-moll. 3) Robert de Visée: 
Tre lutstycken spelas av Luca 
Pianca. 
0.00 Notturno. Bjuder dig på 
unika liveinspelningar av 
känd och okänd musik från 
hela EBU. 

P3

5.59 P3 med Heaven Small. 
Heaven spelar den bästa 

musiken och kör de senaste 
låtarna du vill ha koll på. 
6.30 Morgonpasset i P3. 
Med Kodjo Akolor, Katherine 
Zimmerman och David Druid. 
En härlig start på dagen! 
Senaste nytt, filosofiska 
utsvävningar, humor, kultur 
och intressanta gäster. 
10.00 P3 Nyheter. 
10.02 P3 med Ayan Jamal 
och Kodjo Akolor. Ayan och 
Kodjo håller dig sällskap med 
den bästa musiken, nysläppta 
låtar som du vill ha koll på 
och de senaste musiknyhe-
terna. 
10.30 P3 med Ayan Jamal. 
Ayan håller dig sällskap med 
den bästa musiken, nysläppta 
låtar som du vill ha koll på 
och de senaste musiknyhe-
terna. 
11.30 P3 med Ayan Jamal 
och Johannes Cakar. Ayan 
och Johannes håller dig säll-
skap med den bästa musiken, 
nysläppta låtar som du vill ha 
koll på och de senaste 
musiknyheterna. 
12.30 P3 med Johannes 
Cakar. Johannes håller dig 
sällskap med den bästa musi-
ken, nysläppta låtar som du 
vill ha koll på och de senaste 
musiknyheterna. 
14.30 P3 med Johannes 
Cakar och Jörgen Lötgård. 
Johannes och Jörgen håller 
dig sällskap med den bästa 
musiken, nysläppta låtar som 
du vill ha koll på och de 
senaste musiknyheterna. 
15.00 P3 Nyheter. 
15.02 Hanna Hellquist, 
taxen Ines och Jörgen Löt-
gård i P3. 
17.30 P3 med Heaven Small. 
Heaven spelar den bästa 
musiken och kör de senaste 
låtarna du vill ha koll på. 
20.00 Ekot. 
20.03 Radiosporten. 
20.06 Dans och elektroniskt i 
P3. Dans och elektroniskt i 
P3 med Samir Yosufi. Bästa 
musiken, handplockad av 
musikälskande programleda-
re. 
22.00 Ekot. 
22.03 Morgonpasset i P3. 
23.00 Ekot. 
23.07 Creepypodden. 
0.00 Ekot. 
0.02 Vaken. Med 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, Julia 
och Rasmus. Sköna gäster 
och täta uppdateringar med 
det som händer just nu i 
Stockholm och världen. 
13.00 Ekot. 
13.02 Radiosporten. 
13.04 P4 Extra. Med Titti 
Schultz. En mix av de hetaste 
personerna och nyheter från 
jordens alla hörn. 
14.57 Kulturnytt i P4. 
14.59 Eftermiddag i P4 
Stockholm. Med Jenny, 
Dejan, Farzad och August. Vi 
är ditt sällskap på väg hem. 
Här hör du dagens viktigaste 
händelser, spännande gäster 
varvat med Stockholmstips 
inför kvällen. 
17.37 Kvällspasset i P4. Tel 
020-22 10 20 - med Chris-
ter Lundberg. Ett nyfiket och 
underhållande aktualitets-
program med lyssnaren i 
fokus. 
18.55 Klartext. Nyheter på 
ett lite lugnare sätt och med 
enkla ord.Vardagar 18.55-
19.00 i P4 + 20.55-21.00 i 
P1. 
19.00 Ekot. 
19.03 Sagor i Barnradion. 
Del 5. Ture, Ellen, mormor 
och hennes tjuv-kompis 
Fusk-Lisa har rymt från fin-
kan. Nu kör de i full fart mot 
Diamantutställnigen. 
19.15 Sportextra. 
21.00 Ekot. 
21.03 Karlavagnen. Med 
Soili Huokuna. Sveriges 
största samtalsrum. Ring 
020-22 10 30. 
0.00 Ekot. 
0.02 Vaken. Med 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. Hopp - 
Susanne Dahl. Veckans mor-
gonandakter tar avstamp i de 
fem världsreligionerna och 
har ”hopp” som tema. I dag 
med studentprästen Susanne 
Dahl från Umeå som utgår 
från sin kristna tro. 
5.55 Sjöväder. Översikt, var-
ningar och regionala väder-
prognoser från SMHI för ett 
dygn framåt. 
5.59 P1-morgon. 
9.30 Ring P1. Med Sofie 
Ericsson. Ring oss på 020-
22 10 10 och tyck till! 
10.00 Ekot. 
10.04 Kaliber. Undersökan-
de journalistik från Göteborg. 
10.35 Odla. Med P1. Både 
lyssnarfrågor och reportage, 
om odling i trädgård, på 
kolonilott och balkong. 
11.00 Ekot. 
11.04 #klaracorona i P1. En 
extrainsatt programserie om 
hur Sverige ställer om i skug-
gan av corona. Hör röster och 
berättelser från hela Sverige 
om hur nya problem får nya 
kreativa lösningar. Om kam-
pen för att hitta rätt och finna 
glädje i en tillvaro där inget 
är som vanligt. 
11.33 Ekot. 
11.35 Radioföljetongen. 
Nora av Merete Pryds Helle, 
del 6 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. 

20.03 #klaracorona i P1. En 
extrainsatt programserie om 
hur Sverige ställer om i skug-
gan av corona. Hör röster och 
berättelser från hela Sverige 
om hur nya problem får nya 
kreativa lösningar. Om kam-
pen för att hitta rätt och finna 
glädje i en tillvaro där inget 
är som vanligt. 
20.35 Vetenskapsradion På 
Djupet. 
20.55 Klartext. 
21.00 Ekot. 
21.03 P1 Drama. Del 1 av 4: 
Jaktlaget – Skarpa skott 
(dramakomedi). En dramase-
rie om livslång ovänskap. Fej-
den mellan de två jaktlagen 
Marklunds och Lassinantis 
har pågått sedan urminnes 
tider och efter en tids vapen-
vila ekar nu plötsligt skott-
salvor i skogen igen…. 
21.35 Ring P1. Med Sofie 
Ericsson. 
21.45 Tankar för dagen. 
Ulla-Carin Nyquist - Just nu 
får vi resa i vårt inre. – Idag 
undrar jag i mitt stilla sinne 
om jag någonsin kommer att 
resa någonstans igen. Hur 
blir det med allt efter pande-
min? 
21.50 Land- och sjöväder. 
Översikt, varningar och regi-
onala väderprognoser från 
SMHI för ett dygn framåt. 
22.00 Ekot. 
22.10 Radiosporten. 
22.12 Studio Ett. Direktsänt 
aktuellt magasin. 
23.55 Dagens dikt. 
0.00 Ekot. 
0.02 Nordegren och Epstein i 
P1. 
0.45 Borta för alltid. 
1.00 Ekot. 
1.02 Lundströms Bokradio. 
1.45 Vetenskapsradion Klo-
tet. 
2.30 Kaliber. 
3.00 Ekot. 
3.02 Spanarna. 
3.50 Klassikern. 
4.00 Ekot. 
4.02 Snedtänkt. 
5.00 Ekot. 
5.02 Vetenskapsradion På 
Djupet. Vi går på djupet i 
forskningen. 

