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Är din postlåda
märkt?
Om den märks med namn och adress underlättar 
det för oss i distributionen.

       Hälsningar,

VÄDER • D2 • S65
Halvklart väder. –4 till +6 
grader.

Åtta nya fall av  
coronasmitta i länet
VÄRMLAND. Nu finns 13 bekräftade fall av corona
virus i länet. De flesta satt på samma turistbuss som 
de två första värmländska fallen. Däribland en 
 personal på Engelska skolan, en elev på Nobelgymna
siet och en anställd på MSB. Smittspårning knutna till 

de åtta nya fallen pågick för fullt på fredagen.
Dessutom fick en buss med skidturister tvärvända 

efter UDbesked och virologiprofessor Elgh är orolig för 
de äldre. D1 • S4–5

 Y Sanna Johansson blev slagen, sparkad och huggen med en penna i ansiktet på ett hotellrum i december förra året. Hennes ex-pojkvän 
dömdes nyligen till sju års fängelse för mordförsöket. Nu berättar hon om tiden fram till brottet och hur livet fortsatt efteråt. D1 • S8–9  
 FOTO: HELENA KARLSSON

KARLSTAD. Sanna, 23, om drogerna och mordförsöket på Hotell Drott

 FOTO: HELENA KARLSSON

 FOTO: JONAS EKSTRÖMER/TT

KVINNODAGEN • D2 • S37

”Båda könen 
förlorare i 
familjefällan”

MOLKOM • D1 • S11

Stor oro för  
förskoleändring

KARLSTAD • D2 • S72

Ny Ica-butik 
öppnar snart

SÄFFLE • D1 • S6

Misstänkt 
människo-
handel

NÖJE • D2 • S38–39

Så går det  
i finalen säger 
NWT:s Mellopanel

NÖJE • D2 • S42

Jonas Gardell  
om Mumin och 
SvenIngvars

KVINNODAGEN • D2 • S44–45

Hon visar  
vägen på  
racerbanan

Skraggevägen 8, Hammarö • 054-52 46 66

Vi lämnar alltid garanti, både på nytt och begagnat!

husvagnspoolen.se Öppet måndag-fredag 10-18, lördag 11-15
Ramgatan 3 Karlstad  •  054-777 24 04

Kökserbjudande!

Vårkampanj  
20% på  

KARLSTADGäller t.o.m. 15/4 2020
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Tipsa NWT! 
E-post: redaktion@nwt.se
Telefon: 054–19 90 00

VÄRMLANDS OCH KARLSTADS STIFTS TIDNING • GRUNDAD 1836

Postadress 
Box 28,
651 02 Karlstad 

Besök 
Våxnäsgatan 20
mån–fre kl 08.00–17.00

Telefon
054–19 90 00
Sms/mms: 0730–12 12 12

Internet
nwt.se 
redaktion@nwt.se

Mest läst på nwt.se

1. Åtta nya coronafall i Värmland
2. Flera nya coronafall i Värmland
3. Skidbuss till Italien tvärvände i Varberg
4. Engelska skolan drabbad – anställd 

smittad
5. Olycka med lastbil på E18 – halt väglag

Fick du ingen 
tidning?
Anmäl utebliven tidning på 
nwt.se/kundservice 
Eller via telefon till:
NWT Direkt 010-480 99 00 
kl. 07.00-15.30 vardagar, 

07.00–12.00 lördagar
I vårt avtal med vår samarbets-
partner NWT Direkt gäller att 
du ska få din tidning senast 
kl. 06.00 om du bor i tätort. 
På landsbygden ska du ha din 
tidning i postlådan mellan kl. 

06.30 och kl. 08.30 vardagar 
och mellan 06.30–10.00 lörda-
gar. Den del av upplagan som 
distribueras med post går i 
ordinarie brevbäringstur.

Du som bor i Malung
Ring 023-79 49 00
kl. 07.00–14.00 vardagar, 
07.00–11.00 (lördag)
Tidningen tryckt hos NWT 
Media AB i Karlstad

NWT följer pressens etiska 
 regler som fastställts av Press-
sens Samarbetsnämnd (Publi-
cistklubben, Svenska Journalist-
förbundet,  Tidningsutgivarna 
och Sveriges  Tidskrifter).
Den som anser sig illa behand-

lad eller omskriven på ett felak-
tigt sätt bör i första hand  vända 
sig till tidningens ansvarige 
utgivare och begära genmäle 
eller rättelse. Man kan också 
vända sig till Allmänhetens 
Pressombudsman (PO).

Allt material i NWT lagras 
 digitalt och tillhandahålls 
i digitala medier och  vår 
 arkivdatabas. Den som sänder 
material till tidningen anses 
 medge sådan digital lagring och 
publicering.

Ledning
Chefredaktör: 
Staffan E Ander 
VD NWT Media AB och 
ansvarig utgivare: 
Mikael Rothsten
Redaktionschef och st f 
ansvarig utgivare: 
Kasper Norling
VD NWT Gruppen AB:
Mats Muregård

Kundservice
(Prenumeration och privatan-
nons) 054–19 97 50 
Telefontid: måndag–fredag 
07.00–15.30 
Du kan också sköta dina  
prenumerationsärenden  
på nätet.  Adressen är  
www.nwt.se. 
Eller mejla:  
prenumeration@nwt.se

Priser
För dig som är prenumerant 
på papperstidningen ingår 
alla våra digitala kanaler, till 
exempel webb och e-tidning, 
utan extra kostnad. Logga 
in eller aktivera ditt digitala 
konto på nwt.se. 

Lokalkontor
Hagfors och Munkfors 
Pia Holmström
Dalavägen 15A  
683 30 Hagfors  
Tel: 0563-79 10 62   

Torsby och Sunne 
Morgan Bäckvall
Järnvägsgatan 10
685 30 Torsby  
Tel: 0560-79 10 83

Prenumerationspriser:
För aktuell prisinformation 
gå in på nwt.se/bli-kund eller 
kontakta vår kundservice

Årjäng 
Peder Kaldal
Storgatan 39
672 30 Årjäng 
Tel: 054-19 97 20

Annonsera
För annonsering, ring  
054-19 90 00 (vxl).  
Du kan också faxa  dygnet runt  
på 054-19 96 04.  
E-post: annons@nwt.se
Bankgiro: 715-8652

Taltidningen
NWT:s taltidning är till för den 
som på grund av läsnedsätt-
ning eller andra funktionshin-
der inte kan läsa papperstid-
ningen. För mer information, 
ring 054-19 97 50.

Upplaga: 40 200 (TS helår 2018)

Antal läsare: 101 000 (Orvesto konsument 2017)

                  
Senaste 

nytt i din  
mobil. Ladda 
ner vår app på

Facebook
Missa inte det alla pratar om.  
Följ NWT på Facebook!
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180 personer kräksjuka av bakverk

Lördag

 

Se våra program 
och nyhetsklipp 
på nwt.se/play

2020.

N
är jag var en ung 
rubriksättare tyckte 
jag att  - underbart 
var kort.  Det som 
hände ute i länet fick 

gärna ske i Kil, Grums, Eda, Glava, 
Lyckan,  Myra, Näs, Sunne, Öna 
eller Tye.

Det gick lätt och gott få in i en 
rubrikrad.

Värre var det med saker som 
hände i Kristinehamn,  Acksjöhyt-

tan, Aplungsåsen, Backadammen, 
Bjurtjänstorp, Hensgårds-

ängarna, Nordmarkshyt-
tan, Norra Ugglebol,  

Sandsjöhyttan, 
Skåltjärnshyttan, 

Ullvätterstorp eller 
Ängebäckstorp. 

Det gick bara 
inte ihop. Orts-
namnet, sedan 
slut på rubr-
ikraden. Inget 

drama, ingen hän-
delse, fick sin plats. 
Det som skedde där 
I Nordmarkshyttan, 

fick flytta till en när-
belägen ort. Det fick 

bli Filipstad. En plats 
med acceptabla åtta 

bokstäver, mot Nord-
markshyttan med sina 
fjorton. En kvart med bil 
bjuder vi på.

En annan gång försökte 
jag förkorta Kristine-
hamn till Kr-hamn. Det 
gick inte hem!

Men, skall ni veta, det finns värre 
orter i vårt avlånga land. Drängs-
markskläppen i Skellefteå kommun 
leder Sverigeligan med sina sjutton 
bokstäver. Skriv Kåge på vykortet, 
så kommer du till rätt busstation. 
Det lovar Skelleftebuss.

Själv är jag stolt över att ha 
stammat mig igenom Madagaskars 
huvudstad Antananarivo.

Bangkok original klarar jag däre-
mot inte av, 

På thailändska heter staden 
Krung Thep maha nakhon ( krung 
thêep máhӑa nákhͻͻn), vilket 
betyder ”änglarnas stad”, eller 
Krung Thep thêep i kortform. Den 
europeiska benämningen Bangkok 

kommer av Bang Makok, vilket 
betyder ”olivlundarnas stad”, och 
är vad de tidiga kolonialisterna kall-
lade staden. 

Bangkok har även ett längre cere-
moniellt namn: Krung Thep Maha 
Nakhon Amon Rattanakosin Mahi-
nthara Ayutthaya Mahadilok Phop 
Noppharat Ratchathani Burirom 
Udom Ratchaniwet Mahasathan 
Amon Phiman Awatan Sathit 
Sakkathattiya Witsanu Kamprasit 
krung thêep máhӑa nákhͻͻn àmon 
ráttànákoosìn máhĬntháraa yútt-
háyaa máhӑadìlók phóp nópphárát 
râatcháthaanii bùriirom ùdom 
râatchaníwêet máhӑasàthӑan 
àmón phímaan àwáttaan sàthìt 

sàkkàtháttìyá wítsànú kampràsìt.
Änglarnas stad, residens för 

Indras heliga juvel … världens stora 
huvudstad, smyckad med nio vär-
defulla ädelstenar … Gudarnas och 
de pånyttfödda själarnas hem. Allt 
detta gör det till världens längsta 
ortnamn. 

Lite samma sak gäller egennamn. 
Ju kortare namn, desto större chans 
du hamnar i rubrikrad. Namn som 
Tony, Dick, Per. Alf, Bror och OIa. 
Eller; Anna, Eva, Li, Lo och My.  

Bättre än Christopher, Balthasar 
eller Augustin som blir rubriklösa. 
Liksom Alexandra, Eleonora och 
Cleopatra som slipper hamna i 
skottgluggen.

För övrigt sägs det att han Clark 
Olofsson ( alternativt Daniel De-
muynck) var populär hos löpse-
delsredaktörerna. Clark räckte, de 
visste varenda Svensson vem som 
var ute och rånade, smugglade 
knark och betedde sig. Det finns 
trettioen Clark till i Sverige som har 
det som tilltalsnamn.

De vill inte hamna vare sig i rub-
riker eller löpsedlar med namnen 
Olofsson. Det är jag helt övertygad 
om.

En god helg önskar jag 
(och 7006 stycken Staffan till)

chefredaktör’n  
Box 28, 651 02 Karlstad  

God morgon.

Längst i Sverige är Drängsmarkskläppen. Svårt namn i rubrik eller vykort!    

nwt.se/godmorgon

ÖREBRO. 180 personer har drabbats av vinterkräksjuka 
efter att ha ätit bakverk från ett bageri i Örebro. 

Redan förra helgen kom signaler om 
 smittade, och tidigare i veckan rappor-
terade SVT att ett tiotal kommunan-
ställda i Örebro hade blivit magsjuka 
efter att ha ätit av samma tårta. Antalet 
insjuknade har nu stigit betydligt, och 
Livsmedelsverket har hittat vinterkräk-

sjukevirus på bakverk från bageriet.
– Det är svårt att hitta virus i livsmedel, men 
man har utvecklat en metod som innebär 

att man skrapar på ytan på bakverk och 
har då hittat vinterkräksjukevirus, säger 
Kristian Hellström, chef på livsmedelsen-
heten i Örebro.

Det aktuella bageriet har enligt Nerikes 
Allehanda valt att hålla stängt.

FOTO: MARC FEMENIA/TT

http://nwt.se/play
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HANDLA ONLINE: WWW.DEAAXELSSONS.SE

ALLA BYXOR 20%
Gäller byxor till ordinare pris & endast till 8/3-2020.

SVENSKAHEM.SE

Gäller t o m 23/3 2020 om inget annat anges i butik. Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, skrivfel och prisändringar. Kampanjpriser kan ej kombineras med andra erbjudanden. *Månadskostnaderna är uträknade på följande sätt: Vid ett kreditköp på 10 
000 kr betalar du 486 kr/mån i 23 månader (inköpsmånaden är alltid betalningsfri), då blir totalt belopp att betala 11 856 kr. Förutsatt att kreditbeloppet återbetalas under räntefri period. Genomsnittligt månadsbelopp för att slutbetala inom räntefri period 

(lägsta är 300 kr/mån). Uppläggningsavgift 495 kr och aviavgift 30 kr/månad är inräknade i månadsbeloppet. Effektiv ränta 12,07 % vid 10 000 kr (september 2018). Kreditavtalet löper tills vidare. Kreditgivare Santander Consumer Bank.

VARUMÄRKESDAGAR Just nu har vi erbjudanden på fin design. 
Kvalitet och form när den är som bäst. 
Välkommen in för att se ännu mer!

15% RABATT
PÅ HELA ENGLESSONS 
SORTIMENT *

*Gäller ej sängsortimentet

JETSON FÅTÖLJ 
CLASSIC SOFT

22.990:-
(1.051:-/mån*)

ORD. PRIS 26.950:-

JENSEN AMBASSADÖR kontinental inkl. bäddmadrass 
Softline II och ben 27.990:- (1.268:-/mån*) (ord.pris 37.790:-). 
Exkl. gavel. 20% RABATT på övrigt sortiment från Jensen.

ÖRENÄS 15% RABATT 3-sits soffa i tyg Nectar 17.110:- (795:-/
mån*) (ord.pris 20.130:-). 10% RABATT på övrigt sortiment 
från Bröderna Anderssons.

LYRIC 3-sits soffa 15.990:- (747:-/mån*) (ord.pris 18.790:-). 
10% RABATT på övrigt sortiment från Brunstad.

ADRESS 
Zakrisdalsvägen 48
054-13 48 30

ÖPPETTIDER
Mån-Fre: 10-18
Lör: 10-16
Sön: 11-16

SÖNDAG 8 MARS
Andra söndagen 

i fastan 

Kl 11:00 Gudstjänst  
i Hammarö kyrka

Kyrkomusiker Maria  
Carlson, präst Dan  

Winander. Kyrksoppa med 
Globala gruppen.  

Försäljning av hembakat 
bröd där intäkterna går till 

ACT Svenska kyrkan.

Kl 18:00 Gudstjänst i 
Skoghalls kyrka

Medverkan av Miriam 
Drewes som talar om sin 
volontärtid i ”Ung i den 
världsvida kyrkan” samt 

Nova Cantica.
Kyrkomusiker Maria  
Carlson, präst Dan  

Winander. Kyrksoppa med 
Globala gruppen. 

Försäljning av hembakat 
bröd där intäkterna går till 

ACT Svenska kyrkan.

FREDAG 20 MARS
Bara Vara 

För mer information http://
www.svenskakyrkan.se/

hammaro

Varmt välkomna!

Noten

Aldeas Vindar 
sjunger egna 

sånger om 
livets fram- och 

baksidor.

Torsdag 12 mars kl. 18.00 
Hammars gård

Fri entré. Allsång och fika. 
Är du i behov av skjuts? 

Ring 054-51 24 00 dagen 
före kl 12.00.

Varmt välkomna!

Läs mer och anmäl dig här:  
friskissvettis.se/karlstad KARLSTAD

Börja 
träna-kurs

Start: 16 mars En riktig mataffär
Öppet alla dagar måndag–söndag 7-22

Bivägen 11, Hammarö · Tel 054-774 51 00
ICA.se/kvantum/hammaröHammarö

Priserna gäller t.o.m. söndag 8 mars 2020.
Med reservation för slutförsäljning samt tryckfel.

Mat klipp!

Gäller även i 
onlinebutiken 

99:-
KYCKLINGLÅRFILÉ
Kronfågel. Ursprung Sverige. 

Färsk. 550-925 gram.
 Jfr pris 99:-/kg. 

15:-
FÄRSKPOTATIS

I påse. ICA. Egypten. 
Klass 1. 900 g.  

Jfr pris 16:67/kg.

/frp

KLIPP!
MINST 25% RABATT

/kg

KLIPP!
MINST 25% RABATT

.se

KARLSTAD
Blekegatan 4 054-15 15 90

Varmt välkommen!

Mån-tor 10-17. Fre 10-16. Sön 11-15

Vi ses på

Husbil Stockholm

på Kistamässan

6-8 mars

Senaste nytt i vår app
Följ kategorier, områden och ämnen som intresserar dig
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Totalt 13 personer i Värm-
land har de senaste dagarna 
konstaterats smittade av det 
nya coronaviruset covid-19 
och av dessa uppges 11 ha 
koppling till en bussresa 
till norra Italien. I övriga 
fall handlar det om mindre 
 sällskap som varit utom-
lands.

– De flesta har hittats ge-
nom smittspårning. Det är 
väntat och visar att våra ru-
tiner och arbetet med smitt-
spårning fungerar, säger 
smittskyddsläkaren Inge-
mar Hallén.

Ingen allvarligt sjuk
Hittills är det ingen av de 
smittade i Värmland som 
blivit allvarligt sjuk.

– Vi märker fortsatt av en 
oro bland annat med kopp-
ling till den smittspårning 
som sker. Det har lett till fler 
samtal till 1177. Om man om-
fattas av en smittspårning 
så kommer vi att ta kontakt, 
förklarar Ingemar Hallén.

En av de smittade är med-
arbetare på MSB, Myndig-
heten för samhällsskydd 
och beredskap, i Karlstad 
och hon reste med samma 
buss till norra Italien som 
de första två smittade per-

sonerna. Hon hann vara på 
jobbet någtra timmar och 
kollegorna är informerade.

En andra smittad är en elev 
på Nobelgymnasiet i Karl-
stad. Även han reste med 
samma buss till skid orterna 
i Italien och hann bara vara i 
skolan någon timme.

– Nu är han hemma och 
mår bra och klassen där 
eleven går är informerad, 
säger gymnasiechefen Jan 
Johansson.

En tredje är en anställd vid 
Engelska skolan i Karlstad 
och han befann sig också på 
samma buss. 30-40 barn 
och vuxna skickades på fre-
dagen hem från skolan i och 
med det. Men skolan håller 
öppet som vanligt. Oron 
bland förändrar är stor och 
flera håller sina barn hemma 
från skolan.

– En del är kanske inte 
oroliga eftersom barn inte 
drabbas så hårt, men jag 
tycker vi har ett gemensamt 
ansvar att skydda varandra, 
säger en förälder som också 
efterlyser mer information.

Hur oroliga ska föräldrar 
på skolan vara?

–  Smittspårningsarbetet 
fungerar och vi har gjort en 
kartläggning med berörd 

person och skolans ledning. 
Alla som vi bedömer har haft 
tillräcklig närkontakt med 
personen har kontaktats. 
De får information och in-
struktioner hur de ska göra. 
Har man inte blivit kontak-
tad så är man inte berörd, 
vilket gäller de allra flesta 
utom 30-40, mestadels barn 
och några vuxna, på skolan. 
Är man fortfarande orolig 
kan man ringa 113 13, säger 
smittskyddsläkare Ingemar 
Hallén.

Beredskap under helgen
De smittade befinner sig i 

hemkarantän tills vidare.
Under helgen finns bered-

skap på infektionskliniken 
för provtagning av de som 
har symtom, ringt 1177 och 
ombeds att testa sig.

–  Hittar vi fler fall med 
smittade så utvidgar vi prov-
tagningen ytterligare. Det 
blir en fortlöpande bedöm-
ning, fortsätter han.

Fotnot: Läs mer på 
sidorna 18–19.

 Y Totalt har nu över 100 personer bekräftats corona
smittade i Sverige. 13 av dem finns i Värmland och mer
parten av samtliga fall kan spåras till norra Italien.

CORONAVIRUSET. Åtta nya bekräftade fall på    fredagen

13 personer coronasmittade i Värmland

Skidbuss till Italien tvärvände i Varberg

Vid tolvtiden på fredagen 
kom Utrikesdepartementets, 
UD, avrådan från resor till 
flera regioner i norra Italien 
där många skidorter finns. 
Merparten av de fall i Sverige 
med personer smittade med 
det nya coronaviruset kan 

spåras till det området.
Simon Blom, ägare till 

Simon’s Resor i Säffle, an-
ordnar bland annat skidre-

sor till norra Italien och på 
fredagen var en buss på väg 
till Val di Sole.

– Vi påbörjade resan i 

morse och kom till Varberg 
nedanför Göteborg där vi 
skulle ta lunch på vägkro-
gen Björkäng. Då kom mejlet 
från UD med avrådan, så vi 
bestämde att avbryta resan 
direkt, säger han.

Letar nya resor
På bussen fanns ett 30-tal 
personer, varav hälften är 
värmlänningar.

– Det var en fullbokad 
buss från början men några 
valde att hoppa av med tan-
ke på coronaviruset. Men 
de som sitter här vill ha sin 
skidresa så vi har noga följt 

utvecklingen på UD och 
Folkhälsomyndigheten, 
haft tät kontakt med hotel-
let i Italien och även deras 
myndigheters rekommen-
dationer, säger Simon Blom.

Bussen vände och åkte 
hem och släppte av rese-
närer längs vägen mellan 
 Göteborg och Säffle.

– Många på bussen söker 
febrilt efter boende på skid-
orter i Sverige och Norge för 
att få sin semestervecka de 
tagit ledigt för. För egen del 
får jag sätta mig in i försäk-
ringsfrågan vad som gäller 
med återbetalning av resan. 

Kunden ska ju inte drabbas 
av att det blir så här. Det är 
nytt för mig att något liknan-
de händer, fortsätter han.

Fler resor
Efter den här, nu inställda, 
niodagarsresan har Simon 
Blom inbokade resor till an-
dra destinationer med pen-
sionärsgrupper. 

– De kan känna sig trygga 
med de resorna eftersom vi 
inte varit i Italien nu när co-
ronaviruset spridit sig även 
till skidorterna.

Anna Sims

Simon’s Resor från 
Säffle var på väg till norra 
Italien med skidsugna 
värmlänningar. I höjd 
med Varberg kom UD:s 
rekommendation att 
inte besöka området 
och bussen avbröt resan 
direkt.

Simon Blom på Simon’s Resor valde att avbryta skidresan 
till Italien direkt när beskedet från UD kom.  FOTO: PRIVAT

Vid frågor om coronavirus

Har du till exempel hosta, feber eller halsont 
kan du få goda egenvårdsråd på 1177.se.

Besök Folkhälsomyndighetens webbplats. 
Där finns bra frågor och svar om det nya 
coronaviruset.

Ring 113 13 om du har allmänna frågor om 
det nya corona viruset, om exempelvis resor.

Ring 1177 när du har feber, hosta eller 
andningsbesvär och om något av följande 
stämmer in:

• Du har under de senaste 14 dagarna varit 
på platser där det pågår smittspridning på 
grund av coronaviruset. Information om 
berörda områden finns på 1177.se och Folk-
hälsomyndighetens webbplats.
• Du under de senaste 14 dagarna varit i 
närkontakt med någon som har sjukdomen 
covid-19 (coronavirusinfektion). 

Källa: Region Värmland

Anna Sims
054-19 97 08
anna.sims@
nwt.se
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Professorn är 
orolig för äldre

Fredrik Elgh är professor i 
virologi vid Umeå universi-
tet. Det nya coronaviruset 
kan få svåra följder om inte 
hårda motåtgärder sätts in, 
menar han. Han har bland 
annat studerat tidigare 
pandemier och menar att 
vi främst kan dra lärdom av 
hongkonginfluensan 1969 
och asiaten från 1957.

– Då var man extremt oro-
ad för förra gången var det 
spanska sjukan och mellan 
50 och 100 miljoner männ-
iskor gick åt. Men vartefter 
man hörde att det inte var 
så dödligt ute i världen blev 
man lugnare.

Och då spred sig smittan. 
Som flera andra pandemier 
rasade asiaten under två–tre 
månader i Sverige, med en 
topp på två–tre veckor.

– Det är den där toppen vi 
måste ta höjd för.

Har vi inte gjort det?
– Nej, det tror jag inte.

Tydligt är effektivt
Sverige behöver vara mycket 
tydligare än i dag, anser han. 
Han tycker att man centralt 
borde avråda från att resa 
till alla riskområden. På fre-
dagen inkluderade UD tio 
regioner i norra Italien i sin 
avrådan om resor.

Dessutom vill han se en 
nationell rekommendation 
om att både barn och vuxna 
som rest i riskområden ska 
hållas hemma i två veckor 
efteråt. Barn klarar i de allra 
flesta fall sjukdomen bra, 
men kan sprida smittan.

– Vi skulle vara än mer 
effektiva om vi var lite mer 
tydliga om vad som krävs 
av oss som enskilda männ-
iskor och det är att inte åka 
till de här smittoområdena, 
tvätta händerna och hosta 
i armvecket. Sedan måste 
sjukvården, butiker och an-

dra klara en situation med 
många sjuka om det blir så. 
Usch, man låter som en mo-
ralpredikant.

Enligt Fredrik Elgh tyder 
mycket på att viruset är 
smittsamt i någon mån inn-
an sjukdomen har brutit ut.

– Ju längre man är i inkuba-
tionstiden, desto mer virus 
produceras det. För mig är 
det helt osannolikt att man 
inte skulle vara smittsam då.

Han har svårt att säga om 
det vi gör nu räcker för att 
stoppa smittan. Han ser en 
medelväg mellan det auk-
toritära Kina, där smittan 
började, och att inte göra 
något. Men en långdragen 
beredskap kan vara svår att 
upprätthålla, särskilt om 
ganska få blir sjuka.

När kan vi ha vaccin eller 
läkemedel mot det här 
viruset?

– När man tog fram Pandem-
rix mot svininfluensan tog 
det från 1 maj till 1 november 
kanske. De som säger att vi 
skulle kunna ha ett vaccin i 
slutet av året kan ha rätt.

Oro för de äldsta
Fredrik Elgh växte upp i 
Karlstad och besöker regel-
bundet sina föräldrar, som 
bor kvar. Just de äldre är 
den stora riskgruppen för 
covid-19.

– Är man lite äldre som 
jag, 60 plus, då finns det 
en fyraprocentig risk att dö 
om man får sjukdomen. Om 
man är i 80-årsåldern har 
man 15 procents risk att dö.

Du har själv äldre 
föräldrar, hur känns det?

– Jag är jätteorolig för dem.
Han ser den stora risken 

i att smittan tar sig in hos 
hemtjänstpersonal, som i 
sin tur smittar de äldre. Ett 
sådant exempel finns i USA.

Hur ska jag förhålla mig 
som privatperson?

– Du ska leva ditt vanliga liv, 
tvätta händerna och hosta i 
armvecket. Och du ska inte 
åka till riskområden om det 
inte är absolut nödvändigt.

Res inte till riskområden. 
Och håll alla som varit i 
riskområden hemma i 
två veckor. Det tycker 
Fredrik Elgh, professor i 
virologi i Umeå och upp
växt i Karlstad. 

Och han är orolig för 
sina åldriga föräldrar, 
som bor i Karlstad.

Fredrik Elgh är professor i virologi. FOTO: PER MELANDER

CORONAVIRUSET. Åtta nya bekräftade fall på    fredagen

13 personer coronasmittade i Värmland

Särskild stab upprättad på kommunen

De har bestämt att träffas 

varje fredag tills vidare, en 
särskild stabsorganisation 
som upprättats på grund av 
det nya coronaviruset. 

Det är ett av sätten som 
Kalstads kommun stöttar 
sina olika verksamheter då 
flera har drabbats av smit-
tade personer, både perso-
nal och elever.

– Den samordnar och stöt-
tar alla. Det handlar om att 
säkerställa en god verksam-
het i kommunen och att alla 
har rätt och tillräcklig  infor-

mation för att minska oron. 
Barn- och ungdom, vård 
och omsorg, teknik- och 
fastighet, gymnasie- och 
vuxenutbildningen, kom-
munikation och HR ingår, 
säger Karlstads kommuni-
kationsdirektör Katarina 
Lindström.

Det är inte första gången 
staben sammankallats. 

– Senast var under flyk-
tingkrisen.

Staben tittar bland annat 
på sjukskrivningar, att tryg-

ga verksamheterna och ma-
terialförsörjning. Förutom 
att hantera frågor och oro.

– Stabsorganisationen är 
inte beslutsfattande utan 
det sköter verksamheterna 
själva. Vi har däremot en 
direktkontakt med smitt-
skydd för att snabbt, eller 
så snabbt det går, få svar på 
frågor. Det är en bra lösning 
vi har hittat, säger Katarina 
Lindström. 

Anna Sims

En särskild stabsorgani
sation har upprättats på 
Karlstads kommun med 
anledning av corona
viruset. 

– Den ska stödja och 
samordna alla kommu
nens funktioner i arbetet 
med corona. Och vi har 
en direktlänk till smitt
skydd, säger kommuni
kationsdirektör Katarina 
Lindström.

 Y Provtagning på CSK av 
misstänkt coronasmit-
tade görs framför allt 
med patienten sittande i 
bilen.  FOTO: HELENA KARLSSON

  Fler artiklar om coronaviruset finns på nwt.se
Marie Blomgren
054-19 97 77
marie.blomgren@
nwt.se
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KARLSTAD. 34-årig man grävde ned fyra kilo droger i villaträdgården

Knarkcentral i rätten

Den 34-årige mannen förs in 
i tingsrättssalen i handbojor 
på fredagsförmiddagen. 
Han drar fingrarna genom 
det glesa skägget samtidigt 
som han lyssnar på åklagare 
Sara Nermans framställan av 
det grova narkotikabrott han 
står åtalad för.

– Konversation i telefo-
nen visar att det inte enbart 
var för eget bruk, säger Sara 
Nerman.

Karlstadsbon har erkänt 
att han grävt ned nära fyra 
kila MDMA, även kall-
lat ecstasy, i trädgården till 
den röda trävillan på en ort i 
Karlstads kommun där han 

bodde fram till mitten av de-
cember förra året.

”Tänkte tjäna extra”
Planen var att sälja droger-
na på olika festivaler, men 
eftersom det inte är festi-
valsäsong under hösten och 
vintern fungerade planen 
dåligt.

– Jag tänkte tjäna lite ex-
tra pengar, men så tänkte 
jag om och gömde dem i 
stället, säger han under rät-
tegången.

På en direkt fråga från 
åklagaren om han sålde 

någon del av narkoti-
kan från den misstänkta 
knark centralen förnekar 
han det.

– Nej. Jag hade inte tid. 
Det var fel drog jag fick fram, 
jag ville avsluta skiten så jag 
gömde det, säger han.

Smugglade 47 kilo
Han har även erkänt narko-
tikasmuggling efter att tull-
len avslöjade att han beställt 
3100 tabletter Tramadol 
från Storbritannien. Åklaga-
re Sara Nerman yrkar därför 
på sammanlagt fyra år och 

åtta månaders fängelse för 
34-åringen.

Men det här är inte för-
sta gången 34-åringen har 
smugglat narkotika.

Bara några månader innan 
brotten han nu står åtalad 
för begicks släpptes han från 
ett tvåårigt fängelsestraff i 
Frankrike, efter att han för-
sökt smuggla in 47 kilo can-
nabis i landet.

Vill sluta med brott
Trots det menar försvarsad-
vokat Viktor Falkenström 
att rätten bör ta hänsyn till 

att 34-åringen inte kommer 
fortsätta ett kriminellt liv 
efter avtjänat straff.

– Det finns inget skäl att 
tro att han ska fortsätta en 
brottslig bana, säger han.

En 35-årig man och en 61-
årig man har tidigare suttit 
häktade för samma brott, 
men de är inte längre miss-
tänkta för något brott. 

Domen meddelas om en 
vecka.

Åsa Asplid
054-19 97 03
asa.asplid@nwt.se

Han hade precis avtjä-
nat ett straff för nar-
kotikasmuggling och 
planerade att börja sälja 
droger till unga festival-
besökare.

Men eftersom festi-
valsäsongen var över 
grävde den 34-årige 
 Karlstadsbon i stället 
ned ecstasyn i trädgår-
den.

– Jag ville avsluta 
skiten så jag gömde det, 
säger han i rätten.

Polisen hittade 3,8 kilo ecstasy nedgrävt i hörnet av 
villaträdgården.

De nedgrävda drogerna var vakuumförpackade i mindre 
påsar. FOTO:  POLISEN

ÅRJÄNG. Fångades på övervakningskamera på Dollarstore

Vännerna döms för kokain

Det var i oktober förra året 
som tullkriminalen i Töcks-
forsregionen fattade miss-
tankar mot två bilar som 
närmade sig gränsen mot 
Norge tillsammans.

När de beslutade sig för att 
stoppa fordonen lyckades en 
av bilarna fly – medan den 
andre föraren togs med in 
för en kontroll.

Runt magen på den 
42-årige mannen hittade 
tullpersonalen en gördel 
som innehöll ett kilo kokain.

Besökte Dollarstore
Han medgav senare i polis-
förhör att han hade narko-
tika på sig:

– Men jag trodde att det 
var cannabis, sa han.

Samtidigt lyckades en 
tullpatrull även stoppa den 
andra bilen och gripa en 36-
årig man från Serbien.

De två männen förnekade 
att de befann sig i Töcksfors-

trakten tillsammans.
Men en övervakningska-

mera fångade dem på bild 
när de handlar tillsammans 
på Dollarstore i Töcks-
fors enbart minuter innan 
42-åringen grips.

Långa fängelsestraff
Männen har suttit häktade 
misstänkta för grovt nar-
kotikabrott sedan oktober 
förra året.

På fredagen dömdes båda 
två för brottet - den 36-årige 
serbiske mannen döms till 
fyra och ett halvt års fängel-
se och utvisning medan den 
42-årige ”gördelmannen” 
får fem års fängelse.

”Tingsrätten anser vid en 

sammantagen bedömning 
att varken XX eller YY är tro-
värdiga och att deras uppgif-
ter i mångt och mycket inte 
kan anses tillförlitliga.” skri-
ver domstolen.

”Transporterat kokain”
Och fortsätter:

”Vid en samlad bedöm-
ning anser tingsrätten att det 
är ställt utom rimligt tvivel 
att XX och YY tillsammans 
och i samförstånd olovligen 
transporterat kokainet på så 
sätt som åklagaren angett.”

Båda männen nekar till 
anklagelserna.

Nicole de Bouczan
Åsa Asplid

Han bar ett kilo kokain 
runt magen när han be-
sökte Dollarstore.

Minuter senare greps 
den 42-årige mannen 
och hans 36-årige vän av 
tullen.

Nu döms de två män-
nen till fängelse för grovt 
narkotikabrott.

Mannen greps med ett kilo kokain runt midjan.

SÄFFLE. Tre misstänks för människohandel

Det var i tisdags som de tre 
männen i 30-årsåldern togs 
in för förhör efter att polisen 
fattat misstankar mot dem i 
ett ärende som rör männis-
kohandel i Säffle.

Några timmar senare an-
hölls alla tre.

De misstänks ha utnyttjat 
en annan person på ett sätt 
som går att jämföra med 
slavhandel från maj förra året 
fram till slutet av januari i år.

”Intensivt skede”
”Utredningen är inne i ett 
intensivt och känsligt skede. 

Det råder förundersöknings-
sekretess och jag är därför 
förhindrad att kommentera 
utredningen, men jag och 
min klient är mycket hopp-
fulla då utredningen går 
framåt.” skriver målsägan-
debiträde Emma Ragnars-
son i ett mejl.

De tre männen begärdes 
häktade för brotten tidigare 
i veckan. Två av männen är 
även misstänkta för brott 
mot utlänningslagen. 

En 29-årig man häktades 
på fredagseftermiddagen.

– Han förnekar brott, säger 
mannens försvarare Hans 
Berglund.

Det är ännu oklart om de 
två andra männen också 
häktades.

Åsa Asplid
Nicole de Bouczan

De tre männen misstänks 
ha utnyttjat en person 
för slavhandel.

Nu är de begärda 
häktade för människoex-
ploatering och männis-
kohandel.

Tre män är begärda häktade för människohandel.
 FOTO: HÅKAN STRANDMAN

”Intensivt skede”

Sekretess- 
uppgifter  
skickades  
till fel adress
KARLSTAD. Kommunen 
har gjort en lex Sarah-an-
mälan, då en handläggare 
råkat skicka en barnavårds-
utredning till fel adress. I 
anmälan så framgår det att 
handläggaren har haft en 
stressad arbetssituation. 
I anmälan påpekas det 
också att de anställda har 
informerats om att de inte 
får söka upp adresser utan 
måste hämta dem från 
verksamhetssystemet.

Kontanter stals 
vid inbrott  
i lägenhet
FORSHAGA. En person 
drabbades av ett inbrott 
i sin lägenhet i Grossbol, 
Forshaga, på fredagskväl-
len. Inbrottet ska enligt an-
mälaren ha skett efter 18.30 
och tjuven eller tjuvarna 
tog sig in genom balkong-
dörren. Lägenheten var 
genomsökt och anmälaren 
uppger att kontanter stulits 
från bostaden.

– Det var ingen större 
mängd kontanter enligt 
de första uppgifterna, 
säger Mats Öhman, pres-
stalesperson vid polisen i 
Bergslagen.

Polisen har genomfört en 
brottsplatsundersökning 
och säkrat vissa spår.

– Vi säger ju åt de målsä-
gande att inte röra någon-
ting, sedan får de ringa och 
komplettera om någonting 
mer saknas efter vår under-
sökning, säger Mats Öhman.

Person köpte 
stulen mobil 
KARLSTAD. En person 
från Karlstad köpte för tre 
månader sedan en mobil-
telefon för 8 500 kronor på 
Facebook Marketplace. 

Under torsdagen slutade 
mobilen att fungera. Mo-
biloperatören meddelade 
då att mobilen stängts av 
eftersom den är stulen. 
Händelsen är polisanmäld 
som bedrägeri.

– Ännu finns ingen miss-
tänkt, men det bör gå att ta 
reda på. Det är säkert bara 
en tidsfråga, säger stations-
befäl Bjarne Andersson, 
Karlstad.

A-traktor i 
krock med buss
ARVIKA. Det inträffade 
en trafikolycka på riksväg 
61 strax norr om Arvika på 
fredagsmorgonen.

Enligt polisen kolliderade 
en A-traktor med en buss.

En person fördes med 
ambulans till sjukhus. Det 
är oklart hur allvarliga ska-
dor det handlar om.

Polisen har beslagtagit A-
traktorn för att undersöka 
om den ska klassas som bil.

NOTERAT.
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ET DENDUCIUM QUO BEROTORIA VOLORIA DIT, OFFICIPIDEM E0PERRUM SEQUI QUE CUS ET MA DOLENESTIATEVÄLJ HEMLEVERANS VID KÖP I BUTIK ELLER PÅ MIO.SE. PRIS FR. 295·, STHLM/GBG/MALMÖ PRIS FR. 495·

SOFFDAGAR!
UPP TILL 3.000· I RABATT VID KÖP AV SOFFA ELLER FÅTÖLJ.

3-sits soffa Madison Lux i tyg Elyot light brown, armstöd F, avtagbar klädsel, plymåer med fjäderblandning, svarta metallben, B 210, D 102, H 85 cm 13.995· (15.495·) Pris fr. 10.695· (11.695·) Fotpall Madison i tyg Classic velvet 
antracite 3.995· Puff Diana 999· NYHET Soffbord Bess fr. 1.295· Ryamatta Empress, 160x230 cm 1.596· (1.995·), 200x300 cm 2.796· (3.495·) Taklampa Grapes 2.995· NYHET Väggljusstake Pipe fr. 149· 

3-sits soffa med divan Nevada i tyg Rocco dark grey 
med armstöd A och svarta ben, B 283, D 196, H 80 cm 5.995· 

HÄMTA I 
BUTIK INOM 
0-5 DAGAR

SE PRISET!

5.995·

VÄRDECHECK

500·*

Fåtölj med fotpall Timeout i fårskinn 
charcoal, underrede/snurrfot i ek/
aluminium 20.890· (23.390·) 

SOFFA

13.995·
(15.495·)

 1.500·
 RABATT*

3-sits soffa Bridge i tyg Nordby sapphire med vitbetsade 
ekben, B 206, D 90, H 88 cm 7.995· (8.995·) 

7.995·
(8.995·) 1.000·

RABATT
***

3-sits soffa Harper XL i tyg Jump beige med svarta metallben, 
B 248, D 100, H 84 cm 13.495· (14.995·)

13.495·
(14.995·)

1.500·
RABATT*

FÅTÖLJ + FOTPALL 

20.890·
(23.390·)

2.500·
RABATT*

NYHET! 

99·

NYHET Kuddfodral Velvet Zebra, 
Velvet Leo i sammet, 50x50 cm 99·

20%
PÅ ALLA 

MATTOR ÖVER 
1.000·
****

MEDLEMS-
ERBJUDANDE

15%
PÅ ALLA

SOFFBORD
**

Generöst sittdjup

BLI 
MEDLEM 

IDAG!

MISSA INTE DIN VÄRDECHECK!*****

KÖP SOFFA ELLER 
FÅTÖLJ FÖR 

FÅ RABATT 
MED 

5.995 – 8.994· 
500· 
VÄRDECHECK

FRÅN   8.995· 1.000·

FRÅN 12.995· 1.500·

FRÅN 16.995· 2.000·

FRÅN 19.995· 2.500·

FRÅN 24.995· 3.000·

VÅRENS ÖVER

800
NYHETER ÄR 

HÄR!

SISTA 
DAGARNA!

GÄLLER T.O.M. 
9/3

NYHET Hörnsoffa Variant i tyg Bari nature med armstöd A och 
ekbetsade ben, B 300, L 238, D 93, H 97 cm 14.495· (15.995·) 

NYHET! 

14.495·
(15.995·) 1.500·

RABATT*

NYHET!
SITTPALL 
OLIVER 

499·

Arvika Graningev. 1. 0570-803 70. Mån-fre 10-18. Lör 10-15. Sön 12-16. 9/3 10-21. Karlstad Spårg. 2. 054-56 30 10. Mån-fre 10-18. Lör 10-16. Sön 12-16. 9/3 10-21. 
Kristinehamn Kromg. 13. 0550-41 27 50. Mån 10-19. Tis-fre 10-18. Lör 10-15. Sön 11-15. 9/3 10-21. *Gäller nybeställningar av soffor eller fåtöljer, gäller ej specialpriser. 
**Gäller även hörnbord, satsbord, lampbord. ***Gäller t.o.m. 23/3. ****Gäller ej lamm-/fårskinn, mattunderlägg, badrumsmattor. *****Inte fått någon katalog/värdecheck? 
Bli medlem och nyttja erbjudandet: Handla för 600:-, få 300:- i rabatt. Gäller t.o.m. 9/3. Erbjudandena gäller så långt lagret räcker, dock längst t.o.m. 9/3 om inget annat anges 
och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel. Mer info på mio.se
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KARLSTAD. Ex-pojkvännen dömdes till sju års fängelse för mordförsök på Hotell Drott

De åtta stygnen vid sidan om vän-
ster öga lyser fortfarande röda när 
Sanna Johansson från Grums sitter 
vid köksbordet och berättar om de 
senaste två åren och åtta måna-
derna i hennes liv.

Ärret är en ständig påminnelse 
om dagen hon undvek döden med 
en hårsmån, räddad av en upp-
märksam hotellstäderska som in-
såg att något inte stod rätt till när 
hon hörde halvkvävda kvinnorop 
från det låsta rummet.

– Jag skrek på hjälp så högt jag 
kunde, han sa åt mig att hålla käf-
ten, det är ingen som hör dig, ditt 
liv tar slut i dag, det finns inte en 
chans att du kommer ut levande, 
säger Sanna Johansson.

”Satte första sprutan på mig”
Det var en midsommar för snart 
tre år sedan som hon träffade den 
i dag 30-årige mannen för första 
gången. Kärleken var inte omedel-
bar, men när de sågs en andra gång 
några veckor senare blev de ett par. 

Hon hade en bakgrund där hon 
druckit för mycket alkohol under 
ett par år, han hade ett utvecklat 
drogmissbruk.

– Jag visste inte att det var så illa 
att han verkligen var drogmissbru-
kare, då hade jag nog aldrig ens gett 
honom en chans. Men jag trodde 
att jag kunde hjälpa honom att bli 
drogfri, säger Sanna Johansson.

I stället introducerade han hen-
ne för narkotika. Tillsammans tog 
de amfetamin och efter bara några 
månader började även Sanna inji-
cera drogen.

– Han satte ju första sprutan i ar-
men på mig, med amfetamin, jag 
hade inte tagit på det sättet förut.

Det destruktiva förhållandet 
ledde till att paret upprepade 

 Y Hon blev slagen, sparkad och 
huggen med en penna mot ögo-
nen.

Nu berättar Sanna Johansson, 
23, om mordförsöket på Hotell 
Drott och drogmissbruket som 
ledde fram till ex-pojkvännens 
våldsamma överfall.

– Jag kan inte ens förklara hur 
mycket droger det var, säger hon.

Sanna, 23: 
Mitt liv blev 
förstört

Pennan träffade någon centimeter från Sannas öga.
 FOTO: HELENA KARLSSON

 

gånger blev vräkta från sina bostä-
der i Karlstad, ingen av dem hade 
arbete, de isolerade sig från familj 
och vänner och livet kretsade mer 
och mer kring drogerna.

Han fick även Sanna att tro att 
hennes familj inte längre ville ha 
med henne att göra:

– Så jag hade ju bara honom, 
hade inte ens en egen telefon för 
den hade ju han hela tiden, så jag 
var nästan borta från omvärlden, 
jag gick inte ens ut.

Under en månad lyckades de av-
bryta missbruket och började pla-
nera för en ny framtid med jobb 
och studier. Men ett återfall kas-
tade snabbt omkull den drogfria 
tillvaron.

– Det var då allt bara barkade 
och gick utför. Vi köpte fem gram 
amfetamin varje dag. Det var så 
mycket, jag kan inte ens förklara 
hur mycket droger det var, jag 
kände inte ens igen mig själv, säger 
Sanna Johansson.

Eskalerat missbruk
De var vakna flera dygn i sträck, 
struntade i att äta och levde för ru-
set. Han blev ofta paranoid och in-
billade sig att säkerhetspolisen satt 
och spionerade på dem i buskarna. 
Sanna tappade i vikt och såg enligt 
egna ord ut som ”ett vandrande 
skelett”.

Under sommaren och hösten 
2019 hamnade paret allt oftare 
hos polisen. Hon åkte fast för ringa 
narkotikabrott, snatteri och olov-
lig körning, han för dopningsbrott, 
ringa narkotikabrott och olovlig 
körning.

Till slut insåg Sanna att det inte 
fungerade och hon bad myndighe-
terna att inleda en LVM-utredning-
en – lagen om vård av missbrukare 
– på henne för att hon skulle bli 
drogfri. Samtidigt förklarade hon 
för sin dåvarande pojkvän att om 
inte han också inledde en behand-
ling var de tvungna att göra slut.

– Då började han visa andra sidor, 
han blev otrevlig och började bråka 
med mig, skrika på mig, hittade på 
saker som folk hade sagt.

Tog in på hotell
När det inte fungerade ändrade 
han taktik:

– Han fjäskade i stället och köpte 
en mobiltelefon till mig, han köpte 
en jacka, skor, kläder, bara över-

öste mig med presenter och sen sa 
han att vi ska ta in på hotell, säger 
Sanna Johansson.

I början av december åkte paret 
och köpte amfetamin, därefter 
checkade de in på Hotell Drott i 
centrala Karlstad. Det första dyg-
net var fint – de skrattade, hade 
roligt och diskuterade den gemen-
samma framtiden där de funde-
rade på giftermål och barn.

– Dagen efter så ville han ha mer 
amfetamin och när vi åkte och 
köpte en till femma så var det en 
annan sort som var ganska mycket 
starkare, säger Sanna Johansson.

Ex-pojkvännen blev paranoid
Natten mot den andra morgonen 
på hotellet var de fortfarande 
vakna. De hade sedan tidigare en 
gemensam regel om att de måste 
sova efter två dygns missbruk för 
att det påtända tillståndet inte 
skulle övergå i en psykos, och San-
na gjorde sig redo för att lägga sig.

Samtidigt började hennes dåva-
rande pojkvän bli allt mer paranoid 
och på dåligt humör.

– Jag frågade flera gånger hur 
mår du egentligen, har du en psy-
kos? Då tittade han på mig, ”Vilken 
psykos?”, med svarta ögon, en 
riktigt otäck blick. Jag bara okej, 
jag skojade bara. Sen gick han och 
mumlade och pratade för sig själv.

”Skallade mig”
Han kom in till Sanna när hon stod 
i badrummet och förklarade hur 
han skulle kunna styckmörda hen-
ne, därefter tog han ett grepp om 
nacken på henne som hon lyckades 
slingra sig ur.

När förstod du att han kunde 
bli farlig?

– Det var efter att han skallat mig 
och jag trodde att han skulle hjälpa 
mig upp efter att han hade sparkat 
mig i magen, jag låg ner efter att 
han tog strypgreppet och han sa 
du kommer dö i dag. 

Misshandeln fortsatte. Han slog 
och sparkade Sanna, tryckte ned 
hennes huvud mot golvet och 
högg henne vid sidan av ögat med 
en penna, pressade en kudde över 
hennes ansikte för att kväva henne 
och upprepade att hon skulle dö.

Samtidigt kämpade hon för att 
leva, sparkade i golvet och försökte 
välta stolar, lyckade vid ett par till-
fällen ta sig ur hans grepp för att 

bli infångad på nytt, ropade efter 
hjälp.

Blöder från huvudet
När hotellpersonal och polis 
slutligen tog sig in i rummet satt 
30-åringen gränsle över henne 
och Sanna hade nästan gett upp 
hoppet. 

– Det var då jag började få smärta 
och kände att det gör så ont i huvu-
det och det rinner något från ögat. 
Jag ser knappt någonting, det är 
suddigt. De säger åt mig att jag 
ska ligga still för jag blöder väldigt 
mycket från huvudet och ansiktet.
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 Y Sanna Johansson, 23, överfölls av sin 
ex-pojkvän på Hotell Drott i Karlstad. 
Han dömdes nyligen för mordförsök i 
tingsrätten. FOTO: HELENA KARLSSON

Mordförsöket har lett till att Sanna ofta har mardrömmar 
under nätterna och hon är fortfarande rädd och orolig. 

 FOTO: HELENA KARLSSON

Sanna Johansson några timmar 
efter att hon utsatts för mordför-
söket. FOTO:  PRIVAT

Sanna Johansson fick sys med åtta 
stygn efter mordförsöket. 

 FOTO:  PRIVAT

Han greps av polis och fördes ut 
från hotellet i handbojor. Hon kör-
des i ambulans till sjukhuset med 
svåra skallskador.

Två och en halv månad senare 
möttes det tidigare paret på nytt, 
den här gången i tingsrätten där 
han stod åtalad för mordförsök.

Skickade brev från häktet
Sanna trummar med fingrarna 
mot köksbordet, vrider på några 
av ringarna hon bär. Hon kommer 
fortfarande ihåg nervositeten inför 
rättegången, känslan av att inte 
veta hur hon skulle reagera när hon 

ställdes ansikte mot ansikte med 
mannen hon en gång planerat ett 
liv tillsammans med.

– Det var blandade känslor. Det 
var inga kärlekskänslor, ingen sak-
nad, inget så här att jag vill förlåta 
honom eller att jag förstår. Utan 
det var mer hat, jag ville bara flyga 
på honom, säger Sanna Johansson.

Två dagar innan hennes ex-pojk-
vän dömdes till sju års fängelse för 
mordförsök fick Sanna ett brev från 
honom. Han förklarade att hon var 
hans ”ljus i mörkret”, hans allt och 
att han inte förstod hur han kunde 
ha gjort något sådant mot henne.

