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Tipsa
oss!

72 13 10

Senaste nyttkarlskogatidning.se

ORDET ÄR FRITT • D1 • S9

”Nu behövs 
reformer för att 

öka kvinnors livsin-
komster, sparande 
och ägande.”
Insändare

 YMaria Ekman är en av två kvinnor som tidningen vill uppmärksamma på Internationella kvinnodagen som infaller i morgon. Som egen 
företagare i Karlskoga under många år har hon bytt till att vara anställd igen. D1 • S2-3 FOTO: ELLINOR ISAKSSON

NÄRINGSLIV. Internationella kvinnodagen 8 mars

SPORT • D2 • S21

Julia kan  
få fira x 2 
i helgen

SPORT • D2 • S22–23

BIK Karlskoga 
bjöd publiken 
på en nyhet

POLITIK • D1 • S6

Förbud igen  
avgjord fråga 
börjar om

HELG • D1 • S14

Vinnarnas 
skarpa  
finalkritik

NYHETER • D1 • S5

Agneta 
blommar ut

Upprörda ägare på 
möte vid stranden
NYHETER. Det var en välfylld strand när de samfällig-
hetsägare som kommunen vill köpa loss mark av hade 
ett möte med lantmäteriet vid Näsets badplats. Av de 
totalt 363 ägare som fått information om mötet var 

uppskattningsvis ett 70-tal på plats. Tongångarna var 
dock både hårda och vassa när lantmäteri och 
kommun fick ta emot åsikter från missnöjda röster.
D1 • S4

VÄDER • D2 • S40
Halvklart och 0 till 5 plus-
grader. Svag vind.

HELG • D1 • S12–13

När en trio  
i Degerfors 
vann mello

PROVNINGAR

Smakupplevelsen tema: Gin 25 mars
Läs mer på www.boforshotel.se
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Nyheter2 Lördag 7 mars 2020

Maria Ekman är född och 
uppvuxen i Bråten. Pappa 
Lars Ekman drev under 
många år livsmedelsaffär 
där.

– Pappa finns inte längre 
men hade han levt så hade 
han kommit med en blom-
ma på kvinnodagen.

Internationella kvinnoda-
gen i morgon har Maria för-
ståelse för. Jag tänker inte 
vare sig manligt eller kvinn-
ligt. Samverkan är viktig för 
mig.

Maria gick sin egen väg 
även om pappa Lars hade 
velat att hon fortsatt i hans 
spår.

Starten i Baggängen
Sedan 1999 har Maria varit 
egen företagare. Det började 
under tiden som anställd på 
Transcom i Baggängen.

– Jag såg ett stort företag 

framför mig när jag öppnade 
Café Hugo.

Maria tyckte att det be-
hövdes något mer i Baggäng-
en förutom de företag som 
fanns etablerade på platsen.

– Vi byggde om och drev 
Restaurang Masten un-
der ett par år i början av 
2000-talet.

Tidigare fanns där Gyllene 
Baggen men det koncep-
tet ville Maria ändra på och 
ändrade namnet också till 
Restaurang Masten.

Då fanns maken Jan-Åke 
Nocke Ekman-Nilsson med 
i företaget.

Vidare till Skymningen
En dag kom telefonsamtalet 
från Kristinehamn om en fin 
plats på Mariebergsområdet 
och där slog Maria tillsam-
mans med Agneta Anders-
son upp Kafferian.

– Det var 1 maj 2004, val-
borgshelg och vi hade många 
idéer om hur vi skulle ut-
forma vårt företag, berättar 
Maria.

Det blev ett kort besök i 
Kristinehamn för Marias del.

– Vi var i Thailand under 
julen 2004. Jag miste min 
Nocke i Tsunamin och orka-
de inte längre med företaget 
i Kristinehamn.

Maria som var och fortfa-
rande är en idéspruta med 
många bollar i luften orkade 
inte med det som hände fa-
miljen den julen.

Bröllop i Thailand
Efter återhämtningen av be-
drövelsen i Thailand började 
idéerna komma tillbaka och 
tankarna om ett bröllopspa-
lats i Thailand började ta sin 

början.
– Jag ville göra något för 

thailändarna och startade 
Paradise Wedding 2006.

Det blev ett ännu popu-
lärare resmål för folk som 
gick i giftastankar och under 
fyra år vigdes ett 70-tal par 
på Marias bröllopspalats i 
solen.

– Vi hade det bästa av två 
världar, kunde vara i Thai-

land under månaderna no-
vember fram till mars och 
i Sverige under sommaren 
här. 2010 avslutades bröl-
lopsvisiten i Thailand.

Torget i Karlskoga
1 april 2013 öppnade Maria 
butiken Ekmans på Torget. 
Åren gick och Maria kände 
att hon var klar med sin bu-
tik och sålde företaget till 
Elise-Lott Landå under no-
vember 2019.

Idag är Maria Ekman an-
ställd på Svenska kyrkan 
och har installerat sig på 
39:an där hon har uppgif-
ten bland annat att få igång 
aktiviteterna inom försam-
lingen och göra 39:an till en 
mötesplats.

– Nej, jag har gått livets 
hårda skola. Som ung blev 
det ett par gymnasieår, reste 
till USA som au pair.

Maria säger att hon är en 
stolt karlskoging. Har fått 
bra bemötande under före-
tagsåren både från kommun 
och andra.

– Jag har ett drömmoln 
över mig och drar i dragked-
jan i molnet ibland och där 
ur kommer idéerna.

Ellinor Isaksson

NÄRINGSLIV. På Internationella kvinnodagen uppmärksammas kvinnliga förebilder i Karlskoga

Maria – stolt karlskoging
 YMaria Ekman, 51 år, en kvinna med 

många idéer. I dag anställd på Svens-
ka kyrkan men under många år har 
hon varit Karlskogas framsida genom 
sitt företagande.

– Jag är som en helikopter, lyfter 
direkt när tillfälle ges.

För bara ett par dagar sedan fick Maria Ekman en fin utmärkelse som Stolt karlskoging 
under avslutningen av Karlskoga Business Week.   

Maria Ekman jobbar idag på 39:an och trivs bra med att åter vara anställd efter alla år som företagare i Karlskoga.  FOTO: ELLINOR ISAKSSON
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NÄRINGSLIV. På Internationella kvinnodagen uppmärksammas kvinnliga förebilder i Karlskoga

Sandra Sånebo har en lång erfaren-
het av att stå i kök och röra i grytor-
na. Hon har också en stor förkärlek 
till ledarskap, som till största delen 
handlat om mat och dryck i dess 
olika former.

Sandra är Bråtentjejen som reste 
till London under ungdomsåren. 
Efter gymnasieåren på dåvarande 
Bergslagsskolan och i Philskolen i 
Hällefors.

– Men det var de tre åren i Lon-
don på olika restauranger som fick 
mig att älska mat och det var där 
som jag bestämde mig för att fort-
sätta på den vägen som jag hade 
börjat.

Matiga gener
Generna kommer från mormor, 
mamma som alltid har tyckt om 
att laga mat i hemmen. Mycket 
husmanskost har Sandra växt upp 
med.

– Min första anställning blev på 
Bofors hotell och senare blev det 
Golfrestaurangen på Valåsen där 
jag fanns i 16 år.

En kort vistelse blev det också 
på Skrantahallen innan London 
lockade i 20-årsåldern. Där arbe-
tade Sandra på olika restauranger 
med att få igång köken och fördela 
de arbetande i bra team.

– Jag tycker om att se när männ-
iskor växer.

Sandra kan inte nog förtydliga 

Sandra Sånebo arbetar som köksmästare och serviceutvecklare på Statt i Kristinehamn idag. Här på övre våningen hålls fester i 
vackra Kristinasalen. FOTO: ELLINOR ISAKSSON

Sandra Sånebo älskar sitt yrke som kock och ångrar 
inte det minsta att hon valde det yrket i unga år. 

 YSandra Sånebo, 41 år, har 
många år i Karlskoga som företa-
gare. I dag har hon sin arbetsplats 
i Kristinehamn.

– Jag brinner för kockyrket och 
ledarskapet. Jag tycker om att se 
när människor växer. 

Sandra 
älskar 
kock-
yrket

att mamma Annette Sånebo är en 
stor förebild.

– Vi har arbetat ihop under 
många år på våra gemensamma 
företag.

Golfrestaurangen i Valåsen var 
hennes första egna företag som 
Sandra tog över 2002 och drev det 
vidare under en 10-årsperiod.

– Vi byggde också om Labbsand 
och fick en bröllops- och festvå-
ning. Plus att vi drev Sundsbrostu-
gan inom skjutfältet.

Gastro
Mycket att hålla ordning på och till 
slut startades Gastro 2011 vid Al-
fred Nobels torg i Karlskoga.

– Att vara småföretagare i Sve-
rige är inte lätt. Regler ska uppfyl-

las och man jobbar 24–7. Men trots 
det så brinner jag för det här yrket.

Sandra Sånebo berättar att hon 
har haft ett fint samarbete med 
både kommunen och myndigheter 
genom åren i Karlskoga. 

– Jag har blivit väl mottagen i 
Karlskoga.

Konkurs
Men som Sandra berättade tidigare 
så är det tufft att vara småföreta-
gare och under hösten 2019 blev 
konkursen i Gastro ett faktum.

– Det är så sorgligt att det hände 
och det är mycket kvar innan kon-
kursen helt blir uppklarad, menar 
Sandra.

– Jag har haft en fantastisk resa i 
en tuff bransch som egen.

Sandra Sånebo har hunnit inrätta 
sig som anställd igen efter många 
år som egenföretagare och den här 
gången är det Kristinehamn som 
lockat.

– Jag är anställd som köksmäs-
tare och serviceutvecklare på Statt 
i Kristinehamn. Har en underbar 
vd i Paktrik Ekman.

 - Att vara kock är mitt kall det 
upptäckte jag redan under unga år 
i London.

Sandra Sånebo följer sin dröm 
och rör vidare i grytorna tillsam-
mans med kollegorna på Statt i 
grannkommunen Kristinehamn 
framöver.

Ellinor Isaksson

CITAT
RUBRIK
”Att vara 
kock är 
mitt kall 
det upp-
täckte jag 
redan 
under  
unga år 
i London.”
Sandra Sånebo
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Per Andersson från lantmä-
terienheten i Örebro fick ta 
emot både det ena och det 
andra i ordväg under fre-
dagsförmiddagens nära 90 
minuter långa möte.

Det var lite som att se en 
hungrig skara lejon stå och 
stampa medan de förbered-
de sig för attack på en ensam 
antilop.

Andersson gick igenom 
bakgrunden till att marken 
skulle upplåtas till kommu-
nen och fick luta sig mot den 
ena lagparagrafen efter den 
andra. Även Björn Winberg 
Persson, chef mör mark- och 
exploateringsenheten på 
Karlskoga kommun, fanns 
på plats för att förklara sa-
ken från målsägarens, det 
vill säga kommunens, per-
spektiv.

Stämningen under den 
dryga timmen långa sam-

mankomsten var alltså hätsk 
och en kommunal tjänste-
man fick, efter att inför en 
enskild ägare yttrat att han 
jobbar med detaljplaner för 
kommunens räkning, höra 
”Gud nåde dig om du job-
bat på den här detaljplanen, 
då ska jag hänga dig från ett 
träd”.

Politikermissnöje
En annan av delägarna valde 
att vara både bred och smal i 
sin kritik: ”Stora kärnfrågan 
är inte ekonomin utan vårt 
stora missnöje gentemot 
kommunens tjänstemän och 
politiker – speciellt den där 
Örebroaren som sitter uppe 
på stadsbyggnadskontoret”. 
Uttalandet möttes också 
med spontana applåder.

Nästa uttalande handlade 
om att ”politikerna är fega, 
som inte vågar ge tjänste-
männen sparken i den ut-
sträckning den borde”.

En ensam ägare valde till 
slut att gå emot gruppen 
och ifrågasätta varför kom-
munens plan skulle vara av 
ondo: ”Varför ska man över-
klaga en bra plan? Den inne-
håller ju både strandskydd 
och parkmark så vad håller 
ni på med? Lyssna och tänk 
lite också i stället”.

Tjuv- och rackarspel
Efter att mötet var avslutat 
bjöds det möjlighet till en-
skilda frågor till både lant-
mäteriet och kommunen, 
varvid den uppretade stäm-
ningen hade hunnit lägga sig 

en del.
När tidningen pratade en-

skilt med en av de ägare som 
tydligt fört sin talan under 
mötet förklarades grunden 
till mångas missnöje.

– Det här handlar om ett 
tjuv- och rackarspel; de kö-
per marken skitbilligt, sen 
ändrar de planen och sen 
säljer de marken som bygg-
bar mark. Det är mycket skit 
kring det här och det är där-
för folk är missnöjda. Hade 
det varit renhårigt hade de 
gjort det här innan detalj-
planen slogs igenom.

– Vi måste bilda en fören-
ing nu, annars är vi rökta.

Per Andersson på lantmä-
teriet anser dock att situatio-
nen är annorlunda.

– Det är många som tycks 

känna en oro för att någon 
form av exploatering ska ske 
här, men den oron är obefo-
gad. Det har varit en allmän 
plats i över 100 år och kom-
mer fortsätta att vara så, sä-
ger han och fortsätter:

– Det jag ville med mötet 
idag var att få in okänd fakta, 
som jag inte visste om, för 
att se om det skulle kunna ge 
anledning till att ändra rikt-
ning på ärendet. Just idag 
fick jag inte in någon sådan 
information så jag kommer 
att gå vidare med det spår 
jag stakat ut.

Tanken är att Andersson 
ska ha ett färdigt beslut 
inom ”några veckor”, enligt 
egen tidsplan.

Rickard Reinli

... och Björn Winberg persson talade för kommunen.Per Andersson förde lantmäteriets talan...

MARK OCH MILJÖ. ”Gud nåde dig om du jobbat på den här detaljplanen, då ska jag hänga dig från ett träd”

Hätsk stämning på 
möte kring parkmark

 YDet var en välfylld strand vid Näset 
när de enskilda samfällighetsägarna 
fick chans att möta lantmäteri och 
kommun. FOTO: RICKARD REINLI

Det var upprörda ton-
gångar när de samfällig-
hetsägare som kommu-
nen vill köpa loss mark 
av hade ett möte med 
lantmäteriet vid Näsets 
badplats.

Bland de, uppskatt-
ningsvis, 70-talet på 
plats var det bara en 
ägare som uttalade sig 
positivt kring kommu-
nens plan.

Kritiserade  
p-huset vid  
USÖ görs om
TRAFIK. Det nyöppnade 
parkeringshuset vid USÖ, 
som totalt kostade cirka 
en halv miljard kronor att 
bygga, kritiserades när det 
öppnade tidigare i vintras. 
Region Örebro län med-
delar nu att flera åtgärder 
kommer att göras för att 
förbättra det. Bland annat 
kommer körfälten att målas 
om för att tydligare visa 
vägen vid upp- och nedfart 
och det blir väjningsplikt 
för nedåtkörande bilar. 

Samtidigt kommer 
fler parkeringsplatser att 
reserveras för besökare 
och patienter på marknivå 
på sjukhusområdet. Det 
handlar om 257 parkerings-
platser på marknivå utanför 
M-huset som hittills varit 
reserverade för personal. 
De parkeringsplatserna 
kommer i helgen att öppnas 
för allmänheten. 

Chauffören  
misstänks för  
trafikbrott
OLYCKA. Lastbilschauffö-
ren som i onsdags krockade 
med en personbil i Stora 
rondellen på E18 i Karl-
skoga har rapporterats för 
trafikbrott av polisen. 

Chauffören ska ha gjort 
ett körfilsbyte åt höger i 
samband med olyckan, 
vilket innebär otillåten för-
flyttning i sidled.  Person-
bilens förare och passage-
rare fördes till Karlskoga 
lasarett efter olyckan. 

Bombhot  
mot skola 
i Örebro
BROTT. Risbergska skolan 
i Örebro bombhotades 
på fredagen. Den hotade 
skolan utrymdes, polisen 
spärrade av ett större om-
råde och de två närliggande 
skolorna Alsalamskolan 
och Nya Karlslundsskolan 
stängdes. Samtliga elever 
skickades hem.  

Det var vid 11-tiden på 
fredagen som en person 
ringde in till SOS alarm och 
angav ett klockslag för när 
en bomb skulle utlösas på 
Risbergska skolan. Natio-
nella bombskyddet skicka-
des till platsen och skolans 
lokaler söktes igenom. 

Klockslaget som perso-
nen uppgav i hotsamtalet 
passerades utan att någon 
explosion inträffade. Det 
finns i nuläget inget tydligt 
bakomliggande motiv till 
hotet.

NOTERAT. 
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NYHETER. Görs för att ge kvinnan lyskraft i det offentliga

Agneta har blommat ut

Blomboden & Amaryllis i 
Karlskoga fick uppgiften att 
klä Agneta Andersson-sta-
tyn i blommor på fredagen. 
Det är andra året i rad som 
statyn blommar ut. 

Blomsterarrangemanget 
är inte enbart en hyllning till 
Karlskogaprofilen utan en 
del i kampen om att få fler 
namngivna kvinnliga statyer 
i Sverige. Endast tio procent 
av alla svenska statyer före-
ställer namngivna kvinnor 
och inför kvinnodagen på 
söndag kläs alla kvinnliga 
statyer i blommor. 

Interflora med sin fond 
”The power of flower fund” 
står bakom kampjanjen där 
målet är att skapa en namn-
given kvinnlig staty år 2021.

Christoffer Tuulik

Statyn av Agneta 
Andersson på Näset i 
Karlskoga, landets främ-
sta kvinnliga olympier 
genom tiderna, har klätts 
i blommor inför interna-
tionella kvinnodagen på 
söndag.

Agneta Andersson-statyn kläddes i blommor på fredagen inför internationella kvinnodagen på söndag.  FOTO: CHRISTOFFER TUULIK

”Det finns en ledig stol bredvid 
mig – och den väntar på dig”
Mikael Wahlman är Digital produktchef B2B på NWT 
Media i Karlstad och är en del av ett nytt team, som 
arbetar med att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
det programmatiska flödet. 
Vårt arbete är inne i en spännande resa framåt.
Vad innebär ditt jobb?
– Jag jobbar med att affärs- och
produktutveckla vår digitala annons-
affär. Genom ett nära samarbete med 
vår försäljningsorganisation och våra 
rikspartners ska vi se till att skapa en 
trevlig, bra och lönsam annonsupple-
velse för våra läsare, annonsörer och 
oss själva.

Vad skulle du tipsa personer som 
funderar på att söka sig till NWT 
Media?
– Jag skulle berätta att hos oss så får 
man med stort eget ansvar jobba på en 
flexibel arbetsplats med varierande 
arbetsuppgifter i högt tempo. Man för-
väntas vilja driva på och lösa de utma-
ningar man ställs inför, och får då också 
full support från övriga personer och 
funktioner som finns att tillgå. Det är 
sammantaget väldigt många spännan-

de och roliga projekt som nu genomförs, 
för både våra annonsörer och läsare, 
av en massa trevliga och kompetenta 
medarbetare.

Hur ser arbetsupplägget ut?
– Vi arbetar med externa leverantörer 
för att skapa bästa möjliga förutsätt-
ningar för det programmatiska annons-
flödet.Arbetet sker i flera olika annons-
plattformar och tekniska strukturer, 
vilket förutsätter bra teknisk förståelse 
för automatiserade flöden och data-
strukturer. Den huvudsakliga dataplatt-
formen vi använder oss av bygger på 
modern teknik inom AppNexus, med 
optimeringssystem som LiveWrapped, 
Meetrics och Tableau. 

Vill du bli Mikaels kollega?
NWT Media är en mycket stark medie-
partner och just nu söker vi en AdOps &

Campaign Manager. Det handlar om en 
mycket central roll med ansvar för den 
programmatiska annonseringen.
Tjänsten är ett vikariat på heltid fram 
till och med 1 september 2021 med place-
ring i Karlstad.
Trivs du med att säkerställa digitala 
kampanjer med allt vad det innebär är

det här din chans att vara med på vår 
spännande resa in i framtiden. 
Skicka din ansökan med CV och person-
ligt brev till mikael.wahlman@nwt.se.
För frågor angående tjänsten kontakta 
Mikael på ovanstående mejl eller telefon 
054-19 90 00.

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN NWT MEDIA

Mikael Wahlman är Digital produktchef B2B på NWT Media i Karlstad.
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Klarar sig inom budgetramen
POLITIK. I artikeln om 
att helårsprognosen för 
Degerfors kommun även 
i år pekar mot ett enormt 
minus smög sig ett fel in. 
Där stod att KUN’s prognos 
visar minus 3,3 miljoner 
kronor, bland annat för 
att nämnden inte fick full 

kostnadstäckning för nya 
förskoleavdelningar på Vil-
lervalla.

Så såg det ut inlednings-
vis, men enligt förvalt-
ningschefen kommer 
kostnadsanpassningar 
och sökta statsbidrag göra 
att nämnden kommer att 

kunna hålla sig inom bud-
getramen, eller möjligen 
göra ett resultat på noll till 
minus 1,5 miljoner kronor.

Oavsett gör det ingen 
skillnad på det totala un-
derskottet för kommunen, 
som enligt prognos pekar 
på minus 33,5 miljoner. 

POLITIK. Bygg- och miljönämnden förbjuder jordsorteringen igen

Ärende börjar om

Eriksson gräv förbjuds åter 
att bedriva jordsorterings-
verksamhet på den fastig-
het i Håkanbol där de hållit 
till sedan 2010. 

Ärendet har gått genom 
många instanser sedan juni 
2018 då Degerfors kommun 
polisanmälde företaget för 
miljöfarlig verksamhet och 
samtidigt beslutade att för-
bjuda fortsatt jordsortering 
på platsen. Företaget över-
klagade och länsstyrelsen an-
såg det fel med förbud då fö-
retaget bland annat föreslagit 
att flytta verksamheten. 

Kommunen överklagade 
i sin tur och ärendet gick till 
mark- och miljödomstolen, 
som gick på kommunens lin-
je. Företagaren, Kjell Eriks-
son, överklagade till mark- 
och miljööverdomstolen. 

Där avgjorde en feladres-
sering tvisten. Bygg- och 
miljönämnden hade riktat 
förbudet och föreläggan-
det att avveckla och städa 
av området mot företaget. 
Men det kan bara riktas mot 
en juridisk person, därmed 
upphävdes tidigare dom.

– Men i sakfrågan när det 
gäller strandskydd och såna 

grejor har det inte hänt nån-
ting, så vi börjar om och den 
här gången skriver vi rätt, sä-
ger nämndordförande Franz 
Maretta (S).

– Där är strandskydds-
område och där ska vara 
full framkomlighet för all-
mänheten, man får inte 
ens bygga ett båthus utan 
dispens och inte heller ha 
någon verksamhet utan till-
stånd. Han har inte anmält 
sin verksamhet och därför 
är det inte tillåtet.

Eriksson får, enligt Maret-
ta, efter att beslutet vunnit 
laga kraft två månader på sig 
att avveckla verksamheten 
och städa av området.

Inget snack
– Jag har erbjudit mig att 
göra allt som står i min makt 
för att göra dem till lags, 
men de har nekat så det lik-
nar mest ett näringsförbud. 
Jag har föreslagit att jag flyt-
tar och har verksamheten 
hemma, som jag haft förut, 
men fått nej på det också, 
säger Kjell Eriksson.

– Det är knepigt, för när 
golfbanan vid Degernäs 
skulle anläggas jordsortera-
de jag 9 000 ton åt dem ute 
på Degernäs, utan att kom-
munen sa något. Men nu 
säger de att det var skillnad, 
för då var det ett objekt, sä-
ger Eriksson och fortsätter:

– Jag hade även verksam-
het vid kommunens åter-
vinningsstation och det var 
aldrig något snack. Jag hade 
hållit på vid den gamla grus-
gropen, som det var tidigare, 
i åtta år tills en person klaga-
de på en brant slänt på om-
rådet. Men den låg utanför 
mitt område.

Snart möte
– I miljöbalken står att om ett 
område är ianspråktaget sen 
tidigare så ska strandskydds-
dispens beviljas och där har 
varit grusgrop sen 1936 och 
den här ytan har jag kört på 
åt förra ägaren och sållat 
jord, det var aldrig ifrågasatt 
då. 2010 köpte jag området 
och fick då muntligt löfte för 
sorteringen av en kommun-
tjänsteman, så länge som jag 
årliga omsatte materialet så 
där inte blev lagringsplats.

I mitten av mars ska Eriks-
son och kommunens repre-
sentanter ha möte och han 
hoppas förstås få tillstånd 
för verksamheten, om än 
inte på det aktuella området 
så någon annanstans.

– Men de är småaktiga, en 
tjänsteman klagade på några 
stenar som barnbarnen lagt 
upp och grillat korv på och 
sa ”man får ju inte anlägga 
grillplats”.

Anna-Stina Tallmyren

För ett par veckor sen fick han rätt i högre rättsin-
stans efter många turer kring den verksamhet han 
bedriver. Nu börjar ärendet om från början och bygg- 
och miljönämnden har än en gång beslutat förbjuda 
verksamheten.

Nu börjar ärendet om kring Kjell Erikssons jordsortering vid gamla grusgropen i Älgåsen, utanför Degerfors tätort. FOTO: CHRISTOFFER TUULIK

NOTERAT.

Svartbyg-
ge ska bort
POLITIK. Ett Degerfors-
företag gör sig skyldigt till 
svartbygge, då ett lastbils-
släp står uppställt utan 
bygglov.

Sommaren 2018 gjordes 
tillsynsbesök efter klago-
mål angående ett lastbils-
släp som stod uppställt på 
en företagsfastighet och an-
vändes som förråd. Då det 
är varaktigt uppställt krävs 
bygglov, vilket fastighetsä-
garen informerades om.

Sommaren därpå stod 
släpet kvar och användes 
ännu som förråd. Tre 
månader senare meddelade 
fastighetsägaren att släpet 
flyttats och inte längre 
användes som förråd. 

I januari konstaterades 
att släpet står kvar varvid 
bygg- och miljönämnden 
beslutat förelägga fastig-
hetsägaren att avlägsna det 
senast vid halvårsskiftet.

Degerfors kommun bjuder in till en  
informationskväll om drog- 
situationen hos ungdomar. 

10 mars kl.18:30-20:30 
Folkets hus i Degerfors
Barn 5-11 finns barnpassning, tolkar 
på arabiska, tigrinja, thai och finska.

Vi bjuder på 
 fika, varmt  
välkommen

Två morgontidningar som samarbetar

Kulturveckan 
24 – 29 mars

DEGERFORS-NYSUND

Biljetter och övrig info: Församlingsexpeditionen tfn: 0586-656 00

Tema: 

Tisdag 24 mars 
Musikcafé kl. 14.00, Degerfors församlingshem 
Opalkören - tro, hopp och kärlek 
Malena Karlsson, piano 
 
Onsdag 25 mars 
Konsert kl. 18,00, Degerfors kyrka 
Singoalla, Viva Voce, Änglakören och Stjärnkören
 
Torsdag 26 mars 
Afternoon tea kl. 18.30, Nysunds församlingshem 
Åtorps kyrkliga syförening bjuder på mingel.  
Nysunds kyrkokör. Juniorernas lotteri.  
Konstutställning från lokala konstnärer  

Lördag 28 mars 
Gröna rum kl. 14.30, Degerfors församlingshem 
”Meadow Creek” 
Duon som består av  paret Linda och Peter Dahl från Degerfors.   

Söndag 29 mars 
Högmässa kl. 10.00, Degerfors kyrka 
Pernilla Rosin predikar. Tindra Pettersson, solosång. 
Vårkonsert kl. 16.00, Degerfors kyrka 
Degerfors Musikkår bjuder på bland annat Grieg och Bernstein 
Dirigent: Barbara Persson. Solist: Helena Friman, saxofon
Biljetter: 80 kr

HOPP
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CORONAVIRUS. ”Det går inte att ta riktigt på allvar”

Virusoro skapar lönebråk

– Det går inte att ta riktigt 
på allvar, säger Karl-Petter 
Thorwaldsson.

Årets löneförhandlingar 
är inne i slutskedet. I slutet 
av mars ska de första avtalen 
inom industrin vara klara. 
Utbrottet av coronaviruset 
har adderat en osäkerhets-
faktor. Men arbetsgivare och 
fack har olika syn på hur den 
bör hanteras.

– Om vi då gör bedöm-
ningen att det här har en 
kraftig påverkan på världs-
konjunkturen är det klart 
att det pressar ned arbets-
givarnas betalningsvilja, 
sade Tomas Undin, för-
handlingschef på Teknik-
företaget till Ekot under 
onsdagen.

Han säger vidare att det 
också kan motivera kortare 
löneavtal – på ett år i stället 

för ett långt avtal som brukar 
tecknas för tre år.

”Köpkraften viktigare”
Uttalandena möter stor för-
våning på den fackliga sidan.

– Om det är något vi borde 
göra, är det väl tvärtom. Vi 
ska inte minska ekonomin, 
säger Karl-Petter Thorwald-
sson.

– Köpkraften är ju ännu 
viktigare nu än den var för 
bara några månader sedan.

Utbrottet av coronaviru-
set har fått regeringen att 
sänka sina förväntningar på 
den svenska tillväxten i år. 
Tidigare har den ekonomis-
ka samarbetsorganisationen 
OECD sänkt sin prognos för 
den globala tillväxten på 
grund av sjukdomens fram-
fart.

Centralbanker runt om i 

världen tar till stimulansåt-
gärder för att stabilisera eko-
nomin. Exempelvis sänkte 
den amerikanska central-
banken Federal Reserve sin 
styrränta något oväntat tidi-
gare i veckan. De centralban-
ker som ännu inte gjort nå-

got säger sig vara beredda.
Mot den bakgrunden an-

ser Karl-Petter Thorwalds-
son att det är märkligt att 
gå ut och föreslå att man ska 
hålla tillbaka löneökning-
arna.

– I går (onsdag) var alla 

– riksbankschefer, Magda-
lena Andersson och Donald 
Trump – alla var ute och sa 
att nu måste vi stimulera 
ekonomin. Och då säger, 
faktiskt de enda jag sett 
runt hela jorden, svenska 
arbetsgivare att nu måste vi 

ha lägre löner. Det blir lite 
skämtsamt, säger han.

IF Metalls avtalssekrete-
rare Veli-Pekka Säikkälä ser 
inte heller att effekten av co-
ronaviruset borde innebära 
lägre löneökningar.

– Vi ser inte att corona i sig 
skulle förändra våra avtals-
krav. För svenska företag 
har inte blivit mindre kon-
kurrenskraftiga gentemot 
utländska företag. Andra 
länder drabbas på samma 
sätt som vi, säger han till 
Arbetet.

Den fackliga sidan före-
språkar i stället lösningar 
som att införa korttidsar-
bete, något som regeringen 
och samarbetspartierna L 
och C har beslutat ska infö-
ras.

Helena Wande/TT

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson kan inte se hur lägre löneökningar skulle kunna 
vara en bra idé när oron för coronavirusets ekonomiska effekter växer.   

 FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT

 YCoronaviruset har nått lönerörel-
sen. Representanter för arbetsgivarsi-
dan anser att osäkerheten i ekonomin 
kan motivera lägre löneökningar och 
kortare avtal.

LO-basen kallar utspelet ett för 
tidigt aprilskämt.

Thomas Undin ser Corona-
utbrottet som en faktor i 
avtalsrörelsen.

Vi fyller ett år!
Ett stort tack till kunder, leverantörer, medarbetare och alla andra som 
varit med och bidragit till att vårt allra första år blivit så lyckat!

Vi har under året levererat 

25 miljoner 700 tusen  
tidningar, paket och tidskrifter. 
(från 1 mars till sista januari)  

Vår ambition är att utvecklas ytterligare framåt!

Vi kan lova att vi vill mer och är öppna för nya 
utmaningar och samarbeten.
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Ordet är fritt
Skriv till ”Ordet är fritt”. Mejla gärna till 
insandare@karlskogatidning.se.  
Faxar gör du på 0586-580 50. Eller skriv till 
Folkets röst, Anders Ersgatan 3, 691 33 Karl-
skoga. Glöm inte att ange namn, adress och 
telefonnummer om du vill ha din insändare 
publicerad. Karlskoga-Tidning förbehåller sig 
rätten att korta i och redigera insänt material. 

LEDARE. 7 mars 2020

Chefredaktör och  
ansvarig utgivare 
Catarina Lindström 
0586-72 13 30  
catarina.lindstrom@ 
karlskogatidning.se
Nyhetschef: Björn Mildh
Vd: Mikael Rothsten

Försäljningschef:  
Erik Wahlström
Adress: 
Anders Ersgatan 3
691 33 Karlskoga
Bg 715-8652 (annonser)
Bg 106-2082 (övrigt)
Bg 5164-4896 (prenumeration)
Telefon
Växel 0586-72 13 00

Nyhetschefen 0586-72 13 10
Företagsannons 0586-72 13 05
Privatannons och förenings-
   meddelanden  0586-72 13 07
Kundtjänst och  
   Prenumeration 0586-72 13 07
Redaktionen, Degerfors
0586-72 13 00
E-post: degerfors@karlskoga- 
tidning.se, fax: 0586-41 401

Medborgarg. 8, 693 30, Degerfors
Efter 17.00 och helger
Nyhetsredaktion 0586-72 13 10
Sportredaktion 0586-72 13 60
Fax och mejl 
Annonsavdelning 0586-564 00
Redaktion 0586-580 50
redaktion@karlskogatidning.se
insandare@karlskogatidning.se
sporten@karlskogatidning.se

Företagsannons
annons@karlskogatidning.se
Föreningsmeddelande & 
privat annonsering
privatannons@karlskogatid-
ning.se
Allt material i Karlskoga Tidning 
lagras digitalt och tillhandahålls 
i digitala medier och vår arkivda-
tabas. Den som sänder material 

till tidningen anses medge sådan 
digital lagring och publicering.
Taltidning 0586-721307
Fick du ingen tidning?
Anmäl utebliven tidning på karlsko-
gatidning.se/kundservice 
Eller via telefon till:
NWT Direkt 010-480 99 00
kl 7-15.30 vardagar, 7-12 lördagar

För dig som är prenumerant på papperstidningen ingår alla våra digitala kanaler, t ex webben och e-tidningen, utan extra kostnad. Aktivera ditt konto på hemsidan. 

Tvingas fly för livet

M
ånga kvinnor 
befinner sig 
på ständig 
flykt hela 
livet. Det kan 

innebära att behöva fly från 
sin bostad, att fly med sina 
barn, eller att fly undan 
hedersvåld. Det kan handla 
om att fly från psykiskt 
och fysiskt våld, att fly från 
ekonomiskt våld, eller att 
försöka fly för livet från sitt 
hemland till ett annat land.

S-Kvinnor kräver att det 
används samma krafttag 
mot mäns våld mot kvinnor 
som mot gängvåldet. Nyli-
gen har regeringen tillsatt 
350 särskilda utredare inom 
Polisen som ska få spets-
kompetens för att stoppa 
mäns våld mot kvinnor. Det 
är ett välkomnat beslut, 
men det finns mycket kvar 
att göra. Alltför många 
kvinnor tvekar att lämna 
en våldsam man på grund 
av rädsla för ännu mer hot 
och våld. Därför måste det 
finna ett tryggt alternativ. 
Det behövs också ett tydligt 
samarbete mellan kom-

muner och kvinnojourer 
som har erfarenhet och 
kompetens på området. 
Kommunerna har ett viktigt 
ansvar för att säkerställa 
att det finns skydd och stöd 
för kvinnorna och barnen, 
såsom skyddande boenden. 
Skulle det uppstå brister 
rörande kompetens och 
ansvar i kommunerna, så 
skulle det kunna får mycket 
allvarliga konsekvenser. Vi 

vet av erfarenhet att bristen 
på kunskap hos myndig-
heter om hedersvåld och 
förtryck kan få förödande 
effekter för unga flickors 
och kvinnors liv och hälsa.

Just nu är mer än 71 
miljoner människor på flykt 
runt om i världen. Många 
av dessa flyktingar är kvin-
nor och barn som flyr från 
svält, våld och förtryck. En 
mindre del av världens alla 

flyktingar når Europa och 
flertalet av dessa befinner 
sig idag i Turkiet. Samtidigt 
nås vi av bilder från Grek-
land där flyktingar trängs 
ihop och tvingas leva under 
icke människovärdiga för-
hållanden. Även på flykt är 
flickor och kvinnor särskilt 
utsatta och löper stor risk 
att utnyttjas sexuellt och bli 
offer för människohandel. 
Flyktingsituationen visar 
att det finns stora brister 
i EUs flyktingpolitik och 
mottagande. S-kvinnor står 
upp för en solidarisk värld 
där asylrätten är central, 
och rätt till permanent up-
pehållstillstånd och famil-
jeåterförening. Det behövs 
ett ökat feministiskt fokus 
i flyktingpolitiken, som 
uppmärksammar kvinnors 
särskilda utsatthet på flykt 
och stärker bedömningar av 
kvinnors skyddsskäl. Ingen 
kvinna ska behöva fly för 
livet, hela livet.

Eva-Lena Jansson
Distriktsordförande 
S-kvinnor Örebro län

JÄMLIKHET . Mäns våld mot kvinnor måste bekämpas lika hårt som gängvåldet

Insändarskribenten kräver krafttag mot mäns våld mot 
kvinnor. FOTO:  HEIKO  JUNGE

MILJÖ. Om Trafikverket 
varit en person, så hade 
hen nog fått läggas in på en 
psykiatrisk klinik. Verket 
tycks nämligen lida av schi-
zofreni: dess olika enheter 
agerar helt motstridigt.

En del av verket, den 
största, agerar utifrån sina 
trafikprognoser. Dessa 
tyder på att dagens utveck-
ling ska fortsätta, dvs att 
biltrafiken ska växa med 
över 30 procent mellan 
2014 och 2040. Då behövs 
ju många nya vägar, tycker 

Trafikverket, och stödjer 
en rad utbyggnadsprojekt 
runtom i landet.

En annan del av verket är 
inriktad på det så kallade 
hänsynsmålet, där hänsyn 
ska tas till klimat, hälsa och 
lokal miljö. Då blir det inte 
alls självklart att bygga ut, 
utan då bör i stället biltrafi-
ken minska med upp till 40 
procent per person för att 
klimatmålen ska kunna nås.

Hur kan det vara så här 
tokigt – varför står inte 
klimatmålen självklart i för-

sta hand? Om vi inte klarar 
att rädda klimatet, då lär ju 
världen bli så förändrad att 
eventuella nya bilvägar inte 

är särskilt meningsfulla.
Här måste politikerna bli 

tydligare, och med kraft 
hävda Sveriges klimatmål. 
Och vi väljare måste ac-
ceptera att biltrafiken ska 
minska. För även om det är 
bekvämt och praktiskt att 
åka bil, så vad är i slutän-
dan viktigast – att ha det 
bekvämt och praktiskt ett 
tag, eller att se till att det 
samhälle vi är vana vid kan 
klara sig in i framtiden?

Ingela Björck

MILJÖ. Politikerna måste bli tydligare

Trafikverket agerar motstridigt

Insändarskribent undrar var 
TRafikverket egentligen vill 
med biltrafiken.
 FOTO:  BERIT ROALD

A
tt arbeta hårt under livet måste löna sig 
mer för pensionen. Den parlamentariska 
pensionsgruppen strävar därför efter mer 
rättvisa. Men dess förslag att höja den all-
männa pensionen riskerar att underminera 

hela systemets stabilitet.
Pensionsgruppen har kommit överens om att höja 

de lägsta inkomstpensionerna med upp till 600 kronor 
i månaden. Höjningen kommer finansieras direkt ur 
statsbudgeten. Bakgrunden till förslaget är att skillnaden 
mellan garantipension och de lägsta inkomstpensionerna 
har minskat. Det är rimligt att vilja åtgärda detta eftersom 
pensionen bör vara tydligt kopplad till hur mycket man har 
arbetat.

Belöning i form av högre pension skapar incitament för 
människor att arbeta. Det gäller särskilt för de som har 
lägre inkomster. Det gynnar samhällsekonomin i stort och 
även pensionssystemet då både arbetstagaren och -giva-
ren betalar in pensionsavgifter. Dessutom ger kopplingen 
till utfört arbete legitimitet år systemet. Pensionären får 
inte någon annans pengar utan att själv ha bidragit under 
sitt arbetsliv.

Självklart ska ingen lämnas på bar backe för att de av 
olika skäl inte har kunnat arbeta tillräckligt mycket. Därför 
finns också en viss omfördelning i form av garantipen-
sionen. Men detta stöd bör vara begränsat till samhällets 
mest utsatta. Majoriteten av befolkningen ska kunna 
finansiera sin egen pension liksom de via skattsedeln beta-
lar för resten av välfärdssystemet. Nu har dock pensions-
gruppen frångått denna princip genom att ta pengar från 
statsbudgeten.

En bättre lösning vore att höja taket för pensionsgrun-
dande inkomst. De som i år tjänar över 44 892 kronor höjer 
inte längre inkomstpensionen trots att de fortfarande 
betalar pensionsavgifter. Denna brytpunkt leder sannolikt 
till att personer som skulle kunna arbeta mer, och därmed 
också bidra mer till välfärden, inte gör det, då det inte lönar 
sig.

Dessutom slår pensionstaket hårt mot yrkesgrupper 
som tidigt i karriären har låg pensionsgrundande inkomst. 
De anställda skulle behöva kompensera för detta genom 
högre lön senare. Antingen genom sin lönestege eller 
befordran till högre position. Men brytpunkten gör detta 
omöjligt för många.

Ett större problem är att höjningen riskerar att göra 
pensionerna föremål för dagspolitik. Om det blir etablerat 
att höja pensioner med hjälp av statsbudgeten lär det bli 
lockande valfläsk för många partier. Detta vore fel både 
principiellt och praktiskt.

Pensionssystemet måste vara förutsägbart för att kunna 
ha folkets förtroende. Människor bör kunna förstå hur 
det fungerar och vad de själva kan göra för att få högre 
pension. Om riksdagen när som helst kan ändra på pen-
sionsnivåerna blir detta i stort sett meningslöst, även om 
höjningar är mer troliga än sänkningar.

Stabilitet är nödvändigt för pensionssystemets lång-
siktiga hållbarhet. Annat vore oansvarigt när människors 
försörjning står på spel.

Daniel Åkerman/SNB

Måste vara 
förutsägbart



w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

9Lördag 7 mars 2020

HYRA. Jag har i dagarna fått veta att kom-
munen vill ha mera betalt i hyra för man 
ska ha ett vinstkrav på Karlskogahem.

Detta kommer göra ca 500 kr per månad 
mer i hyra. Man vill få in 20 miljoner 
årligen. Nu när många kommuner höjer 
skatten så kan Karlskoga kommun slå sig 
på brösten och säga. 

”Vi slipper höja skatten” Med hjälp av 

fattiga pensionärer och andra grupper som 
inte har det bra med pengar.  Är det vinst-
krav man vill ha på kommunala bolag? Då 
ska det vara rätt att man tar ut vinstkrav på 
Kemab med. Så alla i kommunen får betala 
mera. Inte dom som bor i Karlskogahem. 
Men det törs inte kommunen. 

Nej ta bort förslaget genast. Dom sty-
rande kommer förlora massor med röster 

till nästa val på detta. Jag ber dem som fått 
en namninsamlingslapp från hyresgästför-
eningen skriva på den och lämna in den.

Nu har även vintern varit mild. Vilket 
gjort att kommunen sparar massor med 
pengar.

Tony Gustavsson

Skriv på namninsamlingen och lämna in den

Insändarskribent är upprörd över planerade 
hyreshöjningar. FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

JÄMSTÄLLDHET. Sverige behöver reformer

Kvinnor måste 
tjäna mer pengar

JÄMSTÄLLDHET. Sverige 
är ett av världens mest 
jämställda länder, men 
utvecklingen mot ett jäm-
ställt och fritt samhälle har 
stannat av. Nu behövs re-
former för att öka kvinnors 
livsinkomster, sparande 
och ägande. 

Bara då kan Sverige på 
riktigt bli jämställt.  Att 
ha ett jobb att gå till är 
grunden för ett jämställt 
samhälle. Med egen in-
komst kan var och en fatta 
självständiga beslut om sitt 
liv. Att kvinnor fortfarande 
tjänar mindre än män är 
därför en frihetsfråga. Till 
exempel uppger 1 av 5 
kvinnor att hon inte skulle 
ha råd att skilja sig.  En låg 
arbetsinkomst påverkar 
också pensionen. Kvinnor 
har idag 31% lägre pension 
än män. Lägre inkomst 
påverkar även möjlighet 
till sparandet: kvinnor i 
Sverige äger hälften av 
vad män äger och män har 
i snitt 12 000 kr mer i buf-
fertkapital. 

En anledning till att 
kvinnor har läge inkomst 
är att kvinnor fortsatt står 
för mer av det obetalda 
hemarbetet. Av de som väl-
jer att arbeta deltid för att 
vårda barn är 83% kvinnor. 
Rut-reformen är viktig för 
att kvinnor som vill arbeta 
mer ska få avlastning. En 
granskning av RUT-avdra-
get som Riksrevisionen 
genomfört visar att kvinnor 
med barn upp till tre år och 

som anlitar RUT ökar sina 
arbetsinkomster med mel-
lan 5,1% och 16,6%. Det är 
bra, men men mer behöver 
göras. 

Sverige behöver refor-
mer för att öka kvinnors 
livsinkomster, sparande 
och ägande:  - Gör det mer 
lönsamt att arbeta och att 
ha arbetat. Därför vill vi 
fortsätta sänka skatten för 
alla med låga inkomster 
från arbete. Det är rättvist 
och det är bra för jämställd-
heten.  - Bidragstak och 
aktivitetskrav för alla som 
lever med försörjningsstöd. 
Det ska aldrig gå att stapla 
bidrag på varandra så att 
arbete inte lönar sig. Det är 
vår tids stora kvinnofälla. 
Alla med försörjningsstöd 
ska delta i en aktivitet för 
att bli anställningsbar. 
Ingen ska lämnas efter i 
kravlöst bidragsberoende.  
- Bättre information och 
kunskap om ekonomi redan 
i skolan. Information om 
sparande, placeringar och 
pension är viktigare än 
syslöjd år 2020. Det är en 
fråga om frihet och självbe-
stämmande.  Så fortsätter 
vi utvecklingen mot ett 
jämställt Sverige.

Josefin Malmqvist
Ordförande Moderat-
kvinnorna 

Anna Danielsson
Ordförande Moderat-
kvinnorna i Örebro län 

Livets tivoli

DAGENS DIKT. 

Utrymme för nytänkande

N
u har politikerna 
i Hälso- och sjuk-
vårdsnämnden 
beslutat att en 
upphandling av 

förlossningen i Karlskoga är 
enda och snabbaste vägen 
att åter öppna förloss-
ningen. Det är positivt att 
man äntligen sätter ner 
foten. Samtidigt måste det 
ses som ett misslyckande 
att ledningen för ansvarig 
länsklinik inte kunnat han-
terat denna situation på ett 
seriöst sätt.

Vid samma nämndsam-
manträde redovisas ett för-
slag till Regionens framtida 
sjukvårdsorganisation som 
för Karlskoga lasaretts del 
inte innebär några syn-
bara förändringar. Fort-
satt föreslås bl.a. kirurgi, 
anestesi/IVA och kvinno-
kliniken i Karlskoga ligga 
under länskliniker med sina 
ledningsfunktioner centralt 
placerad (Örebro). Dessa 
ledningsfunktioner skall, 
enligt förslaget, ha ”lin-
jeansvar” för klinikerna i 
Karlskoga. Det innebär ”ett 
samlat arbetsgivaransvar 
inklusive arbetsmiljö, eko-
nomi, och vårdverksamhet 
innefattande produktion 
och kvalitet”.

Under hela denna process 
har vi fått höra att förloss-
ningsvård är mycket kom-
plex och kräver fler olika 
specialister för att kunna 
hanteras på ett patientsä-
kert sätt. Att det finns olika 

sätt att organisera verksam-
heten för god och patient-
säker vård har Karlskoga 
Tidning på ett utmärkt sätt 
kunnat visa från sitt besök i 
Värnamo.

Det kan i det här sam-
manhanget påpekas att IVO 
vid senaste sammanträdet, 
angående de redovisningar 
som presenterades för 
förlossningen på Karlskoga 
lasarett, uttryckte följande: 
”det är viktigt att man är 
realistisk med vad man kan 
åstadkomma när det gäller 
att ha adekvata åtgärder 
på plats” för att öppna verk-
samheten igen. Det kan ses 
som en ”kommentar” till 
den önskelista som verk-
samhetschefen presente-
rade. Som sagt, Värnamo 
har visat ett exempel på 
realistiska åtgärder för att 
skapa god patientsäkerhet.

Upphandling av förloss-
ningsvården  När nu beslut 
fattats om att förlossnings-
vården skall handlas upp 

måste detta få följder för 
lasarettets övriga orga-
nisation. Det måste t.ex. 
vara svårt, för att inte säga 
omöjligt för en entrepre-
nör för förlossningsvården 
att bedriva verksamhet 
tillsammans med ledningen 
för en länsklinik som är 
uppenbart fientlig mot för-
lossningsvård i Karlskoga.

Upphandlingen bör ge de 
tänkta aktörer en möjlighet 
att ge sin syn på hur förloss-
ningsvården kan organise-
ras och vilka stödresurser 
Regionen skall bidra med i 
Karlskoga och i Örebro.

Här måste ges utrymme 
för nytänkande.  Föränd-
ringar som gör lasarettet 
till en sammanhållen enhet 
som kan ta det helhets-
ansvar som krävs för den 
verksamhet som bedrivs 
i Karlskoga. Vad har en 
möjlig entreprenör för syn-
punkter och erbjudanden? 
Hur skall dessa på bästa sätt 
tas om hand för att skapa en 
väl fungerande helhetslös-
ning? 

Om detta leder till att 
delar eller hela lasarettet 
handlas upp får framtiden 
utvisa. En fungerande 
helhet är det viktigaste att 
åstadkomma. En organisa-
tion byggs underifrån För 
att inte göra om tidigare 
misstag är det viktigt att 
personalen i Karlskoga 
engageras. En gammal 
god regel är att det är den 
som befinner sig närmast 

kunden, eller som i detta 
fall, patienterna som vet 
vad patienten behöver i 
deras vårdprocess. Sjukvår-
den har trots allt extremt 
välutbildad personal värd 
att lyssna på. Det gäller att 
ta vara på den. För att, i 
detta läge, leda detta arbete 
under Hälso- och sjukvårds-
direktören krävs att en 
lokalt placerad chef tillsätts 
med tydligt ansvar och be-
fogenheter. Uppdraget skall 
vara att driva och utveckla 
Karlskoga lasarett som ett 
akutsjukhus med en kvin-
noklinik inkl. förlossning. I 
detta uppdrag måste ingå 
ett linjeansvar och samlat 
arbetsgivaransvar inklu-
sive arbetsmiljö, ekonomi 
och vårdverksamhet som 
innefattar produktion och 
kvalitet inom hela lasaret-
tet. Med denna plattform 
går det sedan att bygga 
upp organisationen inom 
lasarettet och tillsammans 
med en entreprenör där alla 
nödvändiga resurser på ett 
smidigt sätt kan samverka 
för en hög patientsäkerhet. 
Naturligtvis måste även 
verksamheterna inom USÖ 
utvecklas och anpassas till 
Karlskogas behov.

Som sagt, en organisation 
byggs underifrån.

Alf Rosberg
Talesperson  Föreningen 
Rädda Förlossningen

SJUKVÅRD. En organisation byggs underifrån

Ännu ett inlägg i BB-debat-
ten. FOTO: ROGER GLEISNER

Kvinnor i genomsnitt utför fortfarande en större del av det 
oavlönade arbetet hemma.

Att livet är ett tivoli,
det tror jag, att du vet.
En karusell med glädje, sorg,
också, med ensamhet.
I gungorna, tar vi en sväng,
vi far, åt alla håll.
I dem bjuds vi på vänlighet,
men också, gammalt groll.
På lyckohjulet satsar vi,
i tron, att vinst det ger,
men konstaterar ganska snabbt,
att nitlotterna, var fler.
Å clownerna vi träffar på,
de spexar och står i.
Med skratt och gråt, de möter oss.
De är, precis som vi.
Ja livet det krumbuktar sej,
där mänskan, har sin roll.
I livets stora tivoli,
serveras, dur och moll.
A-M Käll Insändarskribenten ser livet som ett tivoli.
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Viruset lever kvar  
i toaletter och sovrum
CORONAVIRUS. Corona-
smittade personer konta-
minerar i hög utsträckning 
toaletter och sovrum som 
de använder, visar en 
singaporiansk studie.

Forskarna har undersökt 
tre patienter som hölls 
isolerade från i slutet av 
januari till början av fe-
bruari, och tagit prover på 
föremål i deras sovrum och 
toaletter. En betydande 
del av proverna testades 
positivt för viruset sars-cov-2.

Exempel på ställen med virus är stolar, sängramar, 
fönsterrutor, golv och strömbrytare.