RADIO 4 MAJ

Du har väl inte missat att det finns 
fler quiz i vår nya app – DN Snille?

1 I vilken sport blev Michael 
 ”Roddarn” Andersson känd?

A. Rodd
B. Kanot
C. Bilracing
D. Cykel

2 Vem kallades för ”Mona Lisa”?

A. Mona Brorsson, skidskytte
B. Lisa Nordén, triathlon
C. Sune Andersson, fotboll
D. Lisa Dahlkvist, fotboll

3 Vad kallades pingisspelaren 
Kjell Johansson för?

A. Släggan
B. Hammaren
C. Yxan
D. Tickan

4 Vilken hockeyspelare  kallades 
för ”Virvelvinden från 

 Vuollerim”?

A. Lars-Göran Nilsson
B. Tord Lundström
C. Inge Hammarström
D. Anders Hedberg

5 Löparen Anna Larsson var känd 
under smeknamnet ...?

A. Barfotalöperskan
B. Virvelvinden
C. Blixten
D. Nora-Anna

Dagens frågesport.

Vad vet du om idrottarnas smeknamn?  
Kolla dina kunskaper i DN:s quiz.

6 Vilken sport förknippas Böna, 
Lurch och Slangen med?

A. Fotboll
B. Handboll
C. Bandy
D. Ishockey

7 Under vilket annat smeknamn 
är ”Den vajande majskolven” 

mer känd?

A. Knivsta
B. Tumba
C. Nacka
D. Rimbo

Rätt svar: 1D, 2C, 3B, 4A, 5D, 6B, 7C.

Stek lätta, fluffiga små pann
kakor med ricotta när du vill 
unna dig en riktigt god frukost 
eller brunch. Pannkakorna kan 
också serveras som dessert 
med till exempel vaniljglass och 
lättvispad grädde toppat med 
pekannötter.

8 portioner

Ricottapannkakor:
250 g ricottaost
2 ½ dl mjölk
3 äggulor + 3 äggvitor
2 ½ dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
2 krm salt
smör till gräddning

Honungssmör:
75 g smör, mjukt
2 msk flytande honung

Topping:
1 l blandade bär och frukter,  
till exempel jordgubbar, hallon och 
körsbär

1. Blanda ricottaost, mjölk och ägg-
gulor i en bunke.
2. Lägg äggvitorna i en separat 
bunke och vispa till ett skum.
3. Blanda vetemjöl, bakpulver och 
salt och rör ner det i äggulesmeten. 
Vänd i äggvitorna.
4. Rör ihop smöret med honungen.
5. Stek pannkakorna i smör på 
medel värme i en stekpanna. Grädda 

dem på bägge sidor tills de fått fin 
färg. 
6. Servera pannkakorna varma med 
honungssmör, bär och frukt.

Recept: Elisabeth Johansson

Dagens recept.

Frågor om Dagens recept:  
Erik Thorsell, tel 08-738 30 00,  
erik.thorsell@expressen.se
Övriga frågor: Elin Peters,  
elin.peters@dn.se, 08-738 23 15

I SAMARBETE 
MED

Ricottapannkakor med honungssmör & bär
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TV Det här betyder symbolerna:      =Film       =Dramaserie 
     =Samhällsprogram (R)=Repris (T)=Textat

F

S

DMÅNDAG 4 MAJ

20.00 Vetenskapens värld 20.00 Bilprovningen 20.00 Man of steel20.00 Vem bor här? 19.30 Robinson

7.40 Sverige idag på romani chib, 
kalderash 

7.50 Sverige idag på meänkieli 
8.00 Keine Ahnung (R) 
8.11 Kortfilmsklubben – franska 

(R) 
8.42 Nyfiken på Sverige – kinesis-

ka/mandarin (R) 
9.00 Forum 
16.15 Gudstjänst (R) 

Svenskt religionsprogram från 
2020. 

17.00 Det söta livet – sommar (R) 
Dansk matlagningsserie från 2014. 

17.15 Nyheter på lätt svenska 
17.20 Nyhetstecken 
17.30 Oddasat 
17.45 Uutiset 
17.55 Korta tv-historier (R) 

Svensk faktaserie från 2017. 

18.00 Rapport 
18.15 Lokala nyheter 
18.25 Kulturnyheterna 
18.38 Sportnytt 
18.45 Fråga doktorn 

Svenskt hälsomagasin från 2020. 
Del 17 av 36. Hur är situationen för 
covid-sjuka runt om i landet? Dok-
tor Karin Granberg svarar på tittar-
nas frågor. Programledare: Linda 
Olofsson. Även 5/5. 

19.30 Rapport 
19.55 Lokala nyheter 

20.00 Vem bor här? 
Svensk tv-lek från 2020. Del 6 av 
8. Vem har huset fullt av dockor? 
Vem har inrett med tropisk kitsch, 
vem bor hemmet med Hollywood-
känsla och vem bor i trean full av 
retroprylar? 

21.00 Sanditon 
Brittisk dramaserie från 2019. Del 
3 av 8. 

21.45 Mötet 
Svenskt debattprogram från 2020. 
Del 11 av 25. 

22.00 Falkenberg forever 
Svensk dramakomediserie från 
2020. Del 6 av 8. 

22.20 1/2 rum och kök 
Svensk livsstilsserie från 2020. Del 
6 av 6. 

22.50 Rapport 
22.55 Jimmy’s hall 

Brittiskt drama från 2014. I mars 
1932 återvänder Jimmy Gralton till 
Irland efter 10 års exil i USA. I rol-
lerna: Barry Ward, Francis Magee, 
Aileen Henry. 

6.00 Morgonstudion 
9.10 Hemmagympa med Sofia (R) 
9.30 Saltön (R) 
10.30 Father Brown 
11.15 Här är ditt liv (R) 
12.45 Svenska tv-historier (R) 
13.15 Fram för lilla Märta 

Svensk komedi från 1945. I roller-
na: Stig Järrel, Hasse Ekman, Elsie 
Albiin. 

14.40 K-märkta ord (R) 
14.45 The queen of Sheba’s pearls 

Svenskt drama från 2004. I roller-
na: Helena Bergström, Lorcan Cra-
nitch, Lindsay Duncan. 