– Det var bara tomma ord. ”Ing-
enting är ditt fel”, så skrev han. 
Jag blir förbannad över att han ens 
skickar brev till mig och tror att han 
kommer få vara i närheten av mig 
eller ens ha med mig att göra.

Mardrömmar
I dag är Sanna drogfri sedan en 
dryg månad tillbaka. Hon har ny-
ligen haft ett möte med de sociala 
myndigheterna för att få hjälp att 
få ordning på sin ekonomi och 
boende. Samtidigt försöker hon 
komma över den posttraumatiska 
stress som mordförsöket lett till.

– Vissa dagar kommer jag knappt 
upp ur sängen, vissa dagar mår jag 
bara så dåligt att jag inte vill vara 
vaken. Jag drömmer mardrömmar, 
är rädd och orolig. Man kan väl säga 
att mitt liv, allting blev förstört. 

Den 30-årige mannen kommer 
att överklaga domen för mordför-
sök. Han uppger att han inte minns 
mordförsöket och har hävdat puta-
tivt nödvärn då han uppfattade situ-
ationen som att han blev angripen.

Åsa Asplid
054-19 97 03
asa.asplid@nwt.se

•  Läs tidigare artiklar på nwt.se
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KARLSTAD. Högg sin dåvarande flickvän med penna i ansiktet

Ex-pojkvän dömd 
för mordförsök

Det var i mitten av december 
förra året som den 23-åriga 
kvinnan och hennes dåva-
rande pojkvän checkade in 
på Hotell Drott i centrala 
Karlstad.

Men efter ett par dagar 
började den då narkotikapå-
verkade ex-pojkvännen bete 
sig våldsamt.

Av en slump passerade 
en städerska parets hotell-
rum vid lunchtid och hörde 

oväsen som tydde på att en 
kvinna blev misshandlad.

Sju års fängelse
Hon larmade polis och ho-
tellchef, och när de tog sig in 
i rummet satt den 30-årige 
mannen gränsle över sin 
dåvarande flickvän samti-
digt som en stor mängd blod 
täckte golvet.

Ex-pojkvännen döms nu 
för mordförsök till sju års 
fängelse efter att han slagit 
och sparkat den 23-åriga 
kvinnan samt huggit med 
en penna mot hennes ögon 
så hon fått permanenta ska-
dor i ansiktet.

”Att använda sig av stryp- 
och kvävningsvåld är myck-
et allvarligt. Ett sådant an-
grepp kan orsaka en persons 
död, framförallt om perso-
nen förlorat medvetandet. 
Detta måste XX ha förstått. 

Dessutom har han under 
hela händelseförloppet ut-
talat hot mot NN. Tingsrät-
ten anser att XX varit lik-
giltig inför att NN skulle dö. 
Han har därmed haft uppsåt 
att döda NN och ska dömas 
för försök till mord.” skriver 
tingsrätten.

”Jag kunde inte andas”
Den 23-åriga kvinnan be-
rättade i samband med rät-
tegången för NWT om hän-
delsen:

– Jag minns det sista grep-
pet när han försökte avsluta 
allt, jag kunde inte andas, sa 
hon då.

Den 30-årige mannen har 
varken erkänt eller förnekat 
mordförsöket då han upp-
ger att han inte minns hän-
delsen. 

Under rättegången häv-
dade 30-åringen putativt 

nödvärn eftersom han ska 
ha haft en psykos i samband 
med brottet och trodde att 
han blev angripen. Men 
tingsrätten avfärdar den 
förklaringen och anser att 
30-åringen varit medveten 
om sitt handlande.

Mannens advokat Anders 
Olsson ska gå igenom do-
men med sin klient under 
torsdagen, men mycket ty-
der på att de kommer över-
klaga till hovrätten.

– Jag delar inte tingsrät-
tens bedömning och tycker 
att de har gjort en felaktig 
bevisvärdering, säger An-
ders Olsson.

Den 30-årige mannen 
döms även för olovlig kör-
ning, dopningsbrott och 
ringa narkotikabrott.

Åsa Asplid

Hon blev slagen, spar-
kad och huggen med en 
penna mot ögonen.

Nu döms den 23-åriga 
kvinnans ex-pojkvän för 
mordförsök till sju års 
fängelse.

– Det lutar åt att vi 
kommer överklaga 
domen, säger mannens 
försvarsadvokat Anders 
Olsson.

Den 30-årige mannen greps på hotell Drott i Karlstad i december förra året. FOTO:  LÄSARBILD

Kan man avboka resan 
och få pengarna tillbaka?
– Om man har köpt en paketresa har man en möjlighet att 
avboka den kostnadsfritt. Vad som gäller varierar från fall 
till.

Det finns ju ingen lagstadgad ångerrätt på köp av resor, 
men man kan alltså ändå få pengarna tillbaka?

– Ja, är det ”extraordinära omständigheter” så har man en 
möjlighet att få pengarna tillbaka vid köp av paketresor. 
Har man bara köpt flygbiljetten är det andra regler.

Kan rapporterade fall av coronavirus på resmålet 
klassas som extraordinära omständigheter?

– Det går inte att säga rakt av. Men generellt kan man säga 
att en allmän risk att smittas normalt sett inte räcker, det 
ska till något mer. Om UD eller andra myndigheter avråder 
från att resa dit, eller om man tillhör en riskgrupp och ens 
läkare avråder från att resa kan det vara sådana omständig-
heter.   

– Är man inte nöjd med svaret man får från resebolaget 
kan man alltid anmäla företaget till Allmänna reklama-
tionsnämnden. Man kan också kolla upp vad man har för 
möjligheter att få tillbaka pengar via sin reseförsäkring, 
där kan skydden se olika ut.

Vad ska man framför allt tänka på som resenär tycker 
du?

– Man ska ha bland annat ha koll på UD:s reserekommen-
dationer, och tillhör du någon av riskgrupperna för coro-
navirus så ta kontakt med din läkare och be om ett intyg. 

Jonas Klint

Hallå där...

...Johanna Persson, 
vägledare på Konsu-
mentverket i Karlstad, 
som har fått frågor från 
allmänheten angående 
coronaviruset och hur 
det påverkar köp av 
resor.

Polisen jagade A-traktor i 150

Vid halv två i onsdags natt 
fick en polispatrull syn på 
en så kallad Epa-traktor, en 
A-traktor som körde runt i 
stadsdelen Viken i Karlstad. 
Fordonet höll en hög has-
tigheter, betydligt högre än 
de 30 kilometer som är den 

högsta tillåtna hastigheten 
för A-traktorer.

När poliserna försökte 
stoppa traktorn för en kon-
troll, ökade istället föraren 
hastigheten.

Och det tog ett par mil och 
dröjde en halvtimme innan 
de fick stopp på de flyende 
tonåringarna.

– Patrullen ville ju inte 
knuffa fordonet av vägen, 
trots att det gick i hastighe-
ter upp till 150 genom bo-

stadsområden i Karlstad, 
Vålberg och Grums, säger 
polisens pressinformatör 
Bjarne Andersson.

Först vid tvåtiden blev 
det stopp vid Södra skolan 
i Grums.

Två av de tre 15- och 
16-åringarna som satt i 
traktorn fick poliserna tag 
på direkt. Deras jämnårige 
kamrat som suttit bakom 
ratten hann smita. Men han 
är identifierad.

Nu är A-traktorns ägare 
misstänkt för medhjälp till 
olovlig körning. Föraren 
som smet, som saknar trak-
torkort, är misstänkt för 
olovlig körning, grov vårds-
löshet i trafik och för att inte 
ha stannat på polismans 
tecken.

Kjell Martinson
054-19 96 44
kjell.martinson@nwt.se

Natten till onsdagen 
jagade polisen tre unga 
tonåringar i en Epa-trak-
tor – i hastigheter upp till 
150 kilometer i timmen!

KARLSTAD VÅLBERG GRUMS. 30 kilometer högsta tillåtna hastighet

Bil voltade efter  
dikeskörning på E45
SUNNE. En kvinna i 55-årsåldern fick på onsdagsefter-
middagen föras till sjukhus med oklara skador efter en 
trafikolycka vid Holmbykorset på E45 strax norr om de 
centrala delarna av Sunne.

– Det är en kvinna som kommit från Gräsmarkshållet 
och missat korsningen vid E45:an. Hon har kört rakt 
över vägen och har sedan säkert flugit 50 meter innan 
bilen tagit mark och voltat, säger Jonny Persson, rädd-
ningschef i beredskap på räddningstjänsten i Sunne/
Torsby.

Räddningstjänsten tvingades klippa upp bilen för att 
få ur kvinnan ur bilen på ett säkert sätt.

Kvinnan lastades i ambulanshelikopter och flögs till 
Centralsjukhuset i Karlstad med oklara skador.

Hon ska efter olyckan ha varit vid medvetande.
Det rådde begränsad framkomlighet under rädd-

ningsarbetet.
Förutom räddningstjänsten var även ambulansper-

sonal och polis vid olycksplatsen.
Larmet om olyckan kom 14.05.

Datorer stals vid trafikskola
KARLSTAD. När ägaren till trafikskolan kom till jobbet 
upptäckte han att det var rörigt – och att 25 datorer var 
borta.

Det var någon gång under natten mellan söndagen 
och måndagen som trafikskolan i Karlstad enligt anmä-
lan fick inbrott.

Det fanns enligt anmälan ingen åverkan på vare sig 
dörrar eller fönster till lokalen.

Krimjouren var på plats på måndagen och gjorde en 
teknisk undersökning.

– Så får vi se om det finns några spår, säger förunder-
sökningsledaren Peter Forsman.

Händelsen är polisanmäld som grov stöld.
Något värde på de stulna datorerna uppgavs inte i 

anmälan.
NWT har sökt ägarna till trafikskolan.

NOTERAT.
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Hur känns det?
– Det känns väl bra.

Vad går tävlingen ut på?
– Du ska göra en låda, typ. Det är svårt att förklara.Varför gick just du vidare?
– Ingen aning. 

Vad händer nu?
– Vi ska ner till Helsingborg i slutet av april. Vi vet inte vad vi ska göra där.

Du låter lite likgiltig. Är inte det här en ganska stor grej?– Det är en stor grej, men jag tycker inte att det är så stort ändå. Det har kanske inte gått in än.
Hur många var med i tävlingen?– 26 skolor i hela Sverige, och så är det klassvis. Från Nobel var det sex stycken, tror jag.
Vart är du ifrån?

– Norra Värmland. Ambjörby, om det säger dig något.Du går sista året på gymnasiet nu – vad händer efter studenten?
– Ingen aning.

Plåtslagare är ingen dröm?
– Nej.
Ida Myrin

Hallå där...

...Alexander Stüffe som 
gick vidare i SM för unga 
plåtslagare och nu ska 
representera Nobel-
gymnasiet i finalen den 
23–24 april.

Den gröna t-shirten från Kri-
minalvården spände över 
den 30-årige mannens tatu-
erade armar när han fördes 
in i rättegångssalen i tings-
rätten i Karlstad på tisdag 
förmiddag.

Han försökte få ögonkon-
takt med sin 23-åriga ex-
flickvän som han misstänks 
ha försökt mörda på Hotell 
Drott i centrala Karlstad i 
början av december förra 
året.

Penna misstänkt vapen
Men en städerska hörde hur 
kvinnan kämpade för sitt 
liv och slog larm till hotell-

direktören som i sin tur lar-
made polisen.

När de tog sig in i rummet 
satt den 30-årige mannen 
gränsle över sin dåvarande 
flickvän som låg svårt skada-
de på det blodtäckta golvet.

– Vi planerade en fram-
tid tillsammans, nu vill jag 
aldrig mer se honom, säger 
hon.

Mannen misstänks ha an-
vänt en penna som tillhygge 
som han ska ha huggit mot 
ex-flickvännens öga med 
samtidigt som han uppre-
pade gånger sa att han skulle 
döda henne.

”Minns sista greppet”
När NWT träffar den 23-åri-
ga kvinnan efter rättegången 
har hon ett tydligt ärr strax 
ovanför vänster öga:

– Jag är fortfarande i 
chock, jag har fortfarande 
inte riktigt förstått att det 
hänt.

Hon berättar att den grova 
misshandeln och försöken 
att döda henne pågick under 
en dryg timme, då mannen 

utöver huggen med pennan 
slog, sparkade och tog stryp-
tag på henne.

– Jag minns det sista grep-
pet när han försökte avsluta 
allt, jag kunde inte andas, 
säger hon.

Sju års fängelse
Åklagare Per Svensson yrkar 
på att mannen ska dömas till 
sju års fängelse för mordför-
sök, eller i andra hand för 
synnerligen grov misshan-
del.

– Jag anser att han hade 
uppsåt att döda henne och 
att han agerade rationellt, 
säger Per Svensson.

Den 30-årige mannen 
uppger att han inte minns 
händelsen och därför inte 
kan vare sig förneka eller 
medge brott.

Vill frikännas
Men hans försvarsadvokat 
Anders Olsson anser att hans 
klient inte gjort sig skyldig 
till mordförsök utan att han 
bör frikännas alternativt dö-
mas för misshandel.

– Han hade en psykos och 
trodde att han blev angri-
pen, han har svårt att förstå 
varför han gjort som han 
gjort, säger Anders Olsson i 
sitt slutanförande.

Han ifrågasätter att den 
23-åriga kvinnan fått livs-
hotande skador och hänvi-
sar till att hon kunde lämna 
sjukhuset efter drygt sju 
timmar.

Tingsrätten meddelar 
dom i målet om en vecka.

Åsa Asplid
054-19 97 03
asa.asplid@nwt.se

Golvet inne på hotellrummet var blodigt efter att den 23-åriga kvinnan blivit slagen och sparkad av sin dåvarande pojkvän. 
FOTO:  POLISEN

KARLSTAD. Åklagaren yrkar på sju års fängelse för mordförsök

23-åriga kvinnan: Jag 
kunde inte andas

Hennes pojkvän är miss-
tänkt för att ha försökt 
mörda henne på hotell-
rummet.

Nu yrkar åklagaren på 
att den 30-årige man-
nen ska dömas till sju års 
fängelse.

– Jag kunde inte andas 
när han försökte avsluta 
mitt liv, säger den 23-åri-
ga kvinnan till NWT.

Åklagaren yrkar på sju års fängelse för mordförsöket på hotell Drott i Karlstad. 
FOTO:  LÄSARBILD

Pennan som åklagaren hävdar att den 30-årige mannen huggit kvinnan med. 
FOTO:  POLISEN

FÖRSTÖRD

”Vi plane-
rade en 

framtid tillsam-
mans, nu vill jag 
aldrig mer se 
honom.”
23-åriga kvinnan

Vad vet vi om grodor?TORSBY. Vad vet vi egentligen om grodor? Det är upptakten till en föreläsning om groddjur på Torsby bibliotek nu på torsdag. 
Vad är det egentligen för grodor man brukar se i träd-gården? Och var har grodynglen tagit vägen?Dessa frågor ställs på en föreläsning på Torsby bibliotek torsdagen den 20 februari. Det är en aktivi-tet i ett artprojekt om fladdermöss och groddjur som Naturskyddsföreningen Värmland driver, med stöd av postkodstiftelsen.

Föresläsningen är den första av alla aktiviteter som kommer att ske i Torsby under våren. I mars blir före-läsningen om fladdermöss och i april kommer projek-tet att bjuda in till att bygga fladdermusholkar.Fladdermöss och groddjur tillhör fridlysta arter och de drar båda sitt strå till den viktiga biologiska mång-falden, skriver Naturskyddsföreningen i ett pressmed-delande.

Kviga föll ner i gödselbrunn
MOLKOM. Räddningstjänsten var på tisdagen ute på en djurräddning efter att en kviga trillat ner i en gödsel-brunn vid Sutterhöjden.

– Hon tog sig inte upp utan hjälp, samtidigt som hon kyldes ner, säger Magnus Lundkvist, räddningschef i beredskap på räddningstjänsten i Karlstad.Väl på plats kunde räddningsstyrkan ganska snabbt få upp kvigan ur gödselbrunnen.
– Hon är välbehållen och tillbaka hos ägaren, säger Lundqvist.
Larmet kom 12.08.

NOTERAT.

Vad vet vi egentligen om den här grodan? Kanske att det kan vara en dödligt giftig pilgiftsgroda, som inte finns i Sverige. Mera om grodor får man veta på Torsby bibliotek på torsdag. FOTO: FERNANDO VERGARA
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En man i 30-årsåldern greps 
i början av december förra 
året efter ett misstänkt 
mordförsök inne på ett ho-
tell i centrala Karlstad.

Kvinnan som är 23 år hade 
tagit in på hotellet tillsam-
mans med sin dåvarande 
pojkvän. De hade tillbringat 
ett par dygn där och tagit 
droger tillsammans.

I förhör säger hon att hon 
trodde han fått en ”sned-

tändning”. När hon stod i 
badrummet kom han upp 
bakom henne, tog stryptag, 
och sa ”i dag ska du dö”.

Började om
Därefter beskrivs en miss-
handel som hon tror höll 
på ungefär en timme där 
hon försökte fly och freda 
sig men där mannen fick 
övertaget igen och fortsatte 
misshandla henne.

Han ska ha slagit henne i 
ansiktet, sparkat i ryggen, 
magen och huvudet. 

Till slut höll mannen kud-
dar och ett täcke över an-
siktet på sin flickvän. Hon 
beskriver det som att ”allt 
blev svart och livet passe-
rade revy”.

Kvinnan misstänker att 
pojkvännen planerat att ge 
sig på henne, då han tidigare 
pratat om att det är hon som 
får honom att må dåligt.

Mannen åtalas nu för 
mordförsök och ytterligare 
fyra åtalspunkter som avser 
dopingbrott och narkotika-
brott.

Personalen larmade
Hotellpersonal hörde dun-
sar och skrik från hotell-
rummet. När de tog sig in 

i rummet hittade de kvin-
nan liggande på golvet med 
mannen över sig. 

Polisen kallades till ho-
tellet vid lunchtid och fann 
kvinnan i korridoren med 
kraftiga skador i ansiktet, 
sårskador och svullnader. 
Hon fördes till Centralsjuk-
huset i Karlstad med ambu-
lans.

Paret ska ha tagit in på ho-
tellet eftersom de inte hade 
någon annanstans att bo. De 
skulle ha lämnat hotellet da-
gen efter misshandeln.

Mannen förnekade först 
mordförsöket och uppgav 
senare att han inte minns 
händelsen.

Anette Persson
054-19 96 77
anette.persson@nwt.se

KARLSTAD. Åtalas för mordförsök

Högg flickvän med penna

Vid lunchtid en torsdag i början av december greps 
30-åringen på ett hotell i centrala Karlstad. FOTO:  LÄSARBILD

 Y 30-åringen ska ha givit sin flickvän 
fem kraftiga hugg med en penna.

Nu åtalas pojkvännen för försök till 
mord.

”I dag ska du dö”, ska han ha sagt 
innan den timmeslånga misshandeln 
på hotellrummet inleddes.

Mängder av skräp lämnades kvar på parkeringen i Välsviken 
efter förra helgens bilträff. FOTO: VIKTOR SUNNEMARK

KARLSTAD. Fastighetsägarna uppgivna över den urspårade bilträffen

Efter Välsvikenkaoset: ”Vi är maktlösa”

Cirka 2 000 ungdomar sam-
lades på den stora parkering-
en vid Välsvikens handels-

område för en bilträff förra 
lördagen. Arrangemanget 
spårade ur, som NWT tidi-
gare har berättat.

Alkoholen flödade och 
när ungdomarna även an-
vände Coops och Icas för-
butiker som festlokaler 
tvingades båda butikerna 
stänga en timme tidigare 
än normalt.

– Det var väldigt stökigt 
både i förbutiken och ut-
anför. Vi ville värna om vår 
personal, berättade Ica-

handlaren Peter Kullberg 
efter händelsen.

Sedan dess har han och 
personalen fått många frå-
gor från kunderna.

– Det är många som har 
visat sin omtanke och und-
rat hur det gick och om något 
förstördes. Sedan bilträf-
fen har vi gått igenom vårt 
säkerhetsmaterial och fått 
lägga till den typen av hän-
delser liksom demonstratio-
ner om hur vi ska agera om 
det händer.

– Det var sju, åtta perso-
ner som jobbade den kväl-
len, men ingen upplevde 
något hot. Vi hoppas att nå-
got sånt inte ska hända igen. 
Vi vill ju inte tvingas stänga 
vår butik på nytt, säger Peter 
Kullberg.

”Ett samhällsproblem”
Efter kaoskvällen har Ica 
fastigheter och G&K Blanks 
fastigheter, Julas fastighets-
bolag som äger största delen 
av handelsområdet, diskute-

rat det som hände.
– Det blev en konstig bil-

träff. Det är ett samhälls-
problem när ungdomar 
uppträder så här. Vi som 
fastighetsägare kan inte göra 
något och inte handlarna 
heller. 

–  Vi står maktlösa när 
sådant händer, men får stå 
för kostnaderna för upp-
städningen av allt skräp. 
Vi kan inte heller stänga av 
området eftersom butikerna 
är öppna och snabbmats-

restaurangen har öppet till 
sent. Dessutom är gatan in 
på området kommunal, sä-
ger Johan Carlberg.

Fastighetsägarna kommer 
att ha kontakt med polisen 
kring händelsen. Ett 20-tal 
polisanmälningar gjordes 
efter fylleslaget bland annat 
för misshandel, fylleri och 
skadegörelse.

Christer Wik
054-19 97 80
christer.wik@nwt.se

Ica-handlaren Peter Kullberg i Välsviken berättar att många kunder har visat sin omtanke mot personalen efter kaoset 
under bilträffen i lördags då man tvingades stänga butiken i förtid. FOTO: CHRISTER WIK

Efter förra helgens kaos i 
samband med bilträffen i 
Välsviken har de drabba-
de, fastighetsägare och 
handlare, lätt att hålla sig 
för skratt. 

– Vi är maktlösa och 
kan inte göra något när 
sådant händer, säger Jo-
han Carlberg, vd för G&K 
Blanks fastigheter.
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HAGFORS. Åtal klart i förskingringshärvan

Kommunanställd spelade 
bort två miljoner kronor

Det var i oktober 2018 som 
förskingringshärvan uppda-
gades. 

Personen förskingrade 
drygt 1,3 miljoner från 
idrottsföreningen och över-
förde pengarna till sig själv. 
Detta kunde bland annat ske 
genom att kontoutdrag för-
vanskades. 

För detta åtalas personen 
för trolöshet mot huvud-
man, grovt brott och grov 
trolöshet mot huvudman.

Grovt bedrägeri
Från sin arbetsgivare Hag-
fors kommun förskingrades 
350 000 kronor.

 Hen gjorde så att kom-
munen förde över pengar 
till  idrottsföreningen. 
Pengar som personen sedan 
använde till spelande. För 
detta åtalas hen för grovt 
bedrägeri.

Vid 84 tillfällen har per-
sonen förskingrat totalt 
270 000 kronor från den 
lokala fackklubben. Även 
dessa överföringar har dolts 
genom att kontoutdrag för-
vanskats. För detta åtalas 
personen för trolöshet mot 
huvudman, grovt brott och 

grov trolöshet mot huvud-
man. Totalt har personen 
förskingrat närmare 2 mil-
joner kronor.

Åklagare är Helena Pihl-
qvist.

– Vi har jobbat länge med 
det här. När man ska kon-
trollera bokföring och annat 
så blir ju arbetet per auto-
matik långsammare. Vi har 
ju i princip gått igenom tre 
års bokföring för två ideella 
föreningar och en kommun, 
säger hon.

Enligt förundersöknings-
protokollet uppdagades 
allt när idrottsföreningen 
kontaktades av Kronofog-

demyndigheten och fick 
veta att föreningen var på 
obestånd.

 När föreningen undersök-
te uppgifterna upptäcktes 
att stora pengatransaktioner 
gjorts till den person som 
nu är åtalad. Totalt drygt 1,3 
miljoner kronor under drygt 
två års tid. När förskingrin-
gen uppdagades betalade en 
anhörig till personen drygt 
400 000 kronor tillbaka till 
idrottsföreningen.

Orsak
I augusti förra året kom för-
eningen överens med perso-
nen som förskingrat att hen 

ska betala 770 000 kronor 
till idrottsföreningen. 

I åtalet begär föreningen 
att återstående 330 000 
kronor också ska betalas till-
baka.

I förhör uppger den åta-
lade att spelmissbruk är or-
sak till att hen förskingrade 
pengar. Personen uppger 
också att hen fått hjälp med 
sitt spelmissbruk och blivit 
av med beroendet.

Pia Holmström
0563-79 10 62
pia.holmstrom@nwt.se

Personen som misstänks 
ha förskingrat pengar 
från Hagfors kommun, 
en lokal idrottsförening 
och från sin lokala fack-
klubb åtalas nu bland an-
nat för grovt bedrägeri 
och två fall av grov tro-
löshet mot huvudman.

Personen förskingrade bland annat pengar från sin arbetsplats Hagfors kommun.
 FOTO: PIA HOLMSTRÖM

NOTERAT.

KARLSTAD. Under torsdag förmiddag om-
händertog polisen en 71-årig man i centrala 
Karlstad för fylleri. På sig hade mannen 
en påse med en stor summa pengar som 
enligt polisen ska röra sig om ett femsiffrigt 
belopp.

– Vi misstänker att pengarna har åtkom-
mits genom penningtvätt. Vi upptäckte 

det här vid avvisiteringen i polishuset, 
säger stationsbefäl Bjarne Andersson LPO 
Karlstad.

Pengarna togs i beslag.
– Vi kan anta att det här rör sig om en 

brottslig verksamhet. Då tas det i beslag för 
utredning, säger han.

 Mannen släpptes fri efter förhör.

Fyllerist misstänks för penningtvättsbrott

Venous Centre besöker Karlstad.  
Vi tar reda på  orsaken till dina   
besvär med  åderbråck. Boka tid  
för en  ultraljuds  undersökning. 

Eventuell behandling utförs  
på vår klinik i Stockholm.  
Privat sjukvårdsförsäkring   
accepteras. Ej frikort.

DATUM:  19 oktober 

PLATS:  Karlstad Ryggcentrum  
  Läkarhuset  
  Drottninggatan 19

 BOKA TID: 08-587 101 33

Sveriges främsta specialister på åderbråck,  
med kliniker i Stockholm, Göteborg och Malmö.

 Läs mer på www.scandinavianvc.se.

Vi undersöker

åderbråck
i Karlstad.

INGMAR WENNSTRÖM
Specialist i allmänkirurgi 
och åderbråcksspecialist

19 mars 2020
Karlstad Ryggcentrum
Läkarhuset
Drottninggatan 19, 3 tr. INGMAR WENNSTRÖM,

Verksamhetschef Stockholm,
Specialist i Kirurgi, leg läk.
och åderbråcksspecialist. 

eller på  
scandinavianvc.se

Sveriges största och första åderbråcksklinik 
med kliniker i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Läs mer på www.scandinavianvc.se

Husvagnspoolen.se

Skraggevägen 8, Hammarö • 054-52 46 66

Husvagnspoolen.seHusvagnspoolen.se

Köp din nya Hobby under vårfesten och med lite tur får du dina 
pengar tillbaka. Dessutom får du en värdecheck på 500 € vid köp  

av en leveransklar husvagn från den aktuella säsongen.*

* För fullständiga villkor, kontakta oss eller gå in på https://www.hobby-caravan.de/sv/

VÄRDECHECK
PÅ 500€  

INGÅR VID
KÖP AV  

HUSVAGN!

VINN DIN HOBBY. EN SUPERCHANS!

Välkommen via Fritt vårdval. Kort kötid.
Gäller både barn/ungdom och vuxen.

KBT i Dalarna med mottagning i Falun, Rättvik och Gävle 
info@kbtdalarna.se, tel 070-4946843 Mona Pettersson

Står ni i kö för 
NP-utredning t.ex ADHD-utredning?

Tipsa oss!
Ring eller skriv till NWT. Telefon: 054-19 90 00
E-post: redaktion@nwt.se. sms/mms: 0730-12 12 12
Fax: 054-19 96 00. Postadr: NWT, Box 28, 651 02 Karlstad
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MOLKOM. ”Det kommer skapa en otrygghet” 

Föräldraoro inför 
stängning av förskola

Så säger en förälder till NWT 
som var med på det informa
tionsmöte som kommunen 
höll på torsdagskvällen.

– Det var hela 60–70 per
soner där och det var väldigt 
många frågor kring vad som 
ska hända. Allting känns väl
digt otydligt och det splitt
rar barngrupperna, säger 
föräldern.

I dag finns det två kom
munala förskolor i Molkom; 
Möjlighetens förskola och 
Sunnanängs förskola. Nu är 
tanken att verksamheten ska 
centraliseras till Sunnanängs 
förskola.

–  Orsaken är att barn
underlaget i  Molkom 
minskar och därför har vi 

bestämt att Möjlighetens 
förskola ska läggas i vi
lande läge vid årsskiftet 
2020/2021.

– Vi vill helt enkelt kom
petenssäkra och förstärka 
verksamheten. Det här vi
lande läget pågår så länge 
det är sviktande barnunder
lag. 

– Vi vill inte stänga för
skolan permanent med 
tanke på att antalet försko
lebarn kan komma att stiga 
igen, säger rektorn Jenny 
Osclin.

Får promenera
Men nästa vår kan det ändå 
bli behov att använda Möj
lighetens förskola för en 
femårsgrupp och dit är det 
cirka 500 meter från Sun
nanängs förskola. Då väntar 
promenader dit för de bar
nen.

– Det känns inte alls bra 
och det kommer skapa en 
otrygghet med promenader 
dit för barnen, säger föräld
ern som fortsätter:

–  Samtidigt menar jag 
att den här nedbantningen 
av förskolelokaler går emot 

kommunens planer på att 
satsa på Molkom bland 
 annat via byggande av nya 
bostäder. Och förändringen 
innebär samtidigt att det 
blir väldigt många barn på 
 Sunnanängs förskola.

”Inte gå själva”
Så här säger Jenny Osclin om 
kritiken:

– Jag har full förståelse för 
oron och det är en normal 
reaktion. Barnen ska själv
klart inte själva gå mellan 
skolorna utan kommer ha 
pedagoger med sig.

– Alla föräldrar kommer 
under våren få information 
om hur hela förändringen av 
verksamheten ska ske. Det 
blir i första hand under vår
terminen nästa år använda 
sig av Möjlighetens lokaler 
förskola.

Våren 2021 väntas 115–120 
förskolebarn gå vid Sunnan
ängs förskola. Det är enligt 
Jenny Osclin en väl tilltagen 
siffra.

Christer Wik

Sviktande barnunder-
lag gör att Karlstads 
kommun ska lägga 
Möjlighetens förskola 
Molkom i vilande läge. 
En del barn kan dock få 
gå där nästa år och då 
väntar promenader från 
Sunnanängs förskola. 

– Det kommer skapa en 
otrygghet med prome-
nader dit för barnen.

TOTAL

UTFÖRSÄLJNING
!

Öppet 8-22

* Gäller ej tobak, spel, lotter eller receptfritt. 
Kan ej kombineras med andra %- eller kronrabatter. 
Med reservation för tryckfel eller slutförsäljning.

Skynda fynda inför vår fl ytt till Fanfaren. 
Vi ger 50 % rabatt på ALLT* under lördag och söndag. 
Sista dagen för utförsäljning 8 mars! 

Skynda fynda 

50%
Rabatt!

Endast 
lördag & söndag!

�
”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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TORSBY. ”Eleven mår bra”

18-åring knivhöggs – sökte 
vård på sin egen skola

Eleven uppsökte skolskö-
terskan och skjutsades till 
akuten. I nuläget finns ingen 
misstänkt och eleven mår ef-
ter omständigheterna bra.

– Vi vet egentligen inte så 
mycket om vad som hände 
och det finns ingenting som 
tyder på att det skedde på 
skolan. Vi har uppgifter från 
den skadade att det skulle ha 
hänt vid järnvägsstationen. 
Han hade tagit sig till skolan 
och bett om hjälp där, säger 
Stefan Söderberg, polisens 
förundersökningsledare, 
och tillägger:

– Mer än så vet vi inte. Vi 
har inte fått till något förhör. 
Några detaljer i övrigt kan 
jag inte lämna, säger Stefan 
Söderberg.

– Nu försöker vi hålla för-
hör. Om någon sett något 
vid järnvägsstationen så är vi 
tacksamma att få uppgift om 
det, säger Stefan Söderberg.

Rose-Marie Johnsdotter 

är rektor på Stjerneskolan 
och gick under torsdagen ut 
med ett meddelande till sin 
personal.

– Den enda information 
jag kan ge är den jag gick ut 
med till personalen: att hän-
delsen är polisanmäld och 
att eleven mår bra. Det är allt 
vi känner till och det har inte 
skett på skolan, säger Rose-
Marie Johnsdotter.

– Vårt ansvar är att kon-
takta polisen och att anmäla 

till Arbetsmiljöverket. Det 
görs en tillbudsanmälan 
och en kränkningsanmälan. 
Vi följer de rutiner vi har. Vi 
har en lokal krisgrupp som 
träffats för att få de här ru-
tinerna på plats. Eleven är 
hemma från undervisning 
den här veckan ut, säger Ro-
se-Marie Johnsdotter.

Morgan Bäckvall
0560-79 10 83
morgan.backvall@nwt.se

En elev i 18-årsåldern på 
Stjerneskolan i Torsby 
blev vid 12-tiden i ons-
dags huggen med ett 
stickvapen i närheten 
av järnvägsstationen i 
Torsby. 

En elev på Stjerneskolan i Torsby höggs med ett stickvapen 
någonstans mellan järnvägsstationen och skolan. Händel-
sen skedde under skoldagen. Eleven mår bra, enligt skolans 
rektor. FOTO: MORGAN BÄCKVALL

EKSHÄRAD. Föreningen Värna Grängen med omnejd

Ingen rivning av 
Föskeforsdammen

– Det här var ett trevligt be-
sked, så som vi har kämpat 
för det här, säger Charlotta 
Brolin, ordförande i fören-
ingen Värna Grängen med 
omnejd.

Pausar
Fortum meddelade under 
torsdagen att man pausar 
arbetet med att avyttra reg-
leringsdammen i Föskefors, 
där en rivning skulle sänka 
vattennivån i sjön Grängen 
mellan Ekshärad och Tors-
by. Fortums motivering är 
att kostnaden för den plane-
rade åtgärden blivit högre än 
vad man tidigare kostnads-
beräknat.

– Fortum vill understryka 
att beslutet inte innebär 

att Föskeforsdammen kan 
komma att stå kvar oför-
ändrad i framtiden, skriver 
Konrad Enckell, miljöspe-
cialist på Fortum Sverige AB.

Kämpat
Föreningen Värna Grängen 
med omnejd med cirka 600 

medlemmar har kämpat på 
flera sätt för att rädda Fös-
keforsdammen.

– Vi har haft en dialog med 
Fortum och de har träffat 
styrelsen och presenterat 
den tekniska lösningen och 
en miljökonsekvensbeskriv-
ning som de har jobbat med. 

Vi fick samrådsunderlaget i 
september, säger Charlotta 
Brolin.

Nu kommer föreningen 
att fortsätta sitt arbete med 
att säkra upp att Föskefors-
dammen inte rivs. Det hand-
lar om att påverka lokalpo-
litiker i Hagfors kommun, 
att inhämta kunskaper för 
att kunna ta över dammen 
och att påverka på rikspla-
net i den mån det är möjligt. 
Dessutom har man stöd av 
intresseorganisationer som 
LRF, Coompanion, hem-
bygdsföreningen, Riksan-
tikvarieämbetet, med flera.

– Vi har även skickat in 
medborgarförslag som lig-
ger under behandling. Vi har 
jobbat den formella vägen. 
På måndag 9 mars kommer 
frågan om dammutrivning-
ar upp i kommunstyrelsen 
i Hagfors, säger Charlotta 
Brolin.

Morgan Bäckvall
0560-79 10 83
morgan.backvall@nwt.se

Det blir ännu ingen utriv-
ning av Föskeforsdam-
men i Ekshäradstrakten. 
Fortum har även beslutat 
att pausa arbetet med 
avyttringen. Rivnings-
planerna läggs på is fram 
till 2026.

Fortum river inte Föskeforsdammen i Hagfors kommun. Vid 
Badasjöarna i Torsby kommun har Fortum beslutat tidigare 
om att renovera dammen i Rinn. FOTO: MORGAN BÄCKVALL

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

Handla på accent.se eller i någon av våra 60 Accentbutiker.

BAG DAYS
Utvalda väskor

upp till

50% rabatt

SHOPPA ONLINE
www.fl ashwoman.se

ALLA BYXOR 20%ALLA BYXOR ALLA BYXOR 20%20%
Erbjudandet gäller endast t o m 8/3-2020
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100° KARLSTAD PRISVÄRD

100° KARLSTAD BRONS

100° KARLSTAD SILVER

100° KARLSTAD GULD

100° KARLSTAD MEDARRANGÖRER100° KARLSTAD ARRANGÖR

100° KARLSTAD 20 mars 2020

Nu är det återigen dags för årets hetaste dag. Inspiration, 
spaningar och framgångsrecept när ett nytt decennium  
av företagande tar sin början. 100° KARLSTAD är tillväxt- 
arenan som återigen ger näringslivet kunskap, tankar och 
nya kontakter. Helt enkelt, tar ditt företag till nästa nivå. 
Boka på 100graderkarlstad.se

Matlåda

Trerätters!
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KONST. Fyller Waldemarsudde med drygt 200 verk

Cronqvist gör sin sista stora utställning

Lena Cronqvist går med 
stavar, för säkerhets skull, 
även inomhus. Hon är 82 år 
och synen håller på att bli 
sämre. När hon för ett par år 
sedan blev tillfrågad om att 
ställa ut på Waldemarsudde 
i Stockholm svarade hon ”ja, 
väldigt gärna, men helst så 

fort som möjligt”.
– Det var verkligen inget 

som jag hade tänkt på, men 
i och med att min syn bör-
jar bli så dålig tänkte jag att 
det här kommer att bli den 
sista stora utställning som 
jag gör, och då är det trevligt 
med Waldemarsudde, med 

så många olika rum.
– Det har varit roligt att ta 

fram målningar som jag inte 
sett på väldigt länge, säger 
hon.

Konstverken blir som ”fa-
miljemedlemmar” berättar 
hon, och nu har hon återsett 
fler än någonsin. Drygt 200 
verk från ett 60-årigt konst-
närskap i häpnadsväckande 
många tekniker är samlade 
till samma koloristiska ”fa-
miljefest” och Lena Cron-
qvist är glad.

Humoristiska apor
”Hej babian”, en humoristisk 
målning av apor, från studie-
tiden, hänger i trappan. Det 

stiliserade självporträttet 
med hatt, pipa och fjärilar 
är helt nytt, andra – som en 
rad färgstarka akvareller, 
från -69 eller -79, hon minns 
inte säkert – hade hon glömt 
och nu återupptäckt i gamla 
lådor.

– Det är jag som valt bilder 
för det mesta, och verkligen 
diskuterat hur de ska hänga. 
Det är som att göra ett nytt 
konstverk, det blir en hel-
het.

Lena Cronqvist svarar 
vänligt men oftast kortfat-
tat på intervjufrågorna och 
talar ogärna om motiven i 
sin konst. Hon vill inte for-
mulera någon röd tråd i sitt 

konstnärskap varken för sig 
själv eller någon annan. I 
verken återkommer teman 
som kärlek, barndom och 
död, ofta utifrån privata 
livserfarenheter men hela 
tiden med allmängiltig 
bäring, konstaterar Karin 
Sidén, museichef på Walde-
marsudde, och tillsammans 
med Cronqvist själv kurator 
för utställningen. Färgerna, 
oftast i äggoljetempera, 
skänker skönhet även åt det 
mörkaste.

Waldemarsudde visar i 
princip alla hennes klas-
siska motiv, inte minst de 
många flickorna – vackra, 
fula, bråkiga och de som 

med sneda leenden styckar 
sina dockföräldrar. Här finns 
bronser och rakuskulpturer 
men också teckningar, ak-
vareller, grafik och till och 
med mattor från 1970-talet 
föreställande Adam och Eva 
och vävda med en vanlig 
trasmattevävstol.

– Jag är väldigt glad över 
det här – och tacksam! Det 
här är ett av Sveriges största 
konstnärskap i modern tid. 
På ett sätt tycker jag att hon 
nästan har revolutionerat 
bilden av hur en flicka får 
vara, se ut och bete sig. Hon 
har ett psykologiskt djup i 
sina verk, det känner man 
väldigt starkt i den här ut-

 Y Lena Cronqvist har gjort flickan 
till en komplex människa i sin egen 
rätt. Men oavsett motiv talar hen-
nes konst omedelbart och starkt till 
betraktaren. Nu visar hon sin största 
– och enligt henne själv sista – retro-
spektiva utställning.

Lena Cronqvists målning ”Sjukbädden” från 1975 visas tillsammans med 
den helt nygjorda bronsstatyn ”Knäböjande flicka” från 2020. FOTO: TT

Lena Cronqvist, 82 år, målar numera med akrylpenna på svart och blå 
botten. FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT

”Skyddsängeln”, självporträtt av Lena 
Cronqvist från 2010.  FOTO: OVE KVAVIK

Självporträtt av Lena Cronqvist från 2019. 
Pressbild. FOTO: LARS ENGELHARDT

Ibland är det dags för ett nytt kapitel, både i 
böckernas värld och i livet. Nu har jag – snart – 
gjort min första vecka som kulturredaktör här 

på NWT. En härlig och lärorik vecka på många 
sätt.

Närmare 30 års erfarenhet som journalist 
väger lätt när man plötsligt ska lära sig saker 
som var papperen kommer ut när jag trycker 
”skriv ut”, hur man bokar en redaktionsbil 

på det här stället och så alla nya lösenord på 
det. Bland annat! Dock: jag är ny men inte färsk. 
Efter många år på lokaltidning är jag van att ha 
mycket i gång samtidigt och kärnan i jobbet är 
densamma: Ut och möt folk, in och skriv, i ett 
kretslopp som jag alltid trivts i. Tack alla som 
sagt välkommen, nu kör vi! Och tipsa gärna om 
vad just du vill läsa om på NWT:s kultursidor!
Lena Richardson

Ny men inte färsk – nu kör vi!Kultur
REDAKTÖR: LENA RICHARDSON
E-POST: KULTUR@NWT.SE
LENA.RICHARDSON@NWT.SE
TELEFON: 054–19 97 75
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Marit Kapla prisad igen: 
”Känns overkligt”
”Det är en helt enastående bok, som tar priset i den hår-
daste konkurrensen någonsin”, säger juryordföranden 
Lena Kvist i Borås Tidning om Marit Kaplas bok, där hon 
i poesins form förmedlar intervjuer med så gott som alla 
invånare i den lilla nordvärmländska byn Osebol.

Grattis – hur känns det?
– Tack! Det känns jättekul och overkligt. Jag känner mig 
väldigt hedrad! säger Marit Kapla.

Varför overkligt?
– Priser är sånt som andra får. Det är inget jag tänkt på 
skulle hända. Jag var så fokuserad på att göra klart boken, 
så allt som kommer efter är en bonus!

Motiveringen lyder ”För ett rytmiskt avlyssnande där 
individer bildar ett värmländskt körverk, som visar att 
vi hör samman” – vad säger du om det? Är det ett 
körverk du skrivit?

– Ja, så kan man väl kalla boken. Det är en jättefin motive-
ring. Om man ska tolka motiveringen är värmländskt något 
positivt, att det är något man tycker är fint. Det de skriver 
om att höra samman tolkar jag som att det inte bara hand-
lar om dem i Värmland utan om alla, så som alla människor 
hör samman.

De nominerade bestod av ett helt knippe poeter – är det 
poesins starka återkomst vi ser?

– Flera pratade om på galan att det är roligt att Borås Tid-
ning sätter uppmärksamheten på poesin och lyriken. Jag 
kan inte riktigt uttala mig generellt, jag vet faktiskt inte. 
Det får Lena Kvist som är ordförande i juryn prata mer 
om! Jag kallar inte heller min bok för diktsamling, utan 
en litterär dokumentär, men jag har försökt lyfta fram det 
poetiska.

Det är ju inte första priset du ror hem. Vad tror du det är 
som får Osebol-boken att slå an när priser ska delas ut?

– Det vet jag inte och jag har absolut ingen distans till 
boken! Läsare som hör av sig säger att boken får dem att 
höra de här personerna, och inte bara dem i boken. En 
kvinna sa att hon hörde också sin egen mormor och morfar, 
som var från en helt annan del av Sverige. Många säger att 
boken har fått dem att tänka på förlorade platser i sin egen 
familj, eller för den delen har människor som inte bott på 
landsbygden upptäckt den delen av Sverige.

150 000 i prissumma. Vad gör du för pengarna?
– Jag ska försöka skriva en ny bok! Det här kan bli arbetstid, 
som jag kan lägga på att göra en ny bok, som jag inte hunnit 
börja på men som jag har en idé om.

Kan du berätta vad den boken kommer att handla om?
– Nej, men jag kommer att bearbeta dokumentärt material 
och lyfta fram poesin i det.

Och hur var det nu, när kommer ”Osebol 2”?
– Osebol 2 är också något som skulle vara jättekul att göra, 
men jag tror att det måste gå minst tio år så det hinner 
hända lite mer och jag måste också ta sats för en ny inter-
vjuomgång.

Lena Richardson

Fotnot: Borås Tidnings Debutantpris är Sveriges största 
pris för skönlitterära debutanter.

Hallå där...

...Marit Kapla, vars segertåg med boken Osebol 
fortsätter. På torsdagskvällen fick hon ta emot 
Borås Tidnings debutantpris på 150 000 kronor.

KONST. Under lördagen, den 7 
mars, öppnar Galleri 2 i Säffle 
en veckolång utställning med 
Konstgrafiska Verkstaden 
Dalsland. Åtta av kollektivets 20 
medlemmar medverkar.

Marianne Wenneberg, som är 
ordförande i Säffle Konstfören-
ing, är en av dem.

– Vi är tre från Säffle som är 
medlemmar men den här gången 
är jag den enda av Säfflekonstnä-
rerna som medverkar i utställ-
ningen, berättar hon.

Utöver de tre Säfflekonstnä-
rerna består Konstgrafiska Verk-
staden av dalsländska konstnä-
rer, varav merparten är bosatta 

i Åmål. De har tidigare haft en 
utställning i Galleri 2.

– Men det var länge sedan och 
den här gången visar vi enbart 
grafik, det gjorde vi inte då, 
berättar Vivi Pettersson, som 
har varit med i konstkollektivet 
ända sedan starten 1999.

De konstnärer som medverkar 

i utställningen är Vivi Pettersson, 
Marianne Wenneberg, Marita 
Arvidsson, Hjördis Clemens, 
Mattias Idunger, Tanja Mueller, 
Josefin Sterner och Marianne 
Westerberg.

Utställningen pågår till den 15 
mars.

Konstgrupp från Åmål visar grafik i Säffle

Vivi Pettersson och Marianne Wenne-
berg hjälps åt att hänga en av Vivis 
tavlor. FOTO: CLAES ÖSTERMAN

KONST. Fyller Waldemarsudde med drygt 200 verk

Cronqvist gör sin sista stora utställning

 Y Lena Cronqvists utställning på 
Waldemarsudde är den största 
retrospektiv som hon har gjort. Hon 
har själv satt sin prägel både på urval 
och hängning. FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT

ställningen, säger Karin Si-
dén.

Tonårsflickans kram
Madonnamålningarna, unga 
mödrar med bebisar och 
frukostrester i höghusmiljö, 
inleder – ett sätt att proble-
matisera både den klassiska 
madonnan med barnet och 
förväntningarna på det 
lyckliga moderskapet. Lena 
Cronqvist drabbades av en 
havandeskapspsykos 1969 
som ledde till en våg av krea-
tivitet men också till en vis-
telse på St Jörgens sjukhus. 
Hennes 1970-talsmålningar 
av elchockerna och ett fan-
tasifullt flyktförsök skildrar 

samtidigt utsattheten hos 
vilken sjukhuspatient som 
helst, framhåller Karin Si-
dén.

– Det är starkt berörande.
Änglar är ett återkomman-
de motiv och målningen 
”Skyddsängeln” från 2010, 

där en stel och ledsen Cron-
qvist tröstas av en vacker 
tonårsängel i röda stövlar, 
har blivit affischbild.

– Jag gillar den jättemyck-
et, det blev fint, säger Lena 
Cronqvist nu.

Numera tecknar hon med 

akrylpenna. Trots nya för-
utsättningar verkar hennes 
konstnärskap fortsätta.

– Jag hoppas det. Man får 
väl uppfinna något nytt.

Erika Josefsson 

Lena Cronqvist

Född: 1938 i Karlstad.
Bor: I Stockholm och på 
Koster.
Familj: Var gift med förfat-
taren Göran Tunström som 
gick bort 2000. Tillsammans 
fick de sonen Linus Tun-
ström, i dag teaterregissör.

Konst: Lena Cronqvist är en 
driven och expressiv kolorist 
vars motiv har stort psyko-
logiskt djup. Bland hennes 
mest kända målningar finns 
”Trolovningen” – en parafras 
på Jan van Eycks ”Arnolfinis 
trolovning”. Hon är även en 

skicklig skulptör som gjort 
framför allt flickskulpturer 
i brons. Hennes konstnär-
skap omfattar många skilda 
tekniker.
Aktuell: Utställning som 
visas på Waldemarsudde i 
Stockholm till 27 september.
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Under lördagen, den 7 mars, 
är det vernissagedags och 
Adam Hedin och Ulrika 
Skog har fyllt galleriet med 
skulpturer och måleri – och 
en god portion lekfullhet. 
Verkstitlar som Trutbibeln 
och Öl-and ger en fingervis-
ning om det goda humöret i 
skaparprocessen.

De är särbos, men skapar 
ofta sida vid sida och även i 
konstskapandet har de ge-
mensamma nämnare. Fåg-
lar är en sådan. Både i skulp-
turform och i måleriet finns 
fåglarna ofta med.

– Fåglar, de är roliga. De 
har ett så intressant sätt att 
röra sig, säger Ulrika och till-
lägger att hennes fåglar ofta 
är ”artbefriade”.

Också Adam väljer att 
skapa sina fåglar med fria 
tyglar.

– Jag har fått skäll ibland 
av fågelskådare för att jag 
målar trutar orange, säger 
han med ett leende.

Han är vuxen och gör som 
han vill, helt enkelt. Den 
som vill ha en exakt avbil-
dad fågelbild får väl titta i 
en fågelbok!

– Jag har aldrig sett mig 
själv som fågelmålare. För 
mig handlar det om annat. 

Vad då?
– Jag tror det handlar mer 
om form och rörelser, få-
gelns enorma lätthet, säger 
han.

Han bor på Öland och har 
många tillfällen att gå ut och 
studera fågellivet. Han tittar 
och skissar och kan komma 
hem med 50–60 skisser på 
en enda fågel. Sedan målar 
han.

Och även om han förhåller 

sig fritt till ornitologin, visst 
ser man att det är sothöns 
som dansar omkring på en 
tavla.

Stora och starka
För Ulrika Skog är också häs-
tarna viktiga som inspira-
tionskällor. På utställningen 
visar hon flera karaktärs-
fyllda hästar, kraftfulla och 
trygga.

– Jag har haft häst och de 
följer med mig, jag har alltid 
gjort hästar, säger hon. Häs-
ten har så mycket, det är ett 
så otroligt vackert djur, stort 
och starkt. 

Hon arbetar i stengods, 
medan Adam varvar mellan 
olika konstarter, så det är en 
växelrik utställning besö-
karna möter.

– Upplevelser och känslor 

blir till måleri och ord och 
meningar blir till skulpturer, 
säger han.

– Stengodssakerna är 
mina. Det är enklast att 
förklara på det sättet! säger 
Ulrika.

– Jag gör måleri, grafik, 
skulptur, mycket järnsmide 
och glas och metall och trä, 
räknar Adam upp.

– Egentligen blir det väl 

allt du kommer över! sam-
manfattar Ulrika.

Explodera eller inte
Å andra sidan lurar hon ofta 
betraktarens öga med sitt 
stengods. Det är keramik 
rakt igenom, men hon får 
det att skimra som metall, 
bölja mjukt som tyg och 
glänsa som fågelnäbbar.