Det fanns inte i prover som togs av luft, däremot vid 
ventilationsöppningar. Det kan tyda på att små droppar 
som innehåller coronaviruset kan färdas med luft-
strömmar och fastna på ytor.

Studien, som publicerats i vetenskapstidskriften 
Journal of the American Medical Association (Jama) , 
visar också att vanligt desinfektionsmedel tar kål på co-
ronaviruset. När ytorna i patienternas rum rengjordes 
blev de virusfria. (TT)

INRIKES I KORTHET.

Coronasmittade personer 
kontaminerar i hög 
utsträckning toaletter och 
sovrum, enligt en studie.  
 FOTO: NORA LOREK/TT

SD:s stabschef Mikael Eriks-
son meddelar följande i en 
skriftlig kommentar: ”Jim-
mie Åkesson blev som redan 
nämnt bortförd av polis och 
senare deporterad. Han har 
också fått inreseförbud till 
Turkiet.

Detta är en praktskandal. 
Särskilt från ett land som as-
pirerar på att bli medlem i EU. 
Men det bekräftar också att 
Turkiet är ingen demokrati.”

SD-ledaren ger inga inter-
vjuer med hänvisning till att 
det varit en lång dag, men 
uttalar sig i en video som 
Sverigedemokraterna laddat 
upp på Youtube. Omgiven 
av både poliser och journa-
lister på Istanbuls flygplats 
filmar Åkesson sig själv med 
mobiltelefonen och säger 
följande:

”Jag kommer aldrig mer 
att få åka till Turkiet, vilket 
i och för sig inte gör mig så 

mycket. Man får nämligen 
dela ut lappar med politiska 
budskap, men då måste 
man fråga regeringen om 
tillstånd. Det är demokrati, 
säger de, och jag respekterar 
deras regler.”

UD utreder
Utrikesdepartementet är in-
kopplat.

– Vi har kännedom om 
händelsen, och generalkon-
sulatet i Turkiet är inkopp-
lat och söker klarhet från 
turkiska myndigheter, säger 
Sara Brynedal, presskom-
munikatör på UD, till TT.

Kan du bekräfta att Åkes-
son deporterats och fått 
inreseförbud?

– Nej, det är en av de saker 
generalkonsulatet söker 
klargörande kring.

Säpo vill inte säga om man 
har något med situationen 
att göra.

– Vi kan inte gå in på några 
detaljer när det gäller våra 
skyddspersoner, säger 
pressekreterare Sofia Hell-
qvist.

”Blev bortforslad”
Medieuppgifter gjorde under 
fredagseftermiddagen först 
gällande att Åkesson gripits 
av polis efter att han delat 
ut flygblad till migranter vid 
den grekisk-turkiska gränsen.

Men när TT nådde Henrik 
Gustafsson vill han inte kalla 
det för ett gripande.

– När han tog sig till säker-
hetskontrollen och visade 
sitt pass ombads han att gå 
till sidan för vidare samtal. 
Han blev bortforslad till ett 
rum för vidare samtal.

– Samma sak hände med 
en annan person i persona-
len, i det samtalet var man 
intresserade av att ställa frå-
gor kring vem han var, vad 
han jobbade med och vad 
hade gjort i Turkiet, säger 
Gustafsson.

Henrik Gustafsson tror 
att behandlingen av Åkes-
son beror på att Turkiet inte 
uppskattade Sverigedemo-
kraternas flygblad där det 
stod att ”Sverige är fullt”.

– Det är klart att det stäl-
ler till det för den turkiska 
regeringen och den ambi-
tionen som de har i nuläget. 

Min uppfattning är att det är 
det som de reagerar på.

Jimmie Åkesson reste ti-
digare i veckan till gränsen 
mellan Turkiet och Grekland 
för att dela ut de omtalade 
flygbladen, undertecknade 
”Svenska folket och Sveri-
gedemokraterna”.

Hård kritik
Åkessons agerande vid grän-
sen kritiserades hårt av flera 
andra partiledare i riksdagen.

Anders  W Jonsson, vi-
karierande partiledare för 
Centern, skrev till TT att 
agerandet inte var ”värdigt 
en svensk partiledare”, och 
Vänsterpartiets Jonas Sjö-
stedt kallade agerandet för 
”ynkligt”.

På fredagen kritiserade 
även Kristdemokraternas 
ledare Ebba Busch Thor SD-
ledarens agerande.

– En enskild svensk poli-
tiker som ställer sig och de-
lar ut flygblad vid gränsen 
står sig ganska slätt mot en 
person som Erdogan som 
cyniskt använder utsatta 
människor som en bricka i 
ett spel och använder sin 
militär för att trycka asylsö-
kande mot gränsen. För min 
del är det ett oansvarigt sätt 
att använda sin tid på som 
beslutsfattare, sade hon till 
TT. (TT)

 YSverigedemokraternas partiledare 
Jimmie Åkesson blev utfrågad av 
turkisk polis i samband med att han 
skulle resa hem till Sverige, uppger 
partiets presschef Henrik Gustafs-
son. Enligt Åkesson själv har han blivit 
deporterad och fått inreseförbud i 
Turkiet.

POLITIK. ”Jag kommer aldrig mer att få åka till Turkiet”

SD: Åkesson har fått inreseförbud i Turkiet

CORONAVIRUSET. ”Vi kommer att få fler fall”

Sverige rustar för en pandemi

En viktig fråga som diskute-
rades när Sveriges nationel-
la pandemigrupp samlades 
var hur tillgången på läke-
medel påverkas när pro-
duktionen i Kina begränsas. 
Där till verkas ungefär hälf-
ten av de aktiva substanser 
som ingår i många viktiga 
läkemedel, exempelvis 
antibiotika.

– Vi har kommit fram till 
att det finns alternativa 
produkter som tillverkas 
på andra ställen, som vi kan 
använda, säger Läkemedels-

verkets generaldirektör Ca-
tarina Andersson Forsman 
till TT.

Men går det att garan-
tera tillgången, när andra 
länder också söker 
alternativ utanför Kina?

– Det är omöjligt att uttala 
sig om. Men vi vet att det 
finns alternativa produkter, 
säger Catarina Andersson 
Forsman.

I första fasen
Förutom Läkemedelsver-
ket består den nationella 
pandemigruppen av repre-
sentanter för Socialstyrel-
sen, Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap, 
Arbetsmiljöverket, Sveriges 
Kommuner och Regioner 
och Folkhälsomyndigheten, 
som har det samordnande 
ansvaret.

Under pandemigruppens 
presskonferens förklarade 
Anders Tegnell, statsepide-
miolog vid Folkhälsomyn-
digheten, att Sverige fort-
farande befinner sig i den 
första av smittspridningens 

tre faser. Det förekommer 
ingen smittspridning inne i 
landet och arbetet handlar 
om att stoppa smittan.

– Sedan kan situationen 
förändras, som i Italien. Då 
får man en begränsad smitt-
spridning i samhället. Den 
tredje fasen är en pandemi. 
Men i Sverige är vi fortfa-
rande i fas ett, säger Anders 
Tegnell.

Den kraftiga ökningen av 
antalet smittade fall i Sve-
rige kan spåras nästan helt 
till Italien, tillägger han.

– Det är en spegling av 
sportlovsresandet under 
förra veckan, säger Anders 
Tegnell.

Nu har inkubationstiden 
för de som har kommit från 
Italien börjat gå ut. Därför 
finns det anledning att tro 
att kulmen är nådd när det 
gäller den gruppen smit-
tade.

– Men det betyder inte att 
det här är över, eller att co-
ronaspridningen i värden är 
över. Vi kommer att få fler 
fall, men med de system vi 

har på plats och den bered-
skap vi har så anser vi fort-
satt att det här är hanterbart, 
säger Anders Tegnell.

Vaksamhet
Finns det anledning att 
ställa in stora evene-
mang, till exempel 
Melodifestivalen och 
helgens fotbollsmat-
cher?

– Eftersom vi inte har någon 
spridning i Sverige i dag så 
kommer stora evenemang 
inte att innebära att man 
får en motor i smittsprid-
ningen, som det kan ha varit 
på  andra håll i världen, säger 
han.

– Men det är jätteviktigt 
att vara vaksam. Har man 
evenemang där det kommer 
gäster från områden med 
smittspridning ska man in-
formera dem om att de inte 
ska komma till evenemanget 
om de blir sjuka. Då ska de i 
stället göra som man gör i 
Sverige, ringa 1177 och be 
om hjälp av sjukvården, sä-
ger Anders Tegnell. (TT)

För att höja Sveriges 
beredskap mot det 
nya coronaviruset har 
Folkhälsomyndigheten 
sammankallat landets 
nationella pandemi-
grupp.

– Vi har ingen smitt-
spridning i samhället och 
inget pandemiskt läge. 
Men vi har ändå beslutat 
oss för att skruva upp 
planeringen, säger myn-
dighetens generaldirek-
tör Johan Carlson.

CORONAVIRUSET. Gäller ej nödvändiga resor

UD avråder från 
resor till Italien

Det handlar om ett antal 
regioner i norra Italien: 
Piemonte, Ligurien, Lom-
bardiet, Emilia-Romagna, 
Trentino-Alto Adige, Aosta-
dalen, Veneto, Friuli Vene-
zia Giulia, Marche och Tosca-
na. Departementet avråder 
även från icke nödvändiga 
resor till den sydkoreanska 
staden Daegu och provinsen 
Gyeongbuk. Avrådan gäller 
tills vidare.

– Folkhälsomyndigheten 
ser att utbrottet av covid-19 
och den omfattade smitt-
spridningen leder till hög 
belastning för den italien-
ska vården och störningar i 
samhällsstrukturen, säger 
Erik Karlsson, presskom-
munikatör på UD.

Beslutet om staden Daegu 
och provinsen Gyeongbuk i 
Sydkorea fattas eftersom 
sjukvårdssystemet i områ-
dena är hårt belastat.

– Och det väntas utsättas 
för ytterligare påfrestningar 
i takt med att fler personer 
testas och att antalet rappor-
terade smittade ökar.

”Icke nödvändiga” re-
sor är turist- och besöks-
resor. En reseavrådan ska 
ses som en signal om ett 
allvarligt  säkerhetsläge i 
området.

Italiens ambassadör i Sve-
rige, Mario Cospito, kom-
menterar UD:s beslut:

– Om man avråder från 
icke nödvändiga resor till 
Norditalien så kan vi förstå 
det. Men om man avråder 
helt från resor till Nordita-
lien eller från resor till hela 
Italien har vi inte samma för-
ståelse, eftersom det finns 
väldigt många områden som 
inte är drabbade, säger han. 
(TT)

Efter rekommendationer 
från Folkhälsomyndig-
heten avråder utrikes-
departementet från alla 
icke nödvändiga resor 
till norra Italien. Beslutet 
gäller tills vidare.

De italienska bussarna städas noga efter virusutbrottet.
 FOTO: CECILIA FABIANO/LAPRESSE/AP/TT
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UTRIKES I KORTHET.

Situationen vid gränsen 
mellan Grekland och Turkiet 
har resulterat i våld vid flera 
tillfällen den senaste veckan.

På fredagen kom nya upp-
gifter om att grekisk polis 
kastat tårgas på migranter 
som försökt att ta sig in i 
landet genom det stängsel 
som markerar gränsen. Mig-
ranter ska ha försvarat sig 
genom att kasta sten, enligt 
nyhetsbyrån AFP.

”Öppna portarna”
Situationen ska ha lugnat 
sig ganska snabbt. Hundra-
tals migranter ska ha pla-
cerat sig på marken framför 

gränsövergången och ropat 
”fred”, ”frihet” och ”öppna 
portarna”.

Den grekiska gränspolisen 
har stoppat nära 3 000 mig-
ranter på ett enda dygn.

På fredagen anklagade 
också grekiska myndigheter 
sina turkiska motsvarigheter 
för att ha använt tårgas och 
rökbomber mot grekiska 
gränsvakter och för att ha 

delat ut verktyg till migran-
terna att använda för att ta 
sig igenom stängslet.

– Turkisk polis hjälper 
migranter att ta sig över 
gränsen, hävdade en gre-
kisk myndighetsperson till 
AFP.

En korrespondent från 
nyhetsbyrån Reuters rap-
porterade att grekiska styr-
kor avfyrade en vattenkanon 

för att skingra massorna vid 
gränsen.

Oro på öarna
En del migranter har också 
tagit sig till grekiska öar 
efter det att Turkiet dekla-
rerade att man öppnat sina 
gränser mot EU. På ön Les-
bos, som redan hade tiotu-
sentals migranter och flyk-
tingar, växer nu missnöjet 

hos lokalbefolkningen och 
rapporter kommer om att 
hjälparbetare attackeras.

Den grekiska tiningen 
Kathimerini rapporterar att 
Grekland ökar beredskapen 
för att fler migranter kan ta 
sig till öarna Farmakonisi, 
Agathonisi och Kastellorizo.

Ska hjälpa ensamma
Migranter som kommit in i 
landet från den 1 mars och 
framåt ska samlas i ett läger 
på fastlandet och skickas till 
sina hemländer utan att få 
möjlighet att söka asyl, har 
Grekland sagt.

På fredagen meddelades 
att EU:s inrikeskommissio-
när Ylva Johansson ska åka 
till Grekland nästa vecka 
med ett särskilt uppdrag 
kring de ensamkommande 
unga som anlänt till landet.

Enligt EU-kommissionen 
finns uppskattningsvis 5 500 
ensamkommande unga på 
de grekiska öarna.

Moa Kärnstrand
TT

POLITIK. ”Jag kommer aldrig mer att få åka till Turkiet”

Nya oroligheter vid gränsen mot Grekland

Presidenten: 
50 döda i 
hämndattacker
ZAMBIA. Fler än 50 
människor har dödats i 
Zambia i våld som kom-
mit som svar på attacker 
där människor sprejats 
med gift, uppger landets 
president Edgar Lungu.

Han lägger skulden för 
vissa av hämndaktioner-
na på kyrkliga ledare.

Giftattackerna började 
i december, inlednings-
vis i landets kopparbälte 
men har senare spridit 
sig till huvudstaden 
Lusaka. Motivet till gift-
attackerna är okänt och 
det är även det exakta 
antalet offer.

Enligt presidenten 
har vissa kyrkliga ledare 
uppmanat gäng att at-
tackera människor som 
misstänks för att ha varit 
inblandade i giftattack-
erna. Många zambier har 
upprörts av vad de ser 
som otillräckliga åtgär-
der från polishåll. (TT)

Brexit kostar 
britterna 
miljarder
BREXIT. Över fyra miljar-
der pund, eller mot-
svarande 54 miljarder 
kronor. Det har Storbri-
tanniens uttåg ur EU, 
brexit, kostat de brittiska 
skattebetalarna – hittills.

Siffrorna kommer från 
den brittiska riksrevi-
sionen NAO och är en 
uträkning av hur mycket 
staten lagt ut på brexit 
sedan folkomröstningen 
i juni 2016.

NAO betonar att 
kostnaden är en ”mini-
mumuppskattning av 
utgifterna” och att flera 
departement gett be-
gränsad tillgång till sina 
räkenskaper. (TT)

Parlaments-
ledamot  
vårdas för 
covid-19
CORONAVIRUS. En 
fransk parlamentsleda-
mot vårdas på en inten-
sivvårdsavdelning sedan 
ledamoten smittats med 
coronaviruset.

Ledamoten, som 
representerar departe-
mentet Haut-Rhin, lades 
in på sjukhuset under 
torsdagskvällen och be-
döms vara allvarligt sjuk, 
enligt en kommuniké.

Ledamoten deltog i en 
frågestund i parlamentet 
den 25 februari, men har 
varit frånvarande under 
den senaste veckan.

En tjänsteman i na-
tionalförsamlingen har 
bekräftats smittad, sam-
tidigt som det finns ett 
tredje misstänkt fall i det 
franska parlamentet. (TT)

SD: Åkesson har fått inreseförbud i Turkiet

 YSverigedemokraternas 
partiledare Jimmie Åkesson 
greps av turkisk polis.  
 FOTO: DHA VIA AP

Situationen har återigen 
varit våldsam vid den 
grek-turkiska gränsen, 
där tusentals migranter 
fastnat mellan Greklands 
stängda gräns och Tur-
kiets försök att hindra 
människorna från att ta 
sig tillbaka in där.

Även på de grekiska 
öarna växer missnöjet 
och oron.

GREKLAND/TURKIET. Gränspolisen har stoppat nära 3 000 migranter på ett dygn

Grekisk polis vid gränsen mot Turkiet i Kastanies på fredagsmorgonen. FOTO: GIANNIS PAPANIKOS/AP
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NÖJE. 20 år sedan Linda och Peter Dahl tillsammans med Thomas Holmstrand skrev När vindarna viskar mitt    namn

När vindarna viskar mitt 
namn framförd av Roger 
Pontare vann svenska Melo-
difestivalen på Göteborgso-
peran lördagen den 10 mars 
år 2000. Låten slutade se-
nare på sjunde plats i Eurovi-
sion Song Contest, som hölls 
i Globen i Stockholm i maj, 
eftersom Charlotte Perrelli 
hade vunnit året före. 

De tre upphovsperso-
nerna bakom låten kommer 
från Degerfors, de långt ifrån 
okända: Linda Dahl, som då 
hette Jansson, Peter Dahl 
och Thomas Holmstrand. 

Den sistnämnde hade 
skrivit musikalen Häxham-
maren år 1996, som sattes 
upp i Karlskoga och Deger-
fors i slutet av 90-talet. Det 
var startskottet till att de 
skickade in bidraget till me-
lodifestivalen. 

Natt i studion
Roger Pontare hade visat 
intresse för att spela in låtar 
från musikalen, bland an-
nat en låt som heter Ring av 
blod. 

Plötsligt en höstdag 1999 
ringer Holmstrand till paret 
Dahl och ber dem komma 
till studion i Immetorp. Han 
ville ha bekräftelse om han 
skulle fortsätta arbeta med 
en melodi, förlagan till När 
vindarna viskar mitt namn. 

– Ja, för fan, fortsätt, sa 
Peter Dahl, när han hade 
hört melodin. 

Den natten satt Holms-
trand i fem timmar och gjor-
de slutet på låten. 

– Jag satt med en gammal 
Ataridator, det gick inte att 
kvantisera. Det var en him-
la massa instrument som 
skulle hänga med för att det 
skulle kunna låta bra. 

Dagen efter sjöng Linda 

Dahl in låten som demo inn-
an den skickades till Roger 
Pontare. 

Ursprungsbefolkningar
Trion skrev låten tillsam-
mans och inspirerades efter 
att de sett en film om indian-
hövdingen Geronimo. Låten 
handlar om ursprungsbe-
folkningar och inte om ett 
land i sig. 

Det bestämdes att de skul-
le möta Roger Pontare i Öst-
ersund för att spela in låten. 
De var urfattiga musiker på 
den tiden och musikförlaget 
tvekade först till att betala 
resa och boende. 

Slutligen fick de ben-
sinpengar och fick sova på 
handdukar i rangliga sängar 
på ett nedgånget vandrar-
hem. 

Resan var dock inte för-
gäves: 

– Skicka in den, sa Roger 
Pontare, efter att ha sjungit 
in låten.

Pontare övertalades
Pontare tyckte Melodifes-
tivalen var lite av ett kom-
mersiellt jippo och var först 
inte särskilt sugen på att 
medverka igen.

Pontare hade tävlat året 
före med låten Som av is. 
Åren före det vann han 
också med låten Stjärnorna 
tillsammans med Marie 
Bergman.

Morgonen när de utvalda 
bidragen offentliggjordes 
i SVT:s morgonsoffa satt 
trion i sin studio i Åtorp. 
Plötsligt hörde de sina namn 
och det tog någon minut så 
ringde telefonen. 

– Det var ett himla liv den 
dagen. Det var många mu-
sikförlag som ringde och 
ville knyta låten till sig, men 

vi hade redan gjort upp med 
förlaget Scandinavian songs, 
säger Linda. 

Unikt år
Melodifestivalen 2000 var 
något av en unik tillställ-
ning. Det var sista året som 
tävlingen hade liveorkester 
och det sista året innan täv-
lingen förändrades till att ha 
flera deltävlingar. Samtidigt 
förgylldes programmet av 
ett tio minuter långt schla-
germedley där över tjugo 
artister, som tidigare med-
verkat gjorde mellanakten. 

– Låten hade fått dåliga 
betyg på förhand. En del 
recensenter tyckte det var 
totalt värdelöst efter att ha 
sett de första repetitionerna 
utan scenkläder och rekvi-
sita, säger Holmstrand.

När pressen väl fick säll-
skap av vanligt folk på det 
första genrepet inför publik, 
trodde trion i alla fall att lå-
ten skulle sluta på femte 
plats i tävlingen. 

Tolvpoängarna kom
När lördagen kom var ope-
ran fullsatt. Pontare gjorde 
ett starkt framträdande. 
Paret Dahl och Holmstrand 
sitter i greenroom när tolv-
poängarna rullar in. 

– Förlagets representan-
ter satt inte vid vårt bord, de 
trodde väl inte att Pontare 
skulle vinna. Plötsligt ser vi 
hur deras stolar flyttas lite 
mot oss för varje poäng vi 
får. Till sist satt de nästan i 
våra knän, säger Peter. 

Carola sprätter upp ku-
vertet, där det står att Roger 
Pontare vunnit, i direkt-
sändningen. Låtskrivarna 
följer med Pontare upp på 
scen och Peter Dahl glöm-
mer tid och rum. 

– Jag höll på att slå ihjäl 
mig inför tv-kamerorna på 
vägen till scenen och samti-
digt glömmer vi bort i stun-
den att Linda är med så hon 
kom på efterkälken. 

Samtidigt sitter Anja Ek, 
som då hette Cavallie i efter-
namn, i pressrummet intill 
scenen i Göteborg tillsam-
mans med fotografen Chris-
tian Örnberg. De arbetade på 

Karlskoga Tidning och lycka-
des övertala tidningens då-
varande nyhetschef om att 
de ska få bevaka festivalen. 

– Bert Karlsson skrek hur 
i helvete kan den här låten 
vinna, när Roger Pontare 
vann. Bert var helt chockad 
och upprörd, säger Anja Ek. 

Sågs som bönder
Degerforstrion sågs snarare 
som bönder i Göteborg när 
de tävlade i festivalen, som 
på den tiden mer var låtskri-
varnas tävling. De hette var-
ken Ingla ”Pling” Forsman, 
Torgny Söderberg eller Mo-
nica Forsberg som var festi-
valens främsta låtskrivare på 
den tiden. 

– Linda, Peter och Thomas 
tillhörde inte etablissemang-
et. De slog ur underläge. De 
här låtskrivarna hade inte 
tävlat i festivalen tidigare 
och även om de skickat in 
flera låtar efter år 2000 har 
de inte kommit med. 

Degerforstrion hade inte 
heller skrivit någon engelsk 
version av låten på förhand. 
Dagen efter vinsten skrev de 
den engelska texten i hotell-
foajén i Göteborg och tvinga-
des dessutom översätta den 
till franska. 

– Förlaget var samtidigt 
fundersamma. De hade bara 
tryckt upp tusen singlar, sä-
ger Linda. 

Två månader senare kliver 
Roger Pontare upp på scenen 
inför 13 000 personer i Glo-
ben och desto fler tv-tittare. 
Då har låten fått titeln When 
spirits are calling my name 
och framträdandet höll först 
på att sluta i katastrof. 

– Pontare skulle gå ut på 
ett ställe där kamerorna 
var när låten började. Låten 
startade men Roger syntes 
inte till. Du ska in nu, skrek 
någon bakom scenen. Han 
kom ut på andra sidan av 
scenen och gjorde samtidigt 
en Björn Skifs. Han sjöng fel i 
första textraden, men efter-
som inte alla hade hört låten 
på engelska före så var det 
inget som uppmärksamma-
des, säger Holmstrand. 

– Det var jubel i Göteborg 
men i Stockholm var det helt 

sjukt. Jag får fortfarande 
gåshud av det.

Låtskrivarnas vinst i Melo-
difestivalen öppnade många 
dörrar, samtidigt som de 
fortsatt ansågs vara ”bön-
der” av vissa i branschen. 

– Vi har alltid kört vårat 
eget race. Det var en himla 
rolig tid för oss alla tre. Det 
var absolut en milstolpe, sä-
ger Linda. 

Det här med att de endast 
hade tryckt upp tusen exem-
plar av singeln på förhand 
– det löste sig. Singeln När 
vindarna viskar mitt namn 
trycktes i 150 000 exemplar 
ytterligare och samtliga sål-
des. 

Låten blev under 00-ta-
let framröstad till det bästa 
tävlingsbidraget i Melodi-
festivalens historia.

Aftonbladet skrev i förra 
veckan att låten är det mest 
populära bidraget från 00-ta-
let i tävlingen. Siffror från 
Spotify visar att den Deger-
forstillverkade låten är den 
mest spelade på streaming-
tjänsten sedan millenniet.

Christoffer Tuulik
0586-721311
christoffer.tuulik@
karlskogatidning.se

 YNär vindarna viskar mitt namn blev 
framröstad som Melodifestivalens 
bästa låt genom tiderna – och är festi-
valens mest spelade låt på Spotify 
sedan millenniet. 

Nu är det 20 år sedan den där kväl-
len då tre degerforsare vann Melodi-
festivalen.

”Bönderna” 
som skrev  
mellohistoria

UPPRÖRD

”  Bert Karls-
son skrek 

hur i helvete kan 
den här låten 
vinna.”
Anja Ek
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NÖJE. 20 år sedan Linda och Peter Dahl tillsammans med Thomas Holmstrand skrev När vindarna viskar mitt    namn

 YLinda och Peter Dahl bläddrar i gamla 
tidningar från tiden tillsammans med 
Thomas Holmstrand. De har många 
minnen att se tillbaka på.   

 FOTO: CHRISTOFFER TUULIK

Peter och Linda Dahl och Thomas Holmstrand i samband med Eurovision song contest 
2000.  FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

Här är låtskrivarna ihop med Roger Pontare efter vinsten i Melodifestivalen.   

 FOTO: MARK EARTHY/TT
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Årets Melodifestivalfinal 
ser ut att bli en kamp mellan 
Dotter, Anna Bergendahl 
och The Mamas, om man 
ska tro förhandsspekulatio-
nerna. Men flera tidigare 
Melodifestivalvinnare tyck-
er att tävlingen har tappat 
schlagergnistan.

Roger Pontare tog hem 
hela kalaset 2000 med låten 
”Vindarna viskar mitt namn” 
och i år hejade han på Frida 
Öhrns ”We are one” – en ”tra-
ditionell Melodifestivalsång” 
beskriver han den som. Den 
tidigare Cookies ’n’ Beans-
medlemmen fick dock se sig 
besegrad av Felix Sandman i 
Andra chansen.

– Jag har upptäckt att fes-
tivalen har förändrats, det 
är ett trendbrott. Det är helt 
andra typer av sånger och ett 
helt annat sätt att sjunga på. 
Låtarna är inte starka nog. 
Men jag tror att det är en ge-
nerationsfråga, säger Roger 
Pontare.

Kikki Danielsson, tvåfal-
dig vinnare i Melodifesti-
valen, tycker också att det 
var bättre förr. Hon gillade 
Melodifestivalen bäst på li-
veorkesterns tid och har inte 
någon favorit i finalen.

– Det är inte fokus på mu-
sik längre, det är fokus på 
bomber, färger och danser. 
Det är ungdomarna med sina 
hjärtröster som styr i dag. 
Så får det vara, det är tidens 
gång, säger hon.

”Ganska modern”
Arvingarnas Casper Jane-
brink tror att Anna Bergen-
dahl, Hanna Ferm, Dotter 
och Victor Crone har en bra 
chans i tävlingen – men tyck-
er att det är för lite schlager i 
årets omgång.

– Musiken som spelas i 
dag är ganska modern, det 
är inga klassiska schlagerlå-
tar direkt. Förra året var det 
Arvingarna som stod för det, 
vi får väl ställa upp nästa år 
igen så det kommer in lite 
klassisk schlager, för det gil-
lar vi, säger han.

Schlagerveteranen Towa 
Carson, som senast tävlade 
2004 med ”C’est la vie”, 
trycker på hur viktigt det 
musikaliska är.

– Jag hoppas att det blir 

någon som sjunger en me-
lodi som vinner, ingen rap-
pare.

Hejar på vännen
Sedan Sanna Nielsen slutade 
på en tredjeplats i Eurovi-

sion med låten ”Undo” 2014 
har ingen kvinna vunnit Me-
lodifestivalen. Nu hoppas 
Anna Book på förändring.

– Jag tror på Anna Bergen-
dahl, Dotter eller The Ma-
mas. De har väldigt bra låtar. 

Jag tror att det är tjejernas år 
i år, de är taggade och har 
snygga, härliga nummer, 
säger Anna Book.

Sveriges senaste Eurovi-
sionvinnare Måns Zelmer-
löw lyfter fram sin favorit-

tippade kompis.
– Jag tror att Dotter kom-

mer att vinna i år. Jag kän-
ner henne bra och jag tycker 
att hon har ett sjukt snyggt 
framträdande. Hon är svin-
cool på scenen, hon sticker 

ut i det här startfältet och jag 
tror att hon hade gjort det 
grymt bra i Eurovision.

Sofia Sundström
TT

MELODIFESTIVALEN. Tjejernas år i år

Vinnarnas finalkritik:
”Alldeles för lite schlager”
Det är tjejernas år i Melo-
difestivalen, enligt flera 
schlagerveteraner. Men 
de tidigare vinnarna är 
kritiska till årets tävling.

– Låtarna är inte starka 
nog, säger Roger Pon-
tare.

– Det är inte fokus på 
musik längre, menar 
Kikki Danielsson.

Så låter en vinnare – enligt veteranerna

Kikki Danielsson, vann tävlingen 
1982 och 1985:
– Det gamla, en fin vers, sedan kom-
mer en kanonrefräng, ett stick – och 
en tonartshöjning såklart!
Måns Zelmerlöw, vann tävlingen 
2015:
– Låten måste sticka ut, ha ett 
budskap och en historia. Jag byggde 
numret på mina erfarenheter som 
barn med utanförskap. Allt sådant 
gör mycket, men jag tror att det går 
att vinna utan det.
Towa Carson, har tävlat i 
Melodifestivalen tre gånger:
– Melodi ska det vara! Ungdomen, 
de ska bara ha rap och hiphop och 

sådant. Jag förstår inte musiken nu.
Ann-Louise Hanson, har tävlat 
14 gånger i Melodifestivalen:
– En låt som berör med en gång, 
vackra melodier och den ska sjungas 
av en sångare eller sångerska som har 
en bra röst. Allt ska stämma och per-
sonen i fråga ska kunna nå ut genom 
tv-rutan, det är det inte alla som gör.
Siw Malmkvist, vann tävlingen  
1959 och 1961:
– Du ska kunna låten nästan direkt. 
Sedan ska den beröra ordentligt, det 
är mycket ”blaha”-låtar nu.
Roger Pontare, vann 2000:
– Den största ingrediensen är närva-
ron. Det finns beställningsjobb, att 

någon artist gör en låt bara. Men det 
funkar inte så, det måste vara någon 
som är i symbios med låten.
Anna Book, har tävlat i Melodi-
festivalen tre gånger. Skulle ha 
medverkat 2016 men blev diskad:
– Den måste beröra, antingen ska 
den förknippas med någonting sorg-
ligt eller så ska man bara vilja upp och 
dansa. Det handlar om känslor och 
äkthet, man kan inte lura dem där 
hemma i tv-soffan.
Casper Janebrink, vann tävlingen 
1993 med Arvingarna:
– En tonartshöjning är aldrig fel! Re-
frängen ska vara medryckande och 
jag gillar när det är upptempo, man 

ska bli glad.
Andreas Johnson, har tävlat i 
Melodifestivalen sju gånger:
– Vi har sett lite olika vinnarlåtar ge-
nom åren, inte trodde kanske någon 
att Frans låt skulle gå hela vägen. Det 
gick jättebra för den. Att det ska vara 
storslaget är inte allt.
Christer Lindarw, har tävlat i 
Melodifestivalen tre gånger:
– Det ska vara en hook eller ”catchy” 
grej man kan fastna för, sedan är jag 
svag för melodier. Jag älskade Anna 
Bergendahl förra året eftersom det 
var en så vacker melodi.

Roger Pontare.

Måns Zelmerlöw.

Anna Book.

Kikki Danielsson

Towa,  Siv och Ann-Louise
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*9,20 kr går till Radiohjälpen TT Nyhetsbyrån

Åtta internationella jurygrupperStartnummer

Troubled waters

 Talking in my sleep

 Move

Winners

Brave

Vamos amigos

Bulletproof

Take a chance

Shout it out

Boys with emotions

Kingdom come

Vem e som oss  

Victor Crone

Paul Rey

The Mamas

Mohombi

Hanna Ferm

Mendez feat. Alvaro Estrella

Dotter

Robin Bengtsson

Mariette

Felix Sandman

Anna Bergendahl

Anis Don Demina

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

Israel
Arm

enien

Malta
 Island

Frankrike

Nederländerna

Titta
rna

Tot
alt E G N A  P O Ä N G

Rösta: Telefonnummer: 099-208 XX (3,60 kr) eller telefonnummer: 099-908 XX (9,90 kr*)
Bidragets startnummer

Österrik
e

Austra
lien

Det går att rösta på alla bidragen via SVT:s melodifestival-app.

Foto: Janne Danielsson/SVTKälla: SVT 

De vinner enligt veteranerna

Ann-Louise Hanson, har tävlat 14 gånger i Melodifestiva-
len:

– Hanna Ferm och Victor Crone. Bra låtar, det är det Melodi-
festivalen handlar om, säger hon.

Christer Lindarw, har tävlat tre gånger i Melodifestivalen:
– Antagligen står det mellan tre tjejer, Dotter, Anna Ber-

gendahl eller Hanna Ferm. En eventuell skräll är den här killen 
som sjunger den Aviciiaktiga låten från sista deltävlingen, 
säger Christer Lindarw och syftar på Victor Crones ”Troubled 
waters”.

Andreas Johnson, har tävlat i Melodifestivalen sju gånger:
– Jag håller på Mariette. Jag gillar henne både privat och 

det hon gör på scenen. Men jag tror att Anna Bergendahl har 
en chans, och Dotter. Det är tjejernas år i år. De har väldigt bra 
personor som artister och sticker ut på sitt sätt. Det är bra ”girl 
power”, det har jag alltid premierat och tyckt om, säger han.

 

 FOTO:  NAINA HELÉN JÅMA / TT
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Virus och en fortsatt blödande kommun

J
ag vet inte jag, men visst är väl ändå reaktio-
nerna över coronaviruset en aning över-
drivna? Hur kan detta fylla varenda hörna 
av media, vridas och vändas på tillsammans 
med politiker, läkare och andra experter, 

precis som om domedagen väntar runt hörnet. Visst 
är det väl allvarligt med en flunsa där vi saknar vac-
cin, men det är väl inte digerdöden som nalkas.

Det verkar ändå som det nu inte, i första hand, är 
huruvida människoliv står på spel utan mer vad som 
händer med den globala ekonomin. Tänk att vi har en 
så känslig världsekonomi att bara blotta tanken på en 
global snuva får börser att svikta.

Vi är nu en bit in i mars, drygt två månader har 
gått av 2020 och vi vet fortfarande inte hur det gått 
till när Degerfors kommun backat med drygt 40 
miljoner under 2019. Den 23 mars är det kallat till ett 
extra kommunalfullmäktige där förhoppningsvis allt 
kommer upp på bordet. Då får vi eventuellt reda på 
hur det ens är möjligt att hamna i den situation kom-
munen nu befinner sig i. Men ännu mer intressant 
är vad som händer just nu, står kranarna fortfarande 
öppna med fullt läckage? Nya prognoser skvallrar om 
fortsatta chocksiffror för socialförvaltningen.

Jag håller med Catarina Lindström, vår tidnings 

chefredaktör, när hon i en ledare ger tipset att så 
snabbt som möjligt kalla in den sparkade kommun-
chefen Max Tolf. Av alla upprepade klavertramp 
som skett sedan maktskiftet i kommunen så var det 
största att göra sig av med Max och plocka in ersät-
tare med totalt noll koll på vår kommunala ekonomi. 
I veckan, när det står klart att Carina Sätterman ersät-
ter Muris Beslagic som ny ordförande i kommun-
styrelsen, så pratade MB om att vilja genomföra en 
noggrann överlämning till sin efterträdare. Det borde 
han också tänkt på när han, av någon outgrundlig 
anledning, bytte kommunchef. Nu kallas externa 
experter in för att man ska få en ”second opinion” på 

läget. Har man ens någon ”first opinion”?
Att man också mitt i all röra först nu gett ansvarig 

personal utbildning i ”strukturerat arbete” ger kalla 
kårar längs ryggraden. Vilka ytterligare kunskaper 
saknas?

E
nligt ekonomichef Per Nordin får vissa sak-
nade miljonposter förklaras med överläm-
nanden och missförstånd mellan personer 
hur olika saker skulle tolkas. Per Nordin 
berättade också att man nu infört månads-

rapportering till nämnder och kommunstyrelse och 
att prognoserna måste bli mer detaljerade för att 
undvika missförstånd! Först nu, efter 14 månader! 
Som företagare blir man både upprörd och en aning 
mörkrädd av ett sådant uttalande. Vi pratar om kom-
munala medel som bara rinner ut ur kassorna utan 
någon som helst kontroll från ansvariga och man 
förklarar det som missförstånd.

Inget, jag säger inget, av detta hade hänt med 
Max Tolf kvar vid rodret. Under ett helt år har en 
blind ledat en blind med enorma konsekvenser som 
resultat och det finns inga som helst ursäkter. När 
man går in i roller som kommunalråd och kommun-
direktör måste man vara ödmjuk nog att inse sina 
begränsningar. Ta hjälp där det behövs, säkerställa 
kontinuitet och värna befintlig kompetens. Inget av 
detta ha skett vid maktskiftet i Degerfors. Tyvärr. Att 
man därtill dessutom försöker skylla på den tidigare 
kommunledningen är rent av patetiskt. Om man åt-
minstone kunnat stå rakryggade och öppet inse sina 
misstag hade det varit snyggt och hedervärt.

Lycka till Carina, jag menar det verkligen. Hoppas 
du vet vad du gett dig in på.

Björn 
Reimers

KRÖNIKA. 

FRÅGELEKEN. Börja med fem poäng. Klarar du inte frågan där går du vidare till fyra poäng och så vidare. Den som chansar och har fel får en nolla. 

Dina poäng5 4 3 2 1Fråge-
       leken

HISTORIA
En händelse

LITTERATUR
En författare

NÖJE
En artist

VETENSKAP
En farkost

SPORT
En person

GEOGRAFI
En stad

FRITID
Ett språk

RÄTT SVAR: EKONOMI: Skanska, VETENSKAP: Curiosity-rovern, LITTERATUR: Jules Verne, GEOGRAFI: Marseille, HISTORIA: Håtunaleken, SPORT: Therese Alshammar,  NÖJE: 
Aretha Franklin, FRITID: Japanska.

EKONOMI
Ett företag

Grundat av Rudolf Fredrik Berg 
i Malmö 1887. VD och 
koncernchef sedan 2018 är 
Anders Danielsson.

Fick nuvarande namn 1984  
då en ring försvann och 
namnets andra halva, 
”Cementgjuteriet”, togs bort.

Var entreprenör för skyskrapan 
”The Gherkin” i London. Har 
tidigare kritiserats för olje- och 
gasaffärer i Amazonas.

Byggde höghuset ”Läppstiftet” 
i Göteborg på 80-talet. 
Företagsnamnet ingår i ett 
annat smeknamn för skrapan.

Det till svensk omsättning 
näst största byggbolaget 2018 
- efter Peab, före NCC. Namnet 
härleds till sydligt landskap.

Två personer som blev 
indragna i denna händelse var 
drottning Märta och 
ärkebiskopen Nils Kettilsson.

Inträffade vid Mickelsmäss, i 
september 1306, på en herrgård 
i Uppland och inkluderade 
Magnus Ladulås söner.

I Erikskrönikan kan man läsa 
om de illvilliga planer som Erik 
och Valdemar satte i verket, 
namnet till trots.

Den uppländska gård där 
brodern Birger Magnusson 
blev lurad har fått ge namn till 
denna historiska händelse.

Birger kom så småningom att 
hämnas genom Nyköpings 
gästabud.

Kirk Douglas spelade rollen 
som Ned Land i filmatiseringen 
av ett mycket känt verk av 
denna författare.

Han skrev teaterpjäser,  
libretton och äventyrsromaner.
Kallas för den moderna 
science fiction-genrens fader.

Född 1828 i Nantes. Belönades 
med hederslegionen. Teknik 
och vetenskap var ett centralt 
inslag i hans skrivande.

I en av hans romaner ger sig 
gentlemannen Phileas Fogg ut 
på en lång resa tillsammans 
med sin betjänt Passepartout.

Denna fransman står även 
bakom verken ”Till jordens 
medelpunkt” och ”Från jorden 
till månen”.

”I never loved a man” – så 
heter låten som satte fart på 
hennes musikkarriär.

I filmen ”Blues brothers” från 
1980 ser vi henne som Mrs. 
Murphy, ägare till Soulfood 
Café.

Hon sjöng när Barack Obama 
blev president 2009, likaså när 
Bill Clinton tillträdde som 
president. 

”I say a little prayer” och 
”Respect” är två av hennes 
mest kända låtar.

Kallas för ”Lady soul” och har 
banat väg för efterkommande 
soul- och gospelsångare.

Lämnade Cape Canaveral den 
26 november 2011 med en 
Atlas V-raket. Skulle påbörja 
sitt arbete 36 veckor senare.

Drivs av en radioisotop-
generator. Bär på instrument 
som APXS, ChemCam, REMS 
och spektrometern CheMin.

Är kärnan i MSL-projektet.  
Blev 2013 först med att spela 
musik på en annan planet, 
med ”Happy birthday to you”.

Landade i Galekratern på Mars 
den 6 augusti 2012. Kan ta 
vidvinkelbilder med Mastcam 
och självporträtt med MAHLI.

Nasas sexhjuliga, radiostyrda 
labb på 900 kg. Har bland 
annat undersökt Mars-stenar 
med borr, laser och kameror.

I hennes meritlista finns 94 
individuella SM-guld, tagna 
mellan åren 1991–2015.

2010 tilldelades hon 
Jerringpriset och året därpå 
Svenska Dagbladets 
guldmedalj - Bragdguldet.

Hon växte upp i Duvbo och 
hennes mor Britt-Marie Smedh 
var även hon simmare. 

Sin internationella karriär 
avslutade hon vid sitt sjätte 
OS, i Rio de Janeiro år 2016.

Denna framgångsrika 
kortdistanssimmare född 1977 
tog sammanlagt 72 medaljer i 
i OS, VM och EM. 

La Canebière är en populär 
aveny. Stadens flagga är lik 
Finlands men med ljusare, 
centrerat kors.

Fästningen If nås lättast 
härifrån. Den Luc Besson-
producerade filmserien ”Taxi” 
utspelar sig på stadens gator.

Huvudstad i Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Från Notre-Dame 
de la Garde ser man den 
centrala gamla hamnen.

Stadens största fotbollslag 
heter ”Olympique”. Frankrikes 
nationalsång är namngiven 
efter staden.

Frankrikes andra största stad, 
och dess största hamnstad. 
Belägen vid Medelhavet 
mellan Montpellier och Nice.

Har omdebatterat ursprung, 
och omkring 128 miljoner 
talare globalt. Ibland skrivs 
det ut med Hepburnsystemet.

Konsonantljud följs i regel av 
vokal, för att bilda en stavelse. 
När ord skrivs med latinska 
bokstäver kallas det ”romaji”.

Romanen ”Fågeln som vrider 
upp världen” är skriven på 
språket, och det talas i filmen 
”Spirited away”.

Har främst två moderna 
skrivsystem: hiragana och 
katakana. Kanji-skriften har 
kinesiskt ursprung.

Talas huvudsakligen i örike 
öster om Koreahalvön. Vanliga 
lånord till svenskan är ”sushi”, 
”sudoku” och ”tsunami”.

Visst är väl ändå reaktionerna över coronaviruset en 
aning överdrivna? FOTO: TT
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ACTION

Snabb och  
kaotisk action
YYY
Bloodroots
Switch/Windows/Xbox One/PS4
Paper Cut
Åldersmärkning: 16 år

Det går inte riktigt att överskatta 
det enorma avtryck det svenska 

psykedeliska actionspelet Hotline 
Miami gjorde på indiescenen i 
spelvärlden. Dels drog det in så 
mycket pengar att Devolver kun-
nat etablera sig som en pålitlig 
utgivare av mestadels riktigt bra 
spel. Och dels har Hotline Miamis 
estetik och spelmekanik kopierats 
otaliga gånger av andra indieut-
vecklare.

Bloodroots är ett försök att 
vidareutveckla konceptet och 

förvandla det till ett slags Doom 
sett ovanifrån. Du spelar som en 
galen skägglurk som med alla 
möjliga och omöjliga tillhyggen 
måste rensa upp varje skärm från 
fiender. Detta görs helst med 
så lite eftertanke och så mycket 
energi och vansinne som möjligt. 
Du kan välta träd på dina fiender, 
slå dem med morötter och plaska 
till dem med träpaddlar – allt du 
ser kan användas som vapen.

Det är riktigt kul i kortare 
sessioner, men det blir trots alla 
tillhyggen något enahanda i läng-
den. De oprecisa kontrollerna och 
kameran är inte alltid dina bästa 
vänner heller, vilket kan orsaka 
lite mild irritation ibland – i alla 
fall på Switch. 

Fortfarande väl värt en titt för 
den som inte kan få nog av kaotisk 
action med en god dos humor.
Joakim Kihlman

Ny musik

R
E

K
O

M
M

E
N

D
E

R
A

S JESPER LÖFVENBORG
Kvaen
The funeral pyre (album)
– Det tornedalska soloprojektet 
imponerar från första till sista riff. 
Dynamisk melodiska black metal 
med kaxig attityd och ett 
sjuhelvetes sväng.

ALBUMRECENSIONER.

PER WIKER
The Secret Sister
Saturn return (album) 
– Systrarna är tillbaka med en 
samling starka låtar och un-
derskön stämsång, återigen 
i samarbete med Brandi 
Carlile.

JOHANNA KARLSSON
Rufus Wainwright
Damsel in Distress/
Trouble in Paradise 
(singel)
– Det här är en av Rufus 
specialgrenar: fabel-
musikalen. 

MAS KARIN GUSTAFSSON
Goss feat. Selma Judith
Fighting For The Gospel 
(singel)
– Danske Goss lättnyn-
nade låt sitter fast som 
tuggummi efter 
några lyssningar.  

POP

Ett tjuvkopplat 
GameBoy
Kleerup
2
(U OK)
YY

Himla praktiskt ändå 
att albumet heter 
samma sak som sitt 
betyg? Det var nytt. En 

gång i tiden (japp, länge sen nu) 
var Andreas Kleerup en otroligt 
begåvad typ. Sen gjorde han bort 
sig på flera olika sätt och ham-
nade liksom under radarn. 

Det nya släppet är en samling 
låtar som bevisligen tagit tid att 
samla ihop (ledtråd: Freddie 
Wadling sjunger på ett spår) och 
som varierar betänkligt i kvalite-
ten. De sammanlagt kanske två 
gånger jag studsar till och tänker 

att det är fantastiskt har det att 
göra med att Ana Diaz respek-
tive Rebecca & Fiona sjunger 
överjordiskt bra i sina gästspel. 
Annars låter det mest som om 
Kleerup tjuvkopplat nåt gammalt 
GameBoy.

Bästa låt: I need love (feat. 
Rebecca & Fiona)
Johanna Karlsson

ROCK

Varmt och vänligt
James Taylor
American Standard 
(Fantasy)
YYY

Trots en 50 år lång och 
hyfsat konstant karriär 
har James Taylor inte 
direkt övergödslat 

skivmarknaden, i synnerhet inte 
den senare halvan. Ett par av 

skivorna har dessutom ägnats åt 
covers och julsånger och nu är det 
dags igen. 

Precis som många andra 
generationskamrater, typ Rod 
Stewart, Willie Nelson och Bob 
Dylan, ger han sig på den ameri-
kanska låtskatten och det var väl 
snarast en tidsfråga. Egentligen 
gör han inte mycket spektakulärt 
med låtarna, mer än att svepa in 
dem i sitt karaktäristiska uttryck 
och, framförallt, sin mjuka och 
tröstande röst. Just rösten passar 
extra bra för dessa klassiska låtar 
från filmer, scener och musikaler, 
i snygga arrangemang och gräd-
dat med försiktigt blås vid behov. 
Ibland blir det möjligen lite för 
flyktigt, men den som gillar Tay-
lor sen tidigare blir inte besviken 
och nytillkomna lyssnare kom-
mer att värmas av en skön och 
vänlig skiva.

Bästa låt: Teach me tonight
Per Wiker

RAP METAL

Politik, attityd och 
frustration
Body Count 
Carnivore
(Century Media)
YYY

På föregångaren 
Bloodlust från 2017 
visade Ice-T och hans 
rap metal-gäng att 

Body Count är mer än en trött 
nittiotalskvarleva. Bloodlust var 
riktigt bra och konstellationens 
sjunde studioalbum uppnår 
stundtals samma kaliber.

Ice-T jobbar i kreativ medvind 
och medelst genuin attityd, sorg 
och mörk ilska landar den sam-
hällskritiska musiken helt rätt. 

SPELRECENSION.

COUNTRY/SOUL

Souldränkt  
countrytwang 
Swamp Dogg 
Sorry You Couldn’t Make It
(Joyful Noise)
YYYY

Souldränkt country-
twang som målar upp 
bilden av smutsiga 
hattbrätten under 

stekande sol likväl som sval 
elegans. Swamp Dogg, eller Jerry 
Williams Jr som han heter, har 
varit verksam sedan 60-talet. 

Countryn har varit med från 
barnsben och visst går det att 
höra att Sorry You Couldn’t 
Make It vilar i en nostalgisk feel-
goodaura som blickar tillbaka på 
svunna tiders grundpelare.

Med Sorry You Couldn’t Make 
It är det i ena sekunden värman-
de soul för att i nästa vila mer på 
pelaren av traditionell och skitig 
country. I stället för att göra 
renodlad soul eller renodlad 
country vävs Swamp Doggs 
musik samman och bildar ett 
eget sound som är både lekfullt 
och angenämt. 

Dansbaneromantik med Don’t 
Take Her (She’s All I Got) medan 

 YSwamp Dogg blandar varm 
soul med skitig country.

Family Pain går i en släpigt rökig 
blueston. Med låten Billy landar 
Swamp Dogg ner i berättarstolen 
vid pianot. Sorry You Couldn’t 

Make It skiftar mellan ytterlighe-
terna. Finstämd elegans, crack, 
humor och en stor dos berättar-
rikedom.

Bästa låt: Family Pain
Roya Sarvestani

Carnivore har både ett sofistikerat 
innehåll, integritet och ett sam-
tidsanpassat arv som håller. 

Bäst blir musiken när den kon-
trollerat riktade ilskan får längre 
löplina och utmanövrerar det 
sentimentala och i vanlig ordning 
hyllas Los Angeles-rapparen en 
av sina musikaliska förebilder. 
Denna gång framlidne Lemmy 
Kilmister och hans Motörhead 
i en förvånansvärt babil Ace of 
spades-version. 

Gästspelen från bland annat 
Evanescences Amy Lee och Ha-
tebreeds Jamey Jasta är trevliga 
utan att blixtra. Att blanda rap, 
metal-riff, hardcore och groove 
med South Central-dramaturgi är 
vanskligt, men Ice-T gör det med 
stil.

Bästa låt: Colors – 2020
Jesper Löfvenborg

ELEKTRONICA/POP

Fortfarande 
spännande
Caribou 
Suddenly 
(Merge)
YYYY

Caribou, eller Dan 
Snaith som han 
egentligen heter, har 
skapat ett elektroniskt 

popalbum som är mer rakt på 
sak än tidigare och lite av en frisk 
fläkt. Det har hänt att han villat 
bort sig i komplicerade ljudland-
skap, och det är ibland nära även 
denna gång. Några gånger känns 
sythesizern överanvänd, men 
som helhet går det att bortse från.

Här finns inga transportsträck-
or eller döda utrymmen. Varje ton 
och mellanrum är noga övervägt. 
Svängiga Home med sampling 
från Gloria Barnes låt med samma 
namn känns skönt 70-talsretro. 
Never Come Back har i stället en 
tydlig touch av 90-talshouse som 
säkert kommer att fylla många 
dansgolv i olika mixar. Det skeva 
beatet kommer igen och skapar 
Caribousoundet. Det finns flera 
pärlor att förgylla senvinterns 
snöglopp med, försök bara sitta 
still till Ravi. 

Bästa låt: Ravi
Mas Karin Gustafsson
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Personligt
ÄRENDEN GÄLLANDE MÖTESREFERAT, FISKERESULTAT, KORPRESULTAT, BRIDGE OCH 
JÄMNA FÖDELSEDAGAR: E-POST: FAMILJ@KARLSKOGATIDNING.SE 
TELEFON: 0586/721334 KL. 09.30-11.00 ELLER 0586/721310

NAMNSDAG

SUDOKU.NOTERAT.