16.45 McLeods döttrar 
Australisk dramaserie från 2003. 

17.30 Sverige idag 
Svenskt nyhetsmagasin från 2020. 
Även 5/5. 

18.00 Kulturveckan (R) 
Svenskt kulturmagasin från 2020. 
Del 15 av 15. 

18.30 Himlens mörkrum – bilder ur 
arkivet (R) 
Svensk dokumentär från 2020. 
Även 5/5. 

19.15 Hopptornet (R) 
Svensk kortfilm från 2016. 

19.30 Veep 
Amerikansk komediserie från 2017. 
Del 2 av 10. Library. Även 4/5 i 
SVT24. 

20.00 Vetenskapens värld 
Svenskt vetenskapsmagasin från 
2020. Del 17 av 20. Katternas 
ursprung.  Katternas ursprung. Hur 
blev katter till människans gosiga 
husdjur? Och vad är det i den 
mänskliga hjärnan som får oss att 
känna så mycket för dessa pälsbe-
klädda varelser? Även 6/5. 

21.00 Aktuellt 
21.39 Lokala nyheter 21.49 Kul-
turnyheterna 21.56 Nyhetssam-
manfattning 

22.00 Sportnytt 
22.10 Gör inte detta hemma 

Norsk underhållningsserie från 
2017. Del 2 av 6. Veckans avsnitt 
bjuder på roddtur i otätad eka, 
mattpisk med sprängmedel och en 
rymdraket som avfyras med gummi-
snoddar. 

22.40 Mitt judiska jag (R) 
Svensk dokumentär från 2019. 

23.40 Agenda (R) 
Svenskt samhällsprogram från 
2020. Del 16 av 21. 

6.00 Nanny 
7.00 Extreme makeover: Home 

edition (R) 
7.45 Extreme makeover: Weight 

loss edition (R) 
8.35 Lyxfällan 
9.45 Svenska Hollywoodfruar (R) 
10.45 Extreme makeover: Home 

edition 
11.50 The real housewives of 

Orange County (R) 
12.50 Extreme makeover: Weight 

loss edition 
13.50 Undercover boss US 
14.50 Bilprovningen 
15.50 Svenska Hollywoodfruar 

Svensk realityserie från 2014. 
16.55 The real housewives of 

Orange County 
Amerikansk realityserie från 2018. 

18.00 Lyxfällan 
Svensk livsstilsserie från 2016. Del 
4 av 8. Målaren Martin älskar att 
unna sig lyx och dyra märkesprylar. 
Nu har hans shoppingbeteende lett 
till ekonomiskt kaos och skyhöga 
skulder. 

19.00 Gordon Ramsay’s 24 hours 
to hell and back 
Amerikansk matlagningsserie från 
2018. Del 5 av 8. Gordon och hans 
team försöker omvandla en familje-
ägd restaurang i Los Angeles. 

22.00 Paradise hotel 
Svensk realityserie från 2019. Del 
34 av 36. Paradise Hotel. Program-
ledare: Rebecca Simonsson. Även 
5/5. 

23.00 Undercover boss US (R) 
Amerikansk realityserie från 2013. 
Del 1 av 15. Twin Peaks. Randy 
Dewitt går under täckmantel i sitt 
eget företag: Twin Peaks. Repris 
från 4/5. 

5.45 Nyhetsmorgon 
10.00 Malou efter tio (R) 
12.00 Hem till gården 
12.30 Bytt är bytt (R) 
13.30 Halv åtta hos mig (R) 
13.55 TV4Nyheterna extra 
15.00 En plats i solen: Vintersol (R) 

Brittisk livsstilsserie från 2016. 
Geoff och Sally har arbetat hårt i 
hela sina liv och vill nu tillbringa 
mer tid med varandra och vill köpa 
ett semesterhem i Costa Rica. 

16.00 Dr Phil 
Amerikansk talkshow från 2019. 
LiAnnes mor anser inte att LiAnne är 
lämplig att ta hand om sina barn och 
har därför tagit över vårdnaden. 

17.00 Efter fem 
Svenskt aktualitetsprogram från 
2020. 

18.50 Keno 
19.00 TV4Nyheterna 

19.20 Sporten 19.23 TV4Vädret 
19.30 Robinson 

Svenskt realityprogram från 2020. 
Del 37 av 51. Någon planerar ett 
illdåd inför dagens pristävling, men 
frågan är om planen kommer att gå i 
lås. Ett hinder blir en klurig uppgift 
för deltagarna och tar fram dolda 
sidor hos vissa av dem. Men alla 
sidor är inte lika välkomna. Pro-
gramledare: Anders Öfvergård. 

22.00 TV4Nyheterna 
22.30 Ekonominyheterna 22.40 
Sporten 22.55 TV4Vädret 

23.00 Hawaii five-0 (R) 
Amerikansk kriminalserie från 
2017. Del 2 av 25. Five-0-teamet 
tar hjälp av en polishund för att 
spåra den som dödade dennes 
hundförare och attackerade hans 
team under en knarkrazzia. 

23.55 CSI (R) 
Amerikansk kriminalserie från 
2004. Del 8 av 25. 

6.00 Extreme couponing (R) 
6.25 Böda camping (R) 
7.15 Tunnelbanan (R) 
8.00 Vägens hjältar (R) 
9.00 Förlossningskliniken Norge 

(R) 
10.00 Sofias änglar (R) 
11.00 Grey’s anatomy (R) 
12.00 Wahlgrens värld (R) 
13.00 Ullared (R) 
14.00 Tunnelbanan (R) 
15.00 Böda camping (R) 

Svensk realityserie från 2012. Del 6 
av 8. Även 5/5. 

16.00 Wahlgrens värld (R) 
Svensk realityserie från 2017. Del 5 
av 12. Även 4/5. 

17.00 Ullared (R) 
Svensk realityserie från 2010. Del 
1 av 8. Även 5/5. 

18.00 Vägens hjältar (R) 
Svensk dokumentärserie från 
2017. Del 10 av 11. En trafiko-
lycka har inträffat i Hammarbytun-
neln och Pelle åker dit; tre personer 
är inblandade. 

19.00 The big bang theory (R) 
Amerikansk komediserie från 
2010. Del 19–20 av 24. Någon 
hackar sig in på Sheldons spelkonto 
och hela gänget gör allt för att 
hitta den skyldige, men Priya börjar 
bli trött på Leonards beteende. 

20.00 Man of steel 
Amerikansk action från 2013. När 
planeten Krypton hotas av förintel-
se räddar Jor-El sin son Kal-El från 
en säker död genom att skicka iväg 
honom i en kapsel med okänd desti-
nation. Kal-El landar på jorden, 
växer upp som Clark Kent, och 
utvecklas till den brottsbekämpan-
de superhjälten Stålmannen. I rol-
lerna: Henry Cavill, Amy Adams, 
Michael Shannon. 

22.55 The big bang theory (R) 
Amerikansk komediserie från 
2010. Del 19–20 av 24. The Zar-
necki incursion. Någon hackar sig in 
på Sheldons spelkonto och hela 
gänget gör allt för att hitta den 
skyldige, men Priya börjar bli trött 
på Leonards beteende. Repris från 
4/5. 