Själv koncentrerar hon sig 

på stengodset. Hon har sin 
ateljé på Zakrisdal där hon 
också har tillgång till ugnen 
där hon bränner sina verk. 
Arbetet med stengodset krä-
ver tålamod och hon beskri-
ver den kittlande känslan när 
hon till slut kan öppna luckan 
till ugnen och se resultatet.

– Det är spännande! Är allt 
helt? Är det något som ex-
ploderat?

KONST. Ulrika Skog och Adam Hedin ställer ut tillsammans

Adam Hedin är fågelmå-
laren som stundom blivit 
utskälld av ornitologer. 
Ulrika Skog är kerami-
kern som fångar häst-
krafter. 

Nu ställer de ut tillsam-
mans på galleriet Konst i 
Karlstad.

Ulrika Skog och Adam Hedin ställer ut på galleriet Konst i Karlstad till och med den 28 mars. FOTO: LENA RICHARDSON

Hästar och fåglar ger styrka och glädje

Joanna Håkansson från Karl-
stad har nära till leendet och 
är förväntansfull inför pre-
miären på Museet Kvarnen 
i Filipstad.

– Jag målar mycket på ren 
nyfikenhet. Jag vill se om jag 
kan måla olika motiv – och 
det är också därför som det 
blir lite spridda skurar i ut-
ställningen, säger hon.

Ja, på museets väggar 
finns flera olika karaktärer 
som är hämtade från po-

pulärkulturen, till exempel 
från Marvels serieuniversum 
och från dataspelet World 
of Warcraft. Dessutom är 
en av hennes favoritfilmer, 
Braveheart, representerad, 
liksom Elsa och Anna från 
filmen Frost. Detta blandas 
med aningen ångestladdade 
dödskallemotiv samt flirtar 
med Instagramkonton från 
erotikens värld.

Bilden på Marvelkaraktä-
ren Wolverine är onekligen 

uttrycksfull, där han sam-
manbitet laddar för strid.

–  Wolverine är en av 
mina absoluta favoriter. Jag 
drömmer om att en gång 
kunna göra en hel utställ-
ning med karaktärer häm-
tade från Marvels och DC:s 
universum, säger hon.

Men det är inte bara Wol-
verine som är uttrycksfull. 
Och Joanna Håkansson må-
lar gärna med starka färger.

– Jag gillar kontrasterna. 

För nio år sedan genom-
gick Joanna Håkansson 
från Karlstad en opera-
tion som skulle komma 
att förändra hennes liv. 
Hon var van vid att vara 
aktiv, men blev sänglig-
gande. Kreativiteten i 
måleriet blev ett sätt att 
hitta tillbaka.

Under lördagen håller 
hon vernissage för sin 
första egna utställning.

KONST. Vernissage på Museet Kvarnen i Filipstad med superhjältar och spelfavoriter

Joanna Håkansson  hittade tillbaka till livet genom konsten

Utställningen på museet Kvarnen blir hennes första egna. 
 FOTO: FILIP KOWALSKI
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KONST. Ulrika Skog och Adam Hedin ställer ut tillsammans

Att två konstnärer lever 
tillsammans skulle kunna 
skapa spänningsfält, kon-
kurrens och skuggningar, 
men det här paret ser förde-
larna.

– Vi lyfter varandra och 
har bra dialog, säger Adam.

– Det finns en förståelse 
för vad man håller på med. 
Det är väldigt skönt att job-
ba sida vid sida. Vi kan sitta 

tysta och skapa, men ha när-
varon, säger Ulrika.

Utställningen visas till den 
28 mars. Någon rubrik har 
den inte fått.

– Men skulle den ha hetat 
något skulle det ha varit Få-
gel, häst eller mitt emellan, 
hävdar Adam.

Lena Richardson

Ulrika Skog med några av sina fågelskulpturer.

Starka och uttrycksfulla 
hästar är återkommande 
motiv när Ulrika Skog gör 
sina skulpturer i stengods.

Hästar och fåglar ger styrka och glädje

En Öl-and i glas, signerad 
Adam Hedin.

Adam Hedin har rötterna i Västmanland men bor på Öland, 
fast tillbringar också en hel del tid i Karlstad, för här bor 
Ulrika.

RECENSION. Unga Västanå berättar Vargskogen på Loftet i Rottneros

Natur och människa 
i mäktigt möte

I Vargskogen får publiken 
möjligheten att uppleva 
mötet mellan människa och 
natur. Vi får följa en ensam 
flicka som inte bara är i sko-
gen, hon tar del av alla dess 
sidor, både ljus och mörker.

Magnus Stinnerboms 
återbrukade musik blir den 
bördiga jord som föreställ-
ningen växer fram ur inför 
våra ögon. I skickligt berät-
tade tillbakablickar får vi 
veta varför flickan är ute i 
skogen och väl där möter 
hon skogsmöss, en orm, 
en bäver, en kråka och inte 
minst vargarna. 

Musiken känns ren och 
upphöjd på ett sätt som de 
tre musikerna ska ha all he-
der av. Och sättet de unga 
skådespelarna tar sig an 
uppgiften på övermannar 
effektivt en vuxen betrakta-

res behov av känslokontroll. 
Tillsammans med den goda 
historien och en infallsrik 
regi för Vargskogen tankarna 
till hur teater kanske spela-
des innan teaterbegreppet 
ens var uppfunnet.

De nio teatereleverna från 
Unga Västanå är Nea Stax-

hammar, som spelar Flick-
an, Molly Hagelin och Oisín 
Högfeldt (Skogsmöss), Indra 
Florell Jonsson (Drömflick-
an), Albin Stodne (Bävern), 
Freja Larsson (Vargen Isblå, 
Huggormen), Moa Nilsson 
Jahr (Vargen Svart), Arwin 
Strandberg (Vargen Röd) 
och Nova Karlsson (Kråkan). 
I rollen som Pappan ser vi 
Västanå teaters Daniel Lind-
man Agorander och musi-
ken framförs av Västanå-

musikerna Niklas Bertilsson 
(trummor, sampler, orgel, 
viola d’amore, Thomas Er-
iksson (12-strängad gitarr, 
orgel) och Anna Karlsson 
(viola d’amore, moraharpa).

Tillsammans bjuder de 
på en föreställning som för-
tjänar en framskjuten plats 
i både Unga Västanås och 
Västanå teaters framgångs-
rika historia.

Dan Enwall

När Unga Västanå 
presenterar sin fjärde 
stora uppsättning efter 
Trasjanspojken (2016), 
Mio, min Mio (2017) och 
Paradisfågeln (2019), be-
rättar man Vargskogen 
med manus och regi av 
Jimmy Meurling. Det blir 
en mäktig uppvisning 
i ordlöst skådespeleri 
som inte lämnar någon 
oberörd.

Västanå teaters Daniel Lindman Agorander som Ulven i Vargskogen. Från vänster: Nova 
Karlsson som Kråkan, Molly Hagelin som Skogsmus, Nea Staxhammar som Flickan, Albin 
Stodne som Bävern, Arwin Strandberg som Vargen Röd, Freja Larsson som Vargen Isblå.  
 FOTO: HÅKAN LARSSON

Nea Staxhammar som Flickan i Vargskogen.

KONST. Vernissage på Museet Kvarnen i Filipstad med superhjältar och spelfavoriter

Joanna Håkansson  hittade tillbaka till livet genom konsten
Sen är det intressant att se 
hur olika tavlor kan byta 
karaktär, de kan se ut på 
ett sätt i dagsljus för att bli 
en helt annan tavla när det 
är mörkare framåt kvällen, 
säger hon.

Joanna Håkansson säger 
att hon alltid har tyckt om att 
måla, men en sjukskrivning 
efter en operation blev start-
skottet på hennes hobby.

– Att måla var det enda jag 
kunde göra för att få utlopp 

för ilska, frustration, sorg 
och glädje. Jag har alltid va-
rit en person som har tyckt 
om att jobba. Och att gå från 
det till att knappt kunna ta 
sig upp ur sängen var frus-
trerande, säger hon.

Vilka förhoppningar har 
du inför vernissagen?

– Jag hoppas på att få hit en 
blandad publik, alla är väl-
komna, både unga och äldre.

Filip Kowalski
Marvelkaraktären Wolverine är en av Joanna Håkanssons 
favoriter.

BEETHOVEN & 
BRANTELID

Tors 19 mars | kl 19.00
Karlstad CCC

Cellosolist Andreas Brantelid
Dirigent Johannes Gustavsson

Wermland Operas orkester
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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)

 Y Sverigedemokraternas 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 
covid19
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

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

Situationen har återigen 
varit våldsam vid den 
grekturkiska 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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– Eftersom forskning visar 
att mångfald i företag ger 
tillväxt och goda resultat blir 
det extra frustrerande att 
utvecklingen går så enormt 
långsamt, säger Anna Lund-
mark Lundbergh, vd Almi 
Värmland i ett pressmed-
delande.

Det finns flera skäl till den 
sneda könsfördelningen. Få 
företag har ett aktivt sty-
relsearbete. De som äger 
företaget sitter också ofta i 
styrelsen, och eftersom 70 
procent av företagen ägs av 
män blir följden att styrel-

serna domineras av män. 
– Vi vet genom andra un-

dersökningar att de företag 
som har ett aktivt styrelsear-
bete och en mångfald bland 
ledamöterna också anser att 
det påverkar företaget posi-
tivt, säger Anna Lundmark 
Lundbergh.

Könet på vd:n viktigt
Statistiken visar att styrel-
serna blir mer jämställda 
när vd:n är en kvinna.  
I värmländska företag med 
en kvinnlig vd är i genom-
snitt 43 procent av styrel-

seledamöterna kvinnor.  
I företag med en manlig vd 
är andelen kvinnor i styrel-
sen 12 procent.

Den Karlstadbaserade 
kommunikationsbyrån Ad-
vant är ett av företagen som 
arbetar aktivt med styrelse-
arbetet, och som har valt att 
ta in en extern styrelseord-
förande, styrelseproffset 
Lena Larsson. 

Fick nya insikter
Fram tills nyligen var det de 
tre ägarna, två män och en 

kvinna, som var ordinarie 
ledamöter i styrelsen. Förra 
året gick vd och delägaren 
Linda Jonsson styrelsepro-
grammet Styrelsekraft. Det 
resulterade i en ny syn på 
hur styrelsen kan bidra till 
ett företags utveckling.

– Vi har haft en framgångs-
rik affär i över tolv år nu och 
har inte sett något behov, 
men genom Styrelsekraft 
kunde jag ta med mig nya 
insikter in i våra ägardiskus-
sioner. Dessutom kände jag 
att jag i min roll som vd ville 

utvecklas och ta nästa kliv. 
Jag hade stött på flera goda 
exempel där en extern ord-
förande fungerat som ett bra 
bollplank till vd, säger Linda 
Jonsson, vd Advant.

Goda förebilder
– Jag tror på goda förebil-
der, att sprida fakta och att 
utmana gamla sanningar vi 
har om styrelsens roll och 
var vi hittar personer som 
kan bidra till företagets ut-
veckling. Jag hoppas fler tar 
efter Advants goda exem-

pel, säger Anna Lundmark 
Lundbergh. 

Jonas Klint
054-19 97 12
jonas.klint@nwt.se

Fotnot: Styrelsekartlägg-
ningen genomförs i år 
för femte gången. Första 
Styrelsekartläggningen 
genomfördes 2013. Den 
nationella statistiken om-
fattar 107 525 aktiebolag. 

VÄRMLAND. Utvecklingen står stilla

Ojämställt i styrelserna 
 Y Utvecklingen står i princip stilla i 

Värmland när det gäller könsfördel-
ningen i företagsstyrelser och vd-pos-
ter. Endast 17 procent av styrelseleda-
möterna och 11 procent av vd:arna är 
kvinnor. Det framkommer årets upp-
laga av Almis Styrelsekartläggningen.

 Y Linda Jonsson, vd Advant, och Anna 
Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland, kon-
staterar att det går trögt för mångfalden i de 
värmländska företagsledningarna. Andelen 
kvinnliga vd:ar och styrelseledamöter är 
nästan helt oförändrade det senaste året.

Kvinnor underrepresenterade i värmländska bolagsledningar

Andel bolag med kvinnlig vd: 11 procent
Rikssnitt: 13 procent
Andel kvinnor i styrelserna: 17 procent
Rikssnitt: 19 procent
Andel bolag med kvinnlig ordförande: 10 procent
Rikssnitt: 11 procent
Andel kvinnor i styrelsen i företag med kvinnlig vd: 43 
procent

Rikssnitt: 46 procent
Andel kvinnor i styrelsen i företag med manlig vd: 12 
procent
Rikssnitt: 14 procent
Andel bolag med minst en kvinna som ordinarie styrelse-
ledamot: 35 procent
Rikssnitt: 39 procent.
(Siffrorna avser bolag med minst två styrelseledamöter) 

Arbete & Ekonomi

–3,3 % +2,2 % –4,1 % 10,59 kr 9,37 kr

Stockholms-
börsen

Kindred group Nordea Euron  
(–2 öre)

Dollarn 
(–8 öre)

Blodrött på börsen. Börser 
världen över darrade ordentligt på han-
delveckans sista dag. I Stockholm föll det 
breda OMXS-index 3,3 procent – och de 
ledande Europabörserna rasade ännu mer.  
I coronavirusets spår strömmar kapitalet 
till säkrare statobligationer, med följd att 

marknadsräntorna faller till nya botten-
nivåer.

Det var överlag blodrött på börsskär-
marna på fredagen. Alla tungviktare på 
listan över de 30 mest omsatta aktierna 
föll rejält. I botten återfanns telekomjätten 
Ericsson vars aktie gick ned 4,8 procent.



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

BörsenNWT 21Lördag 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

FONDER
Aktie-Ansvar
•Europa -2,8 118,84 -13
•Sverige A -3,1 573,53 -9
Aktieinvest Fonder
•Direktavkast* -0,8 141,94 -3
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
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
India -4 715,62 -7
•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
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
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
•Europe* -1,4 126,5 -9
•FIN Select* -1,1 40,32 -4
•FinlandMix*  8,94 1
•Global * -0,1 2209,02 -10
•Sve. Aktiein* -0,7 1666,96 -5
•Sve. Småbola* -1 4860,69 -2
Fidelity International
Global Healt* -0,3 32,25 -2
Growth* -1,1 29,47 -1
Indonesia* -1 26,05 -9
Pacific* -0,3 21,31 -7
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
GodFond
•GodFondS & V -3,6 282,9 -9

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
•Företagsob.  133,12 1
Glb.Småb.Ind -4,1 112,47 -11
•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
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
IKC Fonder
Global Infra* -1,6 145,69 4
KPA Fonder
•Aktiefond -3,5 390,05 -7
•Blandfond2 -2,3 310,4 -5

Lannebo Fonder
Komplett -1,6 155,85 -5
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 Balan* -0,6 113,25 -3
Bekväm Defen* -0,1 101,75 
Bekväm Poten* -1 133,19 -6
Bekväm Stabi* -0,3 107,83 -1
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
•Global Index -4,1 230,14 -9
•Hållbar FtgO -0,1 110,26 1
•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 Select* -6,6 1185,58 -4
NE Strategy -3,3 1829,81 -10
NE Sweden -3 219,88 -9
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
EmMaSmCap* -0,3 961,77 -6
Eu Sm&Mid* -1,6 7257,7 -8
•Europe* -0,9 16394,54 -7
Futura* -0,5 656,08 -1
•Gen Senior*  84,55 
•Glob Tillv* -0,1 278,21 -5
Global D.utd* -0,3 140,78 -7
Global Div.* -0,3 187,2 -5
Global Passi* -0,6 274,33 -5

•Indien* -0,8 229,01 -10
•Japan Fund* 0,8 2,54 -8
•Kina* 1,3 290,86 
Klimatfonden* -0,2 209,75 -4
Midi* -0,7 235,08 -3
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
Olympiafond* -1,4 168,47 -7
Optima* -0,6 959,36 -3
•Realränte* 0,2 166,41 1
•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
SweStars u* -1,5 2163,96 -8
Nordnet
Balanserad* -0,7 189,89 -2
Försiktig* -0,4 154,56 -1
Offensiv* -1 224,46 -4
Superf. Sver* -1 403,66 -4
ODIN Fonder
•Em. Markets -2,4 293,88 -9
•Energi*  167,17 
•Europa -2,9 186,45 -10
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
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
•EmergMa* -0,4 27,67 -7
•Europa -3,4 12,16 -12
•EuropaSmå.Sv -3,2 76,19 -8
Fastighet -3,5 65,51 -10
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 
•Norden -3,3 30,93 -10
•Realrte LU  14,45 
Sverige -3,4 22,94 -9
•Sverige Expa -3,3 21,24 -9
SveriSmå -3,3 73,27 -10
SveriSmåCR -3,4 360,5 -10
•Tekno* -2,5 58,61 -2
TryggPlac -1,4 187,95 -3
•Världen* -1,3 16,55 -4
ÖstersjWWF* -1,8 38,93 -6
•Östeuropa* -2 32,72 -11
Sjunde AP-fonden
•AP7 Aktiefon* -2,4 359 -6
•AP7 Räntefon* 0,1 112,78 1
SKAGEN Fonder
Focus -3,4 112,61 -19
•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
Cancerfonden -3,3 179,36 -10
•Europa Expo -3,3 547,71 -11
•Japan Expo -2,5 206,91 -10
•Norden -3,6 242,02 -5
•Realränte  153,84 
•Smart Balans -2 388,8 -6
•Smart Försik -0,6 198,84 -1
•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

SPP Fonder
•Europa -3,3 139,63 -11
•Glb Solution -3,6 273,66 -4
•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
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
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
•Japan -2,3 139,4 -10
Japanfond -2 9,95 -10
Kapitalinv -3,8 146,69 -6
Kinafond -3,3 330,15 -2
•Medica -3,8 23,39 -6
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
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.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
Öhman
Etisk Emerg.* 0,3 125,77 -3
•EtiskIndexEu* -1,2 162,07 -5
•EtiskIndexJa* 1,4 117,96 -8
•EtiskIndexPa* 1,3 274,15 -5
•EtiskIndexSv* -1,3 276,05 -6
•EtiskIndexUS* -3,6 275,81 -4
•GlbHållb.A* -2,3 273,21 -3
•Global Growt* -1,8 772,57 6
•Småbolag A* -0,3 4458,79 -7
•Swe Micro* -0,8 1150,41 -9
Sve. Hållbar* -1,3 126,82 -8

SHB A -2,34 95,88 11 -5
SHB B -1,4 100,6 12 -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

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 +/- Kurs     I år

FÖRLORARE

EnQuest -9,39 2,22 -16
Xano B -7,53 86 -24
Karnov Group -7,08 52,5 -1
Fingerprint -6,46 12,38 -34
Lucara Diamo -6,04 4,2 -32
Callidiitas  -5,86 85,2 13

Aktie +/- 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
Handelsbanken 2,50 1,94 1,73 1,73
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
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

- -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%

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

Verksamhet: 

Omsättning: 11 ,  miljarder SEK

Webbplats: 

Årsredovisning: 201

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
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

06 Mars 2020

Börsdag: 06 Mars 2020

kl 22 kl 22

Aktie Ändring Kurs 31/12P/e-tal Aktie Ändring Kurs 31/12P/e-tal Aktie Ändring Kurs 31/12P/e-tal Aktie Ändring Kurs 31/12P/e-tal

NORSKA AKTIER

DANSKA AKTIER

A.P. Møller - Mærsk B -3,1 6438 -33
ALK-Abelló B -1,6 1717 +5
Carlsberg A/S B -3,1 892,2 -10
Coloplast B -0,3 921 +11
Danske Bank A/S -2,6 102 -5
Demant -1,9 203,2 -3
DSV -4 676,4 -12
EAC Invest -4,5 1,7 +2
FLSmidth & Co, -1,4 208,6 -21
Genmab -3,2 1538 +4
GN Store Nord -0,1 369,7 +18

Akastor -3,1 7,5 -24
DnB NOR -7,3 139,9 -15
DNO -7 5,8 -50
Equinor -5,4 137,4 -22
EVRY 0 0 0
Frontline -3,1 63 -43
Gjensidige Forsikring -2,3 191,7 +4
Mowi -3,3 187,7 -18
Norsk Hydro -3,3 25 -23
Orkla -4,3 82,2 -8
Prosafe -11,1 1,5 -31

REC Silicon -4,3 3,8 +40
SAS +3,7 9 -38
Schibsted A -2,6 242,5 -9
Seadrill -11,6 8 -61
Storebrand -4,3 53,7 -22
Subsea 7 -4,9 77,1 -27
Telenor -2,1 155,1 -1
Tomra -2,2 304,6 +9
Veidekke -3,2 107,4 -10
Wilh. Wilhelmsen A -3,8 128 -22
Yara International -4 341,4 -7

Jyske Bank A/S -2,1 217,3 -11
Københavns Lufthavne 0 5200 -9
Lundbeck -0,3 242,6 -5
Novo Nordisk B -3,4 409,3 +6
Novozymes B -2,9 350,1 +7
Royal Unibrew -5,3 577,6 -5
Sydbank -2 120,2 -14
Topdanmark -2,8 280,4 -15
Tryg -0,8 188,6 -5
Vestas Wind Systems -3,5 676 +0

Köpenhamn, OMXCPI -2,9 925,4 -2,2

Oslo, Benchmark -4,4 801,3 -14

Dagens kursrörelser
Upp: 12 Ned: 156 Oför: 12

Dagens kursrörelser
Upp: 13 Ned: 102 Oför: 20

31/12

31/12

47 300 kr
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Dalsland TIPSA OSS!
e-post: redaktion@nwt.se

Det är svårt att göra en hund-
raprocentig summering av 
vinterväghållningen. Bud-
getarna läggs alltid från den 
1 januari till den 31 decem-
ber, medan snösäsongerna 
kan sträcka sig ganska långt 
bortom årsskiftet.

Gatuchefen Niklas Ek-
berg måste med andra ord 
blanda konkreta siffror och 
magkänsla för att få ihop 
en sammanhängande över-
siktsbild. Klart är i varje fall 
att bokslutet för 2019 slu-
tade på minus.

– Trots den gynnsamma 
höstvintern har vi gått back 
med 409 000 kronor, säger 

Niklas Ekberg, som själv 
verkar vara lite förvånad av 
utfallet.

–  Man kommer ju ihåg 
det som var senast och i no-
vember–december var det 
ju ingen snö, i princip. Så 
den perioden var ju väldigt 
gynnsam. Men under vår-

vintern 2019 hade vi i gen-
gäld nio stora snöröjningsin-
satser från januari till mars. 
Det känns ju lite overkligt 
när man tänker på det nu.

Nio insatser eller uttryck-
ningar är ungefär vad budge-
ten tål. 

– Starten på 2020 har va-

rit väldigt gynnsam. Vi har 
bara gjort halkbekämpning-
ar, förutom vid ett tillfälle 
när det föll snö i Fengers-
fors, Fröskog, Edsleskog 
och Ånimskog, säger Niklas 
Ekberg.

Den totala budgeten för 
vinterväghållning uppgår 

till nära 3,4 miljoner kronor. 
Hur mycket pengarna räcker 
till styrs i mångt och mycket 
av externa entreprenörer. 
Vid senaste upphandlingen, 
den tredje i ordningen, öka-
de de generella kostnaderna 
för snöröjningen med uppe-
mot 40 procent.

– Det beror väl på klima-
tet. Som snöröjare vet du 
inte hur en vinter blir, om 
det blir några insatser alls, 
så det är väldigt svårt att få 
tag på entreprenörer. Jag 
har jämfört oss med många 
andra kommuner och de har 
upplevt samma sak, säger 
Niklas Ekberg.

För att kunna ha manskap 
och maskiner redo hela vin-
tern måste snöröjaren vara 
säker på att tjäna pengar.

– Vi är väldigt beroende 
av extern snöröjning. Det är 
många fler av våra snöröj-
ningsdistrikt som ligger på 
entreprenad än vad vi har 
själva, säger gatuchefen.

Andreas Dagström

En ovanlig syn i Åmåls kommun denna vinter.

Kostnaden för vinter-
väghållningen i Åmåls 
kommun blev dyrare än 
vad budgeten tillät, trots 
att vi gick direkt från 
höst till vår. En stor för-
klaring är att det börjar 
bli brist på snöröjare.

– Andra kommuner 
upplever samma pro-
blem, säger gatuchefen 
Niklas Ekberg.

ÅMÅL. Kostnaden för externa entreprenörer galopperar 

Snösvängen spräckte 
budgeten trots värmen

DALSLAND. 

Pengar
söker
ägare

En postväxel är enligt hu-
vudregeln giltig i tio år. Dals-
lands Sparbank kan i och för 
sig lösa in postväxlar som är 
utställda av banken även om 
de är äldre, men rekommen-
derar innehavare att lösa in 
postväxlar snarast.

– Tidigare var postväxlar 
ett ganska vanligt sätt att ge 
en gåva till någon nära eller 
för att betala för något. De är 
betydligt mindre förekom-
mande i dag, även om de 
fortfarande används, säger 
Magnus Olsson, vd för Dals-
lands Sparbank.

Totalt finns cirka 1 miljon 
kronor i outnyttjade post-
växlar i Dalslands Sparbank 
som är äldre än tio år och 
många av postväxlarna är 
på ganska små belopp. To-
talt rör det sig om ett 40-tal 
postväxlar där de minsta är 
på några tior och de största 
på runt 100 000 kronor.

–  Vi tror därför att det 
kan finnas en del postväxlar 
bland gamla presenter eller 
bland viktiga papper och 
hoppas att de rättmätiga 
ägarna till pengarna hör av 
sig till något av våra kontor 
så snart som möjligt, säger 
Magnus Olsson.

Conny Hultgren

Dalslands Sparbank har i 
samband med årets bok-
slut gått igenom outnytt-
jade postväxlar. Banken 
har många postväxlar 
som inte har hämtats ut 
trots att de är så gamla 
som tio år eller äldre.

Villa förstörd  
i kraftig brand
MELLERUD. Räddnings-
tjänst, polis och ambulans 
larmades i natt om en brand 
på adress i Mellerud.

Larmet om brand i en 
villa längs Viaduktgatan 
kom in vid 00.40-tiden på 
fredagen. Enligt polisen 
rörde det sig om en villa, 
som ska ha varit övertänt 
när man kom fram till plat-
sen. Byggnaden gick inte att 
rädda. 

– Den är nedbrunnen, 
eftersläckning pågår. Det är 
en förundersökning inledd 
gällande mordbrand, säger 
Martin Hallberg, vaktha-
vande befäl hos polisen 
i region Väst, strax efter 
klockan 04.  I nuläget finns 
det inga rapporter om några 
personskador i samband 
med branden. 

– Jag har jobbat med sådana 
här frågor i 30 år och sett 
många bygdemöten. Om jag 
tycker att ett möte är bra då 
är det bra, säger Edsleskogs-
bon Måns Hallén, uppenbart 
nöjd med utfallet av torsda-
gens sammankomst.

Totalt medverkade över 
30 personer i det första av 
sex bygdemöten som Åmåls 
kommun bjuder in till under 
våren. På alla platser – Eds-
leskogs friskola, Fengersfors 
Folkets hus och Tösse IF:s 
lokaler – anordnas det först 
en öppen bordsdiskussion 
som sedan sammanställs 
till konkreta förslag med 
hjälp av konsultföretaget 
SPK Värmland.

– Vi hade ett fantastiskt 

ambitiöst gäng i Edsleskog. 
Det blev väldigt mycket ac-
tion kring borden med gröna, 
gula och röda, säger Susanne 
Korduner, tillförordnad chef 
för näringslivs- och kommu-
nikationsenheten.

På lapparna skrevs diverse 
möjligheter, omöjligheter 
och eventualiteter. Delta-
garna, som kom från både 
Edsleskogstrakten och Mo-
Berga, fick även rita konkre-
ta förslag på kartor över sina 
respektive bygder.

– Det var som ett jättest-
ort grupparbete, säger Kor-
duner.

Allt är landsbygd
Även kommunalrådet Mi-
chael Karlsson (S) och kom-
munchef Anders Sandén 
fanns på plats under kväl-
len, vilket verkar ha varit 
uppskattat bland de berörda 
ortsborna.

– Det kändes som ett bra 
tillfälle att få visa att Åmål 
inte bara består av tätorten. 
Michael Karlsson sa också 
att man egentligen kan be-
skriva hela Åmål som en 
landsbygdskommun i rela-

tion till storstäderna, säger 
Måns Hallén.

Själv uppfattade han inte 
att det presenterades några 
revolutionerande förslag 
under mötet. Snarare kret-
sade diskussionen kring 
ganska jordnära frågor som 
handlar om hur det är att bo, 
verka och turista i trakten. 

Godbitar tas till vara
Deltagarna uppmanades att 
tänka utifrån dåtids- och nu-
tidsperspektiv: hur är byg-
den och hur har den blivit så.

– Syftet med de här möte-
na är naturligtvis att försöka 
få till en positiv utveckling 
av bygderna, och inte av-
veckling. För konsultföre-
taget gäller det nu att hitta 
godbitar som man kan ta till 
vara på, säger Måns Hallén.

Både arrangörerna och 
deltagarna verkar överlag 
vara nöjda med utfallet av 
mötet.

–  Jag hoppas verkligen 
det, för det var en bra känsla 
när vi åkte därifrån. Delak-
tighet är så otroligt viktigt, 
att folk får säga vad man 
tycker och vi tar hänsyn till 

det, säger Susanne Kordu-
ner.

Den 19 mars återvänder 
konsulter från SPK Värm-
land till Edsleskogs skola 
för att dela med sig av sina 
förslag baserade på vad orts-
borna sade under torsdags-
kvällens möte.

Likartade bygdemöten 
kommer senare att hållas i 

Fengersfors och Tösse. Till 
Fengersfors Folkets hus väl-
komnas även personer från 
Fröskog den 2 respektive 23 
april, medan mötena i Tösse 
IF:s lokaler den 28 april res-
pektive 14 maj vänder sig 
till både folk från orten och 
Ånimskog.

Andreas Dagström

Åmåls kommun arbetar 
med en ny översiktsplan. 
Som ett led i detta får 
småorternas invånare 
säga sitt om hur de vill att 
deras respektive hem-
bygder ska utvecklas. 
Första mötet hölls under 
torsdagskvällen och 
vände sig till personer 
från Edsleskog och Mo.

EDSLESKOG. Ett 30-tal personer bollade idéer runt borden

Möten för landsbygdsutveckling

Ett 30-tal personer samlades på torsdagskvällen för att 
bolla idéer om hur Edsleskog och Mo-Berga kan utvecklas. 

 FOTO: SUSANNE KORDUNER, ÅMÅLS KOMMUN 

NOTERAT.
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n  Två mobiler
n  Dela på 15 GB surf/mån
n  Surfa i 80 länder

per mån i 24 mån med 3Surfa 15GB & 1 st 3Extra  
användare. Minsta totalkostnad 12 202 kr.

Huawei Y6 32GB 
& Huawei Nova 5T 128GB

498:-

Fler smarta val på tre.se, i din 3Butik och på 020-33 33 33
Akt. avg. 250 kr. Erbj gäller för privatpersoner t o m 22/3 2020 med reservation för slutförsäljning. I abonnemanget 3Surfa15GB ingår 15 GB data/mån, samt samtal, SMS och MMS inom EU/EES (dock inte från Sverige till utlandet, samt betal- och satellitsamtal/- SMS). 
Avtal om 3Extra Användare förutsätter att kund också betalar för minst ett 3Surfa OBG, 3Surfa 50GB, 3Surfa 15GB eller 3Surfa 5GB till ordinarie pris. Med 3Världen surfar du till samma pris som i Sverige upp till ditt abonnemangs datakvot (max 15 GB), vid tillfällig 
vistelse i länder som ingår i 3Världen. I 3Världen dras musiksurf från din datamängd. Huawei Nova 5T 64GB 50 kr/mån med 3Surfa 15GB 299 kr/mån, totalt 349 kr/mån i 24 mån. Huawei Y6 32GB 50 kr/mån med 3Extra användare 99 kr/mån, totalt 149 kr/mån i 24 mån. 
Vi reserverar oss för ev tryckfel. För mer information och fullständiga villkor, se tre.se

Samla 
familjen!
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NYHETER

Många unga hbtq-
personer känner sig 
otrygga. I Sverige finns 
det 50 platser där hbtq- 
personer kan träffas 
och hänga. Men 29 av 
dem finns i storstäder- 

na. På landsbygden 
finns det inte så många 
platser. Myndigheten 
för ungdoms- och civil-
samhällesfrågor säger 
att det måste satsas mer 
på trygga platser.

Cornelia, Henry, Maja, 
Noa, Olle, Regina och 
Tim kommer alla få en 
namnsdag 2022. Det 
är en grupp människor 
som heter Namn-
längdskommittén 

som bestämmer över 
namnsdagarna. I den 
nya namnlängden 
finns 627 namn, 307 
kvinnonamn och 320 
mansnamn. Inga namn 
kommer att tas bort.

Få mötesplatser för 
hbtq-personer på landet

Sju nya namnsdagar
i kalendern till år 2022

VAD HAR HÄNT DEN HÄR VECKAN?

1. Vilken myndighet 
vill satsa mer på 
mötesplatser för 
hbtq-personer?
1. Myndigheten för 
ungdoms- och civil-

samhällesfrågor
X. Myndigheten för 
tillgängliga medier
2. Folkhälsomyndig-
heten

2. Vilket namn har 
redan en namnsdag?
1. Olle 
X. Maja
2. Erik

3. Vad är ett annat 
ord för att plugga på 
distans?
1.Distansutbildning
X. Onlineskola
2. Fjärrundervisning

LÄTTLÄST

Barn blir lyckligare 
av naturen
På ett universitet i Mexiko
gjorde några forskare en undersökning.
De undersökte hur barn mår
om de har mer kontakt med naturen.
 
De kom fram till att barn bli lyckligare
av att vara i naturen.
De blir också bättre på att ta ansvar 
för miljön.

Forskarna säger att 
människor tar bättre ansvar för naturen
om de har nära kontakt med den.

På Minibladets webb finns alla nyheter 
i en lättläst och en medelsvår version. 
Du kan även lyssna på texterna.

Barn blir lyckligare av naturen
En ny studie visar att 
barn som har kontakt 
med naturen är lyckli-
gare än barn som inte 
har det.

På Sonora institute of  

technology i Mexiko 
har forskare gjort en 
studie för att se hur 
barn kan börja tänka 
mer hållbart. 

Studien visade att 
barn som hade kontakt 

med naturen tänkte mer 
hållbart och miljövän-
ligt. Dessutom så kände 
sig barnen lyckligare än 
de som inte hade någon 
kontakt med naturen.

Forskarna säger också 

att människor som inte 
har någon kontakt med 
naturen ofta bidrar till 
att förstöra den.

Finn fem fel
Hitta det som saknas i bilden till höger.

Korsord
Vilket ord bildar de gröna rutorna?

Fundera
 och diskutera!
1. Hur ofta är du 
ute i naturen?

2. Har du någon 
favoritplats i naturen?  

3. Vad brukar du 
bli glad av?

Du hittar svaren 
här på sidan eller 
i nyheterna på  
MiniBladets webb.

MINJA OCH MINO

FO
TO

: PIXABAY

ILLUSTRATIONER OCH KORSORD: CATHRINE FREDRIKSSON

ILLUSTRATION: PIXABAY

ILLU
STRATIO

N
: PIXABAY

i samarbete med
Du hittar ännu fler nyheter 
på ...se/minibladet

nwt.se
Mer skoj och nyheter på nwt.se/minibladet
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MÅNADENS KÄNDIS

NATIONELLA SPONSORER

Sten K
STIFTELSE
J O H N S O N S

Vill du stödja barns läs- och språkutveckling? Bli MiniBladets 
samarbetspartner! Läs mer på minibladet.se på vuxensidan.

FÖR VUXNA

REPORTERSKOLAN

Kändisfrågan
Har du något  
favoritplagg?

Tina, 9

Emma

Min Star 
Wars-tröja.

Emma Örtlund från 
Gislaved hade en dröm 
om att bli fotomodell. 
Nu är hon det. Vi får föl-
ja hennes resa i filmen 
Catwalk – från Glada 
Hudik till New York.

Hur bestämde du dig 
för att följa din dröm?

– Jag har en lindrig 
funktionsnedsättning 
och blev mobbad i sko-
lan. Jag ville visa mob-
barna att jag är en jät-
tefin och helt fantastisk 

tjej. Därför skrev jag ett 
brev till Pär Johansson 
på Glada Hudik-teatern. 
Jag ville också vara med 
och glänsa.

Vad är det roligaste 
med att vara modell?

– Jag tycker det är 
kul att bli fotograferad, 
sminkad och hårstajlad. 

Av: Gustav Sigala Haggren

Drömmen om  
att bli modell

Emma 
Örtlund

Svara på nästa veckas kändisfråga på webben!

Mina sten- 
tvättade jeans,  

min rosa skinnjacka 
och min rosa kavaj 
från åttiotalet med 

axelvaddar.

Kvinnliga förebilder 
till godnattsagan

Bibliotekarien 
Charlotta Wester-
berg, som arbetar på 
Limhamnsbiblio-
teket i Malmö, tipsar 
om Elena Favillis och 
Francesca Cavallos 
bok Godnattsagor för 
rebelltjejer. 

Det här är en fantastiskt 
fin faktabok, som är 
spännande från början 
till slut!

Varje sida berättar 
om olika intressanta 
kvinnor genom tiderna. 
Kvinnor som modigt 
kämpat sig fram i en 
värld som först och 

främst tillhört männen. 
Läs om läkare, journa-

lister, tatuerare, män-
niskorättsaktivister, 
miljökämpar, sjörövare 
och allt du kan tänka 
dig mellan himmel och 
jord! Dessutom är det 
häftiga bilder till varje 
personporträtt.

Boken passar barn 
från ca 9 år och uppåt.

Godnattsagor för rebelltjejer

BOKTIPS 
FRÅN  

BIBBLAN

l Godnattsagor för rebelltjejer är en bok full av kvinn-
liga förebilder. Här kan du läsa om bland annat Mala-
la Yousafzai, Michelle Obama och Astrid Lindgren. 
Boken har illustrerats av sextio kvinnliga konstnärer 
från jordens alla hörn. 

19-åriga Hanna Ferm 
har gått till final 
i Melodifestivalen 
den 7 mars. Mini-
reportrarna Haima 
och Maryam fick en 
intervju med henne 
inför finalen.

Hur är det att bli 
intervjuad?

– Det är kul, men man 
får ofta samma frågor. 
Särskilt när det är vux-
na som ställer frågorna. 
Men det är ändå jätte-
kul.

Vilken sorts musik 
sjunger du?

– Det är popmusik. 
Kraftfull popmusik där 
man får sjunga ut och 
ha pondus. Jag gillar ju 
att sjunga pop så därför 
sjunger jag pop.

Kan du ge tips på hur 
man kan sjunga lika bra 
som du?

– Man ska sjunga så 
mycket man kan, man 
ska inte vara rädd. Man 
kan sjunga i duschen 
eller någon annanstans.

Har du en studio som 
du spelar in i?

– Nej. Jag har ingen 
egen, men jag brukar 
vara i olika studior, 
framför allt i Stock-
holm.

Hur är det att vara 
med i Mello?

– Jättekul! Speciellt 
när publiken kommer. 
Det är då man får all 
energi. Då är det helt 
magiskt.

Är du nervös när du 
står på scen?

– Inte så jättemycket. 
På scen försöker jag 
njuta och ha kul. Men 
precis innan jag ska gå 
ut på scen är jag jätte-
nervös.

Berätta en sak som 

du aldrig berättat för 
någon!

– När jag gick i trean 
så var jag kär i någon 
och min lillebror sa det 
till honom i matsalen. 
Det var jättepinsamt 
och jag började gråta.

Hur gör du innan du 
ska på scen?

– Först pratar jag med 
olika människor så att 
jag vet vad jag måste 
göra. Sedan måste jag 
gå in i min egen bubbla 
så jag kan fokusera och 
säga till mig själv: ”Gå 
ut och ha kul nu”.

Vad kommer du göra 
om du vinner Melodi-
festivalen?

– Först kommer jag 
bli överlycklig och 
sedan kommer jag göra 
mitt bästa i Eurovision.

Hur känns det att gå 
vidare till final?

– Det kändes helt 

fantastiskt. Jag var inte 
beredd på att de skulle 
ropa upp mitt namn.

Vilka intressen har du?
– Musiken är mitt 

största intresse och det 
kommer den alltid att 
vara. Nu har den blivit 
mitt jobb. Jag har också 
gått på fotboll och sim-
ning, men musiken har 
tagit över allt.

Lyssnar du på din egen 
musik?

– Jag lyssnar mycket 
på mina egna låtar in-
nan de släpps. För att se 
så allt låter som jag vill.

Vilken typ av musik 
lyssnar du annars på?

– Jag lyssnar på mån-
ga olika stilar men just 
nu lyssnar jag mest på 
glad och dansig musik.

Text: Minireportrarna 
Haima Ehtisham och 
Maryam Akbarzada

Hanna Ferm i Mello-final
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Minireportrarna Haima och Maryam intervjuar Hanna Ferm.
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DAGENS NAMN

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 Camilla Läckberg

Ragnar var beräknad just 
den 26 februari och det ver-
kade han vara fullt medve-
ten om redan i magen. Ett 
kejsarsnitt var planerat, men 
värkarna hann kicka i gång 
på morgonen ändå.

– När vi hade skrivits in på 
mottagningen och bytt klä-
der så hade värkarna blivit så 
starka att jag fick värkstop-
pande medicin. Han kände 
tydligen på sig att det var 
dags att komma ut! säger 
Cornelia Axelsson.

Efter det gick allt snabbt 
och smidigt.

– Det var en toppenbra 
upplevelse på alla sätt.

De kom in i operationssa-
len 10.15 och fick ryggbedöv-
ning och bara en halvtimme 
senare, 10.45, fick Ragnar se 
världen utanför magen för 
första gången.

– När vi hörde hans lilla 
gallskrik från andra sidan 
skynket började vi båda stor-
gråta. Det var en sjuk känsla 
att höra sitt barns röst för 
första gången.

Rörda över engagemang
Efter några minuter, när na-
velsträngen klippts, fick för-
äldrar och bebis ta en första 
titt på varandra.

– Det första Elsa sa var 
”men herregud lille vän – du 
är ju ginger!”. Vi trodde inte 
att han kunde bli rödhårig 
eftersom vi hört att rödhå-
riga donatorer är relativt 
ovanliga och därför sparas 
till par där den ickebärande 
föräldern är rödhårig.

Hur spenderade ni det 
första dygnet tillsam-
mans?

– Efter förlossningen spen-
derade vi två dygn på BB 
och eftersom Ragnar var så 
lugn och tillfreds så kunde vi 
verkligen njuta av de där för-
sta dygnen. Allt har känts så 
enkelt och självklart redan 
från start och vi är så tack-
samma för att vi fått må så 
bra alla tre!

Nu när ni är hemma – hur 
känns det? Vad gör ni om 
dagarna?

– Vi lever vårt bästa liv nu. 
Njuter av att vara hemma 
tillsammans med Ragnar 
och att få vara en familj 
ihop. Vi har träffat mycket 
vänner och varit ute på en 
hel del grejer tillsammans 
redan första veckan. Vi pas-
sar på medan vi mår så bra 
och Ragnar är så okomplice-
rad att ha med sig på saker. 
Vi är liksom beredda på att 
det kan vända när som helst. 
Vi hade ju förberett oss på 
skrik dygnet runt.

Hur har Ragnar tagits 
emot av era lyssnare och 
följare?

– Responsen från följare 
och lyssnare har varit otro-
lig! Först nu förstår vi hur 
många det är som varit en-

gagerade i den här resan. Det 
har liksom blivit konkret i 
form av meddelanden och 
kommentarer med grattis 
och hejarop. Om han bara 
visste vilken efterlängtad 
unge han är, och hur många 
kompisar han redan har i 
cyberspace! Det är så coolt 
att tänka på, och vi är galet 
rörda över engagemanget!

Ida Myrin

KARLSTAD. Poddparet har äntligen fått en tredje familjemedlem

Hundratals har följt re-
san som Cornelia Axels-
son, från Karlstad, och 
Elsa Swärd Brattström 
har gjort från barntankar 
till graviditet. Under ett 
år har de delat med sig av 
sitt liv i både podcasten 
Elsa och Cornelia gör 
barn och på sociala me-
dier. Och på förmiddagen 
den 26 februari kom han 
äntligen, Ragnar, efter-
längtad av både föräld-
rar och följare.

”Vi lever vårt 
bästa liv”

Både Cornelia Axelsson och 
Elsa Swärd Brattström var 
förvånade över att deras 
son var rödhårig.

Föräldrarna beskriver förlossningen som en ”toppenbra 
upplevelse”.

Den 26 februari blev familjen Axelsson/Swärd Brattström med ännu en person – Ragnar. FOTO: PRIVAT 
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Johan Wennermark har allt-
sedan barnsben varit intres-
serad av att baka. Vid tio års 
ålder åkte han runt i småor-
terna mellan Karlshamn och 
Ronneby och sålde frallor 
samt andra bakverk. Sats-
ningen blev en succé. I dag 
studerar Johan till civilin-
genjör vid Karlstads univer-
sitet och i den utbildningen 
talar man en hel del om en-
treprenörskap.

– Det gjorde att jag kom 
att tänka på min satsning 
därnere i Blekinge. Varför 
inte överföra min modell 
till Karlstad och varje lör-
dag- och söndagsmorgon 
erbjuda hushållen frallor, 
kanske andra bakverk, lite 
juicer och varför inte ta med 
en tidning. Lite lyxigt ska det 
väl vara under helgerna, sä-
ger Johan Wennermark. 

Sagt som gjort. Han och 
sambon Vilma Persson åkte 
runt i Karlstad och delade ut 
600 flygblad.

– Det var vår första mark-
nadsundersökning. Det vi-
sade sig att Karlstadsborna 
var mycket intresserade av 
den nya produkten. Gen-
svaret var långt utöver vad 
vi hade hoppats på. I princip 
betydde det klartecken för 
projektet, företaget Helg-
frallan och produkten.

Förhandlingar
Nu kommer inte Johan och 
Vilma att baka på egen hand. 
De kommer att lägga ut job-
bet på ett eller flera kända 
bagerier i Karlstadsregio-
nen.

– Vi har tagit de första kon-
takterna och de flesta är po-
sitiva. Vi är just nu inne i rätt 
heta diskussioner. Om några 
veckor ska allt vara klart. Nå-
gon gång under april månad 
kommer Karlstadsborna, 
som visat intresse för sats-
ningen, att få sina första 
helgfrallor och en del annat 
som rent logistiskt kan han-
teras av företaget.

Nu är det ju så att en del 
vill ha vitt bröd. Andra vill 
ha rågbröd eller någon an-
nan mjölblandning i frallor-
na.

– Vi kommer att fixa det 
som kunderna vill ha.  Det 
kommer att finnas en lång 
rad alternativ.

Starten för Helgfrallan 
sker i västra delarna av Karl-

stad, men det är meningen 
att företaget framöver ska 
täcka in större delen av sta-
den.

Men hur ska man beställa 
varorna av Helgfrallan?

– Vi kommer strax innan 
start att gå ut i lokala me-
dier, sociala medier och vi 
kommer också att på något 
sätt ha en hemsida på nätet.

Cyklar till kunderna
Hur blir det då med 
transporterna ut till 
kunderna och vilka priser 
handlar det om?

– Vi kommer så långt det är 
möjligt att jobba miljömäs-
sigt och främst använda oss 
av cyklar. Jag säger vi efter-
som vi kommer att behöva 
ha hjälp av andra ungdomar 

att få ut produkterna. An-
nars kan vi inte hålla tiderna 
på helgerna. När det gäller 
priserna kommer ingen bli 
utfattig. Vår plan är att verk-
samheten ska gå ihop och 
bara ge oss en liten vinst.

Kunderna får välja på två 
tidsperioder på helgerna, 
07–08 eller 09–10.

– Vi börjar på det sättet. 
Sedan får vi se hur allt fung-
erar. 

I dag är Johan 23 år.
– Klart att bröd kanske inte 

är grejen som en blivande 
civilingenjör kommer att 
ägna sig åt, men det är själva 
innovationen och entrepre-
nörskapet som jag vill prova 
fullt ut. Det kunde lika gärna 
ha blivit någon annan pro-
dukt, men jag minns vilken 
succé det blev med frallorna 
därnere i Blekinge.

Smart marknadsföring
Johan var också smart när 
han delade ut flygbladen i 
postlådorna, ”Hej, släng mig 
inte, jag är inte reklam” stod 
det i rubriken. Sedan ut-
vecklade han satsningen och 
de som svarade fick scanna 
en QR-kod med sin smarta 
mobiltelefon. ”Detta är din 
chans att påverka och få din 
lyxfrukost till dörren”, skrev 
Johan i flygbladet.

Men nu är det bara 2,5 år 
kvar fram till examen för 
Johan. Vad händer 
sedan, avvecklar du 
företaget?

– Det får vi se. Blir det så bra 
som vi hoppas på, kanske 
någon annan vill ta över.

Enligt Johan är det bara 
fantasin som begränsar vad 
Helgfrallan kan ta med sig ut 
till hushållen på helgerna.

– Det ska bli jättekul att 
dra i gång den här verksam-
heten.

Jonny Ohlsson

Det finns 27 vargar 
i Värmland, Dalarna 
och norra delen av 
Örebro län. Det är 
betydligt fler än de 
flesta trott.

25 centimeter snö 
och kraftig blåst 
vållade kaos i Dals-
land. Flera plogbilar 
kördes sönder i me-
terhöga snödrivor 
och mängder med 
bilar satt fast.

50 år sedan 25 år sedan

I NWT FÖR... DAGENS CITAT

meter lång var den första 
etappen av Åres bergbana 
som nådde Åreskutans östra 
platå och som invigdes 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

SOLEN UPP OCH NER
 Solen Dagens Månen
 Upp/Ned längd Upp/Ned

Treriksröset 6.36 17.03 10.27 11.34 8.10
Höljes 6.53 17.50 10.57 13.58 6.49
Hagfors 6.47 17.47 11.00 14.00 6.38
Karlstad 6.47 17.48 11.01 14.05 6.34
Bengtsfors 6.52 17.54 11.02 14.13 6.37
Smygehuk 6.43 17.53 11.10 14.29 6.10

KARLSTAD. Hushållen får nybakat på helgerna

Nu startar han Helgfrallan

Redan som liten var Johan Wennermark intresserad av att 
baka. Nu ska han förse Karlstadsborna med nybakade 
frallor på helgerna.

Någon gång i april startar Johan företaget Helgfrallan som 
skall förse Karlstadsbor med nybakade frallor på helgerna. 
 FOTO: ANDERS WIKLUND/TT

Om några veckor, på helgdagsmorgnarna, kommer Johan 
Wennermark att åka ut med nybakade frallor till sina kunder 
i Karlstad. FOTO: JONNY OHLSSON

Som liten sålde han fral-
lor på helgerna hemma 
i Blekinge. Nu planerar 
Johan Wennermark att 
förse Karlstadsborna 
med nybakat frukost-
bröd lördagar och sönda-
gar. 

KARLSTAD. Poddparet har äntligen fått en tredje familjemedlem

Den 26 februari blev familjen Axelsson/Swärd Brattström med ännu en person – Ragnar. FOTO: PRIVAT 



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

Familj NWT28 Lördag 7 mars 2020

FÖDELSEDAGAR.

10 år
Ronja Blomquist 
Karlstad
Ronja 
Blomquist 
i Karlstad 
fyllde 10 år 
den 6 mars. 
Hon går 
på Fredri-
celundsskolan. På fritiden 
tränar hon truppgymnas-
tik, spelar piano, sjunger 
i kör, simmar och umgås 
med kompisar. När Ronja 
blir stor vill hon bli hårfri-
sörska.