KÄRLEK. Efter elva år tillsammans

Sara friade på skottdagen 

– Sara sa att hon planerat 
detta i ett år och jag har inte 
märkt någonting. Är det jag 
som är ouppmärksam eller 
hon som är bra på att gå un-
der radarn? frågar sig Patrik 
Ekman

På Sara låter det inte som 
att hennes Patrik är oupp-
märksam, det är snarare 
väldigt svårt att hålla hem-
ligheter för entreprenören 
som känner alla i stan. 

– Jag har nog varit väldigt 
tyst om det och trodde att 
han skulle misstänka något, 
eftersom det var skottdagen 
och jag har ju hintat om att 
vi borde gifta oss, säger hon. 

Skulle fira semestern
Till sommaren firar de elva 
år tillsammans och frie-
riet har varit på tapeten ett 
tag, men aldrig blivit av. 

– I år är det ju skottår, så 
då får jag fria med gott sam-
vete, säger Sara. 

På lördagen, skottdagen, 

arbetade Sara Magnusson 
i bageriet på Ica Maxi och 
Patrik Ekman skulle jobba 
senare på kvällen. Men Sara 
lyckades övertala honom att 
stanna hemma på middag, 
och sa att de skulle fira att 
hennes semestervecka hade 
börjat.

– Han älskar ju att fira sa-
ker, det kvittar ju nästan vad 
det är. Han kan fira att han 
har köpt en ny telefon, så 
han tyckte väl att det var kul 
att jag ville fira något för en 
gångs skull, säger Sara. 

På bageriet hade hon gjort 
en hjärtformad tårta, garne-
rad med den stora frågan. 
Men in i sista stund var hon 
nervös för att planen skulle 
misslyckas. 

– Telefonen ringer ju 
konstant. Han skulle till År-
jäng och det krånglade med 

kassa system och jag tänkte: 
kommer jag lyckas med det 
här i dag? Det är ju inte bara, 
jag behövde ha lite tur också, 
säger hon. 

”Åååååååhhh”
Men Patrik kunde stanna 
hela middagen, ända fram 
till dess att ”semesterfirar-
tårtan” skulle plockas fram. 

Dottern Molly, som inte 
heller visste vad som var på 
gång, ville öppna lådan med 
tårtan i och Patrik lät henne 
kika först. 

– Molly tittar in och säger 
”åååååhhh” och så såg jag 
det och, åhh, det var ju jät-
tehärligt och jag sa ja direkt, 
såklart, säger Patrik Ekman 
som fortfarande är märkbart 
uppspelt över frieriet. 

Sara filmade allting, och 
i efterhand kan hon märka 

hur nervös hon var – filmen 
är helt skakig. 

Säker på svaret
– Jag var jättesäker på att 
han skulle säga ja, men det 
blir ändå en nervositet. Det 
var mycket tårar och glädje, 
beskriver Sara Magnusson, 
som ännu inte bestämt om 
hon ska byta efternamn. 

Bröllopet blir förhopp-
ningsvis nästa år och Patrik 
ser framför sig att festen ska 
hållas i Christinasalen på 
Stadshotellet. Och det ska 
bli en redig fest, med mycket 
musik och många gäster. 

– Jag har ju varit dj på ett 
otal bröllopsfester, men jag 
hoppas att jag slipper det 
den här kvällen i alla fall, sä-
ger Patrik Ekman. 

Frida Ingemarsson

Kristinehamns egen 
superentreprenör Patrik 
Ekman, som också bland 
annat har hotell Alfred 
Nobel,  har ständigt 
många bollar i luften, 
men att fria till sin sambo, 
Sara Magnusson, sköts 
hela tiden på framtiden. 
På skottdagen, då det 
enligt traditionen är ku-
tym att kvinnan friar, tog 
hon saken i egna händer 
och överraskade med en 
alldeles särskild tårta. 

– Han jublade ja på en 
gång, säger Sara. 

Sara Magnusson friade till Patrik Ekman på skottdagen med en tårta. Samma dag sålde 
bageriet på Ica Maxi tre likadana frieri-tårtor, utan Patriks namn på, förstås.  FOTO: PRIVAT 

TÄNKVÄRT.

Ett helhjärtat liv

V
i är nog många som någon gång i livet 
tagit på oss en uppgift, som vi egentli-
gen inte ville ha. Det glömmer vi gärna, 
för det är ju inget man är stolt över. Det 
brukar inte kännas bra – det vill gärna 

bli lite halvhjärtat. Eller också känner man sig bara 
utnyttjad, för att man var för snäll. Men det finns 
förstås undantag. Om någon verkligen behöver min 
hjälp och jag är närmast till hands, hur gör jag då? Då 
blir det på ett annat sätt och det känns bra efteråt. 
Att hjälpa varandra mår vi bra av.

På teve har det gått en serie ”Rapport från 2050” 
som handlar om hur vår livsstil kan tänkas se ut om 
trettio år. Visst är det till stor del gissningar, men 
många experter har tillfrågats om vad de tror. Där 
talas det om hur arbetslivet skulle kunna förändras, 
i takt med teknikens utveckling och klimatföränd-
ringarna. Det som vi idag kallar volontärarbete 
skulle bli mycket vanligare. Vi skulle alltså jobba 
gratis en del av tiden, för allas bästa. Svårt för en del 
att tänka sig, men det sker redan i stor utsträckning 
i idrottsklubbar, kyrkor och föreningsliv. Där finns 
det redan många som arbetar helhjärtat och med 
stor glädje.

I medierna talas det annars ofta om motsatsen, en 
egotrippad generation, som tänker mest på sig själv. 
Nu är det nog inte bara en generation utan flera, och 
det genomsyrar stora delar av samhället. Det har 
utvecklats en ny människa, ego sapiens. Samhället 
har gått mot att bli allt mer individfixerat med fler 
och fler som inte bryr sig om andra.

Vid stora kriser däremot har det visat sig att det 
händer något med oss. Människor, som inte kän-
ner varandra, samarbetar och hjälper andra. Från 
tsunamin i Thailand och Indonesien 2004 kom de 
mest fantastiska berättelser om barn och vuxna, 
som gjorde allt för att rädda och hjälpa andra. En 
man sa bland annat, att om någon har två skjortor så 
ger han dom till dig. Det sa han med tårar i ögonen 
för det var hans egen upplevelse. Det påminner om 
Jesu ord i bergspredikan: ”Om någon vill processa 
mot dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel 
också” – svårsmält och långt ifrån ego.

I serien ”Rapport från 2050” kunde man ana att 
det kan ske en förskjutning i våra värderingar i kli-
matkrisens spår. Status och ägodelar värderas min-
dre och tyngdpunkten ligger mer på mjuka värden, 
såsom kärlek, medkänsla, omtanke och vänskap. 
Det händer att kriser för med sig något gott. Det får 
vi hoppas på!

Anita Bohl

Bad Bunny tyngsta vinnaren
MUSIK. Bad 
Bunny, J Balvin 
och Daddy Yankee. 
Det är några av vin-
narna på världens 
första prisgala an-
ordnad av Spotify, 
som hölls i Mexico 
City på torsdags-
kvällen.

Latintrap-artis-
ten Bad Bunny, 
från Puerto Rico, 
tog hem flera av de tyngsta kategorierna som årets artist 
och mest strömmade manlige artist på Spotify Awards, 
skriver Billboard. Banda MS och Karol G prisades av ström-
ningstjänsten för att de är mest följda manliga respektive 
kvinnliga artist.

Priserna på Spotifygalan baserades på användardata från 
företagets användare i Mexiko.

Bad Bunny fick flera priser på Spotify 
Awards.

Camilla
I dag har Camilla namnsdag. Namnet kommer 
från latinet och betyder ”offertjänarinna”. Det 
kom hit i början av 1800-talet och blev popu-
lärt på 1960-talet. Cirka 34 800 heter Camilla, 
Camila, Kamilla eller Kamila omkring 27 100 har 
det som tilltalsnamn, med medelåldern 43.

I morgon: Siv, Saga Camilla Henemark

HÖRT OCH HÄNT. 

Skådespelaren Thor Modéen var så rolig 
att han polisanmäldes. På självaste juldagen 
1934 hade han uppträtt med roliga sketcher 
och publiken hade skrattat så kolossalt att en 
person anmälde Modéen för opassande mun-
terhet. Komikern skulle även haft en alldeles 
för skojig hatt på sig, tyckte ordningsvännen. 
Rätten höll med och för 85 år sedan, 1935, 
dömdes underhållaren till 75 kronor i böter.

Thor 
Modéen
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Catarina och 
Håkan vann
RESULTAT. Karlskoga 
bridgeklubb arrangerade 
tävling den 5 mars. Åtta 
par kom till start och 
medel blev 84. 1) Catarina 
Dahlin - Håkan Lööf 97,5, 
2) Helén Harjamäki - Patric 
Langevoort 93,2, 3) Anders 
Lindbäck - Georg Bryntze 
87,6, 4) Leif-Åke Karlsson 
- Karin Ekstrand 83,8, 5) 
Veronika Karlsson - Anneli 
Backman 83,2, 6) Tord Bo-
din - Anders Peterson 78,8, 
7) Kjell Eriksson - Eva-Lena 
Magnusson 76,2, 8) Enar 
Johansson - Ingalill Melin 
71,7.

NOTERAT.

DAGENS CITAT FÖDELSEDAG.DET HÄNDE DÅ. 

meter lång var den första 
etappen av Åres bergbana 
som nådde Åreskutans 
östra platå och som invig-
des för 110 år sedan, 1910.

800 ”  Ödet hamrar 
oss hårda eller 

mjuka; det kommer 
an på materialet.”
Marie von Ebner-Eschenbach 
(1830–1916), österrikisk  
författare

2000
För 20 år sedan  genomfördes den så kall-
lade Supertisdagen, då många viktiga del-
stater i USA gick till val om vem som skulle bli 
respektive partis presidentkandidat. Som 
väntat blev vicepresidenten Al Gore demo-
kraternas kandidat, medan George W Bush, 
son till förrförre presidenten George Bush, 
blev republikanernas. Höstens val blev 
sedan oerhört jämnt men Bush segrade.

1960
För 55 år sedan  tog LO, fack-
förbundens Landsorganisa-
tion, initiativ till att bojkotta 
alla varor i butikerna från 
apartheidlandet Sydafrika. 
Alla medlemmar uppmana-
des att välja varor från andra 
länder.

För 50 år sedan,  1970, 
föddes komikern Petra 
Mede. Hon har arbetat 
med ståuppkomik sedan 
2005, men är känd för 
den breda publiken för sin 
medverkan i tv, bland annat i ”Parla-
mentet”, ”Morgonsoffan” och ”Bonus-
familjen”, och som programledare för 
evenemang som Melodifestivalen.

I dag  infaller punschrul-
lens dag, en dag för att hylla 
ett bakverk som brukar 
finnas på klassiska kondi-
torier. Den går ibland under 
benämningen damm-
sugare, arraksrulle eller 
150-ohmare men består 
alltid av ett chokladdoppat 
marsipanhölje med en fyll-
ning på kaksmulor, arrak, 
smör och kakao.

TILL MINNE.

T   va ennim lli
v  tarmakstebra hco näv eräk rå
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E rä nedankas nem ttåg rah rå tt  

f nellåhva ne retfe rots ednaraftro  
o  .näv hco tarmakstebra gilkciks hc

A  åp anretarmakstebr
W  tlusnoksdnalmre

V SV   hco E  BA kinketigren

TACK.

Vårt varma tack 
Till alla som på olika sätt 
hedrat minnet av vår kära 

Lena Nietula 
Tack för alla vackra 

blommor till hemmet och 
vid hennes bår samt gåvor 

till olika fonder. 
Seppo 

Christofer och Liam 
Mamma Inga-Lill 

V  appaP edakslä rå
S  rafroM hco rafraF ,rafräv

J nho  
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L  sraL ,aenni
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F  nedärt rasus lävra
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F  anrommolb ragub lävra
D  tmö ås tadråv u

T  anralgåf raksiv kca
s  tasläh gid nogrom rav mo

T  nedniv regnujs tsy
o  nöks ås naliv m

B netsnäjtsdugsgninvarge  
ä   mur reg

i   nakrykredöS 
f .00.41 .lk lirpa 3 gader  
E llit sedujbni netka retf  

m div dnutssenni  
S mo ravS .nakrykredö  
d SUNOF llit ednagatle  

t relle 01 435-6850 .le  
k es.sunof@agokslra  

s röf telläts I .sram 03 tsane  
b åp anräg knät rommol  

H   nednofnräj
t  .325 325-020 .le

S  es.sunof.rodissennim e

Vår kära

Ingegerd
Hellström

* 15 januari 1927
har idag lämnat oss

i stor sorg och saknad.
Karlskoga 

� 17 februari 2020

Elvy och Gunnar
Släkt och vänner

Det kom en dag 
en stilla vind

Som smekte ömt 
Din trötta kind
Liksom ett ljus 
som blåstes ut

Din levnadsdag 
har nått sitt slut

Vila i frid

Begravningen äger rum i
Fridens kapell, Östra

kyrkogården, Karlskoga
torsdag 19 mars kl. 14:00.

Tänk gärna på 
Hjärt-Lungfonden.

Ett stort tack till 
Carls-Åby vårdlag för 

all omsorg och god vård.

0586-301 18
www.skagerstrands.se

Min älskade Make
Vår käre Pappa, Svärfar,
Farfar och Gammelfarfar

Veijo Visuri
* 31 maj 1930

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad.
Degerfors 2 mars 2020

ALLI
Leo och Katarina

Isabella och Daniel
Marcus och Sofie

Alfred

Släkt och vänner

Ditt goda hjärta
Ditt ljusa sinne
hos oss skall leva
i tacksamt minne

Begravningen äger rum 
i Degerfors kyrka 

fredag 20 mars kl. 11:30.
Efter akten inbjudes 

till minnesstund. 
Svar om deltagande 

till Skagerstrands 
senast 17 mars. 

0586-404 57
www.skagerstrands.se

V  edakslä rå

M ttirB-ja  B  gre
* 23 d rebmece  1 049   

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

K agokslra  
29 f iraurbe  2  020
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S noksy   hco s  nrabnoksy
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Ö tkäls girv   hco v  ,rennä
s  negnilmasröftsgniP tma

i  agokslraK 
 

D  åp gim retulsmo u
a  rodis all

o  .dnah nid i gim rellåh hc
(  )5:931 .tlasP

B i mur regä negninvarge  
P  agokslraK ,nakryktsgni
f ,00.01.lk sram 72 gader  
f åp gninttäsvarg va tjlö  
K .drågokryk agokslra  
E negninttäsvarg retf  

i dnutssennim llit sedujbn  
i mo ravS .nakryktsgniP  

d  sunoF llit ednagatle
t relle 01435-6850 .le  
k es.sunof@agokslra  

s  .sram 32 tsane
M llit seg nak rovågsenni  

P ed relle nakryktsgni  
f   åp edasivnäh redno
m  es.sunof.rodissenni

Vår älskade

Roland Lätt
* 24 maj 1949

har efter en tids sjukdom
lämnat oss i stor 
sorg och saknad.

Karlskoga 
11 februari 2020

KERSTIN
Camilla och Jim

Linn och Hampus
Sara

Släkt och vänner

Din låga har slocknat
Din kamp är nu över

Din kropp nu funnit vila
Din själ har fått ro

Avsked har tagits.
Tänk gärna på
Cancerfonden.

0586-30118
www.skagerstrands.se

DÖDA.

Sven-Tuve Persson 
Vår arbetskamrat och vän har lämnat oss. 

Vi känner stor sorg och saknad efter en god kamrat 
och högt värderad medarbetare. 

Vårt varma deltagande är med hans närmaste 
i deras stora sorg. 

Arbetskamraterna 
BAE Systems Bofors AB 

FÖDDA.

Välkommen ELLEN Voyce, 
Claras lillasyster. Född 21/2 
kl. 01.37 på Centralsjukhuset 
i Karlstad. Stolta föräldrar 
är Solveig Voyce och Patrik 
Sverkström. Stort tack till 
den fantastiska personalen på 
förlossningen och alla vi mött 
under resans gång. Extra tack 
till Liss på Gripen, Viktoria-
BM Solveig och Gunilla på 
förlossningen.

Fotograf: Privat

GRATTIS.

Grattis Leonora 
Larsson Hellquist
på 2-årsdagen, hon bor i 
Rönningen, Kristinehamn. 
Bamsekramar från farmor 
Elisabeth, farfar Arne och 
hunden Zigge i Karlsdal.

DÖDA.

Har du tid?
Skänk den till oss. 
lions.se/hardutid

BOUPP- 
TECKNING

0586-506 97
Kungsvägen 33

www.nordinsjuristbyra.se

Vi hjälper dig med

MINNESGÅVA
Ring 0200-88 24 00 så hjälper vi dig 

med din gåva till forskningen.
www.hjart-lungfonden.se
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LITTERATUR.  Sofie Sarenbrants bok 
”Skamvrån” är 2020 års vinnare av Stora 
e-bokspriset. Priset delas ut av den digitala 
boktjänsten Nextory, som har kartlagt 
vilka av tjänstens titlar som flest personer 
har läst från början till slut.

”Det är fantastiskt att vinna pris för årets 
mest utlästa titel. Jag är extra glad att just 
’Skamvrån’ har gått hem hos läsarna, efter-

som den belyser viktiga och svåra ämnen 
som psykisk ohälsa och självmord. Stort 
tack till alla som har läst till sista sidan”, 
säger Sofie Sarenbrant, enligt ett press-
meddelande.

Sarenbrant prisas i vuxenkategorin, där 
plats två och tre innehas av ”Broder Jakob” 
av Emelie Schepp respektive ”En bur av 
guld” av Camilla Läckberg.

Sofie Sarenbrant vinner e-bokspris

Sofie Sarenbrants ”Skam-
vrån” vinner 2020 års Stora 
e-bokspriset. 

EKONOMI. Kraven på gott uppförande har faktiskt betalat sig

Priset för godhet 
– 90 miljarder

Den norska fonden, Statens 
pensjonsfond, förvaltar den 
norska statens oljeintäkter. 
Fonden har som princip att 
inte investera i företag som 
säljer vapen, tobak eller kol. 
Och den strategin har kostat 
– fonden förlorade förra året 

omkring 140 miljarder jäm-
fört med om reglerna inte 
hade gällt. Det visar fondens 
senaste årsredovisning.

Men fonden har dessutom 
”uppförandekrav”– en rad 
regler mot aktieköp i bolag 
som bidrar till korruption, 
miljöförstöring eller brott 
mot mänskliga rättigheter. 
De bolagen har också stru-
kits från aktieportföljen.

– Vi menar att företag som 
inte uppfyller kraven inte är 
långsiktigt hållbara och där-
för inte är något för oss att 

investera i, säger fondens 
kommunikationschef Mar-
the Skaar.

Oljefond
Kraven på gott uppförande 
har faktiskt betalat sig. Fon-
dens avkastning har ökat 
med 0,8 procent. Eftersom 
fonden är så stor motsvarar 
den lilla procentsiffran mer 
än 50 miljarder svenska kro-
nor, jämfört med om fonden 
behållit aktierna, räknat från 
2005.

Totalt sett har riktlinjerna 

alltså gett 90 miljarder i för-
lust.

Oljefonden har under 
året haft diskussioner med 
svenska Swedbank efter att 
banken misstänkts utnyttjas 
för penningtvätt för många 
miljoner.

Fasa ut
Under 2019 gjorde fonden 
en usel affär när den sålde 
hälften i sina aktier i elbils-
företaget Tesla just innan 
aktien steg kraftigt, enligt 
redovisningen.

Under året meddelade 
fonden att den dessutom 
skulle börja fasa ut oljebolag 
för att ”minska norska sta-
tens exponering mot olja”.

Fonden bildades 1990 
och har sedan vuxit mycket 
snabbt. Den har investe-

ringar värda över 10  000 
miljarder svenska kronor – 
motsvarande knappt 2 mil-
joner kronor för varje norsk 
medborgare.

Jonas Fredén
TT

Den norska oljefonden 
förlorade förra året 
omkring 90 miljarder 
kronor genom att avstå 
investeringar i vapen, 
kol, tobak och etiskt 
tvivelaktiga bolag. Olja inget för oljefonden. FOTO: CARINA JOHANSEN

VARD 7-19,  LÖRD 9-16, SÖND 10-16 
BROMSGATAN 5, VÅXNÄS, KARLSTAD, 054-18 11 97
Alla priser är jämförda mot rek. priser med reservation för slutförsälj och tryckfel. Gäller t.o.m 8/3.
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VÄGGFÄRG NORDSJÖ 
AMBIANCE SILKEMATT
Vit, 10 liter. 
• Bäst i test
• Avtorkningsbar
• Rekommenderad av Astma  
 och Allergiförbundet.

VÄGGFÄRG NORDSJÖ 
PERFORM + EASY2CLEAN
Vit, 10 liter. 
• Tvättbar
• Långvarigt skydd
• Matt

SPARA
51%

SPARA
50%

SPARA
50%

SPARA
53%

SPARA
53%

719:-

799:-

ORD. PRIS 899:-
REK. PRIS 1461:-

ORD. PRIS 999:-
REK. PRIS 1 670:-

SPARA
52%

VÄGGFÄRG NORDSJÖ 
XTRAMATT
Vit, 10 liter. 
• Helmatt
• Avtorkningsbar
• Låg sidoglans

TAKFÄRG NORDSJÖ  
AMBIANCE SKY
Vit, 10 liter. 
• Helmatt
• Lätt att applicera
• Svanenmärkt

SNICKERIFÄRG NORDSJÖ 
AMBIANCE SUPERFINISH 
HELMATT
Vit, 1 liter.
• Låg sidoglans
• Tålig yta
• Vitare än vit

SNICKERIFÄRG NORDSJÖ 
AMBIANCE SUPERFINISH 
HALVMATT
Vit, 1 liter.
• Hårdare yta
• Vitare än vit

879:-575:-

199:- 199:-

ORD. PRIS 1 099:-
REK. PRIS 1 752:-

ORD. PRIS 719:-
REK. PRIS 1 159:-

ORD. PRIS 249:-
REK. PRIS 422:-

ORD. PRIS 249:-
REK. PRIS 423:-

*Gäller ej Borosan, Decorama och nylanserade kollektioner fr. Boråstapeter och Engblad & Co

KU
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T 
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VD
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! BORÅSTAPETER 
NOCTURNE SPECIAL 
EDITION 7270
Easy Up Tapet

BORÅSTAPETER 
ANNO  
ROSENVINGE 4501
Easy Up Tapet

BORÅSTAPETER  
LINEN SECOND  
EDITION DOVE 4416
Easy Up Tapet

ENGBLAD & CO 
LOUNGE LUXE 
MIRAMAR 6391
Easy Up Tapet

BORÅSTAPETER 
BOROSAN EASY UP 
17 EDEN 33540
Easy Up Tapet

255:- 431:- 239:- 487:- 165:-
ORD. PRIS 319:-
REK. PRIS 449:-

ORD. PRIS  539:-
REK. PRIS  779:-

ORD. PRIS  299:-
REK. PRIS  399:-

ORD. PRIS   609:-
REK. PRIS   879:-

REK. PRIS  265:-

SPARA
43%

SPARA
44%

SPARA
40%

SPARA
45%

SPARA
38%

20% RABATT

SPARA 25% SPARA 15%

25% RABATT
PÅ VÅRA REDAN LÅGA  

PRISER PÅ TAPETER FRÅN

PÅ REK. PRISER PÅ TAPETER FRÅN PÅ REK. PRISER PÅ TAPETER FRÅN

PÅ VÅRA REDAN LÅGA  
PRISER PÅ TAPETER FRÅN

SPARA UPP TILL 44% 
PÅ TAPETER FRÅN KÄNDA VARUMÄRKEN

INOMHUSDAGAR HOS STUVBUTIKEN!
OSLAGBARA ERBJUDANDEN FRÅN KÄNDA VARUMÄRKEN! Gäller t. o. m. 8/3
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LÖRDAG 7 MARS 2020 • VECKA 10 • GRUNDAD 1902 • PRIS: 25 KR 
Tips!

72 13 10

Senaste nyttkarlskoga-kuriren.se

VÄDER • D2 • S40
Halvklart och 0 till 5 plus-
grader. Svag vind.

SPORT • D2 • S21

Heldag med 
innebandy 
i Degerfors

ORDET ÄR FRITT • D1 • S8

”S-Kvinnor krä-
ver att det 

används samma 
krafttag mot mäns 
våld mot kvinnor som 
mot gängvåldet.”
Insändare

HELG • D1 • S14

Kritiska 
röster mot 
Mellolåtar 

Näset fylldes av 
missnöjda ägare
NYHETER. Det var en välfylld strand när de samfällig-
hetsägare som kommunen vill köpa loss mark av hade 
ett möte med lantmäteriet vid Näsets badplats. Av de 
totalt 363 ägare som fått information om mötet var 

uppskattningsvis ett 70-tal på plats. Tongångarna var 
dock både hårda och vassa när lantmäteri och 
kommun fick ta emot åsikter från missnöjda röster.
D1 • S4

 YSandra Sånebo är en av två kvinnor som tidningen vill uppmärksamma på Internationella kvinnodagen som infaller i morgon. Som egen 
företagare i Karlskoga under många år har hon bytt till att vara anställd igen. D1 • S2-3 FOTO: ELLINOR ISAKSSON

NÄRINGSLIV. Internationella kvinnodagen 8 mars

SPORT • D2 • S24

Alexander 
hoppas på 
serieseger

POLITIK • D1 • S6

Avgjord fråga 
börjar på nytt

HELG • D1 • S12–13

20 år sedan 
de vann mello

NYHETER • D1 • S5

Agneta 
Andersson 
i blommor

PROVNINGAR

Smakupplevelsen tema: Gin 25 mars
Läs mer på www.boforshotel.se
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Ordet är fritt
Skriv till ”Ordet är fritt”. Mejla gärna till 
insandare@karlskogatidning.se.  
Faxar gör du på 0586-580 50. Eller skriv till 
Folkets röst, Anders Ersgatan 3, 691 33 Karl-
skoga. Glöm inte att ange namn, adress och 
telefonnummer om du vill ha din insändare 
publicerad. Karlskoga-Kuriren förbehåller sig 
rätten att korta i och redigera insänt material. 

LEDARE. 7 mars 2020

Chefredaktör och  
ansvarig utgivare 
Catarina Lindström  
0586-72 13 30  
catarina.lindstrom@ 
karlskoga-kuriren.se
Nyhetschef: Björn Mildh
Vd: Mikael Rothsten

Försäljningschef:  
Erik Wahlström
Adress: 
Anders Ersgatan 3
691 33 Karlskoga
Bg 715-8652 (annonser)
Bg 106-2082 (övrigt)
Bg 2156-4896 (prenumeration)
Telefon
Växel 0586-72 13 00

Nyhetschefen 0586-72 13 10
Företagsannons 0586-72 13 05
Kundtjänst 0586-72 13 07
Redaktionen, Degerfors
0586-72 13 00
Medborgarg. 8, 693 30,  
Degerfors
E-post: degerfors@ 
karlskoga-kuriren.se,  
fax: 0586-41 401

Efter 17.00 och helger
Nyhetsredaktion 0586-72 13 10
Sportredaktion 0586-72 13 60
Fax och mejl 
Annonsavdelning 0586-564 00
Redaktion 0586-580 50
redaktion@karlskoga-kuriren.se
folketsrost@karlskoga-kuriren.se
sporten@karlskoga-kuriren.se

Företagsannons
annons@karlskoga-kuriren.se
Föreningsmeddelande & 
privat annonsering
privatannons@karlskoga-
kuriren.se
Allt material i Karlskoga Kuriren 
lagras digitalt och tillhandahålls 
i digitala medier och vår arkivda-
tabas. Den som sänder material 

till tidningen anses medge sådan 
digital lagring och publicering. 
Fick du ingen tidning?
Anmäl utebliven tidning på karlsko-
gakuriren.se/kundservice 
Eller via telefon till:
NWT Direkt 010-480 99 00
kl 7-15.30 vardagar, 7-12 lördagar

För dig som är prenumerant på papperstidningen ingår alla våra digitala kanaler, t ex webben och e-tidningen, utan extra kostnad. Aktivera ditt konto på hemsidan. 

Tvingas fly för livet

M
ånga kvinnor 
befinner sig 
på ständig 
flykt hela 
livet. Det kan 

innebära att behöva fly från 
sin bostad, att fly med sina 
barn, eller att fly undan 
hedersvåld. Det kan handla 
om att fly från psykiskt 
och fysiskt våld, att fly från 
ekonomiskt våld, eller att 
försöka fly för livet från sitt 
hemland till ett annat land.

S-Kvinnor kräver att det 
används samma krafttag 
mot mäns våld mot kvinnor 
som mot gängvåldet. Nyli-
gen har regeringen tillsatt 
350 särskilda utredare inom 
Polisen som ska få spets-
kompetens för att stoppa 
mäns våld mot kvinnor. Det 
är ett välkomnat beslut, 
men det finns mycket kvar 
att göra. Alltför många 
kvinnor tvekar att lämna 
en våldsam man på grund 
av rädsla för ännu mer hot 
och våld. Därför måste det 
finna ett tryggt alternativ. 
Det behövs också ett tydligt 
samarbete mellan kom-

muner och kvinnojourer 
som har erfarenhet och 
kompetens på området. 
Kommunerna har ett viktigt 
ansvar för att säkerställa 
att det finns skydd och stöd 
för kvinnorna och barnen, 
såsom skyddande boenden. 
Skulle det uppstå brister 
rörande kompetens och 
ansvar i kommunerna, så 
skulle det kunna får mycket 
allvarliga konsekvenser. Vi 

vet av erfarenhet att bristen 
på kunskap hos myndig-
heter om hedersvåld och 
förtryck kan få förödande 
effekter för unga flickors 
och kvinnors liv och hälsa.

Just nu är mer än 71 
miljoner människor på flykt 
runt om i världen. Många 
av dessa flyktingar är kvin-
nor och barn som flyr från 
svält, våld och förtryck. En 
mindre del av världens alla 

flyktingar når Europa och 
flertalet av dessa befinner 
sig idag i Turkiet. Samtidigt 
nås vi av bilder från Grek-
land där flyktingar trängs 
ihop och tvingas leva under 
icke människovärdiga för-
hållanden. Även på flykt är 
flickor och kvinnor särskilt 
utsatta och löper stor risk 
att utnyttjas sexuellt och bli 
offer för människohandel. 
Flyktingsituationen visar 
att det finns stora brister 
i EUs flyktingpolitik och 
mottagande. S-kvinnor står 
upp för en solidarisk värld 
där asylrätten är central, 
och rätt till permanent up-
pehållstillstånd och famil-
jeåterförening. Det behövs 
ett ökat feministiskt fokus 
i flyktingpolitiken, som 
uppmärksammar kvinnors 
särskilda utsatthet på flykt 
och stärker bedömningar av 
kvinnors skyddsskäl. Ingen 
kvinna ska behöva fly för 
livet, hela livet.

Eva-Lena Jansson
Distriktsordförande 
S-kvinnor Örebro län

JÄMLIKHET. Mäns våld mot kvinnor måste bekämpas lika hårt som gängvåldet

Insändarskribenten kräver krafttag mot mäns våld mot 
kvinnor. FOTO:  HEIKO  JUNGE

MILJÖ. Om Trafikverket 
varit en person, så hade 
hen nog fått läggas in på en 
psykiatrisk klinik. Verket 
tycks nämligen lida av schi-
zofreni: dess olika enheter 
agerar helt motstridigt.

En del av verket, den 
största, agerar utifrån sina 
trafikprognoser. Dessa 
tyder på att dagens utveck-
ling ska fortsätta, dvs att 
biltrafiken ska växa med 
över 30 procent mellan 
2014 och 2040. Då behövs 
ju många nya vägar, tycker 

Trafikverket, och stödjer 
en rad utbyggnadsprojekt 
runtom i landet.

En annan del av verket är 
inriktad på det så kallade 
hänsynsmålet, där hänsyn 
ska tas till klimat, hälsa och 
lokal miljö. Då blir det inte 
alls självklart att bygga ut, 
utan då bör i stället biltrafi-
ken minska med upp till 40 
procent per person för att 
klimatmålen ska kunna nås.

Hur kan det vara så här 
tokigt – varför står inte 
klimatmålen självklart i för-

sta hand? Om vi inte klarar 
att rädda klimatet, då lär ju 
världen bli så förändrad att 
eventuella nya bilvägar inte 

är särskilt meningsfulla.
Här måste politikerna bli 

tydligare, och med kraft 
hävda Sveriges klimatmål. 
Och vi väljare måste ac-
ceptera att biltrafiken ska 
minska. För även om det är 
bekvämt och praktiskt att 
åka bil, så vad är i slutän-
dan viktigast – att ha det 
bekvämt och praktiskt ett 
tag, eller att se till att det 
samhälle vi är vana vid kan 
klara sig in i framtiden?

Ingela Björck

MILJÖ. Politikerna måste bli tydligare

Trafikverket agerar motstridigt

Insändarskribent undrar var 
TRafikverket egentligen vill 
med biltrafiken.
 FOTO:  BERIT ROALD

D
et är en hög nivå för Centerpartiet. Väldigt 
mycket av framgångsförklaringen kan nog 
stavas Annie Lööf. Under hennes ledarskap 
har förvisso partiet dragit sig allt mer ut på de 
liberala flyglarna; en position där det mycket 

sällan finns särskilt många väljare att hämta. Men av de 
som finns - inte minst yngre och utbildade kvinnor i lite 
större städer - har Centern och Annie Lööf räknat in de 
flesta.

Det finns säkert också en motmobiliseringsfaktor här. 
Annie Lööf upplevs som den enda tydliga oppositions-
kraften mot den konservativa tidsandan i allmänhet, mot 
Sverigedemokraterna i synnerhet och med synnerlig syn-
nerlighet mot ett samarbete mellan M och SD.

Demoskopmätningen visar att det är väldigt jämt mellan 
de båda maktblock som finns i riksdagen. Januariavtals-
blocket - där jag räknar in Vänsterpartiets 10 procent av 
den enkla anledningen att regeringen sitter där de sitter 
med sitt avtal eftersom Vänsterpartiet valde att släppa 
fram Stefan Löfven som statsminister - får 49 procent. Op-
positionsblocket med Moderaterna, Sverigedemokraterna 
och Kristdemokraterna får också ihop 49 procent. 

Ingendera av de där regeringsblocken är särskilt stabila 
eller särskilt sannolika när det blir skarpt läge. Vänsterpar-
tiet kommer nog akta sig som för att bränna sig att sätta 
sig i en regering med allt vad det innebär av kompromisser 
och avsteg från de stolta paroller som i vart fall under de 
senaste hundra åren alltid har varit viktigare än verk-
ligheterna för V. Det finns nog anledning att också sätta 
ett stort frågetecken för Sverigedemokraterna som ett 
regeringsparti. Partiet är i stort behov av att då och då göra 
uppvisningar för kärnväljarna. En del av de där uppvis-
ningarna - typ Åkessons flygbladsutdelning vid Greklands 
gräns tidigare i veckan - vore nog minst sagt hårdsmälta 
för vilken underlagsberoende regeringsbildare som helst.

Centerpartiet kan därför förmodligen spela en avgö-
rande roll för även nästa regeringsbildning. Under ytan 
av väl utrerade liberala utrop finns ett mer pragmatiskt 
och resultatinriktat parti som skulle kunna frälsa så väl en 
moderat som en socialdemokratisk statsministerkandidat 
efter nästa val. Då är det dags för Annie Lööf att komma 
med annat än för motparten generande kravlistor som 
tvingar fram ännu en irrationell regeringsbildning. 

Lite liberalism har ingen dött av. Huvudsaken är att 
verkligheterna kommer först.
Widar Andersson
Folkbladet

Räknat in 
de flesta

 YCenterpartiet ligger och guppar på 
sina dryga nio procent i opinionsmät-
ningarna. 9, 4 procent är till exempel 
resultatet i Aftonbladet/Demoskop 
den 6 mars. 
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HYRA. Jag har i dagarna fått veta att kom-
munen vill ha mera betalt i hyra för man 
ska ha ett vinstkrav på Karlskogahem.

Detta kommer göra ca 500 kr per månad 
mer i hyra. Man vill få in 20 miljoner 
årligen. Nu när många kommuner höjer 
skatten så kan Karlskoga kommun slå sig 
på brösten och säga. 

”Vi slipper höja skatten” Med hjälp av 

fattiga pensionärer och andra grupper som 
inte har det bra med pengar.  Är det vinst-
krav man vill ha på kommunala bolag? Då 
ska det vara rätt att man tar ut vinstkrav på 
Kemab med. Så alla i kommunen får betala 
mera. Inte dom som bor i Karlskogahem. 
Men det törs inte kommunen. 

Nej ta bort förslaget genast. Dom sty-
rande kommer förlora massor med röster 

till nästa val på detta. Jag ber dem som fått 
en namninsamlingslapp från hyresgästför-
eningen skriva på den och lämna in den.

Nu har även vintern varit mild. Vilket 
gjort att kommunen sparar massor med 
pengar.

Tony Gustavsson

Skriv på namninsamlingen och lämna in den

Insändarskribent är upprörd över planerade 
hyreshöjningar. FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

JÄMSTÄLLDHET. Sverige behöver reformer

Kvinnor måste 
tjäna mer pengar

JÄMSTÄLLDHET. Sverige 
är ett av världens mest 
jämställda länder, men 
utvecklingen mot ett jäm-
ställt och fritt samhälle har 
stannat av. Nu behövs re-
former för att öka kvinnors 
livsinkomster, sparande 
och ägande. 

Bara då kan Sverige på 
riktigt bli jämställt.  Att 
ha ett jobb att gå till är 
grunden för ett jämställt 
samhälle. Med egen in-
komst kan var och en fatta 
självständiga beslut om sitt 
liv. Att kvinnor fortfarande 
tjänar mindre än män är 
därför en frihetsfråga. Till 
exempel uppger 1 av 5 
kvinnor att hon inte skulle 
ha råd att skilja sig.  En låg 
arbetsinkomst påverkar 
också pensionen. Kvinnor 
har idag 31% lägre pension 
än män. Lägre inkomst 
påverkar även möjlighet 
till sparandet: kvinnor i 
Sverige äger hälften av 
vad män äger och män har 
i snitt 12 000 kr mer i buf-
fertkapital. 

En anledning till att 
kvinnor har läge inkomst 
är att kvinnor fortsatt står 
för mer av det obetalda 
hemarbetet. Av de som väl-
jer att arbeta deltid för att 
vårda barn är 83% kvinnor. 
Rut-reformen är viktig för 
att kvinnor som vill arbeta 
mer ska få avlastning. En 
granskning av RUT-avdra-
get som Riksrevisionen 
genomfört visar att kvinnor 
med barn upp till tre år och 

som anlitar RUT ökar sina 
arbetsinkomster med mel-
lan 5,1% och 16,6%. Det är 
bra, men men mer behöver 
göras. 

Sverige behöver refor-
mer för att öka kvinnors 
livsinkomster, sparande 
och ägande:  - Gör det mer 
lönsamt att arbeta och att 
ha arbetat. Därför vill vi 
fortsätta sänka skatten för 
alla med låga inkomster 
från arbete. Det är rättvist 
och det är bra för jämställd-
heten.  - Bidragstak och 
aktivitetskrav för alla som 
lever med försörjningsstöd. 
Det ska aldrig gå att stapla 
bidrag på varandra så att 
arbete inte lönar sig. Det är 
vår tids stora kvinnofälla. 
Alla med försörjningsstöd 
ska delta i en aktivitet för 
att bli anställningsbar. 
Ingen ska lämnas efter i 
kravlöst bidragsberoende.  
- Bättre information och 
kunskap om ekonomi redan 
i skolan. Information om 
sparande, placeringar och 
pension är viktigare än 
syslöjd år 2020. Det är en 
fråga om frihet och självbe-
stämmande.  Så fortsätter 
vi utvecklingen mot ett 
jämställt Sverige.

Josefin Malmqvist
Ordförande Moderat-
kvinnorna 

Anna Danielsson
Ordförande Moderat-
kvinnorna i Örebro län 

Livets tivoli

DAGENS DIKT. 

Utrymme för nytänkande

N
u har politikerna 
i Hälso- och sjuk-
vårdsnämnden 
beslutat att en 
upphandling av 

förlossningen i Karlskoga är 
enda och snabbaste vägen 
att åter öppna förloss-
ningen. Det är positivt att 
man äntligen sätter ner 
foten. Samtidigt måste det 
ses som ett misslyckande 
att ledningen för ansvarig 
länsklinik inte kunnat han-
terat denna situation på ett 
seriöst sätt.

Vid samma nämndsam-
manträde redovisas ett för-
slag till Regionens framtida 
sjukvårdsorganisation som 
för Karlskoga lasaretts del 
inte innebär några syn-
bara förändringar. Fort-
satt föreslås bl.a. kirurgi, 
anestesi/IVA och kvinno-
kliniken i Karlskoga ligga 
under länskliniker med sina 
ledningsfunktioner centralt 
placerad (Örebro). Dessa 
ledningsfunktioner skall, 
enligt förslaget, ha ”lin-
jeansvar” för klinikerna i 
Karlskoga. Det innebär ”ett 
samlat arbetsgivaransvar 
inklusive arbetsmiljö, eko-
nomi, och vårdverksamhet 
innefattande produktion 
och kvalitet”.

Under hela denna process 
har vi fått höra att förloss-
ningsvård är mycket kom-
plex och kräver fler olika 
specialister för att kunna 
hanteras på ett patientsä-
kert sätt. Att det finns olika 

sätt att organisera verksam-
heten för god och patient-
säker vård har Karlskoga 
Tidning på ett utmärkt sätt 
kunnat visa från sitt besök i 
Värnamo.

Det kan i det här sam-
manhanget påpekas att IVO 
vid senaste sammanträdet, 
angående de redovisningar 
som presenterades för 
förlossningen på Karlskoga 
lasarett, uttryckte följande: 
”det är viktigt att man är 
realistisk med vad man kan 
åstadkomma när det gäller 
att ha adekvata åtgärder 
på plats” för att öppna verk-
samheten igen. Det kan ses 
som en ”kommentar” till 
den önskelista som verk-
samhetschefen presente-
rade. Som sagt, Värnamo 
har visat ett exempel på 
realistiska åtgärder för att 
skapa god patientsäkerhet.

Upphandling av förloss-
ningsvården  När nu beslut 
fattats om att förlossnings-
vården skall handlas upp 

måste detta få följder för 
lasarettets övriga orga-
nisation. Det måste t.ex. 
vara svårt, för att inte säga 
omöjligt för en entrepre-
nör för förlossningsvården 
att bedriva verksamhet 
tillsammans med ledningen 
för en länsklinik som är 
uppenbart fientlig mot för-
lossningsvård i Karlskoga.

Upphandlingen bör ge de 
tänkta aktörer en möjlighet 
att ge sin syn på hur förloss-
ningsvården kan organise-
ras och vilka stödresurser 
Regionen skall bidra med i 
Karlskoga och i Örebro.

Här måste ges utrymme 
för nytänkande.  Föränd-
ringar som gör lasarettet 
till en sammanhållen enhet 
som kan ta det helhets-
ansvar som krävs för den 
verksamhet som bedrivs 
i Karlskoga. Vad har en 
möjlig entreprenör för syn-
punkter och erbjudanden? 
Hur skall dessa på bästa sätt 
tas om hand för att skapa en 
väl fungerande helhetslös-
ning? 

Om detta leder till att 
delar eller hela lasarettet 
handlas upp får framtiden 
utvisa. En fungerande 
helhet är det viktigaste att 
åstadkomma. En organisa-
tion byggs underifrån För 
att inte göra om tidigare 
misstag är det viktigt att 
personalen i Karlskoga 
engageras. En gammal 
god regel är att det är den 
som befinner sig närmast 

kunden, eller som i detta 
fall, patienterna som vet 
vad patienten behöver i 
deras vårdprocess. Sjukvår-
den har trots allt extremt 
välutbildad personal värd 
att lyssna på. Det gäller att 
ta vara på den. För att, i 
detta läge, leda detta arbete 
under Hälso- och sjukvårds-
direktören krävs att en 
lokalt placerad chef tillsätts 
med tydligt ansvar och be-
fogenheter. Uppdraget skall 
vara att driva och utveckla 
Karlskoga lasarett som ett 
akutsjukhus med en kvin-
noklinik inkl. förlossning. I 
detta uppdrag måste ingå 
ett linjeansvar och samlat 
arbetsgivaransvar inklu-
sive arbetsmiljö, ekonomi 
och vårdverksamhet som 
innefattar produktion och 
kvalitet inom hela lasaret-
tet. Med denna plattform 
går det sedan att bygga 
upp organisationen inom 
lasarettet och tillsammans 
med en entreprenör där alla 
nödvändiga resurser på ett 
smidigt sätt kan samverka 
för en hög patientsäkerhet. 
Naturligtvis måste även 
verksamheterna inom USÖ 
utvecklas och anpassas till 
Karlskogas behov.

Som sagt, en organisation 
byggs underifrån.

Alf Rosberg
Talesperson  Föreningen 
Rädda Förlossningen

SJUKVÅRD. En organisation byggs underifrån

Ännu ett inlägg i BB-debat-
ten. FOTO: ROGER GLEISNER

Kvinnor i genomsnitt utför fortfarande en större del av det 
oavlönade arbetet hemma.

Att livet är ett tivoli,
det tror jag, att du vet.
En karusell med glädje, sorg,
också, med ensamhet.
I gungorna, tar vi en sväng,
vi far, åt alla håll.
I dem bjuds vi på vänlighet,
men också, gammalt groll.
På lyckohjulet satsar vi,
i tron, att vinst det ger,
men konstaterar ganska snabbt,
att nitlotterna, var fler.
Å clownerna vi träffar på,
de spexar och står i.
Med skratt och gråt, de möter oss.
De är, precis som vi.
Ja livet det krumbuktar sej,
där mänskan, har sin roll.
I livets stora tivoli,
serveras, dur och moll.
A-M Käll Insändarskribenten ser livet som ett tivoli.



w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

7 MARS

LITTERATUR.  Sofie Sarenbrants bok 
”Skamvrån” är 2020 års vinnare av Stora 
e-bokspriset. Priset delas ut av den digitala 
boktjänsten Nextory, som har kartlagt 
vilka av tjänstens titlar som flest personer 
har läst från början till slut.

”Det är fantastiskt att vinna pris för årets 
mest utlästa titel. Jag är extra glad att just 
’Skamvrån’ har gått hem hos läsarna, efter-

som den belyser viktiga och svåra ämnen 
som psykisk ohälsa och självmord. Stort 
tack till alla som har läst till sista sidan”, 
säger Sofie Sarenbrant, enligt ett press-
meddelande.

Sarenbrant prisas i vuxenkategorin, där 
plats två och tre innehas av ”Broder Jakob” 
av Emelie Schepp respektive ”En bur av 
guld” av Camilla Läckberg.

Sofie Sarenbrant vinner e-bokspris

Sofie Sarenbrants ”Skam-
vrån” vinner 2020 års Stora 
e-bokspriset. 

EKONOMI. Kraven på gott uppförande har faktiskt betalat sig

Priset för godhet 
– 90 miljarder

Den norska fonden, Statens 
pensjonsfond, förvaltar den 
norska statens oljeintäkter. 
Fonden har som princip att 
inte investera i företag som 
säljer vapen, tobak eller kol. 
Och den strategin har kostat 
– fonden förlorade förra året 

omkring 140 miljarder jäm-
fört med om reglerna inte 
hade gällt. Det visar fondens 
senaste årsredovisning.

Men fonden har dessutom 
”uppförandekrav”– en rad 
regler mot aktieköp i bolag 
som bidrar till korruption, 
miljöförstöring eller brott 
mot mänskliga rättigheter. 
De bolagen har också stru-
kits från aktieportföljen.

– Vi menar att företag som 
inte uppfyller kraven inte är 
långsiktigt hållbara och där-
för inte är något för oss att 

investera i, säger fondens 
kommunikationschef Mar-
the Skaar.

Oljefond
Kraven på gott uppförande 
har faktiskt betalat sig. Fon-
dens avkastning har ökat 
med 0,8 procent. Eftersom 
fonden är så stor motsvarar 
den lilla procentsiffran mer 
än 50 miljarder svenska kro-
nor, jämfört med om fonden 
behållit aktierna, räknat från 
2005.

Totalt sett har riktlinjerna 

alltså gett 90 miljarder i för-
lust.

Oljefonden har under 
året haft diskussioner med 
svenska Swedbank efter att 
banken misstänkts utnyttjas 
för penningtvätt för många 
miljoner.

Fasa ut
Under 2019 gjorde fonden 
en usel affär när den sålde 
hälften i sina aktier i elbils-
företaget Tesla just innan 
aktien steg kraftigt, enligt 
redovisningen.

Under året meddelade 
fonden att den dessutom 
skulle börja fasa ut oljebolag 
för att ”minska norska sta-
tens exponering mot olja”.

Fonden bildades 1990 
och har sedan vuxit mycket 
snabbt. Den har investe-

ringar värda över 10  000 
miljarder svenska kronor – 
motsvarande knappt 2 mil-
joner kronor för varje norsk 
medborgare.

Jonas Fredén
TT

Den norska oljefonden 
förlorade förra året 
omkring 90 miljarder 
kronor genom att avstå 
investeringar i vapen, 
kol, tobak och etiskt 
tvivelaktiga bolag. Olja inget för oljefonden. FOTO: CARINA JOHANSEN
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VÄGGFÄRG NORDSJÖ 
AMBIANCE SILKEMATT
Vit, 10 liter. 
• Bäst i test
• Avtorkningsbar
• Rekommenderad av Astma  
 och Allergiförbundet.

VÄGGFÄRG NORDSJÖ 
PERFORM + EASY2CLEAN
Vit, 10 liter. 
• Tvättbar
• Långvarigt skydd
• Matt

SPARA
51%

SPARA
50%

SPARA
50%

SPARA
53%

SPARA
53%

719:-

799:-

ORD. PRIS 899:-
REK. PRIS 1461:-

ORD. PRIS 999:-
REK. PRIS 1 670:-

SPARA
52%

VÄGGFÄRG NORDSJÖ 
XTRAMATT
Vit, 10 liter. 
• Helmatt
• Avtorkningsbar
• Låg sidoglans

TAKFÄRG NORDSJÖ  
AMBIANCE SKY
Vit, 10 liter. 
• Helmatt
• Lätt att applicera
• Svanenmärkt

SNICKERIFÄRG NORDSJÖ 
AMBIANCE SUPERFINISH 
HELMATT
Vit, 1 liter.
• Låg sidoglans
• Tålig yta
• Vitare än vit

SNICKERIFÄRG NORDSJÖ 
AMBIANCE SUPERFINISH 
HALVMATT
Vit, 1 liter.
• Hårdare yta
• Vitare än vit

879:-575:-

199:- 199:-

ORD. PRIS 1 099:-
REK. PRIS 1 752:-

ORD. PRIS 719:-
REK. PRIS 1 159:-

ORD. PRIS 249:-
REK. PRIS 422:-

ORD. PRIS 249:-
REK. PRIS 423:-

*Gäller ej Borosan, Decorama och nylanserade kollektioner fr. Boråstapeter och Engblad & Co
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! BORÅSTAPETER 
NOCTURNE SPECIAL 
EDITION 7270
Easy Up Tapet

BORÅSTAPETER 
ANNO  
ROSENVINGE 4501
Easy Up Tapet

BORÅSTAPETER  
LINEN SECOND  
EDITION DOVE 4416
Easy Up Tapet

ENGBLAD & CO 
LOUNGE LUXE 
MIRAMAR 6391
Easy Up Tapet

BORÅSTAPETER 
BOROSAN EASY UP 
17 EDEN 33540
Easy Up Tapet

255:- 431:- 239:- 487:- 165:-
ORD. PRIS 319:-
REK. PRIS 449:-

ORD. PRIS  539:-
REK. PRIS  779:-

ORD. PRIS  299:-
REK. PRIS  399:-

ORD. PRIS   609:-
REK. PRIS   879:-

REK. PRIS  265:-

SPARA
43%

SPARA
44%

SPARA
40%

SPARA
45%

SPARA
38%

20% RABATT

SPARA 25% SPARA 15%

25% RABATT
PÅ VÅRA REDAN LÅGA  

PRISER PÅ TAPETER FRÅN

PÅ REK. PRISER PÅ TAPETER FRÅN PÅ REK. PRISER PÅ TAPETER FRÅN

PÅ VÅRA REDAN LÅGA  
PRISER PÅ TAPETER FRÅN

SPARA UPP TILL 44% 
PÅ TAPETER FRÅN KÄNDA VARUMÄRKEN

INOMHUSDAGAR HOS STUVBUTIKEN!
OSLAGBARA ERBJUDANDEN FRÅN KÄNDA VARUMÄRKEN! Gäller t. o. m. 8/3
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Sport
I DAG: SPORT S22 • KRYSS S30–31 • EFTERTEXT S32 • RADIO&TV S34

Han skrev 
på för BIK 

– på isen
SPORT • S22

Hon är en entusiastisk och 
drivande kraft i klubben.