23.55 A1: Highway patrol (R) 
Brittisk realityserie från 2017. Del 
6 av 15. Repris från 21/1. Även 
10/5. 

20.00 Världens viktigaste kväll 
Svensk gala från 2020. Världens 
viktigaste kväll är en direktsänd 
insamlingsgala från 2020 där upp-
trädanden och humor varvas med 
gripande berättelser. Programle-
darna Jenny Strömstedt och Daniel 
Norberg leder oss genom en känslo-
fylld kväll där målet är att inspirera 
fler till att bli världsföräldrar. Pro-
gramledare: Jenny Strömstedt, 
Daniel Norberg. 

20.00 Bilprovningen 
Svensk realityserie från 2018. Del 5 
av 6. Även 17/5. 

21.00 Svenska fall 
Svensk dokumentärserie från 2019. 
Del 1 av 7. Barnamorden i Arboga 
del 1. Den 17 mars 2008 miss-
handlas två barn till döds i ett rad-
hus i Arboga. Deras mamma får 
svåra skador. Minuterna efter kom-
mer barnens bonuspappa hem och 
hittar sin döende familj i hallen. 

SVT24

20.00 Vem bor här? Svensk tv-lek från 2020. 
Del 6 av 8. 21.00 Mästarnas mästare – teck-
entolkat. Svensk underhållning från 2020. 
Del 9 av 10. 22.00 Falkenberg forever – syn-
tolkat. Svensk dramakomediserie från 2020. 
Del 6 av 8. 22.20 Sportspegeln – teckentol-
kat. 22.40 Glimt av Norge. Norsk reportage-
serie från 2016. Del 2 av 3. 22.50 McLeods 
döttrar. Australisk dramaserie från 2003. Del 
3 av 30. 23.35 Glimt av Norge. Norsk repor-
tageserie från 2016. Del 1 av 3. 23.45 Agen-
da – teckentolkat. Svenskt samhällsprogram 
från 2020. Del 16 av 21. 0.30 Veep. Ameri-
kansk komediserie från 2017. Del 2 av 10. 

DR1

6.00 Planeterne. 7.00 TV AVISEN Morgen. 
9.05 Morgensang med Phillip Faber. 9.23 
OBS. 9.25 Antikkrejlerne med kendisser. 
11.25 Skattejægerne. 12.00 TV AVISEN 
12:00. 12.10 Bonderøven. 12.40 Kender Du 
Typen? - Med gadgets og hindbærbrus. 13.25 
Hammerslag. 14.15 Hercule Poirot. 16.00 TV 
AVISEN 16:00. 16.10 Vores første hus. 
16.45 Landsbyhospitalet. 17.35 Jordemode-
ren. 18.30 TV Avisen. 18.55 Vores Vejr. 
19.05 Aftenshowet. 20.00 Vi fejrer 75 året 
for Danmarks befrielse. 21.00 TV Avisen. 
21.25 På sporet af ulven. 22.10 Mordene i 
Brokenwood. 23.40 Løvens Hule Storbritan-
nien. 0.40 Hercule Poirot. 2.20 I farezonen. 

AXESS

7.00 Rossini med Olga Peretyatko. 8.00 De 
första djuren. 9.00 Ombytta roller. Del 3 av 7. 
9.30 Gustav III - Sin egen arkitekt. Del 3 av 3. 
10.00 Flygets historia. Del 5 av 7. 13.45 
Världens makalösa broar. Del 1 av 6. 14.30 
Studio Axess. 15.00 Vietnamkriget. Del 4 av 
10. 16.00 Solkungens ritningar. 17.00 Poe-
ten bakom slöjan. 18.00 Terrordåd genom 
tiderna. Del 1 av 6. 18.45 Svenskarna och det 
heliga landet. 19.00 Wales historia. Del 4 av 
6. 20.00 Filantropen Albert Kahn. 21.10 
Kampen mot tuberkulos. 22.00 Gustav III - 
Sin egen arkitekt. Del 1 av 3. 23.00 Engel-
skans olika världar. Del 1 av 3. 23.30 Matador. 
Del 7 av 24. 

TV FINLAND

7.00 Flinkkilä & Tastula. 7.50 Minne: Röda 
fanans bärare. 8.20 Morgonettan. 9.00 
Docstop: För familjens bästa. 12.05 De Euro-
visa. 12.45 Lyckan söker bostad. 13.58 
Minne: Man dränkte också byar. 14.30 Yles 
morgon - bästa bitarna. 16.00 Namnsdags-
gratulationer: 4.5. 16.01 Gissa hur mycket 
jag tycker om dig. 16.45 En ny dag. 17.15 
Vad funderar du på, Ronja Salmi? 17.45 Arto 
Nyberg. 18.30 Yle Nyheter TV-nytt. 19.00 
MOT: Corona II: Staten ger borgen, bankerna 
betalar. 19.30 Yle Nyheter. 19.55 Sportru-
tan. 20.00 Önskade: Arvet efter Mooses. Del 
4 av 6. 20.50 Önskade: Reinikainen. Del 14 av 
15. 21.50 Karppi. 22.35 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 4 av 8. 20.45 Norge i 
dag. 21.00 Dagsrevyen 21. 21.20 Singel-
mamma. Svensk dramaserie. Del 5 av 8. 
22.45 Verdens minste kommentatorboks: 
Bergen. 22.55 Distriktsnyheter. 23.00 
Kveldsnytt. 23.15 Unge inspektør Morse. Bri-
tisk krim. Del 3 av 4. 0.45 En stille forsvin-
ning. 1.45 Et sted å høre til. 3.15 Seniorsur-
ferne. 3.45 Team Bachstad i Karibia. 4.25 
Mesternes mester. 

0.25 Utrikesbyrån (R) 
Svenskt samhällsmagasin från 
2020. Del 9 av 15. Stoppa vacci-
net. Stoppa vaccinet! Denna gång 
tar Johan Ripås med gäster tempen 
på vaccinmotståndett WHO klassar 
det som ett av de allvarligaste 
hoten mot folkhälsann. Repris från 
29/4. 

0.55 Tjejer gör lumpen (R) 
Finsk realityserie från 2018. Del 3 
av 9. Rädsla. Även 5/5 i SVT24. 

1.45 Sportnytt 
1.55 Nyhetstecken 

0.55 Law & order: Special victims 
unit (R) 
Amerikansk kriminalserie från 
2010. 

2.50 Hawaii five-0 (R) 
Amerikansk kriminalserie från 
2016. 

3.50 En plats i solen: Vintersol (R) 
Brittisk livsstilsserie från 2014. 

4.45 Younger (R) 
Amerikansk dramakomediserie från 
2015. 

5.30 Köket 

0.40 We got this (R) 
Svensk komediserie från 2020. Del 
1 av 6. Även 7/5 i SVT24. 

1.25 Älska mig (R) 
Svensk dramakomediserie från 
2019. Del 4 av 6. Även 11/6. 