92 år
Terttu Jonsson
Kristinehamn
Lördagen 
den 7 mars 
fyller Terttu 
Jonsson, 
Kristine-
hamn, 92 
år. Hon är 
född i finska Aitoo och gick 
hushållsskola i Finland. I 
Sverige utbildade hon sig 
till florist vid Östra Grevie 
trädgårdsskola i Skåne. Ge-
nom åren har Terttu arbetat 
som tolk, på dagcenter, 
på invandrarbyrån samt i 
växthusen på Irisdal i Kristi-
nehamn. Hennes intressen 
är skogen, naturen och att 
plocka bär – samt barn, 
barnbarn och barnbarns-
barn.

10 år
Karl-Erik Berg
Karlstad
10 år fyller 
Karl-
Erik Berg 
i Karlstad 
den 7 mars. 
Han går 
på Kvarn-
bergsskolan. Karl-Erik 
spelar fotboll i Sommarro 
IF och innebandy i Karlstad 
IBF. Hans favoritämne i 
skolan är matematik. 

70 år
Solveig Höglund
Karlstad
Solveig 
Höglund, 
Karlstad, 
fyller 70 år 
den 8 mars. 
Hon är född 
i Flen och 
arbetade tidigare vid Karl-
stads kommun, numera är 
hon glad pensionär. Ett av 
många fina minnen genom 
åren var när dottern Helena 
Hell valdes till Värmlands 
lucia. Högtidsdagen, som 
infaller på den internatio-
nella kvinnodagen, firas 
i Stockholm tillsammans 
med döttrarna Helena och 
Linda samt barnbarn. Nästa 
helg firar hon tillsammans 
med vänner och bekanta i 
Karlstad.

80 år
Lennart Bohlin
Kristinehamn
Bibliotekarien Lennart 
Bohlin, Kristinehamn, fyl-
ler 80 år den 8 mars. Han 
är född i Uppsala. Jazz, 
körsång och cykelturer är 
stora intressen. Tidigare var 
han marknadsansvarig för 
Sysslebäcks marknad. 10 år

Dalaa Suidan
Karlstad
Dalaa 
Suidan, 
Karlstad, 
fyller 10 år 
den 8 mars. 
Hon går 
på Haga-
borgsskolan. Dalaa gillar 
att måla, simma och spela 
gitarr. Hon vill bli apote-
kare för att hjälpa andra 
människor.

ÅRSMÖTE. 

ÅRSMÖTE. 

PRO Kronoparken
Birgitta Bjarnolf, ordfö-
rande, Marie Haglund, vice 
ordförande, Kjell-Arne 
Kolthoff, kassör, Kjerstin 
Hidén, sekreterare. Övriga 
ledamöter: Christina Eriks-
son och Ove Axelsson. 
Ersättare: Stefan Malek. 
Medlemsansvarig: Yvonne 
Johansson.

Hörselskadades förening  
i Torsby 
Gunnar Hjerdt Bengtsson, 
ordförande, Mona Berner-
torp Aurén, kassör. Övriga 
ledamöter: Jon Broström, 
Elis Eriksson och Eva Eriks-
son. Suppleanter: Lisbeth 
Boåsen Andersson och 
Bengt Gullström. 

Grava PRO
Sven-Erik Olsson, ord-
förande, Agneta Olsson, 
vice ordförande, Per-Olov 
Nilsson, sekreterare, Göte 
Bäckman, kassör, Lars 
Andrén, studieorganisatör. 
Övriga ledamöter: Barbro 
Johannesson och Per-Gö-
ran Olsson. Ersättare: Rolf 
Johansson, Astrid Jervmo 
och Eva Persson.

SPF Solstad
Karlstad
Eva Monsén, ordförande, 
Siv Wittengård, vice ordfö-
rande, Margit Roth, sekre-
terare, Christina Sundholm, 
kassör, Lena Bergström, 
medlemssekreterare. Supp-
leanter: Monica Wahlberg 
(och KPR-representant), 
Kristina Fredell-Skog.

PRO Kil
Rolf Olausson, ordförande, 
Lennart Persson, vice 
ordförande, Sune Molnberg, 
kassör, Christina Bertilsson, 
sekreterare. Övriga ledamö-
ter: Ulla-Britt Olsson, Ally 
Andersson, Mona Larsson, 
Eva Jansson, Björn Mattias-
son och Cathrin Wadell.

DÖDSFALL. 

Alice ”Lisa” Kihlström
Liljedal
Alice ”Lisa” Kihlström, Lil-
jedal, har avlidit i en ålder 
av 94 år. Sörjande är son, 
samt dotter med familj.

Anna Eberhardsson
Ölme
Anna Eberhardsson, Ölme, 
har avlidit i en ålder av 97 
år. Hennes närmaste är 
syskon med familjer.

Anna Lisa Resare
Nykroppa
Anna Lisa Resare, Ny-
kroppa, somnade stilla in 
den 4 mars i en ålder av 
94 år. Närmast sörjande är 
döttrarna med familjer.

Hugo Helgesson
Sillerud
I en ålder av nära 90 år 
avled på söndagen Hugo 
Helgesson, Byn, Sillerud. 
Hans närmaste sörjande är 
Johan och Marielle.

Vivian Hertzberg
Sunne
Vivian Hertzberg, född och 
uppvuxen i Rådom, Torsby, 
har stilla insomnat i en 
ålder av 83 år. 

Hon bosatte sig i Sunne 
i mitten av 1960-talet till-
sammans med maken och 
har under sin yrkesverk-
samma del av livet arbetat 
som sjuksköterska i Torsby 
och Sunne. 

Vivian hade ett varmt 
hjärta för sin familj, hon äg-
nade sig gärna åt hemslöjd 
av olika slag på sin fritid. 
Ett annat intresse för henne 
var sommarstugan i Östra 
Ämtervik.

 Närmast anhöriga är ma-
ken Erik, barnen Thomas, 
Eva och Lena med familjer. 

Thomas Esping
Kristinehamn 
I en ålder av 69 år har Tho-
mas Esping, Kristinehamn, 
hastigt avlidit. Närmast 
anhörig är sonen.

Karin Jonsson
Östra Ämtervik
Karin Jonsson, Sandvi-
ken, Östra Ämtervik, har 
avlidit i en ålder av 78 år. 
Närmast sörjande är Göran, 
barnen Åke och Elisabeth 
med  familjer samt brodern 
Sven.

Ingeborg ”Inga” Andersson
Skåre
Ingeborg ”Inga” Anders-
son, Skåre, har avlidit i en 
ålder av 90 år. Hon sörjes 
närmast av make och barn 
med familjer samt syskon 
med familjer.

Birgit Lorentzon
Lungsund 
Birgit Lorentzon, Lung-
sund, somnade stilla in 
den 5 mars i en ålder av 
98 år. Närmast sörjande 
är  döttrarna Christina och 
Gunilla, barnbarn och barn-
barnsbarn samt brodern 
Ralph.

Kerstin Österberg
Ulvsby, Karlstad 
Kerstin Österberg, Ulvsby, 
Karlstad, har i en ålder av 
74 år avlidit. Hennes när-
maste är make och döttrar 
med familjer.

Eric Sandving
Munkfors
Eric Sandving, Munkfors, 
har stilla somnat in i en 
ålder av 98 år. Närmast sör-
jande är söner med familjer.

Gun Svennehed
Svanskog
Gun Svennehed, Svanskog, 
har avlidit i en ålder av 81 
år. Hennes närmaste är 
make och son med familj.

Tommy Larsson
Sunne
Tommy Larsson, Sunne, 
har avlidit den 5 mars i en 
ålder av 78 år. Närmast 
sörjande är barnen med 
familjer, övrig släkt och 
vänner.

– Det här är ju en riktig tradi-
tion, det brukar alltid komma 
ganska mycket folk, säger 
Anders Ekelund Carlsson, 
präst inom Filipstads för-
samling, samtidigt som han 
hälsar lunchgästerna som en 

efter en anländer till försam-
lingshemmet välkomna.

Under tiden pågår de sista 
förberedelserna i köket - här 
är det de vana husmödrarna 
Gunnel Persson och Ann 
Gustavsson som huserar. 
Smörgåsar ligger upplagda 
i brödkorgar medan ostski-
vor prydligt radats upp på 
fat och den stora soppgrytan 
sjuder på spisen.

– Vi har vanan inne kan 
man säga! konstaterar de.

Eleverna tar ton
Innan lunchen serveras 
stundar dock underhållning. 

Ljudnivån höjs och lokalen 
fylls med liv och glädje när 
elever från Nordmarks skola 
anländer.

– Det är alltid lika upp-
skattat när ni kommer och 
 underhåller, förmedlar 
 Anders Ekelund Carlsson 
innan föreställningen drar 
igång.

Först ut är klass F-1. De 
visar publiken sin skicklig-
het genom att handklappa 
tre takter samtidigt. Num-
ret avslutas sedan med sång 
till klassiska We will rock 
you. 

När det blivit de äldre 

elevernas tur är det sång 
som bjuds – först Sven-
Ingvars-klassikern Två 
mörka ögon, följt av Ted 
 Gärdestads Satellit. Upp-
trädandet rundas sedan 
av med Luffarvisan innan 
samtliga elever tillsam-
mans framför national-
sången för de applåderande 
åskådarna.

Emely Wallo Bergare
0590-79 15 59
emely.wallo@
filipstadstidning.se

NORDMARK. Byskolans elever stod för underhållningen

Sopplunch med sång
När Filipstads församling 
bjuder in till sopplunch 
i församlingshemmet i 
Nordmark, är det tradi-
tion att byskolans elever 
står för underhållningen. 
I år bestod repertoaren 
av välkända, svenska 
sånger och handklapp i 
tretakt.

När det vankas sopplunch i församlingshemmet i Nordmark är det tradition att skolans elever underhåller. Efteråt belönas 
de med glass för sin insats.  FOTO: EMELY WALLO BERGARE
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ÅRSMÖTE. 

Föreningen Norden i 
Torsby
Anita Vannevik, ordfö-
rande, Arne Vannevik, vice 
ordförande och sekreterare, 
Gertrude Kindberg, kassör. 
Övriga ledamöter: Berit 
Myrvold, Ragnhild Åberg, 
Gunilla Lövenhamn Olaus-
son och Berit Juhl. Ersät-
tare: Sonja Amneteg och 
Bengt Berg.

SPF Fröding
Kerstin Erlandsson, ord-
förande, Gunilla Jornert, 
sekreterare, Elisabeth 
Stemne, kassör, Anita 
Bureström, medlemssekre-
terare. Övriga ledamöter: 
Margareta Broman, Ingvar 
Ingvarsson och Lennart 
Mossberg. Suppleant: Bar-
bro Barkman.

Frivilliga 
Radioorganisationen 
FRO Värmland
Per Ekblom, ordförande, 
Björn Henningsson, vice 
ordförande, Olle Kan-
dell, sekreterare, Thore 
Granlund, kassör. Övriga 
ledamöter: Thomas Lönn, 
Rolf Tjäder, Bernt-Ove 
Söderman och Ulf Persson. 
Ersättare: Jan-Åke Her-
bertsson.

SPF Seniorerna Tingvalla
Monica Hilding, ordfö-
rande, Ulf Nyängs, vice 
ordförande, Karin Tibell, 
sekreterare, Ewa Rydmark, 
kassör. Övriga ledamöter: 
Sten Blomberg, Inger Enst-
son och Jan Söderholm.

Vår kära

Karin
Bergström

* 25/1 1927
har i dag lämnat oss

efter ett långt och rikt liv
och flyttat till sitt
himmelska hem.

Molkom den 6/2 2020

Eva-Lena och Stig

Anders och Maud

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner
Equmeniakyrkan i Molkom

Herren är min herde,
mig skall intet fattas,

han låter mig vila
på gröna ängar,

han för mig till vatten
där jag finner ro

Psalt. 23:1-2

Begravningsgudstjänsten
har ägt rum i kretsen av

de närmaste.
www.rolandandersson.se

Våran

Ingalill
Carlsson

* 20/10 1937
har i dag stilla insomnat.

Karlstad den 28/2 2020

Maylis och Jan-Åke

Eva-Lena och Stefan
med familj

Anki med familj
Hasse med familj

Släkt och vänner

När Dina steg har tystnat
finns ändå ekot kvar

När Dina ögon slocknat
vi alla minnen har

Vi spar dem i våra hjärtan
tar fram dem då och då

Så kommer Du för alltid
att vara här ändå

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Östra Fågel-

viks kyrka fredagen den
27/3 kl. 14.00. Akten

avslutas i kyrkan.
www.rolandandersson.se

V  edakslä rå

A etten  
J  nossnö
* 17 j ilu  1 769   

h  sso tanmäl ra
i  .dankas hco gros rots 

K li  20 f iraurbe  2  020
L  nellE ,asi

M amma   hco P  appa
S ennasu   hco M  leaki

A  ailuJ ,ann
F kirder   hco N  aylata

N  aniloki

Ä  dankaS - daksl

B i mur regä negninvarge  
S  nakryksdurenna

f nesterk i sram 02 gader  
a anräg dötS .nejlimaf v  
B   aiv nednofrecnacnra
t  relle 0219022-450 .le
A  .adissennim setten

S  es.sunof.rodissennim e

Vår käre

Bo Olsson
* 8 mars 1938

har lämnat oss, övrig släkt
och vänner i stor sorg 

och saknad.

Sysslebäck 
24 februari 2020

Tord och Anna-Karin

Sandra och Per
Gustav, Elin

Sara och Björn
Adrian, Nellie, Loui

Varmt var Ditt hjärta
Och glatt Ditt sinne

Ljust och soligt
Lyser Ditt minne

Begravningen äger rum i
Dalby kyrka fredagen den

13 mars kl. 15.00. 
Akten avslutas i kyrkan.

DÖDA.

V  aräk rå

A dirts  
H  namgö
* 22 f iraurbe  1 729   

h  sso tanmäl ra
i  .dankas hco gros rots 

K datslra  24 f iraurbe  2  020
E  av

S  retsy
S  nrabnoksy

D  sso nårfi råg u
m  atrob je rä ne
I  raknat aråv 
D  ravk revel u

B i mur regä negninvarge  
K negaderf llepak stesro  

d   .00.21 .lk 3/72 ne
A  .tellepak i satulsva netk
S  es.sunof.rodissennim e

V   rå

O  ev
S  renret

* 23 a itsugu  1 839   
h  .tanmosni allits gadi ra

G grobetö  5 j irauna  2  020
U fl   hco P  ai
m  jlimaf de

M nitra   dem f  jlima
V  rennä

S  nedöd mok allits å
d  näv ne mos mok ne

D  nednah i giD got ne
o  .meh giD edröf hc

B mur regä negninvarge  
N  akryk sdurellU erde

f  .sram 72 gader
I  .etsamrän ed va nesterk 

T åp anräg knä  
C aiv nednofrecna  

m  es.sunof.rodissenni

Lillebror
Alice har blivit stora-
syster till en 52 cm lång 
och 4015 gr LINUS. 
Lisa Myreback och 
Kenneth Dunder

Han föddes 200214 
Karlstad

Välkommen Walter!
Den 4/11-19 föddes vår 
älskade WALTER, 
Wilmas lillebror, vår son!
Christian Nilsson och 
Malin Sjögren

Karlstad

Välkommen älskade MILOU! 
Den 3/2 föddes vår efter-
längtade dotter och lillasyster 
på Karlstad sjukhus. Tack till 
alla som hjälpt oss på vägen!
Helena Skoglund och Daniel 
Kjellberg

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

Välkommen vår dotter, äntligen 
är lillasyster LOVA här. Född 
den 13 januari. Tusen tack till 
avdelning 11 och operation. 
Susanne, Stefan och storasyster 
Lillie Styffe.

Wilmer Wiberg 7 år
Stort grattis älskade Wilmer 
som fyller 7 år imorgon 8/3. 
Hipp, hipp, hurra! Grattis-
kramar från Tindra, Noah, 
mamma och pappa.

Elin Karlsson
Imorgon 8/3 fyller vårt goa 
barnbarn Elin 9 år. Massor 
med grattiskramar från 
mormor och morfar!

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

Sophia Menchini 9 år
Idag fyller vår älskade 
Sophia 9 år. Stort grattis 
och massor av kramar från 
hela familjen!

GRATTIS.

Samuel Berg
Grattis vår goding Samuel 
på din 2-årsdag. Önskar 
mamma och pappa.

Hipp, hipp, hurra
Grattis Julia, som fyllde 1 år 
den 4/3. Kram från mormor 
och morfar.

Likagods Isabel 7 år!
Stort grattis på din födel-
sedag! Varma kramar från 
Nellie, Novalie, Aron, Roy, 
Johan, Fia, Daniel, Hanna, 
Folke, morfar och mormor.

Caspian 10 år!
Idag vill vi gratta vår älskade 
Caspian som fyller 10 år 
den 8/3. Från Meia, Frans, 
Loui och Milou, mamma 
och Daniel, pappa och Jenny.

FÖDDA.

GRATTIS.

Du vet 
väl att...
Enklast lämnar du 
din grattisannons 
via nwt.se
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Vår älskade Pappa,
Farfar, Morfar och Svärfar

Göran
Luthander

* 3 maj 1945
har lämnat oss, syskon,
övrig släkt och vänner i

stor sorg och saknad

Årjäng 29 februari 2020

Henrik och Eleonor

Malvina, Olivia, Wilmer
Stefan och Sandra

Tyra, Tristan
Katrin och Ernst

Elvira, Svea

Stilla, så stilla gick solen ner
Slut är den långa

arbetsdagen
Strålande ögat ej mer mot

oss ler
Hjälpande handen ej räckes

mer
Det ljusa och vackra

förbliver

Vår älskade

Göran
Luthander

* 3 maj 1945
har lämnat oss i stor sorg

och saknad

Årjäng 29 februari 2020

EVA

Malin

Liam
Fredrik och Jocelyn

Felix, Axel
Stephanie och Daniel

Anton, Hugo, Ida

Gråt ej för att jag är borta
gläds för att jag har funnits

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Silbodals

kyrka fredagen den 13/3
kl. 11.00. Akten avslutas i

kyrkan. 
Tänk på Cancerfonden 

pg. 90 19 86-0.
www.åbeg.se

V  appaP edakslä rå
S  rafroM hco rafraF ,rafräv

J nho  
M  nossunga

* 18 j ilu  1 729   
h  tanmosni allits ra

K agokslra  2 m sra  2  020
U fl   hco A  nn
B  netS ,nröj

E   av
A nn   hco H  dlara

L  sraL ,aenni
S tkäl   hco v  rennä

F  nedärt rasus lävra
k  takslä uD restalp gnir

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 älskade

Inger
Syvertsson

* 3/2 1934
har stilla somnat in.

Deje den 29/2 2020

Marithe

Tony

Per och Anette

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Syskon
Övrig släkt och vänner

Du var så trött
svag och matt

Av sjukdom lång och svår
Men nu Du funnit

vilans natt
Så skönt Du sova får

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Nedre Ulle-

ruds kyrka fredagen den
27/3 kl. 11.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund.

Svar om deltagande till
Begravningsbyrån Roland
Andersson tel. 054-101019

senast måndag 23/3.
Stöd gärna Alzheimer-

fonden tel. 054-2209120.
www.rolandandersson.se

Ett stort tack till
personalen på Sörgården

för god omvårdnad.

Vår kära

Edit Hellberg
* 25 december 1931

har lämnat oss 
i sorg och saknad.

Gräsmark 1 mars 2020

Bertil

Ing-Britt och Lennart

Jimmy

Lägg gärna några 
blommor på min grav 
Någon gång om Du 

ändå har vägarna förbi 
Och nynna gärna också 

någon älsklig sång 
till en solig melodi 

Och har du inga blommor 
så kom en stund ändå 

En liten stund att minnas 
och sedan sakta gå

Begravningen äger rum i
Gräsmarks kyrka 

fredagen den 13 mars
kl. 14.00. Efter akten

som avslutas i kyrkan 
inbjudes till minnesstund 

på Prästgårn. Svar om 
deltagande önskas till

Fryksände Begravnings-
byrå tel 0560 - 71896

senast onsdag 11 mars.

Vår kära

Sigrid
Kinander

* 9 juni 1919
har lämnat oss i sorg och

saknad.

Årjäng 1 mars 2020

Rune och Margareta

Ulf och Juta

Joakim, Kristin, Martina
med familjer

Gertrud, Paul

Tåligt och god har
Du levat Din tid

Tacksamt vi önskar Dig,
vila i frid

Begravningsgudstjänsten
äger rum  i Silleruds

kyrka fredagen den 27
mars kl. 14:00. Efter akten
inbjudes till minnesstund
i Sockenstugan. Svar om
deltagande till tel. 0573-
10083 eller www.åbeg.se

senast tisdag 24/3. 

Vårt varma tack till
Hemtjänsten och

Hemsjukvården för god
vård och omsorg.

M  ekaM edakslä ni
v  rafraF ,raF eräk rå

G rannu  
L  lhadnojie

* 18 f iraurbe  1 839   
h  sso tanmäl ra

i  .dankas hco gros rots 

K datslra  29 f iraurbe  2  020
A  IVL

A   niraK ,sredn
P  errei

S tkäl   hco v  rennä

S  or i vo
d  asus rakröjb rä

S  or i vo
d  åts rallat rä

S  or i vo
d  regaf ås los rä

B  ren rakcil
f  .ålb lemmih når

B i mur regä negninvarge  
K negaderf llepak stesro  

d  .00.51 .lk sram 02 ne
E llit sedujbni netka retf  

m   åp dnutssenni
V   .duR alli

S ednagatled mo rav  
ö   sunoF llit saksn

t aiv relle 037651-450 .le  
G ,adissennim srannu  

s  .sram 61 tsane
T -träjH åp anräg knä

L   aiv nednofgnu
t  .0219022-450 .le

S  es.sunof.rodissennim e

Vår kära

Goro
Johansson

* 1 augusti 1953
har lämnat oss i 
sorg och saknad

Arvika
27 februari 2020

Bengt 
Irvi och Daniel

Max, Måns, Martin
Jens och Kristina

Karl, Erik

När mammor dör,
då förlorar man

ett av väderstrecken
Då förlorar man

vartannat andetag
då förlorar man en glänta

När mammor dör,
då växer det sly överallt

Göran Tunström

Begravningen äger rum i 
Korsets Kapell fredagen 

den 13 mars kl. 13.00. 
Efter akten inbjudes 

till minnesstund i
Sockenstugan.

Anmäl deltagande 
till minnesstunden 

senast 11/3.

Anmäl er till minnes-
stunden, lämna en

minnesgåva till Läkare
Utan Gränser eller tänd

ett ljus för Goro på
arvikabegravningsbyra.se

tel. 0570-10121 

Min älskade Make
Vår käre Pappa och Farfar

Sven-Åke
Jansson
* 16 maj 1946

har idag lämnat oss,
broder, svägerskor, 

övrig släkt och vänner 
i stor sorg och saknad.

Eda Glasbruk 
den 1 mars 2020

GUN-BRITT

Christer

Christoffer
Samuel och Thyra
Lars och Anikken

Alexandra, Maja

Stilla, så stilla 
Du käre nu slumrar

Borta från sjukdom och strid
Stor är vår saknad 

men dock vi Dig unnar
Vila i frid

Begravningen äger rum 
i kretsen av de närmaste.

Tänk gärna på
Diabetesfonden.

V  ammaM edakslä rå
o  romrävS hc

L ane  
J  nossnaho

* 2 a lirp  1 539   
h sdit trok ne retfe ra  
s ,sso tanmäl modkuj  
s   ,rejlimaf dem rartsy

ö  rennäv hco tkäls girv
i  .dankas hco gros rots 

S ennu  24 f iraurbe  2  020
A ILENN   hco T  NRÖJBRO

C  notnA ,miK ,eireh
B  leinaD ,rihsa

M  LEAKI

D  sso nårfi råg u
m  atrob je rä ne
I  raknat aråv 
D  ravk revel u

B netsnäjtsdugsgninvarge  
ä akryk ennuS i mur reg  
f  sram 31 ned negader
k netka retfE .00.11 .l  

i ne llit sedujbn  
m ybsvlU åp dnutssenni  

H mo ravS .drågrre  
d llit saksnö ednagatle  

S årybsgninvargeB ennu  
t ned tsanes 07 841-5650 .le  

1 .lesdälk irflaV .sram 0  
T åp anräg knä  
C  .nednofrecna

S  es.sunof.rodissennim e

V  eräk rå

B enraj  
W  mörtslha

* 28 o rebotk  1 149   
h  sso tanmäl ra

i  .dankas hco gros rots 

K datslra  25 f iraurbe  2  020
M  ACINO

T nröjbro   hco A  niraCann
O  kasI ,ell

L  vatsuG ,asivo
B htenneK redor   dem f  jlima

Ö tkäls girv   hco v  rennä

E  vil tmaskrev tt
h  tu tankcols ra
E  dnah gitifl n
h  tanmod ra

D  gadstebra ni
h  tuls ttis ttån ra
O  dnah sduG i hc

D  tanmos u
D  ammäts aräk ni

t  rah tantsy
M  råts trekcav ne
D  ravk ennim tti

B i mur regä negninvarge  
N  akryk sdurellU erde
f   sram 02 ned negader

i  .etsamrän ed va nesterk 
S ,nednofrecnaC anräg döt  

f   aiv saldemrö
t   relle 02 19 022-450 .le
m  es.sunof.rodissenni

Vår älskade 

Ulrika 
Gidlund 

f. Andersson 
* 21 november 1976 
har lämnat oss i stor 

sorg och saknad 
Ytterby 18 februari 2020 

PETER 
Julia 

Mamma och Pappa 
Helena och Michael 

Marianne 
Magnus 
Anette  

 

Ditt varma hjärta har 
slutat slå 

Du allt för tidigt fick 
från oss gå 

Tack för den kärlek Du 
oss givit har 

Ditt vackra ljusa minne 
lever kvar 

 
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Ytterby kyrka 

fredagen den 13 mars 
kl. 14.00. Därefter 

inbjudes till minnesstund 
i församlingshemmet. 
Anmäl deltagande till 

www.begravningstjanst.se 
alt. tel. 0303-14477 

senast den 10 mars. 

DÖDA.

Låt kärleken leva vidare. 
Testamentera till hjärnforskningen.

www.hjarnfonden.se
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V  aräk rå

I ttirB-agn  
S  nosseno

* 9 j inu  1 339   
h  sso tanmäl ra

i  dankas hco gros rots 

S yN ardö  29 f iraurbe  2  020
A atin   hco T  dro
O ell   hco L  ane

K nitsre   hco G  narö
C seal   hco S  ennasu
G narö   hco M  aira

B  nrabnra
B  nrabsnrabnra

S tkäl   hco V  rennä

D allits ne ttan ne mok te  
v  dni

s attört niD tmö etkems mo  
k  dni

L setsålb mos sujl tte moski  
u  t

D ttis ttån rah gadsdanvel ni  
s  tul

T  tknäks sso uD tlla röf kca

B i mur regä negninvarge  
S  akryk yN ardö

f .00.11.lk sram 02 gader  
A .nakryk i satulsva netk  
E llit sedujbni netka retf  
m yN ardöS i dnutssenni  

B mo ravS .drågedgy  
d .let sunoF llit ednagatle  
0  .3/71 tsanes ,02331-335
S  es.sunof.rodissennim e

Vår kära

Rut
Leonardson

* 1/8 1919
har lämnat oss, övrig släkt

och vänner samt
Värmskogs missions-
församling i stor sorg 

och saknad men i ljusaste
minne bevarad.

Värmskog den 25/2 2020

GUNNEL

 LARS

Johan, Erik

med familjer

Oscar, Frida

JANNE

Det väntar
en sommar därborta

ett varmare skönare land
Ja blott några vingeslag korta
sen ser Du den soliga strand

Pappa har räckt ut handen
Mamma har fattat den
På den andra stranden

Mötas de igen

Enligt Ruts egen önskan
kommer begravnings-

gudstjänsten att äga rum 
i kretsen av den 

närmaste familjen. 
Stöd gärna Värmskogs

missionsförsamling 
tel. 070-6442168.

grumsbegravningsbyra.se

Vår älskade Pappa,
Svärfar, Morfar och Farfar

Roger
Andersson

* 27/1 1949
har stilla insomnat

och lämnat oss
i sorg och saknad.

Skattkärr den 28/2 2020

Ehlenor och Mats

Sandra, Sabrina
Jörgen och Ulrika

Wilma, Emil
Jimmy

I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Östra Fågel-

viks kyrka torsdagen den
19/3 kl. 14.00. Akten

avslutas i kyrkan.
www.rolandandersson.se

Vår käre

Ingmar
Karlsson

* 14 juni 1937
har idag lämnat oss, 

övrig släkt och vänner 
i stor sorg och saknad.

Stömne 
26 februari 2020

Marina och Isak

Marianne

Systrar med familjer

Långt bort där
 björkskogen drömmer,

famnad av 
månljus och sol

Skogstjärnen fjärran
 sig gömmer

 blå som en vårblyg viol
 Ständigt jag dit ville ila,

alltid jag där ville bo 
och vid din strand

 finna vila
 smekt av den ljuvliga ro

 Vid ditt tysta vatten,
 vill jag för evigt bli kvar

 och i sommarnatten,
drömma om det som var
 Där i nattens timmar

 tråda små älvor sin dans 
Stilla bland björkarna

glimmar
 junimånens glans

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Stavnäs kyrka

fredagen den 20 mars 
kl. 11:00. Efter akten

inbjudes till en minnes-
stund i Sockenstugan. 

Anmälan till
minnesstunden senast 17

mars, Tänd ett ljus för
Ingmar, eller skänk en

minnesgåva via
arvikabegravningsbyra.se
eller telefon 0570-10121.

Vår kära

Gunnel
Håkansson

* 7/10 1936
har lämnat oss

i stor sorg och saknad.

Karlstad den 21/2 2020

Peter och Kicki

Sandra, Rebecca
Olle och Maria

Övrig släkt och vänner

Sov i ro Du lilla Mor
från all livets smärta

Tack för all Din omsorg stor
ömma modershjärta
Sov i ro från oro all

uti tysta griften
Djupt Ditt minne leva skall

under livets skiften

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Stillhetens ka-
pell fredag 20/3 kl. 11.00.
Akten avslutas i kapellet.
Stöd gärna Hjärt-Lung-
fonden 054-220 91 20.

www.rolandandersson.se

Vår älskade

Tommy
Ekman
Vi saknar Dig

 Leif

Bengt

Jan

Maria

med familjer

Min Älskling
Vår Pappa,

Svärfar, Morfar
och Gammelmorfar

Kjell-Olov
Olsson

* 5/2 1932
har lämnat oss.

I ljust och tacksamt
minne bevarad.

Kil den 2/3 2020

BIRGIT

Eva och Per

Monica

Kerstin

Anna-Karin och Anneli

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner

Du är inte här
men jag kysser Din kind
En kyss som jag sänder

med smekande vind
Öppna ett fönster
ställ det på glänt

Den vind som Du känner
är kyssen jag sänt

Begravningsgudstjänsten
äger rum i St Kils kyrka

fredag 13/3 kl. 11.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Svar om
deltagande till Begrav-

ningsbyrån R. Andersson
054-101019 senast 11/3.
Stöd gärna Hjärt-Lung-
fonden 054-220 91 20.

www.rolandandersson.se

Vår kära

Anna-Lisa
Robertson

* 14/1 1933
har lämnat oss

i sorg och saknad.

Kil den 25/2 2020

RUNE

Kjell-Åke och Ingela

Annelii och Lars

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner

Den dagen jag går
för att ej vända åter

Jag vill att Ni minns mig
precis som jag var
Det blir bara värre,

mina Kära, om Ni gråter
För inget kan ändra

det öde vi har
Den dagen Ni står där
och kanske mig saknar

jag vill att Ni lever
och livslusten har

Mina älskade Kära,
jag vill att Ni vaknar

och lever de dagar,
den tid Ni har kvar

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Marie minne

torsdagen den 19/3
i kretsen av de närmaste.
www.rolandandersson.se

Vår älskade

Tommy
Ekman

* 7 oktober 1966
har hastigt lämnat oss,
övrig släkt och vänner i

stor sorg och saknad

Årjäng 12 februari 2020

SIV

Morgan

Marie och Kristian

Mamma och Pappa

Plötsligt var lyckan
förvandlad av ödet

Allt blev så dystert, 
så mörkt och kallt

Borta är glädjen kärleken,
stödet

Ty Du var vår trygghet, 
vår tröst, vårt allt

Begravningen har ägt
rum.

www.åbeg.se

Vårt varma tack till alla Er
som på olika sätt hedrat

minnet av vår
älskade Tommy vid hans
bortgång och begravning.

 
 

Vår älskade 

Henrik 
Johansson 

* 20 april 1984 
har i stillhet insomnat 

18 februari 2020 
MALIN 

Wilhelm, Albin 
Anna, Barbro 

Jacob med familj 
Övrig släkt och vänner 

 

Vi binder en krans av 
minnen. 

De vackraste vi har. 
Vi vet att de aldrig ska 

vissna. 
Hos oss är Du alltid kvar. 

 
Begravningen äger rum i 

Uppenbarelsekyrkan, 
Hägersten den 13 mars 

kl. 14.00. 
Swisha gärna 

Cancerfondens insamling 
”100% för Henke” 

90 1951 4 meddelandet 
BESEGRA 34202 

(dittnamn). 

Jan Ivarsson
* 3 oktober 1966

� 17 december 2019

Begravningsakten 
har ägt rum i kretsen 

av de närmaste.
widensbegravningsbyra.se

Vår älskade

Gunilla
Kärredal

* 10/4 1940
somnade in lugnt

och fridfullt.

Karlstad den 11/2 2020

SIGVARD

Johan

Elisabeth och Göran

Övrig släkt och vänner

Och nu är lampan släckt,
och nu är natten

tyst och klar,
och nu stå alla
minnen upp
från längst

försvunna dar,
och milda sägner

flyga kring
som strimmor i det blå,

och underbart och
vemodsfullt

och varmt är hjärtat då.
Zacharias Topelius

Begravningsgudstjänsten
har ägt rum i närvaro av

den närmaste släktkretsen.
widensbegravningsbyra.se

V  edakslä rå

R ranga  
H  mörtslle
* 2 s rebmetpe  1 639  

i  srofelläH 
h   ,sso tanmäl ra

s  rennäv hco tkäl
i  .dankas hco gros rots 

K datslra  22 f iraurbe  2  020
 

L  HTEBSI
M   aira

E  suniL ,lim
M sta   hco K  anirata

R  kirE ,sumsa
L sra   hco M  ajira

N  einnA ,aro

T  nestalp rilb mo
i  årv stemmeh 

T  negäv rilb gnu
a  åg masne tt

T  ekam eräk kca
f  ttåg mos rå ed rö

T  raF eräk kca
f  .ttåf iv tlla rö

B i mur regä negninvarge  
S llepak snetehllit  

f   3/72 ned negader
k netka retfE .00.41 .l  

i dnutssennim llit sedujbn  
p mo ravS .duR alliV å  
d llit saksnö ednagatle  
F 03 76 51-450 .let suno  

s   .3/32 ned tsane
S - träjH anräg döt  

L saldemröf ,nednofgnu  
v  .02 19 022-450 .let ai

S  es.sunof.rodissennim e

Vår vän och medarbetare

Tommy Ekman
har hastigt lämnat oss 
i stor sorg och saknad

                           Arbetskamrater 

                           HANZA Elektromekan AB

DÖDA.
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TACK.

Vårt varma tack
till alla Er som på olika 
sätt hedrat minnet av 

vår älskade

Margit

Lundqvist
vid hennes bortgång. 

Ett särskilt tack till
personalen på

Hiernegården för god
omvårdnad.

Sven-Åke och Ann-Gerd

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Vårt varma tack till alla
som hedrat minnet av

vår käre

Matts

Johansson
Forshaga den 7/3 2020

ANNAGRETA

Syskonbarn

V  kcat tmra
t  rah mos alla rE lli

h  aräk råv tarde

I drägegn  
M  nido

v  gnågtrob senneh di
o  .gninvargeb hc

T hco rommolb röf kca  
k  div resnaelodno

h  .råb senne

C anira   hco S  net
T  kirneH ,yno

F  reffotsirhC ,kirder

Varmt och innerligt 
TACK 

för all omtanke, blommor, 
brev, kondoleanser, gåvor 

till minnesfonder och 
telefonsamtal vid 
bortgången av vår 
älskade och finaste 

Gudrun 
Morin 

HANS 
Micke 

Jonas och Magnus 
med familjer 

T  kca
t  rah mos alla lli

h  va tennim tarde

B ylli  J  grebnre
v  gnågtrob snah di
o  .gninvargeb hc

K  ANITSIR

till alla Er som på olika sätt
så fint har hedrat

min älskade

Bror-Inge

"Bror"

Nilsson
vid hans bortgång 

och begravning.

LISA

T  akilo åp mos alla rE lli
s  va tennim edardeh ttä

v  edakslä rå

L naili  
H  dnulga

v  iv lliv ,gnågtrob senneh di
f  .kcat amrav tråv aröfmar

L  TRANNE
I alegn   hco A  eilenn

m  rejlimaf de

V  kcat amrav trå
t akilo åp mos alla re lli  

s råv va tennim tardeh ttä  
k  arä

B  atir
V  dnultse

i senneh dem dnabmas  
b .gninvargeb hco gnågtro  
E ,nilE llit kcat tliksräs tt  
M mos ettenA hco akino  
g sujl negninvargeb edroj  

o  .kirsennim hc

L  airaM ,ellO ,tebsi
m  rejlimaf de

Ett varmt tack till er
som på olika sätt

omsorgsfullt förberedde
begravningsgudstjänst och

minnesstund för

Marianne

Högberg
Vi värdesätter att så många

hedrade mor med sin
närvaro, medverkan, gåvor
till minnesfonder och olika

organisationer samt
blommor. Tack till er alla

och ett speciellt tack vill vi
rikta till Anders på Årjängs

Begravningsbyrå.

Kil 7 mars 2020

Per, Åsa och Mats

med familjer

Vårt varma tack till alla
som hedrat minnet av

vår kära

Margit

Gustafsson
Karlstad den 7/3 2020 

Kjell, Marianne

med familjer

Vårt varma tack 
till alla Er som på olika 

sätt visat oss omtanke och 
hedrat minnet av vår käre 

Robert 
Pedersen 

vid hans bortgång och 
begravning. Tack för 

besök, telefonsamtal, brev 
och blommor till hemmet 

samt för vackra 
blommor vid hans bår och 

gåvor till olika minnes-
fonder. Ett särskilt tack 
till Jarl Eltenius, Urban 
Karlsson och Elin Bryne 
som gjorde begravnings-
gudstjänsten till ett ljust 
och vackert minne. Tack 

även till Zara Karvala 
på begravningsbyrån 

Alfa & Omega för 
all hjälp. 
Kerstin 

Lina, Fredrik, Elin 

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår käre

Lennart

Olsson
vid hans bortgång, vill vi
framföra vårt varma tack.

Forshaga den 7/3 2020

Peter

Daniel

Vårt varma tack till Er alla 
som hedrat minnet 

av vår kära

Britta

Ekelund

Berglund
vid hennes bortgång och

begravning. Tack även för
blommor och gåvor till

olika minnesfonder.

LARS

Raymond

V  kcaT amrav trå
f div ednagatled tasiv rö  

v  edakslä rå

J  nho
P  snossre

b .gninvargeb hco gnågtro  
T ,latmasnofelet alla röf kca  

v llit rommolb arkca  
h råb snah div hco nemme  

s akilo llit rovåg röf tma  
m tliksräs ttE .rednofsenni  
t snaH netnaicfifo llit kca  

H llit hco nossgnimme  
H röf aiM hco anele  
s ,gnås llufsgninmät  

t iN edrojg snammaslli  
a hco tsujl tte llit netk  

v nevä kcaT .ennim trekca  
t lla röf sunoF åp ekÅ lli  

h tgilnäv tte hco pläj  
b  .ednatöme

B  ELLEP ,REGNI ,TIRE
m  rejlimaf de

Till alla Er som tagit del av
vår sorg och saknad samt
på olika sätt hedrat minnet

av vår älskade

Ulf

Norrman
vill vi härmed framföra

vårt varma tack.

ANN-SOFIE

Barnen med familjer

V  kcaT amrav trå
t tardeh rah mos alla lli  

m  eräk råv va tenni

P naröG re  
S  dnuldnart
v hco gnågtrob snah di  
b llit kcaT .gninvarge  

B hco nossravlaH attigri  
A mos rufenreP sredn  

g  llit netka edroj
e  .ennim tnfi tt

E htebasil   dem f  jlima

V  kcat amrav trå
t akilo åp mos rE alla lli  
s  va tennim edardeh ttä

v  aräk rå

I regn  
N  tsivqdro
v  gnågtrob senneh di

o  .gninvargeb hc
F  ,rovågsennim rö

b  .grosmo hco rommol
E  darähsk

2 0202 iraurbef 8     

B nenra   dem f  rejlima

Vår käre

Erland
Olsson

* 1 december 1925
har idag lämnat oss, 

syster i sorg och saknad.

Torsby 
den 25 februari 2020

Lennart och Gun

Tony och Tomas 
med familjer

Gunnel

Marianne och Linda
med familjer

Kent och Jan 
med familjer

Har du nôn skog
i din himmel, du Gud
Te gå i en finen kväll

En tocken där gammel skog,
du vet

mä smörsôpp å kantarell
Gunnar Ehne

Begravningen äger rum i 
Siris kapell fredagen den

20 mars kl. 11.00.
Akten avslutas i kapellet.

fryksändebegravningsbyrå.se

Vår kära

Ulla-Britt
Sjödin
* 20/2 1928

har idag lämnat oss,
i ljust minne bevarad.

Karlstad den 18/2 2020

Lena och Carl-Gustav

Per och Marika
Elanor, Alicia, Oliwer

Anders och Anna
Julia

Karin och Erik
Rakel

Övrig släkt och vänner

Hur skönt att 
stilla somna in
när stunden 

slutligen är inne
Att lämna allt 
med rofyllt sinn

i ljust och 
välbevarat minne

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Korsets kapell

torsdagen den 26/3 
kl. 15.00. Efter akten

inbjudes till minnesstund
på Villa Rud. Svar om
deltagande önskas till

Widéns Begravningsbyrå
tel. 054-10 28 00 senast

tisdagen den 24/3. Stöd
gärna Läkarmissionen,

Hjärnfonden eller
Svenska kyrkans

internationella arbete
ACT tel. 054-220 91 20.

widensbegravningsbyra.se

Vår käre

Bertil
Johansson

* 10/8 1928
har idag lämnat oss,

övrig släkt och vänner.

Karlstad den 28/2 2020

INGRID

Syskonbarn med familjer

Många blev åren
Du vandrade här

Så trogen,
så verksam i tiden

Nu mättad av ålder
förunnat Dig är

Få njuta den eviga friden.

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Korsets kapell

torsdagen den 19/3 
kl. 15.00. Efter akten

inbjudes till minnesstund
på Villa Rud. Svar om
deltagande önskas till

Widéns Begravningsbyrå
tel. 054-102800 senast

tisdagen den 17/3.
widensbegravningsbyra.se

Vår kära

Anna-Lisa
Hurtig

* 3/6 1935
har lämnat oss

i sorg och saknad.

Karlstad den 11/2 2020

Broder  Ingvar

Syskonbarn med familjer
Övrig släkt och vänner

Vi binder en krans
av minnen

De vackraste och finaste
vi har

Vi vet att de aldrig
skall vissna

Hos oss är Du
alltid kvar

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Västerstrands-
kyrkan fredagen den 20/3

kl. 14.00. Efter akten in-
bjudes till minnesstund.

Svar om deltagande
önskas till Begravnings-
byrån Roland Andersson

tel. 054-10 10 19 senast
17/3. Stöd gärna Hjärn-

fonden tel. 054-220 91 20.
www.rolandandersson.se

V  eräk rå

S net  D  nélha
* 12 n rebmevo  1 929   
h  vil tkir tte retfe ra

s  .ni tanmos allit

K datslra  26 f iraurbe  2  020
L kirE-sra   hco R  ynno

m  rejlimaf de

D  ,allits ås remmok ne
d  ,gadoliv ni

M  dem hco dirf de
h  .or gile

B i mur regä negninvarge  
S   ,llepak snetehllit

t .00.41.lk sram 91 gadsro  
A  .tellepak i satulsva netk
S  es.sunof.rodissennim e

TACK.

DÖDA.

MINNESGÅVA
Ring 0200-88 24 00 så hjälper vi dig 

med din gåva till forskningen.
www.hjart-lungfonden.se
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NOTERAT. 

Från NWT:s Facebook
”Jag har nedsatt immunförsvar 

och resistent mot antibiotika så går en 
fin framtid till mötes, inte kul alls.”
Björn Janson, om coronavirusets 
framfart i Värmland

Här i Värmland finns 
det plats, Jimmie!

A
propå J. Åkes-
sons närvaro hos 
utsatta männ-
iskor vid gränsen 
till Turkiet och 

utdelande av flygblad med 
rubriken ”Sverige är fullt” 
vill jag protestera med 
det kraftigaste mot detta 
budskap.

Vi här i Värmland har 
verkligen plats, då det ju 
skrivs i media om att vi 
här borta i utkanten av 
detta underbara land har 
en ”skräpyta” som är... just 
här. 

Hela denna del av jord-
klotet, har sedan jorden 
bildats, invandrats av 

människor från södern. Du 
borde ha läst en bok, ”Min 
europeiska familj” av Karin 
Bojs, så förstår du, att så har 
du själv blivit till (med anor 
i förlängningen) ... men det 
har du glömt eller vill inte 
veta av...

Visst bör vi ha kontroll 
och gemensamma beslut i 

EU om detta svåra problem 
(som egentligen borde lösas 
av inblandade krigsherrar).

Nä, detta är mer sorglig-
heter, än över Corona-vi-
ruset. Finns det vaccin mot 
det ena eller andra?

Hans P

POLITIK. Sverige är inte fullt

Att SD:s partiledare Jimmie Åkesson delat ut flygblad vid den turk-grekiska gränsen och meddelat att ”Sverige är fullt” är 
något insändarskribenterna inte håller med om. FOTO:  SVERIGEDEMOKRATERNA

POLITIK. Du borde ha äran 
att röstas in i politikernas 
Hall of Shame.

Att sprida illasinnade 
rykten om Sverige genom 
att dela ut reklamblad vid 
andra länders gränser om 
bostadsbrist med mera, är 
för mig obegripligt.

Under andra världskriget 
kallades sådana personer 
för femtekolonnare.

Om du nu fortsättnings-
vis vill dela ut reklamblad 
mot immigration, då finns 
det andra politiska ledare 

som säkert skulle uppskatta 
dina tjänster. Varför inte 
kontakta Trump?

Han har säkert jobb åt dig 
vid gränsen till Mexiko.

Eller kanske klättra över 
stängslet mellan Grekland 
och Turkiet och gå i motsatt 
riktning som flyktingarna 
där. Erdogan behöver sä-
kert en pressekreterare för 
baktalande information.

Ingen SD-reklam om 
Sverige tack!

Bäste Jimmie, vad håller du på med?

Har kanske USA:s president Donald Trump nytta av SD:s 
partiledare Jimmie Åkesson, frågar sig insändarförfattaren. 
 FOTO: PABLO MARTINEZ MONSIVAIS

Coronaviruset: ”Vi  
kan inte sluta leva”
Svar till dig ”Orolig”, i NWT 6 mars.
SMITTA. Du skriver att du varit hos en läkare som säger att 
man blir ”väldigt sjuk” av coronaviruset. 

För det första tycker jag att du ska byta läkare. En sån 
läkare som i stort sett skrämmer upp patienter skulle jag 
aldrig gå till. 

Jag anser att vi inte kan sluta leva. Resa till länder som 
ingen avrått oss från anser jag är okej. 

Vad vet vi om mötet i omklädningsrummet, besök i 
trånga utrymmen som exempelvis hiss? 

Givetvis ska vi respektera detta, men inte tappa förstån-
det.
Gunilla Segerman Eriksson, Karlstad

Folk kan visst resa till andra länder, trots coronaviruset. Så 
länge det inte avråds från just de länderna är det okej, anser 
insändarskribenten. FOTO: JOHAN NILSSON /TT

Höj parkerings-
avgiften mer...
TRAFIK. Tänk vad enkelt 
och genialt det var att 
lättare hitta en parkering i 
centrala Karlstad. 

Höjda avgifter!
Är det ingen på Gatukon-

toret som tänkt på att om ni 
höjer ytterligare så blir det 
ännu ”lättare” att hitta en 
plats?
Janne

Gatukontoret i Karlstad kan 
lika gärna höja avgifterna 
ytterligare, menar insändar-
signaturen Janne.  
 FOTO: ANDERS HANSON

Språkpolisen ryter till
SPRÅK. Nysvenska eller Rinkeby?

”Änktligen kom vi till bukt med översvärmningen även 
fast det ejänktligen var fallmskärmrarna några kilometrar 
bort vi skulle ta till vara på och packa ordänktligt.”

Meningen är sammansatt av ord stavade som de lät och 
låter från programledare, reporter och medverkande i 
svenska tv- och radiokanaler, somliga med professorstitel.
Ofrivillige språkpolisen KAK

Hur pratas det ejänktligen? Det frågar sig insändarskriben-
ten KAK. FOTO: FREDRIK SANDBERG / TT

REDAKTÖR: KASPER NORLING
E-POST: INSANDARE@NWT.SE
TELEFON: 054-19 96 12

Insändare
Skriv en insändare!
E-post: insandare@nwt.se
Post: NWT, Box 28, 651 02 Karlstad. 
Märk kuvertet med ”Insändare”
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Ledare
TF REDAKTÖR: PONTUS WESTERHOLM
E-POST: PONTUS.WESTERHOLM@NWT.SE
TELEFON: 054–19 96 27 (KL. 14–16)

BLOGGAT.

LEDARE. 7 mars 2020LEDARE. 7 mars 2020

D
et må komma i 
skuggan av mer  
akuta kriser. Men  
en enighet om  
EU:s klimatstrategi 

behöver komma inom en snar 
framtid. I december beslöt 
samtliga EU-medlemsländer 
förutom Polen om att EU blir 
klimatneutralt till år 2050. 

I onsdags presenterade 
EU-kommissionen ett lagförslag 
för att tvinga länderna till att 
minska sina utsläpp så att 
unionen blir utsläppsneutral om 
trettio år. Att det är hela EU och 
inte var land för sig gör att länder 
som Polen och resten av Visegrad-
länderna med mer fossildriven 
energiproduktion kan nå målet 
senare än länder som Sverige, 
som siktar på en snabbare 
utsläppsminskning.

Att tillåta sådan friåkning kan 
tyckas vara orättvist. Men att 
ekonomin och klimatambitio-
nerna skiljer sig mellan medlems-
länderna kan inte union göra 
mycket åt. Elasticiteten behövs 
för att det ens ska kunna bli en  
lag. Enskilda länder kan behöva 
förlika sig med lagen, men blir 
kritiken för stor kommer den 
istället fortsätta att dras i 

långbänk tills målsättningen inte 
ens går att uppnå.

Som förslaget ser ut kommer 
EU kunna införa mer påtvingade 
ändringar desto närmare 2050 
man kommer. Dessa så kallade 
”delegerade akter” kommer tas 
fram i samråd med vad man kallar 
expertgrupper. Akterna kan i 
efterhand överklagas av minister-
rådet eller EU-parlamentet. 

Beroende på hur den här typen 

av påtvingade ändringar tas fram 
kan det antingen vara en nödvän-
dig ändring i mindre detaljer eller 
tvinga länderna att börja kasta 
skattepengar i sjön. Givet hur 
ineffektiv svensk omställning har 
varit med verkningslösa subven-
tioner och innovationsskadlig 
”grön” lagstiftning kan man 
undra hur väl processen kommer 
skötas av dessa experter och 
tjänstemän. Men en given 

ambitionsnivå är hur som helst ett 
steg i rätt riktning. 

V
iktigt för lagens 
förespråkare är att 
EU ska ses som en 
förebild i klimat-
frågan. Då särskilt 

inför FN-klimatmötet i november 
i år. Och visst är förebilder viktigt, 
men det borde inte grundas på 
vem som har sagt sig ha högst mål 
utan på faktiskt effekt på 
utsläppen. Att ta fram klimatvän-
lig teknik som effektivare grödor 
och mer fossilfri energiproduk-
tion som kärnkraft borde 
prioriteras högre. 