Och uppfylls hennes för-
hoppning kommer cirka 
600 åskådare till Stora val-
lahallen.

– Det har blivit publiksuc-
cé då vi gjort liknande sats-
ningar tre gånger tidigare.

När det som alltid handlar 

om fri entré hoppas klubben 
på att många ställer upp och 
sponsrar ändå.

– Hittills har vi fått in runt 
30 000 kronor från företag 
och privatpersoner. Fram-
för allt från privatpersoner 
hoppas vi att det ska bli en 
hel del mer vilket vore vär-
defullt för verksamheten.

På förmiddagen spelar 
först P07–09-laget mot 
Skoghall. Därefter är det 
flicklaget, med tjejer födda 
06–08, som ställs mot Hag-
fors.

I nästa steg är det dags 

för dagens höjdpunkt: da-
mernas avslutningsmatch 
i division 3 mot Hultsberg 
Björkås U.

– Det blir ett intro med DJ, 
speaker och ljusshow med 
våra flickor födda 10–12 
tillsammans med damerna. 
Vid varje hemmamål kom-
mer det sedan att kastas ut 
”målbollar” till publiken.

I första pausen kommer 
knattar, både tjejer och kil-
lar, att ha en uppvisning. I 
andra periodpausen är det 
dags för uppvisning av poj-
karna födda 10–12.

Efter matchen ska dam-
laget firas. Antingen för se-
rieseger och direktavance-
mang till division 2 eller för 
en kvalplats upp till tvåan.

Den intensiva lördagen 
avslutas med att herrlaget 
spelar mot Lusasken. 

Om det blir seger där är 
det definitivt klart att her-
rarna spelar i division 4 även 
nästa säsong.

Tomas Nilsson
0586-72 13 36
tomas.nilsson@
karlskogatidning.se

En heldag med innebandy i Degerfors
Degerfors IBK presente-
rar en heldag med inne-
bandy under lördagen.

– Vi hoppas på fullsatt, 
säger Veronika Törn-
qvist.

Veronika Törnqvist ser fram emot en lördag i innebandyns 
tecken i Stora vallahallen. FOTO: TOMAS NILSSON

INNEBANDY. Degerforstjejerna går garanterat upp i division 2 om laget tar poäng

Julia kan vinna dubbelt

Julia är mycket hoppfull 
när det gäller möjligheterna 
till serieseger. Och det ser 
onekligen lovande ut för 
Degerfors som inför sista 
omgången toppar tabellen 
tre poäng före Filipstad. 
Dessutom har Degerfors 19 
måls bättre målskillnad. 

Degerfors avslutar hem-
ma mot Hultsberg Björkås 
U. Filipstad spelar borta mot 
Lesjöfors. Det är just Hults-
berg Björkås U och Lesjöfors 
som gör upp om tredjeplat-
sen.

Vinnaren i serien går di-
rekt upp medan tvåan och 
trean får kvala till division 2.

– Alla har utvecklats på ett 
bra sätt samtidigt som vi fått 
starka nyförvärv. Vi har bli-
vit bättre och bättre ju mer 
vi har fått spela ihop oss, 
tycker Julia som är 20 år ung.

Svårt för egen del
Däremot tror hon att det blir 
svårare att upprepa förra sä-
songens succé då hon vann 
poängligan i serien efter 
att ha gjort 50 poäng, via 
29 mål och 21 målgivande 
passningar. Detta trots att 
Degerfors då ”bara” slutade 
fyra i serien.

– Jag kommer förstås att 
ge det en chans men det är 
tre riktigt bra spelare som 
jag måste förbi.

Dessutom är hon medve-
ten om att lagkompisen Tyra 
Törnqvist närmat sig hastigt 
sedan hon kom tillbaka till 
Degerfors. Tyra har tre po-
äng upp till Julia.

Inför sista omgången top-

pas poängligan av tre Filip-
stadsspelare med Katrin Sjö-
berg som etta på 42 poäng. 
Julia ligger fyra med sina 40 
poäng (23+17).

– För min egen del har det 
gått helt okej även om det 
fungerade bättre förra sä-
songen. Det gick bättre i bör-
jan av den här säsongen än 
vad det har gjort på slutet.

Att innebandysäsongen 
för Degerforsdamerna är på 
väg mot sitt slut är ett tidigt 
vårtecken. 

Ett annat, som även det i 
högsta grad berör Julia Ols-
son, är att Julias favoritlag 
i hockey Leksand ska kvala 
för att antingen stanna kvar 
i SHL eller gå upp dit.

– Du har väl inget med 

Leksandskoppling på dig 
nu?

Tjoar tränaren Peter Pers-
son, som precis som sina 
tränarkollegor Stefan Rubin 
och Jimmy Edholm gärna in-
flikar kommentarer även när 
de inte är ombedda, då det är 
dags för fotografering.

Nej, inget med Leksands-
koppling men inombords 

är det starka känslor för det 
klassiska Dalalaget.

– Det har alltid varit Lek-
sand för mig. Jag tror på ett 
lyckligt slut den här gången, 
säger hon inför det stundan-
de kvalet.

Familjen ”Hulån”
Det finns annars mycket 
fotboll i hennes familj. Mest 
känd är hennes farbror To-
mas ”Hulån” Olsson som var 
en profil på alla sätt när DIF 
spelade i allsvenskan.

Även hennes äldste far-
bror Roger har DIF-bak-
grund. Både som spelare och 
tränare.

– Min pappa är Jan.
Mellanbrorsan som spe-

lade i DIF som ungdoms- 
och juniorspelare men sedan 
höll till i Kanada BK.

Värdefullt för DIBK
Som yngre spelade även Ju-
lia fotboll.

– Mellan jag var sex och 16, 
berättar hon.

Efter det valde hon inne-
bandyn.

Det har visat sig vara 
värdefullt för Degerfors 
innebandyklubb som på 
lördagseftermiddagen kan 
säkra seriesegern samtidigt 
som Julia ska göra upp om 
förstaplatsen i seriens po-
ängliga.

Tomas Nilsson
0586-72 13 36
tomas.nilsson@
karlskogatidning.se

På lördagseftermidda-
gen har Degerfors damer 
en mycket bra chans 
att säkra seriesegern i 
division 3. Samtidigt kan 
lagets poängdrottning 
Julia Olsson för andra 
året i rad vinna seriens 
poängliga.

 YUnder hela sitt 
innebandyliv har Julia 
Olsson spelat i Deger-
fors. ”Jag fick en 
förfrågan från Lockerud 
Mariestad för ett par år 
sedan men tackade nej 
direkt. Det är här jag vill 
vara”, säger hon.  

 FOTO: TOMAS NILSSON
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INNEBANDY. KIB har tagit 
sju raka segrar efter nyår, 
de två senaste mot topp-
konkurrenterna Skattkärr 
och Filipstad (7–6 respek-
tive 8–6). Enda problemet 
för Karlskogalaget är att 
ettan Karlstad IBF Ungdom 
har tagit tio raka.

Det innebär att tabelltre-
an KIB har sex poäng upp 
till Karlstad U med just sex 
poäng kvar att spela om. 
Karlstad U ligger dessutom 
hela 45 plusmål ”före”. 

KIB tar emot bottenlaget 
Örnen på lördagen. Däref-
ter möts tvåan Skattkärr 

och ettan Karlstad U på 
onsdag. Skattkärr har sex 
poäng och 31 plusmål upp 
inför seriefinalen. Det inne-
bär att Karlstad U säkrar 
seriesegern även i teorin 
vid åtminstone en poäng.

Då spelar inte resultatet 
mellan Karlstad U och KIB 

i sista omgången någon roll. 
Seriesegraren går rakt 

upp i division 1 medan 
andraplatsen endast är av 
akademisk betydelse.

KIB åkte ur division 1 
2017–2018. Förra säsongen 
blev det en fjärdeplats i 
division 2 Värmland.

Så stort mirakel behöver KIB för att vinna serien

Berglund tvingades avbryta 
onsdagens match mot Karls-
krona redan i första perio-
den på grund av en tackling.

– Jag vek undan och stod i 
stort sett på ett ben. Jag gick 
åt sidan och han träffade be-
net, som böjde sig inåt. Det 
var ingen jätteful tackling, 
men han träffade där jag var 
sårbar, säger forwarden.

Karlskogasonen kastade 
kryckorna innan han åkte 
till Nobelhallen för att stötta 
lagkamraterna mot Modo, 
men fredagen blev trots det 
en dyster dag.

Röntgensvaret visade 
nämligen en knäskada som 
tvingar honom till vila i åt-
minstone två veckor.

Berglund kommer där-
med att missa slutspelsse-
rien, som inleds på onsdag.

Rivjärnet kan, i bästa fall, 
vara tillbaka till nästa kval-
steg. Om BIK vinner slut-
spelsserien spelar laget för-
sta matchen i det kvalsteget, 
det andra av tre för att gå 

upp i SHL, 21 mars.
– Klart det är töligt. Man 

har gått runt och väntat på 
det här i en månad nu. Jag 
skulle skita i 52 omgångar 
om jag bara fick vara med och 
spela i kvalet, säger Berglund.

– Men det går inte påverka 
så mycket, det är som det är. 
Jag får köra på med mitt nu, 
”pusha” grabbarna och hop-
pas att vi spelar så länge som 
möjligt. Så att jag får vara 

Carl Berglund missar slut spelsserien
Carl Berglund blir borta 
i åtminstone två veckor 
på grund av en knäskada. 
Han kommer därmed 
inte att kunna hjälpa sitt 
BIK i slutspelsserien.

– Klart det är värde-
löst, säger trotjänaren.

ISHOCKEY. På onsdag börjar slutspelsserien som nästa steg på vägen mot SHL

Han syftar då i första hand 
på vad som precis hänt i No-
belhallen. 

Men det gäller även jak-
ten på poängrekordet från 
säsongen 2011–2012. BIK 
spelade då in 99 poäng som 
trea bakom Örebro och Lek-
sand. Naturligtvis var siktet 
inför avslutningsmatchen 
inställt på att nå upp till eller 
passera drömgränsen 100 
poäng. Nu stannar laget på 
98 poäng – som tabellfyra.

Tre ramträffar
Annars kunde fredagens 
match mer eller mindre ha 
varit avgjord efter första pe-
rioden.

– Vi gjorde det riktigt bra 
på alla sätt med bland an-
nat tre ramträffar, säger 
Schoultz.

I mitten av perioden tog 
BIK ledningen genom Filip 
Cederqvist. Modospelarna 
kunde ha varit nöjda med 

ett ettmålsunderläge efter 
första perioden. Nu stod 
det oavgjort sedan det bli-
vit utjämnat i slutet genom 
Patrik Klarkvist i numerärt 
överläge.

– I andra blev det sämre 
från vår sida. I stället för att 
få ner puckarna djupt bör-
jade vi tappa och fick spel-
vändningar mot oss. Då var 
det vi som fick jaga i stället 
och hamnade ”på rygg” på 
Modospelarna, kommente-
rar Schoultz.

Hans lag tog ändå ledning-
en genom Fredrik Forsberg. 
”Foppa” vinner därmed 
BIK:s interna poängliga på 
53 poäng. Lika många för Tor 
Immo. Forsberg kommer 
före genom fler gjorda mål. 
Modo utjämnade bara 36 
sekunder senare när Adam 
Adam Tambellini slog till. 
I mittenakten var det Örn-
sköldsvikslaget som låg 
närmast ytterligare ett mål.

Det mål som visade sig bli 
matchavgörande kom efter 
3.45, exakt 20 minuter efter 
2–2, på en styrning från Kalle 
Jellvert som ställde Tim Juel 
utan chans. BIK försökte få 
till en kvittering. I stället 
kom ett fjärde mål för Modo 
i tom kasse. Jonathan Johns-
son gjorde det i slutminuten.

Kvitteringschanser
– Vi hade chanser i tredje, 
konstaterar Schoultz som 
förstås hade önskat gå in 
i slutspelsserien med fyra 
raka segrar.

BIK visade ändå att laget i 
högsta grad kan utmana ett 
så starkt lag som Modo.

– Nu är det bara att ladda 
om och ta sikte på slutspels-

serien, säger Schoultz.
Först väntar en ledig helg 

från den gemensamma trä-
ningen för spelarna, innan 
laget på tisdag åker norrut 
för onsdagens match i Tim-
rå.

BIK har förlorat de två ti-
digare matcherna den här 
säsongen mot Timrå.

Men nu jagas revansch. 
För såväl dessa nederlag 
som för förlusten mot Modo 
och det därmed uteblivna 
poängrekordet i allsvens-
kan.

Tomas Nilsson
0586-72 13 36
tomas.nilsson@
karlskogatidning.se

 YEfter första perioden såg möjlighe-
terna för BIK Karlskoga mycket goda 
ut. Både att vinna mot Modo och slå 
sitt poängrekord i hockeyallsvenskan.

– Det känns surt och lite snopet då 
vi var så nära, säger Johan Schoultz i 
tränarstaben efter 2–4-förlusten mot 
Modo.

Snöpligt när BIK 
missade rekord

BIK–Modo 2–4

(1–1, 1–1, 0–2)
Första perioden: 1–0 (9.35) Filip Cederqvist (Tor Immo), 1–1 
(18.40) Patrik Karlkvist (Jonathan Johnsson, Adam Tambel-
lini) spel fem mot fyra.
Andra perioden: 2–1 (3.09) Fredrik Forsberg (Linus Karls-
son, Wilhelm Westlund) spel fem mot fyra, 2–2 (3.45) Adam 
Tambellini (Jonathan Johnsson, Patrik Karlkvist).
Tredje perioden: 2–3 (3.45) Kalle Jellvert (Linus Pettersson, 
Mattias Norlinder), 2–4 (19.13) Jonathan Johnsson.
Skott: 25–26 (11–8, 5–10, 9–8).
Utvisningar, BIK: 5x2. Modo: 6x2.
Domare: Anders Sandahl, Filipstad, och Daniel Eriksson, 
Leksand.
Publik: 2 643.

Det var första gången som 
BIK bjöd publiken på den 
extra kryddan, att en spe-
lare blir klar för en fortsätt-
ning inför ögonen på alla 
supportrar.

– Vi tyckte att det kunde 
vara roligt att göra något 
extra när en populär spelare 
som ”Daggen” ska spela vi-
dare här, säger marknads-
chefen Jakob Bengtzén.

Lätt beslut
För ”Daggens” del var det 
ett lätt beslut att ta då klubb- 
och sportchefen Torsten 
Yngveson, som uppskattar 
centerns kvaliteter både på 
och utanför isen, ville skriva 
ett nytt avtal.

– Det var verkligen ingen 
tvekan. Ju äldre jag blir desto 
roligare är det att spela i BIK. 
Det är det roligaste man kan 
göra i livet, att spela i BIK, 
tycker ”Daggen” som har 
spelat nästan 500 matcher 
i allsvenskan och i kval till 
SHL med sin moderklubb.

”Bättre rustade”
Hans lag slutar fyra i hock-
eyallsvenskan, vilket är en 
placering bättre än förra 
säsongen. Då kom BIK trea 
i slutspelsserien utan chans 
att hota de bästa lagen: sju 
poäng efter ettan Leksand 
och sex efter andraplace-

rade Västerås.
– Det känns som att vi är 

bättre rustade nu, att vi har 
en bättre grund att stå på. 
Vi slår ur underläge även i 
år men jag har en riktigt bra 
känsla inför slutspelsserien, 
kommenterar ”Daggen” Er-
iksson.

Dröm om SHL
Han grundar det dels på att 
laget under säsongen va-
rit mycket målfarligt, bara 
Modo har gjort fler mål i 
hockeyallsvenskan.

– Och dels på att vi den se-
naste tiden fått mycket bra 
ordning även på försvars-
spelet.

Så hans dröm att gå upp 
i SHL med BIK är definitivt 
”levande” inför den stun-
dande slutspelsserien  där 
sex lag kämpar om en plats 
till play off inför SHL-kvalet.

Tomas Nilsson
0586-72 13 36
tomas.nilsson@
karlskogatidning.se

Innan nedsläpp mellan 
BIK Karlskoga och Modo 
var det utlovat en över-
raskning till publiken. 
Den visade sig vara att 
lagkaptenen och centern 
Mikael ”Daggen” Eriks-
son, 33 år, skrev ett nytt 
ettårsavtal på isen.

Lagkaptenen ”Daggen” och klubbchefen Torsten Yngveson 
skakar hand efter påskrifterna. FOTO: DENNIS PAVLOVIC

Överraskning 
till publiken

ROLIGASTE  
I LIVET

”Det var 
verkligen 

ingen tvekan. Ju 
äldre jag blir desto 
roligare är det att 
spela i BIK. Det är 
det roligaste man 
kan göra i livet, att 
spela i BIK.”
Mikael ”Daggen” Eriksson.

Sport
KONTAKTA OSS!  TOMAS NILSSON 0586-72 13 36
FREDRIK NARVELID 0586-72 13 40
DENNIS PAVLOVIC 0586-72 13 31
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51
poäng har Färjestads po-
ängligaledare Marcus ”Lil-
liz” Nilsson nu gjort i SHL.

VOLLEYBOLL. Med fem 
segrar på sex matcher såg 
Degerfors Volley Orion ut 
att vara på god väg mot en 
”great escape”, en resa från 
cementerad jumbo till en 
slutplacering ovanför kval-
strecket i division 1 södra.

Förra söndagens omdis-

kuterade förlust mot Ljung-
by, Orionspelarna kände sig 
bortdömda i tre avgörande 
bollar varav en var match-
bollen, försvårade dock den 
chansen avsevärt.

Sex lag är indragna i 
bottenstriden åtminstone 
teoretiskt:

6) Veddige Varberg, 23 
poäng på 18 matcher.

7) Svedala B, 21 poäng på 
16 matcher.

8) Kronan, 20 poäng på 
15 matcher.

9) Degerfors Volley 
Orion, 16 poäng på 17 
matcher.

10) Falkenberg, 14 poäng 
på 18 matcher.

11) Karlstad, 9 poäng på 
16 matcher.

Tian och elvan degrade-
ras till division 2. Nian, just 
nu Orion, tvingas kvala. 
Orion spelar två matcher i 
helgen, borta mot Svedala 

B på lördag innan Kronan 
kommer till Vallahallen på 
söndag, och behöver av allt 
att döma två segrar för att 
kunna undvika kval.

Efter helgens två viktiga 
matcher avslutar Orion se-
riespelet hemma mot tvåan 
RIG Falköping 21 mars.

Två segrar krävs om Degerfors Volley Orion ska undvika kval

Carl Berglund missar slut spelsserien

med på slutet. 
I första perioden visade 

BIK upp en nivå som skulle 
räcka långt i slutspelsserien. 
BIK hade, bland andra far-
liga chanser, tre ramträffar 

men Modo fick med sig 1–1 
och vann till slut med 4–2.

– Det hade kunnat stå 5–0. 
Jag hoppas vi kan spela så.

Dennis Pavlovic
BIK tvingas klara sig utan Carl Berglund, en av sina största 
pådrivare, i de fem matcherna i slutspelsserien. FOTO: ARKIV 

KNÄSKADA

”Jag tar mig runt utan kryckor, 
det är mycket bättre. Men det 

är långt ut dit.”
Carl Berglund pratar och pekar mot isen

Så spelas slutspelsserien
ISHOCKEY. BIK Karlskoga inleder slutspelsserien på ons-
dag med bortamatch mot Timrå.

Laget spelar därefter hemma på fredag mot Västerås och 
hemma på söndag mot Västervik 

Tisdagen därpå är det bortamöte med Södertälje innan 
BIK sätter punkt för slutspelsserien på torsdagskvällen 
med hemmamatch mot Vita Hästen.

Timrå börjar slutspelsserien med tre poäng, BIK startar 
med två och Västerås inleder med en. Övriga har noll 
poäng.

Vinnaren i slutspelsserien går till play till SHL-kvalet. 
Där väntar förloraren i hockeyallsvenska finalen, över fem 
matcher, mellan Björklöven och Modo. Det är bäst av tre 
matcher som gäller i play off.

Vinnaren i slutspelsserien möter jumbon i SHL i bäst av 
sju matcher. Vinnaren i play möter nästjumbon i SHL i bäst 
av sju matcher.

ISHOCKEY. På onsdag börjar slutspelsserien som nästa steg på vägen mot SHL

Tim Juel och kompisarna i BIK deppade efter förlusten mot Modo, som genom vinsten i Nobelhallen säkrade en plats i hockeyallsvenska finalen. FOTO: TOBIAS ERIKSSON / FRILANSFOTOGRAFERNA

HOCKEYALLSVENSKAN
Tingsryd–Västerås 2–4
AIK–Karlskrona 4–0
Västervik–Södertälje 3–0
Björklöven–Mora 6–4
Bik Karlskoga–Modo 2–4
Vita Hästen–Almtuna 4–0
Kristianstad–Timrå 3–4 E förl
Björklöven 52 36 8 8 179– 94 121
Modo 52 35 5 12 205– 130 111

Timrå 52 29 12 11 178– 116 107
Bik Karlskoga 52 28 10 14 191– 144 98
Västerås 52 22 13 17 150– 142 84
Vita Hästen 52 20 13 19 145– 131 81
Södertälje 52 19 15 18 155– 150 81
Västervik 52 16 13 23 121– 151 68

Mora 52 14 14 24 130– 166 64
Tingsryd 52 12 16 24 128– 156 62
Karlskrona 52 14 12 26 116– 158 60
Almtuna 52 13 14 25 126– 163 59

Kristianstad 52 13 11 28 128– 166 55
AIK 52 10 10 32 97– 182 41

Lag 1 och 2 möts i hockeyallsvenska 
finalen.
Lag 3–8 spelar vidare i slutspelsserien.
Lag 9–12 spelar i allsvenskan nästa 
säsong.
Lag 13 och 14 kvalar för fortsatt 
allsvenskt spel.
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HOCKEYALLSVENSKAN

MORA

ALMTUNA KARLSKOGA

KARLSKRONA MODOKRISTIANSTAD

BJÖRKLÖVENAIK

VITA HÄSTENSÖDERTÄLJE TINGSRYDTIMRÅ

VÄSTERVIK VÄSTERÅS

ISHOCKEY. BIK Karlsko-
gas J20-lag har skaffat sig 
bra förutsättningar att gå 
vidare till det andra steget, 
av fyra, i play off till super-
elit – landets högsta liga för 
J20-lag.

I onsdags vann nämligen 
BIK med 4–0 borta mot 

Hudiksvall efter att ha 
dominerat matchen och 
vunnit skotten med 56–13.

– Visst var vi bättre men 
det stod ändå bara 2–0 tills 
mitten av tredje perioden. 
Om Hudiksvall reducerat 
hade det kunnat bli spän-
nande till slut, säger Martin 

Englund som är en av 
tränarna för det segerrika 
J20-laget.

Alltså; ingenting är givet 
inför lördagens match i 
Nobelhallen utan det krävs 
stenhårt jobb och ödmjuk-
het.

Om BIK motsvarar sitt 

favoritskap och vinner är 
laget klart för nästa runda i 
play off. Vinner i stället Hu-
diksvall kommer lagen att 
mötas igen i Nobelhallen på 
söndagen, i en avgörande 
match.

Det lag som vinner mel-
lan BIK och Hudiksvall 

kommer därefter att få ta 
sig an vinnande lag mel-
lan Grums och Borlänge. 
Grums leder den match-
serien med 1–0 efter seger 
med 3–2 i Borlänge i ons-
dags. Nu har Grums precis 
som BIK två möjligheter att 
avgöra hemma.

J20-laget har två chanser att säkra avancemang i play off

Men snart började han få upp 
förhoppningar, vilket visade 
sig vara motiverat.

BIK kom tvåa i grundse-
rien, J18 elit västra, och gick 
med säker marginal som 
ett av fem lag vidare till all-
svenskt spel efter jul.

– När vi tidigt i allsvenskan 
först slog Frölunda borta 
och dagen därpå vann i Jön-
köping mot HV71 efter 5–1 
i sista perioden började jag 
hoppas att det skulle gå bra 
även i allsvenskan.

Framgångarna har fortsatt 

för laget som med stor säker-
het, även om laget inte slår 
Linköping både borta på lör-
dag och hemma på söndag, 
slutar bland de fyra bästa i 
serien.

Det innebär i så fall att BIK 
får stå över 16-delsfinalen i 
SM-slutspelet och gå direkt 
in i åttondelsfinalen.

Hur långt kan ni gå?
– Vi kan gå hela vägen, svarar 
Josefson.

Med tanke på att han an-
nars gör intryck av att vara 
allt annat än en kille av stora 
ord understryker det att det 
kan bli en rolig fortsättning 
på säsongen för BIK:s J18-
lag.

Förra säsongen missade 
killarna allsvenskan med 

minsta möjliga marginal: 
samma poäng som det lag 
som kom femma, exakt 
samma målskillnad men BIK 
gick inte vidare med anled-
ning av inbördes möten.

Oförglömligt
Då kom laget tillbaka starkt, 
vann sin fortsättningsserie 
och skakade Luleå i 16-dels-
finalen i slutspelet.

– Det kommer jag aldrig 
att glömma, säger han.

Luleå avgjorde den tredje 
och avgörande matchen i 
förlängning – efter att BIK i 
anfallet innan haft en stolp-
träff.

– Ändå var det fantastiskt 
roligt med de där match-
erna.

I texterna efter BIK:s J18-
lags matcher är det ofta an-
dra spelare som får mer upp-
märksamhet än Alexander 
Josefson, hans lagkompisar 
som gör mål eller passar till 
mål.

– Jag är i första hand en 
lagspelare, tycker han själv.

Vet du vad jag sade om dig 
innan du kom?

Undrar tränaren Robert 
Lilja.

Det vet inte Alexander.

”Hårt jobbande center”
– En hårt jobbande center, 
säger Lilja som har använt 
och kommer att använda 
Josefson i både powerplay 
och boxplay.

Just hårt jobbande spe-

lare, oavsett position, är en 
utmärkt kombination med 
profilerna som gör de flesta 
målen och därmed många 
gånger får störst individuell 
uppmärksamhet utifrån.

Det är den mixen som 
bidrar till att skapa ett vin-
nande lag. Som BIK:s J18-lag 
verkligen blivit.

Tomas Nilsson
0586-72 13 36
tomas.nilsson@
karlskogatidning.se

Fotnot: Det finns även 
en J18 allsvenskan norra 
som precis som J18 all-
svenskan södra består av 
tio lag. 

ISHOCKEY. En hårt jobbande center i BIK:s yngsta juniorlag

Alexanders lag kan vinna  
landets högsta J18-serie

 YBIK Karlskoga kan den här helgen 
vinna landets högsta serie: J18 all-
svenskan södra. I så fall måste BIK 
vinna både borta på lördag och 
hemma på söndag mot serieledande 
Linköping HC.

– Det här trodde jag inte innan 
säsongen, säger centern Alexander 
Josefson, 17 år.

 YDet blir mycket hockey i 
Alexander Josefsons liv då han vid 
sidan av spel i BIK:s J18-lag även går 
på Karlskogaklubbens hockeygym-
nasium. FOTO: TOMAS NILSSON
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ISHOCKEY. Seriesegern följdes upp med finalseger hemma i Nobelhallen

BIK:s 14-årslag vann DM

Från BIK:s sida sammanfat-
tas finalen så här, i en rap-
port till tidningen:

”Det var ett riktig taggat 
BIK som kom ut till match-
en och som skapade tre–fyra 
riktigt bra lägen utan att 
göra mål. I stället tog FBK 
ledningen genom Jack Berg-
lund. Men bytet efter kvit-
terade BIK genom Gabriel 
Jansson, assisterad av Filip 
Östlund. BIK gjorde sedan 
både 2–1 och 3–1, båda målen 
av Douglas Sättermann utan 
assist. Men innan periodens 
slut hade FBK kvitterat till 
3–3 genom Hjalmar Johans-
son och Anton Lindahl. 4.59 
in i andra perioden tog BIK 
ledningen med 4–3 genom 
Gabriel Jansson vilket också 
blir slutresultatet. Lite dar-
rigt mot slutet blev det men 
BIK vann välförtjänt. Skot-
ten: 26–9 till BIK. Hela laget 
förtjänar extra beröm för en 
kanoninsats”.

Serieseger – också
BIK:s 14-årslag fortsätter 
därmed att nå bra resultat. 

Nyligen säkrade spelarna 
seriesegern i U14 division 1 i 
Värmland.

Tomas Nilsson
0586-72 13 36
tomas.nilsson@
karlskogatidning.se

BIK Karlskogas 14-årslag 
vann på torsdagskvällen 
DM-finalen hemma i No-
belhallen mot Färjestad 
med 4–3.

Distriktsmästarna! Övre raden från vänster: Malte Pihlström, Sebastian Becker, Viggo Fridén, Viktor Klockervold, Filip Östlund, Carl Köllerstam, Filip 
Holgersson, Tim Möllberg, Max Viking och Johannes Reinholdsson. Nedre från vänster: Isak Granquist, Douglas Sättermann, Marcelo Ribeiro, Gabriel 
Jansson, Love Axelsson och Lukas Niskakoski. Liggande från vänster: David Karlsson och Felix Järlesjö.  FOTO: BIK KARLSKOGA

BORDTENNIS. Under lör-
dagen avslutar Björkborns 
GoIF division 3-säsongen 
med två matcher i Arvika. 
I det sista sammandraget 
ställs Karlskogaklubben 
mot hemmaklubben Bortan 
som ligger femma i serien 
med elva poäng. Björkborn 

avslutar med match mot 
fjärdeplacerade Kristine-
hamn B.

Både Kristinehamn B, 
som tagit 13 poäng, och 
Björkborn, med 15 poäng, 
kan bli tvåa i serien. Den 
åtråvärda placeringen har 
nu Safir B1 som under lör-

dagen möter nästjumbon 
Aga och och Storå, som lig-
ger en placering före Aga.

– Det blir lika enkelt som 
att stjäla godis från barn. 
Nej, allvarligt talat blir det 
jättetufft, säger Mikael 
Nilsson i Björkborns lag.

Björkborn saknar tre 

spelare: Kent Andersson, 
Magnus Adolfsson och 
Claes Widlund. Truppen 
består den här gången av 
Eje Funke, Stefan Karlsson, 
Tobias Skoog och Mikael 
Nilsson.

Skoghall vinner serien 
och går direkt upp.

Björkborn jagar en kvalplats upp till division 2Tio
matcher har HC Flyers framför sig i kvalet till ishockeyns divi-
sion 1. På söndags inleds kvalet borta mot Orsa. Flyers gick till 
kval via 2–0 i matcher mot Valbo. Även Orsa gick till kvalet via 
play off. Orsa besegrade Kil med 2–0. I kvalet ingår även Ma-
lung och Surahammar från division 1 samt division 2-vinnarna 
Hallstahammar och Munkfors. Ettan och tvåan till division 1.

Det är Divisionsforeningen, 

Danmarks motsvarighet 
till Svensk Elitfotboll (Sef), 
som meddelar att samtliga 
matcher i landets två högsta 
ligor tills vidare kommer att 
spelas utan publik, enligt 
danska nyhetsbyrån Ritzau.

Tidigare under dagen 
gick storklubben FC Köpen-
hamn, med de svenska spe-
larna Karl-Johan Johnsson, 
Sotirios Papagiannopoulos 
och Pierre Bengtsson, ut 

med att lagets kommande 
matcher kommer att spelas 
inför tomma läktare till följd 
av virusspridningen.

Den danska regeringen har 
kommunicerat riktlinjer för 
att minska spridningen av 
coronaviruset – en av dem är 
att ställa in eller skjuta upp 
evenemang som lockar fler 
än 1 000 åskådare.

”Vi kör därför våra match-
er som planerat, men utan 

åskådare”, skriver FCK på 
sin hemsida och fortsätter:

”Hittills påverkar det våra 
schemalagda matcher i mars 
hemma mot AC Horsens, Is-
tanbul Basaksehir (Europa 
League) och Randers FC och 
bortamatchen mot Lyngby”.

Rekommendationerna 
gäller åtminstone till slutet 
av mars – och riktar sig inte 
bara till fotbollsevenemang. 
Även det danska idrottsför-

bundet (DIF) uppmanar alla 
klubbar att följa ansvariga 
myndigheters riktlinjer.

I ett uttalande meddelar 
det danska idrottsförbun-
dets direktör Morten Møl-
holm Hansen att deras upp-
gift blir att informera och 
hjälpa idrottsföreningarna 
med arbetet hur de ska för-
hålla sig till coronaviruset.

– Vi kommer att följa myn-
digheters rekommendatio-

ner och uppmuntra våra för-
eningar och klubbar som har 
evenemang med över 1 000 
besökare att antingen ställa 
in eller genomföra dem utan 
publik, säger Morten Møl-
holm Hansen, enligt Ritzau.

Tidigare i veckan med-
delade fotbollsklubbarna 
Brøndby och Lyngby att de-
lar av deras spelartrupp och 
personal isolerats. (TT) 

FOTBOLL. Agerar på grund av spridningen av coronaviruset

Stopp för fotbollspublik i Danmark
Spridningen av corona-
viruset får idrotts-Dan-
mark att agera. Regering-
en uppmanar att ställa 
in alla evenemang med 
fler än 1 000 åskådare – 
och nu står det klart att 
samtliga matcher i de två 
högsta fotbollsdivisio-
nerna kommer att spelas 
utan publik.
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Rivaliteten mellan senior-
lagen i Karlskoga har, som 
konstaterat, varit stor ge-
nom åren.

Liam Larsson (KSK P04), 

Simon Becker (KB P04), 
Zacke Lundqvist (KB som 
moderklubb, men kommer 
från Degerfors IF P04), Se-
bastian Andersson (KB P05) 
och Ozzian Lagerqvist (Brå-
ten P05) berättar att derbyna 
har varit prestigefyllda även 
på ungdomssidan.

Liam Larsson (KSK) och 
Simon Becker (KB) har mött 
varandra en hel del.

– Det har alltid varit en 

form av derby mot KSK, lite 
extra roligt att vinna, säger 
Simon Becker.

Var det oftast ni som 
vann..?

– Du kan vara ärlig, säger 
Liam med ett leende.

– Sanningen nu, säger 
Zacke och skrattar.

Simon Becker funderar en 
stund innan han svarar:

– Vi vann för det mesta, 
men de vann väl någon 

gång...
Sebastian Andersson (KB) 

och Ozzian Lagerqvist (Brå-
ten) har, i sin tur, spelat P05-
matcher mot varandra.

Ozzians tidigare lag, Brå-
ten P05, avslutade precis 
som många av de andra la-
gen som har ”flyttats över” 
till Karlskoga Ungdom förra 
säsongen med en trupp som 
var på gränsen sett till anta-
let spelare.

Ozzian konstaterar redan 
nu att Karlskoga Ungdom 
har inneburit ett lyft för 
hans fotbollsspelande.

– Vi har varit så få i Brå-
ten. På träningarna har vi 
varit sex–sju som minst, tio 
ibland. Nu har vi några att 
träna med, säger han.

– Det här är bra, tillägger 
Liam Larsson och får med-
håll av sina nya lagkamrater.

Spelarna från de tre sam-

arbetsklubbarna går över 
till Karlskoga Ungdom inför 
säsongen de fyller 15. 

Målet är att de därefter ska 
få en bra och rolig utbildning 
fram till det är dags att börja 
spela seniorfotboll.

Tanken är att spelarna den 
dagen helt enkelt väljer seni-
orlag efter ambitionsnivå. 

Dennis Pavlovic
0586-72 13 31

KB, KSK och Bråten har 
samlat en stor del av sina 
ungdomar i Karlskoga 
Ungdom. Spelarna kan 
redan nu konstatera att 
den nya föreningen har 
inneburit ett lyft.

FOTBOLL. ”Vi har varit så få i Bråten – nu har vi några att träna med”

Redan starkare tillsammans
Daniel Folkesson (orange, tidigare KB Karlskoga P04) och Liam Larsson (tidigare Karlskoga SK P04) i närkamp: ”Det här är bra”, säger Liam Larsson om Karlskoga Ungdom-initiativet.  

 FOTO: DENNIS PAVLOVIC

Björkborns GoIF dominera-
de, bland andra framgång-
ar, totalt i P14 när Kristine-
markspoolen avgjordes den 
gångna helgen.

31 spelare deltog i klassen 

och när det var dags för se-
mifinaler kom samtliga fyra 
kvarvarande spelare från 
Björkborn.

Johan Lundström bese-
grade storlöftet Albin Björk, 
som har två år kvar i P14, i 
raka set. Hugo Ärlandsback 
vann den andra ”kompis-
semifinalen” med 3–1 mot 
Hannes Tikkanen. 

Den efterföljande finalen 
blev en stenhård historia. 

Johan Lundström tog till slut 
guldet tack vare 11–8 i femte 
och avgörande set.

Värt att notera är att Karl-
skogaklubbens två andra 
P14-spelare, Lukas Stein och 
Theo Hedengren, tog sig till 
kvartsfinal.

Björkborntruppen lämna-
de Kristinehamn med ytter-
ligare fyra medaljer (Hannes 
Tikkanen och Albin Björk de-
lade bronset i P14):

 • Emilia Andersson var, 
som topprankad i hela 
Värmland, storfavorit i F14 
och gick inte att stoppa. 
Klubbkompisen Lova Dahl 
försökte, men blev fyra.

 • P11-killen Filip Trihn 
tog brons i A-slutspelet, en 
mycket imponerande debut 
då så många som 25 spelare 
ställde upp i klassen.

 • Hans klubbkompis Vin-
cent Elfström storspelade 

sig fram till finalen i samma 
klass, men föll där i raka set.

 • Senioren Stefan Karls-
son tog brons i klassen max 1 
400 poäng i konkurrens med 
21 andra deltagare.

”Alla spelare i Björkborn 
svarade för en bra insats 
med många fina individuella 
resultat”, skriver klubben i 
ett mejl.

Dennis Pavlovic

BORDTENNIS. Johan Lundström besegrade klubbkompisen Hugo Ärlandsback i P14-finalen och Emilia Andersson vann F14-klassen

Björkborntruppen tog åtta medaljer
Björkborn ställde upp 
med 15 spelare i Kristine-
markspoolen och målet 
var att nå två finaler. 
Klubben nådde så många 
som fem och vann två.

Björkborn tog guld, silver 
och brons i P14.  FOTO: PRIVAT 
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Stabilt Sheffield United
ANALYS. Sheffield United är utan tvekam  säsongens 
positiva överraskning i Premier League. Endast 
suveräna Liverpool har släppt in färre mål. Skadeläget 
ser fortsatt bra ut och John Fleck (bilden) samt Enda 
Stevens förväntas starta här. 

Real Madrid ny serieledare
ANALYS. Real Madrid kom till el clásico i tveksam 
form men lyckades vinna med 2–0 och är ny tabell
etta i La liga. Luka Modric (bilden) förväntas vara 
tillbaka i startelvan men Eden Hazard är fortfarande 
skadad och riskerar att missa resten av ligasäsongen.

TIPS&TRAV Lördag-söndag 
7–8 mars

Henrik Halvordsson och P-A Johansson 
ger dig Sveriges bästa dagliga speltips

Il Duce blir svårstoppad –  igen
IMPONERAR. Il Duce Boko (bilden) har fyra raka 
segrar och han imponerar varje gång. Speciellt senast 
var han mycket bra. DDspik.
Mer öppet: Milord är förstahäst i DD-1 men han är 
ingen given vinnare. Personal Goals är ett motbud.

2140m 2140m, auto

DAGENS DUBBEL

Lopp 10 Lopp 11 

1 Personal Goals* Midtfjeld P O 5041d
2 Simb Triumph Dalborg T 11101
3 Betting Rebel Ohlsson U 24051
4 Indy D. Kihlström Ö 11100
5 HögstenaStalldräng Aho M 23065
6 Milord Jepson C J 40111
7 She is Cecilia* Pakkanen T 57051
8 Orlando Classic* Malmin K 13122
9 Corleone D.K. Halme H 12166
10 Barbaresco V.W. Eklundh A 43236
11 Rob Dyrdek Svanstedt R 22320
12 Italiano Boko Eriksson U 35d26

RANK: 6-1-3-9-4-5-8-2-10-7-12-11

Milord har varit fin i tre raka segrar 
och han blir bara bättre och bättre. 
Voltstart har tidigare varit ett mi
nus men han börjar lära sig och kan 
nog köras till ledningen tidigt. Per-
sonal Goals var ursäktad senast. 
Han var tapper vid segern gången 
innan och läget är tilltalande. Bet-
ting Rebel var också riktigt bra 
senast. Corleone har fin form och 
ska tävla barfota nu, skrällbud.

1 Massive Speed* Tengsareid Å 1261d
2 Mellby Frodo* Malmin K 22120
3 Joe Martini Jepson C J 02426
4 Star Costashorta Anderss. O J 22542
5 Il Duce Boko Elias M 01111
6 Ganyboy* Adielsson E 42130
7 Allaway G.T.* Rennesvik E k3011
8 Expensive River Nilsson P 00312
9 Guillaume Boko* Goop B 45543
10 Princess S.W. Untersteiner P 11211
11 Rocky Tilly Skoglund R N 2156d
12 Red Bar*  STARTAR EJ

RANK: 5-4-9-7-10-2-3-1-8-11-6

Il Duce Boko har fyra raka segrar 
och han imponerar. Speciellt senast 
var han väldigt bra. Han har gått upp 
två klasser sedan den starten och 
riskerar åter en tung resa men han 
får ändå fullt förtroende så länge 
han bara vinner. Star Costashorta 
är mest spännande emot. Han bör 
ta ledningen och körs troligen där. 
Det kan hålla. Guillaume Boko har 
varit bra två gånger i rad i Paris.

DD-1  DD-2  

DD-system DD-1: 1, 3, 6, 9
DD-2: 54 rader 

Färjestad lördag Umåker söndag

Bra söndagsspik på DD
TOPPFORM. Demex (bilden) har visat toppform hela 
vintern. Senast vann han med krafter kvar efter ett 
smart drag av kusken. Bra läge och han är en bra spik.
Öppet: DD-2 är riktigt öppet. Tipset får Let’s Go Ernie 
som gör debut i ny regi men han är svårbedömd.

2140m, auto 2140m, auto

DAGENS DUBBEL

Lopp 9 Lopp 10 

1 Lex Odin Nilsson R 07002
2 Vestpol Gladiator Hiltunen H 04405
3 Vårvind Melander M 046dd
4 Norrlands Scott Ericsson L-Å 62320
5 Demex Kylin-Blom W 21331
6 Eng Stegg Vikström L H 2d060
7 Forspärla Ohlsson U 15134
8 Faks Nils Olsen J O 42d00
9 Kleppe Manden Söderholm K 07500
10 Guli Roy Skoglund R N 3121d
11 Stålville Gällerstedt M 36023
12 Nordby Fröy* Andersson J H 04600

RANK: 5-10-7-4-8-3-12-1-11-2-9-6

Demex har visat form hela vintern 
och vann med krafter kvar senast 
efter att smart ha körts till ledning 
1300 kvar. Han möter inte tuffare 
motstånd denna gång, har läget 
och ses med bra chans. Guli Roy har 
två starka unghästsäsonger bakom 
sig och han blir spännande i högsta 
klassen nu. Galopperade dock i 
comebacken senast. Forspärla är 
härdad i tuffa gäng och har fin form.

1 Santana’s Ultimate Melander M 241d3
2 Master Sånna Engfors J 53330
3 Pacino Brave* Ohlsson U 26564
4 Artie B.Zet Djuse M A 212d0
5 Emilie K. Johansson S 10263
6 Let’s Go Ernie Westerholm N 43500
7 Quantum Kemp Forss M 24000
8 Darling Laser Djuse M E 64414
9 So Chic Skoglund R N 661dd
10 Livi Kingdom Wäjersten O 30220
11 Tommasi Strand W 38d50
12 Zeki Font Lindqvist O A d2007

RANK: 6-9-5-7-3-82-1-4-12-10-11

Let’s Go Ernie är en vass häst i 
grunden men han hade en ganska 
svag säsong i fjol. Nu gör han debut 
i ny regi och har en vettig uppgift 
framför sig. So Chic galopperade 
på V75 senast. Har visat form innan 
dess och fartmässigt duger hon bra. 
Emilie K var väldigt positiv på V75 
senast. Har läget och får fin resa, 
passas. Quantum Kemp gör debut 
i ny regi och är värd att passa.

DD-1  DD-2  

DD-system DD-1: 5
DD-2: 3, 5, 6, 7, 95 rader 

TOPPTIPSET SÖNDAG Spelstopp 14:59
Matcher:  U-rad  72 108 324 

1 Manchester United–Manchester City    2 2 2 X2   
2 Chelsea–Everton  1 1X 1X 1X   
3 Derby–Blackburn  1 1X 1X 1X2   
4 Levante–Granada 1 1X2 1X2 1X2   
5 Real Betis–Real Madrid   2 2  2 2   
6 Villarreal–Leganes    1 1 1 1   
7 St. Etienne–Bordeaux     1 1X2 1X2 1X2  
8 Rennes–Montpellier     1 1X 1X2 1X2    

Analys. Chelsea besegrade Liverpool i FA-cupen i veckan men dras med en lång skadelista sam-
tidigt som Jorginho är avstängd. Leganes har tappat offensiv spets och har en tuff vår framför sig.

BOMBEN Spelstopp 14:59
Matcher: 

A Manchester U–Manchester C 0, 1 – 0, 1, 2
B Chelsea–Everton 0, 1, 2 – 0, 1, 2
C Derby–Blackburn 2, 3 – 0, 1, 2

324 rader Manchester Uniteds Harry Maguire 
är tveksam till spel. Everton har spelat upp sig 
efter  managerbytet och har nu kontakt med 
Europaplatserna. Séamus Coleman och Lucas Digne 
är tveksamma till spel. Blackburn försvagas av 
skadorna på Lewis Holtby, Bradley Dack och Derrick 
Williams samtidigt som Darragh Lenihan är avstängd. 

Derbys Tom Lawrence gjorde två mål i 
segermatchen mot Sheffield Wednesday.

AVSLUT Real Madrid har i särklass 
flest avslut mot mål i La Liga. 

420
ÖVER/UNDER-SPEL
Ligue 1: 
Lille–Lyon

Hur många mål görs?
Över 2,5 mål  2,17
Under 2,5 mål  1,69
Odds från Bethard.

Vårt tips: 
Över 2,5 mål.

DAGENS BÄSTA SPEL Spelstopp 18:29

Match:    Tips  Sv Spel Bethard Unibet

Villarreal–CD Leganes   1 1,74 1,77 1,76

Viktig match och passande uppgift för 
Villarreal efter bortaförluster mot Atletico 
Madrid och Bilbao. Har vassa alternativ i 
offensiven och ska ses med bra chans här.

Nästjumbon Leganes har 
 tappat viktiga spelare i offen
siven och har gått mållöst 
från sju av tio bortamatcher.

TOPPTIPSET LÖRDAG Spelstopp 15:59
Matcher:  U-rad  54 162 486 

1 Arsenal–West Ham    1 1 1 2 1X2   
2 Crystal Palace–Watford  1 1X2 1X2 1X2   
3 Sheffield United–Norwich  1 1 1 1X   
4 Southampton–Newcastle 1 1 1 1   
5 Wolverhampton–Brighton   1 1  1 1   
6 Burnley–Tottenham    2 1X2 1X2 1X2   
7 Charlton–Middlesbrough     1 1X2 1X2 1X2  
8 Swansea–West Bromwich     2 X2 1X2 1X2    

Analys. Southampton förväntas ha målskytten Danny Ings tillbaka i startelvan. Nathan Redmond 
saknas men i övrigt är skadeläget förbättrat. Wolverhampton visar fin form i jakten på fjärdeplatsen.

POWERPLAY Spelstopp 15:14
Matcher:  U-rad  72 216 324 

1 Frölunda–HV71   1 1X 1X 1X   
2 Brynäs–Leksand 1 1X2 1X2 1X2   
3 Malmö–Växjö Lakers 1 1X2 1X2 1X2   
4 Linköping–Skellefteå 2 2 X2 X2   
5 Luleå–Örebro    1 1  1 1   
6 Oskarshamn–Rögle   2 2 2 2   
7 Färjestad–Djurgården     1 1X 1X 1X2  
8 Pittsburgh–Washington      1 1 2 1X2 1X2    
Analys. Trots att Luleå vilade spelare senast kunde man prestera på hög nivå. Bra chans mot 
ett ojämnt Örebro. Rögle spelade stundtals riktigt bra mot Brynäs. Oskarshamn räcker inte till.

BOMBEN Spelstopp 15:59
Matcher: 

A Arsenal–West Ham 1, 2 – 0, 1, 2
B Southampton–Newcastle 1, 2, 3 – 0
C Wolverhampton–Brighton 1, 2 – 0
D Crystal Palace–Watford 0, 1, 2 – 0, 1, 2

324 rader Arsenal vilade spelare i måndagens FA-
cupmatch. Har visat positiva tendenser i ligaspelet. 
Ny skada på Lucas Torreira. West Ham tog en mycket 
viktig trepoängare senast men brukar ha svårt här. 
Crystal Palace får klara sig utan Cenk Tosun sam-
tidigt som James McCarthy är tveksam till spel.

Wolverhamptons anfallare Raúl 
Jiménez avgjorde mot Tottenham. 

MÅLTORKA Newcastle har gått 
 mållöst från fyra raka matcher.

4
Newcastles Miguel Almiron.

LÖRDAGENS BÄSTA SPEL Spelstopp 15:59

Match:    Tips  Sv Spel Bet365 Bethard

Atlético Madrid–Sevilla   1 1,92 1,90 1,91

Med viktiga spelare tillbaka i offensiven har Atlético Madrid sett mycket stabilt 
ut under de senaste veckorna. Endast två insläppta mål på de sju senaste 
 hemmamatcherna. Sevilla övertygade inte alls senast mot Osasuna. Försvagas 
av att centrala mittfältarna Oliver Torres och Fernando är avstängda. 

VINNARE Spelstopp 27 maj

Vem vinner Europa League 2019/2020?
Vårt tips: Sevilla.

Sevilla vann EL 2016. 

Manchester U  4,80
Inter  5,00
Sevilla  8,00
Wolverhampton  7,00
Leverkusen  9,00
Roma  14,00
Getafe 16,00 

Frankfurt  20,00
Shakhtar D  25,00
Wolfsburg  35,00
Olympiakos  50,00
FC Köpenhamn  50,00
Rangers FC  60,00
LASK Linz  65,00

ISHOCKEY. Stjärnorna kan missa matcher

Tungt besked 
i Färjestad

Han klargör att man inte tar 
några risker.

– Vi vill minimera risken 
för att de slår upp sina ska-
dor när de kommer tillbaka.

FBK-tränaren Johan Pen-
nerborn utgår från samma 
trupp som senast, med sju 
juniorer i laget.

Alla skador och sjukdomar 
ger häpnadsväckande istider 
för de etablerade forwards 
som är kvar på upp mot 22 
minuter och detsamma för 
backklipporna.

– Det rör sig om en extrem 
situation just nu. Det håller 
några matcher men inte i 
långa loppet, medger FBK-
tränaren Johan Pennerborn.

Grymma istider
Borta från spel i torsdags 

var Jesper Olofsson (fort-
farande svag efter magsju-
kan), Gustav Rydahl, Victor 
Ejdsell och långtidsskadade 
Jens Westin, Martin Johans-
son och Michael Lindqvist. 
Sex av absoluta toppspelare 
i SHL. In kom sju juniorer

Har du varit med om 
något liknande i slutske-
det av säsongen?

– Nej, men ifjol hade vi nio 
man borta under en längre 
tid, fast tidigare på säsong-
en. Men jag tjatar mitt man-
tra som en papegoja: jag tar 
det mycket hellre nu än om 
två, tre veckor, säger Pen-
nerborn.

Så här såg istiderna ut i 
Leksand i torsdags, bland de 
etablerade som fick dra ett 

oerhört tungt lass:
Forwards: Linus Johans-

son: 22 minuter. Per Åslund: 
22.  Alexi Mustonen: 18,27. 
”Lilliz” Nilsson: 17,35. Carl 
Jakobsson: 17. Oskar Bäck: 
17.

Backar:  Jonathon Blum 
22. Vojtech Mozik: 21,30. 
Sebastian Erixon: 20.

Skaderisken ökar. Är det 
för tunga lass att dra?

– Nej, det här måste killarna 
göra när sådana extremsi-
tuationer uppstår. Hockey 
är en lagidrott, Nu är det två 
matcher kvar i grundserien. 
Vi försöker ändå balansera 
belastningen så bra som det 
går och jag tycker vi lyckats 
hyfsat, säger Pennerborn.

FBK-tränaren vill hylla de 
juniorer som gått in och fyllt 
alla luckor som uppstått på 
grund av skador och sjukdo-
mar.

Hyllar juniorerna
– De har gjort det jättebra. De 
juniorer som kommer upp är 
skolade i samma grundspel 
som A-laget, och det är för-
stås en trygghet. Nu vill jag 
att de fortsätter våga och ta 
för sig.