2.10 McLeods döttrar (R) 
Australisk dramaserie från 2003. 
Del 3 av 30. Även 10/5. 

4.45 Sverige idag 
Svenskt nyhetsmagasin från 2020. 

5.15 Fråga doktorn (R) 
Svenskt hälsomagasin från 2020. 
Del 17 av 36. Även 9/5. 

0.00 Navy CIS 
Amerikansk kriminalserie från 
2011. 

1.00 NCIS: Los Angeles 
Amerikansk kriminalserie från 
2012. 

2.00 How I met your mother 
Amerikansk komediserie från 2011. 

2.55 Paradise hotel (R) 
Svensk realityserie från 2019. 

3.45 Are you the one? 
Svensk realityserie från 2018. 

4.20 Navy CIS (R) 
5.05 Nanny (R) 

0.55 Wahlgrens värld (R) 
Svensk realityserie från 2017. 

1.50 Law & order: Special victims 
unit (R) 
Amerikansk kriminalserie från 
2015. 

2.30 Grey’s anatomy (R) 
Amerikansk dramaserie från 2018. 

3.10 Förlossningskliniken Norge 
(R) Norsk realityserie från 2017. 

3.50 Sofias änglar (R) 
4.35 Vägens hjältar (R) 
5.15 Vägens hjältar – teckentolkat 

(R) 
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Sport i TV hittar du på DN:s sportsidor.

20.00 Seinfeld 18.30 Andys förhistoriska äventyr 20.05 Udda platser i världen 20.00 Veterinären på landet 21.00 And so it goes

18.00 How I met your mother 
Amerikansk komediserie från 2008. 
Del 8–9 av 24. Woooo! En födelse-
dagsfest för en av Lilys kollegor leder 
till att Robin börjar hänga med en 
grupp festglada singlar som kallas för 
”Woo girls”. Även 4/5. 

19.00 Simpsons 
Amerikansk animerad komediserie 
från 1998. Del 13–14 av 23. Homer 
to the Max. Homer tvingas byta namn 
när en ny tv-kändis med exakt samma 
namn dyker upp. Även 5/5. 

22.00 Lethal weapon 
Amerikansk actionserie från 2018. 
Murtaugh och Cole utreder mordet på 
en MMA-fighter. Samtidigt är Trish 
otillfredsställd i sitt arbete och över-
väger sina karriärmöjligheter. 

23.00 A.P. Bio (R) 
Amerikansk komediserie från 2017. 
Jack får reda på att hans numera 
avlidna mamma hade en älskare som 
heter Brandon. Jack blir vansinnig och 
ger sig iväg för att krossa den gamla 
mannen. 

20.00 Seinfeld 
Amerikansk komediserie från 1991. 
Jerry slösar pengar på en dyr ny jacka, 
men det färgglada innerfodret lämnar 
en hel del att önska. 

21.00 Simpsons 
Amerikansk animerad komediserie 
från 2019. Simpsons-familjen följer 
med på Van Houtens årliga resa till 
Costa Rica, vilket de inte har råd med. 

21.30 Family guy 
Amerikansk animerad komediserie 
från 2019. 

DISNEY CHANNEL

12.00 Coop och Cami Frågar Världen. 12.50 
Bunkd. 13.40 Harley i mitten. 14.30 Raven’s 
Home. 14.55 Phineas och Ferb. 15.10 Duck-
tales. 15.35 Miraculous: Ladybug & Cat Noir 
på äventyr. 16.00 Bunkd. 16.25 Coop och 
Cami Frågar Världen. 16.50 Gilla läget. 17.15 
Sydney & Max. 17.40 K.C. Hemlig agent. 
18.05 Raven’s Home. 18.30 Jessie. 19.00 
Bunkd. 19.25 Harley i mitten. 19.50 K.C. 
Hemlig agent. 20.15 Sydney & Max. 20.40 
Coop och Cami Frågar Världen. 21.05 Jessie. 
21.30 Bunkd. 21.55 Musse Pigg. 22.00 Små-
kryp och vänner. 22.20 Jessie. 22.45 Austin & 
Ally. 23.10 Binny och spöket. 23.35 Dog With 
a Blog. 23.55 The Lodge. 0.20 Alex and Co. 

TV4 FAKTA

6.00 Livräddarna på Bondi Beach. 7.00 En 
plats i solen – borta eller hemma bäst? 9.00 
112 – på liv och död. 11.00 SOS Djur. 12.00 
Livräddarna på Bondi Beach. 14.00 112 – på 
liv och död. 16.00 SOS Djur. 17.00 En plats i 
solen – borta eller hemma bäst? 19.00 Akuten 
24/7. 20.00 The force: Manchester. Brittisk 
realityserie från 2015. Del 2 av 20. 21.00 
Mord utan lik. Dansk true crime-serie från 
2018. Del 2 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 Bush-
craft Build-Off. 8.00 Wheeler dealers. 9.00 
Railroad Alaska. 10.00 Wildest Europe. 11.00 
Ed Stafford: Left for Dead. 12.00 Gold rush. 
14.00 Fish or die. 15.00 How it’s made. 
16.00 Mighty ships. 17.00 Salvage hunters. 
Brittisk realityserie från 2018. Del 1 av 15. 
18.00 Wheeler dealers. Brittisk motorserie 
från 2015. Del 5 av 9. 20.00 Wheeler dea-
lers. Del 23. 21.00 Fast n’ loud. Amerikansk 
underhållning från 2018. Del 8. 22.00 The 
fastest cars in the dirty south. 0.00 Naked and 
afraid XL. 2.00 The fastest cars in the dirty 
south. 3.00 Dual survival. 3.45 Deadliest 
catch. 4.30 Kindig customs. 5.15 Gold divers. 

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00 Alaska state troopers. 7.00 Latinameri-
kas farliga gränser. 8.00 Wicked tuna: Nord vs 
syd. 9.00 Jakten på det blå hålet i Kina. 10.00 
Superbilar från tippen. 11.00 Närbild Dubais 
flygplats. 12.00 Den fantastiske dr Pol. Del 
11 av 20. 13.00 Haverikommissionen. Del 1 
av 10. 15.00 Räddad. Del 6 av 6. 16.00 Car 
S.O.S. Del 8 av 10. 17.00 Den orädde kocken. 
Del 4 av 10. 20.00 Megafabriker. Del 24 av 
75. 21.00 Haverikommissionen. Del 7 av 10. 
22.00 To Catch A Smuggler. Del 8 av 8. 23.00 
Haverikommissionen. Del 8 av 10. 0.00 Drugs 
inc. 1.00 Bakom galler: Inlåst. 2.00 Fången på 
främmande mark. 3.00 Närbild - Colombias 
flygplats. 4.00 Nazisternas megabyggen. 