Det långsiktiga målet bör vara 
att omställningen blir ekonomiskt 
attraktiv för utvecklingsländer. 
Fokuserar man istället på förslag 
som att subventionera storstads-
bornas elbils- och cykelköp för att 
minska det personliga avtrycket 
kommer klimatlagen bara bli ett 
fiasko. 

Lagens vaga formuleringar och 
generella mål gör den enkel att 
rösta igenom. Djävulen sitter som 
alltid i detaljerna. Implemente-
ringen kommer bli en hård 
politisk och juridisk strid de 
kommande decennierna. 

 Y Sedan 2018 har en 
föreslagen strategi för 
ett klimatneutralt EU 
till 2050 diskuterats. 
Mitt bland alla ex-
trainsatta möten i 
Bryssel om coronavi-
rus och problem vid 
den turkiska gränsen 
kom vad som skulle 
vara veckans stora 
fråga, en föreslagen 
klimatlag. 

 En kompromissprodukt är knappast upphetsande, men det är EU, 
mycket mer än så kan man faktiskt inte begära. FOTO: VIRGINIA MAYO

Allt hänger på implementeringen

C
OVID-19, även kallat 
Coronaviruset, har 
kommit till Europa. Än 
så länge ett större 
utbrott i norra Italien 

och bekräftade fall runt om i 
resterande Europa, däribland 
Sverige. Det är oroväckande och 
det är av största vikt att lyssna på 
myndigheternas rekommenda-
tioner. Särskilt om man varit i 
några av de drabbade regionerna 
och speciellt eftersom ny 
information ständigt tillkommer. 
EU-kommissionen och Europa-
parlamentet följer situationen 
noggrant och står redo att hjälpa 
drabbade länder. 

EU-kommissionen har begärt 
att medlemsländerna ska se över 
och rapportera in sina bered-
skapsplaner samt sin vårdkapaci-
tet för att ta hand om personer 
smittade av viruset. Koordinering 
mellan medlemsländerna sker 
under något som kallas “cross-
border health threat”, för att 
säkerställa att information sprids 
snabbt mellan medlemsländerna 
och att länderna agerar direkt. 

EU-kommissionen har även 
säkerställt finansiering för en rad 
insatser för att motverka sprid-
ningen av viruset och för framta-
gande av vaccin.

Hanteringen av coronaviruset 

visar med all 
tydlighet 
mervärdet av 
Europasamar-
betet. Det må 
vara så att 
Europas länder 
hade hjälp 
varandra även 
utan medlemskap i EU, men vad 
Europasamarbetet innebär 
konkret är formaliserade rutiner 
för att hjälpa varandra vid 
krissituationer. Civilskyddsmeka-
nismen är det främsta verktyget 
på EU-nivå vid större kriser och 
katastrofer. Sverige har tagit hjälp 
av det flera gånger, nu senast vid 
skogsbränderna 2018 när bland 
annat de polska brandbilarna kom 
till vår undsättning. 

Civilskyddsmekanismen har 
även nu aktiverats för att bistå 
länderna som drabbats av 
coronaviruset. Civilskyddsmeka-
nismen fungerar överlag väl och 
är EU när det fungerar som bäst. 

Just nu håller den på att revideras 
för att stärkas upp ytterligare – 
både finansiellt och kapacitets-
mässigt. Mer ansvar kommer 
också ligga på medlemsländerna 
att rapportera in deras riskhante-
ringsförmåga för att undvika att 
kris- och katastrofsituationer inte 
blir utom kontroll. 

D
en rådande situationen 
visar också på behovet 
av ökat samarbete när 
det gäller forskning. 
Sverige är inom många 

områden världsledande på 
forskning och utveckling, men 
när vi gemensamt kan använda 
resurser på europeisk nivå blir 
utbytet större vad gäller både 
medel och kompetens. 

Att vi även har en myndighet: 
Europeiskt centrum för förebyg-
gande och kontroll av sjukdomar, 
ECDC, är också till stor hjälp. Den 
ger oss möjlighet att följa 
utvecklingen på europeisk nivå 

och såväl medlemsländer som 
EU-kommissionen kan få 
vägledning kring hur de borde 
agera. Länder med en mindre 
välutvecklad infrastruktur kan på 
så sätt få hjälp med både data och 
rekommendationer på insatser. 
Att andra länder bättre behandlar 
utbrotten kommer garanterat att 
gynna även Sverige. 

Kriser av olika slag är ofta svåra 
att förutse och kommer alltid att 
ske. Det är någonting vi bara i 
begränsad utsträckning kan 
kontrollera. Vad vi däremot kan 
kontrollera är hur vi förebygger 
samt agerar och hanterar kriser 
när de väl uppstår. Ordspråket 
ensam är stark kunde inte 
stämma mindre. Det visar dagens 
situation med all önskvärd 
tydlighet. 

SIGNERAT. 

Coronaviruset visar värdet av samarbetet
 Y Det må vara så att Europas länder hade 

hjälp varandra även utan medlemskap i EU, 
men vad Europasamarbetet innebär konkret 
är formaliserade rutiner för att hjälpa varan-
dra vid krissituationer, skriver Jessica Polfjärd.

Direkt från
Europa- 
parlamentet

Jessica Polfjärd
Europaparlamentariker 
(M)

SÄPO OCH VÄRNPLIKTIGA. Gråzonsproblematiken – med krig och 
fred på samma gång – understryker att det inte går att vänta med 
registerkontroller till dess hotbilden verkar mörkna. Ja, i själva  
verket har den ju redan gjort det. Vi är redan i gråzonen. Lägg därtill  
att en gång i tiden var värnplikten verkligen allmän, men numera har  
Sverige – och får även efter kommande tillväxt – ett högteknologiskt 
miniförsvar. Så ja, det är en inskränkning av enskildas integritet – och 
priset för att bevara landets integritet. En del av plikten.

Claes Arvidsson, redaktör, i Säkerhetsrådet på tankesmedjan Frivärld. 
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När Agenda 2030 röstades 
igenom i september 2015 
antogs också 17 globala mål  
för ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar utveck-
ling. I mål 5 åtar sig länderna 
att verka för jämställdhet, 
bland annat genom att stoppa 
barnäktenskap, kvinnlig 
könsstympning och andra 
skadliga traditioner senast år 
2030, skriver företrädare  
för Svenska FN-förbundet. 

F
örenta Nationerna fyller 
75 år under 2020. Det 
uppmärksammas bland 
annat genom en global 
enkät som ger alla 

invånare i FN:s medlemsländer 
möjlighet att ge sin syn på det 
framtida samarbetet i världs-
organisationen. Därefter ska 
världens ledare anta en resolution 
om framtidens FN vid ett möte  
i New York i september.

År 2020 är också ett viktigt år 
för kvinnors rättigheter. I år är  
det 25 år sedan världskonferen-
sen i Peking då världens länder 
enades om en handlingsplan för 
att förverkliga FN:s kvinnokon-
vention. Tjugo år har gått sedan 
FN:s säkerhetsråd antog resolu-
tion 1325 om kvinnors deltagande 
i de fredsprocesser som traditio-
nellt oftast är förbehållna män. 
Som av en händelse fyller också 
FN:s kvinnoorganisation UN 
Women tio år och utvecklingsplanen 

Agenda 2030 antogs för fem år 
sedan.

Alla dessa jämna årtal kan,  
om de används klokt, bidra till 
framsteg. FN-arbetet bygger  
på att medlemmarna samlas 
regelbundet och bekräftar 
tidigare åtaganden och i bästa  
fall gör nya. Mycket talar för att 
de anstränger sig lite extra när det 
är dags för stora möten. 

På senare tid har dessvärre 
flickors och kvinnors rättigheter 
ifrågasatts av religiösa och 

politiska krafter som försöker 
vrida klockan tillbaka. Därför  
går just nu mycket kraft åt att 
försvara de framsteg som har 
gjorts de senaste årtiondena.  

N
är Agenda 2030 
röstades igenom i 
september 2015 antogs 
också 17 globala mål för 
ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt hållbar utveckling.  
I mål 5 åtar sig länderna att verka 
för jämställdhet, bland annat 

genom att stoppa barnäktenskap, 
kvinnlig könsstympning och 
andra skadliga traditioner senast 
år 2030. 

Flera framsteg har gjorts. 
Mödradödligheten har minskat 
och flickor börjar för första 
gången någonsin skolan i lika  
hög utsträckning som pojkar. 
Förekomsten av könsstympning 
och barnäktenskap minskar vilket 
är glädjande och ett resultat av 
bland annat FN:s arbete i utsatta 
områden. Dessvärre sker inte 

förbättringarna tillräckligt 
snabbt. Även andra problem, som 
våld mot kvinnor och underrepre-
sentation i både arbetslivet och 
politiken, kvarstår. Detsamma 
gäller kvinnors möjlighet att 
själva bestämma om och när  
de vill ha barn. 

I 
år arrangeras en rad FN-möten 
där länderna ska diskutera 
jämställdhetsarbetet. Kvar-
dröjande strukturell ojäm-
ställdhet och sviktande politisk 

vilja gör det än viktigare att 
länder som Sverige försvarar 
flickors och kvinnors rättigheter 
och möjligheter. 

Utbildning, deltagande i 
arbetslivet och tillgång till  
sexuell och reproduktiv hälsa  
och rättigheter (SRHR) gynnar 
inte bara flickor och kvinnor  
utan bidrar också till utveckling 
för hela samhällen. Det är 
ytterligare ett tungt argument  
för att under FN:s jubileumsår 
försvara jämställdheten. 

Annelie Börjesson
Ordförande i Svenska FN-förbundet
Essy Ohlson
Ordförande i Grums FN-förening
Eva Hallström 
Ordförande i Värmlands-läns FN-
distrikt
Tedde Gyllenstedt 
Ordförande i Kristinehamns FN-
förening

DEBATT. Internationella Kvinnodagen

2020 – ett viktigt år för världens kvinnor

Även andra problem, som våld mot kvinnor och underrepresentation i både arbetslivet och politiken, kvarstår, 
skriver företrädare för Svenska FN-förbundet. FOTO: OVE RYDH

Kvinnor flyr för livet, och den 8 
mars vill vi uppmärksamma att vi 
ser er som kämpar. 

S
-kvinnors tema för interna-
tionella kvinnodagen är i år 
”Fly för livet”. Det är en 
skildring, en uppmaning,  
ja - rent av en stor push till 

alla oss som kan påverka att vi måste 
ta vårt ansvar. Många kvinnor 
befinner sig på ständig flykt hela 
livet. Det kan handla om att fly från 
ekonomiskt våld, psykiskt och fysiskt 
våld, eller att försöka fly för livet från 
ett annat land. Det kan innebära att 
behöva fly sin bostad, fly med barn, 
lämna sin familj som när flickor/
kvinnor flyr från hedersvåld.

Vi kräver att det används samma 
krafttag mot mäns våld mot kvinnor 
som mot gängvåldet. Nu har reger-
ingen tillsatt 350 utredare inom 
polisen som ska få spetskompetens 
för att stoppa våldet mot kvinnor, 

vilket är ett välkomnat beslut,  
men det finns mycket kvar att göra. 
Kommunerna måste ta sitt ansvar. 
Det är kommunerna som ansvarar  
för att se till att det finns skydd och 
stöd för kvinnorna och barnen, såsom 
skyddande boenden. I dag brister det 
både i kompetens och ansvar i 
kommunerna och där vill vi särskilt 
påpeka allvaret i de konsekvenser 
som uppstår. Kvinnor undviker att 
lämna sina män för att alternativet 
inte är tryggt nog. Det behövs också 
ett tydligt samarbete mellan kom-
muner och kvinnojourer eftersom  
det är där kompetensen finns. 

D
et behövs ekonomiskt  
och psykologiskt stöd  
men framför allt behövs  
det boenden. Kvinnor 
behöver få en chans att 

börja ett nytt liv där de inte riskerar 
livet för att misshandeln fortsätter 
och för att de ska kunna röra sig fritt, 

som att till exempel hämta barnen på 
förskolan. 

Carina Ohlsson
Förbundsordförande S-kvinnor
Inga-Lill Röhr
Distriktsordförande S-kvinnor Värmland 
Margareta von Wachenfeldt
Klubbordförande Arvika 
Lena Olsson
Klubbordförande Charlottenberg
Lillvor Eriksson
Klubbordförande Filipstad 
Madelene Tönnberg
Klubbordförande Hagfors
Nathalie Björfeldt
Klubbordförande Karlstad 
Kajsa Adolfsson
Klubbordförande Kristinehamn 
Christina Persson
Klubbordförande Lesjöfors
Olga Ljung
Klubbordförande S-kvinnor Säffle 
Khadija Nassan
Torsby S-kvinnor  

DEBATT. Internationella kvinnodagen

Kvinnors ständiga kamp för överlevnad
Den internationella 
kvinnodagen, en av alla 
dagar för kvinnokam-
pen. Den 8 mars påminns 
vi om att använda rösten 
vi fick från kvinnorna 
1921. 
 

V
i ser att kvinnans 
rätt till att 
bestämma över 
sitt eget liv 
stramas åt från 

flera håll. Därför är det en 
självklarhet för SSU att 
feminism ska vara vägle-
dande i alla politiska beslut.

Sverige ligger i fronten 
när det gäller jämställdhet, 
men vi har en lång väg kvar 
innan vi lever i det jäm-
ställda samhället. 

Kvinnor och män ska ha 
lika rätt och lika ansvar i 
familjeliv, yrkesliv och sam-

hällsliv. Men ska vi vara 
ärliga, vem tjänar mest? 
Vem sitter på maktpositio-
ner? Vem hyllas när den 
köper presenter eller 
städar? Vem får ordet mest? 
Jo, mannen. Även det 
privata är politiskt, och mer 
politiskt måste det bli.

Vår rörelse är en feminis-
tisk frihetsrörelse på 
demokratins grund. Och 
regeringens sex delmål för 
hur vi ska uppnå målet om 
att kvinnor och män ska ha 
samma makt att forma 
samhället och sitt eget liv 
ser vi som en självklar och 
bra början på en bättre 
framtid. 

Sofia Nygren
Distriktsordförande SSU 
Värmland

Kvinnokamp
DEBATT. Internationella kvinnodagen
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För tredje året i rad smyckas 
samtliga statyer av kvinnor 
runt om i Sverige med blom-
mor. I Karlstad är det Eva 
Lisa Holtz, känd som Sola 
i Karlstad, Selma Lagerlöf 
och Fredsmonumentet som 
smyckas. 

Lisa Holtz har fått en kap-
pa av blommor och längre 
bort sitter Selma Lagerlöf 
som på en blomsteräng. Det 
är Malin Alterblad, florist 
på butiken Feeling, som har 
fått i uppdrag att dekorera 
Selma. 

– Det är första gången vi 
gör det här. Den enda res-
triktionen vi fick var att 
blommorna ska belysa hen-
nes livsverk. Jag kom direkt 
att tänka på Mårbacka och 
hur viktigt det var för Selma 
med en öppen trädgård. Så 
jag vill få fram att hon sitter 
i sin trädgård under ett träd 
och läser en bok, säger hon.

Runt Selma trängs blom-
mor som Vallmo och Stjärn-

flocka. Hon sitter under ett 
träd med en bok i handen, 
som också är täckt i blommor. 

– Det ska vara färgglatt, 
framförallt på grund av Sel-
mas färgstarka person men 
också för att liva upp lite 
i vädret som vi har, säger 
Malin.

Statyerna kommer att 
vara smyckade fram till 
måndag den 9 mars. 

Interflora har startat en 
fond där de skänker en viss 
procent av sin försäljning 
under 8 mars, pengarna ska 
sedan gå till att bygga en 
namngiven kvinnlig staty 
nästa år.

Mimmi Törnberg

KARLSTAD. Selma uppmärksammas med blomsteräng

Statyer i blomsterskrud
Fortfarande är det bara 
cirka 10 procent av Sve-
riges namngivna statyer 
som föreställer kvin-
nor. Detta är något som 
blomsterkedjan Interflo-
ra vill uppmärksamma. 

Den 8 mars smyckas 
alla namngivna kvinnliga 
statyer i Sverige med 
blommor. Selma Lagerlöf 
är en av dem.

Blomsterkedjan Interflora vill uppmärksamma den 8 mars genom att smycka namngivna 
kvinnliga statyer. Malin Alterblad, florist på butiken Feeling, har fått i uppdrag att dekorera 
Selma.  FOTO: HELENA KARLSSON

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.
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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
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AMBIANCE SUPERFINISH 
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• Vitare än vit
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Easy Up Tapet
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LINEN SECOND  
EDITION DOVE 4416
Easy Up Tapet

ENGBLAD & CO 
LOUNGE LUXE 
MIRAMAR 6391
Easy Up Tapet
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BOROSAN EASY UP 
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Easy Up Tapet
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Familjefällan kan man kalla den, 
situationen som uppstår när kra-
ven från små barn, hushåll, jobb 
och allt annat i livet ska rymmas i 
dygnets 24 timmar. Vem gör vad, 
och vem slutar göra vad? Besluten 
kan få stor inverkan på karriärer 
och löner på längre sikt. 

Kristina och Martin Stolare hade 
en ettårig och en tvåårig son när 
de köpte den stora 20-talsvillan i 
Molkom 2004.

– Det blev ganska naturligt att jag 
fortsatte att lära mig att ta hand om 
kidsen och Martin blev den som 
lärde sig hur det går till när man 
undersöker om det finns fukt i käl-
laren och sådant där.

Vad var det som gjorde att ni 

gled in i de rollerna?
– Dels föll det sig naturligt på 
grund av att jag var föräldraledig 
och hade varit det under en längre 
tid. Men det handlar säkert också 
om vad man har för medskick med 
sig redan som barn, i fråga om för-
väntningar på roller.

– Vi är väldigt många som både 
ser och förstår och gör så gott vi 
kan, men samtidigt behöver han-
tera det faktum att ett liv måste 
 skötas dag efter dag efter dag, och 
det är rimligt att man fördelar upp-
gifter sig emellan. Det konstiga är 
att det på ett samhälleligt plan får 
så olika effekter för kvinnor och 
män, och att kvinnor där råkar 
värre ut.

Du menar när det gäller löner 
och pensioner?

– Ja. Alla dessa små beslut gör of-
tare att kvinnor lägger mer tid på 
det i hemmet som vare sig värde-
ras eller möjliggör för en karriär på 
samma sätt.

Höga ambitioner
Martin är professor i historia på 
Karlstads universitet, Kristina är 
pedagog i Svenska kyrkan. Båda 
har alltid haft höga ambitioner på 
jobbet. Hur paret skulle balansera 
jobb och familj under de första bar-
naåren blev det svårt att enas kring.

– Jag tyckte att det vore värt att 
försöka komma hem och hämta 
barnen på förskolan vid halv fyra, 
men det har inte Martin tyckt på 
samma sätt. Då har det blivit gan-
ska tydligt att den som tycker det, 
får också se till att det blir så.

Den situationen är det nog 
många kvinnor som känner igen, 
menar hon. 

– Det blir på något sätt att kvin-
nan får skylla sig själv för att hon 
stressar och fixar – det ”behövs 
inte” är ofta signalen man får. 

Kristina hämtade tidigare på 
förskolan tre dagar i veckan, och 

”Kraven blev för höga”

 Y Kristina Stolare, 48, har i dag distans 
till de jobbiga småbarnsåren. Hon och 
hennes man kom ut ”på andra sidan” 
som ett gift par, men de borde ha 
gjort saker annorlunda, säger hon. 
  FOTO: HELENA KARLSSON

 Y Små barn, en stor 20-talsvilla och två för-
äldrar som båda satsar 110 procent på jobbet. 
Det var läget för Kristina Stolare och hennes 
man Martin i Molkom. De klarade de tuffa 
småbarnsåren, men det kostade på. Karriär-
mässigt mest för Kristina.

– Vi borde alla omvärdera tiden vi lägger på 
barnen, säger hon. 

KVINNODAGEN. Del 5: Familjefällan
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Kvinnliga 
förebilder 
med driv Framåt

– men för 
saktaM in mormor fyllde ny-

ligen 100. Hon föddes 
ett år innan kvinnor för 
första gången fick rösta 
i riksdagsvalet, i en tid när kvinnor fortfarande förväntades vara hemma.

Men hon cyklade i unga år Siljan runt och tog sig till norra fjällvärlden där hon utan tidigare erfarenhet gav sig ut på skidor. I slutet av 1940-talet flyttade hon ensam till efterkrigstidens London för att jobba.
Totalt ointresserad av politik och kvinnokamp är hon ändå en av de kvin-nor som varit med och flyttat gränser för vad en kvinna kan göra.

I dag är det ingen i Sverige som ifrågasätter att kvinnor reser, arbetar, utbildar sig och lever på samma villkor som män. 
Så behövs internationella kvinnoda-gen längre?
När vi på NWT har granskat några olika fokusområden utifrån ett man-kvinnoperspektiv i samband med den här artikelserien blev det tydligt att så är fallet.

Trots att Sverige ligger i toppen över världens mest jämställda länder och regeringen har deklarerat att vi ska ha en feministisk regering som ger lika möjlig-heter till pojkar och flickor finns mycket kvar att göra.
Fortfarande är bara var tionde vd i Värmland en kvinna, rikssnittet ligger aningen högre, och enbart 35 procent av de värmländska bolagen har minst en kvinnlig ordinarie ledamot.

Mäns brott mot kvinnor är en realitet, de blir misshandlade och utsätts för olika sexualbrott. Under 2019 anmäldes 157 våldtäkter och 15 våldtäktsförsök i länet, nästan en varannan dag. Samti-digt ledde det till elva fällande domar.Och bland nyanlända kvinnor ligger sysselsättningsgraden på 51,7 procent i Värmland, att jämföra med 79,1 procent hos värmländska kvinnor födda i Sveri-ge. En fingervisning om att de ofta slåss i mångdubbel motvind mot så väl den egna kulturen och kvinnoförtryck som låg utbildning och främlingsskepsis.Men det finns goda förebilder överallt – kvinnor som utan att de medvetet ställt sig på barrikaderna gör sitt för att driva kvinnofrågan framåt.
Jag har haft för-

månen att få träffa 
Yasmin, Karin och 
Elina – tre kvin-
nor i olika åldrar 
och olika delar 
av länet med en 
gemensam vilja 
och drivkraft 
att bryta ny 
mark.

Åsa Asplid

K amp för jämställdhet, är det något som behövs i dagens 
Sverige – ett av världens 
mest jämställda länder?

Så klart är det det. Se på statistiken för löner, ägande och pensio-ner. Kvinnor tjänar betydligt mindre. Vilka jobbar inom de viktiga låglöne- och lågstatusjobben i välfärden? Svar: kvinnor. Vilka blir mest sjukskrivna på grund av stress? Svar: kvinnor.En klok kvinnlig kollega sa: ”Många män är 100 procent för ökad jämställd-het, så länge som det är bekvämt för dem, så länge de själva inte behöver gå ner i lön för att en kvinna ska få lika lön för lika arbete.” Jämställdhet är bra, så länge det inte drabbar mig, verkar vara en vanlig inställning.
Kvinnor syns allt mer på ledande po-sitioner i samhället och i politiken. Det är kvinnliga regeringschefer i alla länder runtomkring oss i Norden. Men det är inte hela bilden. Hemma i livspusslet med barnen, på arbetsplatsen, på kro-gen, på nattbussen, i den långa mörka gångtunneln, är det fortfarande stora skillnader mellan könen.

Det värsta av allt är förstås våldet; den psykiska och fysiska misshandeln som alltför många kvinnor utsätts för i hemmen, våldtäkterna, de sexuella trakasserierna. Kvinnohusen är fulla av kvinnor som flyr från sina män.Nästan hälften av kvinnorna uppger att de utsatts för sexuella trakasserier (Folkhälsomyndighetens sexstudie). Dickpics i mobilen, okända män som förföljer kvinnor på stan, som ringer mitt i natten, oönskad fysisk kontakt – allt det här är vardagsmat. Hur hemskt är inte det?
Inte alla män! Inte alla kvinnor! Det är reaktionen som kommer direkt när någon berättar om sin egen erfarenhet. Nej, det är givetvis inte alla män som slår, våldtar och ofredar. Och det är inte alla kvinnor som är i ständigt underläge hemma och på jobbet. Jämställdheten går framåt. Men som man är det lätt att tro att man är jämställd, man kan till och med kalla sig feminist, och samtidigt obekymrat glida fram i en lättare fil i livet än kvinnorna runt omkring.Jämställdheten är ett ämne man kan – och ska – prata mycket om, det finns mycket mer här. Det här var mitt lilla bidrag, plus två intervjuer med kvinnor i serien inför inter-

nationella kvin-
nodagen som 
startar i dag. 
Hoppas ni fin-
ner läsningen 
intressant.  

Jonas 
Klint

Katarina Gustafsson, 59 år, har jobbat inom äldreomsorgen i hela sitt yrkesliv, det vill säga runt 40 år. Hon är utbildad un-dersköterska, barnskötare och vårdbiträde. Hon jobbar ute på fältet, kunderna finns i olika stadsdelar i centrala Karlstad. – Jag älskar att jobba inom hemtjänsten. Det är ett roligt jobb, inte en dag är lika den an-dra.
Hon ser sitt jobb som ett vik-tigt verktyg för jämställdhet i samhället.
– För ett par generationer se-dan så var kvinnorna tvungna att stanna hemma och ta hand 

om de egna barnen och äldre i familjen. Vi inom välfärdsyrke-na är grundpelaren i samhället för att alla ska kunna jobba och betala skatt. Vi är behövda.

Motsvarar inte kraven
Lönen motsvarar dock inte den betydelse yrket har och den kompetens som krävs i dagens hemtjänst, menar hon. 

– I dag har de äldre möjlig-het att bo kvar hemma längre. Det är bra att den möjligheten finns, men det gör att hemtjäns-ten gör saker som vården gjorde tidigare.
Hemtjänsten är ett bra exem-

pel på hur den svenska arbets-marknaden är uppdelad efter kön – och lön. 92 procent av de anställda inom hemtjänsten är kvinnor.
Genomsnittslönen för under-sköterskor i Sverige var 2018 25 900 kronor i månaden. Genom-snittslönen för alla yrken i Sve-rige var 34 600 kronor. 

– Det är märkligt – så fort man börjar jobba med datorer blir lönen högre. Alla jobb behövs, även de tekniska, men att jobba med människor borde värderas högre än i dag.
Den här intervjun gjordes inte långt efter att TV4:s Kalla 

Fakta avslöjat stora problem inom den svenska hemtjänsten. Programmet visade exempel på tidsscheman som är omöjliga att hålla, dålig arbetsledning och underbemanning som har lett till allvarliga konsekvenserKatarina Gustafssons bild från sitt långa yrkesliv är helt annorlunda.
– Det handlar mycket om le-darskapet och hur man organi-serar arbetet. Om vi ser att nå-gon brukare verkligen behöver något kan man alltid lösa det. Det måste man.

Måste göra sin röst hörd
För att cheferna ska kunna ska-pa bra arbetsvillkor behöver de personal som säger till när de ser saker som behöver föränd-ras, menar Katarina Gustafsson. Man behöver inte ta strid om allt menar hon, men konstruk-tiva förslag på hur man skulle kunna förbättra verksamheten tas alltid emot positivt. Med dialog och samarbete kommer 

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN. Del 1: Ojämställda    löner
I morgon 

Yasmin om att vara 
kvinna och nyanländ 

 Y Hemtjänsten – ett typexempel på kvinnodominerat, stress-sigt och slitsamt låglöneyrke?Ja, så kan det vara. Men det är också ett yrke där de anställda kan påverka sin egen situation mycket – om man tar chansen.Det menar erfarna undersköterskan Katarina Gustafsson i Karlstad. Hon köper inte schablonbilden av hemtjänsten som ett yrke där personalen är utsatt och maktlös. 

 Y Katarina Gutafsson har goda erfarenheter av sina 40 år i 
hemtjänten. Men det gäller att göra sin röst hörd, menar hon.  
 FOTO: JONAS KLINT

man alltid fram till en så bra lös-ning för brukarna som möjligt, menar hon.
Men alla har kanske inte lika 
lätt för att göra sin röst hörd 
som du?

– I vår arbetsgrupp har vi högt i tak, men att få till det är allas ansvar. Vi brukar säga att vi är varandras arbetsmiljö. Det är viktigt att vi äldre ger de yngre stöttning och bra handledning. De måste kunna känna sig tryg-ga i jobbet.
– Alla, från personalen till de högsta politikerna, vill ju egent-ligen samma sak – att kunderna ska få en bra vård och omsorg. Men det gäller att se helheten, det är skattepengar det handlar om och de ska användas effek-tivt.

Maken tjänar mer
Inom de kommunala vård- och omsorgsyrkena i Karlstad har inte facket sett några löneskill-nader mellan män och kvinnor med samma jobb. Skillnaderna 

uppstår när man jämför olika yrken med varandra. Det är Ka-tarina Gustafssons egen familj ett exempel på. Hennes man Lennart har ett typiskt manligt jobb. Han är drifttekniker på Karlstads energi, Hedenpannan. –  Han tjänar betydligt mer än mig. 
Yrkesvalen de gjorde en gång i tiden har gett dem hela olika livslöner. Det innebär också helt olika pensioner när den dagen kommer.

Hon ser skillnaden och hon ser strukturerna bakom, men hon kommer hela tiden tillbaka till grundtemat, det egna an-svaret.
– Man måste planera, tänka framåt och pensionsspara. Det finns också särskilda försäk-ringar som mannen kan ta så att kvinnan inte halkar efter om hon har valt att jobba mindre, och han kan spara i kvinnans namn – för blir det skilsmässa är det viktigt att kvinnan inte har hamnat på efterkälken. Men 

jag har jobbat hela livet, så jag är inte orolig. Det är värre för dem som har varit skadade och gått på sjukersättning. Det är många som har väldigt låga pensioner.

Barnen valde olika
Katarina och Lennart har fyra vuxna barn, tre döttrar och en son. Alla har utbildat sig på universitet, men valt helt olika branscher. En dotter jobbar inom restaurang men vidare-utbildar sig inom turism, en är förskollärare och en är biome-dicinsk analytiker. Sonen av-viker från övriga familjen, han har gjort chefskarriär inom det privata näringslivet.
– Han har vågat mer, bytt jobb ofta och fått upp lönen. Tjejerna har kanske valt tryggheten mer.Hon konstaterar att alla bar-nen har valt att jobba med det de varit mest intresserade av. Och det är som det ska, tycker hon. Man ska välja det som ligger närmast hjärtat. Varför kvinnor och män väljer olika har 

hon inget direkt svar på.
– Det är väl så det blir, bara.

Olika ansvar hemma
Det borde inte vara något pro-blem att människor väljer olika och efter sina intressen menar hon. Problemet är att kvinnor ofta får ta störst ansvar för hem och barn, och får svårast att kombinera familj och jobb.

– I den bästa av världar skulle alla jobba lika mycket, träffa barnen lika mycket, tjäna lika mycket och få lika mycket i pension. Det ska inte vara nå-gon skillnad.
Katarina Gustafsson tycker ändå att jämställdheten går framåt i Sverige.
– Se hur mycket som hänt på några generationer. Det blir ständigt bättre. Vi får ge det mer tid bara.

Jonas Klint
054-19 97 12
jonas.klint@nwt.se

Efter 40 år i hemtjänsten: ”Vi är en grundpelare för jämställdhet”

Stora inkomstskillnader mellan könen

Löner, Sverige 2018

I åldersgruppen 
20–64 år hade 
kvinnor 2017 
i genomsnitt 
76 procent av 
mäns arbetsin-
komster.

Kvinnors kapi-
talinkomster är 
knappt hälften 
av männens. 

Kvinnor har i 
genomsnitt 
68 procent 
av männens 
pension.

Kvinnor tar ut 71 procent av för-
äldrapenningen och 62 procent av tillfällig föräldrapenning (VAB).

Källa: Försäkringskassan.
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som tjänar 
mest

Ingångslön 
för vård-
biträden

Vårdbiträ-
den som 
tjänar mest i 
kommunen

Källor: Kommunalarbetaren, SCB, Kommunalarbetareförbundet, Karlstad, Kommunal, 
Karlstad
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kommer ut och träffar folk, så jag tycker det hjälper jättemycket, sä-ger Yasmin Adam Isaaq.

Nytt hopp
Tillsammans har kvinnorna gjort studiebesök på skolor och arbets-platser, besökt Slottet och riksda-gen, studerat körkortsteori och svenska samtidigt som de lagat mat och bytt olika erfarenheter. Gemen-skapen har lett till att flera andra somaliska kvinnor vågat hoppa på utbildningar eller börjat jobba.

Ser du dig som en förebild för andra kvinnor?
– Ja. Och det finns folk som ser mig som en förebild också. Jag är en kvinna som har lyckats. Jag kan säga så, jag har lyckats integrera mig och jag har lärt mig mycket om Sverige.

Viljan det viktigaste
Hon nominerades som vardagshjäl-te förra året och blev inbjuden till landshövdingen i somras. I senaste valet röstades hon även in som kommunpolitiker och Yasmine är numera ersättare i socialnämnden för Socialdemokraterna. Nästa val planerar hon att kandidera igen.

Yasmin Adam Isaaq menar att hennes väg in i samhället delvis beror på att hon träffat rätt männ-iskor som hjälpt och stöttat henne sedan hon kom till Sverige. Men hon betonar även att det krävs en egen vilja för att ta sig framåt.
– Det finns folk som hjälper dig, jag får mycket uppmuntran och be-röm från mina vänner – det är det som driver mig framåt. Men man måste ha viljan också, vilja är vik-tigast av allt, säger hon.

Åsa Asplid
054-19 97 03
asa.asplid@nwt.se

Yasmin, 32: Jag är en förebild

Nyanlända kvinnor har svårare än män att etablera sig i det svenska samhället, de har sämre utbild-ning och förväntas enligt den egna kulturen ofta stanna hemma med familjen.
Men Yasmin Adam Isaaq i Filip-stad är raka motsatsen – och hon jobbar aktivt för att fler kvinnor ska följa i hennes spår.

Hon är uppvuxen i en välutbil-dad familj i Mogadishu i Somalia och gick i skolan i fyra år. Men när hennes pappa dödades i kriget och bröderna fortfarande var inkal-lade i militären beslutade hennes mamma att de måste lämna landet. Tillsammans tog de sig till ett flyk-tingläger i Kenya, därifrån fort-

satte Yasmine ensam till Sverige.– Det var inte så lätt från början. Man kan inte språket, man känner inte så många och det blir svårt, allt är nytt, säger hon.

Startade förening
Med hjälp av biblioteket och svens-ka tv-kanaler lärde hon sig svens-ka, och redan efter fem år i Sverige höll hon tal på en manifestation för mångfald och medmänsklighet i Filipstad.

Sedan dess har engagemanget vuxit och i dag arbetar Yasmin Adam Isaaq som samhälls- och hälsokommunikatör för Filip-stads kommun där hon undervisar landsmän om föräldraskap och hur det svenska samhället fungerar.Samtidigt är hon ordförande för den somaliska kvinnoföreningen i Filipstad, som hon startade för fyra år sedan.
– Det är jätteviktigt tycker jag eftersom det hjälper med mycket saker. Man känner sig inte utanför längre när man har de här kvinno-träffarna och det hjälper hälsan också. När man kommit hit till Sverige och bara sitter hemma kan man bli psykiskt dålig om man inte 

 Y Hon flydde krigets Somalia och kom ensam till Sverige för elva år sedan. I dag är Yasmin Adam Isaaq, 32, politiskt engagerad och hjälper landsmän att orientera sig i det svenska samhället.
– Jag är en kvinna som har lyck-ats, säger hon.

Hon flydde krigets Somalia och kom ensam till Sverige för elva år sedan. I dag är Yasmin Adam Isaaq, 32, politiskt engagerad och hjälper landsmän att orientera sig i det svenska samhället. 

 

FOTO:  HELENA KARLSSON 

Män Kvinnor

Män Kvinnor

Män Kvinnor

2019
kom flest 
 kvinnor till 
Värmland från:
1. Syrien
2. Eritrea
3. Afghanistan
4. Somalia
5. Dem. republi-
ken Kongo
5. Etiopien

Antal asyl
sökande som 
kommit till 
Värmland:

2017

2018

2019

1113

519

517

946

468

265

51,7%
Andel utrikes födda kvinnor 20–64 år som förvärvsarbetar i Värmland. (SCB, 2018)

KVINNODAGEN. Del 2: Nyanlända kvinnor

I morgon 
Karin om att vara 

kvinna och vd
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grupper eller som andra vd:ar, sä-ger Karin Nichols.

”Lite längre väg”
Hon upplever inte att det funnits något glastak som hon fått kämpa sig igenom för att nå chefsposten. Däremot har hon i början av kar-riären varit med om att bli kallad ”lilla vän” av manliga kolleger, och hon tror även att hon varit tvungen att bevisa sin kompetens i högre utsträckning än en man i motsva-rande position skulle behövt göra.– Min väg till att visa att jag kan jobbet kanske varit lite längre än andras. Det är annorlunda att vara kvinnlig ledare än att vara man. Vi har olika sätt att uttrycka oss på, olika sätt att vara, olika saker som man prioriterar. Men på något sätt tror jag att det enklaste är att vara sig själv och inte försöka vara som någon annan, säger Karin Nichols.Var det självklart för dig att bli vd?

– Ja. Men så är det inte för alla. Inte så att jag har mer kompetens än andra, men jag tror att det är 

många kvinnor som får erbjudan-det och tackar nej.

Emot kvotering
Karin Nichols anser inte att den manliga dominansen på chefs-posterna i näringslivet går att lösa genom kvinnlig kvotering. I stället tror hon det är bättre att lära kvin-nor bli bättre på att våga kasta sig ut i okända saker.

– Kvinnor är mer fundersamma, män är mer rakt på. Via utbildning-ar och coachning på gymnasiet och högstadiet kan man försöka få in att man ska våga satsa på det man vill. För kompetens finns det – och det finns ingen skillnad på kompe-tensen mellan de olika könen.

Åsa Asplid
054-19 97 03
asa.asplid@nwt.se

Fabriksarbetaren som blev vd

Karin Nichols kommer raka spåret från dotterns a-traktorskola när NWT träffar henne i vd-rummet på Note i Torsby i slutet av februari.– Jag tycker det är lite roligt att tjejer kör a-traktor, jag har varit med och valt en leopardmönstrad rattmuff åt henne.
Hon är långt ifrån främmande för att vistas i traditionellt manli-ga miljöer. Sedan magisterexamen i ekonomi har hennes karriär gått 

från bilbranschen till stålindustrin för att de senaste 17 åren ha landat i elektronik.

Jobbade på gummifabrikDet har inte varit ett medvetet val, utan snarare är det intresset för produktion som varit den röda tråden i yrkeslivet. Det började re-dan i unga år när hon efter att ha varit ute och rest jorden runt tog ett jobb på en gummifabrik när hon kom hem.
– När jag jobbade som fabriksar-betare och var en del av produk-tionen insåg jag att här kan jag inte ändra på något så jag borde jobba med något annat så jag kan påverka hur det ser ut.

I dag har Karin Nichols styrt verksamheten på Note i Torsby i tio år. Företaget som tillverkar olika kretskort till nationella och internationella kunder tillhör där-med de tio procent av värmländska företag som har en kvinnlig vd.– Den här branschen är fantas-tiskt manlig. Jag träffar sällan andra kvinnor, varken i lednings-

 Y Hon började som fabriksarbe-tare men ville vara med och styra produktionen. Nu basar Karin Nichols, 52, över 160 anställda på elektronikföretaget Note Torsby och är ensam kvinna i företagets ledningsgrupp.
– Det är synd att det inte finns fler kvinnor för det blir en annan dynamik då, säger hon.

Karin Nichols har varit vd på elektronikföretaget Note Torsby i tio år. 

FOTO: LISA OLAISON

Fakta
Andel bolag 
med minst en 
kvinna som 
ordinarie leda-
mot 2019
Värmland: 35 %
Riket: 39 %
Andel bolag 
med kvinna som 
vd 2019
Värmland: 10 %
Riket: 13 %
Andel bolag 
med kvinna som 
styrelseordfö-
rande 2019
Värmland: 13 %
Riket: 12 %
Källa: Almi 
Värmland

KVINNODAGEN. Del 3: Kvinnliga chefer
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I morgon 
Elinas kamp 
för rättvisaAndel kvinnliga chefer inom företag, organisationer och andra verksamheter i de värmländska kommunerna, i procent. Källa: SCB, 2017
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då hon befann sig ensam i centrala Karlstad mitt i natten.
– Jag har fått höra att om jag är ute själv den tiden på dygnet så kan det lika gärna stå ”våldta mig” i pannan. Jag vet också att det är farligt, men samtidigt är det nå-got man gör, för allt man gör som kvinna är ju farligt.

Diskutera sexbrott
Elina Bäckström fortsätter:

– Du får alltid skulden som kvin-na, vad du än har för val och vad du än gör så kommer du som kvinna få skulden om du hamnar i något sådant här.
Hur ser du på kvinnors 
situation i samhället?

– Det är inte jämställt någonstans. Var man än går märker man skill-naden mellan hur män och kvinnor blir behandlade. En person har all-tid mer respekt för männen, om man tar plats som kvinna ses man som jobbig.

Tidiga diskutioner
Hon hoppas ändå att hennes fall ska leda till en dialog inom rätts-väsendet om hur man behandlar brottsoffer i sexualmål samt att samhället börjar diskutera ämnet 

redan med barn i skolåldern.
– Ta upp de saker som kan hända och börja tidigt med pojkarna ock-så. Ofta sitter man och pratar med kvinnor om att går du ut så kan det här hända och man ska tänka på vad man gör, men prata om det med männen också, säger Elina Bäckström.

Fortsatt kamp
I dag har hon börjat bearbeta det hon varit med om, men det är fort-farande lång väg att gå innan hon kan lägga våldtäkten bakom sig:– För att klara hela rättsproces-sen har jag fått distansera mig från själva våldtäkten och nu plötsligt blir det verkligt. Många har förvän-tat sig att jag ska må så bra nu, men det är inte riktigt så lätt. Jag är trött och tom, både glad och ledsen och arg och hela köret.

Åsa Asplid
054-19 97 03
asa.asplid@nwt.se

Fler vågar anmäla efter Elina Bäckströms rättskamp

Tatueringen av den välkända kvin-nosymbolen syns tydligt på Elina Bäckströms vänstra underarm när hon sitter i kortärmad blus i soffan hemma i Karlstad.
Hon är stolt över att vara kvinna och har i flera år sett sig som femi-nist. Men i dag har hon själv också blivit en förebild för andra kvinnor. Anledningen är den rättsliga kamp hon fört efter att ha blivit våldta-gen utanför Stadsbiblioteket en sen natt i februari för drygt två år sedan.

”Många vågar anmäla”
Tingsrätten trodde inte på hen-nes version av vad som hänt och hänvisade till att Elina var berusad. Mannen friades och åklagaren ville 

inte överklaga domen. Men Elina Bäckström gav sig inte. Trots en stor ekonomisk risk drev hon målet vidare till hovrätten med hjälp av sitt målsägarbiträde – och den hö-gre instansen dömde den 22-årige mannen till fängelse för våldtäkt.Fallet har fått stor uppmärksam-het och hundratals kvinnor har hört av sig till Elina.
– Det är många som vågat an-mäla nu, och många har också sagt att de ångar att de inte tog sitt fall vidare till hovrätten.

Ifrågasatt
Samtidigt har hon även blivit ifrågasatt och flera personer som skrivit till henne anser att hon får skylla sig själv som blivit våldtagen 

 Y Hon fick våldtäktsmannen dömd till fängel-se efter att själv ha drivit målet till hovrätten.Nu har Elina Bäckströms agerande fått andra kvinnor att våga polisanmäla män som utsatt dem för sexualbrott.
– Om tillräckligt många visar hur rättssys-temet ser ut så sker det förhoppningsvis en förändring, säger hon.

Anmälda 
sexualbrott 
i Värmland

15
Försök till 
 våldtäkt

157
Våldtäkter

199
Sexuellt 
 ofredande/ 
övergrepp
Källa: Polisen

Antal fäll ande 
sexualbrotts
domar

0
Försök till 
 våldtäkt

11
Våldtäkter

14
Sexuellt 
 ofredande/
övergrepp

 Y Elina Bäckströms kamp för att få mannen som våldtog henne fälld har inspirerat andra kvinnor. FOTO: IDA MYRIN

KVINNODAGEN. Del 4: Sexuellt våld
8 MARS

Internationella
kvinnodagen

I morgon 
Kristina om 
familjepusslet

9
Grov kvinnofrids kränkning
(upprepade vålds- och sexualbrott som en man begår mot en kvinna i en nära relation)

Källa: Värmlands tingsrätt

2019

Sysselsatta män och kvinnor i åldern 
20–64 år som arbetar deltid. 

5
27% 11%

timmar mer oavlönat
hushållsarbete per 
vecka gör kvinnor.

Källa: Emma Persson (privateko-
nom på Länsförsäkringar), Finans-
departementet, SCB, Försäkrings-
kassan.

Martin två. Till att börja med med 
bibehållen ambitionsnivå på job-
bet. Det gick inte bra. Båda blev 
slitna, och för Kristina blev det för 
mycket. Hon blev utbränd. 

– Den totala mängden ansvar och 
allt jobb blev för stor helt enkelt.

– Martin var också väldigt trött 
en period, men han klarade av att 
hålla ihop det.

Kristina var sjukskriven på heltid 
i tre månader, sedan jobbade hon 
sig långsamt tillbaka.

Vad tänker du när du ser 
tillbaka på utbrändheten?

– Jag hade behövt göra en omvär-
dering av jobbet så att jag kunde 
acceptera att jag också har en fa-
milj som jag vill ta hand om. Jag 
kan göra ett bra jobb, men behöver 
inte vara lika intensivt duktig hela 
tiden. Men jag hade önskat att jag 
och Martin hade varit överens och 
gjort den resan tillsammans.

Kristina hoppas att hennes söner 
blir vuxna i en tid när tid med fa-
miljen värderas högre än i dag.

– När det kommer till kritan är ju 
våra relationer det allra viktigaste 
och där gör många män ganska 
stora förluster hela tiden i dag.
Jonas Klint

Kvinnor

Män
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Veronica  
Sjöblom

Kristofer 
Holmberg

Johanna 
Karlsson

MELODIFESTIVALEN. NWT:s mellopanel tippar kvällens final

Robin Bengtsson
Take a chance 

on me
– Jag begriper 
inte varför tidi-
gare mello vinnare 
envisas med att 
vara med igen. Om 
de inte heter Carola 
förstås. Det krävs en 
bättre låt, och det 
har inte Robin i år.

Anis Don Demina
Vem e som oss 

– Fåntrattsrap, 
struttig dans och en 
påfrestande tjatig 
refräng som verkar 
ha hittat ut till rätt 
målgrupp. I topp 
på Spotifylistorna 
– men här behöver 
den absolut inte nå 
en högre placering.

Robin Bengtsson
Take a chance

– Från flera säkra 
källor har jag fått 
höra att Bengtsson 
är årets barnfavorit. 
Det borde parkera 
honom här i mitten 
av fältet.

Anis Don Demina 
Vem e som oss

– All heder åt Anis 
som står för finalens 
enda svenska text. 
Ett hurtigt och glatt 
nummer som inte 
vinner.

Felix Sandman
Boys with 
emotions

– Sandman tog om-
vägen förbi andra 
chansen med den 
här refrängfattiga 
Benjamin Ingrosso-
hyllningen. Men 
låten och Sandman 
är ändå rätt trivsam 
med sin futuris-
tiska inramning och 
förtjänar en plats på 
övre halvan.

Victor Crone
Troubled waters

– Själv vill jag bara 
gripa efter mitt 
nyinköpta ex av 
Odyssén när jag hör 
den här provoce-
rande platta rese-
skildringen. Förstår 
samtidigt att Crone 
uppfyller kvällens 
kvot av mamma-
godis.

Felix Sandman
Boys with 
emotions

– En fin text, ett 
coolt nummer och 
en refräng som 
sitter som en smäck 
kommer man långt 
med. Men tyvärr 
räcker det inte ända 
fram för Felix denna 
gång.

Robin Bengtsson
Take a chance 

– Stel och tam Ed 
Sheeran-passning 
som bara är en enda 
lång gäspning. Trots 
att Bengtsson har 
erhållit någon form 
av fansskara i de här 
sammanhangen blir 
det inte roligare än 
en femteplats.

Paul Rey
Talking in my sleep
– Vad har den här 
tävlingen gjort för 
att förtjäna något 
såhär bra i finalfäl-
tet?

Paul Rey
Talking in my sleep
– Finalens finaste 
röst gör en vacker 
ballad som är svår 
att tröttna på. 
Förhoppningsvis 
drunknar den inte 
bland alla andra 
solo popkillar och 
topp fem-placering-
en är inom räckhåll.

The Mamas
Move

– Trion blåste 
taket av arenan i 
Linköping och det 
finns ingen i det här 
finalfältet som kan 
mäta sig med de 
här röstresurserna. 
Glädjespridande 
gospelsväng som 
gärna får sluta ännu 
högre.

The Mamas 
Move 

– Folk i allmänhet 
verkar – på ett 
ganska diffust sätt – 
gilla detta?

Dotter
Bulletproof

– Arvikas stolthet 
är Hanna hack i 
hälarna. Dotters 
lasershow kan bli 
livsfarlig på riktigt, 
och visst vore det 
fränt om Värmland 
får vara med i Euro-
vision.

Anna Bergendahl
Kingdom come

– Sveriges Cher 
gick enkelt till final 
med sin pampiga 
och något tantiga 
countrydisco kryd-
dad med Belinda 
Carlisle. Låt och 
röst håller högsta 
melloklass – men 
det verkar som om 
Dotter blir för svår 
att fånga in.

Dotter
 Bulletproof

– Är fortfarande 
inte förtjust, men 
den där laserstrålen 
kan säkert spöa det 
mesta.

Anna Bergendahl
Kingdom come

– Den tredje vin-
narkandidaten 
som kommer göra 
det riktigt stökigt i 
toppen är Anna och 
hennes Kingdom 
come. Anna, låten 
och numret har allt 
en kan begära av ett 
finalbidrag.

Hanna Ferm
Brave

– Ferm var solklar 
att gå till final i den 
sista deltävlingen 
och jag måste säga 
att jag gillar den här 
trivsamma poplåten 
med mycket lånat 
från USA och Taylor 
Swift. En tredjeplats 
känns rimlig i hård 
toppstrid.

Mohombi 
Winners

– Från början till slut 
lättgillat och hittigt 
och stundtals bra, 
men jag gissar att 
det funnits säkert 
ett sextiotal snarlika 
låtar som tröskats 
genom andra natio-
nella uttagningar 
bara i år.

Hanna Ferm
 Brave

– Det är tjejernas år 
i år och det blir en 
toppstrid av guds 
nåde. Men Hanna 
kör den här poppiga 
kamplåten ända in 
i mål. Ladidadida-
dida!

Dotter
Bulletproof

– Arvikas hopp i täv-
lingen har vuxit ut 
till en storfavorit att 
ta hem hela rasket. 
Stabilt fram förande, 
genomtänkt 
ljusshow och tre 
minuter Sia-pop ver-
kar tilltala svenska 
folket så mycket att 
nästa anhalt blir Rot-
terdam.

Hanna Ferm
Brave 

– Ingen i år äger 
scenen som Hanna 
Ferm. Det borde 
märkas hela vägen 
hem till Klitos Klitou.

1 2 3 4 5 6 7

En schlagerfantast 
sedan barnsben som 
börjar tycka att det 

nog var lite bättre förr, 
på Tommy Nilsson och 

Eric Saades tid.

Ung gubbe som brin-
ner för country och 
punk men samtidigt 

vurmar onödigt 
mycket för Melodifes-

tivalen och alla dess 
egenheter.

Elitist som tycker att 
Jan Guillou borde dyka 

upp lite oftare som 
förförisk vampyr.