Som supertalangen Albert 
Johansson, som var bäste 
back mot Leksand.

Pennerborn hyllar hela det 
kraftigt brandskattade laget 
för insatserna på sistone.

– Och så tycker jag att Carl 
Jakobsson och Oskar Bäck 
har gjort det riktigt, riktigt 
bra.

FBK-tränaren beröm-
mer även Peter Jakobsson 
och Thomas Rhodin i FBK:s 
sportsliga ledning:

– De skapade en bred 
trupp med många toppar. 
Exakt vad vi behöver i det 
här läget vi hamnat i. Det 
var till exempel väldigt vik-
tigt att vi fick in Mustonen 
på slutet.

Han lyfter också fram det 
defensiva spelet.

– I de fem senaste match-
erna har vi bara släppt in 
elva mål. Ett i torsdags.

Per Mårtensson

Det tuffa utgångsläget 
fortsätter för tungt 
skade- och sjukdoms-
drabbade FBK inför lör-
dagens publikfest mot 
Djurgården.

– Men Jesper Olofs-
son är tillbaka i spel 
igen. Däremot är Gustav 
Rydahl och Victor Ejdsell 
inte tillgängliga. Det kan 
vara risk att någon av 
dem missar slutspels-
starten. Vi vet för lite än. 
Men vi jobbar för det och 
håller tummarna. Det 
är två veckor dit, säger 
Oskar Strandlund i FBK:s 
medicinska team.

Victor Ejdsell skadades på träning tidigare i veckan och är 
ett frågetecken inför slutspelsstarten även han, än så 
länge...
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BANDY
SM-SLUTSPEL, HERRAR
semifinal 1 i bäst av 5
Edsbyn–Sandviken 4–3

FOTBOLL
BUNDESLIGA, HERRAR
Paderborn–Köln 1–2

HANDBOLL
HANDBOLLSLIGAN, HERRAR
Önnered–Ystads IF 36–33
Varberg–Lugi 25–26
Malmö 29 23 1 5 820– 702 47
Alingsås 29 21 2 6 834– 737 44
Kristianstad 29 21 0 8 796– 710 42
Skövde 29 20 2 7 804– 723 42
Ystads IF 29 18 0 11 853– 765 36
Sävehof 29 14 6 9 793– 771 34
IFK Ystad 29 15 1 13 758– 746 31
Lugi 29 14 2 13 780– 770 30

Redbergslid 29 12 4 13 783– 805 28
Hallby 29 10 1 18 760– 825 21

Önnered 29 8 0 21 751– 842 16
Eskilstuna Guif 29 6 3 20 746– 851 15
Helsingborg 29 6 0 23 746– 828 12

Varberg 29 4 0 25 684– 833 8

HANDBOLLSELIT, DAMER
Skara–Lugi 31–30
Skövde–Boden 29–26
GT Söder–Kungälv 17–28
Önnered–H65 Höör 21–28

INNEBANDY
SUPERLIGAN, DAMER
Täby–Endre 3–5
Warberg–Malmö 2–6
Nacka–Skoghall 8–1
Karlstad IBF–Rönnby 0–4
Jönköping–Pixbo 3–7
Sirius–Iksu 2–10
Dalen–Kais Mora 2–5
Iksu 23 21 0 2 213– 66 63
Pixbo 23 19 1 3 154– 72 59
Kais Mora 23 18 1 4 154– 84 55
Endre 23 15 2 6 157– 113 48
Malmö 23 15 1 7 139– 109 46
Täby 23 14 1 8 123– 94 44
Rönnby 23 9 2 12 93– 112 31
Nacka 23 7 4 12 78– 109 26

Karlstad IBF 23 6 5 12 89– 136 25
Jönköping 23 6 3 14 95– 133 22
Sirius 23 5 4 14 81– 122 22
Warberg 23 2 6 15 80– 128 16

Dalen 23 4 2 17 54– 113 15
Skoghall 23 3 2 18 57– 176 11

DIV 2 VÄRMLAND HERR
Nordmarken–Skoghall U 5–7 (1-2, 
3-1, 1-4)
Mål, Nordmarken: Christian Nyrén, 
David Andersson, Albin Norsell, 
Joakim Lindeberg, Elias Norsell. 
Skoghall: Nils Palmqvist 2, Johan 
Nordahl 2, Johan Eriksson, Alexander 
Ådjers, Emil Fredriksson. 
Karlstad IBF U 16 14 0 2 131– 68 42

Skattkärr 16 11 3 2 118– 86 36
Karlskoga 16 11 2 3 122– 104 36
GS 86 16 10 1 5 104– 73 31
Filipstad 16 9 2 5 115– 88 31
Nordmarken 17 7 0 10 104– 114 21
Skoghall U 17 6 2 9 108– 119 20

Örnen 16 2 2 12 75– 118 9
Grums 16 2 2 12 83– 132 9

Åmål 16 1 2 13 70– 128 5
 
DIV 3 VÄRMLAND HERR
Dottevik–Arvika U 15–3
Billingsfors–Olsäter 8–6
Dottevik 16 16 0 0 192– 77 48

Edebäck 15 10 1 4 134– 87 32
Kristinehamn 14 9 3 2 90– 69 30

Hultsb/Björk 14 6 4 4 93– 101 22
Åmotfors 14 4 3 7 78– 93 16
Sunne 14 3 4 7 83– 120 13

Olsäter 15 3 2 10 96– 139 11
Billingsfors 15 1 4 10 77– 114 10

Arvika U 15 3 1 11 82– 125 10

DIV 4 ÖSTRA HERR
Örnen U–Skattkärrs U 2–12
Deje–Lesjöfors 21–6
Deje 15 15 0 0 260– 61 45

Hertzöga 14 11 0 3 140– 69 33

Skattkärrs U 15 10 0 5 136– 87 30
Karlskoga U 14 9 0 5 132– 96 27
Edebäck U 15 7 0 8 94– 114 21
Lesjöfors 15 5 0 10 89– 143 15
Degerfors 14 3 1 10 80– 192 11
Örnen U 15 2 1 12 66– 171 7

Lusasken 13 2 0 11 72– 136 6

ISHOCKEY
HOCKEYALLSVENSKAN
Tingsryd–Västerås 2–4
(0-1, 1-1, 1-2) Första perioden: 0-1 
(3.38) Sebastian Benker (Kelsey 
Tessier) spel fem mot fyra.
Andra perioden: 0-2 (7.33) Sebastian 
Benker (Jerome Gauthier Leduc, 
Kelsey Tessier), 1-2 (10.03) Benjamin 
Nissner (Filip Sveningsson, Ludvig 
Elvenes) spel fem mot fyra.
Tredje perioden: 1-3 (14.48) Jimmie 
Jansson (Marcus Bergman, Isac 
Skedung), 2-3 (16.59) Gustav Olhaver 
(Oscar Holst, Anton Svensson), 2-4 
(18.04) Alexander Lunsjö (Sebastian 
Benker).
Skott: 38-40 (15-14, 10-14, 13-12).

Utv, Tingsryd: 3x2. Västerås: 7x2.
Domare: André Hiljanen, Växjö, och 
Pehr Claesson, Alvesta.
Publik: 1 723.
AIK–Karlskrona 4–0
(3-0, 1-0, 0-0) Första perioden: 1-0 
(3.55) Johan Porsberger (Elias 
Lindström), 2-0 (12.38) Jacob 
Dahlström (Robin Jacobsson), 3-0 
(19.31) Alexis Binner (John Henrion).
Andra perioden: 4-0 (1.57) John 
Henrion (Johan Larsson, Mika 
Järvinen).
Skott: 31-26 (14-9, 4-10, 13-7).
Utv, AIK: 7x2. Karlskrona: 4x2.
Domare: David Bergman, Värmdö, 
och Peter Lyth, Tullinge.
Publik: 2 530.
Västervik–Södertälje 3–0
(1-0, 0-0, 2-0) Första perioden: 1-0 
(12.01) Erik Ullman (Tim Wahlgren) 
spel fem mot tre.
Tredje perioden: 2-0 (14.31) Peter 
Krieger (Erik Ullman, Emil Eriksson), 
3-0 (17.51) Emil Eriksson (Marcus 
Westfält).
Skott: 22-33 (8-14, 7-9, 7-10).
Utv, Västervik: 9x2. Södertälje: 7x2.
Domare: Johan Magnusson, Tranås, 
och Richard Magnusson, Tranås.
Publik: 1 623.
Björklöven–Mora 6–4
(0-1, 4-0, 2-3) Första perioden: 0-1 
(9.54) Daniel Ljunggren (Brendan 
Ranford, Dustin Gazley).
Andra perioden: 1-1 (3.56) Alexander 
Deilert (Sebastian Selin, Fredric 
Andersson), 2-1 (11.21) Fredric 
Andersson (Fredric Weigel, Alex 
Hutchings), 3-1 (12.04) David 
Lindquist (Hardy Häman Aktell, 
August Tornberg), 4-1 (16.08) Olle Liss 
(Brian Cooper, Axel Ottosson) spel 
fem mot fyra.
Tredje perioden: 4-2 (0.40) Daniel 
Ljunggren (Brendan Ranford, 
Jonathan Granström), 4-3 (2.47) Kalle 
Valtola (Pontus Näsén, Emil Bejmo), 
5-3 (3.41) Alex Hutchings (Tyler Vesel, 
Alexander Deilert) spel fem mot fyra, 
5-4 (12.46) Brendan Ranford (Dustin 
Gazley), 6-4 (19.49) Axel Ottosson.
Skott: 32-40 (6-16, 17-7, 9-17).
Utv, Björklöven: 6x2. Mora: 5x2.
Domare: Kristoffer Folkstrand, 
Staffanstorp, och Jimmy Dahmén, 
Stockholm.
Publik: 4 928.
Bik Karlskoga–Modo 2–4
(1-1, 1-1, 0-2) Första perioden: 1-0 
(9.35) Filip Cederqvist (Tor Immo), 1-1 
(18.40) Patrik Karlkvist (Jonathan 
Johnsson, Adam Tambellini) spel fem 
mot fyra.

Andra perioden: 2-1 (3.09) Fredrik 
Forsberg (Linus Karlsson, Wilhelm 
Westlund) spel fem mot fyra, 2-2 
(3.45) Adam Tambellini (Jonathan 
Johnsson, Patrik Karlkvist).
Tredje perioden: 2-3 (3.45) Kalle 
Jellvert (Linus Pettersson, Mattias 
Norlinder), 2-4 (19.13) Jonathan 
Johnsson.
Skott: 25-26 (11-8, 5-10, 9-8).
Utv, Bik Karlskoga: 5x2. Modo: 6x2.
Domare: Anders Sandahl, Filipstad, 
och Daniel Eriksson, Leksand.
Publik: 2 643.
Vita Hästen–Almtuna 4–0
(2-0, 0-0, 2-0) Första perioden: 1-0 
(3.46) Jesper Samuelsson (Marcus 
Eriksson, Jens Holmström), 2-0 
(19.39) Arvid Degerstedt (Erik Borg).
Tredje perioden: 3-0 (1.21) Linus 
Andersson (Anton Danielsson, Oliver 
Nordberg), 4-0 (12.23) Jens 
Holmström (Filip Cruseman, Marcus 
Eriksson) spel fem mot fyra.
Skott: 17-33 (9-7, 3-16, 5-10).
Utv, Vita Hästen: 5x2. Almtuna: 2x2.
Domare: Alexander Österberg, 
Linköping, och Johan Nordlöf, Solna.
Publik: 2 455.
Kristianstad–Timrå 3–4 E förl
 (0-1, 2-0, 1-2, 0-1) Första perioden: 0-1 
(10.47) Filip Lander (Linus Nässén, 
Filip Westerlund) spel fem mot fyra.
Andra perioden: 1-1 (7.20) Daniel 
Andersson (Malte Sjögren, Herman 
Hansson), 2-1 (18.24) Fredrik Hansson 
(Dennis Svensson, Kalle Miketinac) 
spel fem mot fyra.
Tredje perioden: 2-2 (3.06) Jonathan 
Dahlén str, 2-3 (7.35) Filip Lander 
(Sebastian Hartmann, Sebastian 
Ohlsson), 3-3 (19.50) Kalle Miketinac 
(Sebastian Ottosson, Dennis 
Svensson) spel fem mot fyra.
Fjärde perioden: 3-4 (2.26) Sebastian 
Hartmann (Jonathan Dahlén, Filip 
Westerlund).
Skott: 29-39 (6-14, 11-11, 9-13, 3-1).
Utv, Kristianstad: 8x2. Timrå: 7x2, 1x5, 
1 matchstraff.
Domare: Filip Sandstedt, Åstorp, och 
Christoffer Holm, Sundsvall.
Publik: 1 399.
Björklöven 52 36 8 8 179– 94 121
Modo 52 35 5 12 205– 130 111

Timrå 52 29 12 11 178– 116 107
Bik Karlskoga 52 28 10 14 191– 144 98
Västerås 52 22 13 17 150– 142 84
Vita Hästen 52 20 13 19 145– 131 81
Södertälje 52 19 15 18 155– 150 81
Västervik 52 16 13 23 121– 151 68

Mora 52 14 14 24 130– 166 64
Tingsryd 52 12 16 24 128– 156 62
Karlskrona 52 14 12 26 116– 158 60

Almtuna 52 13 14 25 126– 163 59

Kristianstad 52 13 11 28 128– 166 55
AIK 52 10 10 32 97– 182 41

NHL
San Jose–Minnesota 2–3
Chicago–Edmonton 4–3
Nashville–Dallas 2–0
Ottawa–NY Islanders 4–3
Philadelphia–Carolina 4–1
Tampa Bay–Montreal 4–0
Buffalo–Pittsburgh 2–4
Los Angeles–Toronto 1–0 E str
NY Rangers–Washington 6–5 E förl
Florida–Boston 1–2 E förl

PLAYOFF TILL ALLSVENSKT 
KVAL
semifinal 2 i bäst av 3
Halmstad–Tranås 3–6
Tranås vidare med 2-0 i matcher.
Troja-Ljungby–Boden 1–2
1-1 i matcher.
Mariestad–Östersund 2–1
Mariestad vidare med 2-0 i matcher.
Hudiksvall–Nybro 4–3
Hudiksvall vidare med 2-0 i matcher.
Huddinge–Vimmerby 3–4
Vimmerby vidare med 2-0 i matcher.
Borlänge–Visby-Roma 4–3 E förl
 1-1 i matcher.

KHL-SLUTSPEL
åttondelsfinal 3 i bäst av 7
Spar. Moskva–Dyn. Moskva 5–4 E 
förl
Dynamo Moskva leder med 2-1 i 
matcher.
Nizjnij Novgorod–CSKA Moskva 1–2 
E förl
 CSKA Moskva leder med 3-0 i 
matcher.
Novosibirsk–Jekaterinburg 4–3
E förl
 Novosibirsk leder med 3-0 i matcher.
Åttondelsfinal 2 i bäst av 7
Nizjnekamsk–Ak Bars Kazan 1–2
E förl
Ak Bars Kazan leder med 2-0 i 
matcher.

SKIDOR
OBERWIESENTHAL, TYSKLAND
VM, JUNIOR
Damer, stafett, 4x3,3 km: 1) Schweiz 
35.08,6, 2) USA +4,9, 3) Sverige (Tilde 
Bångman, Märta Rosenberg, Tove 
Ericsson, Louise Lindström) +14,2.

SKIDSKYTTE
NOVE MESTO, TJECKIEN
VÄRLDSCUPEN

Herrar, 10 km, sprint: 1) Johannes 
Thingnes Bø, Norge, 24.56,8 (0), 2) 
Quentin Fillon Maillet, Frankrike, 
+22,8 (0), 3) Tarjei Bø, Norge, +1.01,1 
(0), 4) Michal Krcmar, Tjeckien, +1.14,1 
(0), 5) Jakov Fak, Slovenien, +1.16,6 (0), 
6) Martin Fourcade, Frankrike, +1.19,1 
(1), 7) Tero Seppala, Finland, +1.29,5 
(0), 8) Simon Desthieux, Frankrike, 
+1.37,6 (2), 9) Johannes Dale, Norge, 
+1.42,8 (1), 10) Emilien Jacquelin, 
Frankrike, +1.44,4 (1).
Sv plac: 29) Peppe Femling +2.25,8 
(1), 33) Jesper Nelin +2.27,9 (2), 60) 
Sebastian Samuelsson +3.31,3 (3), 93) 
Torstein Stenersen +5.12,5 (4), 99) 
Martin Ponsiluoma +5.31,9 (6).

TENNIS
STOCKHOLM
DAVIS CUP
kval till slutspel
Sverige–Chile 1–1
Mikael Ymer-Tomas Barrios 6-2, 6-3, 
Elias Ymer-Alejandro Tabilo 4-6, 3-6.

TRAV
ROMME
Fredag 6 mars
V64-raden: 1-10-7-1-2-7 (lopp 4-9)
6 rätt: (74,09) 50 664 kr.
5 rätt: (460,2) 1 184 kr.
4 rätt: (23 543) 46 kr.
V4-raden: 7-1-2-7 (lopp 6-9)
4 rätt: (413,0) 1 164 kr.
V3-raden: 2-7-5 (lopp 8-10)
3 rätt: (395) 109 kr.
V64: 6 607 738 kr. V4: 641 184 kr. V3: 
57 610 kr. 

SOLVALLA
Fredag 6 mars
V65-raden: 8-5-8-14-2-5 (lopp 2-7)
6 rätt: (7 566) 144 kr.
5 rätt: (67 153) jackpot.
V4-raden: 8-14-2-5 (lopp 4-7)
4 rätt: (10 740) 112 kr.
V3-raden: 2-5-5 (lopp 6-8)
3 rätt: (170) 127 kr.
V65: 2 820 314 kr. V4: 1 614 146 kr. V3: 
28 980 kr.

BERGSÅKER
Fredag 6 mars
V5-raden: 10-9-8-1-6 (lopp 3-7)
5 rätt: (1,00) 72 480 kr.
V4-raden: 1-6-1-2 (lopp 6-9)
4 rätt: (12,00) 6 861 kr.
V3-raden: 6-1-2 (lopp 7-9)
3 rätt: (1) 9 915 kr.
V5: 111 507 kr. V4: 109 775 kr. V3: 13 
220 kr.

LUNCHDUBBELN
SOLVALLA
Fredag 6 mars
LD-1: 2 Radetzky (1,93)
LD-2: 5 Solkattens Chiron (4,02)
Odds: 6,99
Oms: 1 579 580 kr.

LUNCHDUBBELN
SOLVALLA
Fredag 6 mars
LD-1: 2 Radetzky (1,93)
LD-2: 5 Solkattens Chiron (4,02)
Odds: 6,99
Oms: 1 579 580 kr.

KENO
Fredag 6 mars
3 7 11 12 14 23 28 31 34 36 37 38 42 53 
54 55 57 64 65 66.Kung Keno: 38.

TOPPTIPSET
Torsdag 5 mars
2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1.
8 rätt: (885) 1 119 kr.

POWERPLAY
Fredag 6 mars
2, 1, X, 1, 1, 1, 2, 2.
8 rätt odds: 2 072,35 kr.

KENO
Fredag 6 mars
3 7 11 12 14 23 28 31 34 36 37 38 42 53 
54 55 57 64 65 66.Kung Keno: 38.

ODDSET
Bik Karlskoga-Modo 2-4 Odds:  13,70
Björklöven-Mora 6-4 Odds:  73,25
Kristianstad-Timrå 3-3 Odds:  23,25
Vita Hästen-Almtuna 4-0 Odds:  24,53
AIK-Karlskrona 4-0 Odds:  82,10
Västervik-Södertälje 3-0 Odds:  42,74
Tingsryd-Västerås 2-4 Odds:  16,31
Edsbyn-Sandviken 4-3 Odds:  35,74
Önnered-H65 Höör 21-28 Odds:  
175,70
Skövde-Boden 29-26 Odds:  165,20
GT Söder-Kungälv 17-28 Odds:  0,00
Skara-Lugi 31-30 Odds:  124,60
Varberg-Lugi 25-26 Odds:  58,45
Önnered-Ystads IF 36-33 Odds:  0,00
Paderborn-Köln 1-2 Odds:  5,82
Bomben 1
A Bik Karlskoga-Modo 2-4
B Kristianstad-Timrå 3-3
C Björklöven-Mora 6-4 Odds:  92 
969,18

RESULTAT.

SPORT I TV

SVT1
10.45 Vinterstudion. 11.00 Alpint: 
Världscupen. Direkt. Störtlopp, herrar. 
12.00 Längdåkning: Världscupen. Direkt. 
30 km, klassisk stil, damer. 13.30 Vinter-
studion. 14.00 Skidskytte: Världscupen. 
Direkt. Stafett, damer. 15.15 Vinterstu-
dion. Svenskt sportmagasin från 2020. 
15.30 Längdåkning: U23-VM. Direkt. 
U23-VM. Mixedstafett. 16.30 Vinterstu-
dion. Svenskt sportmagasin från 2020. 
17.00 Skidskytte: Världscupen. Direkt. 
Stafett, herrar. 17.55 Sportnytt. 19.45 
Sportnytt. 

SVT2
15.25 Fotboll: Sverige–Danmark. Direkt. 
Algarve cup. 16.05 Fotboll: Sverige– 
Danmark. Direkt. Algarve cup. 17.50 
Skidskytte: Världscupen. Direkt. Världs-
cupen. Stafett, herrar. 18.15 Vinterstu-
dion. 1.45 Sportnytt. 

TV3 Sport
13.25 Fotboll: Bristol City–Fulham. 
Direkt. Championship. 15.55 Fotboll: 
Swansea–West Bromwich. Direkt. 
 Championship. 20.05 Ishockey: Dallas 
Stars–Nashville Predators. Direkt. NHL. 

TV4
14.30 Ishockey: Frölunda–HV71. Direkt. 
SHL. 18.00 Trav: V75 Direkt. Direkt. 

Sportkanalen
13.55 Handboll: VästeråsIrsta HF–Skuru 
IK. Direkt. SHE. 15.55 Fotboll: Atletico 
Madrid–Sevilla. Direkt. La Liga. 21.05 
Fotboll: Dallas–Montreal. Direkt. MLS. 
23.00 Basket: Charlotte–Houston. 
Direkt. NBA. 

TV10
1.05 Ishockey: Boston–Tampa Bay. 
Direkt. NHL. 

TV12
14.30 Trav: V75 Direkt med V4. Direkt. 
16.00 Trav: V75 Direkt. Direkt. 

Eurosport 1
9.50 Nordisk kombination: Världscupen  
i Oslo. Direkt. 10.55 Alpint: Världscupen. 
Direkt. 12.15 Längdåkning: Världscupen. 
Direkt. 13.30 Skidskytte: Världscupen. 
Direkt. 15.15 Backhoppning: Världs-
cupen. Direkt. 17.00 Skidskytte: Världs-
cupen. Direkt. 

Eurosport 2
16.00 Ridsport: Global champions tour. 
Direkt. 

C More Fotboll
12.20 Göteborg–Sirius. Direkt. Svenska 
cupen. 14.25 Djurgården–Mjällby. 
Direkt. Svenska cupen. 18.00 Studio. 
Direkt. Studio. 18.30 Barcelona–Real 
Sociedad. Direkt. La Liga. 20.30 Studio. 
Direkt. Studio. 20.55 Getafe–Celta Vigo. 
Direkt. La Liga. 23.05 Toronto–New York 
City. Direkt. MLS. 1.05 Atlanta–Cincin-
nati. Direkt. MLS. 3.05 Colorado–
Orlando. Direkt. MLS. 

C More Hockey
15.05 Frölunda–HV71. Direkt. SHL. 
17.50 Färjestad–Djurgården. Direkt. SHL. 

C More Golf
13.30 PGA tour. Direkt. 18.20 PGA tour. 
Direkt. 

C More Live
12.25 Fotboll: Västerås–Sollentuna. 
Direkt. Svenska cupen. 14.25 Fotboll: 
Dalkurd–Sandviken. Direkt. Svenska 
cupen. 16.30 Fotboll: Norrköping– 
Falkenberg. Direkt. Svenska cupen. 
19.35 Fotboll: New England–Chicago. 
Direkt. MLS. 21.45 Fotboll: DC United–
Inter Miami. Direkt. MLS. 

C More Live 2
15.05 Ishockey: Brynäs–Leksand. Direkt. 
SHL. 17.50 Ishockey: Luleå–Örebro. 
Direkt. SHL. 

C More Live 3
15.05 Ishockey: Linköping–Skellefteå. 
Direkt. SHL. 17.50 Ishockey: Oskars-
hamn–Rögle. Direkt. SHL. 

C More Live 4
15.05 Ishockey: Malmö–Växjö. Direkt. SHL. 

C More Live 5
12.55 Fotboll: Eibar–Mallorca. Direkt. La 
Liga:. 16.25 Fotboll: Halmstad–Tvååker. 
Direkt. Svenska cupen. 

Viasat Sport
13.55 Skridsko: World Cup–Heerenveen. 
Direkt. 19.05 Ishockey: NY Islanders–
Carolina. Direkt. NHL. 1.05 Ishockey: 
 Boston–Tampa Bay. Direkt. NHL. 

Viasat Sport Premium
13.25 Fotboll: Liverpool–Bournemouth. 
Direkt. Premier League. 15.55 Fotboll: 

Arsenal–West Ham. Direkt. Premier 
 League. 18.25 Fotboll: Burnley– 
Tottenham. Direkt. Premier League. 

Viasat Fotboll
12.55 Hamburg–Jahn Regensburg. 
Direkt. Bundesliga 2. 15.20 Wolfsburg–
Leipzig. Direkt. Bundesliga. 18.20 
 Mönchengladbach–Dortmund. Direkt. 
Bundesliga. 

Viasat Hockey
19.05 Pittsburgh–Washington. Direkt. 
NHL. 22.05 LA Kings–Minnesota. Direkt. 
NHL. 1.05 NY Rangers–New Jersey. 
Direkt. NHL. 4.05 Edmonton–Columbus. 
Direkt. NHL. 

Viasat Motor
10.50 MotoGP. Direkt. 11.40 MotoGP. 
Direkt. 15.00 MotoGP. Direkt. 15.55 
MotoGP. Direkt. 

Viasat Golf
10.00 European Tour. Direkt. 5.00 Asian 
Tour. Direkt. 

SVT1
10.15 Vinterstudion. 10.30 Alpint: 
Världscupen. Direkt. Super G, herrar. 
11.35 Vinterstudion. 11.45 Skidskytte: 
Världscupen. Direkt. Masstart, damer. 
12.30 Längdåkning: Världscupen. Direkt. 
50 km, klassisk stil, herrar. 13.45 Skid-
skytte: Världscupen. Direkt. Masstart, 
herrar. 14.30 Vinterstudion. 17.55 
Sportnytt. 19.00 Sportspegeln. 

SVT2
11.25 Längdåkning: Världscupen. Direkt. 
Världscupen. 50 km, klassisk stil, herrar. 

TV3 Sport
14.45 Handboll: IK Sävehof–Brest 
 Bretagne. Direkt. EHF Champions League 
(D). 16.55 Fotboll: Rennes–Montpellier. 
Direkt. Ligue 1. 19.00 Freeride world 
tour. 20.00 Fotboll: Bayern München–
Augsburg. Bundesliga. 21.50 Rugby: 
 England–Wales. Six Nations. 

TV4
19.10 Sporten. 

Sportkanalen
12.20 Fotboll: Hammarby–Sundsvall. 
Direkt. Svenska cupen. 14.40 Handboll: 
Helsingborg–Hallby. Direkt. Handbolls-
ligan. 16.25 Fotboll: Elfsborg–Örebro. 

Direkt. Svenska cupen. 18.25 Fotboll: 
 Villarreal–Leganes. Direkt. La Liga. 20.30 
La Liga show. 21.00 NBA Action. 21.30 
Basket: LA Clippers–LA Lakers. Direkt. 
NBA. 0.05 Fotboll: Portland–Nashville. 
Direkt. MLS. 

TV12
12.30 Trav: V64 Direkt. Direkt. 14.30 
Grand Slam 75. Svenskt travmagasin från 
2020. Travmagasin. Direktsänd Grand 
Slam 75-genomgång. Tips, intervjuer och 
analyser. 

Eurosport 1
10.23 Alpint: Världscupen. Direkt. Herrar, 
super-G. 11.48 Skidskytte: Världscupen. 
Direkt. Damer, 12,5km masstart. 13.38 
Skidskytte: Världscupen. Direkt. Herrar, 
15 km masstart. 14.33 Backhoppning: 
Världscupen. Direkt. HS 134. 17.00 Fut-
sal: Svenska Futsalligan. Direkt. 19.14 
Watts. 19.32 Snooker: Shoot Out. Final: 
Michael Holt - Zhou Yuelong. 19.57 
Cykel: Le Samyn. Herrar. 21.30 Eurosport 
News. 21.34 Ridsport: Global champions 
tour. 

Eurosport 2
13.13 Cykel: Paris-Nice. Direkt. Etapp 1. 
16.03 Motorsport: VM. Direkt. MX2, lopp 
2. 17.03 Motorsport: VM. Direkt. MXGP, 
lopp 2. 19.30 Home of the Olympics. 
20.02 Alpint: Världscupen. Herrar, super-
G. 20.58 Eurosport News. 21.02 Skid-
skytte: Världscupen. Världscupen. Herrar, 
15 km masstart. 

C More Fotboll
12.25 Varberg–Brommapojkarna. Direkt. 
Svenska cupen. 14.25 Malmö–AFC Eskil-
stuna. Direkt. Svenska cupen. 16.25 
Brage–Oskarshamn. Direkt. Svenska 
cupen. 18.45 Varberg–Brommapojkarna. 
Svenska cupen. 20.55 Real Betis–Real 
Madrid. Direkt. La Liga. 3.45 Los Angeles 
FC–Philadelphia. Direkt. MLS. 

C More Hockey
19.00 Malmö–Växjö. SHL. 21.30 
 Frölunda–HV71. SHL. 

C More Golf
12.30 PGA tour. Direkt. Arnold Palmer 
Invitational. 17.20 PGA tour. Direkt. 
Arnold Palmer Invitational. 

C More Live
12.25 Fotboll: Fiorentina–Brescia. Direkt. 
Serie A. 14.25 Fotboll: Häcken– 
Östersund. Direkt. Svenska cupen. 17.55 

Fotboll: Bologna–Juventus. Direkt. Serie 
A. 20.40 Fotboll: Roma–Sampdoria. 
Direkt. Serie A. 

C More Live 2
11.50 Fotboll: Eibar–Mallorca. Direkt.  
La Liga. 13.55 Fotboll: Real Valladolid–
Athletic Club. Direkt. La Liga. 15.55 
 Fotboll: Levante–Granada. Direkt. La Liga. 

C More Live 3
14.25 Fotboll: Gais–Eskilsminne. Direkt. 
Svenska cupen. 

C More Live 4
14.25 Fotboll: Syrianska–Karlskrona. 
Direkt. Svenska cupen. 

C More Live 5
14.55 Fotboll: Inter–Sassuolo. Direkt. 
Serie A. 

Viasat Sport
13.55 Skridsko: World Cup–Heerenveen. 
Direkt. Skridsko. 0.35 Ishockey: Chicago 
Blackhawks–St Louis Blues. Direkt. NHL. 
3.05 Ishockey: San Jose Sharks–Colorado 
Avalanche. Direkt. NHL. 

Viasat Sport Premium
14.55 Fotboll: Chelsea–Everton. Direkt. 
Premier League. 17.25 Fotboll: Manches-
ter United–Manchester City. Direkt. 
 Premier League. 20.15 Champions 
 League Weekly. 20.55 Fotboll: Lille–Lyon. 
Direkt. Ligue 1. 

Viasat Fotboll
12.55 Ross County–Rangers. Direkt. 
Skotska ligan. 15.20 Bayern München–
Augsburg. Direkt. Bundesliga. Från Allianz 
Arena, München. 17.50 Mainz–Düssel-
dorf. Direkt. Bundesliga. Från Opel Arena, 
Mainz. 21.50 Chelsea–Everton. Premier 
League. 

Viasat Hockey
18.35 Pittsburgh Penguins–Carolina 
 Hurricanes. Direkt. NHL. 22.05 Detroit 
Red Wings–Tampa Bay Lightning. Direkt. 
NHL. 3.05 Vancouver Canucks–Columbus 
Blue Jackets. Direkt. NHL. 

Viasat Motor
14.00 MotoGP. Direkt. Qatar Moto3 
Race. 15.25 MotoGP. Direkt. Qatar 
Moto2 Race. 20.00 NASCAR. Direkt. 
FanShield 500. 

Viasat Golf
10.00 European Tour. Direkt. Commercial 
Bank Qatar Masters - Finalrundan. 

LÖRDAG
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Börsen 29Lördag 7 mars 2020

EKONOMI  
OMX Stockholm
Sedan årsskiftet: 

Fond Ändring NAV +/- i årFond Ändring NAV +/- i år Fond Ändring NAV +/- i årFond Ändring NAV +/- i år Fond Ändring NAV +/- i år Fond Ändring NAV +/- i år Fond Ändring NAV +/- i år Fond Ändring NAV +/- i år

Köp = Forex köper tillbaka sedlarna till det 
priset. Japanska yen gäller kursen 100 st

Produktion:   WebfinancialGroup och 
TT Nyhetsbyrån 08-586 16 410.
Prisbasbelopp: 
Telefon: Stockholmsbörsen: 08-405 60 00, 
Fondbolagens förening: 08-506 98 800.
Börsdag 

• = Fonden ingår i premiepensionsur-
valet. * = Kursen är inte dagsaktuell

OMX STORA
AAK -6,45 163,55 28 -8
ABB Ltd -8,45 195,65 31 -13
Addtech B -7,5 279,5 28 -8
Ahlstrom-Munksjo -4,4 130 44 -13
Alfa Laval -6 198,7 15 -16
Arion Banki SDB -0,22 5,7 99 -15
Arjo B -1,55 51 34 13
Assa Abloy B -1,8 207,3 23 -5
AstraZeneca -34,1 883,1 99 -6
Atlas Copco A -12,7 322,6 24 -14
Atlas Copco B -11,6 282 21 -13
Atrium Ljungberg -6,5 200 9 -12
Attendo -1,8 46,7 93 -13
Autoliv SDB -22,8 586 12 -26
Avanza - 97,6 33 -
Axfood -5,25 188,2 24 -10
Balder B -16 471,8 9 9
Beijer Ref. -5,6 247,2 36 -10
Betsson B -0,48 46,02 8 5
BillerudKorsnäs -5,15 115,35 23 4
Boliden -7,45 191,7 9 -23
Bonava A -4,4 73,6 11 -28
Bonava B -1,15 73,75 11 -26
Bravida -2,85 85,2 20 -6
Castellum -10,5 230,3 11 5
Dometic Group -2,6 73,32 16 -22
Electrolux A - 228 36 -3
Electrolux B -3,7 188,4 30 -18
Elekta B -6,07 96,88 31 -21
Epiroc A -2,95 102,75 21 -10
Epiroc B -3,3 100,15 21 -10
EQT -14,15 144,65 74 33
Ericsson A -2,6 76,1 99 -11
Ericsson B -3,58 71,34 99 -13
Essity A -8,5 305,5 23 1
Essity B -7,2 306,8 23 2
Evolution Gaming - 372 43 32
Fabege -6,65 163,35 9 5
Fast Partner -4,3 96,5 3 -3
Fastpartner D -0,8 92,8 3 3
Fenix Outdoor Int. B -25 818 17 -30
Getinge B -8 176 39 1
H&M B -6,68 166,04 21 -13
Hexagon B -19,9 483,5 24 -8
Hexpol -2,85 67,8 15 -26
Holmen A -30 325 6 10
Holmen B -4,2 270,8 5 -5
Hufvudstaden A -4,3 181,5 12 -2
Husqvarna A -1,4 62,2 14 -17
Husqvarna B -1,62 62,04 14 -17
ICA Gruppen -3,5 387,5 23 -11
Industrivärden A -6,8 224,2 3 -3
Industrivärden C -6,2 219,5 3 -3
Indutrade -8,8 302,8 25 -10
Intrum -10,4 224,6 neg -20
Investor A -15 480,6 4 -5
Investor B -16,3 482,9 4 -6
JM -14,4 260,7 12 -6
Kindred Group 0,93 43,47 14 -24
Kinnevik A -4,5 200 3 -16
Kinnevik B -6,1 197,6 3 -14
Klövern A -1,2 22,5 7 -2
Klövern B -1,12 22,48 7 -2
Kungsleden -4,7 99 10 1
Latour B -3,6 148 18 -3
Lifco -17 466,2 28 -19
Loomis B -8,6 317,8 15 -18
Lundbergs B -10,6 414,8 9 1
Lundin Mining -2,28 45,58 21 -19
Lundin Petroleum -23 247 10 -22
Medicover B 0,4 116,4 66 7
Millicom SDB -11,2 427 31 -5
MTG A - - 0 -28
MTG B -2,4 79,42 0 -29
Mycronic -3,7 131 15 -29
NCC A -7,5 165,5 21 7
NCC B -7,4 165,35 21 8
NENT Group A -10 284 33 4
NENT Group B -6,6 293,8 33 -3
Nibe Ind -4,3 156,8 0 -3
Nobia -1,7 57,9 14 -17
Nokia -1,59 33,69 99 -2
Nolato B -14,2 485 18 -12
Nordea Bank -3,11 72,51 19 -4
Nyfosa -4,3 76,7 9 -5
Pandox -7 160 10 -25
Peab B -4,3 94,3 13 1
Pfizer -19 323 12 -12
Ratos A -1 27 11 -16
Ratos B -0,68 27,36 11 -18
Resurs Holding -0,75 50,6 8 -16
Saab B -4,9 254,2 17 -19
Sagax -7 139 11 -
Sagax B -6,4 135,6 10 -
Sagax D -0,35 34,65 3 -5
Sandvik -5,05 151,35 22 -17
Samhällsb. B -1,2 27 8 18
Samhällsb. D -0,5 33,8 11 -3
SCA A -1 95,8 4 -4
SCA B -0,8 94,18 4 -1
SEB A -2,78 88,58 8 1
SEB C -2,7 94,9 9 4
Securitas B -3,15 122,35 13 -24
SHB A -2,34 95,88 11 -5
SHB B -1,4 100,6 12 -3

FONDER
Aktie-Ansvar
•Europa -2,8 118,84 -13
•Sverige A -3,1 573,53 -9
Alfred Berg
•Akt.Norge* -2,6 964,56 -12
•Aktiv* -2,8 1575,48 -12
•Gambak* -3,2 32814,12 -10
AMF
•Asien SH -3 223,67 -7
•Balansfond -2,3 294,48 -5
•Europa -3,3 208,16 -9
•Global -4,3 193,71 -7
•Nordamerika -5,3 287,58 -8
•Småbolag -3,2 767,37 -7
•Sverige -3,3 604,81 -8
•Världen -3,8 411,9 -8
Avanza Fonder
FiF Avanza10* -0,9 242,83 -5
FiF Avanza50* -0,5 161,6 -2
FiF Avanza75* -0,7 199,96 -4
•ZERO -3,2 236,08 -8
Carnegie Fonder
•Asia -3,2 242,29 -5
•CF Ryssland  -5,5 550,39 -18
•FastNordA -3,8 541,02 -3
•Indien -3,2 518 -8
•Ryssland A -5,5 70,07 -18
•Småbolag -2,9 336,62 -9
•Strategi A -2 1456,85 -6
•Sverige -2,9 2866,66 -11
Catella
•Avkastningsf  129,73 
CorporateBFR -0,2 129,63 -1
Hedge A -0,3 170,1 -3
NordicLS Eq -0,3 107,57 -5
•Småbolagsfon -3,2 572,67 -11
•Sve.Akt.Håll -3,1 473,32 -8
•SveIndex A -3,3 465,84 -8
Cicero Fonder
•Aktiespar.To* -1,2 18,39 -5
Coeli Fonder
Abs.Eur.Equi*  107,58 -1
Frontier Mar* -0,8 132,83 -5
•Global Sel* -0,5 198,76 -2
N Företagsob* -0,1 113,27 -1

Danske Invest
Aktiv Förm. -1,6 3301,08 -5
Gl Em Mar -3,5 771,07 -6
Gl Em Mar SC -3,4 326,1 -5
HorisontAkti* -1,2 295,64 -6
•HorisontBal* -0,6 230,73 -2
•HorisontFörs* -0,4 185,83 -1
•Sverige -3,2 4456,13 -9
Didner & Gerge
•Aktie Sv. -3,4 2602,12 -12
•Global -4,2 288,9 -6
Small & Micr -3,2 165,05 -8
•Småbolag -3,5 773,01 -13
•US Small & M -3,3 142,75 -9
DNB
Glob. Indeks* -2,6 349,05 -5
Glob. Lavkar* -2,5 132,76 -3
•Nordic Equit* -0,9 54,42 
Renew Energy* -1,6 1406,78 -6
USA Indeks* -3,6 309,82 -4
East Capital
•Balkan -3,1 16,63 -9
•FrontierA -2,3 128,8 -7
•GEMS -4 166,63 -8
•Nya Europa -2,5 66,85 -8
•Ryssland -6,5 1461,1 -15
•Östeuropa -5,8 40,45 -17
Enter Fonder
Preserve -2,1 1466,38 -4
Select -3,2 2293,82 -9
Småbolagsfon -3,2 1955,98 -3
•Sverige -3,1 2824,51 -8
Espiria Kapitalförv.
•Balanserad A -2,1 160,39 -5
•Defens. AC -1,1 130,05 -2
•Offensiv AC -3,8 215,62 -9
•Sve/Värld AC -2,8 168,69 -8
•Världen AC -3 180,55 -7
Evli Fondbolag
•FIN Select* -1,1 40,32 -4
•Global * -0,1 2209,02 -10
•Sve. Aktiein* -0,7 1666,96 -5
•Sve. Småbola* -1 4860,69 -2
Fidelity International
Indonesia* -1 26,05 -9
Thailand* -0,7 48,33 -14
Folksam Fond
•LO Sverige -2,9 372,3 -9

•LO Världen -4 188,31 -8
•LO Västfonde -2,9 406,61 -8
Franklin Templeton
Asian Growth* -0,7 36,34 -4
Biotec Dis* -2,5 35,2 1
EM Sm Comp* -1 10,25 -9
Em. Mark. Bn* 0,1 11,04 -1
•Eur Gr Euro * -3,3 13,61 -16
FNatuReso* -3,7 4,35 -25
Front Market* -1 16,11 -9
Glob. Tot Re* 0,2 11,81 -1
Glob.Real Es* -1,5 13,69 -1
GloBondSEK* 0,2 12,32 -1
•India* -1,2 35,72 -6
Technology* -2,7 24,37 3
Gustavia Fonder
•EnergRåvaror* -4 39,8 -27
Handelsbanken
•Amerika Tema -4,5 1049,28 -6
•Asien Tema -3,3 713,01 -6
•EMEA Tema -3 389,07 -10
•Europa Tema -3,4 408,77 -9
•EuropaIndx -3,3 121,74 -11
EuropaSel -2,9 276,43 -9
Finlandsfond -2,8 84,77 -9
FlexRänta -0,1 115,7 1
•Företagsob.  133,12 1
•Global Tema -4 545,81 -6
•Hållbar Ener -3,6 205,12 5
•Hälsovård Te -3,5 255,01 -4
•Japan Tema -2,2 85,88 -11
•Kinafond -3,3 232,25 -3
•Latinameri -8 292,34 -19
MultAsset 15 -0,1 103,75 
MultAsset 25 -0,1 155,47 -1
MultAsset 40 -0,3 107,62 -2
•MultAsset 50 -0,4 203,67 -2
MultAsset 60 -0,5 111,33 -3
MultAsset 75 -0,7 222,07 -4
MultAsset100 -0,9 323,93 -5
MultAsset120 -1,5 128,82 -6
Norden Selek -2,9 413,72 -11
•Nordenfond -3,3 1180,17 -8
•NordiskaSmåb -3 1161,3 -10
Norge -4,9 1077,44 -18
Realräntef. -0,1 121,32 
Ränteavkastn 0,2 1941,6 1
RäStrCriA2  102,76 
•Sv Idx Cri -3,3 292,79 -9

•Sverige -3 2240,11 -6
SveSel -3,1 426,2 -13
•SveSmå -3,4 1883,81 -9
•Tillväxtmkr. -4,3 339,08 -9
•USA Index -4,7 409,13 -8
ICA Banken
Modig -3,9 229,37 -9
Måttlig -2,4 173,12 -5
Varlig -1,2 137,68 -3
KPA Fonder
•Aktiefond -3,5 390,05 -7
•Blandfond2 -2,3 310,4 -5
Lannebo Fonder
Mix Offensiv -2,3 197,28 -9
•Mixfond -1,8 24,69 -7
•Småbolag -2,7 110,71 -13
•Sverige -3,2 37,06 -12
•Sverige Plus -3,2 48,47 -12
•Teknik -3,8 9,88 -2
Länsförsäkringar
•Asien -3,5 162,77 -5
Bekväm Tillv* -0,8 123,32 -4
•Europa Aktiv -3,1 477,91 -9
•Europa Index -3,3 206,14 -11
•Fastighet -3,8 6349,45 -4
•G Hållb -4,2 48,66 -9
G Hållb B -4,2 49,14 -9
•Japanfond In -2,6 119,32 -10
•Mix -2,2 392,26 -5
•Småbolag -3,5 1105,8 -7
•Sverige Akti -3,2 1674,84 -9
•Sverige Inde -3,3 336,08 -9
•Tillväxtma -4,4 365,25 -10
•USA Aktiv -5,2 412,08 -8
•USA Indexn. -4,7 408 -9
NE Kapförv.
NE Strategy -3,3 1829,81 -10
Nordea
Aktiealloker* -0,7 312,45 -7
Alfa* -1,4 1179,49 -7
Asian* 0,9 4937,63 1
Donation* -0,4 149,31 -2
Em.StarsEqF* 0,1 1317,42 -1
Eu Sm&Mid* -1,6 7257,7 -8
•Europe* -0,9 16394,54 -7
•Far East* 0,5 311,3 1
Futura* -0,5 656,08 -1
•Glob Tillv* -0,1 278,21 -5

Global Div.* -0,3 187,2 -5
Global Enhan* -0,6 128,11 -5
Global Passi* -0,6 274,33 -5
GlobalSmCap* -1,2 1061,75 -8
•Indien* -0,8 229,01 -10
•Japan Fund* 0,8 2,54 -8
•Kina* 1,3 290,86 
Klimatfonden* -0,2 209,75 -4
NoAmAllCap* -0,3 2039,41 -3
•Nordic Fund* -1,5 1,87 -4
•Nya Tillv* -0,4 103,83 -5
•Obligation* 0,2 136,31 3
Optima* -0,6 959,36 -3
•Ryssland* -1,9 170,23 -12
Sekura*  286,79 
Småb. Sverig* -1,1 363,49 -9
•SmåbolagNord* -1,3 153,89 -7
Stabil* 0,3 152,62 -1
Stabila Akti* -0,1 156,52 -8
•Stra Ränta* 0,1 138,45 2
Stratega10* 0,1 158,18 1
Stratega30* -0,1 196,09 
Stratega50* -0,2 243,73 -2
Stratega70* -0,4 290,96 -4
Sve Passiv e* -1,2 280,32 -5
•Swedish Bond*  100,26 
•SweStars iu* -1,5 2820,87 -8
Nordnet
Offensiv* -1 224,46 -4
Superf. Sver* -1 403,66 -4
ODIN Fonder
•Energi*  167,17 
Fastighet -3,4 1533,78 -4
•Finland*  11139,05 
•Global -3,8 301,19 -10
•Norden -2,5 2741,18 -10
•Norge -4,4 3319,08 -15
•Sverige -2,4 5605,27 -11
Pareto AM
Global B* -2,6 2451,98 -8
Pictet
•Gl Em.Dbt-R* -0,9 385,43 3
SEB  Dynamisk
•Dynamisk Akt -4,2 14,18 -10
SEB  Strategi
Balanserad* -0,7 150,95 -1
Defensiv* -0,3 119,28 
Möjlighet* -1,3 179,42 -3

Tillväxt* -1,9 222,42 -4
SEB  Övriga
•Aktiespar -3,9 17 -10
Bioteknikfon* -2,4 105,15 1
•EmergMa* -0,4 27,67 -7
•Europa -3,4 12,16 -12
Europa Småb.* -1,9 241,32 -4
Europafond E* -1,4 5,17 -6
•EuropaSmå.Sv -3,2 76,19 -8
Fastighet -3,5 65,51 -10
Global C/R E -4,4 1,46 -10
Globalfond U -4 4,16 -8
GS BRICs* 0,1 221,02 -3
HållGlobal -4,1 18,41 -9
•Latinam* -2,5 23,78 -15
•Läkemedel -3,3 19,88 -5
Möjlighet* -0,1 148,96 
•Nordam -4,6 14,31 -11
•Norden -3,3 30,93 -10
Nordenfond u -3,3 17,42 -10
•Realrte LU  14,45 
Rysslandsfon* -1,4 13,75 -10
Sve Index* -1,1 412,61 -4
Sve. Småb. C -3,4 30,57 -10
Sverige -3,4 22,94 -9
•Sverige Expa -3,3 21,24 -9
Sverige Småb -3,3 27,08 -10
SveriSmå -3,3 73,27 -10
SveriSmåCR -3,4 360,5 -10
•Tekno* -2,5 58,61 -2
TryggPlac -1,4 187,95 -3
USA Index Fu* 5 44,31 
•Världen* -1,3 16,55 -4
ÖstersjWWF* -1,8 38,93 -6
•Östeuropa* -2 32,72 -11
Simplicity
•Kina -2,8 155,95 2
•Norden -3,1 676,75 -6
•Småb. Global -3,9 104,78 -12
•Småb. Sverig -3,1 153,5 -8
•Sverige -2,8 157,86 -6
Sjunde AP-fonden
•AP7 Aktiefon* -2,4 359 -6
•AP7 Räntefon* 0,1 112,78 1
SKAGEN Fonder
•Global -4,9 2109,62 -8
•Kon-Tiki -4,2 824,92 -13
•SKAGEN m2 A -3,6 250,75 -6
•Tellus A -1,4 118,98 -2

•Vekst -4,2 2469,65 -14
Skandia Fonder
•Asien -3,4 453,85 -5
•Europa Expo -3,3 547,71 -11
•Japan Expo -2,5 206,91 -10
•Realränte  153,84 
•Smart Offens -3,5 504,16 -10
•Småbolag Sve -3 937,82 -9
•TIME Global -3,7 346,42 -7
•USA -4,8 1191,46 -8
•Världen -4,4 520,06 -7
Spiltan Fonder
AF Invest -2,8 395,15 -6
•AF Småland -2,5 458,46 -10
•AF Stabil -2,5 788,87 -6
•AF Sverige -2,8 756,34 -7
•Globalfond I* -2,7 138,19 -6
SPP Fonder
•Europa -3,3 139,63 -11
•Global -4,1 140,56 -9
•Japan -2,7 90,28 -11
•Sverige -3,2 327,52 -9
•USA -4,6 269,64 -8
Swedbank Robur
•Access Asien -3,5 256,41 -6
•Access Globa -4,1 158,89 -9
•Access USA -4,7 325,02 -8
•AccessEuropa -3,3 139,67 -10
•AccessSverig -3,2 193,08 -9
•AktiefPens -3,7 28,93 -9
AllemaKomp -3,8 87,75 -6
Asienfond -3,6 54,96 -3
Bas Action -3,1 157,54 -7
Bas Aktier -3,4 156,53 -8
Bas Mix -2,4 30,29 -5
Bas Ränta -0,5 101,88 
Bas Solid -1,6 126,52 -3
Dynamic -0,5 110,94 -2
Etik Balans.* -0,6 1534,2 -3
Europafond -2,9 32,32 -4
•EuropaMEGA* 0,8 14,43 6
Exportfond -3,1 138,64 -12
•Fastighet -4 60,53 -2
Fokus*  112,77 
Glo Em Mar -3,3 144,25 -7
Global Impac -3,5 104,7 -7
Globalfond -4,1 76,33 -2
Humanfond -3,1 1063,75 -10
Japanfond -2 9,95 -10

Kapitalinv -3,8 146,69 -6
Kinafond -3,3 330,15 -2
•Medica -3,8 23,39 -6
Microcap*  136,13 -2
MixIndexSv -1,5 288,46 -4
•MixPension -1,7 21,98 -3
•Nordenfond -3,2 111,08 -10
Ny Teknik -2,5 974,19 2
Obligation 0,1 139,46 1
Rtf Flexibel  254,46 
Rtf Kort Plu -0,1 124,08 
•Ryssland* -1,7 32,69 -11
Råvarufond -3,6 16,45 -20
Selection 25*  105,55 
Selection 50* -0,3 109,29 -1
Selection 75* -0,6 113,12 -2
Small Cap US -4,1 90,7 -6
SmCap Em Mkt -2,1 97,15 -5
•SmåbolagEu -3,1 41,78 -8
•SmåbolagNo -2,9 169,69 -9
Småbolagsf.G -3,7 104,69 -5
•SmåbolagsSv -3 149,82 -5
Sverigef -3,2 469,47 -12
•SverigMEG -3,2 83,83 -11
•Technology -4,8 404,58 -3
Trans.GlbMEG -4,4 280,18 -6
Trans.Global -4,4 369,24 -6
Trans.Sweden -3,1 9147,28 -11
Trans.SweMEG -3,1 375,8 -11
USA -4,7 66,86 -5
•Östeuropa* -1,9 38,14 -11
Tundra Fonder
•Frontier Opp -2,3 172,69 -5
•NigeriaSahar -2 64,88 -6
•Pakistanfond -4,3 145,97 -4
•Vietnam -0,8 179,52 -6
XACT Fonder
Bear 4,9 49,38 11
Bull -4,9 395,37 -12
XACT Bear 2 6,4 38,19 15
XACT Bull 2 -6,5 753,89 -16
Öhman
•EtiskIndexEu* -1,2 162,07 -5
•EtiskIndexSv* -1,3 276,05 -6
•GlbHållb.A* -2,3 273,21 -3