TV12

6.00 Vräkning pågår. 7.00 Cheaters. 10.00 
Kronofogden knackar på. 11.00 Vräkning 
pågår. 12.00 Hardcore pawn: Pantbanken. 
13.00 Polis på plats. 13.30 Booze patrol. 
14.00 Police interceptors. 15.00 Hardcore 
pawn: Pantbanken. 16.00 Cheaters. 17.00 
Police interceptors. 18.00 Mordutredarna. 
19.00 Kronofogden knackar på. 20.00 
America’s funniest home videos. Amerikansk 
underhållning från 2018. Del 9 av 44. 21.00 
Jävla klåpare. Svensk komediserie från 2016. 
Del 5 av 10. 22.00 Shaft. 0.00 America’s fun-
niest home videos. 0.55 Mordutredarna. 1.55 
Brorsor 4ever. 2.20 The sum of all fears. 5.00 
MacGyver. 

BBC BRIT

6.00 Top Gear. 7.05 Pointless. 7.50 Top gear: 
Planes, trains and automobiles. 8.40 The Gra-
ham Norton Show. 9.30 Pointless. 11.00 Top 
gear: Planes, trains and automobiles. 11.50 
QI. 12.50 Top Gear. 13.55 Pointless. 14.40 
The Graham Norton Show. 15.30 Top gear: 
Planes, trains and automobiles. 16.20 QI. 
17.20 Pointless. 18.05 Michael McIntyre’s 
Big Show. 19.00 QI. 20.00 Pointless. 20.45 
QI. 21.15 Live at the Apollo. 22.00 QI. 22.30 
8 Out of 10 Cats Does Countdown. 23.20 The 
Graham Norton Show. 23.50 Top gear: Pla-
nes, trains and automobiles. 0.40 Live at the 
Apollo. 1.25 Louis Theroux’s weird weekends. 
2.15 QI. 

FOX

6.00 Alla älskar Raymond. 7.00 NCIS: New 
Orleans. 9.00 The Orville. 10.00 Scorpion. 
11.00 Modern family. 11.30 Family guy. Del 
12 av 18. 12.00 The Resident. Del 19 av 22. 
13.00 Single parents. Del 4 av 22. 13.30 The 
cool kids. Del 22 av 22. 14.00 Family guy. Del 
11 av 18. 16.00 The Orville. Del 9 av 12. 
18.00 Scorpion. Amerikansk actionserie från 
2014. Del 10 av 25. 19.00 Scrubs. Del 6 av 
22. 20.00 Modern family. Del 9 av 24. 22.00 
Why Women Kill. Del 4 av 10. 23.00 9-1-1. 
Del 15 av 18. 0.00 Modern family. Del 11 av 
24. 1.00 Family guy. Del 13 av 18. 2.00 The 
Orville. 3.00 NCIS: New Orleans. 4.00 Scorpi-
on. 5.00 Alla älskar Raymond. 

KANAL 9

6.00 How do they do it? 7.30 Salvage hun-
ters. 8.15 Gold divers. 9.15 Undercover billi-
onaire. 11.15 Wheeler dealers. 12.15 Gold 
rush. 14.00 Property brothers: Forever home. 
15.00 Gränsbevakarna Australien. 16.00 A1: 
Highway patrol. 16.55 Property brothers: 
Forever home. 17.55 Gold rush. 18.50 Grand 
designs Australien. 19.55 Gränsbevakarna 
Australien. 21.00 SOS västkust. Svensk reali-
tyserie från 2010. Del 10 av 10. 22.00 FBI. 
23.00 Criminal minds. 23.55 Top gear. 1.00 
Gränsbevakarna Australien. 2.00 Gold rush. 
2.50 Fast n’ loud. 3.35 Diesel brothers. 4.25 
Mysteries at the museum. 5.10 Diners, drive-
ins and dives. 

TV10

6.00 American pickers. 6.50 Science of stu-
pid. 7.45 Cops. 8.45 Border wars. 9.50 Wings 
of war. 10.55 Pawn stars. 11.55 Brit cops. 
12.55 American pickers. 13.55 Mythbusters. 
15.00 Border wars. 16.00 Highway patrol. 
17.00 Garage gold. 18.00 Cops. 19.00 Kana-
das dödliga motorväg. Kanadensisk realitydo-
kumentärserie från 2018. Del 16. 20.00 
Yukon Gold. Amerikansk realityserie från 
2013. Del 9. 21.00 Pawn stars. 22.00 Drug 
wars. 23.00 Träskjägarna. 0.00 Highway 
patrol. 1.00 Wings of war. 2.00 Kanadas död-
liga motorväg. 2.55 Science of stupid. 3.45 
Träskjägarna. 4.30 Brit cops. 5.20 The gadget 
show. 

KANAL 11

6.00 Home town. 6.45 My lottery dream 
home. 8.25 Unga mödrar. 9.20 Stay or sell. 
11.15 90 day fiance: Happily ever after? 
15.05 Fixer upper. 17.00 Mom. 17.55 90 
days to wed. 18.55 My 600-Lb Life. Ameri-
kansk dokumentärserie från 2019. Del 4 av 
40. 19.55 The bad skin clinic. Brittisk doku-
mentärserie från 2019. Del 8 av 8. 21.00 
Body bizarre. Amerikansk realityserie från 
2018. Del 10 av 20. 22.00 Outsiders. 23.00 
The bad skin clinic. 0.00 Fråga Olle-dokumen-
tären. 1.00 Unbreakable: Live to tell. 1.55 
People magazine investigates: Cults. 2.50 
Beauty queen murders. 3.40 Evil lives here. 
4.30 House hunters international. 

14.00 UR Samtiden 
17.00 Historier från Norge runt (R) 
17.05 Antikduellen (R) 
17.35 Djuren konverserar (R) 
18.30 Djurens smarta lösningar (R) 

Fransk dokumentärserie från 2019. 
Del 3 av 5. 

19.20 London: 2000 år av historia (R) 
Brittisk dokumentärserie från 2019. 
Del 3 av 4. 

20.05 Udda platser i världen (R) 
Tysk resereportageserie från 2016. 
Del 17 av 20. Tåget som granne. I 
Chongqing går järnvägen rakt genom 
ett bostadshus och i Tyskland bygger 
man vidare på Hitlers enorma semes-
teranläggning. 

21.00 Världens natur: De stora apor-
nas ö (R) 
Tysk dokumentär från 2018. Utanför 
Afrikas västkust ligger den isolerade ön 
Bioko, täckt av regnskog med säregna 
invånare. Här lever drillen, en av värl-
dens största apor. 

21.55 Balkans metropoler (R) 
Tysk reseserie från 2018. Del 1 av 5. 
Metropolerna på Balkan är under upp-
sving, med ett händelserikt förflutet, 
en spännande nutid och massor av 
framtidspotential. 

22.50 Storbritannien – ett invaderat 
rike (R) 

23.40 Mellan Indien och Pakistan (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 Hundräddaren 
12.00 Mannen som talar med hundar 

(R) 
13.00 Dr Phil (R) 
14.00 Mord och inga visor (R) 
15.00 Det okända (R) 
16.00 Husjägarna (R) 
17.00 Fabriken inifrån (R) 
18.00 Glamour 

Amerikansk dramaserie från 2019. 
19.00 Ambulansen 

Brittisk realityserie från 2019. Del 5 av 
12. 