MELODIFESTIVALEN. Sveriges största mu-
sikcirkus går mot sitt slut – och värmländska 
Dotter tillhör favoriterna och Jimmy Jansson 
har fem vinstchanser.

Elin Larsson (bilden) finns på plats i Stock-
holm och Friends Arena under lördagen för att 
bevaka finalen. Följ vår bevakning på nwt.se.

NWT på plats  
i Friends Arena

Rätt dag för 
dans i Ekshärad

RÄTTELSE. I gårda-
gens kalendarium 

blev det fel datum för 
PRO-dansen med Möllbergs 
i Ekshärads bygdegård. 
Dansen arrangeras i kväll 
med start kl 17, inget annat.

4Nöje
REDAKTÖR: CARL EDLOM
E-POST: NOJE@NWT.SE
TELEFON: 054–19 96 68



NöjeNWT 39Lördag 7 mars 2020

MELODIFESTIVALEN. NWT:s mellopanel tippar kvällens final

Mendez feat. 
Alvaro Estrella 
Vamos amigos

– Nån ska komma 
sist och i år blir 
det Mendez och 
hans kompis som 
ingen minns vad han 
heter.

Mendez feat. 
Alvaro Estrella 
Vamos amigos

– Mendez, kompi-
sen Estrella och det 
här menlösa men 
oförargliga latino-
gunget borde givet-
vis inte ens ha tagit 
sig vidare från andra 
chansen. Här säkrar 
nog Mendez ännu 
en jumboplats.

Anis Don Demina
Vem e som oss

– Rimligtvis årets 
Hasse; chanslös i 
finalen men sanno-
likt snart åter med 
eget program på en 
barnkanal nära dig.

Mohombi
Winners

– Om stackars 
Mohombi överlever 
malarian får han 
nöja sig med en 
bottenplacering. 
Winners är verkligen 
ingen Hello.

Mohombi
Winners

– Mohombi har 
hunnit få malaria 
och komma på 
bättringsvägen 
sedan han säkrade 
finalplatsen. Tyvärr 
spelar nog inte 
dagsformen någon 
roll ändå när den här 
platta popbagatel-
len bara försvinner i 
mängden.

Felix Sandman 
Boys withe 

motions
– Kan inte se att den 
skulle lyckas hamna 
högre upp eftersom 
det inte går att min-
nas den efteråt?

The Mamas
Move

– Mammatrion 
är supersöt och 
sjunger klockrent, 
men låten är inte 
tillräckligt bra för 
att ha nånting med 
toppstriden att 
göra.

Mariette
Shout it out

– Mariette medver-
kade med i stort sett 
samma låt som vid 
samtliga tidigare 
tillfällen och gick 
förmodligen till final 
i brist på annat. Bara 
röststarka fans kan 
rädda det här från 
en bottenplacering.

Mendez feat. 
Alvaro Estrella
Vamos amigos

– Själv är jag nästan 
oförklarligt förtjust 
i årets latino-bro-
mance. Kan ändå 
samtidigt känna att 
låten kommer kan-
ske 18 år för sent?

Mariette
Shout it out

– Nej, det blir ingen 
vinst i år heller för 
Mariette eftersom 
Shout it out är en 
exakt kopia av alla 
hennes tidigare 
låtar. Snark!

Victor Crone
Troubled waters

– Lördagsblandning 
av Avicii och Mum-
ford & Sons som 
fungerar förvånans-
värt fint. Crone gör 
det bra, men frågan 
är om det här sticker 
ut tillräckligt mycket 
för att nosa på en 
högre placering.

Mariette
Shout it out

– Den som, likt 
Mariette, i princip 
endast syns till för 
den breda publiken 
i det här samman-
hanget måste vara 
lite bättre på att 
variera sig.

Victor Crone
Troubled waters

– Charmig edm-
country som herr 
Crone framför med 
bravur trots ett lar-
vigt försök till dans. 
Det blir en stabil 
mittenplacering.

Paul Rey
Talking in my sleep 
– Rey och hans he-
derliga mellanting 
mellan mysballad 
och pojkbandspärla 
har piggnat till efter 
mellanlandningen 
i andra chansen. 
Svårtippad, men jag 
tror att den här ris-
kerar att försvinna i 
mängden. 

Anna 
Bergendahl

Kingdom Come
– Bergendahls 
refräng är okej, men 
det känns lite som 
ett högprofilerat 
karaokenummer 
med tills nu okänd 
Bryan Adams-låt.

8 9 10 11 12

Vinnarnas  
finalkritik: För 
lite schlager

Årets Melodifestivalfinal ser ut 
att bli en kamp mellan Dotter, 
Anna Bergendahl och The Ma-
mas, om man ska tro förhands-
spekulationerna. Men flera ti-
digare Melodifestivalvinnare 
tycker att tävlingen har tappat 
schlagergnistan.

Roger Pontare tog hem hela 
kalaset 2000 med låten ”Vin-
darna viskar mitt namn” och i 
år hejade han på Frida Öhrns 
”We are one” – en ”traditionell 
Melodifestivalsång” beskriver 
han den som. Den tidigare Coo-
kies  ’n’  Beans-medlemmen 
fick dock se sig besegrad av Fe-
lix Sandman i Andra chansen.

– Jag har upptäckt att festi-
valen har förändrats, det är ett 
trendbrott. Det är helt andra 
typer av sånger och ett helt an-
nat sätt att sjunga på. Låtarna 
är inte starka nog. Men jag tror 
att det är en generationsfråga, 
säger Roger Pontare.

Fel fokus
Kikki Danielsson, tvåfaldig vin-
nare i Melodifestivalen, tycker 
också att det var bättre förr. 
Hon gillade Melodifestivalen 
bäst på liveorkesterns tid och 
har inte någon favorit i finalen.

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

Arvingarnas Casper Jane-
brink tror att Anna Bergendahl, 
Hanna Ferm, Dotter och Victor 
Crone har en bra chans i täv-
lingen – men tycker att det är 
för lite schlager i årets omgång.

– Musiken som spelas i dag 
är ganska modern, det är inga 
klassiska schlagerlåtar direkt. 
Förra året var det Arvingarna 
som stod för det, vi får väl stäl-
la upp nästa år igen så det kom-
mer in lite klassisk schlager, för 
det gillar vi, säger han.

Schlagerveteranen Towa 
Carson, som senast tävlade 
2004 med ”C’est la vie”, tryck-
er på hur viktigt det musika-
liska är.

– Jag hoppas att det blir nå-
gon som sjunger en melodi som 
vinner, ingen rappare.

Hejar på vännen
Sedan Sanna Nielsen slutade på 
en tredjeplats i Eurovision med 
låten ”Undo” 2014 har ingen 
kvinna vunnit Melodifestiva-
len. Nu hoppas Anna Book på 
förändring.

– Jag tror på Anna Bergen-
dahl, Dotter eller The Mamas. 
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 Zelmerlöw 
lyfter fram sin favorittippade 
kompis.

– Jag tror att Dotter kommer 
att vinna i år. Jag känner henne 
bra och jag tycker att hon har 
ett sjukt snyggt framträdande. 
Hon är svincool på scenen, hon 
sticker ut i det här startfältet 
och jag tror att hon hade gjort 
det grymt bra i Eurovision.

Sofia Sundström

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 Pontare.

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

Kikki Danielsson gillade Melodifestivalen som bäst på liveorkes-
terns tid. FOTO: NAINA HELÉN JÅMA/TT

Melloodds
Artist Svenska spel

Dotter 1.55

The Mamas 4.30

Anna Bergendahl 4.95

Hanna Ferm 15.00

Felix Sandman 39.00

Robin Bengtsson 48.00

Paul Rey 48.00

Artist Svenska spel

Anis Don Demina 60.00

Victor Crone 90.00

Mariette 270.00

Mohombi 500.00

Mendez 500.00

Uppdaterat fredag 12.50.

Danska Melodifestivalen stängs för publik
MUSIK. Den danska Melodifes-
tivalen genomförs utan publik 
på lördag. Beslutet har fattats av 
Danmarks Radio, DR, på grund av 
coronaviruset.

Gustav Lützhøft, ansvarig för 
den danska Melodifestivalen, 
tillägger att det ändå blir en stor 
tv-produktion som publiken kan 

samlas kring därhemma.
Beskedet kommer samtidigt som 

statsminister Mette Frederiksen 
på en pressträff uppmanade till att 
alla arrangemang i landet som har 
fler än 1 000 åskådare ska skjutas 
upp eller ställas in. Uppmaningen 
gäller tills vidare fram till och med 
mars månads slut.

DR kommer att betala tillbaka 
pengar till dem som hade köpt bil-
jetter för att se Melodi Grand Prix i 
Royal Arena i Köpenhamn.

– Vi har fortfarande en snygg 
scen och en snygg show, men det 
blir lite mer traditionell tv-produk-
tion när det är utan publik, säger 
Gustav Lützhøft till DR.
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Pixar slår till med ett nytt 
originaläventyr och det blir 
väldigt mysigt att hänga 
med två omaka alvbröder i 
en story som korsar ”Harry 
Potter” med ”Länge leve 
Bernie”.

Titeln må vara anonym, 
(alltså ”Framåt”, var det 
verkligen det roligaste 
genierna på Pixar kunde 
klämma ur sig? Ja, tydli-
gen), men själva filmen är 
både kul och tillräckligt 
full av äkta känslor för att 
man ska fnissa och plocka 
fram näsdukarna. Den når 
inte upp till ”Insidan ut”-
nivå men Pixar lyckas ändå 
bjuda på just det som man 
förväntar sig: något lite 
nytt och fräscht.

Ett exempel: Scenen där 
en övervintrad rollspelare 
och dennes dystre lillebror 

reser i en fallfärdig van med 
sin döde pappas nu levande 
underkropp som sällskap.

Den såg man inte kom-
ma. Inte heller en uppföl-
jande scen när samma gäng 
seglar fram i en grotta på en 
gigantisk ostbåge.

Fantasin är det inget 
fel på hos filmskaparna. I 
alvbröderna Ian och Balders 
värld har däremot invå-
narna helt förträngt sina 
magiska rötter. Älvorna har 
glömt att de kan flyga och 
kentaurerna kör bil efter-
som de inte orkar springa 
längre. Allt ursprungligt har 

liksom devalverats och det 
mesta kan numera förpack-
as som en trevligt ofarlig 
franchise-upplevelse.

Civilisationskritiken är 
såklart lite småironisk med 
tanke på att avsändaren 
är Disneyägda Pixar. Men 
det blir desto roligare att 
följa med bröderna när de 
upptäcker att det finns en 
smula magi kvar, djupt 
därinne. 

På Ians 16-årsdag avslöjar 
hans mamma att pappan, 
som dog när Ian var en 
bebis, har lämnat kvar en 
present som han och store-

brorsan Balder nu är mogna 
att få.

Det är en magisk stav som 
kan trolla tillbaka pappan 
för en dag. Själva trolleriet 
går sådär. Det är bara pap-
pans underkropp som ma-
terialiserar sig, ett par ben 
som beter sig lite hur som 
helst och som de tvingas 
koppla och släpa runt på 
i jakten på en magisk sten 
som ska hjälpa dem att få 
ihop resten av pappan.

Det här låter kanske bara 
konstigt. Men det funkar, 
faktiskt går det väldigt 
snabbt att få riktiga känslor 

för den sköre Ian som 
längtar efter den pappa 
han aldrig har fått uppleva. 
”Framåt” mynnar också ut 
i en fin kärleksförklaring till 
brödraskapet. 

Ian och Balder kommer 
kanske inte att bli ett lika 
starkt syskonpar i modern 
populärkultur som Elsa och 
Anna, men de räcker ganska 
långt. En slutsats i filmen 
är att man i livet får ta det 
man får och jobba med det, 
vilket känns kongenialt på 
något vis.

Miranda Sigander

VECKANS BIOPREMIÄRER. 

Rörande och kul Pixar-äventyr
 Familjeäventyr

Framåt
Svenska röster: Victor 
Segell, Edvin Ryding, Nina 
Hjelmkvist med flera
Regi: Dan Scanlon
Speltid: 1 timme 42 minuter
Åldersgräns: 7 år
YYY

De är bröder och väldigt olika. Men i ”Framåt” ger de sig av på ett storslaget äventyr. 

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

Tinder-dejt från helvetet
  Drama

Queen & Slim
I rollerna: Daniel Kaluuya, 
Jodie Turner-Smith, Chloë 
Sevigny med flera
Regi: Melina Matsoukas
Speltid: 2 timmar 13 minuter
Åldersgräns: 15 år
YYY Daniel Kaluuya och Jodie Turner-Smith flyr från brottsplat-

sen i ”Queen & Slim”. 

Filmlördag
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Nej, det här är inte någon 
fortsättning på Hideo 
Nakatas briljanta skräckfilm 
”Dark water” från 2002. 
Men det handlar även 
här om skräck – nämligen 
skräcken för miljöförstö-
ring och om vad vi, både 
människor och djur, får i 
oss när storföretag dumpar 
skadliga medel i naturen.

Baserad på sanna händel-
ser är det berättelsen om 
hur Rob Billott, en advokat 
på en stor firma i Cincinatti, 
något motvilligt tar sig an 
en farmare, som hävdar 
att dennes kor har blivit 
sjuka och dött på grund av 
det som det stora bolaget 
DuPont dumpat i naturen. 
Billotts undersökningar gör 
att han blir allt mer intres-
serad och börjar förstå att 
det inte ”bara” handlar om 
förgiftade djur, utan att 
även människor drabbats. 
Motarbetad av DuPont och 
stundtals även av myndig-
heterna, ger han inte upp 
utan fortsätter att driva 
ärendet år efter år.

Jodå, vi har sett liknande 
filmer förr, till exempel 
”Erin Brockovich”, om den 
i början ensamma hjälten 
som mot synes oöverstig-
liga odds kämpar mot över-
makten. Vi gillar väl alla 

Lågmält rasande realism
  Drama

Dark waters
I rollerna: Mark Ruffalo, 
Anne Hathaway, Tim Rob-
bins, Bill Pullman med flera.
Regi Todd Haynes.
Längd: 2 timmar och 6 
minuter.
Åldersgräns: 11 år.
YYYY

Mark Ruffalo är en njutning att se i ”Dark waters”. FOTO: MARY CYBULSKI

VECKANS BIOPREMIÄRER. 

en bra David mot Goliat-
story, inte minst när det 
handlar om att slåss mot 
hänsynslösa och profit-
hungriga företag. Men Todd 
Haynes film är bättre än de 
flesta andra filmer i denna 
subgenre. Filmen bärs av 
ett lågmält raseri, och dess 
syn på möjligheten att få 
rättvisa i USA är mörkare 
och troligtvis mer realistisk 
än andra verk.

Mark Ruffalo spelar 
huvudrollen och har också 
producerat. Ruffalo är en 
lysande skådespelare och 
det är betydligt roligare 
att se honom i en roll som 
denna än som Marvelfil-
mernas Hulk – speciellt som 

NOTERAT.

han gör Billott till en person 
med tvivel och samvetsfö-
rebråelser. Hans nedtonade 
spel är en njutning att se.

Todd Haynes (var tog 
hans fina ”Wonderstruck” 

vägen?) gör ofta filmer med 
gaytematik (”Far from hea-
ven”, ”Carol”), men redan 
1995 gjorde han med ”Safe” 
en film liknande ”Dark 
waters”. Det är filmer som 

den här som kan påverka 
omvärlden till det bättre – i 
USA gick DuPonts aktier ner 
när filmen gick upp.

Gunnar Rehlin

Waititi tar sig an 
Dahl-klassiker
FILM. Oscarsbelönade 
Taika Waititi, regissören 
bakom ”Jojo Rabbit”, är 
i färd med att göra två 
animerade serier för Netflix 
– båda baserade på den 
brittiske författaren Roald 
Dahls klassiker ”Kalle och 
chokladfabriken”.

Den ena serien kommer 
att utgå från huvudberät-
telsen medan den andra 
kommer att fokusera på 
chokladfabrikens oompa-
loompier, de kortväxta 
arbetarna som fabrikens 
ägare Willy Wonka säger sig 
ha rekryterat i djungeln.

Filmlördag

Sex sångare och musikanter 
ger Evert Taube sin hyllning

KilArena
Onsdag 11 mars kl 19.00

Medborgarhuset, Säffle
Torsdag 12 mars kl 19.00

Entré 150 kr 
Arrangör: Visklubb -67 

i samarbete med ABF

Evert 
Taube 
i våra 
hjärtan 

 

www.yogaskolan.se
054-181183, karlstad@yogaskolan.se

Vi skräddarsyr ett personligt program

Helgkurs 13-14/9 
Yoga för styrka och stabilitet i livet

Gravidyoga
Söndagar, start 14/9

Måndagar, start 20/10

Yoga för seniorer 60+
Gratis prova-på

Ons 3/9 kl 11.00 på Yogaskolan
Tor 4/9 kl 11.00 på Seniorernas hus

Ingen föranmälan. Välkomna!

Privatlektioner

Yoga - gratis prova-på
Söndag 8/3 kl 12.30-16 

12.30 fysisk inriktning,  
13.45 yoga allmän,  

15.00 yoga lugn/meditation 
Ingen föranmälan, välkomna!

Nya kursstarter från 16/3
Nybörjarkurser - olika inriktningar 

Fortsättning o fördjupning 
Yoga för seniorer, Meditation  
Gravidyoga, Mamma-bebis 

Yoga för bättre sömn o stresshant. 
Yoga för stela män 

Fysisk dynamisk yoga 
Yoga och löpning

LÖRDAG 17 OKT KL 19.30
SCALATEATERN, KARLSTAD

BILJETTER: TEL: 054-19 00 80 - TICKETMASTER.SE
BESTERMAN.NU

BESTERMAN PRESENTERAR

LÖR 17 OKT, 19.30, SCALATEATERN, KARLSTAD
BILJETTER: TICKETMASTER.SE

TEL: 054-19 00 80 - BESTERMAN.NU

NORDENS STÖRSTA DANSBAND

MED CHRISTER SJÖGREN

LIVE IN 

CONCERT

SÖNDAG 6 DEC KL 18.00
CCC, KARLSTAD

BILJETTER: TICKETMASTER.SE - TEL: 054-19 00 80 - BESTERMAN.NU

BESTERMAN PROUDLY PRESENTS

”En vikingatriumf på Scala”

”Jubel och stående ovationer”

STORT PUBLIKTRYCK

EXTRAFÖRESTÄLLNING

Special 
guest Brolle

Rock pa vischan

ENDAST 
1500 BILJETTER

SPARA PENGAR
köp biljett före 31/3 för 595:-

1 april-30 juni 695:-    från 1 juli 795:-

FRE 17 JULI KL 19.30 SILLERUD, HEMBYGDSGÅRDEN 
BILJETTER: ICA NÄRA SILLERUD, BESTERMAN.NU, 

TICKETMASTER.SE, TEL: 054-19 00 80

“A joy to behold” 
- The Telegraph -  

”Mind-boggling accuracy” 
- The Mail on Sunday -

“Entirely convincing” 
 - The Times -

FRE 25 SEPTEMBER KL 19.30
SCALATEATERN, KARLSTAD
BILJETTER: 054-19 00 80 - TICKETMASTER.SE

BESTERMAN.NU

A CELEBRATION OF ABBEY ROAD 50 YEARS

THE MAN IN BLACK TOUR

BESTERMAN PROUDLY PRESENTS

LÖRDAG 26 SEPT 2020 KL 19.30
SCALATEATERN, KARLSTAD
BILJETTER: TICKETMASTER.SE - TEL: 054-19 00 80

BESTERMAN.NU

”HIS RESEMBLANCE 
IS UNCANNY”
- Rosanne Cash - 

”A VOICE BETTER 
THAN THE ORIGINAL”

- John Wheatcroft, York Mix -

”EXTRAORDINARY 
CONCERT”

- Daily Record & Sunday Mail -
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Han trivs i Karlstad och publiken 
här trivs med sin Jonas. Så till den 
grad att ”Queen of f*king everyth-
ing” ska spelas fyra gånger. ”Fyra 
and counting!” utbrister Gardell 
och hintar om än fler datum.

– Det är extra kul att spela i Karl-
stad för det är den enda staden i 
hela världen där jag kan dra elaka 
muminskämt! 

Han skrattar och sippar på teet.
– De mest älskade varelserna är 

så hatade bara i Karlstad, de skäm-
ten möttes av de största jublen i 
salongen.

Han flirtblinkar spjuveraktigt 
och är såklart medveten om att 

SCEN. Jonas Gardell gör fyra shower ”...and counting” i Karlstad

”De mest älskade varelserna 
är hatade i Karlstad”

 Y Jonas Gardell möter upp med 
en tekopp och en skrovlig röst. 
Gårdagskvällens premiär beskri-
ver han som fantastisk.

– Föreställningen avrundades 
med dubbla stående ovationer, 
jublar han. 

Torsdagskvällens turnépremiär möttes av dubbla ovationer.

Jonas Gardell spenderar några dagar i Karlstad för att uppträda på Scalateatern. Han bor alltid i samma rum – Sven-Ingvarsrummet – på Stadshotellet när han gästar Värmland. 
 FOTO: CARL EDLOM

inte alla Karlstadsbor hyser agg 
mot de finska trollkaraktärerna.

Humorshowen ”Queen of 
f*cking everything” har han spe-
lat hundra gånger redan, fast då i 
en enormt påkostad version med 
scendekor som nu ställs ut som 
konstföremål. Den turnéuppsätt-
ning som han soloturnerar med 
nu är en slimmad variant och Karl-
stadspubliken är den första han 
möter i det mindre formatet.

– Det är alltid väldigt roligt för 
mig i Karlstad. Det har blivit så ge-
nom åren, fortsätter Jonas Gardell. 

Som alltid när han spelar i Karl-
stad bor han i Sven-Ingvarsrum-
met på Stadshotellet där vi ses. 
Han är en man som trivs med livet 
inrutat.

– Jag har ett hotellrum i varje 
stad som jag alltid bor i. Det är 
tryggt och jag känner mig hemma. 
När Sven-Erik fortfarande var i li-
vet kom han upp varje gång jag var 
i stan och hängde. Det var väldigt 
trevligt, minns Jonas.

– Nu för tiden kommer Stefan 
Holm i stället. Fast jag är bitter 

över att han inte gjort något Lego-
porträtt av mig än. Det tycker jag 
väl fan är det minsta man kan be-
gära! 

Han skrattar igen och nynnar på 
Sven-Ingvarslåten ”Allt blir bra” 
som han skrev texten till under 
90-talet.

– Sven-Erik som person... Det 
var väldigt svårt att inte gilla ho-
nom. Han var alltid så jäkla glad! 

Jag tyckte om honom väldigt 
mycket. 

Efter torsdag och fredagens tre 
föreställningar är nästa chans att 
se Jonas Gardell i Karlstad den 23 
oktober. Recensionen av premiär-
kvällen finns på nwt.se.

Carl Edlom
054-19 96 68
carl.edlom@nwt.se

 

Se webb-
tv på
nwt.se
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postiljohan #alltpåencykel

postiljohan #alltpåencykel

postiljohan #alltpåencykel

postiljohan #alltpåencykel

postiljohan #alltpåencykel

postiljohan #alltpåencykel

postiljohan #alltpåencykel

postiljohan #alltpåencykel

postiljohan #alltpåencykel

Låt oss ta del av ert miljöansvar

Vi vill tacka alla våra kunder 
som hjälpt oss vinna Karlstads 
Kommuns Klimatpris 2019.

postiljohan.se
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Mikaela Åhlin-Kottulinsky 
tillhör de som förtjänar att 
uppmärksammas med an-
ledning av internationella 
kvinnodagen på söndagen.

27-åringen från Hammarö 
och nu boende i Stockholm 
är en framgångsrik förare 
och även maktfaktor som 
nyligen invaldes i Interna-
tionella bilsportförbundet, 
Fia. Hon har dock som kvin-
na fått kämpa extra hårt.

– Det har krävts mer jobb 
för att bli accepterad och 
respekterad, säger hon.

Mikaela är uppväxt i en 
motorsportfamilj – mamma 
Susanne och pappa Jerry 
körde rally – och började 
med gokart som tolvåring. 
2011 gick hon över till bilra-
cing och upptäckte snabbt 
att allt var anpassat för män.

– Min absolut första ra-
cingtävling nådde jag inte 
ner till pedalerna. Då satte 
vi på träklossar. Mamma var 
med och löste det.

– Jag hade svårt att få en 
overall som passade, men 
nu finns det tjejmodeller.

Under de nio aktiva åren 
har hon gjort sig ett namn 
både nationellt och inter-
nationellt i konkurrens med 
männen. 2014 vann hon 
som första kvinna ett lopp 
i tyska enhetsserien VW Sci-
rocco R-Cup, upprepade be-
driften i STCC på Gelleråsen 
i augusti 2018 och tog ytter-
ligare en seger 2019.

Hon har upplevt motor-
sporten bli mer jämställd.

– Det har absolut blivit en 
förbättring som är väldigt 
roligt att se. Tidigare har det 
känts som det bara funnits 
plats för en tjej per serie, 
men nu välkomnas fler. I Le 
Mans till exempel finns det 
två bilar där alla tre förarna 
är tjejer. Men man har kvar 
att kämpa och det är viktigt 
att man fortsätter driva på 
arbetet.

Det finns killar som inte 
gillar att förlora mot tjejer, 

men det märktes mest i bör-
jan.

– När man väl är en eta-
blerad förare spelar ingen 
roll om det är en tjej eller 
kille.

Tjejer är kanske rädda att 
ge sig in i motorsporten. Mi-
kaela hade fördelen att ha en 
förebild nära. Susanne Kot-
tulinsky var en av landets 
bästa rallyförare på 1980-ta-
let med bland annat en EM-
titel och SM-guld, och verkar 
också i Fia.

–  Jag har haft min mam-
ma att bolla med och sett 
upp till.

Nobbade kvinnoserie
2019 startade W Series, 
världens första racingmäs-
terskap för kvinnor. Mikaela 
föredrar dock att tävla mot 
båda könen.

– Jag tycker inte det behö-
ver vara någon uppdelning 
eftersom det är det fantas-
tiska med motorsporten. 
Därför har jag valt att inte 
ställa upp, men jag förstår de 
som gör det. De behöver inte 
betala och får till och med 
betalt för att köra. Mångas 
mål där är att visa att de är 
duktiga. 

Mikaelas mål är att någon 

gång vinna ett större mäs-
terskap i konkurrens med 
män. I fjolårets STCC tog 
hon fem pallplatser och slu-
tade sexa.

Närmast har Michèle Mou-
ton varit med totala andra-
platsen i rally-VM 1982.

– Där ligger problemet så 
mycket djupare. Har man en 
tjej och 18 killar är oddsen 
sämre för tjejen. För att vin-
na mästerskap krävs det att 
fler av oss är med och fightas 
om titlarna.

– Jag får ofta frågan var-
för det inte är någon tjej i 
formel 1. Tittar man på typ 
Hamilton eller Vettel var 
de upplockade när de var 
tio år och fick ekonomisk 
support och träning. Det är 
inte konstigt att de tar sig till 
den absoluta toppen. Det har 
aldrig skett med en tjej. Men 
nu märker man positiva ef-
fekter och att det är bättre 
support. Jag tittar på Jamie 
Chadwick (brittiskan som 
vann W-series) som är su-
perduktig, har jättebra team 
runt sig och bra support. Jag 
hoppas verkligen hon är den 
som tar sig till formel 1. 

Mikaela har valts in i Fias 
Electric and New Energy 
Championship Commission 

som andra kvinnan på 23 
platser.

– Jättekul och häftigt att 
vara med från början i inner-
sta kretsen för elektrifiering-
en. Områden som är intres-
santa för mig är Extreme E, 
ETCR och rallycrossen, men 

det finns även inom gokart 
och rally.

Samtidigt bidrar hennes 
blotta närvaro till jämställd-
heten i maktens korridorer. 

– Svenska bilsportförbun-
det skickade in sex kvinnor 
till olika poster i år och det 

ska man verkligen ge credit 
för.

Har du haft fördel någon 
gång av att vara kvinna?

–  Det är klart att som mi-
noritet sticker man ut, men 
man möts av andra hinder. 
Jag sett många gånger att 

                INTERNATIONELLA KVINNODAGEN. Först att vinna i STCC

Mikaela visar vägen på racerbanan

Mikaela Åhlin-Kottulinsky tar täten och visar vägen för andra kvinnor i svensk banracing. FOTO: JONAS DAGSON/TT 

Mikaela Åhlin-Kottulin-
sky är en pionjär i svensk 
bilracing. Hon blev 
första kvinnan att vinna i 
kungaklassen STCC 2018. 

Men det har varit tufft 
att ta sig till toppen i en 
kraftigt mansdominerad 
sport.

Mikaela Åhlin-Kottulinsky vann som första kvinna ett 
STCC-lopp. FOTO: HÅKAN STRANDMAN

Racingkarriär

2012: VW Scirocco R-Cup i Tyskland (12 totalt), Porsche Car-
rera Cup Scandinavia (19).
2013: Renault Clio Cup JTCC (12), VW Scirocco R-Cup Tysk-
land (8, en pallplats).
2014: VW Scirocco R-Cup Tyskland (9, en seger), RallyX 
Sverige (8, körde tre lopp).
2015: Audi Sport TT Cup (15, en pallplats).
2016: ADAC GT Masters (52).
2017: ADAC GT Masters (43), STCC-TCR Scandinavia (20).
2018: STCC-TCR Scandinavia (10, en seger).
2019: TCR Scandinavia Touring Car Championship (6, en 
seger och fyra andra pallplatser).

Parollen lika lön för lika arbete borde självklart också vara lika lön för lika idrott. Någon enstaka 
sport, som tennis, har tagit steget när det gäller prispengar. Men sett till hela idrottsvärlden är 

det skrämmande långt kvar och speciellt i lagsporterna. Forbes (inte gruppen som sjöng om 
Beatles i melodifestivalen 1977 utan den amerikanska affärstidningen) inkomstlista för 2019 
toppas av Lionel Messi med 1,2 miljarder kronor. Enda kvinnan på topp 100 är tennisstjärnan 
Serena Williams (63) med 275,5 miljoner. Visst har det gått framåt sedan kvinnor var helt 
bannlysta i första moderna OS 1896, men med den här takten kan det ta ytterligare hundra 
år innan vi nått full jämlikhet.

Bengt Sundler, sportreporter

Lika lön för lika idrott

TF SPORTCHEFER: KIM FRANDSEN OCH 
MARKUS STRÖMBERG
SPORTEN@NWT.SE   TEL: 054–19 90 00 (VXL)
054–19 96 25 (KVÄLLAR OCH SÖNDAGAR)

Sport
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Idrottande kvinnor har länge 
betraktats med skepsis. 
Särskilt oroliga har motstån-
darna varit för att kvinno-
kroppen, i synnerhet dess 
reproduktionsförmåga, ska 
ta skada. Motståndet har 
varit extra långlivat i OS. Inte 
förrän 2014 öppnades den 
sista OS-sporten för kvinnor, 
backhoppning. I nordisk 
kombination (backhoppning 
+ längdskidor) tävlar dock 
fortfarande bara män i OS.
Här är tio kvinnliga pionjärer i 
sportens värld:

Billie Jean King, USA: Käm-
pade för kvinnors rättigheter 
på och utanför tennisbanan. 
Något som symboliseras av 
matchen mot Bobby Riggs 
1973, kallad Battle of the sex-
es. King vann med 6–4, 6–3, 
6–3, en seger som anses vara 
viktig för synen på profes-
sionell damidrott. Händelsen 
blev en biofilm 2017.

Pia Sterner: Pionjär i ishock-
ey som spelade med männen 
innan det fanns damlag, 
bland annat sju säsonger i di-
vision 2 och 3 på 60–70-talen. 
Var första kvinnan i Sverige 
som tränade pojklag. Hon var 
också Europamästare i karate 
och VM-trea i styrkelyft.
Maria Teresa de Filippis, 
Italien: Första kvinnan i for-
mel 1 (1958). Blev bland annat 
tia i Belgiens GP.
Birgitta Westhed: Trotsade 
förbudet mot kvinnor i Vasa-
loppet och åkte 1978 under 
täcknamnet Rolf Lejestrand 
och med lösmustasch, men 
avslöjades i en tv-intervju. 
1981 hävdes förbudet.

Zhang Shan, Kina: När 
kvinnor släpptes in i det 
olympiska skyttet 1968 fick 

de tävla i öppna grenar. 1992 
slog Zhang Shan alla männen i 
lerduveskytte (skeet) och tog 
guld. Det ledde till att män 
och kvinnor separerades fyra 
år senare i Atlanta och skeet 
togs bort helt för kvinnor, så 
Zhang Shan fick inte chansen 
att försvara titeln.
Bettan Andersson: Bröt 

mark som 
första kvin-
nan i världen 
med licens för 
amatörbox-
ning 1988. 
Under flera 
decennier 
har hon 
kämpat för 

jämställdhet i boxningen och 
inom andra delar av idrotten.
Michèle Mouton, Frankrike: 
Den mest framgångsrika 
kvinnan i rally. Hon utmanade 
männen på allvar och var som 
bäst tvåa totalt i VM (1982), 
och vann fyra deltävlingar 
under karriären. Sitter i Inter-
nationella bilsportförbundet 
sedan 2010 och är säkerhets-
delegat.

Pia Sundhage: Föregångare 
i fotboll. Blev 1985 som första 
svenska damfotbollsspelare 
utlandsproffs, i italienska 
Lazio. Var första svenska 
utlandstränaren 2001–2002 
i Philadelphia Charge (as-
sisterande) och 2003 i Boston 
Breakers. Har varit förbunds-
kapten i Kina, USA, Sverige 
och nu Brasilien.
Babe Didrikson Zaharias, 
USA: Stjärna i basket, friidrott 
och golf. Första kvinna att 
kvalificera sig för en tävling 
på herrarnas PGA-tour 1938 
(missade cuten). Den andra 
var Annika Sörenstam 2003.
Tina Thörner: Framgångsrik 

rallykart-
läsare som 
utmanat 
normer och 
kämpat mot 
fördomar i en 
mansdomi-
nerad sport. 
När hon 

började åka ökenrally med 
Nasser Saleh Al-Attiyha från 
Qatar reagerade både ral-
lyvärlden och den muslimska 
världen, men samarbetet 
lyckades och duon tog två 
världscupsegrar och var nära 
att vinna Dakarrallyt 2008.

                INTERNATIONELLA KVINNODAGEN. Först att vinna i STCC

Mikaela visar vägen på racerbanan

Mikaela Åhlin-Kottulinsky tar täten och visar vägen för andra kvinnor i svensk banracing. FOTO: JONAS DAGSON/TT 

tjejer kan hamna i situatio-
ner att de ska locka media, 
men inte blir supportade till 
hundra procent.

Mikaela har dock skaffat 
sig en bra position.

– Jag fick en jättefin kom-
mentar. Det var nån som sa 

”jag tar med mina döttrar 
på race och du ses som en 
av toppförarna, vilken som 
helst. Det spelar ingen roll 
att du är tjej”. Att nå dit är 
jättehärligt för då kan man 
få in i de yngre generationer 
att det inte är konstigt att 

jag vill köra bil, för jag är lika 
välkommen som grabbarna.

Att framtiden kan vara 
ljusnande fick hon ytterla-
gare bekräftelse på.

– Jag hade ett event förra 
året där jag skjutsade barn 
mellan fem och 16 år. En tjej 

hoppade ur bilen och sa till 
sina föräldrar: ”Jag vet vad 
jag ska bli när jag blir stor, jag 
ska bli racingförare”.

Bengt Sundler
054-19 96 26
bengt.sundler@nwt.se

10 andra pionjärer

Billie Jean King och Bobby 
Riggs inför ”Battle of the 
sexes” 1973.

Pia Sterner.

Zhang Shan tog OS-guld 
1992.

Pia Sundhage 1981.

Bettan 
Andersson

Tina Thörner

RACING. Efter tre år i STCC längtar 
Mikaela Åhlin-Kottulinsky ut.

– Jag hade jättegärna kört utom-
lands, men budgeten är inte där än. 
Som det ser ut nu blir det hemma i 
Sverige.

Hon har åkt STCC för Seat-
teamet PWR Racing och lär vara 
aktuell för serien igen.

– Det kan man tro, säger Mikaela 
undvikande.

Elracingserien ETCR, som plane-
ras att ha premiär i samband med 
säsongens sista WTCR-tävlingar 
i höst, är hon sugen på och även 
terrängbilsserien Extreme E, som 
startar 2021, och där hon redan är 
engagerad som testförare.

– Jag jobbar hårt för att få en 
stol där. Första racet går i januari 
så förarna bör bestämmas inom en 
ganska snar framtid.

Mikaela borde ha god chans.
– Ja, men det är tolv platser som 

är sjukt eftertraktade. Det kommer 
vara tufft, men jag ligger bra till för 
jag har kört bilen x antal gånger. Vi 

ska testa i mitten av april igen, så 
vi får se.

Hon säger att bilen är superhäftig 
att köra.

– Elektriskt är ju väldigt häftigt. 
Det är sån sjuk acceleration och 
offroad kan man styra mycket med 
gasen. Bengt Sundler

Åhlin-Kottulinsky: ”Som det ser ut nu blir det hemma i Sverige”

Mikaela Åhlin-Kottulinsky. 
 FOTO: HÅKAN STRANDMAN
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Matchen var en klassisk sex-
poängsdito. 

Karlstad och Västerås 
Rönnby var parkerade på 
de två sista slutspelsplat-
serna, med gästerna tre po-
äng före.

Men det blev aldrig någon 
riktigt nerv. Gästerna gjorde 
0-1 redan efter 1,43 och när 
0-2 föll, bara två minuter se-
nare, insåg de flesta att det 
skulle bli en tuff uppgift för 
de blåklädda.

Räknefel och bjudningar
Det var räknefel och bjud-
ningar och efter första peri-
oden hade Västerås Rönnby 
en tremålsledning.

– Första perioden är verk-
ligen inte bra från vår sida. 
Men vi hade några rätt bra 
chanser och hade vi fått hål 
på dem där så hade det blivit 
en annan match.

Den bästa chansen fick 
Amanda Berggren när en 
motståndarback ramlade 
framför eget mål och gav 
Berggren fritt fram. Feli-
cia Johansson i bortaburen 
kom dock ut och gjorde sig 
stor.

Hemmalaget fick stopp på 
blödningen, men lyckades 
aldrig hitta in i matchen. 

– Någonstans i andra pe-
rioden tycker jag ändå att vi 
får tag i dem, men vi lycka-
des inte få dit bollen, säger 
Adina Augustsson.

Hon hade själv ett bra 
skott, som dock Johansson 
räddade med ena handen.

”Förlorar i första”
När gästerna, fem minuter 
in i slutakten, svarade för 
matchens snyggaste upp-
rullning till 0–4 var matchen 
i praktiken över.

– Vi hade scoutat dem, 
visste hur de spelar, men vi 
gjorde inte det vi pratat om 
innan, säger Augustsson. 

Tränaren Joacim Holmén 
skriver under på nyss sagda:

– Vi förlorar matchen i 
första. Och jag är förvånad 
över hur bleka vi var, för jag 
tycker att det har sett bra ut 
ett tag.

Under strecket
I och med att Nacka bese-
grade Skoghall halkade Karl-
stad nu ner under slutspels-
strecket. 

På söndag väntar jätte-
svåra PIxbo borta. Men i de 
två avslutande omgångar 
ställs KIBF mot Jönköping 
och Dalen, som är två lag 
som Karlstad definitivt ska 
kunna snacka med.

– Vi lägger oss inte ner och 
gråter. Vi vill det här och ska 
ta de poäng som krävs, säger 
Adina Augustsson. 

Mikael Adamsson
054-19 97 24
mikael.adamsson@nwt.se

INNEBANDY. Tung Karlstad-förlust i streckmatchen

 Y Tre poäng och Karlstad IBF hade 
tagit ett jättekliv mot slutspel.

Nu spolierade en riktigt svag för-
staperiod alla möjligheter. Västerås 
Rönnby kunde vända hem med en 
bekväm 0–4-vinst i bagaget.

– Det var motvind i 60 minuter, 
sammanfattar KIBF-kaptenen Adina 
Augustsson. 

”Det var motvind i 60   minuter”

Tre omgångar återstår, nio 
poäng att spela om, och 

Skoghall har fortfarande sex 
poäng upp till säker mark. 
Warberg, laget precis ovan-
för strecket förlorade också 
under fredagen hemma mot 
Malmö. 

Redan på söndag möter 
Skoghall Sirius, ett annat 
lag under slutspelsstreck-
et, i vad som blir en helt 
avgörande match. Blir det 
inte minst en poäng där 
så kommer Warbergs för-

språng vara ointagligt, då 
halländskorna har bättre 
målskillnad med hela 71 
mål. 

Matchen mot Nacka då? 
Hemmalaget öppnade sten-
hårt i Ormingehallen, och ef-
ter 4.45 låg värmländskorna 
redan under med 0–3. Det 
blev sedan 4–0 ett par mi-
nuter senare innan Amanda 
Gottebo reducerade i början 
på andra, assisterad av lag-

kaptenen Tilda Flodell. 
Nacka avslutade dock 

matchen bättre och pangade 
in ytterligare fyra kassar. 8–1 
stod det på tavlan efter 60 
minuters spel. 

I och med segern gick 
Nacka förbi Karlstad IBF i ta-
bellen och upp på slutspels-
plats. Iksu toppar tabellen 
på 63 poäng. 

 Erik Dahlén

INNEBANDY. Snaran dras åt – på söndag krävs poäng

Blytung Skoghallsförlust
Efter förra veckans mås-
tevinst hemma mot Da-
len gick Skoghall för ännu 
en trepoängare borta  
mot ett slutspelsjagande 
Nacka. Det gick dock inte 
alls vägen, och nytt SSL-
kontrakt ser nu allt mer 
avlägset ut. 

Nacka vann med 8–1. 

Skoghall förlorade med 1–8 borta mot Nacka.   

 FOTO: TOMMY ANDERSSON
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INNEBANDY. Tung Karlstad-förlust i streckmatchen

”Det var motvind i 60   minuter”
 Y Nathalia Vikström och Sanna 

Ericsson deppar efter att Västerås 
Rönnby gjort ett av sina fyra mål i 
matchen.  FOTO: ANDERS ANDERSSON

Damallsvenskan

IF HELLTON 
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HK DROTT HALMSTAD
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Sundsta sporthall
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Följ livesändningen på nwt.se  
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DIV 1
Lördag 29 februari kl 15.00

Hammarö Arena

Skoghalls IBK – Kumla IBK

Herrar div 1

Herrar

92,2

Söndag 1 mars kl 16.00
Hammarö Arena

Skoghalls IBK – Sirius FBC

Damer SSL

Matchvärd:
Attraktivt boende i  
skärgårdskommun

SSL



Sport NWT48 Lördag 7 mars 2020

                 INTERNATIONELLA KVINNODAGEN. Olivia Carlssons hårda kvinnokamp och tuffa vinter

Möt Värmlands största 
hockeystjärna på damsidan. 
Tjejen som Färjestad försökt 
värva hem ett par gånger 
under senare år för att bli 
en galjonsfigur i damlagets 
satsning mot SDHL. 

Olivia vann SM-guld re-
dan första säsongen med 
Modo, 2012. Sedan dess 
har Modo varit ett ständigt 
topplag. Ifjol slutade tje-
jerna tvåa i grundserien och 
åkte ut i kvarten.

Men i vinter havere-
rade det!. Modo hamnade 
överraskande näst sist och 
tvingade till kval för att klara 
sig kvar. I lördags räddades 
kontraktet.

Men vi tar det från början. 
Med damkronornas bojkott 
och strejk för bättre villkor 
i höstas.

Olivia om bojkotten
Tjejerna nekade att spela en 
femnationersturnering i Fin-
land och krävde bättre vill-
kor för att ställa upp i lands-
laget. Damkronorna hade 
helt andra förutsättningar än 
de manliga kollegorna. 

Till slut skedde en förlik-
ning med förbundet.

Är du nöjd?
– Egentligen har jag 
lagt det där bakom 

mig nu och fokuserar på an-
nat. Men visst, det är i alla 
fall ett steg i rätt riktning och 
det är väl svårt att få allt på 
en dag, konstaterar Olivia.

Det nya avtalet ger lands-
lagstjejerna medaljbonus 
på VM och OS, ersättning 
för förlorad arbetsförtjänst, 
gratifikation efter vårens 
VM om laget kvalificerar sig 
för A-VM 2021 och så blir de 
försäkrade genom sina klub-
bar.

Okänd skänkte pengar
I Modo finns en person som 
har en lite annan inställ-
ning till damhockeyn än 
Svenska ishockeyförbun-
det...

– En okänd donator skänk-
te en halv miljon kronor till 
flickhockeyn i tisdags. Peng-
arna är öronmärkta. Fantas-
tiskt! Jättehäftigt. Jag blev 
så glad när jag hörde det. 
Det betyder mycket. Vi har 
en väldigt fin damkultur i Ö-
vik och har varit tongivande 
från start, säger Olivia.

Tio procent av Modos 
ungdomsverksamhet består 
av tjejer i åldrarna sex till 
14 år.

 Y Internationella kvinnodagen på 
söndag.

Modos lagkapten och landslags-
stjärna Olivia Carlsson,25, från Karl-
stad och Forshaga IF utkämpade sin 
egen kvinnokamp i höstas. Med dam-
kronorna.

Sedan blev resten av säsongen, 
hennes nionde i Modo, en hård kamp 
också. Fast på ett helt annat plan.

– Min mest turbulenta säsong i kar-
riären, medger värmländskan.

”Min mest turbulenta säsong”

Olivia själv pluggar 
till fysioterapeut i 
Umeå, och pendlar 

från Örnskölds-
vik fyra dagar i 

veckan.
– Jag är 
klar näs-

ta år.

Satsar du på jobbet och 
slutar med hockeyn då?

– Nej, det har jag inte tänkt 
mig. Det går säkert att kom-
binera.

Fick hjärnspöken
Olivia blev lagkapten i Modo 
förra året och slog då per-
sonligt poängrekord, 30 
(8+22). I vinter blev det 19 
(5+14).

– Vi hade en jobbig sä-
song, hade väldigt svårt 
att göra mål och förlorade 
många matcher med ud-
damålet. Vi hade blivit av 
med våra två bästa poäng-
görare. Vi har fler som ska 

kunna producera men 
till slut blev det ett 

hjärnspöke. Det loss-
nade lite först efter 

jul.
Två omgång-

ar före slutet 
av grundserien 

hade Modo fort-
farande chan-
sen att rädda 

kontrakten. Men då sprack 
det.

Kvalet mot Skellefteå, 
som kom från division ett, 
blev en walk-in-the-park. 
Modo vann första matchen 
borta med 4–0, sedan 7–0 
hemma. 

– Det var fruktansvärt ner-
vöst inför första matchen. Vi 
visste ju inte vad som vän-
tade. Sedan släppte det. Jag 
tror att vi har lärt oss mycket 
av den här tuffa säsongen.

FBK kontaktade
Det är oerhört svårt för lagen 
underifrån att nå SDHL. Frå-
ga Färjestad, som missade 
för sjunde året i rad...

– Det var tråkigt. Jag hade 
gärna mött FBK i SDHL.

Har FBK försökt värva 
hem dig?

– Ja, de har tagit kontrakt 
några gånger. Vi får se vad 
som händer innan karriären 
är över. Jag stänger inga dör-
rar men trivs jättebra i Ö-vik 
också.

För att FBK ska kunna nor-
pa Olivia krävs förstås att la-
get går upp i SDHL. Olivia är 
ju bofast i landslaget sedan 
flera år tillbaka.

Hon har spelat fem VM 
och ett OS. Nu väntar VM i 
Frankrike i april.

Om kvinnodagen
– Visst är VM ett mål igen. 
Så länge jag spelar är det all 
in som gäller. Första lands-
lagssamlingen är i slutet av 
mars.

Om inte coronaviruset 
sätter käppar i hjulet.

Vad betyder Internatio-
nella kvinnodagen för 
dig?

– Kul och viktigt att kvin-
norna uppmärksammas. Det 
behövs fortfarande.

”  Visst är VM ett 
mål igen. Så länge 

jag spelar är det all in som 
gäller.”

Per Mårtensson
054-19 96 24
per.martensson@
nwt.se
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                 INTERNATIONELLA KVINNODAGEN. Olivia Carlssons hårda kvinnokamp och tuffa vinter

”Min mest turbulenta säsong”

Olivia Carlsson har spelat fem VM och ett OS med damkro-
norna. FOTO: JANERIK HENRIKSSON/TT

 Y På söndag är det Internationella 
kvinnodagen. Värmlands största tjejhock-
eystjärna Olivia Carlsson utkämpade sin 
och damkronornas ehgen kvinnokamp i 
höstas. resten av säsongen blev också 
turbulent, fram till det lyckliga slutet i 
lördags. FOTO: JONAS EKSTRÖMER/TT

Hon är utsedd till Årets eldsjäl

Motiveringen lyder:
”Emma Karlsson har varit 

med under hela resan med 
Hockeyalliansen och gör 

alltid ett fantastiskt jobb i 
sin förening. En person man 
alltid kan lita på och som all-
tid ställer upp. Vi är extremt 
tacksamma för allt jobb som 
hon har gjort och fortsätter 
att göra såväl i sin egen för-
ening som tillsammans med 
Hockeyalliansen. Inte minst 
för hennes brinnande enga-
gemang för vårt Girl Power 
Camp och alla våra turne-
ringar.”

Emma Karlsson i Kristi-
nehamns HT har tillde-
lats priset Årets eldsjäl.

Utmärkelsen, som Fär-
jestad BK Hockeyallians 
ligger bakom, instiftades 
inför säsongen och dela-
des således ut för första 
gången.

Emma Karlsson uppvaktades hemma i Björkhallen. 
 FOTO: FREDRIK SVENSSON

Historiskt damlag  
i anrika Forshaga

Det finns ett damlag i Fors-
haga som tränar på ons-
dagskvällar men man är inte 
anmälda till något seriespel. 

Den gångna helgen spela-
de man den första tränings-
matchen, och den första 
matchen för ett damlag från 
Forshaga genom tiderna, när 
man åkte 20 mil för att möta 
Eskilstuna Linden. 

– Det var jättekul och vi 
var nästan övertaggade i la-

get. Vi är ett glatt gäng som 
håller på och tränar och ett 
glatt gäng som åkte iväg, 
berättar Elin Brask som är 
en av spelarna i laget. 

Vände matchen
Forshaga hamnade tidigt i 
ett underläge med 0–2 men 
vände snabbt matchen till 
sin fördel och till slut vann 
man med hela 14–6.

– Vi är 30 som är med i 
laget totalt och när vi kör 
våra träningar brukar vi vara 
omkring 20 personer. På 
matchen var vi 18 utespelare 
och en målvakt, så det var en 
bra uppslutning för att vara 
så långt bort som i Eskilstu-
na, berättar Brask.

Nu är den första tränings-
matchen spelad för Fors-
hagas damer, men något 
seriespel finns inte med i 
planeringen. 

– Jag skulle vilja kalla oss 
för ett permanent motions-
lag, vi ska inte vara med i 
något seriespel utan mål-
sättningen är att vi ska ha 
roligt tillsammans. 

”Håller på mars ut”
Med vårens intåg börjar is-
hockeysäsongen att gå mot 
sitt slut runt om i landet och 
Forshagas damer kommer 
att hålla på i ett par veckor 
till.

– Vi kommer att köra på 
en gång i veckan, och får vi 

någon tid till så tar vi den, 
mars ut men sedan försvin-
ner isen. Då får vi tagga inför 
nästa säsong för då drar vi i 
gång igen. Målsättningen är 
att vi ska fortsätta som vi gör 
och förhoppningsvis spela 
några fler träningsmatcher, 
berättar Brask. 

Mikael Solberger
054-19 97 26
mikael.solberger@nwt.se

Forshaga IF bildades år 
1907.

113 år senare spelade 
klubbens första damlag 
i ishockey premiärmat-
chen och det blev seger 
mot Eskilstuna Linden.