Skanska B -8,6 203,5 1 -4
SKF A -3,6 153,2 13 -19
SKF B -3,8 153,05 13 -19
SSAB A -0,96 26,89 8 -18
SSAB B -0,96 25,92 8 -15
Stora Enso A -2 128 11 -10
Stora Enso R -2,5 108,8 9 -20
Sweco A -16 296 25 -18
Sweco B -14 301,4 26 -17
Swed Orphan B 1,55 161 15 4
Swedbank A -5,7 145 8 4
Swedish Match -17 580,8 25 20
Tele2 A - 149 20 9
Tele2 B -2,8 148,5 20 9
Telia Company -0,77 38,51 23 -4
Thule Group -3,5 193,4 23 -10
Tieto -12,2 258,2 23 -12
TRATON SE -6,12 189,76 0 -25
Trelleborg B -5,1 136,55 neg -19
Wallenstam B -4 122,5 14 8
Veoneer SDB -7,68 93,22 neg -38
Wihlborgs Fastighete -10,3 184 10 7
Vitrolife -4 160,9 99 -19
Volvo A -5,9 140,2 8 -11
Volvo B -5,7 139,6 8 -11
ÅF Pöyry B -12,6 205 25 -6

OMX MEDELSTORA
AcadeMedia -1,2 53 12 -4
Adapteo -5,2 102 0 -11
AddLife B -19 310 63 7
Addnode B -5 170 44 -5
Africa Oil -0,32 7,62 neg -10
Alimak Group -0,8 107,2 17 -23
Alligator Bioscience 0,04 7,45 neg -29
Ambea -1,7 57,5 15 -27
AQ Group -4 163,8 20 -28
Beijer Alma B -1 115,2 15 -26
Bergman & Beving -1,9 67,1 11 -17
Besqab -3,5 131,5 17 -11
Better Collective -2,5 82 50 5
Bilia A -0,95 89,55 11 -16
BioArctic B -1,6 71,4 71 -25
Biogaia B -9 428 39 1
Biotage -3 114,9 40 -7
Boozt -0,6 52,1 69 -2
BTS Group B -8 226 34 -5
Bufab Holding -1,8 103,4 15 -21
Bulten -0,7 65,4 26 -17
Bure Equity -1,8 179,4 7 -15
Bygghemma Gr. -1,7 60,7 37 4
Byggmax Group -0,2 25,38 11 -4
Callidiitas T -5,3 85,2 neg 13
Camurus 1 87,5 neg 4
Catella A -0,4 25,2 neg -11
Catella B 0,3 25,2 neg -4
Catena -10,5 325,5 15 -21
Catena Media -0,28 20,36 4 -48
Cavotec -0,1 19,45 neg 5
CellaVision -2 288,5 69 -10
Clas Ohlson B -2,9 95,55 83 -15
Cloetta B -1,46 28,8 17 -9
Collector 1,1 19,8 5 -43
Concentric -3,8 119,4 14 -25
COOR Serv. Man. -4 81,4 46 -1
Corem Property Group - 23 7 -15
Corem Property B -0,7 23,1 7 -14
Creades A -22,5 468 5 -2
Diös Fastigheter -3,1 87,6 11 2
Duni -3,6 120,6 23 -7
Dustin Group -2,5 60,6 15 -19
Eastnine -1,4 140,8 19 2
Elanders B -3,2 72 17 -17
Eltel 0,2 17,1 neg -10
Enea -2 142 17 -22
Engelska Skolan -1 68,6 18 2
EnQuest -0,23 2,22 3 -16
Eolus Vind B -8,4 139,4 26 27
Fagerhult -1,7 45,85 12 -23
Ferronordic -0,5 119 8 -27
Fingerprint -0,86 12,38 neg -34
G5 Entertainment -1,95 83,15 17 -18
Garo -17 297 36 -3
Gränges -3 74,3 9 -25
Gunnebo -0,58 19,4 35 -27
Haldex -0,7 39,55 12 -22
Handicare Group - 32,7 77 -10
Hansa Biopharma 1,4 88,95 neg 6
Heba B -3,4 88,8 11 3
Hexatronic Group -1,8 49,1 30 -19
HiQ International -0,9 43,1 14 -17
HMS Networks -7,4 124,2 28 -28
Hoist Finance -0,24 42,16 6 -16
Humana -0,75 48,3 10 -21
IAR Systems Group -6 144,6 24 -22
Immunovia -5,2 145 neg -19
Infant Bacterial The -6,4 108,4 neg -24
Instalco -5,4 129,2 25 -4
Int. Petroleum Corp. -0,94 28,52 5 -32
Inwido -1,3 78,1 10 8
Invisio Communicatio -5,6 124,4 99 22
ITAB Shop B 0,28 12,98 11 -23
John Mattson -5,2 128,8 0 -8
Josemaria Resources  -0,06 5,08 neg 2
K-Fast Holding B -5,1 166,9 0 4
K2A B -2,4 145,2 10 -18

Karnov Group -4 52,5 0 -1
Karo Pharma -0,4 43 99 6
Knowit -4,2 164 13 -21
Lagercrantz B -4,6 132,6 26 -9
LeoVegas 0,1 26,1 6 -12
Lindab -3,8 105,8 12 -12
Lucara Diamond -0,27 4,2 16 -32
Lundin Gold -2,3 80,1 neg 38
Mekonomen -0,85 68,65 9 -26
Midsona A -0,2 44,8 22 -11
Midsona B -2,15 43,2 21 -13
MIPS -12,5 223 99 12
Momentum B -3,4 106,2 18 -9
Munters Group B -0,96 39,74 neg -19
Nederman Holding -1,2 137,4 24 2
NetEnt B -0,4 21,45 10 -17

VINNARE

Kindred Grou 2,19 43,47 -24
Swed Orphan  0,97 161 4
Medicover B 0,34 116,4 7
Evolution Ga  372 32
Avanza  97,6 
Tele 2 A  149 9

Aktie +/- i % Kurs     I år

FÖRLORARE

EQT -8,91 144,65 33
Lundin Petro -8,52 247 -22
Holmen A -8,45 325 10
Veoneer SDB -7,61 93,22 -38
Elekta B -5,90 96,88 -21
ÅF Pöyry B -5,79 205 -6

Aktie +/- i % Kurs     I år

RESEVALUTOR
Land              Valuta        Köp        Sälj        100 kr

BOSTADSLÅN
Långivare        3 mån       2 år       3 år       5 år

RÄNTOR
Ränta +/- Kurs % i år

Danske Bolån 2,36 1,58 1,58 1,76
ICA Bolån 1,75 1,76 1,76 1,95
Länsförsäkrin 2,45 1,91 1,75 1,85
Nordea Hypote 2,29 2,09 1,89 1,99
SBAB 1,74 1,74 1,74 1,74
SEB 2,40 1,89 1,74 1,89
Handelsbanken 2,50 1,94 1,73 1,73
Skandiabanken 2,19 2,24 2,24 2,24
Swedbank Bolå 2,29 1,99 1,75 1,80
Ålandsbanken  2,35 2,20 1,95 2,20

-7,6%

–3,3%

Eurozonen euro 10,25 11,3 8,847
USA dollar 9,16 10,12 9,884
Japan yen 8,56 9,4 10,636
Storbrit. pund 11,65 13,01 7,685
Schweiz franc 9,57 10,4 9,619
Danmark kronor 1,36 1,49 67,107
Norge kronor 0,97 1,06 94,085
Island kronor 0,07 0,08 1255,207
Australien dollar 6,07 6,71 14,914
Bulgarien lev 5,22 5,84 17,136
Indien rupie 0,12 0,14 702,334
Israel sheqel 2,54 2,98 33,588
Kanada dollar 6,82 7,46 13,409
Kenya shilling 0,08 0,1 986,896
Kina yuan 1,27 1,47 67,862
Kroatien kuna 1,35 1,53 65,416
Mexiko peso 0,45 0,52 191,594
Polen zloty 2,36 2,67 37,438
Ryssland rubel 0,13 0,15 655,387
Sydafrika rand 0,58 0,66 151,92
Thailand baht 0,28 0,33 302,282
Tjeckien koruna 0,41 0,46 219,623
Turkiet lira 1,5 1,71 58,378
Ungern forint 0,03 0,03 2922,011

Stibor 3 mån
Statsväxel 5 år

0,11 -25,50
-0,56 -232,14–0,04

+0

New York, Dow Jones
Sedan årsskiftet: -4,4%-9,4%

–1,0%
New York, Nasdaq
Sedan årsskiftet:

–1,9%

BÖRSER VÄRLDEN ÖVER

–0,98%
USA

–4,18%
Brasilien

–2,32%
Indien

–4,97%
Ryssland

–2,72%
Japan

Förändring sedan en dag.

10,60
+3 öre

9,37

INDEX
SIX Generalindex -3,25 607,21 -7,37
OMX Stockholm -3,27 629,23 -7,58
OMXS30 -3,22 1629,00 -8,06
Frankfurt, Xetra DAX -3,37 11541,87 -12,89
OMX Helsinki PI -3,50 9156,42 -7,27
Köpenhamn, OMXCPI -2,89 925,43 -2,17
London, FTSE 100 -3,62 6462,55 -14,32
Oslo, Benchmark -4,43 801,34 -13,97

PREMIELÅN

2014:2 10/08 8 4985 5000 4985
Lån Drag.      +/-     Köp     Sälj Senast

–8 öre
USD EUR GBP

SWECO
Verksamhet: Sweco är ett teknik-
konsultföretag med verksamhet i 
flera europeiska länder samt i 
Kina. 

Omsättning: ,  miljarder SEK

Webbplats: 

Årsredovisning: 201

New Wave 0,6 51,8 9 -13
Nobina -2,15 68,4 17 6
Nordic Waterproofing -4,1 96,7 12 1
NP3 Fastigheter -3,2 108,6 13 -4
Oasmia Pharmac. -0,31 7,39 neg 79
OEM Int B -4 236 22 -6
Oncopeptides -2,8 106,5 neg -16
Opus group -0,16 8,44 94 -
Orexo -0,9 53,4 8 -15
Platzer Fastigheter  -4,6 99,8 8 -9
Proact -0,2 136,2 16 -26
Probi -11 199 26 -10
Q-Linea 1,5 65 neg 13
Qliro Group -0,15 6,08 neg -13
RaySearch Lab -1,6 84,25 37 -21
Recipharm B -3 130,2 53 -13
Rottneros -0,08 9,62 8 -16
SAS 0,59 9,38 5 -39
Scandi Standard -2 65,1 18 -13
Scandic Hotels -2,05 76,75 12 -26
Sectra B -2,5 411 80 5
Semafo -0,55 21,05 neg 7
Sinch -11 442,5 99 54
Skistar B 0,5 96 17 -19
Stendörren Fastighet -5,5 134,5 9 -20
Swedol - 46,3 15 -
Svolder A - 141 neg -24
Svolder B -2,4 120,8 neg -10
Systemair -3 143,5 23 -21
Tethys Oil -3,45 59,95 6 -29
TF Bank 1 109,5 11 -6
Tobii -1,14 35,96 neg -4
Traction -3,5 174,5 neg -11
Troax Group -1,2 112 26 -7
VBG Group B -3 137,5 13 -13
Vitec Software Gr. B -10 180 57 -3
Volati -0,5 40,05 12 -2
Vostok New Ventures -0,9 66 3 5
XANO B -7 86 15 -24
Xvivo Perfusion -4,4 133,8 99 -21
Öresund -1,8 123 12 -9

OMX MINDRE
A3 - 16,9 55 4
Actic Group -0,8 19,6 14 -24
Active Biotech -0,08 3,16 neg 40
Agromino -0,3 14,8 neg -2
Anoto Group -0,01 1,07 neg -22
Arctic Paper -0,2 11,8 5 38
Arise -2,7 40,2 neg 34
Ascelia Pharma -0,8 21,8 neg -8
B3 -1 35,4 11 -27
Bactiguard B -6,2 93,8 99 14
Balco Group -4,6 91,4 25 -3
BE Group -0,5 34,9 9 -3
Beijer Electronics 0,1 45,7 20 -35
Bergs Timber B -0,09 2,2 17 -14
BioInvent -0,04 1,26 neg 3
Björn Borg 0,04 19,68 9 -22
Bonesupport Hold. -0,7 32,3 neg -1
Bong - 0,76 neg 4
Boule Diagnostics -2,7 65,2 34 -4
Brinova Fastigheter  -0,4 28,5 18 -10

C-Rad B -3,3 38,2 neg -14
Cantargia -0,6 19,24 neg -5
Christian Berner B -0,6 25,5 13 -11
Concordia B -0,05 10,3 neg -29
Consilium B -3,8 98,2 neg -10
CTT Systems -5 204 27 15
Dedicare -0,4 40,65 14 -1
Doro 1,85 40,35 12 -20
Duroc -1 25,4 11 -18
Edgeware -0,17 4,47 neg -20
Electra Gruppen -0,5 41,3 12 -14
Elos Medtech -4,8 96,2 20 -10
Empir B -0,05 12,35 neg 15
Endomines -0,16 6,12 neg 9
Eniro 0,03 0,54 neg -45
Episurf Medical 0,03 1,43 neg 22
Etrion Corporation -0,03 1,45 neg 2
eWork Group -2,3 73,4 17 -9
Feelgood -0,11 3 13 -1
FM Mattsson Mora Gro -1,6 89,4 19 -9
Formpipe Software -0,22 19,18 29 -13
Gaming Innov. Gr -0,29 4,06 neg -52
GHP Special Care -0,25 15,85 29 -16
Green Landscaping -0,7 28,8 neg -22
Hanza Holding -0,3 15,9 21 2
Havsfrun B -0,25 19,75 neg 12
ICTA 0,1 7,94 1 39
Image Systems -0,02 1,38 neg -12
Immunicum -0,16 7,42 neg -29
Kabe B -1 123 7 -14
Karolinska Dev. -0,01 3,5 1 -1
Lammhults Design Gr. -0,4 52 8 -17
Lime Technologies -2,5 198 67 35
Magnolia Bostad -1,85 40,6 99 -2
Malmbergs 1 51 11 -18
MedCap -7,4 177,4 41 28
Medivir -0,48 15,46 neg 25
Micro Sys. B - 25,3 97 -31
Midway A - - 12 -3
Midway B 0,2 19,15 12 -4
Moberg Pharma -0,4 13,66 29 -25
Moment Group -0,11 4,5 neg -10
MQ 0,8 14,78 neg -20
Multi Q -0,02 1,17 58 -21
NAXS -1 51,8 18 5
NCAB Group -8,5 132 21 -15
Net Insight 0,21 1,93 neg -16
NeuroVive -0,04 0,78 neg -42
NGS Group 0,05 16,4 11 -18
Nilörngruppen B -0,2 38,6 6 -44
Note -0,15 35,85 11 -9
Novotek -0,7 35 14 -5
Odd Molly Int. 0,11 5,06 neg -16
Ortivus A -0,04 3,7 neg -8
Ortivus B -0,11 3,35 neg -11
Oscar Prop. -0,03 1,01 neg -53
PledPharma 0,22 6,6 neg -67
Poolia -0,02 6,36 8 5
Precise Biometrics -0,02 1,28 0 -25
Prevas B -1,9 37 12 4
Pricer B -0,05 22,6 26 21
Profilgruppen -2,6 81,4 7 -20
Projekteng. Swe. B -0,25 10,5 4 -30
Railcare Group -0,1 20,5 neg -23
Rejlers B -4,5 108 25 -10
Retail & Brands -0,01 0,93 neg -14
Saniona -1,3 21,6 neg -16
Semcon -2 66,6 11 -4
Sensys -0,05 1,38 0 1
Serneke Group B -0,4 70,9 neg 15
SinterCast -4 168 36 -14
Softronic B 0,08 16,48 16 -1
Sportamore -0,1 43,9 99 -
SSM Holding -0,4 14 35 46
Starbreeze A -0,12 1,58 neg -15
Starbreeze B -0,04 1,62 neg -13
Stockwik Förvaltning -0,2 53 11 61
Strax -0,21 3,19 3 -26
Studsvik -1,2 30,5 neg -4
Svedbergs -1,1 21,9 11 -4
TradeDoubler -0,05 2,6 neg -21
Trention -0,4 55 neg 7
Venue Retail - 0,57 neg -5
Vicore Pharma Holdin -0,25 10,7 neg -27
Viking Supply -1,8 74 13 -1
Wise Group -0,8 28 6 -20
Xbrane Biopharma 1,4 45,3 neg 31
Zeta Display -0,35 19,25 34 -19

12,23
+1 öre

06 Mars 2020

Börsdag: 06 Mars 2020

kl 22 kl 22

Aktie Ändring kr. Kurs 31/12P/e-tal Aktie Ändring kr. Kurs 31/12P/e-tal Aktie Ändring kr. Kurs 31/12P/e-tal Aktie Ändring kr. Kurs 31/12P/e-tal

47 300 kr

Spår räntesänkning i april
Danske Bank spår att viruseffekterna på  ekonomin 
blir så stora att Riksbanken, med chefen Stefan 
Ingves, i april kommer att sänka styrräntan med 
0,25 procentenheter ner till minusområdet igen.

MILJARDER
kronor förlorade den norska oljefonden förra 
året genom att avstå investeringar i vapen, 
kol, tobak och etiskt tvivelaktiga bolag.90
Stora bolag

Stora bolag
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Det är en sorglig men 
romantisk och framförallt 
snygg – kanske för snygg? – 
”svart Bonnie och Clyde”-
historia som utvecklas i 
”Queen & Slim”.

Blickarna som utbyts 
mellan advokaten Queen 
och den religiöse Slim 
när polisljusen plötsligt 
blinkar i bakrutan och de 
ombeds stanna bilen är 
hjärtskärande. De känner 
knappt varandra – faktum 
är att han kör hem henne 
efter en inte särskilt lyckad 
första Tinder-dejt – men 
de känner mycket väl till 
den här situationen; Vit 
polis, svart man som kör bil 
och blir stoppad – det kan 
sluta extremt illa för svarta 
amerikaner.

Paret i bilen börjar genast 
förhålla sig till det poten-
tiellt explosiva läget. ”Jag 
sträcker mig efter min plån-
bok”, säger Slim till polisen 
medan han sakta plockar 
fram körkortet.

För Queen (Jodie Turner-
Smith) och Slim (Daniel Ka-
luuya) blir det som händer 
härnäst totalt livsföränd-
rande. De blir efterlysta och 

ger sig av på en mini-odyssé 
genom södra USA för att 
försöka fly till Kuba.

Manuset är skrivet av 
manusförfattaren och skå-
despelaren Lena Waithe, 
från ”Master of none”. Hon 
Emmy-belönades för ma-
nuset till den seriens spek-
takulära avsnitt ”Thanksgi-
ving” som handlar om hur 
hennes rollfigur kommer 
ut. Det avsnittet regissera-
des av Melina Matsoukas, 
som också har Beyoncés 
”Formation”-film/video 
på sitt cv och nu långfilms-
debuterar med ”Queen & 
Slim”.

Att de här upphovsper-
sonerna är supercoola och 

drivs av patos är uppenbart. 
I ”Queen & Slim” jobbar 
de med en aningen förhöjd 
känsla i replikerna, fotot 
och hela det visuella ut-
trycket. Detta är ingen disk-
bänksrealism, snarare ett 
romantiskt, drömskt och 
samtidigt stenhårt med-
borgarrättsdrama i Miami 
Vice-färgskala. Filmen är 
dock ojämn, enormt vackra 
scener som snyggt väver 
ihop musikvideoestetiken 
med verklig fördjupning 
av dramat varvas med lite 
onödiga manuskonstruk-
tioner som egentligen mest 
känns onödigt klyschiga 
och stoppar flödet.

Historien skildrar det 

svarta och det vita USA, 
mestadels ur det svarta per-
spektivet och man känner 
sig snabbt både rasande och 
uppgiven inför sakernas 
tillstånd. Queen och Slim 
utnämns till ”svarta Bon-
nie och Clyde” av Queens 
morbror Earl, som är en 
hallick i New Orleans. Och 
precis som originalets Bon-
nie och Clyde blir de folkets 
hjältar. De blir också enkla 
att heja på även om det blir 
plågsamt tydligt hur dåliga 
deras odds är.

Miranda Sigander
TT

LÖSNING BILDKRYSSET. 

LÖSNING BARNKRYSSET.

BARNKRYSSET.

FILMRECENSION. 

En Tinder-dejt från helvetet

Daniel Kaluuya och Jodie Turner-Smith flyr från brottsplatsen i ”Queen & Slim”. 

  Drama

Queen & Slim
Premiär: 6 mars 2020
I rollerna: Daniel Kaluuya, 
Jodie Turner-Smith, Chloë 
Sevigny med flera
Regi: Melina Matsoukas
Speltid: 2 timmar 13 minuter
Åldersgräns: 15 år
Betyg: YYY
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Vi har slutat med vinnare och priser på våra korsord i tidningen. Lösningarna kommer givetvis att finnas 
kvar även i fortsättningen.
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Vi har slutat med vinnare och priser på våra korsord i tidningen. 
Lösningarna kommer givetvis att finnas kvar även i fortsättningen.

BILDKRYSS.

©KGB
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Resor

Show i Dalhalla
Uggla, Miss Lee & Petter 
25/7 2d
Rhapsody in Rock 15/8 2d
The Hives, Mando Diao, 
The Sounds  21/8 2d
Fr Karlstad, Kristinehamn, 
Karlskoga, Storfors, Nykroppa, 
Filipstad,  Hällefors

0550-833 46/47 • www.charterbuss.se

Arrangemang, nöjen

RESTAURANG & CAFÉ

   

Agensgatan 2, Degerfors • 0586-393 23

HELGBUFFÉ
Välkommen till oss på en härlig helgbuffé!  
Vi kommer att servera: Hemlagad lasagne, Kentucky 
fried chicken, honung och ingefäraglaserade ribs, 
sesambiff med broccoli i oystersås, basmatiris, 
pommes, chilisås, bearnaisesås m.m.

Inkl. salladsbuffé, dricka, 
kaffe och kaka  

Serveras lördag 12–15  
99:-/person 

Barn under 8 år äter gratis 
i målsmans sällskap

RESTAURANG – PIZZERIA

Varmt välkomna!

MENY
Helg-

KÄLLARN
Nya Folkets Hus Kga 

Måndagar 19.00
Väntbingo 18:30

Frispel sista måndagen
i varje månad

RÖVARN
Totalt 8 000:-

En klassisk engelsk 

förväxlingskomedi11-21 mars
Christinateatern, Kristinehamn
av Alan Ayckbourn

Lekaresällskapet presenterar

11/3 19.00 13/3 19.00 14/3 18.00 15/3 18.00 18/3 19.00  
20/3 19.00 21/3 18.00 • Biljetter via Ticketmaster.se,  
Turistbyrån eller direkt vid föreställning

Affärs- och
bostadsmarknaden

KÖPES

Idyller & Sjölägen
Utlandskunder - www.ekeby.cc

Förenings-
meddelanden

HFR Karlskoga- 
Degerfors 
Årsmöte sönd den 15/3 
kl. 15.00 i lokalen Skran-
tahöjdstorget. Anmälan 
senast 9/3 till Monica 
0727376030 el. Ulla-Britt 
0732298273 Välkomna! 

Öppet Hus på 
Träffen 
Hotellg 10. Mån 9/3 
kl. 14 –16. Utställning 
Handarbeten över tiden. 
SPF Seniorerna stickka-
féet inbjuder, samvaro 
och fika. Välkomna!  

Kga Humanistiska 
För 
Tisd.10/3 kl. 19 Solbring-
en. Författaren och Jour-
nalisten Axel Odelberg 
uppvuxen i Karlskoga 
berättar om sitt 
författarskap. Ostbufé. 

Granbergsdals IF 
Årsmöte i Solhem för 
alla medlemmar. Torsdag 
den 12 mars, kl. 18.30. 
Kaffe och smörgåstårta. 
Välkomna! 

Granbergsdals 
byalag 
"Gubbträff" i Solhem  
onsdag den 11/3, kl. 14.00. 
Prat, semla och kaffe. 
Välkomna! 

G:a Brukspojkars 
Klubb 
Onsdag18/3 kl 14.30 på 
Solbringen. Årsmöte 
Strömtorparna under-
håller. Anm. senast 13 /3 
kl 12.00. Tel 010-2171640 
rec.hk@saabgroup.com  

Kedjeåsgården 
Dagledigträff tis 10/3 
kl. 14. Nattsudd, Kent 
Olsson, Christer Dahl-
berg sjunger och spelar. 
Kaffe, hembakat, lotteri, 
samvaro. Välkomna! 
Nolsokna byalag. 

www.hjarnfonden.se

”Pang! Så kändes det första gången jag såg Helga.  
En explosion.  Jag visste innerst inne att det är  

henne jag älskar… 

De första tecknen var nog när hon började glömma  
sina sekatörer i trädgården. Jag förstod att något var fel.  

Vi gick till läkaren och fick domen. Alzheimer. 

I ett slag rasade världen samman…  
Jag förstår ju att det kommer en dag när Helga frågar mig  

vem jag är. Jag fruktar den dagen, jag kan inte ta in det.  
Jag känner mig bara maktlös…  

Vi behöver alla bidra till att forskarna kan fortsätta sitt  
arbete för att bekämpa Alzheimer. Så att våra barnbarn  

inte drabbas. Ett testamente eller annan gåva  
kan vara det som gör skillnaden.”

Omkring 100 000 personer i Sverige lider av  
Alzheimers sjukdom. Forskningen har kommit långt,  

men det behövs mer pengar om visionen om  
ett botemedel ska kunna bli verklighet.

Du har makten i din hand. Beställ testamentesbroschyr på  
www.hjarnfonden.se/testamente eller  

ring 020-523 523 för mer information om hur du kan  
testamentera till hjärnforskningen och bidra till att våra barn  

och barnbarn kan leva ett liv utan Alzheimer.

Låt kärleken leva vidare.  
Testamentera till hjärnforskningen.

Maktlöshet

Sälj däcken till våren.
Sälj däcken till våren.
Med Lokus får du dubbelt så stora chanser att tjäna en slant på det
du vill bli av med. Din säljes-annons syns både i lokaltidningen och 
på lokus.se. Det kallar vi återvinning på bred front.

Nu är det  
bråttom. 
Njursvikt är vanligt, 
osynligt och ofta 
livshotande.
 
Hjälp oss att rädda liv! 
Plusgiro: 90 03 67-4
Swish: 900 36 74
www.njurfonden.se



w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

33SerierLördag 7 mars 2020

HÄLGE

KALLE OCH HOBBE

ELVIS

TROLLKARLEN

LABAN

FOXTROT

NAMNSDAGSKRYSSET.

Rätt lösning senast

UR VÅRA ARKIV.

Den 7 mars 1995 
Diep Quynh 
och Au My 
Than hade 
återvänt 
till Vietnam 
för första 
gången på 15 
år efter att de 
1980 kom till 
Karlskoga som 
båtflyktingar. 
Duon konsta-
terade tydliga 
skillnader där, i 
Kina och Hong 
Kong, sedan 
de lämnat Sydostasien. Allt fler kvinnor var yrkesverk-
samma och utbildade. Taiwanesiska affärsmän som 
drev fabriker i Vietnam gifte sig ofta eller blev sambor 
med vietnamesiska kvinnor, då de som utlänningar inte 
fick äga fastigheter i Vietnam.  

Nils Lindberg 

Den 7 mars 1970 
Ingvar 
Reinholds-
son skulle 
sluta som 
ishockey-
ordförande 
för KB. Han 
förnekade 
dock att det 
skulle ha 
något sam-
band med 
att laget 
missat att 
ta sig upp i 
allsvenskan. 
Reinholds-
son fram-
höll att han 
varit med 
så länge, 
redan 1958 
kom han med i IFK Bofors ishockeysektion, att gnistan 
för den sporten var på upphällningen. Som final såg 
Reinholdsson gärna en trevlig avslutning på en turné till 
Frankrike, samt att han skulle få en värdig efterträdare. 

Reinholdsson såg hockeyslut. 

Quynh hade återvänt. 

TATUE-
RINGAR

Kan du 
tatuera mej på 
kyrkogården?

Varför 
där?

Så fort jag frågade min man 
om det var okej, sa han, ”Över 

min döda kropp”.

©Dist. by Europapress

jag KAN 
inte, nina! 
jag måste 

lägga 
tillbaka cd:n.

vi har ju 
nästan 

klarat det! 
tre meter 

kvar!

nej! det är inte rätt! 
jag kan inte göra det!

jag VILL verkligen ha 
den här cd:n, men jag vill 
också kunna se mej själv 
i spegeln imorgon. vi får 
helt enkelt vänta tills vi 
lyckats tjata ihop pengar 

att köpa den för.

men det kan ju 
ta DAGAR... 
VECKOR!

tja, det är 
nackdelen 

med att gilla 
kortlivade
grupper!

ja alltså, det 
skulle inte 
förvåna mej 
om skivan är 
gammal redan    
      ikväll.

©dist. by europapress
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FILM AV BJÖRN BRÅNFELT

SVT1 I MORGON SVT2 I MORGON

Wilde skrev den 
perfekta pjäsen
Författaren Oscar Wilde 
har skrivit klassiker som 
”Spöket på Canterville” och 
”Dorian Grays porträtt”. 
I en dokumentär berättar 
flera skådespelare om vad 
han har betytt för dem. 
 SVT2 19.05

En lördag fylld 
av vintersport
”Vinterstudion” serverar 
höjdpunkterna från dagens 
tävlingar. Sändningarna 
börjar med herrarnas stört-
lopp från norska Kvitfjell. 
Därefter går turen vidare 
till världscupen i skidor och 
skidskytte. SVT1 10.45
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En flodhäst 
i  tesalongen
KOMEDI ¡¡¡¡
Alkoholiserad journalist 
(Roger Allam, suverän) får 
ett deckarliknande upp-
drag: han checkar in på ett 
gods för att lösa ett myste-
rium. Briljant lättsam deli-
katess. (Storbritannien, 
2017) SVT1 0.55

Star wars: The Force 
awakens
SCIENCE FICTION ¡¡¡¡
Actionspäckad rymdålders-
matiné. Han Solo (Harrison 
Ford) och prinsessan Leia 
(Carrie Fisher, 1956–
2016) återses. Sjunde fil-
men. (Star Wars Episode 
VII: The Force Awakens, 
USA, 2015) Kanal 5 21.00

Brassed off
KOMEDI ¡¡¡¡
En kolgruva i en småstad i 
Yorkshire hotas av nedlägg-
ning. Så även gruvarbetar-
nas blåsorkester. Ewan 
McGregor, Tara Fitzgerald 
och Pete Postlethwaite är 
fantastiska i Mark Her-
mans film. (Storbritannien, 
1996) SVT1 23.10
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Robin tar chansen i finalen

”Jag älskar musik och att tävla, så Mello är perfekt för mig”, säger Robin Bengtsson. Foto: Fredrik Sandberg/TT 

När det är finaldags 
i Melodifestivalen står 
Robin Bengtsson stadigt 
på Friends arena – och 
låten ”Take a chance” tror 
han stenhårt på.

– Jag gillade den direkt, den 
har någonting i sitt melodi-
språk som jag tycker om. 
Jag skulle beskriva den 
som en singer-songwriter-
låt men med arenarefräng, 
säger Robin Bengtsson.

Bengtsson tävlade i den 
första deltävlingen i Linkö-
ping och gick direkt till 
final tillsammans med The 
Mamas.  

– Det är ett starkt start-
fält, med framför allt 
många bra tjejer i år. Om 
jag inte vinner så hoppas 
jag att det blir en tjej som 
tar hem segern, säger 
Robin Bengtsson och skrat-
tar.

Senast han var med 
i Melodifestivalen var det 
med låten ”I can't go on” 
som tog honom hela vägen 
till Eurovision Song Contest 
där han slutade på en 
femte plats. 

Helena Björkvall/TT

UNDERHÅLLNING
Melodifestivalen 
SVT1 20.00

6.15 Husdrömmar. 7.15 Auktionssom-
mar. 8.15 Antikrundan. 9.15 Dejta. 
10.00 Mötet. 10.15 Vinterstudion. 
10.30 Alpint: Världscupen. 11.35 Vin-
terstudion. 11.45 Skidskytte: Världscu-
pen. 12.30 Längdåkning: Världscupen. 
13.45 Skidskytte: Världscupen. 14.30 
Vinterstudion. 15.00 Svenska nyheter. 
15.30 Seniorsurfarna. 16.00 Beppes 
smakresa. 16.10 Vem vet mest? 16.55 
Bäst i test. 17.55 Sportnytt. 18.00 
Rapport. 18.10 Lokala nyheter. 

7.40 Sverige idag. 8.00 Hobbyhorse 
revolution. 9.00 Gert Wingårdhs nobel-
hus. 10.00 Gudstjänst. 10.45 Hemma 
hos arkitekten. 11.15 Norge från luf-
ten. 11.20 Vinterliv. 11.25 Längdåk-
ning: Världscupen. 12.30 Hawking & 
Einstein – Universums mästare. 13.20 
Oscar Wilde. 14.15 Salome, opera av 
Richard Strauss. 16.10 Rapport. 16.15 
Sverige idag. 16.35 Snölejon. 17.00 
Keine Ahnung. 17.11 Kortfilmsklubben 
– spanska. 

6.30 Uppdrag granskning 
(R) 

7.30 Skavlan (R) 
8.30 Go’kväll (R) 
9.15 Jills veranda (R) 
10.15 Första dejten (R) 
10.45 Vinterstudion 
11.00 Alpint: 

Världscupen 
SPORT Världscupen. 

12.00 Längdåkning: 
Världscupen 
SPORT Världscupen. 

13.30 Vinterstudion 
14.00 Skidskytte: 

Världscupen 
SPORT Världscupen. 

15.15 Vinterstudion 
17.00 Skidskytte: 

Världscupen 
17.50 Helgmålsringning 

Svenskt religionsprogram 
från 2020. 

17.55 Sportnytt 
18.00 Rapport 
18.15 Sverige! 

Svenskt kulturmagasin 
från 2020. 

18.45 Vem vet mest? 
Svensk frågesport från 
2020. Del 9 av 20. 

19.30 Rapport 
19.45 Sportnytt 

7.50 Hämnd och kärlek
10.20 Petra får en baby 
10.50 Ett tufft år för 

Peltsi 
11.20 Utrikesbyrån (R) 
11.50 Babel (R) 
12.50 Symbolernas 

hemliga värld (R) 
13.20 Den stora 

modelljärnvägs-
kampen (R) 

14.05 Vetenskapens 
värld (R) 

15.05 Sverige idag på 
romani chib, arli 

15.15 Sverige idag på 
romani chib, lovari 

15.25 Fotboll: Sverige–
Danmark 

16.00 Rapport 
16.05 Fotboll: Sverige–

Danmark 
17.30 Egenland – Finland 

är fantastiskt (R) 
17.40 Vykort från Europa 

(R) 
17.50 Skidskytte: 

Världscupen 
18.15 Vinterstudion 
18.30 Drottning Sonjas 

barndomshem (R) 
19.00 Kulturstudion 
19.05 Oscar Wilde 

20.00 Kulturstudion 
Svenskt kulturmagasin 
från 2020. Även 7/3. 

20.05 Salome, opera av 
Richard Strauss 
Österrikisk operaföreställ-
ning från 2018. Sopranen 
Asmik Grigorian gör sen-
sation i titelrollen, prin-
sessan Salome som öns-
kar Johannes Döparens 
huvud på ett fat. Platsen 
är Salzburgfestivalen. 
Även 8/3. 

21.55 Kulturstudion 
Svenskt kulturmagasin 
från 2020. 

22.00 The day 
Belgisk thrillerserie från 
2018. Del 7 av 12. Polis. 
En specialstyrka tar sig in 
i banken för en diskret fri-
tagningsaktion. 

22.55 Tala om sex – 
Ottars liv (R) 
Svensk dokumentär från 
2018. Den legendariska 
sexualupplysaren Elise 
Ottesen-Jensen, med 
smeknamnet Ottar, var 
först ut med att berätta 
om det som inte fick 
nämnas. 

23.50 Hobbyhorse 
revolution (R) 

0.50 Vem kan utmana Trump? 1.45 
Sportnytt. 

Lördag

DOKUMENTÄR SPORT AVSLUT

Kamp för rättvisa 
gav resultat
I sista delen av serien 
”Erkännandet” pressas 
polisen i Wiltshire att 
öppna utredningen igen. 
Stephen Fulcher (Martin 
Freeman) arbetar numera 
utomlands som säkerhets-
konsult.  SVT1 22.15
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DRAMASERIE | PLAY

SERIE

Polisen kämpar 
mot klockan
I den belgiska thrillerserien 
”The day” har en special-
styrka tagit sig in i banken 
för en fritagningsaktion. 
När de kommer in märker 
de att rånarna gett sig av 
tillsammans med flera 
i gisslan.  SVT2 22.00
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20.00 Melodifestivalen 
Svensk underhållning från 
2020. Del 6 av 6. Final – 
Stockholm. Melodifesti-
valen 2020: Finalen i 
Stockholm. Vem vinner 
Melodifestivalen 2020? 
Även 9/3 i SVT24. 

22.00 Melodifestivalen: 
Eftersnack 
Svensk underhållning från 
2020. Innan glitterkon-
fettin hunnit landa på 
mello-scenen ger Sofia 
Dalén dig en exklusiv 
stund tillsammans med 
vinnaren av Melodifesti-
valen 2020. Även 10/3 i 
SVT24. 

22.15 Erkännandet 
Brittisk kriminalserie från 
2019. Del 6 av 6. Karen 
Edwards vägrar ge upp 
kampen för rättvisa åt sin 
dotter, vilket sätter press 
på polisen i Wiltshire att 
öppna utredningen igen. 
Även 9/3. 

23.05 Rapport 
23.10 Brassed off 

FILM ¡¡¡¡ Brittisk 
komedi från 1996. I rol-
lerna: Ewan McGregor 
och Tara Fitzgerald. 

0.55 En flodhäst i tesalongen. FILM

¡¡¡¡ Brittisk komedi från 2017. 
2.25 Stan Lee’s lucky man. 5.00 Vem 
vet mest? 5.45 Sverige! 
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”It”-skådespelare i tonårsdrama
I ”I am not okay with this” 
försöker vännerna Sydney 
(Sophia Lillis) och Stanley 
(Wyatt Oleff) hitta rätt i en 
dramatisk tillvaro när Syd-

ney upptäcker att hon 
besitter övernaturliga kraf-
ter. Lillis och Oleff har tidi-
gare spelat mot varandra 
i skräckfilmen ”It”. Netflix

”Jag har lite planer, vi ska brassa på lite. Men det 
får ni se. Håll i hatten.

Anis Don Demina, som är sist ut i kvällens final av Melodifestivalen, 
berättar för TT hur han ska lyfta numret ytterligare.
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TV3 I MORGON TV4 I MORGON KANAL 5 I MORGON

TV10KANAL 9 KANAL 11

KUNSKAPSKANALENTV12

DISCOVERYSVT BARN TV4 FAKTA

SVT24

6.00 Fixer upper (R) 
6.55 Bygglov (R) 
7.55 Nyhetsmorgon 
11.30 Talang (R) 
13.30 Leif GW om: 

Blattarna som byggde 
Sverige (R) 
Svensk dokumentärserie 
från 2019. 

14.30 Ishockey: 
Frölunda–HV71 
SPORT SHL. Från Scandi-
navium. 

17.55 Keno 
18.00 Trav: V75 Direkt 

SPORT V75 Direkt. 
19.00 TV4Nyheterna 

19.10 Sporten 19.20 
TV4Vädret 

19.30 Postkodmiljonären 
Svensk frågesport från 
2020. Del 20 av 36. Den 
här gången får vi stifta 
bekantskap med en 68-
årig resebyråtjänsteman 
från Hisings Kärra. Marie 
Agaeus Olsson tar plats i 
stolen. Programledare: 
Rickard Sjöberg. 

19.55 Lotto, Joker och 
Drömvinsten 
Svenskt spelprogram från 
2020. 

6.00 Bilprovningen 
6.50 Hemliga beundrare 
7.40 Kids do the craziest 

things (R) 
8.05 Jo Frost: Nanny on 

Tour 
9.05 Marlon 
10.05 How I met your 

mother 
12.05 Flower shop 

mystery: Dearly 
depotted 
Kanadensiskt drama från 
2016. I rollerna: Brooke 
Shields och Abby Knight. 

14.00 Svenska truckers 
15.00 Frusna vägar (R) 
16.00 Lyxfällan (R) 
17.00 Me and Earl and 

the dying girl 
FILM ¡¡¡ Amerikansk 
dramakomedi från 2015. 
I rollerna: Thomas Mann, 
RJ Cyler, Olivia Cook. 

19.20 Den stora jakten 
FILM ¡¡¡ Amerikansk 
komedi från 2011. Tre 
män står inför ett väg-
skäl. De tampas med ål-
derskriser och meningen 
med livet. I rollerna: Jack 
Black, Steve Martin, 
Owen Wilson. 

6.00 Sofias änglar – 
teckentolkat (R) 

6.40 Extreme couponing 
(R) 

7.05 Sofias änglar (R) 
8.45 Ullared (R) 
10.45 Vägens hjältar (R) 
11.45 Ullared (R) 
12.45 Sofias änglar (R) 
13.45 Wahlgrens värld 

(R) 
14.45 Grey’s anatomy (R) 
15.50 Happy feet 

FILM ¡¡¡ Amerikansk 
animerad familjefilm från 
2006. 

18.00 Välkommen till 
Köping (R) 
Svensk realityserie från 
2020. Del 5 av 8. Åke 
hjälper Mats att komma 
igång med träningen. För 
om Mats går ner i vikt ska 
han få provköra chefens 
bil. 

19.00 Superstars 2020 
(R) 
Svensk underhållning från 
2020. Del 6 av 12. Delta-
garna gör upp i en rafflan-
de golftävling där det gäl-
ler att både ha sikte och 
kondition. 

20.00 Klassfesten (R) 
Svenskt underhållnings-
serie från 2019. Del 8 av 
8. I säsongens sista av-
snitt är det Jessica An-
dersson och Dan Ekborg 
som tar plats i klassrum-
met. 

21.30 Solsidan (R) 
Svensk komediserie från 
2019. Del 1 av 10. Mick-
an gör allt för att visa hur 
lyckad hon är när en gam-
mal plågoande från hög-
stadiet flyttar in på Solsi-
dan. Alex kämpar för att 
komma på en bra födelse-
dagspresent åt Anna, som 
i sin tur är lyrisk över ett 
nytt långfilmsuppdrag. 

22.00 TV4Nyheterna 
22.05 TV4Vädret 

22.15 Mission: 
Impossible 
FILM ¡¡¡ Amerikansk 
action från 1996. Efter 
ett misslyckat uppdrag i 
Prag där hela hans team 
förolyckades blir agenten 
Ethan Hunt felaktigt an-
klagad för det inträffade. I 
rollerna: Tom Cruise, Jon 
Voight, Emmanuelle Bé-
art. 

0.25 Ödets makt. FILM ¡¡ Ameri-
kansk romantisk komedi från 1999. 
2.30 Madame Bovary. Amerikanskt 
drama från 2014. 5.00 Husjägarna. 

21.30 X-Men: The last 
stand 
FILM ¡¡¡ Amerikansk 
action från 2006. Ett lä-
kemedelsföretag som 
samarbetat med USA:s 
regering hittar ett bote-
medel mot mutanters su-
perkrafter. En del av mu-
tanterna tycker att det är 
bra att de har möjlighet 
att bli som vanliga männ-
iskor och få komma ut i 
samhället, medan andra 
är helt emot att bli av 
med krafterna. I rollerna: 
Hugh Jackman, Halle Ber-
ry, Ian McKellen. 

23.50 Mumien: 
Drakkejsarens grav 
FILM ¡¡ Amerikanskt 
äventyr från 2008. Även-
tyrarna Rick och Evelyn 
har dragit sig tillbaka, 
men när en juvel ska 
transporteras till Shang-
hai ser de en chans att få 
tillbaka lite spänning. Vad 
de inte vet är att ädelste-
nen ska användas till att 
återuppväcka en kinesisk 
tyrann som legat i dvala i 
två tusen år. I rollerna: 
Brendan Fraser och Jet Li. 

2.00 Spionernas bro. FILM ¡¡¡¡ 

Amerikansk dramathriller från 2015. 
4.25 How I met your mother. 5.10 
Hemliga beundrare. 

20.00 Trafikpoliserna (R) 
Svensk dokumentärserie 
från 2020. Del 5 av 12. 
Ullis och hennes kollegor 
håller en stor insats med 
inriktning på mobilan-
vändning i trafiken. Erik 
och Hasse stoppar en bil 
där det visar sig att föra-
ren, som tidigare varit 
dömd för narkotikabrott, 
nyligen varit i Amsterdam 
och rökt marijuana. Även 
8/3. 

21.00 Star wars: The 
Force awakens 
FILM ¡¡¡¡ Ameri-
kansk science fiction från 
2015. Det har gått 30 år 
sedan Luke Skywalker be-
segrade Darth Vader och 
rebellerna kullkastade 
Rymdimperiet. I rollerna: 
Adam Driver, Daisy Ridley, 
Harrison Ford. 

23.50 Sommaren med 
släkten (R) 
Svensk komediserie från 
2020. Jens och Åsa ska 
hyra ut huset för att få 
råd att åka bort, men de 
hade inte räknat med hur 
oerhört kräsna och jobbi-
ga hyresgäster kan vara. 

0.15 Helt perfekt. 0.40 Law & order: 
Special victims unit. 3.10 Wahlgrens 
värld. 3.50 Trafikpoliserna. 4.35 Super-
stars 2020. 5.15 Vägens hjältar. 

6.00 Bilprovningen. 6.50 Hemliga be-
undrare. 7.35 Kids do the craziest 
things. 8.00 Jo Frost: Nanny on Tour. 
9.00 Will & Grace. 10.00 How I met 
your mother. 11.30 Undercover boss 
Canada. 13.50 Middag med mitt ex. 
14.50 Den stora jakten. 17.00 Unga 
mammor. 18.00 Svenska truckers. 
19.00 Lyxfällan. 20.00 Frusna vägar. 
21.00 Central intelligence. 23.10 I hu-
vudet på en gärningsman. 0.10 Norr-
malmspolisen. 1.15 The overnight. 

6.00 Fixer upper. 7.00 Bygglov. 7.55 
Nyhetsmorgon. 11.30 Klassfesten. 
12.55 Tillsammans med Strömstedts. 
13.55 Solsidan. 14.55 Flirty dancing. 
15.55 Bonde söker fru – Jorden runt. 
16.55 Sveriges mästerkock. 17.55 
Keno. 18.00 Bingolotto. 19.00 TV4Ny-
heterna. 19.10 Sporten. 19.25 TV-
4Vädret. 19.30 Bingolotto, forts. 
20.00 Farmen. 21.00 Hamilton. 22.00 
TV4Nyheterna. 22.15 Jägarna 2. 1.00 
Brottsjournalen. 2.00 Tunn is. 

6.00 Extreme couponing. 6.25 Ullared. 
9.00 Vägens hjältar. 11.00 Tunnelba-
nan. 14.00 Trafikpoliserna. 15.00 Ulla-
red. 16.00 Vägens hjältar. 17.00 Wahl-
grens värld. 18.00 Sofias änglar. 19.00 
Välkommen till Köping. 20.00 Super-
stars 2020. 21.00 Sommaren med 
släkten. 21.30 Helt perfekt. 22.00 Alla 
mot alla med Filip och Fredrik. 2.00 
Law & order: Special victims unit. 2.45 
Trafikpoliserna. 3.30 Ullared. 4.10 So-
fias änglar. 

6.00 Djurparkens hemligheter. 7.00 
Hundräddaren. 8.00 En unge i minuten. 
9.00 Hela England bakar. 10.00 Husjä-
garna. 12.00 Ambulansen. 13.00 Ske-
net bedrar. 13.45 Mord och inga visor. 
14.45 Agatha Raisin. 15.45 Poirot. 

18.00 Mord i paradiset (R) 
Brittiskt kriminalserie från 
2014. Del 1 av 8. Death of 
a detective. 

19.00 Big brother Sverige 
Svensk realityserie från 
2020. Del 27 av 99. 

20.00 Huset fullt av skräp 
(R) Brittisk realityserie från 
2012. Del 5 av 5. Jasmine 
försöker hjälpa sin mamma 
och hennes problem med 
samlande. 

21.00 Ring så städar vi (R) 
Brittiskt realityserie från 
2017. Del 6 av 6. Maxine 
och Jasmine hjälper en son 
i Luton som tar hand om 
sin mamma. Men huset har 
inte städats på ett bra tag. 

21.30 Ring så städar vi (R) 
Brittiskt städprogram från 
2018. Del 1 av 6. Systrar-
na Yvonne och Angela ger 
sig på ett hus som är så 
fullt av grejer att kvinnan 
som bor där har flyttat ut 
till ett skjul. 

22.00 Interstellar 
FILM ¡¡¡¡ Amerikansk 
science fiction från 2014. I 
en nära framtid, där 
mänskligheten hotas av 
klimatförändringar, ska en 
expedition med astronau-
ter ge sig iväg på en resa 
bortom vårt eget solsys-
tem. I rollerna: Matthew 
McConaughey, Anne Hat-
haway, Jessica Chastain. 

1.30 Big brother Sverige. 2.30 South-
paw. Amerikanskt actiondrama från 
2015. 5.00 Djurparkens hemligheter. 

6.00 Alla älskar Raymond. 6.30 En 
plats på landet. 8.15 Pascals konditori. 
10.20 Dragons’ den. 11.45 Pappa på 
burk. FILM ¡¡ Amerikansk komedi 
från 2010. 13.55 Bones. 15.55 Navy 
CIS. 

17.50 Million dollar listing 
Los Angeles 
Amerikansk realityserie 
från 2019. Del 10 av 12. 
Flagg måste bli kreativ när 
han ska sälja ett hem i Bel 
Air som ursprungligen 
byggdes för The Doors-gi-
tarristen Robby Kreiger. 
Även 8/3. 

18.55 Jamie cooks Italy (R) 
Brittisk matlagningsserie 
från 2018. Del 5 av 8. Sici-
ly. Jamie åker till Sicilien på 
jakt efter sensationella re-
cept. Repris från 4/3. 

20.00 Morden i Midsomer 
Brittisk deckarserie från 
2009. Del 4–5 av 7. The 
glitch. En forskare har upp-
täckt oriktigheter i den rå-
dande elektromagnetiska 
teorin. Han avfärdas av kol-
legorna vid universitetet i 
Oxford och av den affärs-
man som har finansierat 
utvecklingen av ett nytt 
system för kontroll av flyg-
trafik. Deckarserie baserad 
på Caroline Grahams pris-
belönade romaner. Om ut-
pressning, intriger, svek, 
otrohet och mord i den vid 
första anblicken lantliga 
idyllen Midsommer, där po-
liskommissarie Barnaby 
aldrig går sysslolös. Även 
8/3. 

0.05 Laxfiske i Jemen. FILM ¡¡¡ 

Brittisk dramakomedi från 2011. 2.15 
Navy CIS. 3.50 Välkommen till familjen. 
FILM ¡¡¡ Amerikansk komedi från 
2005. 5.30 Alla älskar Raymond. 

6.00 Simpsons. 6.25 Just shoot me. 
7.15 Community. 8.00 My name is 
Earl. 9.00 The history of comedy. 
10.00 Brit cops. 12.00 Simpsons. 
13.00 Just shoot me. 14.00 Men at 
work. 15.00 The Mick. 

16.00 Man with a plan (R) 
17.00 Brooklyn nine nine 
17.30 Making history (R) 
18.00 Gränsbevakarna USA 

Amerikansk realityserie 
från 2018. Del 13–14 av 
20. 

19.00 Lethal weapon 
Amerikansk actionserie 
från 2018. Del 4 av 22. 

20.00 Simpsons (R) 
Amerikansk animerad 
komediserie från 2018. 
Del 20 av 23. 

20.30 Family guy (R) 
Amerikansk animerad 
komediserie från 2018. 
Del 19 av 20. Meg blir in-
ternetkändis för sitt ohäl-
sosamma ätande, Brian 
och Stewie njuter av ett 
nytt färdmedel medan Bri-
ans bil lagas. 