20.00 Veterinären på landet (R) 
Brittisk dokumentärserie från 2016. 
Del 8 av 10. 

21.00 Big brother Sverige 
Svensk realityserie från 2020. Del 85 
av 99. 

22.00 Ett fall för Frost (R) 
Brittisk kriminalserie från 2010. 

0.00 Big brother Sverige (R) 
1.00 En natt på slottet (R) 
2.00 Räddad av änglar (R) 
3.00 Det okända (R) 
4.00 Safe house (R) 
5.00 Världens häftigaste tårtor (R) 

6.00 Alla älskar Raymond 
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 
3 av 25. 

19.00 En plats på landet 
Brittisk realityserie från 2017. Del 66 
av 70. 

20.00 Navy CIS 
Amerikansk kriminalserie från 2012. 
Del 9 av 24. Gibbs arbetar ihop med 
agent Fornell i ett samarbete mellan 
NCIS och FBI. 

21.00 And so it goes 
Amerikansk romantisk komedi från 
2014. Oren Little har varit bitter och 
självisk sedan hans fru dog. Ingen gillar 
honom – och det är så han vill ha det. 
Men så inträffar något oväntat. I roller-
na: Michael Douglas och Diane Keaton. 

23.05 Doc Martin 
0.10 Mord och inga visor 
1.40 Bones (R) 
2.40 Navy CIS (R) 
3.25 Homes by the sea (R) 
4.20 En plats på landet 

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 (R) 
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 2012. 
Del 19–20 av 23. Även 5/5. 

16.00 NCIS: Los Angeles 
Amerikansk kriminalserie från 2017. 
Del 3 av 24. Även 5/5. 

17.00 Seinfeld (R) 
Amerikansk komediserie från 1991. 
Del 1–2 av 12. 

6.30 Maja Sprall 
6.35 Pirata & Piloto (R) 
6.45 Octonauterna (R) 
7.00 Regnbågsstadens hjälte (R) 
7.10 Fåret Shaun (R) 
7.20 Partytältet (R) 
7.40 Katten i hatten vet allt om ditten 

och datten (R) 
7.50 Ax till max 
8.00 Anden i lampan (R) 
8.15 Pyjamashjältarna (R) 
8.25 Masha och björnen (R) 
8.30 Pippi Långstrump (R) 
9.00 Teckenlådan (R) 
9.15 Lille Roy (R) 
9.35 Roboten Rob (R) 
9.45 Superkrypen (R) 
10.00 Pirater i huset intill (R) 
12.30 Monsterskolan (R) 
12.35 Djungelboken (R) 
12.45 Sommarlägret (R) 
13.00 Furiki rullar (R) 
13.10 Fixarfesten (R) 
13.30 Coronasnack 
13.40 Ranchen (R) 
14.05 Thunderbirds 
14.25 Soptippen - livet efter Tracy 

Beaker 
14.55 MI High (R) 
15.25 Blue water high (R) 
15.50 Piratöarna (R) 
16.10 100 saker att göra före high 

school (R) 
16.35 Blinky Bills bravader (R) 
16.45 På riktigt!? (R) 
16.55 Ett fall för KLURO (R) 
17.10 Pirata & Piloto (R) 
17.20 Alfons Åberg (R) 
17.30 Välj en färg 
17.40 Tiggy testar (R) 
17.45 Hur tänker du? (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 Det hemsökta huset (R) 
19.52 Grizzy och lämlarna (R) 

MEZZO

8.30 Eugene Onegin by Boris Eifman, Eifman 
Ballet of St. Petersburg. 10.00 Brothers Kara-
mazov by Boris Eifman, Eifman Ballet of St. 
Petersburg. 12.00 Tristan und Isolde, by Ric-
hard Wagner at the Staatsoper Berlin. 17.00 
Carmen by Bizet at the Opéra Royal de Wallo-
nie-Liège. 20.30 Raphaël Pichon conducts 
Saint John Passion by Bach at the Philharmo-
nie de Paris. 23.30 nOx.3 - Jazz à Vienne. 
0.25 Princess, S.Olivia, S. Abbuehl & E. Per-
raud - Jazz à Porquerolles. 1.25 Taksim Trio - 
Jazz Fest Sarajevo. 2.50 Lucky Peterson: Tri-
bute to Jimmy Smith - Banlieues Bleues. 

0.00 How I met your mother (R) 
Amerikansk komediserie från 2008. 

1.00 Family guy 
Amerikansk animerad komediserie 
från 2015. 

2.00 American dad 
Amerikansk komediserie från 2019. 

2.55 2 1/2 män (R) 
Amerikansk komediserie från 2012. 

3.40 Buffy the vampire slayer (R) 
Amerikansk fantasyserie från 1998. 

4.25 Damien 
5.10 American dad (R) 
5.35 Family guy (R) 

ANIMAL PLANET

6.00 Dogs 101: New tricks. 6.25 Crikey! It’s 
the Irwins. 7.15 My cat from hell. 8.05 Pit 
bulls & parolees. 8.55 Animal cribs. 11.25 
Keeping up with the Kruger. 12.20 How do 
animals do that. 13.15 Dr Jeff: Rocky Moun-
tain vet. 14.10 The vet life. 15.05 Tanked. 
16.00 Treehouse masters. 16.55 Wildest 
Indochina. 19.40 Alaska monsters. 20.35 
Adrift: 47 days with sharks. 21.30 Pit bulls & 
parolees. 22.25 Animal cribs. 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 Expedition mungo. 3.15 Crocodile 
hunter. 4.00 How do animals do that. 4.45 
The vet life. 5.30 Dogs 101: New tricks. 

Dagens tv-tips. TV4 20.00

Humor ska generera hjälp till utsatta barn

Skämt och allvar blandas när komikern Daniel Norberg tillsammans med 
journalisten Jenny Strömstedt återvänder som programledare för ”Världens 
viktigaste kväll”. Enligt humorstjärnan känns det ärofyllt att de återigen fick 
uppdraget att leda Unicefs gala. ”Världens viktigaste kväll”, TV4 20.00

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

volkswagenstockholm.se
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Dagens datum
Den 4 maj 1862 kommer kaptenen Henrik 
Lindström till hotell Witt i Kalmar för att äta. Han 
begär in gul lök, potatis, rödbetor, köttfärs och 
kapris som han blandar till vid bordet och sen 
skickar ut till köket för att stekas. Rätten har han 
ätit många gånger under sin tid i S:t Petersburg. I 
Sverige får den namnet biff à la Lindström.Dagens namn: Monika och Mona

Nam
n och Nytt i DN sedan 1909

R
edaktör: M

åns W
allgren. E-post: non@

dn.se.

 Foto: Barbro Ingvaldsson

Barbros bilder. Stadshagen 1940-tal.Kåseriet.