Forshagas damlag i den första matchen. Övre raden från vänster: Jenny Haglund, Anna Höjd, Maria Sundqvist, Astrid 
Karlsson, Anna Ejendal, Kristina Högberg, Charlotta Karlsson, Ann Karlsson och Elin Brask. Nedre raden från vänster: Linn 
Malmén, Marlene Malmström, Jenny Jensen, Ylva Nord, Elsa Norén, Jeanette Kjörsträd, Tina Westerlind, Louise Ågren 
Teimar och Malin Hedlund. FOTO: PRIVAT

”Målsätt-
ningen är 

att vi ska ha roligt 
tillsammans.”
Elin Brask

VM-förberedande läger

Under fredagen presenterade Damkronornas förbunds-
kapten Ylva Martinsen truppen till nästa veckas VM-förbe-
redande läger i Upplands Väsby. Bland de uttagna finns två 
värmländskor i form av Olivia Carlsson och Emma Murén.
Målvakter: Miranda Dahlgren, Minatsu Murase
Backar: Emmy Alasalmi, Sofia Engström, Linnea Hedin, 
Josefine Holmgren, Nathalie Lidman, Felicia Linder, Maja 
Nylén-Persson
Forwards: Josefin Bouveng, Olivia Carlsson, Erika Grahm, 
Lisa Johansson, Wilma Johansson, Sabina Küller, Sofie 
Lundin, Emma Murén, Fanny Rask, Hanna Sköld, Erica Udén 
Johansson, Alice Östensson, Julia Östlund
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HANDBOLL. Klubbens allsvenska framtid på spel

Ödesmatch väntar Hellton

Säsongen har utvecklat sig 
till en riktig mardröm för 
Karlstadslaget. Med två om-
gångar kvar måste formkur-
van vändas. 

Blir det oavgjort mot Drott 
finns en teoretisk chans att 
klara kvalspel. Men nu är 
goda råd dyra, Hellton be-
höver vinna.

– Sitsen har vi satt oss själ-
va i och den är som den är. På 
ett sätt känns det nästan lug-
nare nu än för några veckor 
sedan, nu har vi funnit oss i 
läget och vet vad som måste 
göras, säger Emmy Hollsten 
Skogman.

Ökenvandring
Värmländskorna vann se-
nast den 6 januari mot Es-
kilstuna, sedan dess har åtta 
omgångar passerat utan en 
fullpoängare.

– Det mentala har varit 
vårt problem under säsong-
en. Vi presterar inte som vi 
ska när vi känner av press-
sen. Alla förstår hur viktig 
matchen mot Drott är, men 
vi vinner ingenting på att 
stressa upp oss. 

Lagen har mötts en gång 

tidigare under säsongen, då 
vann Drott med 27–24 i en 
klar seger. 

– Då gjorde vi en riktig 
skitmatch, den är bara att 
glömma och göra en bättre 
nu. 

Nyckeln den här gången?

– Drott bygger mycket av sitt 
spel på linjen och är starka 
där, så det måste vi stoppa. 
Sedan handlar mycket om 
att vi ska spela avslappnat. 

Känner du, som en av de 
bärande spelarna, ett 
extra stort ansvar?

– Ja, helt klart. Jag visar 
gärna vägen, men nu är det 
viktigt att inte bara två-tre 
spelare kliver fram. Vi behö-
ver en stark insats från hela 
laget. 

För snart tre veckor se-
dan fick dåvarande tränaren 

Henric Sandmark lämna sitt 
uppdrag. In kom i stället 
Maths Gustafsson, ett byte 
som inte gett någon effekt 
på resultaten. 

– Maths har kommit 
in med bra energi, för-
hoppningsvis ska vi kunna 

plocka fram det på planen 
nu.

Matchen startar 15.00 i 
Sundsta sporthall. 

Markus Strömberg
markus.stromberg@nwt.se

Snaran dras åt mer och 
mer för Hellton, nu 
väntar en match som kan 
avgöra klubbens fram-
tid. Förlust mot gästande 
Drott och det är färdig-
spelat i allsvenskan. 

– Alla förberedelser 
handlar om hur vi löser 
det här mentalt, säger 
mittsexan Emmy Holl-
sten Skogman. 

 Y Emmy Hollsten Skog-
mans Hellton måste vända 
trenden – och det snabbt.   
 FOTO: TOMMY ANDERSSON

Den 31-åriga danskan har 
en vinnarskalle som få kan 
matcha. I en intervju med 
Sydsvenskan i höstas berät-
tade hon hur hennes glöd 
har gjort henne till den fot-
bollsspelare hon är, men 
också hur temperamentet 
många gånger har slagit 
över.

– Det är som att jag är två 
personer, sade Troelsgaard, 
och berättade bland annat 

hur hon när hon var yngre 
kunde gå in för att skada 
medspelare på träning.

”Gjorde jätteont”
I dag har hon lärt sig att kon-
trollera humöret, bland an-
nat med hjälp av en mental 
coach, och försöker använda 
gnistan till sin fördel.

– Det har väl inte undgått 
någon att hon spelar med 
ett temperament, men det 
är det som gör henne till en 
fotbollsspelare också, säger 
Sveriges Nathalie Björn, 
lagkamrat med Troelsgaard 
i Rosengård.

– Och det har blivit väl-
digt bra, hon jobbar väldigt 
mycket med det (tempera-
mentet). Det är något som 
hon har utvecklat under de 
här tre säsongerna som jag 
har varit i Rosengård.

För Troelsgaard är lörda-
gens match mot Sverige i Al-
garve Cup särskilt viktig. Ef-
ter var sin inledande förlust 
slåss de två grannländerna 
nu om placeringarna 5–8 i 
turneringen, men för dan-
skorna finns också revansch 
att utkräva från VM-kval-
matchen i Viborg 2018. Den 
matchen vann Sverige med 
1–0 och blev på så sätt klart 
för VM, medan Danmark till 
slut missade mästerskapet.

– Den gjorde jätteont. Det 
var en av de värsta förlus-
terna som jag har varit med 
om. Jag såg om matchen tre 
gånger i följd efteråt, för jag 
var så missnöjd med hela vår 
prestation. Vi hade kunnat 
göra så många saker annor-
lunda, säger Troelsgaard.

– Det är klart att vi mötte 
ett bra lag, men den förlus-

ten svider fortfarande, att 
Sverige gick till VM och att 
vi fick stanna hemma.

Räkna med byten
Danmarks största stjärna, 
Wolfsburgs Pernille Harder, 
har också VM-kvalförlusten 

på näthinnan när hon går in 
på Estádio Municipal i Lagos 
på lördag.

– Det var såklart en otrolig 
besvikelse och tufft att inte 
få vara med på VM. Men det 
är historia nu, och vi försö-
ker bara kolla framåt. Vi vill 

få revansch på Sverige, det 
skulle ge en bra känsla för 
oss i laget, säger Harder.

För svensk del är Algarve 
Cup en av få möjligheter för 
förbundskapten Peter Ger-
hardsson att testa spelare 
inför det fortsatta EM-kvalet 
och sommarens OS. Räkna 
därför med många föränd-
ringar i startelvan jämfört 
med matchen mot Tyskland 
i onsdags.

– Ja, det kommer det att 
bli. Om man har följt oss 
under de här åren i Algarve 
Cup så vet man att det är 
träningslandskamper och en 
möjlighet att titta på spela-
re. När vi åker härifrån så har 
vi bara tävlingslandskamper 
framöver, så vi behöver få en 
del svar, säger Gerhardsson. 

Lasse Mannheimer/TT

FOTBOLL. ”Det var en av de värsta förlusterna som jag har varit med om”

Hon såg förlusten mot Sverige tre gånger

Sanne Troelsgaard i Rosengårdströjan. FOTO: BJÖRN LINDGREN/TT

Sanne Troelsgaard hatar 
att förlora. Så mycket att 
hon tvingat sig själv att 
se om VM-kvalförlusten 
mot Sverige tre gånger.

Nu vill den hårdföra 
danskan ha revansch.

– Förlusten svider 
fortfarande, säger hon 
inför det nordiska mötet 
i Algarve Cup.
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Företagsmarknad
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Sparvgatan 1 Kil

0554-68 93 00
www.platlagret.se
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KARLSTAD

www.byggakustik.se d

KARLSTAD

www.autohallenhusbilar.se

Varmt välkommen! 
önskar Christer 
med personal

BERGVIK KARLSTAD

 maxikarlstad.se

Karlstad • 054-13 48 30 
www.svenskahem.se

Emelie Ahlin Martin Erneström

Tommy

Peter Östberg
072-51 957 63

Susanna Rand
Coop Årjäng

Göran Rönnerfjäll Nicklas med personal

Roger Olsson
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ISHOCKEY. ”Det är Munkfôrsandan som gör det”

Segertåget IFK Munk  fors är redo för kval

För andra året i rad vann laget di-
vision 2 i stor stil. Målen har reg-
nat in i Munkfors Arena, totalt 186 
stycken i serien, och laget vann 

26 (!) pinnar före kvalkollegan HC 
Flyers.

Tidningens besök sammanföll 
med en typisk Munkforsmatch, bra 

 Y NWT:s Bygdeserie har kommit till Munkfors, det sista 
stoppet på resan genom Värmland. Klubben har varit en 
maktfaktor i den lokala ishockeyn genom åren och förbe-
reder sig nu för ännu ett kval till division 1. Bakom fram-
gången ligger en talangfull spelartrupp, men också ett 
stort ideellt engagemang.

– Min betalning är att få se killarna lyckas, säger Dan 
Törnkvist, en av flera eldsjälar i klubben.

Johan Larsson är en av kulturbärarna med sina 17 säsonger i A-laget.  FOTO: OLLE PERSSON

stämning i hallen och solklara 4–0 
på tavlan mot Kil.

Annat var läget 2012–13, en tur-
bulent tid i klubbens historia där 
det till slut blev degradering till 
division 3 efter ekonomiska pro-
blem. Sedan dess har man dock 
varit ett topp tre-lag i division 2 
och ska nu återigen kvala till ettan. 

Numera mår klubbkassan bättre. 
– Vi har en grupp pensionärer 

som bedriver auktionsverksam-
het till förmån för föreningen. Det 
är grunden till den fina ekonomin 
och det glömmer vi inte bort. Det 
är så det fungerar inom många om-
råden här i Munkfors, man ställer 

upp för varandra, säger sportche-
fen Anders Jansson. 

”Brinner för det här”
Sportchef är i det här fallet en för-
enklad arbetsbeskrivning, Jansson 
är också kassör och med i sport-
gruppen. Detsamma gäller Dan 
Törnkvist, som på pappret är ung-
domsansvarig.

– Det är många som känner 
starkt för klubben. Ta Dan som ex-
empel; det är cuper, ungdomsan-
svar och även innebandyn, jag fat-
tar inte hur han får det att gå ihop, 
skrattar Jansson. 

Törnkvist fyller i: 

Bygde-
serien
Munkfors
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ISHOCKEY. ”Det är Munkfôrsandan som gör det”

Segertåget IFK Munk  fors är redo för kval
Johan Larsson är en av kulturbärarna med sina 17 säsonger i A-laget.  FOTO: OLLE PERSSON

Dan Törnkvist, först in och sist ut ur hallen. 

Kil fick ingen angenäm bortaresa till Munkfors, detsamma kan sägas om många motståndare som kommit på besök de senaste åren.

Trogna supporterskaran Ryno Fors, Lennart Prestberg, Alf Nilsson och 
Pauli Björklund missar inte gärna en match. 

– Jag brinner för det här, att se 
ungdomar utvecklas och även att 
det ska gå bra för A-laget.

Likt de flesta klubbarna runt om 
i länet har Munkfors drabbats hårt 
av spelartappet på ungdomssidan. 
Klubbens J18 och J20 har legat på is 
i flera säsonger. 

– Nu har vi ett talangfullt U16-
lag, men det är svårt att få någon 
riktig återväxt. De flesta försvin-
ner till olika hockeygymnasium, 
säger Törnkvist. 

Är det ett hot mot klubben på 
längre sikt?

– Det är klart att utvecklingen på 
ungdomssidan oroar. Jag vet att 

det är liknande för många klubbar 
runt om i Värmland också. 

Kvalveteranen laddad
Här och nu ligger dock säsongens 
roligaste del framför laget. Ingen 
vet mer om att spela playoff än 
Johan Larsson, den 34-årige ve-
teranen som gjort mäktiga 17 A-
lagssäsonger i klubben. 

Under vintern passerade han 
dessutom milstolpen 500 matcher 
för laget.

– Det var kul att det uppmärk-
sammades, en häftig grej när det 
är klubben man lagt ner hjärta och 
själ för, säger Larsson. 

Han har en enkel förklaring till 
framgången för laget:

– Det är ”Munkfôrsandan” som 
gör det. Hela bygden sluter upp 
runt hockeyn, det är det största 
intresset här uppe. Sedan har vi 
alltid haft ett bra lag med mycket 
hemvävt och några vassa spelare 
utifrån. 

Märker ni av att det är kvaltider?
– Definitivt. Är du sugen på att 
snacka hockey är det bara att gå 
ner till affären så kan du nog prata 
hur länge du vill, skrattar Larsson.

Förra säsongen föll Munkfors på 
mållinjen i kvalet. Tre lag slutade 
på samma poäng och målskillna-

den var det enda som hindrade en 
comeback i division 1. Surahammar 
tog hand om platsen den gången, 
samma lag som står på andra sidan 
i söndagens kvalpremiär.

– Vi har lite revansch att utkräva 
där och det blir en tuff start. Lagen 
som spelat i division 1 har ett annat 
tempo i sig, men det blir jäkligt kul 
att se hur vi kan mäta oss. 

Larsson har gjort och sett det 
mesta den värmländska hockeyn 
har att erbjuda efter 17 säsonger. 

Vilket är det bästa minnet?
– När vi gick upp till ettan 2007. Vi 
hade med oss två hela bussar med 
supportrar till Hedemora i sista 

matchen, riktigt mäktigt. Det vore 
häftigt att få vara med om något 
liknande igen.

Karriären börjar lida mot sitt 
slut, men det kan också mycket väl 
bli en fortsättning i moderklubben. 

– Jag stänger inga dörrar alls. Det 
börjar dock kännas att man inte är 
20 längre och jag har haft lite ska-
dor den här säsongen. Men det är 
jäkligt kul att spela hockey i Munk-
fors fortfarande så vi får se. 

Pucken släpps 16.00 på söndag, 
räkna med att Munkforsborna fyl-
ler hallen och hejar fram sitt lag.

Markus Strömberg
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Han klargör att man inte tar några 
risker.

– Vi vill minimera risken för att 
de slår upp sina skador när de kom-
mer tillbaka.

FBK-tränaren Johan Pennerborn 
utgår från samma trupp som se-
nast, 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 situa-
tion just nu. Det håller några match-
er men inte i långa loppet, medger 
FBK-tränaren Johan Pennerborn.

Borta från spel i torsdags var 
Jesper Olofsson (fortfarande svag 
efter magsjukan), Gustav Rydahl, 
Victor Ejdsell och långtidsskadade 
Jens Westin, Martin Johansson och 
Michael Lindqvist. Sex av absoluta 
toppspelare i SHL. In kom sju ju-
niorer.

ISHOCKEY. Stjärnorna kan missa slutspelsstarten: ”Det rör sig om en extrem situation just nu” 

Tungt besked i Färjestad

 Y FBK-stjärnan Gustav Rydahl skada-
des i bortamatchen mot Malmö och 
riskerar att missa slutspelsstarten.

Har du varit med om något 
liknande i slutskedet av 
säsongen?

– Nej, men ifjol hade vi nio man 
borta under en längre tid, fast ti-
digare på säsongen. Men jag tjatar 
mitt mantra som en papegoja: jag 
tar det mycket hellre nu än om två, 
tre veckor, säger Pennerborn.

Grymma istider
Så här såg istiderna ut i Leksand i 
torsdags, bland de etablerade som 
fick dra ett oerhört tungt lass:

Forwards: Linus Johansson: 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.

Tuff belastning? Skaderisken 
ökar. Är det för tunga lass att 
dra?

– Nej, det här måste killarna göra 
när sådana extremsituationer upp-
står. Hockey är en lagidrott, Nu är 
det två matcher kvar i grundserien. 
Vi försöker ändå balansera belast-
ningen så bra som det går och jag 
tycker vi lyckats hyfsat, säger Pen-
nerborn.

FBK-tränaren vill hylla de junio-
rer som gått in och fyllt alla luckor 
som uppstått på grund av skador 
och sjukdomar.

Hyllar juniorerna
– De har gjort det jättebra. De junio-
rer som kommer upp är skolade i 
samma grundspel som A-laget, 
och det är förstås en trygghet. Nu 
vill jag att de fortsätter våga och ta 
för sig.

Som supertalangen Albert Jo-
hansson, som var bäste back mot 
Leksand.

Pennerborn hyllar hela det kraf-
tigt brandskattade laget för insat-
serna på sistone.

– Och så tycker jag att Carl Ja-
kobsson och Oskar Bäck har gjort 
det riktigt, riktigt bra.

FBK-tränaren berömmer även 
Peter Jakobsson och Thomas Rho-
din i FBK:s sportsliga ledning:

– De skapade en bred trupp med 
många toppar. Exakt vad vi behö-
ver i det här läget vi hamnat i. Det 
var till exempel väldigt viktigt att 
vi fick in Mustonen på slutet.

Han lyfter också fram det defen-
siva spelet.

– I de fem senaste matcherna 
har vi bara släppt in elva mål. Ett 
i torsdags.

Vad minns du av tidigare 
matcher mot Djurgården i 
vinter?
– Bra lag, väldigt tajta matcher 

men i första hand handlar det om 
vad vi gör i matchen.

”Pennan” och lilagult
FBK vann säsongens första match 
mot Djurgården, på Hovet, efter 
20 (!) straffar. den andra vann FBK 
hemma, 4–1, för att sedan falla 
borta på straffar, 4–5.

Löfbergs Arena är utsåld på lör-
dag när FBK återigen ikläder sig 
den klassiska lilagula dressen.

Vad har du för relation till den?
– Jag satt framför tv:n som tioår-
ing och såg Hannu Lassila och FBK 
vinna första SM-guldet 1981. Det 
var där det började. Lassila, Harald 
Lückner och flera andra var mina 
stora favoriter. Sedan dess har Fär-
jestad varit mitt lag. Jag har följt 
dem under alla år så visst var det 
fantastiskt att sedan få bli tränare i 
mitt favoritlag!

Vad tycker du? Borde ni 
fortsätta i lilagult?

– Nej, jag föredrar att spela i klub-
bens färger, men det är jättekul 
med sådana här retromatcher. Vi 
ska leva i nuet, minnas tillbaka och 
titta framåt.

Per Mårtensson

 Y Det tuffa utgångsläget fortsätter för tungt skade- och 
sjukdomsdrabbade FBK inför lördagens publikfest mot 
Djurgården.

– Men Jesper Olofsson är tillbaka i spel igen. Däremot är 
Gustav Rydahl och Victor Ejdsell inte tillgängliga. Det kan 
vara risk att någon av dem missar slutspelsstarten. Vi vet 
för lite än. Men vi jobbar för det och håller tummarna. Det 
är två veckor dit, säger Oskar Strandlund i FBK:s medicin-
ska team.
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Jakob Gambring, ordförande i Säffle SK:s 
ungdomssektion, vill inte låta sina ungdomar 
träna i den nya bollhallen. FOTO: JENNI JANSSON

FOTBOLL. ”Vi lägger inte en minut i nya bollhallen”

Den nya och efterlängtade 
bollhallen i Säffle har kos-
tat en bit över 20 miljoner 
kronor.

Vid årsskiftet skulle den 

ha varit redo att tas i bruk, 
men efter några tränings-
pass, bland annat har Säffles 
damlag testat och avbrutit, 
har den stått oanvänd. 

För två veckor sedan un-
derkändes också hallens 
underlag vid en oberoende 
granskning.

Behandling utförd
Nu har Säffle kommun om-
besörjt behandling av konst-
gräset och gett klartecken 
för två månaders provträ-
ning. 

Men fotbollslagen i Säffle 
rasar. 

– Vi kommer inte att lägga 
en minut därinne så länge 
förutsättningarna är som 

de är. Det har inte blivit ett 
dugg bättre efter behand-
lingen, säger Niclas Johans-
son, assisterande tränare i 
Säffle SK:s herrlag.

Han fortsätter:
– Vi kommer att träna på 

konstgräsplanen utomhus.

”Finns inget fäste”
Jakob Gambring, ordförande 
i Säffle SK:s ungdomssek-
tion, har också testat konst-
gräset.

Gambring vill inte låta 
sina lag träna i bollhallen 
under nuvarande förutsätt-
ningar.

– Gräset i sig ser jättefint 
ut men jag kunde efter bara 
några sekunder konstatera 

att det inte fungerar. Mat-
tan sviktar, bollen beter sig 
inte normalt, man sjunker 
ner och det finns inget som 
helst fäste. Det är som om 
man har skridskor på sig, 
säger Gambring.

Konstgräset i den nya 
bollhallen är av en typ som 
ska vara hållbart och miljö-
vänligt. Det saknar därför 
såväl sandbädd som granu-
latkulor.

– Vi tycker att det är jät-
tebra att tänka miljövän-
ligt, men det finns hållbart 
konstgräs som fungerar. 
Det gör tyvärr inte det här, 
fortsätter Gambring.

Som nu oroar sig för var 
ungdomslaget ska ta vägen.

– Tidigare fanns en min-
dre bollhall i Värmlands-
bro, men den är borta nu. 
Tanken var att vi istället 
skulle få tillgång till den 
nya. Nu vet jag inte hur 
våra ungdomar ska få plats 
på utomhusplanen efter-
som det är en dryg handfull 
seniorlag i kommunen som 
har förtur. 

NWT har sökt berörda 
tjänstemän hos Säffle 
kommun för en kommentar, 
men utan framgång.

Mikael Adamsson
054-19 97 24
mikael.adamsson@nwt.se 

Den nya bollhallens exteriör. FOTO: MATZ JANSSON

Den nya bollhallen i 
Säffle har blivit ett sor-
gebarn.

Nu har behandling av 
konstgräset utförts, men 
lagen vägrar träna då 
man fortfarande anser 
att underlaget är under 
all kritik. 

– Vi kommer inte att 
lägga en minut i hallen så 
länge som det är så här, 
säger Säffle SK:s assis-
terande tränare Niclas 
Johansson.

Konstgräset i Säffles nya bollhall döms ut av 
fotbollslagen. FOTO: JENNI JANSSON

Säfflefotbollen rasar  

FOTBOLL.

Historisk 
debut

Laget bilda-
des under 
Karlstad 
BK-flagg, 
men följde 
till samman-
slagningen 
när KBK och 
Carlstad Uni-
ted gjorde ge-
mensam sak.

På söndag möter Värm-
lands yngsta damlag ett mer 
erfaret Arvika Fotboll.

– Just nu har vi mellan 
20 och 25 spelare att jobba 
med, säger Karlstadsträna-
ren Ronny Spjuth. 

Det såg annorlunda ut 
bara för någon månad se-
dan.

– Vi har inte velat värva 
och stöta oss med andra 
klubbar i närområdet, så 
det såg lite tunt ut då. Men 
på bara några veckor har det 
hänt massor, säger Spjuth.

Truppen består av såväl 
prövat som oprövat mate-
rial. 

Den mest rutinerade är 
förra Qbik- och Mallback-
enspelaren Elsa Hellstrand, 
som också är assisterande 
tränare för laget.

– Vi har naturligtvis inte 
en aning om var vi står, men 
det ska bli kul att komma 
igång, säger Spjuth.

Mikael Adamsson

På söndag skrivs en 
smula fotbollshistoria i 
Karlstad Airdome.

Då spelar nämligen 
pinfärska Karlstad Fot-
boll Dam sin allra första 
träningsmatch. 

Elsa 
Hellstrand.  

 FOTO: TOMMY 

 ANDERSSON

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 led-
ningen genom Fredrik 
Forsberg. ”Foppa” vinner 
därmed BIK:s interna po-
ängliga på 53 poäng. Lika 
många för Tor Immo. Fors-
berg kommer före genom 
fler gjorda mål. Modo ut-
jämnade bara 36 sekunder 
senare när Adam Adam 
Tambellini slog till. I mit-
tenakten var det Örnskölds-
vikslaget 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.

– 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

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

Snöpligt när BIK missade rekordet

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

Efter första perioden 
såg möjligheterna för 
BIK Karlskoga mycket 
goda ut. Både att vinna 
mot Modo och slå sitt 
poängrekord i hockeyall-
svenskan.

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

Det är jackpot i lördagens 
V75-omgång och enligt ATG 
kan en ensam spelare ta hem 
46 miljoner kronor – enbart 
på sju rätt. En av omgångens 
favoriter heter King of Eve-
rything. En fyraårig hingst 
som har tagit fyra segrar, ett 

andra- och ett tredjepris på 
sju starter. 

Han har spår fyra bakom 
startbilen i dem femte av-
delningen.

– Det är såklart tacksamt 
att ha ett fint läge, men se-
dan har jag väl värsta kon-
kurrenten invändigt om 
mig. Mycket avgörs väl hur 
Rikard lägger upp taktiken 
med sin häst L.L.Royal. Jag 
mötte L.L.Royal med King 
of Everything i årsdebu-
ten men min häst var lite 
ringrostig då och behövde 
loppet. Han har gått framåt 
mycket efteråt vilket han har 
visat i de två senaste starter-
na, säger Claes Svensson.
Kanal75 

Trots en stenhård inled-
ning senast höll han un-
dan till en imponerande 
seger.

Nu kan det bli tredje 
raka segern för King of 
Everything som är favo-
rit i V75.

– Jag tycker absolut att 
jag har bästa hästen i lop-
pet, säger tränaren Claes 
Svensson.

King of 
Everyth-
ing och 
Claes 
Svens-
son. 

FOTO: 

MALIN 

ALBINSSON

”Har bästa hästen”

V75 I SISTA STUND.

Om omgången 
Det är dags för årets första 
V75-omgång i Värmland och 
den ser ut att köras i ett fint 
väder. Många värmländska 
ekipage startar och det 
brukar ofta bli hemmavinster 
på Färjestad. Banan har ett 
kort upplopp som gynnar 
spetshästarna. Det är jackpot 
och cirka 46 miljoner kronor i 
sjurättspotten.

Favoriterna
Green Mamba (V75-2) kom-
mer med tre raka segrar till 
den här starten och har visat 
att hon har kapacitet att klätt-
ra en bra bit upp i klasserna. 
Hon var senast ute i Åbys 
V75-omgång den 1 februari 
och då vann hon trots en tidig 
galopp. En invändig stryk-
ning gynnar Green Mamba i 
starten då det blir mer plats 
i volten och hon har topp-
chans att lösa uppgiften. 

Sir Ratzeputz (V75-3) gjorde 
comeback på Solvalla förra 
onsdagen och imponerade 
stort när han blåste runt kon-
kurrenterna på tiden 12,2 över 
medeldistans. Nu blir det 
dessutom maxad balans med 
barfota, helstängt huvudlag 
och jänkarvagn. Det låter bra, 
men man ska tänka på att man 
genom åren har sett många 
vassa insatser i comebacker 
och hästen i start nummer två 
inte är lika bra. 

King of Everything (V75-5) 
är en yngre bror till den tre-
faldige miljonären King Sir Kir 
och han har inlett karriären 

mycket lovande. Senast 
var han med i en för klassen 
mycket snabb öppning men 
vann ändå säkert. Det avise-
ras att invändige L.L.Royal ska 
svara spets, men personligen 
tror jag att King of Everything 
är så bra att han vinner loppet 
ändå.

V75-dragen
Kick off Classic (V75-1) har 
visat bra form på slutet. 
Barfota runt om från ett bra 
spår tillsammans med Björn 
Goop nu.
Guli Tor (V75-4) såg form-
stark ut som fastlåst i den 
senaste starten och är värd 
ett streck i kallblodsloppet.

Värmland/Dalsland
Anthara Bi (V75-2) testas 
barfota, vid gardering.
Valborg Marje (V75-2) är 
kapabel, ett skrällbud.
Test Drive (V75-3) möter 
tufft motstånd här. 
Reckless (V75-3) har ett job-
bigt läge efter vila.
Grude Svarten (V75-4) är 
stark, för lite streckad.
Upcoming Artist (V75-5) i 
toppform, hårt emot.
A Deal is a Deal (V75-5) åter 
efter uppehåll, platschans.
Un Mec d’Or (V75-5) fin 
senast, trist läge.
Joe Martini (V75-7) vass på 
kortspeed, hårt emot.
Expensive River (V75-7) 
vann motsvarade dag förra 
året, svårt läge.
Guillaume Boko (V75-7) 
räknas trots bakspåret.

Mikael Solberger

Färjestad 
Upploppet: 177 meter. Väder: plus fem och halvklart.

TRAV. V75 på Färjestad 
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HELGENS TRAV

ATG.se ATGPlay.se
DIREKT ATG.se sänder direkt från 
12.30, både lördag och söndag. Här 
kan du som kund se alla lopp direkt. På 
ATGPlay.se kan alla se de flesta lopp i 
efterhand.

LÖRDAG 7 MARS SÖNDAG 8 MARS

LÖRDAG 7 MARS SÖNDAG 8 MARS

10.45 Vinterstudion. 
11.00 Alpint: Världscupen. 
DIREKT. Världscupen. Störtlopp, her-
rar. 
12.00 Längdåkning: Världscupen. 
DIREKT. Världscupen. 30 km, klassisk 
stil, damer. 
13.30 Vinterstudion. 
14.00 Skidskytte: Världscupen. 
DIREKT. Världscupen. Stafett, damer. 
15.15 Vinterstudion. 
15.30 Längdåkning: U23-VM. 
DIREKT. U23-VM. Mixedstafett. 
16.30 Vinterstudion. 
17.00 Skidskytte: Världscupen. 
DIREKT. Världscupen. Stafett, herrar. 
17.55 Sportnytt. 
19.45 Sportnytt. 

15.25 Fotboll: Sverige–Danmark. 
DIREKT. Algarve cup. 
16.05 Fotboll: Sverige–Danmark. 
DIREKT. Algarve cup. 
17.50 Skidskytte: Världscupen. 
DIREKT. Världscupen. Stafett, herrar. 
18.15 Vinterstudion. 
1.45 Sportnytt. 

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. 

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. 

1.05 Ishockey: Boston–Tampa Bay. 
DIREKT. NHL. 

TV12
14.30 Trav: V75 Direkt med V4. 
DIREKT. 
16.00 Trav: V75 Direkt. DIREKT. 

9.50 Nordisk kombination:   
Världscupen i Oslo. DIREKT. 
Världscupen. 
10.55 Alpint: Världscupen. 
DIREKT. Världscupen. 
12.15 Längdåkning: Världscupen. 
DIREKT. Världscupen. 
13.30 Skidskytte: Världscupen. 
DIREKT. Världscupen. 
15.15 Backhoppning: Världscu-
pen. DIREKT. 
17.00 Skidskytte: Världscupen. 
DIREKT. Världscupen. 

16.00 Ridsport: Global champions 
tour. DIREKT. 

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–Cincinnati. DIREKT. 
MLS. 
3.05 Colorado–Orlando. DIREKT. 
MLS. 

15.05 Frölunda–HV71. DIREKT. 
SHL. 
17.50 Färjestad–Djurgården. 
DIREKT. SHL. 

13.30 PGA tour. DIREKT. 
18.20 PGA tour. DIREKT. 

12.25 Fotboll: Västerås–Sollen-
tuna. DIREKT. Svenska cupen. 
14.25 Fotboll: Dalkurd–Sandviken. 
DIREKT. Svenska cupen. 
16.30 Fotboll: Norrköping–Falken-
berg. DIREKT. Svenska cupen. 
19.35 Fotboll: New England–Chi-
cago. 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–Skel-
lefteå. DIREKT. SHL. 
17.50 Ishockey: Oskarshamn–
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. 

13.55 Skridsko: World Cup–
Heerenveen. DIREKT. Skridsko. 
19.05 Ishockey: New York Islan-
ders–Carolina Hurricanes. 
DIREKT. NHL. 
1.05 Ishockey: Boston Bruins–
Tampa Bay Lightning. DIREKT. 
NHL. 

13.25 Fotboll: Liverpool–Bourne-
mouth. DIREKT. Premier League. 
15.55 Fotboll: Arsenal–West Ham. 
DIREKT. Premier League. 
18.25 Fotboll: Burnley–Tottenham. 
DIREKT. Premier League. 

12.55 Hamburg–Jahn Regensburg. 
DIREKT. Bundesliga 2. 
15.20 Wolfsburg–Leipzig. DIREKT. 
Bundesliga. 
18.20 Mönchengladbach–Dort-
mund. DIREKT. Bundesliga. 

19.05 Pittsburgh Penguins– 
Washington Capitals. DIREKT. 
NHL. 
22.05 Los Angeles Kings–Minne-
sota Wild. DIREKT. NHL. 
1.05 New York Rangers–New 
 Jersey Devils. DIREKT. NHL. 
4.05 Edmonton Oilers–Columbus 
Blue Jackets. DIREKT. NHL. 

10.50 MotoGP. DIREKT. 
11.40 MotoGP. DIREKT. 
15.00 MotoGP. DIREKT. 
15.55 MotoGP. DIREKT. 

10.00 European Tour. DIREKT. 
5.00 Asian Tour. DIREKT. 

SVT PLAY
10.55 Längdåkning: U23-VM. 
DIREKT. U23-VM. 
11.00 Alpint: Världscupen. 
DIREKT. Världscupen. 
11.55 Längdåkning: Världscupen. 
DIREKT. Världscupen. 
12.55 Freestyle: Puckelpist. 
DIREKT. 
15.25 Fotboll: Sverige–Danmark. 
DIREKT. Algarve cup. 
17.00 Skidskytte: Världscupen. 
DIREKT. Världscupen. 

VIAPLAY
9.50 Marbella Master. DIREKT. 
13.00 Rugby: England–Wales. 
DIREKT. Women’s Six Nations. 
14.30 Tennis: WTA Tour. DIREKT. 
15.20 Fotboll: Freiburg–Union 
 Berlin. DIREKT. Bundesliga. 
15.20 Fotboll: Hertha Berlin–Wer-
der Bremen. DIREKT. Bundesliga. 
15.20 Fotboll: Leverkusen– 
Frankfurt. DIREKT. Bundesliga. 
17.25 Fotboll: Strasbourg–PSG. 
DIREKT. Ligue 1. 
17.35 Rugby: England–Wales. 
DIREKT. Six Nations. 
18.00 Fotboll: Mönchengladbach–
Dortmund. DIREKT. Bundesliga. 
18.55 Handboll: RK Krim Merca-
tor–Buducnost. DIREKT. Champi-
ons League, damer. 
19.00 Ishockey: Pittsburgh– 
Washington. DIREKT. NHL. 
19.00 Ishockey: NY Islanders–
Carolina. DIREKT. NHL. 
19.30 Kampsport: Cartwright–
Bilić. DIREKT. 
19.55 Fotboll: Dijon–Toulouse. 
DIREKT. Ligue 1. 
19.55 Fotboll: Angers–Nantes. 
DIREKT. Ligue 1. 
19.55 Fotboll: Club Brügge–Cercle 
Brügge. DIREKT. Belgiska ligan. 
19.55 Fotboll: Metz–Nimes. 
DIREKT. Ligue 1. 
19.55 Fotboll: Nice–Monaco. 
DIREKT. Ligue 1. 
20.40 Rugby: Skottland–Frankrike. 
DIREKT. Women’s Six Nations. 
21.00 Tennis: WTA Tour. DIREKT. 
22.00 Ishockey: Los Angeles–Min-
nesota. DIREKT. NHL. 
1.05 Ishockey: Philadelphia–Buf-
falo. DIREKT. NHL. 
1.05 Ishockey: San Jose–Ottawa. 
DIREKT. NHL. 
1.05 Ishockey: Florida–Montreal. 
DIREKT. NHL. 
2.00 Kampsport: Adesanya–
Romero. DIREKT. 

10.15 Vinterstudion. 
10.30 Alpint: Världscupen. 
DIREKT. Världscupen. Super G, herrar. 
11.35 Vinterstudion. 
11.45 Skidskytte: Världscupen. 
DIREKT. Världscupen. Masstart, 
damer. 
12.30 Längdåkning: Världscupen. 
DIREKT. Världscupen. 50 km, klassisk 
stil, herrar. 
13.45 Skidskytte: Världscupen. 
DIREKT. Masstart, herrar. 
14.30 Vinterstudion. 
17.55 Sportnytt. 
19.00 Sportspegeln. 

11.25 Längdåkning: Världscupen. 
DIREKT. Världscupen. 50 km, klassisk 
stil, herrar. 

14.45 Handboll: IK Sävehof–Brest 
Bretagne. DIREKT. EHF Champions 
League (D). 
16.55 Fotboll: Rennes–Montpel-
lier. DIREKT. Ligue 1. 
19.00 Freeride world tour. 
20.00 Fotboll: Bayern München–Augs-
burg. Bundesliga. 
21.50 Rugby: England–Wales. Six 
Nations. 

TV4
19.10 Sporten. 

12.20 Fotboll: Hammarby–Sunds-
vall. DIREKT. Svenska cupen. 
14.40 Handboll: Helsingborg–
Hallby. DIREKT. Handbollsligan. 
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 travma-
gasin från 2020. 

10.23 Alpint: Världscupen. 
DIREKT. Världscupen. Herrar, super-G. 
11.48 Skidskytte: Världscupen. 
DIREKT. Världscupen. Damer, 12,5km 
masstart. 
13.38 Skidskytte: Världscupen. 
DIREKT. Världscupen. Herrar, 15 km 
masstart. 
14.33 Backhoppning: Världscu-
pen. DIREKT. HS 134. 
17.00 Futsal: 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. 

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. Världscu-
pen. Herrar, super-G. 
20.58 Eurosport News. 
21.02 Skidskytte: Världscupen. Världs-
cupen. Herrar, 15 km masstart. 
22.00 Rodel: Säsongssammanfattning. 

12.25 Varberg–Brommapojkarna. 
DIREKT. Svenska cupen. 
14.25 Malmö–AFC Eskilstuna. 
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. 

19.00 Malmö–Växjö. SHL. 
21.30 Frölunda–HV71. SHL. 

12.30 PGA tour. DIREKT. Arnold 
Palmer Invitational. 
17.20 PGA tour. DIREKT. Arnold 
Palmer Invitational. 

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. 
20.30 Fotboll: Real Valladolid–Athletic 
Club. La Liga. 

C MORE LIVE 3
14.25 Fotboll: Gais–Eskilsminne. 
DIREKT. Svenska cupen. 

C MORE LIVE 4
14.25 Fotboll: Syrianska–Karls-
krona. DIREKT. Svenska cupen. 

C MORE LIVE 5
14.55 Fotboll: Inter–Sassuolo. 
DIREKT. Serie A. 

13.55 Skridsko: World Cup–
Heerenveen. DIREKT. Skridsko. 
20.00 Rugby: England–Wales. Six 
Nations. 
0.35 Ishockey: Chicago Black-
hawks–St Louis Blues. DIREKT. 
NHL. 
3.05 Ishockey: San Jose Sharks–
Colorado Avalanche. DIREKT. NHL. 

14.55 Fotboll: Chelsea–Everton. 
DIREKT. Premier League. 
17.25 Fotboll: Manchester Uni-
ted–Manchester City. DIREKT. Pre-
mier League. 
19.30 Premier League-studion. 

20.15 Champions League Weekly. 
20.55 Fotboll: Lille–Lyon. DIREKT. 
Ligue 1. 

12.55 Ross County–Rangers. 
DIREKT. Skotska ligan. 
15.20 Bayern München–Augs-
burg. DIREKT. Bundesliga. 
17.50 Mainz–Düsseldorf. DIREKT. 
Bundesliga. 
20.00 Manchester United–Manchester 
City. Premier League. 
21.50 Chelsea–Everton. Premier Lea-
gue. 

18.35 Pittsburgh Penguins–Caro-
lina Hurricanes. DIREKT. NHL. 
21.30 NHL-studion. 
22.05 Detroit Red Wings–Tampa 
Bay Lightning. DIREKT. NHL. 
3.05 Vancouver Canucks–Colum-
bus Blue Jackets. DIREKT. NHL. 

14.00 MotoGP. DIREKT. Qatar 
Moto3 Race. 
15.25 MotoGP. DIREKT. Qatar 
Moto2 Race. 
19.30 Mobil 1: The Grid. 
20.00 NASCAR. DIREKT. FanShield 
500. 

10.00 European Tour. DIREKT. 
Commercial Bank Qatar Masters - 
Finalrundan. 
19.00 European Tour. Commercial 
Bank Qatar Masters - Finalrundan. 

SVT PLAY
10.30 Alpint: Världscupen. 
DIREKT. Världscupen. Super G,  
herrar. 
11.25 Längdåkning: Världscupen. 
DIREKT. Världscupen. 50 km, klassisk 
stil, herrar. 

VIAPLAY
9.50 Marbella Master. DIREKT. 
Finaler. 
13.25 Handboll: THW Kiel–Rhein 
Neckar Löwen. DIREKT. Bundesliga. 
13.30 Fotboll: Sönderjyske–OB. 
DIREKT. Superliga. 
13.45 2020 UK Open. DIREKT. 
14.55 Fotboll: St. Etienne–Bor-
deaux. DIREKT. Ligue 1. 
15.00 Tennis: WTA Tour. DIREKT. 
Open 6ème Sens. 
15.50 Rugby: Skottland–Frankrike. 
DIREKT. Six Nations. Vecka 4. 
15.55 Handboll: Füchse Berlin–
Flensburg Handewitt. DIREKT. 
Bundesliga. 
16.45 Handboll: Team Esbjerg–
Metz Handball. DIREKT. Champions 
League, damer. Grupp 1. 
17.00 Fotboll: FC Nordsjælland–
Brøndby IF. DIREKT. Superliga. 
19.30 Fotboll: Randers–Midtjyl-
land. DIREKT. Superliga. 
20.00 2020 UK Open. DIREKT. 
22.00 Ishockey: Detroit–Tampa 
Bay. DIREKT. NHL. 
23.30 Tennis: WTA Tour. DIREKT. 
Abierto GNP Seguros. 
0.05 Ishockey: Calgary–Vegas. 
DIREKT. NHL. 
2.05 Ishockey: Anaheim–Minne-
sota. DIREKT. NHL. 
3.05 Ishockey: San Jose–Colorado. 
DIREKT. NHL. 

HELGENS TRAV
Lördag
14.30–16.00, TV12.  
V75 med V4 från Färjestad. 
 DIREKT

16.00–18.00, TV12.  
V75 från Färjestad.
  DIREKT

18.00–19.00, TV4.  
V75 från Färjestad.
  DIREKT

Söndag
12.30–14.30, TV12.  
Lunchtrav från Charlottenlund. 
 DIREKT
14.00–18.00, TV12.  
GS75 från Umåker.
  DIREKT
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MISSA INTE! Frida Karlsson tog överraskande brons på tre
milen i VM i fjol. Kan hon upprepa bedriften när distansen körs 
i Holmenkollen? Även Ebba Andersson, som kommer direkt från 
två guldlopp i U23VM, kan vara med i toppen. SVT1 LÖRDAG 12.00
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MISSA INTE! På söndagen avgörs världscupens mest prestige
fyllda skidlopp – Holmenkollens klassiska femmil. Förra året 
utklassades Norge av Ryssland som tog de fyra första plat
serna. Alexander Bolsjunov (bilden) vann. SVT1 SÖNDAG 12.30
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Sport NWT58 Lördag 7 mars 2020

RESULTAT.

BANDY
SM-SLUTSPEL, HERRAR
Semifinal 1 i bäst av 5
Edsbyn–Sandviken 4–3
(2-0) Edsbyn: Tuomas Määttä 2, 
Simon Jansson, Jonas Edling. 
Sandviken: Oscar Stadin, Erik 
Säfström, Albin Airisniemi.

BASKET
BASKETLIGAN, HERRAR
Södertälje–Nässjö 90–71
Borås–Jämtland 102–93
Umeå–Djurgården 102–87
Borås 32 28 4 2922– 2543 56
BC Luleå 31 24 7 2734– 2417 48
Köping 31 22 9 2628– 2473 44
Södertälje 32 19 13 2629– 2508 38
Wetterbygden 31 17 14 2828– 2894 34
Jämtland 32 14 18 2860– 2826 28
Norrköping 31 13 18 2572– 2585 26
Nässjö 32 10 22 2573– 2760 20

Umeå 32 7 25 2564– 2870 14

Djurgården 32 4 28 2649– 3083 8

BASKETLIGAN, DAMER
Visby–A3 Umeå 60–96
Luleå 16 14 2 1296– 1012 28
Högsbo 17 14 3 1357– 1186 28
Alvik 16 13 3 1267– 1040 26
A3 Umeå 18 12 6 1414– 1333 24
Norrköping 17 11 6 1213– 1138 22
Telge 18 10 8 1326– 1207 20
Wetterbygden 17 9 8 1230– 1185 18
Eos 18 4 14 1107– 1242 8

Mark 18 4 14 1123– 1309 8
Visby 18 2 16 1164– 1536 4

Uppsala 17 2 15 1032– 1341 4

BORDTENNIS
DOHA
VÄRLDSTOUREN, PLATINUM
Herrsingel, andra omgången: Jon 
Persson, Sverige-Mattias Falck, do, 
11-7, 11-5, 11-3, 10-12, 13-11.

BOWLING
PENSIONÄRSBOWLING 
VÄRMLANDSSERIEN – OMGÅNG 
11
Div.1
Vet./Fryksdalen 1  -  Rullan 1                      
2-17
Bästa spelare i Fryksdalen: Stig Nejd 
717, Nils Gerdin 711, Stefan Blomqvist 
609, Thomas Gullström 609. Rullan 1: 
Werner Biehl 840, Lars Höglin 823, Bo 
Nilsson 710, Torbjörn Nilsson 696
Div.2
Rullan 2  -  Torsbypant.1                            17-3
Rullan 3  -  KPB 1 Dam                                  6-13 
Bästa spelare i Rullan 2: Raimo Lindahl 
854, Johnny Ekström 833, Jari Pasuri 
756, Thomas Jansson 639. Torsby 1: 
Ola Lövenhamn 658, Ingvar Linder 
630, A-B Persson 617, Peder Linder 
595. Rullan 3: Ola Sjöberg 730, L-E 
Persson 706, K-Å Bergkvist 572. Peter 
Stålberg 554. KPB 1 Dam: Rigmor 
Paulsson 775, Birgit Ohlsson 731, Ewa 
Glanell 666,  Irene Eriksson 576
Div.3
Rullan 4  -  Arvika 3                                     13-7
Bästa spelare i Rullan 4: Allan Norberg 
662, Gunnar Söderberg 617, Krister 
Söderström 592, Jörgen Nordström 
570. Arvika 3; Jan Wästlund 620, 
Anders Bonnevier614, Åke Hedelin 
583,Torbjörn Olsson 500
Div.4
Monitor 3  -  Rullan 5                                 12-7
Taifun AW -  Rullan 6                                  13-6
X-näs 3      -  Rullan 7                                   14-6
Bästa spelare i Monitor 3: Solweig 
Karlsson 634, Maili Gunnarsson 627, 
B-M Jansson622, E-G Eriksson 492. 
Rullan 5: Rolf Karlsson 638, Ottar 
Törnqvist 586, Christer Envall 578, 
Leif Jansson 496. Taifun AW: Åke Falk 
700, Leif Kärnquist 648, L-G 
Andersson 618, Ove Pettersson 604. 
Rullan 6: Else Emilsson 659, Ola 
Sjöberg 623, Lilian Hedin 516, Helena 
Frödin 516. X-näs 3: Mats Eriksson 
649, Ingalill Boss Jansson 647, Nina 
Spångberg 628, I-L Johannesson 575. 
Rullan 7: Ulla Lindh 656, Elisabeth 
Persson 636, Birgitta Kullander 
538,Viveca Jansson 520

FOTBOLL
BUNDESLIGA, HERRAR
Paderborn–Köln 1–2
Bay.München 24 16 4 4 71– 26 52
Leipzig 24 14 7 3 62– 26 49
Dortmund 24 14 6 4 66– 32 48
Mönchenglad. 23 14 4 5 46– 27 46
Leverkusen 24 13 5 6 41– 30 44
Wolfsburg 24 9 8 7 34– 30 35
Freiburg 24 10 5 9 32– 33 35
Schalke 24 9 8 7 31– 36 35
Hoffenheim 24 10 4 10 34– 42 34
Köln 24 10 2 12 38– 43 32
Union Berlin 24 9 3 12 31– 38 30
Eint.Frankfurt 23 8 4 11 38– 37 28
Augsburg 24 7 6 11 36– 50 27
Hertha Berlin 24 7 6 11 30– 46 27
Mainz 24 8 1 15 33– 52 25

Düsseldorf 24 5 6 13 26– 49 21

Bremen 23 4 5 14 25– 53 17
Paderborn 25 4 4 17 30– 54 16

LIGUE 1, HERRAR
Marseille–Amiens 2–2
Paris SG 27 22 2 3 75– 24 68

Marseille 28 16 8 4 41– 29 56
Rennes 27 14 5 8 33– 24 47
Lille 27 14 4 9 34– 26 46
Lyon 27 11 7 9 42– 26 40
Montpellier 27 11 7 9 35– 29 40
Monaco 27 11 7 9 42– 42 40
Reims 27 9 11 7 25– 21 38
Nice 27 10 8 9 39– 37 38
Strasbourg 27 11 5 11 32– 32 38
Nantes 27 11 4 12 28– 29 37
Bordeaux 27 9 9 9 39– 33 36
Angers 27 10 6 11 26– 33 36
Brest 27 8 10 9 31– 35 34
Metz 27 7 10 10 25– 34 31
St Etienne 27 8 5 14 28– 44 29
Dijon 27 6 9 12 25– 36 27

Nimes 27 7 6 14 28– 42 27

Amiens 28 4 11 13 31– 50 23
Toulouse 27 3 4 20 20– 53 13

LA LIGA, HERRAR
Alavés–Valencia 1–1
Real Madrid 26 16 8 2 48– 17 56
Barcelona 26 17 4 5 62– 31 55
Sevilla 26 13 7 6 37– 27 46
Getafe 26 13 6 7 37– 25 45
Atlét. Madrid 26 11 11 4 29– 19 44
Real Sociedad 25 13 4 8 43– 31 43
Valencia 27 11 9 7 38– 39 42
Villarreal 26 11 5 10 43– 36 38
Granada 26 11 4 11 32– 31 37
Athl. Bilbao 26 8 10 8 25– 22 34
Levante 26 10 2 14 31– 39 32
Alavés 27 8 8 11 29– 37 32
Osasuna 26 7 10 9 33– 38 31
Betis 26 7 9 10 36– 42 30
Valladolid 26 6 11 9 22– 29 29
Eibar 25 7 6 12 25– 37 27
Celta Vigo 26 5 10 11 22– 34 25

Mallorca 26 6 4 16 26– 43 22
Leganés 26 4 8 14 19– 38 20
Espanyol 26 4 8 14 23– 45 20

LEAGUE CHAMPIONSHIP
Nottingham–Millwall 0–3
W. Bromwich 36 19 12 5 64– 37 69
Leeds 36 20 8 8 54– 30 68

Fulham 36 18 9 9 51– 37 63
Nottingham 37 16 12 9 48– 38 60
Brentford 36 16 9 11 59– 33 57
Preston 36 16 8 12 49– 42 56

Millwall 37 13 15 9 44– 40 54
Bristol C 36 15 9 12 50– 52 54
Blackburn 36 14 11 11 52– 42 53
Swansea 36 13 13 10 46– 45 52
Cardiff 36 12 15 9 50– 50 51
Sheffield W 36 13 9 14 46– 44 48
Derby 36 12 12 12 46– 49 48
Queens PR 36 13 8 15 55– 61 47
Birmingham 36 12 11 13 47– 54 47
Reading 36 12 9 15 43– 41 45
Huddersfield 36 11 9 16 45– 56 42
Hull 36 11 8 17 48– 58 41
Wigan 36 10 10 16 38– 50 40
Charlton 36 10 9 17 44– 53 39
Stoke 36 11 6 19 44– 54 39

Middlesbro. 36 8 14 14 36– 47 38
Barnsley 36 8 10 18 42– 60 34
Luton 36 10 4 22 43– 71 34

EM-KVAL, DAMER, GRUPP A
Kosovo–Ryssland 0–5
Nederländerna 6 6 0 0 28– 3 18

Ryssland 4 3 0 1 10– 2 9

Slovenien 5 2 0 3 14– 10 6
Kosovo 4 2 0 2 4– 11 6
Estland 4 0 1 3 1– 13 1
Turkiet 5 0 1 4 1– 19 1
DAMER, GRUPP G
Serbien–Nordmakedonien 8–1
Österrike 4 4 0 0 15– 1 12

Serbien 5 3 0 2 17– 8 9

Frankrike 2 2 0 0 9– 0 6
Nordmaked. 5 1 0 4 6– 20 3
Kazakstan 4 0 0 4 1– 19 0

MARBELLA, SPANIEN
LANDSKAMP, U23, DAMER
Nederländerna–Sverige 1–1
(1-0) 1-0 Eva van Deursen (33), 1-1 
Cassandra Korhonen (69).