21.00 Making history 
Amerikansk komediserie 
från 2016. Del 6–7 av 9. 
Deb och Chris blir vänner 
med Al Capone och försö-
ker få tillbaka sin tidsma-
skinsväska men Dan vill ta 
det säkra före det osäkra. 

22.00 The wedding 
crashers 
FILM ¡¡¡ Amerikansk 
romantisk komedi från 
2005. I rollerna: Owen Wil-
son och Vince Vaughn. 

0.25 Ride along 2. FILM ¡¡ Ameri-
kansk komedi från 2016. 2.30 Tattoo 
fixers. 3.25 American dad. 4.15 Cops. 
5.00 2 1/2 män. 5.25 Men at work. 

6.00 My lottery dream home. 6.45 
Unga mödrar. 7.35 Home town. 9.25 
Royal Hearts. Amerikansk komedi från 
2018. 11.05 Home town. 12.00 My 
lottery dream home. 13.00 Revenge 
body with Khloé Kardashian. 14.00 
Real housewives of New Jersey. 15.50 
Obsessive compulsive cleaners. 17.55 
The lottery changed my life. Ameri-
kansk realityserie från 2009. 19.55 
The bad skin clinic. Brittisk dokumen-
tärserie från 2019. 22.00 Robbing 
your relatives. Brittisk dokumentärserie 
från 2019. 23.05 Body bizarre. 1.55 
Cry Wolfe. 2.50 Scorned: Passion of 
crimes. 4.35 Nightmare next door. 
5.30 House hunters international. 

6.00 How it’s made. 6.25 Outback. 
7.10 Salvage hunters. 9.00 Sticker 
shock. 11.00 Gold rush: Dave Turin’s 
lost mine. 13.00 Railroad Alaska. Ame-
rikansk dokumentärserie från 2013. 
16.00 Fast n’ loud. Amerikansk motor-
serie från 2013. 19.00 Wheeler dea-
lers. 20.00 Alaskan bush people. 
21.00 Gold rush. Amerikansk doku-
mentärserie från 2019. 22.00 Gold 
Rush: White water (Special). 23.00 
Kindig customs. Amerikansk dokumen-
tärserie från 2019. 0.00 Wheeler Dea-
lers: Dream car. 1.00 Sticker shock. 
3.00 Dual survival. 3.45 Wheeler Dea-
lers: Dream car. 4.30 Kindig customs. 
5.15 Outback truckers. 

6.00 Live PD – polisen direkt. 9.00 Nya 
trafikpoliserna. 10.00 Mordutredarna. 
11.00 Hardcore pawn: Pantbanken. 
11.30 Pang i bygget. 13.30 Hardcore 
pawn: Pantbanken. 14.30 Trav: V75 Di-
rekt med V4. 16.00 Trav: V75 Direkt. 
18.00 Polisskolan 4 – kvarterspatrul-
len. Amerikansk komedifilm från 1987. 
19.50 En fyra för tre. Svensk komedi-
serie från 1996. 20.55 Full fräs med 
Stefan och Krister. Svensk humorserie 
från 1995. 21.25 Full frys. Svensk 
komediserie från 1998. 22.00 Parla-
mentet. Svensk underhållningsserie 
från 2019. 23.00 No country for old 
men. 1.30 Generalens dotter. 3.55 
Mordutredarna. 5.00 Blue bloods. 

6.00 112 – på liv och död. 7.00 En 
plats i solen: Vintersol. 9.00 Live PD – 
polisen direkt. 12.00 Trauma rescue 
squad. 13.00 Veterinären på landet. 
14.00 Världens bästa veterinär. 15.00 
The force: Essex. 16.00 Inside the am-
bulance. Brittisk dokumentärserie från 
2017. 17.00 En plats i solen: Vintersol. 
Brittisk livsstilsserie från 2014. 19.00 
Live PD – polisen direkt. Amerikansk 
dokumenärserie från 2016. 22.00 
Barn som mördar. Brittisk kriminaldo-
kumentär från 2018. 23.00 Haffad på 
gränsen. 0.00 Brottsjournalen. 1.00 
112 – på liv och död. 2.00 Barn som 
mördar. 3.00 Haffad på gränsen. 4.00 
112 – på liv och död. 

20.00 Melodifestivalen – teckentolkat. 
Melodifestivalens final direktsänds från 
Stockholm där tävlingens 60:e vinnare 
koras och blir Sveriges representant i 
Eurovision Song Contest. På plats finns 
programledarna Lina Hedlund, Linnéa 
Henriksson och David Sundin. Program-
ledare: Lina Hedlund, Linnéa Henriks-
son, David Sundin. 22.00 Melodifesti-
valen: Eftersnack – teckentolkat. 
Svensk underhållning från 2020. Utö-
ver vinnarintervjun träffar hon även 
gäster som på olika sätt sammanfattar 
den turné vi nu lämnar bakom oss. Pro-
gramledare: Sofia Dalén. Även 10/3. 
22.15 Jills veranda. 23.15 Dejta. 0.00 
Antikrundan. 

9.00 UR Samtiden. 15.00 Norge runt. 
15.05 Historiejägarna. 15.35 Antikdu-
ellen. 16.05 Antikmagasinet. 16.35 
Övergivna byggnader. 17.20 Kanaler, 
båtar och kärlek. 18.05 Omöjliga järn-
vägar. 18.55 Gubbar bakom flötet. Brit-
tisk fritidsserie från 2019. 19.25 Värl-
dens hotade städer. Fransk dokumen-
tärserie från 2019. 20.10 Året i New 
Forest. Brittisk naturserie från 2017. 
21.00 Madagaskar: Afrikas Galapagos. 
Sydafrikansk naturfilm från 2018. 
21.50 Asiens turbulenta historia. Sing-
aporiansk historieserie från 2017. 
22.35 Jag är fet. Israelisk dokumentär 
från 2017. 23.25 Ett vildare Europa. 
0.15 Murar, gränser och taggtråd. 

6.00 Man caves. 7.10 Mysteries at the 
museum. 8.00 Dödlig fångst. 10.50 
Formel E: Höjdpunkter Marrakech. 
11.50 Gold rush. 13.50 Arga snicka-
ren. 15.50 Richard Hammond’s big. 
16.50 Property brothers. 17.45 Grand 
designs. 18.50 Gold rush. Amerikansk 
realityserie från 2015. 19.50 Top gear. 
Brittiskt motormagasin från 2005. 
21.00 Criminal minds: Beyond borders. 
Amerikansk kriminalserie från 2017. 
22.55 The walking dead. Amerikansk 
thrillerserie från 2019. 23.55 Grand 
designs. 1.00 Arga snickaren. 2.05 
Property brothers. 2.55 Wheeler dea-
lers. 3.40 Ghost adventures. 5.10 
American chopper. 

6.35 Claude. 6.50 Alfons Åberg. 7.05 
Fix och trix. 7.20 Om jag var ett djur. 
7.25 Ella, Oscar och Hoo. 7.35 Våfflan. 
7.45 Pyjamashjältarna. 7.55 Philofix. 
8.10 Livet leker. 8.25 Magiska fyran. 
8.35 Arthur & Excalibur. 8.45 Spökpa-
trullen. 9.00 Vid Vintergatans slut. 
16.50 Safirdrakens krafter. 17.00 Ett 
fall för KLURO. 17.10 P King Älling. 
17.20 Pyjamashjältarna. 17.35 Victor 
& Josefine. 17.45 Greta Gris. 17.50 
Bing. 18.00 Bolibompa. 18.01 James 
Blund. 18.15 Monsterskolan. 18.20 
Tripp och Tropp upptäcker djur. 18.30 
Djungelboken. 18.40 Emil i Lönneber-
ga. 19.05 Fixarfesten. 19.25 Det hem-
sökta huset. 19.45 Furiki rullar. 

6.00 Alaska state troopers. 7.40 
Mountain men. 9.30 Mythbusters. 
12.50 American pickers. Amerikansk 
realityserie från 2013. 14.50 Det stora 
fyndkriget. Amerikansk realityserie från 
2011. 16.50 Mythbusters. Amerikansk 
reality från 2012. 19.00 Jay Leno’s ga-
rage. Amerikansk livsstilsserie från 
2018. 20.00 American pickers. Ameri-
kansk realityserie från 2013. 21.00 
Pawn stars. Amerikansk realityserie 
från 2016. 22.00 Real prison breaks. 
Brittisk dokumentärserie från 2008. 
23.05 Drug wars. Amerikansk doku-
mentärserie från 2015. 1.05 Ishockey: 
Boston–Tampa Bay. NHL. 4.00 Science 
of stupid. 5.15 Carnival eats. 



w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

36 Lördag 7 mars 2020Radio & tv lördag

RADIO

FILM ÖVRIGT

FIRST

ACTION SERIES

SF-KANALEN

PREMIERE NRK1

AXESS TV TV FINLAND

ANIMAL PLANET

NRK2

TV2 NORGE

DISNEY CHANNELFOX

BBC BRIT

TLC

TV4 FILM

TV4 GULD

P1

6.00 Ekot. 6.03 Tankar för dagen. 
6.10 Naturmorgon. 6.55 Landväder. 
7.00 Ekot. 7.55 Land- och sjöväder. 
8.00 Ekot. 8.05 Lundströms Bokra-
dio. 8.50 Annika Lantz i P1. 9.00 
Ekot. 9.03 Konflikt. 
10.00 Ekot 
10.03 Spanarna (R) 
10.45 Borta för alltid Vandringsdu-
van – världens vanligaste fågel som 
utrotades. Den förmörkade himlen i 
USA med flockar som sträckte sig till 
horisonten. Plötsligt var den borta för 
alltid. 
11.00 Ekot 
11.03 Medierna 
11.39 Ekonomiekot Extra 
12.00 Tolvslaget 
12.00 Dagens dikt Författare och 
skådespelare läser poesi från nu och 
då, när och fjärran. 
12.05 Pyramiden (R) 
12.30 Lunchekot 
12.50 Land- och sjöväder Översikt, 
varningar och regionala väderprogno-
ser från SMHI för ett dygn framåt. 
12.55 Ekots lördagsintervju Ekots 
lördagsintervju Johan Carlson, gene-
raldirektör Folkhälsomyndigheten. Allt 
fler smittas av det nya Coronaviruset. 
Hur säkra kan vi vara på att svenska 
myndigheter lyckas hitta de smittade? 
Hur många kommer att bli sjuka? Och 
hur farligt är viruset? 
13.52 Radiokorrespondenterna 
Utrikesreportaget. Följ med Sveriges 
Radios korrespondenter ut i världen 
och hör om ämnen som bränner och 
diskuteras där de har sin vardag. 
14.00 Ekot 
14.03 Kropp & Själ (R) 
15.00 Ekot 
15.03 Plånboken (R) 
15.55 Sjöväder Översikt, varningar 
och regionala väderprognoser från 
SMHI för ett dygn framåt. 
16.00 Ekot 
16.03 Extrasändning från Ekot 
Med anledning av coronaviruset. 
16.35 P1 Drama Stefan och Thomas 
i P1 - Två vänner mitt i livet. 

16.45 Dagens Eko 
17.00 Människor och tro (R) Hun-
den - Människans avbild? Leker vi gu-
dar över hunden i vår jakt efter den 
perfekta hunden som ska uppfylla alla 
våra önskemål? 
17.45 Dagens Eko 
18.00 Helgsmål I tro. En stunds 
stillhet inför helgen, med Ewa Lind-
qvist Hotz. 
18.15 Vetenskapsradion Historia 
(R) Svenska 1700-talsmusiken klingar 
igen. Ett flöjtur var 1700-talets juke-
box och nu klingar återigen denna 
märkliga apparat på Årsta Slott. Sam-
tidigt ser projektet om Stockholms 
dolda musikhistoria 1600-1900 da-
gens ljus. 
19.00 Ekot 
19.03 P1 Kultur (R) Ferrante, Fer-
rante... Hur är säsong två av tv-serien? 
Häromdagen avslutades den andra sä-
songen av tv-serien "My Brilliant 
Friend", efter Elena Ferrantes Neapel-
kvartett. Vi diskuterar vart vi egentli-
gen kommit när nu två av fyra böcker 
har filmatiserats. 
19.55 Dagens dikt (R) 
20.00 Ekot 
20.03 Annika Lantz i P1 (R) Lantz-
kampen är tillbaka! Med Jenny Ström-
stedt, Henrik Johnsson, Björn Wiman 
och Hanna Fahl. I nypremiären av lan-
dets ledande nyhetsfrågesport bjuder 
Annika Lantz på ett klassiskt journa-
listderby där DN Kulturs Björn Wiman 
och Hanna Fahl gör upp med Henrik 
Johnsson och TV4:s Jenny Strömstedt. 
20.50 Borta för alltid (R) 
21.00 Ekot 
21.03 Ekots lördagsintervju 
21.45 Tankar för dagen (R) 
21.50 Land- och sjöväder Översikt, 
varningar och regionala väderprogno-
ser från SMHI för ett dygn framåt. 
22.00 Ekot 
22.05 Konflikt (R) 
23.00 Ekot 
23.05 P1 Dokumentär (R) 
0.00 Ekot 
0.02 P3 Musikdokumentär (R) 
1.00 Ekot 
1.02 Medierna (R) 

1.40 Ekots lördagsintervju 
2.00 Ekot 
2.02 Människor och tro (R) 
2.50 Klassikern ”I väntan på Godot” 
– pjäsen som förändrade teatern för 
alltid. Samuel Becketts pjäs ”I väntan 
på Godot”, om de två luffarna som 
väntar på någon som aldrig kommer, 
är ständigt aktuell på världens scener. 
Men det var inte helt självklart att den 
skulle nå publiken. 
3.00 Ekot 
3.02 Filosofiska rummet (R) 
3.50 Radiokorrespondenterna (R) 
4.00 Ekot 
4.02 Annika Lantz i P1 (R) 
4.15 Naturmorgon (R) 
5.00 Ekot Läppfiskarnas välfärd  och 
poängen med knölar och lökar. 
5.02 Naturmorgon (R) 
5.55 Sjöväder Översikt, varningar 
och regionala väderprognoser från 
SMHI för ett dygn framåt. 

P2 MUSIK

6.03 Klassisk morgon. Med Martin 
Ekeholm. Din väg in i helgen med klas-
sisk musik från tidigt till nutid. 

8.00 Text & musik. 
9.03 Lördagsmorgon i P2. 
12.03 P2 Dokumentär. Förändring-
ens vindar blåser genom Svenska 
kammarorkestern. En ny chefsdirigent, 
den egensinnige klarinettisten Martin 
Fröst, är på ingång. Hur ska det nya 
samarbetet gå? Efter många år under 
Thomas Dausgaards ledning har stun-
den kommit. Svenska kammarorkes-
tern i Örebro ska få en ny chefsdiri-
gent – och inte vem som helst. 
13.00 UR. 
14.00 Sisu-uutiset. 
14.03 Sisutarinat. 
15.00 Folkmusiken i P2. Veckans 
favoriter: Kubanska guldkorn och ke-
nyanska berättelser. Det blir även in-
dieamericana, amsterdamklezmer och 
isländska Ásgeir. All världens bästa 
musik just nu, med Esmeralda Mo-
berg. 
16.00 Folkmusiken i P2. Djupdyk-
ning: Revolutionens musik i Beirut och 
den korthalsade lutans poesi. Reporta-
ge från klubbar i Beirut och artister 
som berättar om situationen just nu. 
Därefter dyker vi ner i oudens speciel-
la historia. All världens bästa musik 

med Esmeralda Moberg. Idag är Liba-
non inne på sin fjärde månad av mass-
demonstrationer. Hör vår reporter 
Moa Skimutis berättelse om Beirut 
2019. 
17.00 Folkmusiken i P2. Mixtejp 
African Good Vibes. Aïssa från DJ-crew 
Sugarcane har satt ihop en mix med 
musik från Kap Verde och Senegal i 
väst till Tanzania och Madagaskar i 
öst. 
18.03 Operahuset. Toscas värld 
med gäst Sofia Jupither. Tillsammans 
med regissören Sofia Jupither zoomar 
vi in på de beståndsdelar som gör Gia-
como Puccinis opera Tosca till ett av 
operahistoriens mest omvälvande 
verk. 
19.00 Opera i P2. Cosí fan tutte av 
Mozart. Libretto: Lorenzo Da Ponte. 
23.00 Jazzradion. Luta dig tillbaka 
och njut av soft, melodisk och tidlös 
jazz. Mycket musik, lite prat! 
0.00 Notturno. Bjuder dig på unika 
liveinspelningar av känd och okänd 
musik från hela EBU. 

P3

6.03 P3 med Heaven Small. 
6.30 Hanna Hellquist, taxen Ines 
och Jörgen Lötgård i P3. En efter-
middagstalkshow i P3 med aktualite-
ter, exklusiva intervjuer, populärkultur 
och humor. 
8.30 P3 med Farah Abadi och Val-
le Westesson. 
12.03 P3:s mest spelade. P3:s 
mest spelade med Tina Mehrafzoon. 
14.03 P3 med Sara Kinberg och 
Ison Glasgow. 
17.30 P3 med Heaven Small. 
19.03 Pop i P3. Pop i P3 med Tina 
Mehrafzoon. 
20.30 Dans och elektroniskt i P3. 
Dans och elektroniskt i P3 med May-
ka. Ingen helg är komplett utan May-
ka! Snöra på dig dansskorna och dyk 
in i en värld full av house, bas och rök-
maskiner! 
22.30 P3 Din Gata. 
0.02 Vaken. Med Pamela Taivassalo 
och Robert Frank. 

P4 VÄRMLAND

6.03 Vaken retrolördag. 
7.03 Ring så spelar vi. Starta lör-
dagsmorgonen i sällskap med pratgla-
da människor, kluriga frågor och bra 
önskemusik. 
9.50 Juniornyheterna Special. 
10.03 Melodikrysset. Ett musika-
liskt korsord med Anders Eldeman. 
Frågor kring musik och artister som 
man ska fylla i, i kryssplanen för att 
vinna äran och de fina priserna. 
11.03 Hjärta och hjärna. I godispå-
sen. 
12.03 Sportextra. 
14.03 P4 Extra. Med Titti Schultz. 
16.03 Sportextra. 
18.30 P4 Plus. Med Anders Klinte-
vall. 
19.30 Melodifestivalen. 
23.05 Teen Scene. 
0.02 Vaken. Med Pamela Taivassalo 
och Robert Frank. Musik, tävlingar och 
samtal. Ett program för dig som är va-
ken, helt enkelt. 

P4 ÖREBRO

6.03 Vaken retrolördag. 
7.03 Ring så spelar vi. Starta lör-
dagsmorgonen i sällskap med pratgla-
da människor, kluriga frågor och bra 
önskemusik. 
9.50 Juniornyheterna Special. 
10.03 Melodikrysset. Ett musika-
liskt korsord med Anders Eldeman. 
Frågor kring musik och artister som 
man ska fylla i, i kryssplanen för att 
vinna äran och de fina priserna. 
11.03 Hjärta och hjärna. I godispå-
sen. 
12.03 Sportextra. 
14.03 P4 Extra. Med Titti Schultz. 
16.03 Sportextra. 
18.30 P4 Plus. Med Anders Klinte-
vall. 
19.30 Melodifestivalen. 
23.05 Teen Scene. 
0.02 Vaken. Med Pamela Taivassalo 
och Robert Frank. Musik, tävlingar och 
samtal. Ett program för dig som är va-
ken, helt enkelt. 

7.10 Norge Rundt: Finnmarksløpet. 
7.35 Under midnattssola. Norsk natur-
serie fra 2020. Del 1 av 3. 8.15 Avk-
ledd. Del 2 av 5. 8.55 Beat for Beat. 
Del 1 av 9. 9.55 V-cup kombinert: 
Hopp. 10.50 Vinterstudio. 10.55 V-
cup alpint: Utfor menn. 11.50 Vinter-
studio. 11.55 V-cup langrenn: 30 km 
klassisk fellesstart, kvinner. 13.30 
Vinterstudio. 13.55 V-cup skiskyting: 
Stafett kvinner. 15.10 Vinterstudio. 
15.15 Raw Air: Laghopp, menn. 17.00 
V-cup skiskyting: Stafett menn. 18.10 
Vinterstudio. 18.15 Raw Air: Kvalifise-
ring, kvinner. 19.00 Lørdagsrevyen. 
19.45 Lotto-trekning. 19.50 Alle mot 
1. Del 3 av 9. 21.25 Kåss til kvelds. 
Del 2 av 6. 22.05 Sue Perkins i Japan. 
Britisk reiseserie. Del 1 av 2. 23.00 
Kveldsnytt. 23.15 Chicago Fire. Ameri-
kansk dramaserie. Del 9 av 22. 23.55 
Ramm, ferdig, gå! Del 3 av 7. 0.35 
Den glemte polarhelt. Norsk dokumen-
tar. 3.30 Æ har rætt. 

11.00 Engelsbergsseminariet 2019: 
Historia och nutid. 14.00 Skådespela-
re om Shakespeare. 15.00 Regnsko-
gens hemligheter. 15.50 Mozart och 
Boccherini i Florens. 16.50 Första 
stjärnan från solen. 17.40 Axess 
lunchseminarium. 18.40 Förklara din 
forskning. 19.10 Det vilda Europa. 
20.00 Silvrets riken. 21.00 Nattvar-
dens hemlighet. 22.00 Onedinlinjen. 
23.00 Singapore – Framtidsstaden. 
23.50 Filmstjärnan och forskaren 
Hedy Lamarr. 

6.11 Vennebyen. 6.22 Barnehageliv. 
6.30 Klatrekampen. 6.45 Bonanza. 
8.55 Agatha Raisin. 9.55 Gull eller 
gråstein. 11.55 Veterinærene. 13.55 
Bolighjelpen - Australia. 15.00 Spor-
løs. 16.00 Casa Numme. 17.00 Idol. 
18.30 Nyhetene. 18.45 Været. 18.50 
Sportsnyhetene. 19.00 Vill i hjertet. 
20.00 Kompani Lauritzen. 21.00 Ny-
hetene. 21.10 Sportsnyhetene. 21.20 
Været. 21.30 Kompani Lauritzen. 
22.00 God Kveld Norge. 22.30 Skav-
lan. 23.30 Spis Elsk Lev. 

11.24 Oddasat. 11.40 A-Talk. 12.20 
RSO i Musikhuset. 13.55 En ny dag. 
15.50 Yle X Pop 2019: Tuure Boelius. 
16.20 Yle X Pop 2019: Ruusut. 16.50 
Viki, Köpi & Henkka - utlämnade till 
vetenskap 2. 17.05 Dokumentärpro-
jekt: Kelet. 18.00 Halv sju. 18.30 Yle 
Nyheter TV-nytt. 18.45 Fredagsdoku-
mentären: Nu flyr vi, mamma. 19.00 
Marja Sannikka. 19.30 Yle Nyheter. 
19.45 Sportrutan. 20.00 Fredag. 
20.40 I unge Werthers fotspår. 22.10 
Nyhetsfönstret. 

6.00 Animal battlegrounds. 6.25 Dr 
Jeff: Rocky Mountain vet. 7.15 Lone 
Star law. 8.10 Treehouse masters. 
9.05 The Pool Master. 10.00 Tanked. 
10.55 Swimming with monsters: Ste-
ve Backshall. 11.50 Mutant planet. 
16.25 Evan goes wild. 17.20 Treehou-
se masters. 20.05 Scaled. 21.00 
Dodo heroes. 21.55 Swimming with 
monsters: Steve Backshall. 22.50 I 
was prey. 2.25 The zoo. 3.15 The vet 
life. 4.02 Pit bulls & parolees. 4.49 Vet 
on the loose. 

6.00 Glamour. 9.00 Åsa-Nisse på hal 
is. Svensk komedi från 1954. 11.00 
Diagnosis murder. 14.00 Dynastin. 
16.00 Downton Abbey. 17.30 Hem till 
gården. Brittisk dramaserie från 2019. 
18.00 Frasier. Amerikansk komedise-
rie från 1995. 19.00 Bröderna Cartw-
right. Amerikansk dramaserie från 
1960. 20.00 Diagnosis murder. Ame-
rikansk kriminalserie från 1993. 
22.00 Tyst vittne. Brittisk kriminalse-
rie från 2010. 0.10 Downton Abbey. 
1.35 Tyst vittne. 3.55 Hem till gården. 

6.10 Friday night lights. 7.35 Hank 
Zipzer: Världens bästa underprestera-
re. 9.40 Solsidan. 11.35 Friday night 
lights. 17.15 Ture Sventon och Ber-
mudatriangelns hemlighet. 18.40 
Wild kids. 19.25 Enkelstöten. Svensk 
dramakomediserie från 2019. 21.00 
Tunn is. Svensk thrillerserie från 2019. 
21.40 The little drummer girl. Ameri-
kansk thrillerserie från 2018. 22.25 
The new pope. Brittisk dramaserie 
från 2019. 2.45 Deep water. 5.20 Fri-
day night lights. 

7.00 Helan och Halvan. 9.00 Leave no 
trace. 11.00 Fighting with my family. 
12.50 Mysteriet om herr Länk. 14.25 
Mom Squad. Dansk komedi från 2019. 
16.05 Avengers: Endgame. Ameri-
kansk science fiction-action från 
2019. 19.00 Booksmart. Amerikansk 
komedi från 2019. 21.00 Happy death 
day 2U. Amerikansk skräck från 2019. 
23.00 The shape of water. Ameri-
kanskt drama från 2017. 1.05 Haraju-
ku. 3.00 Happy death day 2U. 5.00 
The Hustle. 

6.00 The wife. 7.45 Livets skola. 9.40 
Madame. 11.10 Pettson och Findus – 
Findus flyttar hemifrån. 12.30 Halv-
dan Viking. 14.05 Lyckligare kan ingen 
vara. 15.55 Second act. 17.35 Holy 
lands. Franskt drama från 2017. 
19.15 Honey: Rise up and dance. 
Amerikanskt drama från 2018. 20.55 
Billy Elliot. Brittisk-franskt drama från 
2000. 22.55 The mercy. Brittiskt dra-
ma från 2018. 0.35 A dog called Mo-
ney. 2.10 The first purge. 3.45 Wun-
derland. 5.15 Close up. 

7.05 Bröderna Lejonhjärta. 8.50 
Mamma, pappa, barn. 10.30 Kurt Ols-
son - filmen om mitt liv som mej själv. 
12.00 Karlsson på taket – Världens 
bästa Karlsson. 13.35 Sean Banan in-
uti Seanfrika. 14.55 Utvandrarna. 
Svenskt drama från 1971. 18.00 Calle 
P. Svensk komedi från 1965. 19.15 Jo-
ker. Svensk komedi från 1991. 21.00 
Arn – Riket vid vägens slut. Svenskt 
äventyrsdrama från 2008. 23.05 Här 
har du ditt liv. 1.50 Raggare! 3.15 Lyf-
tet. 5.15 Kajsa Kavat. 5.50 Misa mi. 

7.55 Men who stare at goats. 9.55 
Kärleken checkar in. 12.00 17 again. 
Amerikansk komedi från 2009. 14.05 
Bäst före. Svensk dramakomedi från 
2013. 16.15 Se upp för dårarna. 
Svensk dramakomedi från 2007. 
18.30 Man of the year. Amerikansk 
komedi från 2006. 21.00 Falling in 
love. Amerikanskt drama från 1984. 
23.05 Four brothers. Amerikansk ac-
tion från 2005. 1.20 Old school. Ame-
rikansk komedi från 2003. 3.15 Den 
siste mohikanen. 5.25 Close up. 

6.00 The man who wasn’t there. 8.00 
Ultimate Avengers – the movie. 10.00 
Vildhäxan. 12.00 Ultimate Avengers 2 
- Rise of the Panther. 14.00 Ankdam-
men. Svensk komedi från 2019. 16.00 
Goosebumps 2. Amerikansk komedi 
från 2018. 18.00 Captain Marvel. 
Amerikansk action från 2019. 20.00 
The spy who dumped me. Amerikansk 
komedi från 2018. 22.00 Glass. Ame-
rikansk thriller från 2019. 0.10 Tomb 
raider. 2.10 Hunter killer. 4.10 Flykten 
från New York. 

15.30 X Games: Snøbrett Big Air, kvin-
ner. 16.10 X Games. 16.30 X Games: 
Friski Big Air, kvinner. 17.10 X Games. 
17.30 X Games: Snøbrett Big Air, 
menn. 18.15 X Games. 18.30 X Ga-
mes: Friski Big Air, menn. 19.00 Raw 
Air: Kvalifisering, kvinner. 19.15 VM-
minner. 19.30 Tilbake til 70-tallet. 
20.00 Datoen. 21.00 Nyheter. 21.10 
Smilehullet. 21.20 Countrymusikkens 
historie. 22.15 Vera. 23.45 Eit enklare 
liv. 0.30 Joan Jett: Bad Reputation. 

SF-kanalen 21.00 
Arn – Riket vid vägens slut

TV4 Film 21.00 
Falling in love

C More First 22.55 
The mercy

C More Series 19.25 
Enkelstöten

Viasat Film Action 20.00 
The spy who dumped me

Viasat Film Premiere 21.00 
Happy death day 2U

7.05 Gilla läget. 7.30 Raven’s Home. 
7.55 Musse Pigg. 8.00 Rapunzel’s 
Tangled Adventure S3. 8.25 Sadie 
Sparks. 8.50 Ducktales. 9.15 Dalmati-
nervägen 101. 9.30 Familjen Green i 
Storstan. 9.45 Småkryp och vänner. 
10.00 Big Hero 6 – TV-serien. 17.30 
K.C. Hemlig agent. 17.55 Raven’s 
Home. 18.20 Gilla läget. 18.45 Harley 
i mitten. 19.35 Sydney & Max. 20.25 
K.C. Hemlig agent. 21.15 Lab Rats. 
21.40 Familjen Green i Storstan. 
21.55 Musse Pigg. 

6.00 CSI: NY. Del 3 av 24. 7.00 Bull. 
Del 1 av 22. 9.00 Single parents. Del 
20 av 23. 9.30 The cool kids. Del 15 
av 22. 10.00 Alla älskar Raymond. Del 
18 av 24. 13.00 Scrubs. Del 17 av 24. 
15.00 Family guy. Del 11 av 15. 
17.00 Bull. Del 22 av 22. 18.00 Bull. 
Del 1 av 22. 19.00 The Resident. Del 
11 av 23. 20.00 9-1-1. Del 7 av 18. 
21.00 9-1-1: Lone Star. Del 6 av 10. 
22.00 Bull. Del 11 av 23. 23.00 NCIS: 
New Orleans. Del 13 av 24. 4.00 War 
of the Worlds. Del 1 av 8. 

6.55 Pointless. 7.40 Top Gear. 8.40 
Hypothetical. 9.25 QI. 9.55 Pointless. 
11.25 Top Gear. 12.25 Michael McIn-
tyre - happy & glorious. 13.20 Hypot-
hetical. 14.05 QI. 15.05 Pointless. 
16.35 Top Gear. 17.35 Michael McIn-
tyre - happy & glorious. 18.30 Hypot-
hetical. 19.15 QI. 20.15 Pointless. 
21.00 8 Out of 10 Cats Does Count-
down. 21.50 QI. 22.20 Hypothetical. 
23.05 Top Gear. 0.05 8 Out of 10 Cats 
Does Countdown. 0.55 Hypothetical. 

6.00 Say yes to the dress. 6.25 Sweet 
Home Sextuplets. 8.15 Cake boss. 
14.00 Say yes to the dress: Denmark. 
16.00 Counting On. 17.00 I Still 
Didn’t Know I Was Pregnant. 18.00 7 
Little Johnstons. 19.00 My 600-lb 
Life. Amerikansk dokumentärserie från 
2018. 21.00 1000-lb Sisters. 22.00 
My feet are killing me. 23.00 Dr. 
Pimple popper. 2.00 My 3000-lb fami-
ly. 3.00 Don’t tell the bride. 3.55 Sis-
ter wives. 4.45 Say yes to the dress. 
5.35 Cake boss. 

P1 12.55 Ekots lördagsintervju. Foto: Stina Gullander/Sveriges Radio
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37Lördag 7 mars 2020 Radio & tv söndag

RADIO

FILM ÖVRIGT

FIRST

ACTION SERIES

SF-KANALEN

PREMIERE NRK1

AXESS TV TV FINLAND

ANIMAL PLANET

NRK2

TV2 NORGE

DISNEY CHANNELFOX

BBC BRIT

TLC

TV4 FILM

TV4 GULD

P1

6.00 Ekot. 6.03 Ekonomiekot Extra. 
6.25 Meny. 6.55 Landväder. 7.00 
Ekot. 7.03 Vetenskapspodden. 7.50 
Radiofynd. 7.55 Land- och sjöväder. 
8.00 Ekot. 8.05 Söndagsintervjun. 
8.55 P1 Kultur. 9.00 Ekot. 9.03 God-
morgon, världen! 10.00 Ekot. 
11.00 Ekot 
11.03 Gudstjänst Den kämpande 
tron. Andra söndagen i fastan firas 
gudstjänst i Bräkne Hoby kyrka i Ble-
kinge. 1800-talskyrkan har beskrivits 
som ett arkitektoniskt mästerverk. 
Kyrkoherde är Gunnel Alvhäll och kom-
minister Jozsef Nemeth. 
12.00 Husesyn (R) 
12.30 Lunchekot 
12.50 Land- och sjöväder Översikt, 
varningar och regionala väderprogno-
ser från SMHI för ett dygn framåt. 
12.55 P1 Kultur (R) 
13.00 Radiokorrespondenterna 
Följ med Sveriges Radios korrespon-
denter ut i världen och hör om ämnen 
som bränner och diskuteras där de har 
sin vardag. 
13.30 Kaliber (R) 
14.00 Ekot 
14.03 Stil (R) 
15.00 Ekot 
15.03 P1 Dokumentär Sölvesborg - 
när SD tar makten. Vännerna Louise 
Erixon (SD) och Emilie Pilthammar (fd. 
M) bryter trettio års isolering för SD, 
som får verklig politisk makt. Snart ut-
ropas Louise Erixon till Sveriges mäkti-
gaste Sverigedemokrat. 
15.55 Sjöväder Översikt, varningar 
och regionala väderprognoser från 
SMHI för ett dygn framåt. 
16.00 Ekot 
16.03 Vetenskapsradion Klotet 
16.45 Dagens Eko 
17.00 Filosofiska rummet: Våra 
verkliga värderingar? Om implicita för-
domar. Innerst inne hyser vi alla fördo-
mar om kön, etnicitet, ålder, vikt, sex-
uell läggning, nationalitet, hudfärg - 
enligt det implicita associationstestet 
(IAT), fritt för var och en att göra på 
nätet. 

17.45 Dagens Eko 
18.00 Medierna (R) 
18.35 Ekonomiekot Extra (R) 
19.00 Ekot 
19.03 Söndagsintervjun (R) Möt 
personen bakom offentlighetens mask 
i journalistikens mest grundläggande 
form – intervjun. 
19.50 Klassikern (R) "I väntan på 
Godot" – pjäsen som förändrade tea-
tern för alltid. Samuel Becketts pjäs "I 
väntan på Godot", om de två luffarna 
som väntar på någon som aldrig kom-
mer, är ständigt aktuell på världens 
scener. 
20.00 Ekot 
20.03 Snedtänkt 
21.00 Ekot 
21.03 Lundströms Bokradio (R) 
Det tog fyra år men nu är Gina Dirawis 
romandebut här! Gina Dirawi har skri-
vit boken hon själv hade velat läsa 
som 16-åring. Marie Lundström möter 
henne i ett samtal om debutromanen 
Paradiset ligger under mammas fötter. 
21.50 Land- och sjöväder Översikt, 
varningar och regionala väderprogno-
ser från SMHI för ett dygn framåt. 
22.00 Ekot 
22.05 Godmorgon, världen! (R) 
Sveriges Radios veckomagasin om 
veckan som gått och veckan som 
kommer med reportage, intervjuer, 
kommentarer och satir. 
23.00 Ekot 
23.05 Godmorgon, världen! (R) 
Sveriges Radios veckomagasin om 
veckan som gått och veckan som 
kommer med reportage, intervjuer, 
kommentarer och satir. 
0.00 Ekot 
0.02 Radiokorrespondenterna (R) 
Följ med Sveriges Radios korrespon-
denter ut i världen och hör om ämnen 
som bränner och diskuteras där de har 
sin vardag. 
0.35 Kroppskontakt Med Stina 
Wollter. 
1.00 Ekot 
1.02 P1 Dokumentär (R) Sölves-
borg - när SD tar makten. Vännerna 
Louise Erixon (SD) och Emilie Piltham-
mar (fd. M) bryter trettio års isolering 

för SD, som får verklig politisk makt. 
Snart utropas Louise Erixon till Sveri-
ges mäktigaste Sverigedemokrat. 
2.00 Ekot 
2.02 Jobba, sova, dö (R) 
2.35 Ekonomiekot Extra (R) 
3.00 Ekot 
3.02 Konflikt (R) 
4.00 Ekot 
4.02 Ekots lördagsintervju (R) 
5.00 Ekot 
5.02 Vetenskapsradion  
nyheter (R) 
5.29 P1-morgon 
5.30 Ekot 
5.35 Ring P1 (R) Med Tova Nilsson. 
5.45 Morgonandakt Purim - Anne-
belle Gyllenspetz. Kvinnodagen och 
den judiska högtiden har något ge-
mensamt. 
5.55 Sjöväder Översikt, varningar 
och regionala väderprognoser från 
SMHI för ett dygn framåt. 

P2 MUSIK

6.00 Ekot. 
6.03 Andliga sånger. Sången om 
korset. I dagens program berättar vi 

om Isaac Watts som brukar kallas 
"den engelska psalmens gudfar". Han 
har skrivit When I Survey the 
Wondrous Cross, som blivit en av värl-
dens mest älskade psalmer. 
7.00 Konsertti. 
7.30 Sisu-uutiset. 
7.33 Viikkosisu. 
8.30 Sisu-uutiset. 
8.33 Meän pyhä. 
9.00 Ekot. 
9.03 Söndagsmorgon i P2. 
11.00 Text & musik. Sagokungen. 
Högt uppe på en klippa i södra Bayern, 
precis vid foten av Alperna, ligger ett 
av världens vackraste slott. Här för-
sökte kung Ludvig II skapa ett roman-
tikens sanna rike med hjälp av myter 
och musik. 
12.00 Ekot. 
12.03 Musikrevyn i P2. Med Johan 
Korssell och veckans panel. 
14.00 Klassiska podden. Sergej 
Prokofjev. 
15.00 SR Sameradion. 
16.00 Sisu-uutiset. 
16.03 Kielipuoli. 
17.00 Jazzradion. Tidlöst. Med Mä-
ret Öman. 

17.55 Opera i P2. La ville morte av 
Nadia Boulanger och Raoul Pugno. Na-
dia Boulanger skrev La ville morte i 
samarbete med pianisten Raoul Pug-
no. Partituret förstördes under första 
världskriget men har nu rekonstrue-
rats. Hör en återuppväckt opera från 
tidigt 1900-tal! Som pedagog tillhör 
Nadia Boulanger de mest inflytelserika 
personerna inom 1900-talets musik-
liv. Musiker och tonsättare från hela 
världen sökte upp henne i Paris och 
bland hennes elever finns bland andra 
Benjamin Britten, Aaron Copland, As-
tor Piazzolla, Quincy Jones och Philip 
Glass.
22.00 Kalejdoskop. På öluff med 
Kalejdoskop. Fem öar, fem mixar. Följ 
med på en musikalisk öluff med Anna 
Vilén. Packa ryggsäcken med oanade 
musikaliska möten och hoppa på en 
slow boat till Japan där du träffar Don-
key Monkey och Akiko Yano. 
0.00 Notturno. Bjuder dig på unika 
liveinspelningar av känd och okänd 
musik från hela EBU. 

P3

6.03 P3 med Heaven Small. 
6.30 P3 Historia. Marco Polo. 
8.30 P3 med Farah Abadi och Val-
le Westesson. Starta din helgmor-
gon med Farah och Valle. Lekar och 
quiz varvas med diskussioner och in-
tressant snack med lyssnarna. 
12.03 Digilistan. Med Emma Perci-
val. 
14.30 P3 med Sara Kinberg och 
Ison Glasgow. 
17.30 P3 Musikdokumentär. 
19.03 P3 Dokumentär. Gizmondos 
miljardkrasch. 
21.03 Verkligheten i P3. 
22.05 P3 Soul. Så startade allt för 
Seinabo Sey, Beldina och kompani. 
Seinabo turnerar med Lauryn Hill i 
USA. Snoh Aalegra och Mabel går från 
klarhet till klarhet. 
0.02 Vaken. Med Wivianne Svedberg 
och Peter Sundberg. Musik, tävlingar 
och samtal. Ett program för dig som är 
vaken, helt enkelt. 

P4 VÄRMLAND

6.03 Vaken retrosöndag. 
7.03 Fatta familjen. 
8.05 Hälsning till framtiden. 
8.20 SöndagsMorgan i P4. 
10.30 Lokala nyheter SR Värm-
land. 
10.33 Svensktoppen. Med Carolina 
Norén. 
11.30 Lokala nyheter SR Värm-
land. 
11.33 Sportextra. 
13.30 Lokala nyheter SR Värm-
land. 
13.33 P4 Extra. Med Erik Blix. 
15.03 Sportextra. 
19.30 P4 Dans. Med Thomas De-
utgen. 
21.03 P4 Plus. 
21.40 Karlavagnen. Med Mona 
Wahlund. 
0.02 Vaken. Med Wivianne Svedberg 
och Peter Sundberg. Musik, tävlingar 
och samtal. Ett program för dig som är 
vaken, helt enkelt. 

P4 ÖREBRO

6.03 Vaken retrosöndag. 
7.03 Fatta familjen. 
8.05 Hälsning till framtiden. 
8.20 SöndagsMorgan i P4. Mor-
gonsnack, vardagstips och historier 
från verkliga livet. 
10.33 Svensktoppen. Med Carolina 
Norén. Listan som är en av de mest 
betydelsefulla måttstockarna av 
svensk musik. 
11.33 Sportextra. 
13.33 P4 Extra. Med Erik Blix. 
15.03 Sportextra. 
19.30 P4 Dans. Med Thomas De-
utgen. Programmet som speglar den 
svenska dansbandskulturen. 
21.03 P4 Plus. 
21.40 Karlavagnen. Med Mona 
Wahlund. Sveriges största samtals-
rum. Ring 020-22 10 30. 
0.02 Vaken. Med Wivianne Svedberg 
och Peter Sundberg. Musik, tävlingar 
och samtal. Ett program för dig som är 
vaken, helt enkelt. 

7.35 Hva feiler det deg? Del 8 av 8. 
8.15 Alle mot 1. Del 3 av 9.  
9.45 Nytt på Nytt. Del 9 av 14.  
10.15 Vinterstudio.  
10.25 V-cup alpint: Super-G menn. 
11.25 Vinterstudio.  
11.30 V-cup langrenn: 50 km klassisk 
fellesstart, menn.  
13.45 V-cup skiskyting: Fellesstart 
menn.  
14.30 Raw Air: Menn.  
16.15 Vinterstudio.  
16.30 X Games.  
17.00 Vinterstudio.  
17.10 Raw Air: Kvinner.  
18.45 Vinterstudio.  
19.00 Søndagsrevyen.  
19.45 Sportsrevyen.  
20.15 Tore på sporet. Del 2 av 6. 
20.55 Scandinavian Star. Del 1 av 6. 
21.55 Tynn is. Svensk spenningsserie. 
Del 5 av 8.  
22.40 Finnmarksløpet.  
23.00 Kveldsnytt.  
23.15 Vera. Del 1 av 4. 0.45 Sue Per-
kins i Japan. Britisk reiseserie. Del 1 av 
2. 1.35 Alle mot 1. Del 3 av 9. 3.05 
Lindmo. Del 9 av 15. 3.55 Jens i Cana-
da. Del 2 av 4. 

9.40 Det vilda Europa. 10.30 Axess 
lunchseminarium. 14.00 Filmstjärnan 
och forskaren Hedy Lamarr. 15.00 
Silvrets riken. 16.00 Onedinlinjen. 
17.00 Panelen. 17.30 Förklara din 
forskning. 18.00 Framtidens zeppeli-
nare. 19.00 Veckans bok – 2019. 
19.30 Att vara eller inte vara Shakes-
peare. 20.00 Makalösa broar. 20.45 
Singapore – Framtidsstaden. 21.40 En 
ny bok. 22.00 Studio Axess. 22.30 
Regnskogens hemligheter. 23.20 
Nattvardens hemlighet. 

6.11 Vennebyen. 6.22 Barnehageliv. 
6.37 Klatrekampen. 6.55 Dyrepasser-
ne. 7.55 Bonanza. 9.00 Agatha Raisin. 
10.00 Skavlan. 11.00 Kompani Laurit-
zen. 12.30 Farmen kjendis. 13.30 
Sykkel: Paris–Nice 1. etappe. 15.30 
Farmen kjendis. 18.30 Nyhetene. 
18.45 Været. 18.50 Sportsnyhetene. 
19.00 Familieduellen. 20.00 Farmen 
kjendis. 21.00 Nyhetene. 21.20 Væ-
ret. 21.25 Sportsnyhetene. 21.45 Far-
men kjendis. 22.15 Lystløgner. 23.15 
Petter i fengsel. 1.15 Åsted Norge. 

8.16 Leksakshörnan. 8.30 Superhjäl-
parna. 9.00 Råttan Boris. 10.25 Mika-
ela & Thomas. 10.40 Yles morgon. 
11.35 Morgonettan. 12.15 Dröm Ab: 
En livslång uppgift. 12.45 UMK20: Fi-
nal. 14.35 Mellan spisen och knytnä-
ven. 15.10 Sylt. 16.15 Fredag. 16.55 
RSO i Musikhuset. 18.00 Strömsö. 
18.30 Yle Nyheter TV-nytt. 18.40 
Flinkkilä & Tastula. 19.30 Yle Nyheter. 
19.45 Sportrutan. 20.05 Paradiset. 
20.50 Yle live: ABREU. 21.45 Nyhets-
fönstret. 

9.05 The Pool Master. 10.00 Tanked. 
10.55 Guardians of the glades. 11.50 
Amanda to the rescue. 13.40 Celebri-
ty animal encounters. 14.10 How do 
animals do that. 14.35 Animal cribs. 
16.25 Evan goes wild. 17.20 Lone 
Star law. 18.15 The vet life. 19.10 
Catching monsters. 20.05 Coyote Pe-
terson: Return to the wilderness. 
20.35 How do animals do that. 21.00 
Extinct or alive. 21.55 Guardians of 
the glades. 22.50 Alaskan bush pe-
ople. 

6.25 Hem till gården. 9.00 Åsa-Nisse 
flyger i luften. Svensk komedi från 
1956. 11.00 Diagnosis murder. 14.00 
Dynastin. 16.00 Downton Abbey. 
18.00 Miss Marple. Brittisk kriminal-
serie från 2005. 19.05 Bröderna Cart-
wright. Amerikansk dramaserie från 
1960. 20.05 Diagnosis murder. Ame-
rikansk kriminalserie från 1994. 
22.05 Tyst vittne. Brittisk kriminalse-
rie från 2010. 0.15 Downton Abbey. 
2.15 Tyst vittne. 5.00 Gomorron Bill! 
Svensk komedi från 1945. 

6.00 Friday night lights. 7.25 Hank 
Zipzer: Världens bästa underprestera-
re. 9.10 Wild kids. 9.55 Solsidan. 
11.45 Friday night lights. 17.25 Ture 
Sventon och Bermudatriangelns hem-
lighet. Svensk familjeserie från 2019. 
18.55 Friday night lights. Amerikansk 
dramaserie från 2008. 21.00 Man-
hunt. Brittisk kriminalserie från 2019. 
22.30 The new pope. Brittisk drama-
serie från 2019. 2.20 Deep water. 
5.00 Ture Sventon och Bermudatri-
angelns hemlighet. 

7.00 Mom Squad. 8.40 Mysteriet om 
herr Länk. 10.15 Avengers: Endgame. 
13.15 Puzzle. Amerikanskt drama från 
2018. 15.00 Dumbo. Amerikansk fa-
miljefilm från 2019. 16.50 Mortal 
engines. Amerikansk action från 
2018. 19.00 The Hustle. Amerikansk 
komedi från 2019. 21.00 En kvinna 
bland män. Amerikanskt drama från 
2018. 23.00 Harajuku. Norskt drama 
från 2018. 1.00 The poison rose. 3.00 
En kvinna bland män. 5.00 Mordet på 
Orientexpressen. 

6.10 Stieg Larsson – mannen som lek-
te med elden. 7.50 Billy Elliot. 9.40 
Ready Player One. 11.55 Lustiga små 
kryp. 13.20 Paddington 2. 15.00 Iqbal 
& den indiska juvelen. 16.15 Lasse-
Majas detektivbyrå: Det första myste-
riet. 17.45 Lyrro – ut & invandrarna. 
19.10 Lyckligare kan ingen vara. 
21.00 Take the ball, pass the ball. 
Spansk dokumentär från 2018. 22.50 
First reformed. 0.40 Walking with the 
enemy. 2.30 Breaking in. 3.55 Fenix. 
5.20 Black Jack. 

7.10 Nya hyss av Emil i Lönneberga. 
8.45 Kid Svensk. 10.15 Mig äger ing-
en. 12.00 Alla älskar Alice. 13.55 Från 
och med Herr Gunnar Papphammar. 
14.45 Nybyggarna. Svenskt drama 
från 1972. 18.00 Rallybrudar. Svensk 
dramakomedi från 2008. 19.35 Rosa: 
The movie. Svensk familjekomedi från 
2007. 21.00 Monica Z. Svenskt dra-
ma från 2013. 22.50 Julie. Svenskt 
drama från 2013. 0.35 Så som i him-
melen. 2.45 Mannen från Mallorca. 
4.25 Adam och Eva. 

6.00 Elsa & Fred. 8.00 Hairspray. 
10.15 Flashdance. 12.15 Step up. 
Amerikanskt drama från 2006. 14.20 
American wrestler: The wizard. Ameri-
kanskt drama från 2016. 16.40 A 
mighty heart. Amerikanskt drama från 
2007. 18.50 Breach. Amerikansk 
thriller från 2007. 21.00 Oss torpeder 
emellan. Amerikansk actionkomedi 
från 2000. 23.00 Black butterfly. 
Spanskt drama från 2017. 1.00 Red 
eye. 2.30 Cop land. 4.35 Close up. 
5.20 The constant gardener. 

6.00 Ankdammen. 8.00 Ultimate Av-
engers 2 - Rise of the Panther. 10.00 
Goosebumps 2. 12.00 Thor: Tales of 
Asgard. 14.00 Blood and chocolate. 
Brittisk-tyskt fantasydrama från 2007. 
16.00 A simple favor. Amerikansk 
komedi från 2018. 18.00 Tomb raider. 
Amerikansk action från 2018. 20.00 
Flykten från New York. Amerikansk 
 action från 1981. 22.00 Hunter killer. 
Amerikansk action från 2018. 0.00 
Robin Hood. 2.00 Unfriended: Dark 
web. 4.00 Death wish. 

12.30 X Games: Friski slopestyle, 
kvinner. 13.20 X Games: Snøbrett slo-
pestyle, menn. 14.20 Raw Air: Før ren-
net. 14.30 X Games. 15.00 X Games: 
Friski slopestyle, menn. 16.00 Finn-
marksløpet 2020. 17.00 Hva feiler 
det deg? 17.40 Skispor fra 1952 til 
1982. 18.10 Lindmo. 19.00 Romarri-
ket. 19.45 Hovedscenen: Clara Schu-
manns tre liv. 21.15 Barbert eller 
busk? 22.00 Dei modigaste kvinnene. 
23.35 Æ har rætt. 0.50 Kvinnen. 1.20 
Kåss til kvelds. 

SF-kanalen 21.00 
Monica Z

TV4 Film 21.00 
Oss torpeder emellan

C More First 21.00 
Take the ball, pass the ball

C More Series 18.55 
Friday night lights

Viasat Film Action 20.00 
Flykten från New York

Viasat Film Premiere 21.00 
En kvinna bland män

7.05 Gilla läget. 7.30 Raven’s Home. 
7.55 Musse Pigg. 8.00 Miraculous: 
Ladybug & Cat Noir på äventyr. 12.05 
Gabby Duran & de omöjliga. 12.30 
Coop och Cami Frågar Världen. 17.30 
K.C. Hemlig agent. 17.55 Raven’s 
Home. 18.20 Gilla läget. 18.45 Harley 
i mitten. 19.10 Nördprinsen. Ameri-
kansk familjefilm från 2011. I rollerna: 
Matt Prokop, Sarah Hyland, Jordan 
Nichols. 20.50 K.C. Hemlig agent. 
21.15 Lab Rats. 21.40 Familjen Green 
i Storstan. 21.55 Musse Pigg. 