Ö
verst på handlingslistan står det 
”bananer”. Sedan ”mjölk”. Inga 
konstigheter, kan det tyckas. 

Men våren 2020 är inte ens en 
handlingslista med bananer och 
mjölk en självklarhet. 

För att skydda personer ur riskgrupper är vi 
många som hjälper dem att handla. Således har 
jag och (mest) min man de senaste veckorna 
handlat åt en mormor som är 70+, en covidsjuk 
vän och en trevlig men snorig hundbekant. De 
skickar prydligt över sina handlingslistor där det 
står just saker som bananer och mjölk.

När jag skriver bananer vet jag exakt vad jag 
menar. När min mamma skriver bananer på 

listan uppstår plötsligt 
en mängd frågor. Hur 
gillar hon egentligen sina 
bananer, övermogna 
eller åt det gröna hållet? 
Ekologiska eller Fair-
trade? Två bananer eller 
ett kilo?

Mjölken är lika be-
svärlig. Visst vill hon ha 
laktosfri? Ska den dess-
utom vara ekologisk? I 
enlitersförpackning eller 
en och en halv (chansar 
på en liter, hon kan ju 

inte dricka hur mycket mjölk som helst?) 
Och hur ser det egentligen ut i hennes kylskåp 

– går det att lägga mjölkförpackningen ner? I så 
fall kanske hon vill ha mjölk med skruvkorks-
lock. Inte för att hon skulle klaga om vi köpte fel 
förpackning, men man vill ju gärna att det blir 
rätt. 

Det finns säkert sådana som handlingshjälper 
och handlar det de själva tycker är bäst. Men 
sådan är inte jag. Naturligtvis.

För vissa andra av dem vi handlar åt är det 
betydligt viktigare att vi väljer rätt. Så kallade 
ersättningsvaror får inte förekomma. Finns 
det inte exakt rätt märke på yoghurten får det 
vara. Det är också skönt att veta, då slipper man 
fundera.

Och sedan återstår det där med betalningen 
och kvittot. Att handla åt tre hushåll samtidigt 
kräver struktur och helst självskanning, så att 
man kan packa direkt i separata påsar. Tyvärr är 
inte självskanningshandtagen coronaanpassade 
så att man kan dela upp handlingen på tre kvit-
ton utan väl i kassan får man betala hela köpet 
på ett bräde.

”Lämna kvittot i påsen så swishar jag”, säger 
de. Men det går ju inte. I stället får man göra som 
när man delade upp krognotan förr i tiden, och 
fundera på vem som ska betala för vilken mjölk. 

Som tur är litar de vi handlar åt på att vi räk-
nar rätt.

Elin Peters
elin.peters@dn.se

_
Att handla åt 
tre hushåll 
samtidigt 
kräver struk-
tur och helst 
självskan-
ning.

Ett flak öl är 
inte värt en 
skvätt.

Ur en mans dagbok
 ○ 7.01. Vaknar. Med stor tveksam-

het stiger jag upp och bäddar.
7.10. Planerar att duscha men 
avstår med tanke på tvålslitage.
7.20. Kokar havregrynsgröt och 
njuter.
7.30. Ser på tv, ett reprisprogram 
om en repris.
7.45. Mejlar butiken och beställer 
mat för en månad.
7.50. Läser om Picasso, han kunde 
måla den grabben.
8.00. Mejlar butiken och ändrar 
beställningen till en vecka.
8.15. Mejlar påven och ber honom 
skicka vin till nattvarden.
8.25. Ringer polisen, men har inget 
ärende. Vill bara prata lite.
8.35. Ser på tv en repris om en 
repris om en repris.
8.45. Öppnar köksfönstret och 
skjuter en älg som dör i steget.
8.55. Kokar kaffe och dricker 
långsamt.
9.14. En granne undrar om hon får 
skära bort en bit av älgen.
9.15. Svarar att det går bra, om jag 
får låna gräsklipparen.
9.16. Hon ska koka kalops och 
steka några älgbiffar.
9.20. Jag ringer brandkåren för att 
få prata med någon.
9.45. Mejlar butiken och ändrar 

beställningen.
10.00. Brandkåren kommer, vi 
pratar en stund.
10.20. Skriver en dikt om brandkå-
ren och ensamheten.
10.30. Hembrännaren är tydligen 
på semester.
10.40. En granne undrar om han 
får skära sig en bit älgkött.
10.41. Svarar att han kan ta en rejäl 
bit.
11.45. Grannen vet att hembränn-
ren är inlåst på en anstalt.
12.55. Ringer en lagkunnig och hör 
om hembränning.
13.00. Advokaten gör klart vad som 
gäller. Ska inte ge mig på det.
16.15. Tvättar fötterna, det är en 
kreativ sysselsättning.
18.35. Öppnar köksfönstret och 
skjuter en älgtjur.
18.37. Går ut och räknar taggarna i 
kronan.
19.50. Ringer Skansen för att höra 
om de vill ha en dö älg med stor 
krona. Inget svar.
21.30. Mejlar en fråga till de lärde 
i Lund om hur många av Svenska 
akademiens ledamöter som är 
läskunniga.
22.04. Somnar lycklig över att ha 
gett de lärde ett problem att bita i.
Bengt Nyström, Hamneda

Det alltför uppenbara. Till Ulebo 
källa i Tärnsjö.
Gunnar Gredenman

När man ställer tulpanerna framför 
tv:n där Tegnell & co mässar om 
social distansering!
Annika Johannesson, Bromma

Alien: Hur ska man 
veta vad hon  
menar med 
”mjölk”?

En bit kartong i Skrubba-skogen. 
Plötsligt förstod jag varför jag inte 
har sett Stålmannen på ett tag när 
jag har rastat vovven.      
Totte v G, Hanviken

Inte så farligt förr
○○Två pensionerade fabriksjobbare 

möts på gatan. Följande korthugg-
na dialog vidtar:

–○Jaha, å bror din han dog, han.
–○Jajamensan.
–○Va vare för fel på honom då?
–○Dä va inge farligt.

Nils W

Ståndaktigt
○○ I människans natur finns ett motstånd mot 

avstånd. Men avstånd som bistånd ger vården 
ett anstånd. Vårt rådande tillstånd är ändå ett 
välstånd, så låt oss stå glest uti kön till vårt 
torgstånd.
Josef Beltzikoff, Kungsholmen

Tyckte mig höra 
Donald Trump 
säga att man 
skulle injicera 
desinforma-
tionsmedel i 
människor. 
Peter Hansson, 

Stockholm 

Förslag till tv-
värd på julafton: 
Anders Tegnell.
Yngve Wahlgren, 

Uppsala 

NoN: Bara om 
han byter ämne.

○○Mitt barnbarn Minna, 2 1/2, äter 
frukostgröten med stort allvar. Så 
vänder hon sig mot mig och säger 
”Jag är en människa!”.
Staffan Jofjell