6.00 Scorpion. Amerikansk actionse-
rie från 2014. 10.00 Modern family. 
Del 11 av 24. 12.00 Bless This Mess. 
Del 1 av 20. 13.00 Bull. Del 2 av 22. 
15.00 Family guy. Del 15 av 15. 
17.00 9-1-1: Lone Star. Del 6 av 10. 
18.00 Bless This Mess. Del 3 av 20. 
19.00 Modern family. Del 15 av 24. 
22.00 9-1-1. Del 7 av 18. 23.00 The 
Resident. Del 11 av 23. 0.00 Bull. Del 
11 av 23. 1.00 CSI: NY. Del 3 av 24. 
2.00 Scorpion. Amerikansk actionse-
rie från 2014. Del 21 av 22. 

8.30 Hypothetical. 9.15 Top Gear. 
10.15 QI. 11.15 Michael McIntyre - 
happy & glorious. 12.10 Hypothetical. 
12.55 Top Gear. 13.55 China: A new 
world order. 14.50 Pointless. 15.35 
QI. 16.35 Michael McIntyre - happy & 
glorious. 17.30 Top Gear. 18.30 Chi-
na: A new world order. 19.25 QI. 
20.25 Pointless. 21.10 Michael McIn-
tyre - happy & glorious. 22.05 Hypot-
hetical. 22.50 Top Gear. 23.50 China: 
A new world order. 0.45 QI. 1.15 Mi-
chael McIntyre - happy & glorious. 

6.00 Say yes to the dress. 6.25 Little 
People, Big World. 11.00 Cake boss. 
11.30 MasterChef Australia. 17.00 90 
Day Fiancé. 19.00 90 Day Fiancé: The 
Other Way. 20.30 90 Day Fiancé. 
Amerikansk underhållning från 2019. 
21.30 I Still Didn’t Know I Was Preg-
nant. 22.30 Long Island Medium. 
Amerikansk underhållning från 2019. 
23.30 90 Day Fiancé. 1.30 Dr. Pimple 
popper. 2.30 Don’t tell the bride. 3.30 
Sister wives. 4.20 Say yes to the 
dress. 5.35 Cake boss. 

P1 9.03 Godmorgon, världen!. Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio
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SVT1 I MORGON SVT2 I MORGON

DNA-spår ger 
 polis nytt hopp
I den danska kriminalserien 
”DNA” följer vi polisen Rolf 
Larsen (Anders W Berthel-
sen) och hans sökande 
efter sin dotter som för
svann för fem år sedan. 
Nya spår leder honom till 
Polen. SVT1 21.00

Författaren som 
skrivit åt Björk
”Babel” gästas av den 
isländske författaren Sigur-
jón Birgir Sigurðsson, som 
bland annat skrivit låt
texter till Björk och Sugar-
cubes. Vi får också möta 
75åringen Mumintrollet. 
 SVT2 20.00
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Jägarna 2
THRILLER ¡¡¡
Senkommen uppföljare 
(”ettan” är från 1996) med 
Rolf Lassgård som tjurig 
Stockholmspolis tillbaka 
i hembygden i norr. Han ska 
utreda ett mord och dras in 
i nervig tvekamp med lokal 
kollega (Peter Stormare). 
(Sverige, 2011) TV4 22.15

Central intelligence
ACTIONKOMEDI ¡¡
Kille som var skolans 
mobboffer (Kevin Hart), nu 
CIAagent, kontaktar gam
mal klasskompis (Dwayne 
Johnson) inför high school
återförening – och drar in 
honom i en spionhistoria. 
Tunn handling, men lite kul. 
(USA, 2016) TV3 21.00

Shrek
FAMILJEFILM ¡¡¡¡
Första filmen som fått en 
Oscar som bästa anime
rade film – välförtjänt. 
Träsk troll med åsna i släp
tåg ska rädda prinsessa 
i nöd. Rösterna görs av 
bland andra Samuel Fröler 
och Helena af Sandeberg. 
(USA, 2001) TV6 15.05
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Nya mästare slåss om titeln

Längdskidåkaren Ida Ingemarsdotter är en av deltagarna i ”Mästarnas mästare”. Foto: Janne Danielsson/SVT 

När ”Mästarnas mästare” 
startar för säsongen är 
det med ett gäng som 
ganska nyligen avslutat 
sina framgångsrika 
 karriärer.

I den tolfte omgången av 
”Mästarnas mästare” 
 kommer Susanna Kallur, 
Michel Tornéus, Josefine 
Öqvist, Jörgen Kruth och 
Ida Ingemarsdotter  
i grupp 1 så småningom  
att möta Kim Källström, 
Frida Hansdotter, Henrik 
Windstedt, Kenneth 
 Hansen och Pernilla 
Johansson i grupp 2.

– Det var en jättehärlig 
upplevelse att få umgås 
med elitidrottare från 
andra grenar och höra 
deras historier. Som ensam 
vinteridrottare i den grupp 
jag hamnade i var det extra 
roligt att få hänga med 
sommaridrottare, säger 
skidåkaren Ida Ingemars
dotter.

Ida Ingemarsdotter lade 
skidorna på hyllan förra 
våren, men tävlingsinstink
terna finns kvar.

Helena Björkvall/TT

SÄSONGSSTART
Mästarnas mästare
SVT1 20.00

6.00 Morgonstudion. 9.10 Vem vet 
mest? 9.55 Island och sociala medier. 
10.25 K-märkta ord. 10.30 Sportspe-
geln. 11.00 Skavlan. 12.00 Jills veran-
da. 13.00 Mannen som slutade röka. 
14.40 Mästarnas mästare. 15.40 Mäs-
tarkvalet 2020. 15.55 Hem till byn. 
16.45 McLeods döttrar. 17.30 Sverige 
idag. 18.00 Rapport. 18.15 Kulturny-
heterna. 18.28 Sportnytt. 18.33 Loka-
la nyheter. 18.45 Fråga doktorn. 19.30 
Rapport. 19.55 Lokala nyheter.

7.40 Sverige idag på romani chib, kal-
derash. 7.50 Sverige idag på meänkieli. 
8.00 Keine Ahnung. 8.11 Kortfilms-
klubben – spanska. 8.42 Nyfiken på 
Sverige – engelska. 9.00 Forum. 16.15 
Gudstjänst. 17.00 Glimt av Norge. 
17.10 Norge från luften. 17.15 Nyhe-
ter på lätt svenska. 17.20 Nyhetsteck-
en. 17.30 Oddasat. 17.45 Uutiset. 
18.00 Kulturveckan. 18.30 Gert Win-
gårdhs nobelhus. 19.30 Hämnd och 
kärlek. 20.00 Vetenskapens värld. 

6.15 Husdrömmar (R) 
7.15 Auktionssommar 
8.15 Antikrundan (R) 
9.15 Dejta (R) 
10.00 Mötet (R) 
10.15 Vinterstudion 
10.30 Alpint: 

Världscupen 
SPORT Världscupen. 

11.35 Vinterstudion 
11.45 Skidskytte: 

Världscupen 
SPORT Världscupen. 

12.30 Längdåkning: 
Världscupen 
SPORT Världscupen. 

13.45 Skidskytte: 
Världscupen 
SPORT Världscupen. 

14.30 Vinterstudion 
15.00 Svenska nyheter 
15.30 Seniorsurfarna (R) 
16.00 Beppes smakresa 
16.10 Vem vet mest? (R) 
16.55 Bäst i test (R) 
17.55 Sportnytt 
18.00 Rapport 
18.10 Lokala nyheter 
18.15 Melodifestivalen: 

Dagen efter 
19.00 Sportspegeln 
19.30 Rapport 
19.55 Lokala nyheter 

7.40 Sverige idag 
7.50 Sverige idag 
8.00 Hobbyhorse 

revolution (R) 
9.00 Gert Wingårdhs 

nobelhus (R) 
10.00 Gudstjänst 
10.45 Hemma hos 

arkitekten (R) 
11.15 Norge från luften 
11.20 Vinterliv (R) 
11.25 Längdåkning: 

Världscupen 
12.30 Hawking & 

Einstein – Universums 
mästare (R) 

13.20 Oscar Wilde (R) 
14.15 Salome, opera av 

Richard Strauss (R) 
16.10 Rapport 
16.15 Sverige idag 
16.25 Sverige idag 
16.35 Snölejon (R) 
17.00 Keine Ahnung 
17.11 Kortfilmsklubben 

– spanska (R) 
17.42 Nyfiken på Sverige 

– engelska 
18.00 Tasha 17K (R) 
18.30 Ett tufft år för 

Peltsi (R) 
19.00 Världens natur: 

Serengeti (R) 

20.00 Babel 
Svenskt litteraturmagasin 
från 2020. Del 2 av 9. 
Sjòn, Géraldine Schwarz, 
Kalle Moraeus, Arazo Arif. 
Programledare: Jessika 
Gedin. Även 14/3. 

21.00 Aktuellt 
21.15 Agenda 

Svenskt samhällsprogram 
från 2020. Del 9 av 21. 
Direktsänt fördjupande 
samhällsprogram om ak
tuella händelser i Sverige 
och världen. Även 9/3. 

22.00 Dokument utifrån: 
Grisarnas hemliga liv 
Norsk dokumentär från 
2019. Hur ser grisarnas 
liv ut innan de hamnar på 
din lunchtallrik? Under 
fem års tid har djurrätts
aktivisten Norun Haugen 
dokumenterat norsk 
 grisuppfödning med dold 
kamera. Även 10/3 i Kun
skapskanalen. 

22.55 Gudstjänst (R) 
Svenskt religions 
program från 2020. Del 
12 av 63. 

23.40 Den stora 
modelljärnvägs
kampen (R) 
Brittisk tvlek från 2018. 
Del 5 av 6.  

0.25 Scenerna som förändrade filmen. 
0.55 Skam Deutschland. 

Söndag

SERIESTART MAGASIN DOKUMENTÄR

Aktivist skildrar 
en grisig historia
Djurrättsaktivisten Norun 
Haugen har under fem år 
filmat norsk grisuppföd
ning med dold kamera. 
I ”Grisarnas hemliga liv” vill 
hon visa hur de lever sina 
liv innan de hamnar på 
middagsbordet.  SVT2 22.00
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UNDERHÅLLNING | PLAY

UNDERHÅLLNING

Anne-Lie Rydé 
håller stilen
Det är över fyrtio år sedan 
Anne-Lie Rydé för första 
gången ställde sig på en 
scen. Genombrottet kom 
1983 med ”Segla på ett 
moln”, skriven av Per 
Gessle. Nu uppträder hon 
i ”Bingolotto”. TV4 18.00
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20.00 Mästarnas 
mästare 
Svensk underhållning  
från 2020. Del 1 av 10. 
Grupp 1: Susanna Kallur 
(friidrott), Michel  
Tornéus (friidrott), 
 Josefine Öqvist (fotboll), 
Jörgen Kruth (MMA) och 
Ida Ingemarsdotter 
(längdskidor). Program
ledare: Micke Leijnegard. 
Även 9/3. 

21.00 DNA 
Dansk kriminalserie från 
2019. Del 1 av 8. Rolf 
Larsen är utredare hos 
Köpenhamnspolisen. 
Även 10/3. 

21.40 Homeland 
Amerikansk dramaserie 
från 2020. Del 4 av 12. 
Chalk one up. Saul plane
rar ett uttalande och Car
rie får en överraskning. 
Även 13/3. 

22.30 Stan Lee’s  
lucky man 
Amerikansk dramaserie 
från 2017. Del 9 av 10. 

23.15 Rapport 
23.20 Mord och inga 

visor (R) 
Amerikansk kriminalserie 
från 1988. Del 9 av 22. 

0.10 Veckans brott. 0.40 Jills veranda. 
1.40 Dejta. 4.45 Melodifestivalen: Da-
gen efter. 5.30 Strömsö. 

Fo
to

: S
V

T

Pernilla tillbaka in i matchen
Bara för att en deltagare 
har fått lämna ”Mästarnas 
mästare” är det inte kört, 
de kan fortfarande vinna. 
I ”Mästarkvalet” får de 

utslagna drottarna chansen 
att ta sig tillbaka in i täv
lingen – som den forna 
alpina stjärnan Pernilla 
Wiberg. SVT Play

”Det är en jätterolig produktion att arbeta med 
och att få lära känna alla dessa framgångsrika 

idrottare är en oerhörd bonus.
Micke Leijnegard, programledare för ”Mästarnas mästare”, i SVT.
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39Lördag 7 mars 2020 Radio & tv söndag

TV3 I MORGON TV4 I MORGON KANAL 5 I MORGON

TV10KANAL 9 KANAL 11

KUNSKAPSKANALENTV12

DISCOVERYSVT BARN TV4 FAKTA

SVT24

6.00 Fixer upper (R) 
7.00 Bygglov (R) 
7.55 Nyhetsmorgon 
11.30 Klassfesten (R) 
12.55 Tillsammans med 

Strömstedts (R) 
Svensk livsstilsserie från 
2019. 

13.55 Solsidan (R) 
Svensk komediserie från 
2019. 

14.55 Flirty dancing (R) 
Svenskt underhållnings-
program från 2019. 

15.55 Bonde söker fru  
– Jorden runt (R) 
Svensk realityserie från 
2019. 

16.55 Sveriges 
mästerkock (R) 
Svensk underhållning från 
2020. Juryn har lagt fram 
amatörkockarnas favorit-
råvara, men också deras 
värsta tänkbara råvara. 

17.55 Keno 
18.00 Bingolotto 

Svenskt spelprogram från 
2020. 

19.00 TV4Nyheterna 
19.10 Sporten 
19.25 TV4Vädret 
19.30 Bingolotto, forts 

6.00 Bilprovningen 
6.50 Hemliga beundrare 
7.35 Kids do the craziest 

things 
8.00 Jo Frost: Nanny on 

Tour 
9.00 Will & Grace 
10.00 How I met your 

mother 
11.30 Undercover boss 

Canada (R) 
13.50 Middag med mitt 

ex (R) 
14.50 Den stora jakten 

FILM ¡¡¡ Amerikansk 
komedi från 2011. I rol-
lerna: Jack Black, Steve 
Martin, Owen Wilson. 

17.00 Unga mammor 
Svensk realityserie från 
2019. Även 9/3. 

18.00 Svenska truckers 
(R) Svensk realityserie 
från 2019. Del 5 av 10. 

19.00 Lyxfällan 
Svensk livsstilsserie från 
2020. Del 6 av 10. 
25-åriga Sanne från Hjo 
har aldrig varit bra på 
ekonomi, men när hennes 
syster plötsligt avled för 
drygt ett år sedan släppte 
hon allt. 

6.00 Extreme  
couponing (R) 

6.25 Ullared (R) 
9.00 Vägens hjältar (R) 
11.00 Tunnelbanan (R) 
14.00 Trafikpoliserna (R) 
15.00 Ullared (R) 
16.00 Vägens hjältar (R) 

Svensk dokumentärserie 
från 2020. Del 8 av 21. 

17.00 Wahlgrens värld 
(R) Svensk realityserie 
från 2020. Del 8 av 17. 

18.00 Sofias änglar (R) 
Svensk livsstilsserie från 
2020. Del 8 av 15. Åsa 
fick en plötslig huvudvärk 
2015. Det visade sig att 
hon drabbats av en obot-
lig och elakartad tumör. 
Programledare: Sofia Wi-
stam, Johnnie Krigström, 
Mattias Särnholm. Även 
9/3. 

19.00 Välkommen till 
Köping (R) 
Svensk realityserie från 
2020. Del 5 av 8. Åke 
hjälper Mats att komma 
igång med träningen. För 
om Mats går ner i vikt ska 
han få provköra chefens 
bil. Även 9/3. 

20.00 Farmen 
Svensk realityserie från 
2019. Del 46 av 51. Jo-
hanna lockar fram far-
marnas lekfulla sida innan 
det är dags för Wincent 
att smaka på veckans an-
strängningar. Haroon sä-
ger sin mening om var 
ansvaret egentligen ligger 
för hans utanförskap. 
Paolo välkomnar kämpar-
na i tinget för kamp. 

21.00 Hamilton 
Svenskt thrillerserie från 
2020. Del 9 av 10. Stock-
holm utsätts för en ny, 
massiv cyberattack och 
landets medier spammas 
av prefabricerade artiklar 
om terrordåd som ännu 
inte skett. 

22.00 TV4Nyheterna 
22.05 TV4Vädret 

22.15 Jägarna 2 
FILM ¡¡¡ Svensk kri-
minalthriller från 2011. 
Femton år har gått sedan 
Erik tvingades lämna 
norrbottenspolisen. Se-
dan dess har han blivit 
nationella mordkommis-
sionens bästa förhörsle-
dare. I rollerna: Rolf Lass-
gård och Peter Stormare. 

1.00 Brottsjournalen. 2.00 Tunn is. 
3.00 En plats i solen: Vintersol. 5.10 
Världens häftigaste tårtor. 

20.00 Frusna vägar 
Svensk realityserie från 
2019. Del 5 av 8. Vägar-
na kring Åre är fortsatt 
glashala och förrädiska. 
Kent har fått ett bråd-
skande samtal från en 
 förare som kört av en 
 trafikerad väg. 

21.00 Central 
intelligence 
FILM ¡¡ Amerikansk 
actionkomedi från 2016. 
Calvin Joyner var den 
 ballaste killen i skolan. 
Tjugo år senare är han en 
framgångsrik revisor och 
blir en dag överraskande 
kontaktad av Bob Stone. 
Mannen visar sig i själva 
verket vara Robbie Wheir-
dicht som blev starkt 
mobbad under skoltiden. 
Sedan dess har Bob 
 tränat, och nu är han en 
framstående CIA-agent.  
I rollerna: Kevin Hart, 
Dwayne Johnson, Amy 
Ryan. 

23.10 I huvudet på  
en gärningsman 
Svensk dokumentärserie 
från 2020. Del 6 av 6. 

0.10 Norrmalmspolisen. 1.15 The 
overnight. FILM ¡¡¡¡ Amerikansk 
komedi från 2015. 2.55 How I met 
your mother. 4.25 Girlfriends’ guide to 
divorce. 5.10 Hemliga beundrare. 

20.00 Superstars 2020 
(R) Svensk underhållning 
från 2020. Del 6 av 12. 
Deltagarna gör upp i en 
rafflande golftävling där 
det gäller att både ha sikte 
och kondition. 

21.00 Sommaren  
med släkten 
Svensk komediserie från 
2020. Del 8 av 12. Att 
grilla hör sommaren till. 
Carro anser själv att hon 
är ett grillproffs. Även 
14/3. 

21.30 Helt perfekt 
Svensk komediserie från 
2020. Del 8 av 12. Johan 
och Eva bestämmer sig 
för att hyra ut sitt extra-
rum. Men det visar sig 
vara svårt att hitta en bra 
hyresgäst. Även 14/3. 

22.00 Alla mot alla  
med Filip och  
Fredrik (R) 
Svensk frågesport från 
2020. Del 29–32 av 60. 
Olof Lundh och Kattis 
Ahlström möter Lotta 
Lundgren och Erik Haag. 
Programledare: Fredrik 
Wikingsson, Filip Ham-
mar. 

2.00 Law & order: Special victims unit. 
2.45 Trafikpoliserna. 3.30 Ullared. 
4.10 Sofias änglar. 4.55 Välkommen 
till Köping. 5.35 Extreme couponing. 

6.00 Nanny. 6.55 Extreme makeover: 
Home edition. 7.40 Extreme makeover: 
Weight loss edition. 8.45 Lyxfällan. 
9.50 Svenska Hollywoodfruar. 10.50 
Extreme makeover: Home edition. 
11.50 The real housewives of Orange 
County. 12.50 Extreme makeover: 
Weight loss edition. 13.55 Undercover 
boss Canada. 15.00 Unga mammor. 
16.00 Svenska Hollywoodfruar. 17.00 
The real housewives of Orange County. 
18.00 Lyxfällan. 

10.00 Malou efter tio. 12.00 Hem till 
gården. 13.00 Bytt är bytt. 14.00 En 
plats i solen: Vintersol. 16.00 Dr Phil. 
17.00 Efter fem. 18.50 Keno. 19.00 
TV4Nyheterna. 19.30 Farmen. 20.00 
Leif GW om: Blattarna som byggde Sve-
rige. 21.00 Tunn is. 22.00 TV4Nyhe-
terna. 23.00 Blood. 0.00 Law & order: 
Special victims unit. 1.50 The bay. 
2.50 Hawaii five-0. 3.45 En plats i so-
len: Sommarsol. 4.45 Husjägarna. 5.45 
Nyhetsmorgon. 

6.00 Extreme couponing. 6.25 Railro-
ad Alaska. 7.10 Tunnelbanan. 8.00 Vä-
gens hjältar. 9.00 Förlossningskliniken 
Norge. 10.00 Sofias änglar. 11.00 
Grey’s anatomy. 12.00 Wahlgrens 
värld. 13.00 Ullared. 14.00 Tunnelba-
nan. 15.00 Böda camping. 16.00 
Wahlgrens värld. 17.00 Ullared. 18.00 
Vägens hjältar. 19.00 The big bang 
theory. 20.00 Trafikpoliserna. 21.00 
Välkommen till Köping. 22.00 Alla mot 
alla med Filip och Fredrik. 

6.00 Djurparkens hemligheter. 7.00 
Hundräddaren. 8.00 En unge i minuten. 
8.55 Hela England bakar. 9.55 Husjä-
garna. 11.55 Sveriges mästerkock – 
efter stängning. 12.55 Mord och inga 
visor. 15.00 Agatha Raisin. 

16.00 Miss Marple (R) 
Brittisk kriminalserie från 
2005. Del 2 av 8. 

18.00 Agatha Raisin (R) 
Brittisk kriminalserie från 
2019. Del 4 av 8. The 
Deadly Dance - Part 2. 
Agatha jobbar vidare med 
sitt första riktiga fall dom 
detektiv. 

19.00 Big brother Sverige 
Svensk realityserie från 
2020. Del 28 av 99. Pro-
gramledare: Malin Sten-
bäck. 

20.00 Spårlöst (R) 
Svensk dokumentärserie 
från 2015. Del 6–7 av 8. 
Emma, 31, söker efter sin 
biologiska mamma i Java i 
Indonesien tillsammans 
med Hanna Hedlund. 
Emma bor i Stockholm och 
hon har alltid undrat om 
hon blev bortglömd efter 
att hon adopterades bort. 
Hon funderar också på om 
det känns annorlunda att 
träffa någon som hon är 
biologisk släkt med. 

22.00 Poirot (R) 
Brittisk kriminaldramaserie 
från 1992. Del 2 av 3. 
Death in the clouds. När 
madame Giselle mördas på 
ett flyg från Paris till Lon-
don blir medpassageraren 
Hercule Poirot indragen i 
undersökningen. 

0.10 Miss Marple. 2.15 Big brother 
Sverige. 3.15 Mord och inga visor. 
4.25 Världens häftigaste tårtor. 5.00 
Unga föräldrar. 

6.00 Alla älskar Raymond. 6.25 Buying 
and selling. 8.00 Kirstie and Phil’s love 
it or list it. 10.05 Jamie’s American 
road trip. 11.10 Million dollar listing 
Los Angeles. 12.15 Morden i Midso-
mer. 

16.20 Mord och inga visor 
17.25 Enkel resa till Korfu 

Brittisk dramaserie från 
2017. Del 1 av 6. 

18.25 Father Brown 
Brittisk dramaserie från 
2014. Del 15 av 15. The 
owl of Minerva. 

19.25 Good karma hospital 
Brittisk dramaserie från 
2019. Del 4 av 6. 

20.30 Barnens drottning 
Svensk dokumentärserie 
från 2019. Del 1 av 4. 
Childhood 20 år. Om varför 
Drottning Silvia för 20 år 
sedan kände sig tvungen 
att ta upp kampen mot 
våld och övergrepp mot 
barn. 

21.00 Morden i Midsomer 
Brittisk deckarserie från 
2018. Del 2 av 6. Death of 
the small choppers. Barna-
by och Winter utreder fal-
let med en fjärilssamlare 
som hittas mördad och 
fastkilad vid en vägg, inte 
helt olikt en fjäril i en sam-
ling. 

23.00 Elementary (R) 
Amerikansk kriminalserie 
från 2013. Del 11 av 24. 
Sherlock försöker bevisa 
att Bells olycka inte påver-
kat honom och tar sig an 
ett fall där en finansman 
dött. 

0.00 Mord och inga visor. 1.05 Chica-
go Med. 2.05 Instinct. 3.00 Father 
Brown. 3.50 Good karma hospital. 
4.40 Enkel resa till Korfu. 5.35 Alla 
 älskar Raymond. 

6.00 Simpsons. 6.25 Just shoot me. 
7.15 Community. 7.40 My name is 
Earl. 8.05 The history of comedy. 9.00 
Superstore. 10.00 Brit cops. 12.00 
Fresh off the boat. 13.00 Brooklyn nine 
nine. 13.35 Simpsons. 14.05 Simp-
sons. 15.05 Shrek. FILM ¡¡¡¡ 

Amerikanskt animerat äventyr från 
2001. 

17.00 Man with a plan 
18.00 Face off 

Amerikansk reality från 
2017. Del 6 av 10. Waste-
land Warriors. 

19.00 Tattoo fixers 
Brittisk realityserie från 
2018. Del 15 av 15. 

20.00 Amazing race 
Amerikansk realityserie 
från 2016. Del 6 av 12. Let 
the good times roll. Lagen 
åker till Yerevan i Armenien 
där de tävlar om ett ex-
presspass. Även 9/3. 

21.00 Svenska fall (R) 
Svensk dokumentärserie 
från 2019. Del 7 av 7. En ö 
i skräck. I augusti 2006 
brinner ett hus på norra 
Öland ner till grunden. I 
brandresterna hittas kvar-
levorna efter paret som 
bott där. Även 14/3. 

22.00 Taken 
Amerikansk thrillerserie 
från 2017. Del 7 av 10. 
Solo. Bryan blir tillfångata-
gen under gruppens försök 
att tillintetgöra Mejias va-
penkupp. Bryan och Asha 
tar nästa steg i sin relation. 

23.00 NCIS: Los Angeles 
Amerikansk kriminalserie 
från 2012. Del 12 av 24. 

0.00 Gränsbevakarna USA. 1.00 The 
Mick. 2.00 Tattoo fixers. 2.55 NCIS: 
Los Angeles. 3.40 Taken. 4.25 2 1/2 
män. 4.45 Men at work. 5.10 Amazing 
race. 

6.00 My lottery dream home. 8.05 
Unga mödrar. 9.00 90 days to wed. 
9.55 90 days to wed: Tell all. 12.00 My 
lottery dream home. 13.00 Revenge 
body with Khloé Kardashian. 13.55 
Real housewives of New Jersey. Ameri-
kansk realityserie från 2017. 15.55 My 
600-Lb Life. Amerikansk dokumentär-
serie från 2018. 20.00 Red riding 
hood. Amerikansk skräck från 2011. 
22.05 Robbing your relatives. Brittisk 
dokumentärserie från 2019. 23.05 
Fråga Olle-dokumentären. Svensk do-
kumentär från 2013. 0.00 Body bizar-
re. 1.55 Cry Wolfe. 2.50 Scorned: Pas-
sion of crimes. 4.35 90 days to wed. 
5.30 House hunters international. 

6.00 How it’s made. 6.25 Blowing up 
history. 7.10 How do they do it? 8.00 
Homestead rescue. 10.00 Kindig cus-
toms. 13.00 Mighty ships. Kanaden-
sisk underhållning från 2011. 15.00 
Moonshiners. Amerikansk dokumentär-
serie från 2019. 16.00 Salvage hun-
ters. Amerikansk underhållning från 
2017. 19.00 Building off the grid. 
20.00 Mighty truckers. 21.00 Unex-
plained & unexplored. 22.00 Blowing 
up history. 23.00 Gold rush. Ameri-
kansk dokumentärserie från 2019. 
0.00 Gold Rush: White water (Special). 
1.00 Mighty ships. 3.00 Salvage hun-
ters. 4.30 How do they do it? 5.15 
Outback truckers. 

6.00 Live PD – polisen direkt. 9.00 Nya 
trafikpoliserna. 10.00 Police intercep-
tors. 11.00 Cheaters. 12.00 Hardcore 
pawn: Pantbanken. 12.30 Trav: V64 Di-
rekt. 14.30 Grand Slam 75. Svenskt 
travmagasin från 2020. 17.30 Hardco-
re pawn: Pantbanken. 18.00 Brynolf & 
Ljung – street magic. 18.30 Magiska 
blåsningar. 19.00 Heathrow. Brittisk 
dokumentärserie från 2018. 20.00 
Drogsmugglarna. Amerikansk doku-
mentärserie från 2019. 21.00 Nya tra-
fikpoliserna. Brittisk dokumentärserie 
från 2019. 22.00 Oblivion. Amerikansk 
science fiction från 2013. 0.30 Under 
belägring 2. 2.30 No country for old 
men. 5.05 Blue bloods. 

6.00 112 – på liv och död. 7.00 En 
plats i solen: Vintersol. 9.00 Live PD – 
polisen direkt. 11.55 Trauma rescue 
squad. 12.55 Veterinären på landet. 
13.55 Världens bästa veterinär. 14.55 
Stacey Dooley undersöker. 16.05 Vete-
rinären på Bondi Beach. 17.00 En plats 
i solen: Vintersol. Brittisk livsstilsserie 
från 2014. 19.00 Live PD – polisen di-
rekt. Amerikansk dokumenärserie från 
2016. 21.50 Simons val - att välja dö-
den. Brittisk faktaprogram från 2016. 
23.50 60 dagar i fängelse. 0.50 112 – 
på liv och död. 1.50 Simons val - att 
välja döden. 3.35 112 – på liv och död. 
4.35 Livräddarna på Bondi Beach. 5.00 
Det stora familjeäventyret. 

20.00 Mästarnas mästare – syntolkat. 
Avsnittets tävlingar är Lådhopp, Medi-
cinboll och Flaggfältet. Micke Leijne-
gard överraskar årets deltagare med 
att utsätta dem för en tävlinsgren så 
fort de kliver in i huset. Friidrottaren 
Michel Tornéus kommer ner till Grek-
land två dagar efter att han har avslu-
tat sin aktiva karriär och är därför stor-
favorit. Han berättar om sin uppväxt i 
Botkyrka, där hans ensamstående 
mamma hade tre jobb för att kunna för-
sörja familjen. I början av sin karriär 
hade Michel inte råd med skor utan fick 
låna av sin tränare. Programledare: 
Micke Leijnegard. 21.00 Columbo. 
22.35 Petra får en baby. 

9.00 UR Samtiden. 15.00 Norge runt. 
15.05 Jag är fet. 16.00 Mat med Mos-
ley. 16.50 Året i New Forest. 17.40 
Dox: The King – Elvis och drömmen om 
Amerika. Amerikansk dokumentär från 
2018. 19.25 Omöjlig ingenjörskonst. 
Brittisk vetenskapsserie från 2019. 
20.10 Ett vildare Europa. Holländsk do-
kumentärserie från 2019. 21.00 Emilie 
– Sveriges första kvinnliga deckarför-
fattare. Svensk dramadokumentär från 
2020. 21.50 Mellan himlavalv och 
jordklot. Colombiansk-chilensk faktase-
rie från 2018. 22.45 Omöjliga järnvä-
gar. Brittisk faktaserie från 2018. 
23.35 Ambulanskvinnor vs patriarka-
tet. 0.35 Historien om Kina. 

6.00 Man caves. 6.45 Mysteries at the 
museum. 7.35 Gold rush. 10.35 Myth-
busters. 11.35 Gold rush. 13.35 Arga 
snickaren. 15.40 Richard Hammond’s 
big. Brittisk livsstilsserie från 2019. 
16.40 Harry Potter och de vises sten. 
Amerikanskt familjeäventyr från 2001. 
I rollerna: Daniel Radcliffe, Richard Har-
ris, Maggie Smith. 19.50 Top gear. Brit-
tiskt motormagasin från 2005. 21.00 
Criminal minds: Beyond borders. Ame-
rikansk kriminalserie från 2017. 23.00 
FBI. Amerikansk kriminalserie från 
2018. 23.55 Grand designs. 0.55 Arga 
snickaren. 1.55 Property brothers. 
2.50 Wheeler dealers. 3.40 Ghost ad-
ventures. 5.10 American chopper. 

6.35 Victor & Josefine. 6.50 Alfons 
Åberg. 7.05 Regnbågsstadens hjälte. 
7.20 Dinosaurietåget. 7.30 Luo Bao 
Bei. 7.40 Fix och trix. 7.50 Hotell Kan-
tarell. 8.15 Fixarna. 8.20 Andys safari-
äventyr. 8.35 Magiska fyran. 8.50 Ro-
bin Hoods rabalder och rackartyg. 9.00 
Fixa rummet. 16.50 Safirdrakens kraf-
ter. 17.00 Ett fall för KLURO. 17.10  
P King Älling. 17.20 Mästerflygarna. 
17.35 Octonauterna. 17.45 Daniel Ti-
gers kvarter. 18.00 Bolibompa. 18.01 
Simon. 18.10 Bilakuten. 18.20 Hej 
Jycke. 18.30 Alfons Åberg. 18.40 
Dockäventyren. 18.55 Spookys. 19.15 
Det hemsökta huset. 19.40 Gumballs 
fantastiska värld. 19.50 Abel och Fant. 

6.00 Alaska state troopers. 8.30 
Mountain men. 10.30 Mythbusters. 
Amerikanskt faktaprogram från 2006. 
12.40 Det stora fyndkriget. Ameri-
kansk realityserie från 2011. 15.40 
Mythbusters. Amerikansk reality från 
2012. 19.00 Drain the oceans. Ameri-
kansk dokumentärserie från 2018. 
20.00 American pickers. Amerikansk 
realityserie från 2013. 21.00 Pawn 
stars. Amerikansk realityserie från 
2016. 22.00 Real prison breaks. Brit-
tisk dokumentärserie från 2008. 23.05 
Drug wars. Amerikansk dokumentär-
serie från 2017. 1.05 Cops. Ameri-
kansk realityserie från 2009. 3.25 Sci-
ence of stupid. 5.10 Carnival eats. 
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7 MARS

Vattenståndet över sjökortets 
referensyta (44,10 m ö h i RH 
2000)

VÄDRET I DAG

Karlskoga
Kristinehamn

Storfors

Örebro

Hallsberg

Hällefors

Filipstad

Karlstad

Sunne

Sä�e

Degerfors

Dag
Kväll
Natt

Temperaturer

+4
–1
–1 +4

+4

+6

+5

+3
+5

+5+5

–1

+1

0

+1

0
0

+10

0

+1

0

–3

–1
–2

–10

1–2 
m/s

Kristine-
hamn

PROGNOS
Sön Mån Tis Ons

+5+7+7+5

+5+7+7+5

+5+5+4+4

+5+7+5+5

+5

+5

+7

+6

+6

+4

+5

+4

5–8 m/s5–8 m/s3–6 m/s4–7 m/s

5–8 m/s5–8 m/s3–6 m/s3–6 m/s

5–8 m/s5–8 m/s3–6 m/s6–9 m/s

4–7 m/s4–7 m/s3–6 m/s4–7 m/s

5–8 m/s

4–7 m/s

5–8 m/s

4–7 m/s

3–6 m/s

3–6 m/s

3–6 m/s

4–7 m/s

Karlskoga

Degerfors

Karlstad

Storfors

Filipstad

SOLEN

MÅNEN

 i dag i morgon

 i dag i morgon

 i dag i morgon

 i dag i morgon

Upp 06:39 06:37

Upp 14:06 15:41

Ner 17:46 17:48

Ner 06:42 07:01
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SVERIGE PROGNOS
Sön Mån Tis

Karlstad +0,0

Karlskoga +4,5
Degerfors +4,9

Filipstad +1,9
Storfors +2,6
Kristinehamn +4,0

Örebro +1,6
Hallsberg +4,6
Malung –0,3

Skelle�eå

Falun

Stockholm

Malmö

Göteborg

Kiruna

Hudiksvall

Norrköping

Östersund
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6–9 
m/s

5–8 
m/s

SVERIGE I DAG

2020 7/3 +98 cm
2019 7/3 +30 cm

VATTENSTÅND VÄNERN

MÅNADENS BILD.

Vackert över sjön... FOTO: ANN-SOFIE LARSSON 

Mejla ditt bidrag till: bilden@karlskogatidning.se
Skriv namn och adress och glöm inte att berätta om bilden, var den är tagen, vilka som är med på 
bilden och i vilket sammanhang. Vi ser fram emot att dina bilder ska ge läsarna samma upplevel-
se som den du fångade med din kamera. I början av varje månad kan du se fler inskickade bilder 
på:  www.karlskogatidning.se och www.karlskoga-kuriren.se.

Karlskoga Tidning och Kuriren förbehåller 
sig rätten att fritt publicera bilder som 
skickats in till tävlingen. Endast 
högupplösta digitala bilder kan delta.

Bilderna till bildtävlingen 
strömmar in, och alla 
bilder som publiceras har 
chansen att bli Månadens 
bild och bli publicerad i 
papperstidningen i slutet 
av månaden. 

Fotografen som tagit 
Månadens bild vinner ett 
presentkort på 200 kro-
nor. Dessutom kommer 
ett antal andraprisvinnare 
att utses och de får en 
trisslott var.

Fick du ingen tidning?
Ring NWT Direkt, 010-480 99 00
Vardagar 07.00-15.30
Lördagar 07.00-12.00

Vill du tipsa redaktionen?
Ring 0586-72 13 10

Vill du prenumerera eller 
sätta in en annons som  
privatperson?
Ring 0586-72 13 07
Måndag-fredag 07.00-15.30

 

Är du företagare och vill 
annonsera?
Ring 0586-72 13 05

T VÅ  M O R G O N T I DNIN GA R  S O M  S A M A R BE T A R

Därför är det så himla svårt

P
å söndag är det Internationella kvinnodagen. 
Den uppmärksammas på olika sätt på olika stäl-
len och i olika organisationer.

Alla har sin bild av var det största problemet 
är och på vilka fronter kampen ska föras i första 

hand. Ibland upplever jag att vi kvinnor även bekämpar 
varandra när vi ska definiera ord som ”feminism” och 
”kvinnokamp”. Jag har min åsikt som inte passar alla, 
och har fått höra att jag ska hålla käft, för jag har det så bra 
att jag inte kan förstå någonting om hur det är att vara en 
utsatt kvinna.

Nej inte i meningen misshandlad och med så svag eko-
nomi att jag inte kan lämna min man som slår mig. Defini-
tivt inte i meningen att vara så fattig att jag måste sälja min 
kropp för att överleva.

Men jag vet hur det är sitta som enda kvinna i en led-

ningsgrupp full av män med slips och ett osynligt ”brödra-
skap” som gör det mycket svårare för mig att bli hörd och 
sedd. Jag vet hur det känns att bli kritiserad för att jag tog 
ett chefsjobb när yngsta dottern var åtta månader gammal. 
Jag vet hur det känns att få höra ”Vilken snäll man du har 
som låter dig pendla när ni har små barn”.

Jag har hela tiden haft min före detta make att luta mig 
emot. Tack vare det stödet har jag nog haft det bättre än 
många andra, men ingen ska komma och säga att jag inte 
vet hur det är att vara kvinna.

Alla kvinnor vet vad det vill säga att alltid behöva bevisa 
något. Att alltid behöva vara lite bättre för att få samma 
respekt.

Jag läser Johanna Svärds insändare om hur kvinnliga po-
litiker förminskas. Jag läser moderatkvinnornas insändare 
om hur kvinnor fortfarande tjänar mindre och arbetar mer 
gratis hemma. Jag läser socialdemokraten Eva-Lena Jans-
sons insändare om kvinnor som bokstavligen tvingas fly 
för sina liv. Jag läser om vänsterkvinnornas manifestation 
mot surrogatmödraskap.

Och tror mig börja förstå hur något som borde vara själv-
klart kan vara så svårt.

För i grund och botten handlar allt om samma sak: kvin-
nor ska ha samma rättigheter och skyldigheter som män. 
Kvinnor ska mätas och bedömas efter samma måttstock 

som män.  Men eftersom vi kvinnor alltid och överallt 
måste hävda oss gentemot årtusenden av patriarkat är det 
väldigt svårt att skapa en enad front.

För vi måste bokstavligen slåss på alla plan. I alla sam-
manhang.

Jag funderar på om vi skulle skapa en kvinnlig paraply-
organisation som samordnade allt som behöver rättas till.

Under ett gemensamt slagord samlar vi alla kvinno-
organisationer som arbetar för jämlikhet.

I stället för att diskutera vilket av jämlikhetsprojekten 
som är viktigast delar vi upp dem emellan oss.

”Ni tar hand om mäns våld mot kvinnor”, ”Ni tar hand 
om den ekonomiska ojämlikheten”, ”Ni tar hand om män-
niskohandeln”.

Jag förstår att politiska ideologier kommer att skapa slit-
ningar, jag förstår att ekonomisk ojämlikhet inte betyder 
samma sak för oss alla. Det kommer inte att bli enkelt.

Men om jobbar med varandra i stället för att diskutera 
vems jämlikhet som är viktigast skulle vi garanterat 
komma framåt i snabbare takt.

TILLSAMMANS

”För vi måste bokstavligen slåss 
på alla plan. I alla sammanhang.”

LÖRDAGSTANKE.

Chefredaktör
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Sport
I DAG: SPORT S22 • KRYSS S30–31 • EFTERTEXT S32 • RADIO&TV S34

Han skrev 
på för BIK 

– på isen
SPORT • S22

Hon är en entusiastisk och 
drivande kraft i klubben.

Och uppfylls hennes för-
hoppning kommer cirka 
600 åskådare till Stora val-
lahallen.

– Det har blivit publiksuc-
cé då vi gjort liknande sats-
ningar tre gånger tidigare.

När det som alltid handlar 

om fri entré hoppas klubben 
på att många ställer upp och 
sponsrar ändå.

– Hittills har vi fått in runt 
30 000 kronor från företag 
och privatpersoner. Fram-
för allt från privatpersoner 
hoppas vi att det ska bli en 
hel del mer vilket vore vär-
defullt för verksamheten.

På förmiddagen spelar 
först P07–09-laget mot 
Skoghall. Därefter är det 
flicklaget, med tjejer födda 
06–08, som ställs mot Hag-
fors.

I nästa steg är det dags 

för dagens höjdpunkt: da-
mernas avslutningsmatch 
i division 3 mot Hultsberg 
Björkås U.

– Det blir ett intro med DJ, 
speaker och ljusshow med 
våra flickor födda 10–12 
tillsammans med damerna. 
Vid varje hemmamål kom-
mer det sedan att kastas ut 
”målbollar” till publiken.

I första pausen kommer 
knattar, både tjejer och kil-
lar, att ha en uppvisning. I 
andra periodpausen är det 
dags för uppvisning av poj-
karna födda 10–12.

Efter matchen ska dam-
laget firas. Antingen för se-
rieseger och direktavance-
mang till division 2 eller för 
en kvalplats upp till tvåan.

Den intensiva lördagen 
avslutas med att herrlaget 
spelar mot Lusasken. 

Om det blir seger där är 
det definitivt klart att her-
rarna spelar i division 4 även 
nästa säsong.

Tomas Nilsson
0586-72 13 36
tomas.nilsson@
karlskogatidning.se

En heldag med innebandy i Degerfors
Degerfors IBK presente-
rar en heldag med inne-
bandy under lördagen.

– Vi hoppas på fullsatt, 
säger Veronika Törn-
qvist.

Veronika Törnqvist ser fram emot en lördag i innebandyns 
tecken i Stora vallahallen. FOTO: TOMAS NILSSON

INNEBANDY. Degerforstjejerna går garanterat upp i division 2 om laget tar poäng

Julia kan vinna dubbelt

Julia är mycket hoppfull 
när det gäller möjligheterna 
till serieseger. Och det ser 
onekligen lovande ut för 
Degerfors som inför sista 
omgången toppar tabellen 
tre poäng före Filipstad. 
Dessutom har Degerfors 19 
måls bättre målskillnad. 

Degerfors avslutar hem-
ma mot Hultsberg Björkås 
U. Filipstad spelar borta mot 
Lesjöfors. Det är just Hults-
berg Björkås U och Lesjöfors 
som gör upp om tredjeplat-
sen.

Vinnaren i serien går di-
rekt upp medan tvåan och 
trean får kvala till division 2.

– Alla har utvecklats på ett 
bra sätt samtidigt som vi fått 
starka nyförvärv. Vi har bli-
vit bättre och bättre ju mer 
vi har fått spela ihop oss, 
tycker Julia som är 20 år ung.

Svårt för egen del
Däremot tror hon att det blir 
svårare att upprepa förra sä-
songens succé då hon vann 
poängligan i serien efter 
att ha gjort 50 poäng, via 
29 mål och 21 målgivande 
passningar. Detta trots att 
Degerfors då ”bara” slutade 
fyra i serien.

– Jag kommer förstås att 
ge det en chans men det är 
tre riktigt bra spelare som 
jag måste förbi.

Dessutom är hon medve-
ten om att lagkompisen Tyra 
Törnqvist närmat sig hastigt 
sedan hon kom tillbaka till 
Degerfors. Tyra har tre po-
äng upp till Julia.

Inför sista omgången top-

pas poängligan av tre Filip-
stadsspelare med Katrin Sjö-
berg som etta på 42 poäng. 
Julia ligger fyra med sina 40 
poäng (23+17).

– För min egen del har det 
gått helt okej även om det 
fungerade bättre förra sä-
songen. Det gick bättre i bör-
jan av den här säsongen än 
vad det har gjort på slutet.

Att innebandysäsongen 
för Degerforsdamerna är på 
väg mot sitt slut är ett tidigt 
vårtecken. 

Ett annat, som även det i 
högsta grad berör Julia Ols-
son, är att Julias favoritlag 
i hockey Leksand ska kvala 
för att antingen stanna kvar 
i SHL eller gå upp dit.

– Du har väl inget med 

Leksandskoppling på dig 
nu?

Tjoar tränaren Peter Pers-
son, som precis som sina 
tränarkollegor Stefan Rubin 
och Jimmy Edholm gärna in-
flikar kommentarer även när 
de inte är ombedda, då det är 
dags för fotografering.

Nej, inget med Leksands-
koppling men inombords 

är det starka känslor för det 
klassiska Dalalaget.

– Det har alltid varit Lek-
sand för mig. Jag tror på ett 
lyckligt slut den här gången, 
säger hon inför det stundan-
de kvalet.

Familjen ”Hulån”
Det finns annars mycket 
fotboll i hennes familj. Mest 
känd är hennes farbror To-
mas ”Hulån” Olsson som var 
en profil på alla sätt när DIF 
spelade i allsvenskan.

Även hennes äldste far-
bror Roger har DIF-bak-
grund. Både som spelare och 
tränare.

– Min pappa är Jan.
Mellanbrorsan som spe-

lade i DIF som ungdoms- 
och juniorspelare men sedan 
höll till i Kanada BK.

Värdefullt för DIBK
Som yngre spelade även Ju-
lia fotboll.

– Mellan jag var sex och 16, 
berättar hon.

Efter det valde hon inne-
bandyn.

Det har visat sig vara 
värdefullt för Degerfors 
innebandyklubb som på 
lördagseftermiddagen kan 
säkra seriesegern samtidigt 
som Julia ska göra upp om 
förstaplatsen i seriens po-
ängliga.

Tomas Nilsson
0586-72 13 36
tomas.nilsson@
karlskogatidning.se

På lördagseftermidda-
gen har Degerfors damer 
en mycket bra chans 
att säkra seriesegern i 
division 3. Samtidigt kan 
lagets poängdrottning 
Julia Olsson för andra 
året i rad vinna seriens 
poängliga.

 YUnder hela sitt 
innebandyliv har Julia 
Olsson spelat i Deger-
fors. ”Jag fick en 
förfrågan från Lockerud 
Mariestad för ett par år 
sedan men tackade nej 
direkt. Det är här jag vill 
vara”, säger hon.  

 FOTO: TOMAS NILSSON
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Fick du ingen tidning?
Ring NWT Direkt, 010-480 99 00
Vardagar 07.00-15.30
Lördagar 07.00-12.00

Vill du tipsa redaktionen?
Ring 0586-72 13 10

Vill du prenumerera eller 
sätta in en annons som  
privatperson?
Ring 0586-72 13 07
Måndag-fredag 07.00-15.30

 

Är du företagare och vill 
annonsera?
Ring 0586-72 13 05

T VÅ  M O R G O N T I DNIN GA R  S O M  S A M A R BE T A R

7 MARS

Vattenståndet över sjökortets 
referensyta (44,10 m ö h i RH 
2000)

VÄDRET I DAG

Karlskoga
Kristinehamn
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2019 7/3 +30 cm

VATTENSTÅND VÄNERN

MÅNADENS BILD.

Vackert över sjön... FOTO: ANN-SOFIE LARSSON 

Mejla ditt bidrag till: bilden@karlskogatidning.se
Skriv namn och adress och glöm inte att berätta om bilden, var den är tagen, vilka som är med på 
bilden och i vilket sammanhang. Vi ser fram emot att dina bilder ska ge läsarna samma upplevel-
se som den du fångade med din kamera. I början av varje månad kan du se fler inskickade bilder 
på:  www.karlskogatidning.se och www.karlskoga-kuriren.se.

Karlskoga Tidning och Kuriren förbehåller 
sig rätten att fritt publicera bilder som 
skickats in till tävlingen. Endast 
högupplösta digitala bilder kan delta.

Bilderna till bildtävlingen 
strömmar in, och alla 
bilder som publiceras har 
chansen att bli Månadens 
bild och bli publicerad i 
papperstidningen i slutet 
av månaden. 

Fotografen som tagit 
Månadens bild vinner ett 
presentkort på 200 kro-
nor. Dessutom kommer 
ett antal andraprisvinnare 
att utses och de får en 
trisslott var.

Därför är det så himla svårt

P
å söndag är det Internationella kvinnodagen. 
Den uppmärksammas på olika sätt på olika stäl-
len och i olika organisationer.

Alla har sin bild av var det största problemet 
är och på vilka fronter kampen ska föras i första 

hand. Ibland upplever jag att vi kvinnor även bekämpar 
varandra när vi ska definiera ord som ”feminism” och 
”kvinnokamp”. Jag har min åsikt som inte passar alla, 
och har fått höra att jag ska hålla käft, för jag har det så bra 
att jag inte kan förstå någonting om hur det är att vara en 
utsatt kvinna.

Nej inte i meningen misshandlad och med så svag eko-
nomi att jag inte kan lämna min man som slår mig. Defini-
tivt inte i meningen att vara så fattig att jag måste sälja min 
kropp för att överleva.

Men jag vet hur det är sitta som enda kvinna i en led-

ningsgrupp full av män med slips och ett osynligt ”brödra-
skap” som gör det mycket svårare för mig att bli hörd och 
sedd. Jag vet hur det känns att bli kritiserad för att jag tog 
ett chefsjobb när yngsta dottern var åtta månader gammal. 
Jag vet hur det känns att få höra ”Vilken snäll man du har 
som låter dig pendla när ni har små barn”.

Jag har hela tiden haft min före detta make att luta mig 
emot. Tack vare det stödet har jag nog haft det bättre än 
många andra, men ingen ska komma och säga att jag inte 
vet hur det är att vara kvinna.

Alla kvinnor vet vad det vill säga att alltid behöva bevisa 
något. Att alltid behöva vara lite bättre för att få samma 
respekt.

Jag läser Johanna Svärds insändare om hur kvinnliga po-
litiker förminskas. Jag läser moderatkvinnornas insändare 
om hur kvinnor fortfarande tjänar mindre och arbetar mer 
gratis hemma. Jag läser socialdemokraten Eva-Lena Jans-
sons insändare om kvinnor som bokstavligen tvingas fly 
för sina liv. Jag läser om vänsterkvinnornas manifestation 
mot surrogatmödraskap.

Och tror mig börja förstå hur något som borde vara själv-
klart kan vara så svårt.

För i grund och botten handlar allt om samma sak: kvin-
nor ska ha samma rättigheter och skyldigheter som män. 
Kvinnor ska mätas och bedömas efter samma måttstock 

som män.  Men eftersom vi kvinnor alltid och överallt 
måste hävda oss gentemot årtusenden av patriarkat är det 
väldigt svårt att skapa en enad front.

För vi måste bokstavligen slåss på alla plan. I alla sam-
manhang.

Jag funderar på om vi skulle skapa en kvinnlig paraply-
organisation som samordnade allt som behöver rättas till.

Under ett gemensamt slagord samlar vi alla kvinno-
organisationer som arbetar för jämlikhet.

I stället för att diskutera vilket av jämlikhetsprojekten 
som är viktigast delar vi upp dem emellan oss.

”Ni tar hand om mäns våld mot kvinnor”, ”Ni tar hand 
om den ekonomiska ojämlikheten”, ”Ni tar hand om män-
niskohandeln”.

Jag förstår att politiska ideologier kommer att skapa slit-
ningar, jag förstår att ekonomisk ojämlikhet inte betyder 
samma sak för oss alla. Det kommer inte att bli enkelt.

Men om jobbar med varandra i stället för att diskutera 
vems jämlikhet som är viktigast skulle vi garanterat 
komma framåt i snabbare takt.

TILLSAMMANS

”För vi måste bokstavligen slåss 
på alla plan. I alla sammanhang.”

LÖRDAGSTANKE.

Chefredaktör
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