NEWCASTLE
PLAYOFF TILL OS, DAMER
Första matchen
Australien–Vietnam 5–0

GOLF
DOHA
EUROPATOUREN, HERRAR
E andra ronden (par 71): 1) Jorge 
Campillo, Spanien, (66-66) och Andy 
Sullivan, Storbritannien, (66-66), 
båda 132, 3) Marcus Kinhult, Sverige, 
(68-65), Alexander Björk, do, (70-63), 
Oliver Fisher, Storbritannien, (69-64), 
Romain Langasque, Frankrike, 
(69-64) och Joost Luiten, Nederlän-
derna, (65-68), alla 133.
Övr sv plac bland de 60 bästa: 21) 
Niklas Lemke 137 (68-69), 48) 
Sebastian Söderberg 140 (74-66), 60) 
Joakim Lagergren 141 (70-71).

ORLANDO, FLORIDA
USA-TOUREN, HERRAR
Första ronden (par 72): 1) Matt 
Every, USA, 65, 2) Rory McIlroy, 
Storbritannien, 66, 3) Scottie 
Scheffler, USA, och Talor Gooch, do, 
båda 67.
Sv plac: 60) Alex Norén 73, 109) 
Henrik Stenson 77, 116) Henrik 
Norlander 78.

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

DIV 3 VÄSTSVENSKA NORRA 
HERR
IFK Kristinehamn–Skara 21–21
Hellton 18 14 3 1 519– 403 31
Tibro 17 13 2 2 502– 375 28
IFK Hammarö 16 10 2 4 446– 388 22
Trollhättan 17 10 2 5 475– 457 22
Uddevalla 16 8 1 7 396– 367 17
Skara 19 7 3 9 481– 476 17
Lidköping 17 7 1 9 443– 480 15
IFK Kristineh. 17 6 1 10 398– 411 13
Tidaholm 17 5 1 11 426– 498 11
Team Kropps 17 3 2 12 410– 518 8

HKC78 17 1 2 14 410– 533 4

HANDBOLLSELIT, DAMER
Skara–Lugi 31–30
Skövde–Boden 29–26
GT Söder–Kungälv 17–28
Önnered–H65 Höör 21–28
H65 Höör 21 18 2 1 647– 470 38
Skuru 20 17 2 1 614– 464 36
Sävehof 21 15 2 4 548– 451 32
Lugi 21 11 1 9 530– 512 23
Skara 21 9 4 8 547– 534 22
Västerås Irsta 20 9 3 8 471– 483 21
Heid 21 8 1 12 502– 508 17
Kungälv 21 8 1 12 473– 500 17

Skövde 21 8 1 12 490– 545 17
Önnered 21 7 1 13 494– 532 15
Boden 21 2 2 17 475– 597 6

GT Söder 21 3 0 18 394– 589 6

ALLSVENSKAN, DAMER
Eslöv–Kristianstad 27–32
Kristianstad 21 18 0 3 603– 451 36

Eslöv 21 15 1 5 583– 515 31
Kärra 21 14 2 5 590– 514 30
Hallby 20 11 2 7 476– 486 24

Aranäs 21 11 1 9 511– 511 23
Helsingborg 20 10 1 9 508– 493 21
Skånela 21 7 3 11 528– 555 17
Drott 20 5 4 11 503– 550 14

Eskilstuna Guif 21 6 2 13 471– 549 14
Tyresö 20 6 1 13 485– 536 13

Nacka 20 5 2 13 483– 531 12
Hellton 20 4 3 13 443– 493 11

INNEBANDY
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./Björkås 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 VÄSTRA HERR
Hultsberg/Björkås U–Sunnanå 2–3
Sunnanå 17 12 2 3 141– 84 39

Dottevik U 16 11 1 4 133– 114 34

Hults. /Björkås U 17 10 1 6 121– 87 32
Karlstad IBK 16 7 2 7 115– 115 24
Vålberg 16 6 2 8 124– 129 21
Åmåls U 16 6 3 7 96– 132 21
Grums U 16 6 2 8 110– 122 20
Lennartsfors 16 6 1 9 98– 112 20

Mangskog 15 5 0 10 106– 118 15

Lekvattnet 15 3 2 10 101– 132 12
 
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

SUPERLIGAN, DAMER
Täby–Endre 3–5
(0-0, 1-4, 2-1) Täby: Ranja Varli, Moa 
Tschöp, Matilda Sjödin. Endre: Ellen 
Bäckstedt 2, Terese Ahlqvist, Anna 
Jakobsson, Stephanie Boberg.
Publik: 273.
Warberg–Malmö 2–6
(0-2, 1-1, 1-3) Warberg: Amanda 
Johansson, Sofie Karlsson. Malmö: 
Johanna Ejdelind 2, Ellen Rasmussen, 
Hanna Simonsson, Elin Johansson, 
Frida Mainz Olsson.

Publik: 512.
Nacka–Skoghall 8–1
(4-0, 2-1, 2-0) Nacka: Erica Klevbo 2, 
Hanna Berg 2, Philippa Blom 2, 
Madeleine Sehlin, Frida Svan. 
Skoghall: Amanda Gottebo.
Publik: 218.
Karlstad IBF–Rönnby 0–4
(0-3, 0-0, 0-1) Rönnby: Sandra 
Törnqvist, Felicia Forsmark, Therese 
Gustafsson, Lisa Söderlund.
Publik: 283.
Jönköping–Pixbo 3–7
(1-2, 1-2, 1-3) Jönköping: Clara 
Olofsson, Clara Lundell, Moa 
Jakobsson. Pixbo: Eliska Krupnova 2, 
Denisa Ratajova 2, Andrea Envall, 
Cajsa Elm, Laura Manninen.
Publik: 324.
Sirius–Iksu 2–10
(1-3, 1-4, 0-3) Sirius: Anna Gertz, Sofie 
Paulsson. Iksu: Emelie Wibron 4, 
Oona Kauppi 2, Veera Kauppi 2, 
Amanda Delgado Johansson, Myra 
Aggestål.
Publik: 278.
Dalen–Kais Mora 2–5
(1-3, 0-0, 1-2) Dalen: Anna Skyltbäck, 
Alva Nybjörk. Kais Mora: Moa Gustafs-
son 2, Alexandra Terner, Johanna 
Hultgren, Clara Hellgren.
Publik: 152.
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

ALLSVENSKAN, DAMER
Västra Mälardalen–Örebro 
Ungdom 2–1
ALLSVENSKAN NORRA, DAMER
RIG Umeå 20 14 3 3 132– 60 46
TG Umeå 20 12 4 4 120– 63 41

Örnsköldsvik 20 12 2 6 90– 71 39
Sundsvall 20 12 2 6 100– 73 38
IBF Dalen 20 7 3 10 71– 96 25
Kågedalen 20 4 1 15 64– 138 13
Notviken 20 2 2 16 56– 138 8

Klockarberget 20 0 1 19 51– 168 1
ALLSVENSKAN SÖDRA, DAMER
Lund 20 14 4 2 103– 59 48
Göteborg 20 14 2 4 76– 44 45

Kalmarsund 20 14 2 4 89– 55 44
Lindome 20 12 4 4 90– 64 41
Växjö 20 7 3 10 84– 90 25
Lindås 20 5 7 8 63– 72 23
Hovslätt 20 4 5 11 65– 93 18

Sävsjö 20 0 1 19 46– 112 1
ALLSVENSKAN VÄSTRA, DAMER
Va. Mälardalen 21 9 7 5 92– 71 37
Rönn.Västerås 20 11 3 6 85– 67 37

Telge 20 11 2 7 69– 56 35
Lock./Mariest. 20 9 4 7 95– 79 32
Linköping IBK 21 9 4 8 63– 79 31
IBF Linköping 19 6 3 10 80– 80 22
Fröjered 20 5 3 12 75– 99 19

Örebro Ungdom 21 2 4 15 52– 107 11
ALLSVENSKAN ÖSTRA, DAMER
Falun 20 17 1 2 143– 56 53
Hammarby 20 13 2 5 107– 69 42

Åkersberga 20 10 5 5 93– 86 37
Bele Barkarby 20 10 2 8 85– 77 33
Alunda 20 10 0 10 82– 76 30
Storvreta 20 7 5 8 73– 68 28
Älvsjö 20 8 3 9 71– 72 27

AIK 20 3 2 15 60– 87 11

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

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.

SKIDSKYTTE

Johannes Thingnes Bø. FOTO: PETR DAVID JOSEK

Thingnes Bø vann – 
svenskarna långt efter
SKIDSKYTTE. Johannes Thingnes Bø var i en klass för 
sig och vann världscupsprinten i tjeckiska Nove Mesto. 
Norrmannen sköt fullt och hade en segermarginal på 22,8 
sekunder till Quentin Fillon Maillet, Frankrike. Tarjei Bø 
var drygt en minut långsammare än sin lillebror, men det 
räckte ändå till en tredjeplats.

De svenska skidskyttarna vill nog helst glömma loppet, 
som genomfördes utan publik på grund av coronaviruset. 
Peppe Femling var bäst på 29:e plats, Jesper Nelin 33:a och 
Sebastian Samuelsson bara 60:e efter tre bom.

Torstein Stenersen slutade 93:a och Martin Ponsiluoma, 
som skrällde och slutade trea just i Nove Mesto förra sä-
songen, blev bara 99:a den här gången. (TT)
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RESULTAT.

TRAV- OCH  SPEL.

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.
LOPP 1: 1) Skibberina, Ludwig 
Wickman, 1.33,8, 2) Tyholt Odin, 3) 
Hallsta Goudmix. Tvilling: 6/8 215,43. 
Odds: 24,04. Plats: 4,45-5,17-1,39. 
LOPP 2: 1) Jolly Jumper G.L., Caroline 
Forsner, 1.16,1, 2) Gurra Knight, 3) 
Ringhio O.K.. Tvilling: 1/10 7,43. Odds: 
2,60. Plats: 1,50-1,87-1,92. 
LOPP 3: 1) Ten C.C.Face, Jessika 
Sidbäck, 1.18,2, 2) Splendid Choice, 3) 
Caviar Dame Ås. Tvilling: 4/10 15,49. 
Odds: 6,29. Plats: 2,22-1,97-4,76. 
LOPP 4: 1) Thess Prinsen, Jimmy 
Jonsson, 1.29,1, 2) Harnsta Spiken, 3) 
Järvsöjerka. Tvilling: 8/9 47,72. Odds: 
5,37. Plats: 1,87-4,39-1,83. 
LOPP 5: 1) Castle Hall, Ludwig 
Wickman, 1.15,5, 2) Benita, 3) Mellby 
Entre. Tvilling: 8/10 122,95. Odds: 
22,63. Plats: 3,52-5,16-1,25. 
LOPP 6: 1) Digital Flash, Ludwig 
Wickman, 1.16,5, 2) Menominee, 3) 
May Lady Lear. Tvilling: 1/10 23,39. 
Odds: 1,92. Plats: 1,30-4,55-3,30. 
LOPP 7: 1) Mogge Hall, Ricky Eklund, 
1.16,4, 2) Miskos Caprea, 3) 
Sheherazade Face. Tvilling: 6/10 
1059,86. Odds: 53,35. Plats: 
8,16-10,73-2,38. Struken nr 11. 
LOPP 8: 1) Hyttas Vrålsnabb, Billy 
Svedlund, 1.31,9, 2) Rigubben, 3) 
Pyssel. Tvilling: 1/7 17,48. Odds: 7,10. 
Plats: 2,39-1,66-2,35. Struken nr 10. 
LOPP 9: 1) Fionas Shrek, Jimmy 
Jonsson, 1.19,2, 2) Västerbo 
Flashback, 3) Crazyforareason Ås. 
Tvilling: 2/7 6,11. Odds: 2,90. Plats: 
1,52-1,47-3,19. Struken nr 1.
V5: 111 507 kr. V4: 109 775 kr. V3: 13 
220 kr.

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.
LOPP 1: 1) Tornadogutten, Robert 
Skoglund, 1.36,9, 2) Nova Tabac, 3) 
Ambres A.C.. Tvilling: 5/6 4,68. Odds: 
2,18. Plats: 1,29-1,62-1,91. 
LOPP 2: 1) T.Midi, Marcus Lilius, 1.19,7, 
2) Önas Py, 3) Yoyo Gel. Tvilling: 5/6 
9,90. Odds: 3,62. Plats: 1,31-1,48-2,43. 
Struken nr 3. 
LOPP 3: 1) Gala Journey, Kaj Widell, 
1.18,4, 2) Elle Vild, 3) Short Circuit. 
Tvilling: 1/3 14,09. Odds: 2,00. Plats: 
1,30-3,00-3,23. 
LOPP 4, 2 140 m: 1) Klack Tekla, 
Magnus A Djuse, 1.28,9 (142) 2) Tjötta 
Godtfred, 28,1 (25) 3) Väskinge Ruter, 
29,0 (161) 4) B.W.Mimmi, 29,1 (134) 5) 
Alf Ann, 29,2 (231) 6) Guli Tiger, 28,6 
(782) 7) Höstbodennis, 28,6 (471).
Opl: Elsas Faks (708), Frisli Loke (394), 
Dagslill (737), Sol Varga (74), Lill 
Kristina (454), Nygårds Josefin (75), 
Börke Balderina (64), Slettvoll Elli (0). 
Tvilling 1/14 27,08. Odds: 14,27. Plats: 
4,38-1,57-3,34. Struken nr 4. 
LOPP 5, 2 140 m: 1) Arcticmidnight 
Sun, Malin Westman, 1.17,3 (516) 2) 
Dark Roadster, 17,4 (16) 3) Hundred-
procent Up, 17,4 (454) 4) 
J.R.Rightwaytogo, 17,5 (721) 5) Vikens 
Easy, 17,6 (738) 6) Mio Flash, 17,6 (110) 
7) Castor Brick, 17,7 (91).
Opl: Make Me Young (315), Famiglia 
Am (44), St No More War (550), 
Expendables (674), Min SoPhia (893), 
Sixten Blixten (837). Tvilling 7/10 
39,57. Odds: 51,65. Plats: 4,83-1,19-
5,85. 
LOPP 6, 2 140 m: 1) Guli Glöd, Marcus 
Lilius, 1.25,8 (346) 2) Lill Maria, 27,0 
(595) 3) Rappnor, 26,3 (20) 4) 
Remkvikk, 26,3 (383) 5) Björlifanner, 
26,4 (94) 6) Hönn Blesa, 27,3 (299) 7) 

Gärdsjö Aragon, 26,5 (1344).
Opl: Närbyflickan (735), Närby Panik 
(272), Gullkongen (64), Järvsö Elviz 
(918), Fanny Tabac (81), Sölvbergs 
Knekten (610), Rasmus Karma (128), 
Klocksve Sprinten (302). Tvilling 1/7 
742,68. Odds: 34,68. Plats: 
7,43-8,06-1,34. 
LOPP 7, 2 140 m: 1) Valley Brodde, 
Örjan Kihlström, 1.15,0 (17) 2) Zeus Bi, 
15,0 (213) 3) Radjah d’Inverne, 15,2 
(46) 4) Under the Counter, 15,3 (54) 5) 
Survival Kit, 15,3 (146).
Opl: Action Launcher (882), Indian 
Four (634), Tenzing (518), Brothers In 
Am (265). Tvilling 1/8 18,21. Odds: 1,72. 
Plats: 1,19-3,69-1,55. 
LOPP 8, 2 640 m: 1) Alert Kronos, 
Örjan Kihlström, 1.16,6 (19) 2) Carlos 
Messi, 16,7 (82) 3) Al’s Mintoo, 16,7 
(253) 4) Unexpected, 16,2 (139) 5) Il 
Mio Hooligan, 16,2 (164) 6) Jack Zon, 
16,3 (78) 7) Lukas Bris, 16,3 (109).
Opl: Herrera Boko (389), Super Benny 
(532), Global Trader (506), Patricia Zaz 
(149), Captain Sisu (838), Rio Crowe 
(1039), Betel Am (890). Tvilling 1/2 
5,48. Odds: 1,99. Plats: 1,31-2,23-5,34. 
LOPP 9, 2 140 m: 1) Love No Pain, 
Jorma Kontio, 1.14,6 (19) 2) 
Believeinme, 15,4 (622) 3) Kick Her 
Highness, 15,5 (223) 4) She Is Frida, 
15,7 (260) 5) Cosy Lazy Louse, 15,8 
(145) 6) Princess Orlando, 16,3 (1061).
Opl: Aruba Babe (112), Alva’s Astrid 
(706), Qrystal Roc (53), My Silver 
Lining (48), Bearfire (0), Idun A’lir (0). 
Tvilling 2/7 22,59. Odds: 1,98. Plats: 
1,24-6,01-3,43. Strukna nr 3 och 4. 
LOPP 10: 1) Emmylou, Emilia Leo, 
1.15,6, 2) Roadscanner, 3) Highway 
Patrolman. Tvilling: 5/7 6,43. Odds: 
1,51. Plats: 1,08-2,15-1,58. 
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.
LOPP 1: 1) Magical Princess, Pekka 
Korpi, 1.17,0, 2) Certainly, 3) Solar 
Wind. Tvilling: 3/5 10,98. Odds: 1,75. 
Plats: 1,13-2,55-2,19. 
LOPP 2: 1) Happy Romeo, Claes 
Sjöström, 1.15,9, 2) Mooney, 3) 
Jonatan Trot. Tvilling: 5/8 20,49. 
Odds: 3,22. Plats: 1,41-2,93-4,29. 
LOPP 3: 1) Hadrianos, Jörgen 
Westholm, 1.16,1, 2) Athletic Lane, 3) 
Heros Magi. Tvilling: 5/11 6,76. Odds: 
1,84. Plats: 1,21-2,07-9,47. 
LOPP 4: 1) Mellby Hurricane, Jorma 
Kontio, 1.15,7, 2) Marjons Sleipner, 3) 
Ancora. Tvilling: 8/12 19,18. Odds: 
2,64. Plats: 1,30-3,16-1,82. Struken nr 
5. 
LOPP 5: 1) B.B.S.Day Dream, Zeb 
Jonasson, 1.17,4, 2) Frodo Vip, 3) Lasse 
Igiro. Tvilling: 12/14 5,88. Odds: 3,95. 
Plats: 1,56-1,55-6,59. Strukna nr 4 och 
5. 
LOPP 6: 1) Radetzky, Mattias Djuse, 
1.14,6, 2) Christer, 3) E.V.Mici. Tvilling: 
2/11 32,83. Odds: 1,93. Plats: 
1,19-6,16-2,05. 
LOPP 7: 1) Solkattens Chiron, Rikard N 
Skoglund, 1.15,6, 2) Vine Vision, 3) Die 
Kaiserin. Tvilling: 5/11 5,67. Odds: 4,02. 
Plats: 1,56-1,70-2,12. 
LOPP 8: 1) Maranello Bo, Kim 
Eriksson, 1.16,2, 2) Shapes, 3) Esprit 
d’Inverne. Tvilling: 5/8 4,94. Odds: 
2,59. Plats: 1,25-1,53-1,44.
V65: 2 820 314 kr. V4: 1 614 146 kr. V3: 
28 980 kr.

DAGENS DUBBEL
ROMME, fredag 6 mars
DD-1: 2 Alert Kronos (1,99)
DD-2: 7 Love No Pain (1,98)
Strukna nr 3 och 4
Odds: 5,14
Oms: 2 730 250 kr.

Avd 1: Favoriten 2 Alert Kronos (Örjan 
Kihlström) tog ledningen och drog 

undan i hårt tempo, men lugnade sig 
efter ett drygt varv och fick sällskap 1 
200 meter kvar. Ryckte i sista sväng 
och bevakade de andra till enkel 
seger. 1 Carlos Messi rygg på ledaren 
som blev tredjepar invändigt efter 
första sväng. Gick ut som första häst i 
andraspår 1 200 meter kvar. Pressade 
på under slutvarvet och höll farten 
fint som tvåa. 3 Al?s Mintoo 
fjärde-femtepar invändigt. Kom fram 
i tredjepar invändigt 1 200 meter kvar 
och i rygg på ledaren halvvarvet kvar. 
Hängde med fint utan att få fritt till 
slut.
Avd 2: Favoriten 7 Love No Pain 
(Jorma Kontio) övertog ledningen in i 
första sväng och fick bestämma 
tempot. Ryckte undan halvvarvet 
kvar och vann överlägset. 2 
Believeinme tog ledningen men 
släppte och fick rygg på ledaren in i 
första sväng. Blev frånåkt i sista sväng 
men tog en säker andraplats. 1 Kick 
Her Highness fjärdepar invändigt. 
Gick ut i andrapar utvändigt 1 200 
meter kvar. Attackerade 600 meter 
kvar och fullföljde fint.

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.

EUROJACKPOT
Fredag 6 mars: 15-19-35-36-41.
Tilläggsnummer: 5-10.
5 rätt + 2: ingen vinnare.
5 rätt + 1: 2 får 12 035 602 kr.
5 rätt: 3 får 2 831 906 kr.
4 rätt + 2: 52 får 114 736 kr.
4 rätt + 1: 778 får 12 408 kr.
4 rätt: 1 430 får 7 104 kr.
3 rätt + 2: 2 144 får 2 945 kr.
2 rätt + 2: 33 641 får 260 kr.
3 rätt + 1: 37 333 får 227 kr.
3 rätt: 71 681 får 168 kr.
1 rätt + 2: 176 936 får 124 kr.

2 rätt + 1: 566 523 får 94 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
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
Nottingham-Millwall 0-3 Odds:  65,01
Marseille-Amiens 2-2 Odds:  11,26
Alavés-Valencia 1-1 Odds:  6,81
Bomben 1
A Bik Karlskoga-Modo 2-4
B Kristianstad-Timrå 3-3
C Björklöven-Mora 6-4  
 Odds:  92 969,18
Bomben 2
A Nottingham-Millwall 0-3
B Alavés-Valencia 1-1
C Marseille-Amiens 2-2  
 Odds:  14134,80

POWERPLAY
Fredag 6 mars
2, 1, X, 1, 1, 1, 2, 2.
8 rätt odds: 2 072,35 kr.

TOPPTIPSET
Torsdag 5 mars
2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1.
8 rätt: (885) 1 119 kr.

KVALSERIE B HOCKEYTVÅAN
Hällefors–Viking 6–3
Säffle–Kungsör 9–3
Hällefors 4 4 0 0 16– 8 12

Säffle 4 3 0 1 19– 11 9
Viking 4 1 0 3 13– 15 3
Kungsör 4 0 0 4 9– 23 0

NHL
San Jose–Minnesota 2–3
(1-1, 0-2, 1-0) San Jose: Stefan Noesen 
(Tim Heed), Joe Thornton (Marcus 
Sörensen). Målvakt: Martin Jones 
88,9 procent. Minnesota: Ryan Suter, 
Alex Galchenyuk, Zach Parise. 
Målvakt: Alex Stalock 95,2 procent.
Los Angeles–Toronto 1–0
E str
 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 1-0) Los Angeles: 
Adrian Kempe (avg straff). Målvakt: 
Jonathan Quick 100 procent. 
Toronto: Målvakt: Frederik Andersen 
100 procent.
Chicago–Edmonton 4–3
(1-0, 3-1, 0-2) Chicago: Alex DeBrincat 
2 (Adam Boqvist 1), Patrick Kane (Alex 
Nylander), Jonathan Toews (Boqvist). 
Målvakt: Corey Crawford 87,5 
procent. Edmonton: Ryan 
Nugent-Hopkins, Josh Archibald, 
Kailer Yamamoto. Målvakter: Mikko 
Koskinen 100 procent, Mike Smith 
81,0 procent.
Nashville–Dallas 2–0
(1-0, 1-0, 0-0) Nashville: Filip Forsberg 
(19), Matt Duchene (Calle Järnkrok, 
Viktor Arvidsson). Målvakt: Juuse 
Saros 100 procent. Dallas: Målvakt: 
Anton Chudobin 93,8 procent.
Ottawa–NY Islanders 4–3
(1-1, 2-1, 1-1) Ottawa: Connor Brown, 
Mikkel Bødker, Anthony Duclair, 
Brady Tkachuk. Målvakt: Craig 
Anderson 92,5 procent. NY Islanders: 
Anders Lee, Mathew Barzal, Ryan 
Pulock. Målvakt: Semjon Varlamov 
86,2 procent.
Philadelphia–Carolina 4–1
(1-0, 1-0, 2-1) Philadelphia: Ivan 
Provorov, Michael Raffl, Nicolas 
Aube-Kubel, Sean Couturier. Målvakt: 
Carter Hart 96,6 procent. Carolina: 
Justin Williams. Målvakt: Alex 
Nedeljkovic 87,5 procent.
NY Rangers–Washington 6–5
E förl
 (1-1, 2-2, 2-2, 1-0) NY Rangers: Mika 
Zibanejad 5 (38), Tony DeAngelo. 
Målvakt: Alexandar Georgiev 85,3 
procent. Washington: Alexander 
Ovetjkin 2 (Nicklas Bäckström 2), Carl 
Hagelin (8), Ilja Kovaltjuk, Garnet 
Hathaway. Målvakt: Ilja Samsonov 
84,6 procent.
Florida–Boston 1–2
E förl
 (0-0, 1-1, 0-0, 0-1) Florida: MacKenzie 
Weegar (Lucas Wallmark). Målvakt: 

Chris Driedger 92,9 procent. Boston: 
Patrice Bergeron, Torey Krug. 
Målvakt: Jaroslav Halak 97,0 procent.
Tampa Bay–Montreal 4–0
(2-0, 1-0, 1-0) Tampa Bay: Victor 
Hedman 2 (11), Alex Killorn, Nikita 
Kutjerov. Målvakt: Andrej Vasilevskij 
100 procent. Montreal: Målvakt: 
Carey Price 82,6 procent.
Buffalo–Pittsburgh 2–4
(1-2, 0-1, 1-1) Buffalo: Jake McCabe, 
Marcus Johansson (9) (Rasmus 
Dahlin). Målvakt: Jonas Johansson 
87,5 procent. Pittsburgh: Patric 
Hörnqvist 2 (17), Marcus Pettersson 
(2), Sidney Crosby. Målvakt: Matt 
Murray 93,3 procent.

EASTERN CONFERENCE
Boston 68 37 18 13 222– 169 98
Philadelphia 67 30 17 20 229– 193 87
Tampa Bay 67 34 13 20 235– 185 89
Washington 67 30 17 20 233– 210 87
Pittsburgh 66 28 17 21 215– 183 84
Toronto 68 27 17 24 235– 224 79
Columbus 68 24 23 21 177– 182 79
NY Islanders 66 24 19 23 186– 185 78
NY Rangers 67 30 10 27 224– 211 76
Carolina 65 25 15 25 208– 187 75
Florida 67 28 13 26 225– 226 74
Montreal 69 19 21 29 209– 213 71
Buffalo 67 22 15 30 191– 216 66
New Jersey 66 20 18 28 181– 219 64
Ottawa 68 18 18 32 185– 234 60
Detroit 68 12 8 48 136– 257 35

WESTERN CONFERENCE
St Louis 67 31 19 17 216– 185 90
Vegas 68 29 16 23 219– 202 82
Colorado 67 36 12 19 228– 181 88
Dallas 67 26 19 22 178– 172 82
Edmonton 67 30 14 23 215– 205 80
Calgary 68 24 18 26 204– 208 77
Minnesota 67 30 11 26 212– 209 75
Vancouver 66 26 14 26 216– 208 74
Nashville 67 26 15 26 210– 215 74
Winnipeg 68 27 13 28 204– 199 74
Arizona 68 26 15 27 191– 180 74
Chicago 67 22 17 28 205– 211 70
San Jose 67 22 11 34 176– 214 62
Anaheim 67 18 17 32 173– 214 62
Los Angeles 67 18 14 35 165– 206 58

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.

RIDSPORT
DOHA
INT HOPPTÄVL
1,50-tidshoppning: 1) Jerome Guery, 
Belgien, Eras Ste Hermelle, 0/71,59, 2) 
Henrik von Eckermann, Sverige, Best 
Boy, 0/71,00, 3) Roger Yves Bost, 
Frankrike, Castleforbes Talitha, 71,79.

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).

Världscupen efter 18 av 24 deltävl: 
1) Fourcade 826 p, 2) Fillon Maillet 
766, 3) Johannes Thingnes Bø 750, 4) 
Tarjei Bø 671, 5) Desthieux 610.
Sv plac: 28) Samuelsson 198, 31) Nelin 
145, 40) Ponsiluoma 115, 42) Femling 
109, 92) Stenersen 1.

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.

LYON, FRANKRIKE
WTA
Singel, kvartsfinal: Daria Kasatkina, 
Ryssland-Camila Giorgio, Italien, 6-2, 
4-6, 6-2, Anna-Lena Friedsam, 
Tyskland-Viktoria Kuzmova, 
Slovakien, 6-3, 6-7 (4-7), 2-6, Sofia 
Kenin, USA-Oceane Dodin, Frankrike, 

6-1, 6-7 (5-7), 6-2, Alison Van 
Uytvanck, Belgien-Caroline Garcia, 
Frankrike, 6-2, 6-2.

MONTERREY, MEXIKO
WTA
Singel, kvartsfinal: Arantxa Rus, 
Nederländerna-Lauren Davis, USA, 
7-5, 6-0, Elina Svitolina, Ukraina-Olga 
Govortsova, Vitryssland, 6-3, 6-4, 
Marie Bouzkova, Tjeckien-Wang 
Yafan, Kina, 6-2, 7-5.

 NÄR & VAR
Lördag
DEJE: Deje sporthall 10 HK 
Brukspöjkera-IFK Kristinehamn F10, 
11.15 IFK Kristinehamn-IFK Hammarö 
F09 blå, 12.30 IFK Hammarö-HK 
Brukspöjkera F09 blå, 14.15 HK 
Brukspöjkera-Torsby IF P10/11, 15.30 
IFK Kristinehamn-Torsby IF P10/11, 17 
HK Brukspöjkera-IFK Kristinehamn 
P10/11
EKSHÄRAD: Sporthallen 10-14 
poolspel
FORSHAGA: Ängevi 10 Forshaga 
IF-Hammarö HC U16, 13 Forshaga 
IF-IFK Kristinehamn fotboll, 14 
Forshaga IF-Viking HC J20 kval
GRUMS: Grums sporthall 13.30 
Grums IBK-Fagerås BK 07/08 flickor 
blå, 17.30 Grums IBK-GS86 herrar div 2
HAGFORS: Valhall 9-9.50 
allmänhetens åkning, 10-10.50 
allmänhetens åkning med puck/
klubba. Uddeholm arena 16 Hagfors 
IF Uddeholm-IFK Arboga IBK div 1.
MUNKFORS: Munkfors arena 11.30 
Munkfors IBK/Hagfors IBS-GS86 
pantamera pojkar röd serie 6 östra, 13 
Munkfors IBK-Kristinehamns IBF 
flickor blå serie 2 östra

Söndag
EKSHÄRAD: Sporthallen 14 
Edebäck-Grums damer div 2, 17 
Edebäck/Hibs-Åmål pojkar röd 4
FORSHAGA: Forshaga sporthall 14 
GS86-Sunnanå dam div 2.
GRUMS: Grums sporthall 9-12 
Poolspel Grums IBK, Skoghalls IBK U, 
Hultsberg/Björkås IBF 09/10, 13 
Grums IBK U-Lekvattnet BK herr div 4
HAGFORS: Valhall 9-9.50 
Allmänhetens åkning, 10-10.50 
Allmänhetens åkning med puck/
klubba, 16 Viking HC-Kungsör IK

Parterna kom överens om 
den ettåriga kontraktsför-
längningen på fredagen och 
Hodgson var ytterst belåten.

– Jag är stolt över vad vi 
har åstadkommit sedan jag 
anställdes för två och ett 
halvt år sedan. Och jag ser 
fram emot att vi fortsätter 
att arbeta tillsammans.

– Alla vet vad jag känner 
för klubben, som jag höll 
på som barn. Jag känner ett 
speciellt starkt band till sup-
portrarna och jag vet att jag, 
ägarna och spelarna jobbar 
tillsammans för att uppnå 
samma mål, säger Hodgson.

Roy Hodgson, som fyller 
73 i augusti, är en av de fort-
farande aktiva tränarna med 
störst och längst erfarenhet i 
den internationella toppfot-
bollen.

Han har varit verksam i 
åtskilliga länder sedan mit-
ten av 1970-talet och han 
har även varit förbundskap-
ten för ett flertal nationer, 
bland annat för England 
åren 2012–2016. I Sverige är 
han känd för att han förde 
Halmstads BK till SM-gul-
den 1976 och 1979 och han 
var även framgångsrik trä-
nare (två SM-guld) i Malmö 
FF under flera år.

Hodgson, som talar fly-
tande svenska, var också 
verksam i Oddevold och 
Örebro SK på 1980-talet.

Crystal Palace ligger för 
närvarande på tolfte plats i 
Premier League och möter 
Watford hemma på Selhurst 
Park på lördag. (TT)

Roy Hodgson gör minst ett år till i Crystal Palace.  

 FOTO: RUI VIEIRA

Roy förlänger 
med Palace
Roy Hodgson är Premier 
Leagues äldste manager 
med sina 72 år.

Men vad är ålder, mer 
än en siffra?

Crystal Palace vill ha 
honom kvar så Hodgson 
stannar minst en säsong 
till i sin favoritklubb.

FOTBOLL.
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Moelven är en av Skandinaviens ledande leverantörer av byggprodukter och tillhörande tjänster. Koncernen består 
av 37 produktionsbolag fördelat på 46 produktionsenheter i Norge och Sverige. Moelven har även ett större antal 
kontor inom marknad, försäljning, service och montering, 3 400 anställda och en årsomsättning på 10,3 miljarder 
NOK. Moelven ByggModul AB är en del av Moelvenkoncernen. Med koncernens samlade kunskap och resurser i 
ryggen, går vi i spetsen för utvecklingen av industriframställda flervåningshus i  trä. Med fyra produktionsenheter, 
en omsättning på drygt 1 100 miljoner SEK och ca 500 anställda erbjuder vi en spännande framtid med goda 
utvecklingsmöjligheter. Våra produktionsenheter finns i Kil, Torsby, Sandsjöfors och Säffle.

Moelven ByggModul AB 

Arbetsledare 
- Entreprenad 

För ytterligare information och för att ansöka, se moelven.se/tjanster.
Välkommen med din ansökan senast 22 mars 2020.

Arbetsmarknaden

LEDIGA PLATSER

Fritidspedagog
Styckåsskolan söker en fritidspedagog. 
Mer info på arvika.se/lediga jobb.

Campingvärdar / Städare 
och Strandvakter för  
sommarjobb
Ingestrands camping söker campingvärdar, 
städare och strandvakter inför sommaren. 
Mer info på arvika.se/lediga jobb.

 FOLKTANDVÅRDEN VÄRMLAND  är en del av Region 

Värmland och länets största vårdgivare när det gäller tandvård. Vi är 

cirka 550 medarbetare som genom att utvecklas tillsammans i en 

öppen och god atmosfär, med respekt för varandras kunskaper och 

personligheter, ska fortsätta att attrahera värdefulla medarbetare så att 

våra patienter alltid får den bästa tandvården.

 Läs mer om tjänsten på  regionvarmland.se/jobb

 KONTAKTA GÄRNA  klinikchef Tita Mensah, tfn 054-61 94 90.

Sista ansökningsdag 22 mars 2020. 

 

 SPECIALISTKLINIKEN FÖR PEDODONTI, KARLSTAD

TANDHYGIENIST
VI SÖKER 

Rainpower Kristinehamn AB är en stark  
leverantör till vattenkraftsindustrin.

Nu söker vi fler  
medarbetare till vårt 
kontor i Kristinehamn
Läs mer på https://lnkd.in/gUHtru8 
eller www.jobb.blocket.se

Välkommen med din ansökan!

Läs mer om tjänsten på forshaga.se/jobb

Driftchef till 
gatu- och park-
avdelningen

VI SÖKER EN NY KOLLEGA

Det finns ett 
barn som 
behöver dig 
som fadder.
Läs mer på 
barnfonden.se

Forts nästa sida

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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Vi växer och utvecklas tillsammans.

KULTUR- OCH FRITIDSDIREKTÖR
Vill du vara med och skapa framtidens kultur- och

fritidsutbud med Karlstadsborna i fokus?

Välkommen att läsa mer på karlstad.se/jobbahososs

Sommarvikarier
Filipstads Tidning söker drivna reportrar som vill jobba 
med nyhetsrapporteringen i vårt bevakningsområde un-
der sommaren. På redaktionen gör vi allt från att skriva till 
att fotografera och sidplanera våra sidor. Inget ämne är för 
stort eller för litet och vi ges alla chansen att få skriva om 
bland annat politik, kultur, nöje och sport. Ena stunden kan 
du få bevaka ett företags presskonferens om att Filipstad 
kan få 100 nya jobb, för att någon timme senare besöka 
Flottuvan och göra ett reportage om en ung motocross- 
förare med ambitioner.

Kvälls- och helgbevakning ingår i våra reportrars schema- 
cykel. Beroende på var du hamnar i den får du möjligheten 
att jobba kväll och helg var tredje vecka.

Vi har vår redaktion i Filipstads kommun, men i vårt bevak-
ningsområde ingår även Hällefors kommun samt Molkom 
som är en del av Karlstads kommun.

Vi arbetar i programmen Newspilot, Whiteboard och  
digitalt använder vi Dashboard. Körkort är ett krav.

Filipstads Tidning (FT) 
är den ledande nyhets-
förmedlaren i Filipstads 
kommun. FT bevakar 
även Molkom, Storfors 
och Hällefors och läses 
av ca 10 000 personer. 
Printupplagan är ca  
2 800 ex, med utgivning 
två dagar/vecka. FT 
ingår i NWT Media AB 
som omfattar 16 lokal- 
tidningar i Värmland, 
Skaraborg och Dalsland. 

Vid frågor kontakta 
chefredaktör

Filip Kowalski,  
0590-79 15 57 eller 
filip.kowalski@ 
filipstadstidning.se

Ansökan skickas senast den 22 mars till 
filip.kowalski@filipstadstidning.se

VI SÖKER
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Vill du bli en av oss? Vi söker:

Redovisningsekonom

Läs mer på www.konsumentverket.se/jobb.
Senast 23 mars 2020 vill vi ha din ansökan.

Vill du ha ett arbete där du får dra nytta av både din 
analytiska och pedagogiska förmåga?  
Då kan du bli vår nya 

Controller
Läs mer om tjänsten på www.amal.se/jobb

ÅMÅLS KOMMUN 
w w w. a m a l . s e

LEDIGA PLATSER

Arbetsmarknaden

Stöd livsviktig 
forskning på 

cancerfonden.se

Forts från föreg.sida
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Köp &
Sälj

 

KÖPES

Saab 93/9-5
max 22.000 mil och max 
15000:-. Gärna i bra skick.
073-0726546 Karlstad

Volvo S60/V70
Sökes bil i vettigt  skick. 
Max 25000 mil och 
17000:-
073-0726546 Karlstad

Bil

SÄLJES

Dieselkombi Citroen
nybes. nyskatt. 1.6hdi 
motor.
070-8690961 Mariestad

Mitsubishi Lancer2.0
I bra skick, S/V-däck, 
m.värmare, ca. 13500 mil. 
15000:-
076-7022005 Höljes

Resor, hotell

GT-BUSS

Kolla in på gtbuss.se
0570-801 00, 054-87 47 47

Ullared shopping 9 t i Ullared
Kielkryss  
med shopping ............. fr 1.475:-
Dygnshopping  
Tyskland ........................... fr 600:- 

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

0555-130 15 | 054-18 72 50 
www.gruppresor.se 

Sopot med spa 3/6, 6 dgr .......6.590:-
Brygge & Bryssel 9/6, 6 dgr ...7.590:-
Smakfulla Österlen &  
skånska pärlor 22/6, 5 dgr ...6.250:-
Vilnius - Litauen
22/6, 6 dgr ..............................6.890:-
Berlin & Spreewald
29/6, 5 dgr ..............................5.380:-
Dalarna 30/6, 3 dgr ...............3.780:-
Bornholm 6/7, 5 dgr..............6.990:-
Trollstigen & Geiranger
20/7, 3 dgr ..............................3.590:-
Gotland 20/7, 5 dgr ...............8.190:-

Vi ses i bussen!

Fler resor finns på vår hemsida!

Kyrkor, samfund

domkyrkan

Festmässa
Söndag 15 mars kl 11.00
Biskop Sören Dalevi predikar 
och håller samtidigt sitt 
visitationstal. 
Övriga medverkande: ca 
120 sångare i pastoratets 
körer, domprost Harald 
Cohén och fler medarbetare 
från pastoratet.
Kyrkaffe i kyrkan efteråt.

054-14 14 00
svenskakyrkan.se/karlstadspastorat

biskopsvisitation  
i karlstads pastorat

Kyrka - kultur - 
turism
Torsdag 12 mars
domkyrkan
13.00-14.00 Presentation och   
 visning av domkyrkan
14.00-15.00 Miniföreläsningar
15.00  Fika
15.30-17.00 Biskoparna  
 Johan Dalman  
 och Sören Dalevi:  
 ”Högt i tak i heliga   
 rum”
17.00  Mingel med visning av en  
 del av kyrkans inventarier
18.00  Förbönsmeditation

Biskoparna Johan Dalman och Sören Dalevi.

Arrangemang och nöjen

WWW.GREASETHEMUSICAL.SE

”Full pott”
VECKOTIDNINGEN.SE

”Lysande 
musikal
för hela 
familjen”
TIDNINGEN 
KULTURVINDEN

JULIUS PRODUCTION & SANGRÉ EVENT PRESENTERAR

DANNY Anton Hagman SANDY Caroline Johansson Kuhmunen
REKTOR LYNCH Lotta Engberg

”Svänger som satan” 
AFTONBLADET

 
SKD

KARLSTAD CCC
SÖNDAG 22 MARS KL 18.00 BILJETTER & INFO:

PERSONLIGT

Dejtingsajt i all ära 
men varför inte testa: 
NWT-match? Jag är en go, 
positiv, enkel och lättsam 
kvinna på 57 år. Är du en 
snäll och trevlig karl med 
varmt hjärta och vettig 
hjärna och full av humor, 
som liksom jag hellre vill 
umgås på helger och ledig 
tid - tveka inte! Skriv en 
rad eller flera... Vore trev-
ligt om vi matchade va-
rann och hittade på kul 
ihop. Svar till sign: 
”Karlstadtösen” NWT, 
Box 90, 651 05 K-d. 

Söker en snäll och 
ärlig gubbe 
som vill bli min kompis. 
Ålder 70-80. Svt “Kvinna 
70+”, NWT box 90 
651 03 Karlstad 

Allmänt

FÖRLORAT

Irakiskt pass 
förlorat i Karlstad 22/2. 
Abdullah Saleh ShaiKha. 
Gäller: 2015-12-14 till 
2023-12-12. Passnr: 
A10417687. ZhaKaw 
Mohammed Ahmed 
passnr: A10414927. 
Gäller: 2015-12-09 till 
2023-12-07. Telnr: 
076-582 78 98. 

Varu-
marknaden

KÖPES

Vi köper ert guld 
och era klockor

054-21 01 41

Fritidshus,
lägenheter

UTHYRES

Lägenhet uthyres 
2 r o k. Norrstrand. 
Djur och rökfri. 
Svar till “1124” NWT, 
Box 90, 65103 Karlstad 

Villor och
gårdar

KÖPES

Idyller & Sjölägen
Utlandskunder - www.ekeby.cc

Auktioner

LOPPIS 
Lördag 7/3 kl 10-15 
i Råda Ordernshus 
info: 070-238 73 78 

Kom ihåg!  
Lösöresauktion 
sön. 8/3 kl. 12.00,  
visn. fr. kl.11.00 i Ekshärad
danielssonsauktioner.se 

Lördag 7/3 kl 10-17 
Söndag 8/3 kl 11-16
PARKHALLEN, ARVIKA
Värmlands största inomhusantikmässa! 
ca 50 utställare
Allt säljes, från möbler, antikt, kuriosa, porslin, mynt, vykort, vapen,  
allmoge, ur, textilier, frimärken, glas m.m. Gratis värdering av klockor.

Arvikamässan, Stig Larsson, tel: 0565-131 93

 Antik & 

Samlar  
Mässa

ALLT TILL SALU! 
Servering • Välkomna!

Möten, sammanträden

Ölme Niklasdam-
Persbol VSF 
Årsmöte torsdag 26/3 
kl.18.00 hos  
Niklasdams Trädgård café 
Välkomna! Styrelsen 

Aktieägarna i Fastighets AB
TAREDOM

kallas till ordinarie årsstämma på
Moderatkansliet, Pumpgatan 5, Karlstad

Måndag 23 mars 2020 kl 17.00
Kungörelser, meddelanden

FONDMEDEL ATT SÖKA

Vård- och omsorgsnämnden i Karlstad disponerar 
stiftelser för utdelning i juni 2020. 
Medlen utgår till enskilda personer enligt donatorernas 
önskemål, såsom ekonomiskt behövande, sjuka eller 
äldre personer.
Ansök senast 2020-04-06.                       
Läs mer och hämta 
blankett på karlstad.se          
Kan även beställas på 
054-540 56 45, 054-540 55 67   KARLSTAD.SE

Trotjänarinnefonden och Bröderna Johanssons fond

Köp en hoj till våren.
Köp en hoj till våren.
Med Lokus får du dubbelt så stora chanser att hitta det du söker.
Din köpes-annons syns både i lokaltidningen och på lokus.se.  
Det kallar vi återvinning på bred front.

Senaste 
nytt

nwt.se

ANNONSERA I NWT!

NYTT LEENDE 
– NYTT LIV

Ge en gåva
BG 900-2221

Swish 900 2221

operationsmile.se

Swisha till 
123 900 56 20 
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KÖPES

Presentkort för
Apollo, TUI, Ving, Ticket, 
Resia, Big Travell, Solresor 
0320-70088
0738-084601

Gasoltuber, kök
Gasol, campingkök, foto-
genkök, lyktor, reservde-
lar, lampor, allt av intresse.
070-4787278

Gammal tröskmaskin
Litet torp önsker 
gammaldags handdriven 
tröskmaskin -  liknande 
bilden.
004790955348 Säffle

Primuslyktor
Optimus, radius, kök, 
lampor, reservdelar, allt av 
intresse.
070-4787278

Stenåldersyxor
Stenåldersyxor och andra 
stenåldersföremål köpes 
av samlare.
070-2854950

Metallsvarv
Metallsvarv typ bänksvarv 
och pelarborrmaskin typ 
Arboga. Allt av intresse.
070-6064330

Gamla vykort
före 1950 från vindsröj-
ning/dödsbo. Skrivna och 
oskrivna. Ring Sune.
072-5422142

Allt guld köpes
Betalar upp till 400:-/g. 
Leif Magnusson
070-6340935 Karlstad

Allt silver köpes
Mynt, pokaler, matsilver 
(ej NS). Leif Magnusson
070-6340935 Karlstad

Broschyrer före 1980
Broschyrer och hand-
böcker på person-/
lastbilar, Mc, mopeder, 
traktorer.
072-7161115

Övrigt

SÄLJES

Bergwerks Lexicon
Sven Rinman. Två delar. 
Har tillhört Storfors 
Bruk. Plus porto 1000:-
070-3798682 Karlstad

Vävstol 130 cm
Varpa hopfällbar 3 m. 
Skedar, vävtillbehör, matr. 
1800:-.
076-7689702 Krhmn

25 kbm furuved
i fallande längder.
070-5372829 Nossebro

KÖPES

Fåtölj Köpes
Enligt bild, 1000:-
070-2879926 Karlstad

Fåtölj
50-60-tal liknande den på 
bilden sökes.
070-3485223 Sunne

Sideboard
50-60-tal liknande det på 
bilden sökes.
070-3485223 Sunne

Servis
Delar till servis enligt bild 
köpes
070-3907795 Karlstad

Möbler & inredning

SÄLJES

Garderob, furu
800:-. Garderob, vit 600:-. 
Bokhylla, vit 150:-. Piano 
5000:-.
0734-066852 Grästorp

Ca 30 st köksluckor
Små och stora luckor 
till kök. Självstängande. 
Perfekt skick. Ljus färg.
073-0526362 Sunne

Tempur Madrass
90x200 och 7 cm tjock.
Pris 1000:-. Ring/sms för 
mer info.
070-3130228  Vara

Tavla
Tussilago Konstnär Willy 
Stenberg, 3600:-
073-2103105 Essunga

Musikinstrument

KÖPES

Gammal saxofon
Saxofon el annat blåsin-
strument, gärna äldre, äv 
defekt, köpes.
070-3024125 Malmö

Klockor & smycken

KÖPES

Klockor
Gamla armbandsur som 
Omega, Longines, Heuer, 
Zenith och mycket mer.
076-1113212

KÖPES

Kakelugn
Kakelugn i gott skick. 
Nedmontering kan 
ombesörjas.
070-6827200

Hus & trädgård

SÄLJES

Torrdass
Byggt efter Finsk modell. 
1,3x1,2 meter, 4000:-
070-8108265 Skara

75mm galv spik
Lådor med 3 tums galv 
spik, 1500st i lådan, 200:-
072-5570815 Tibro

Alu/glaspartier
Till uterum 2x6 meter, 
5.000:-
072-5055925 Skattkärr

Fågel-Uggle Holkar
10 olika modeller, från 
80:-
076-8396755 Mariestad

Pelletsförråd, skruv
Pelletsförråd 400 L (ny-
pris 5500:-) 1000:- Matar-
skruv 1,8m 25W 600:-
070-8561006 Tibro

Nytt träförråd
Uppmontering och fri 
frakt kan ordnas vid affär.
076-7630333 Åmål

KÖPES

Gasolprylar m.m
Söker äldre gasolprylar 
och stormlyktor, spritkök 
m.m. Betalar bra.
076-1132326 Arvika

Hobby & fritid

SÄLJES

Modelljärnvägsräls
transformator, plus lok, 
vagnar, märke
070-7322188 Lidköping

Inlines
Powerslide R6 Mara-
thon, 125 mm hjul, stl 44, 
nyskick, 1000:-
076-4267055 Skövde

Mjärdar
En- och dubbelingångs-
mjärdar från 400:-.  Även 
rostfritt.
073-0394431 Storfors

Klassiska böcker
Pris enligt överens-
kommelse.
073-8402226 Kil

Nostalgi-tidningar
Rekordmagasin Allsport 
från 1950- och 1960-ta-
len. 100 ex bra bevarade.
073-8073338 Hällefors

Djur & tillbehör

SÄLJES

Norska Skogkattungar
Två killar födda 19-11-27. 
Leveransklara! Registre-
rade i SVERAK 8000:-
070-5807085 Säffle

ÖNSKAS HYRA

Önskar hyra hus
Tjej 25 år, fast anst. Inga 
bet. anm. Har djur. Lidkp 
m omnejd. Uthus.
072-8517420

Året-runt torp
i området runt Lidköping 
önskas hyra.
070-489 60 48

Övrigt bostad

SÄLJES

2 ödehus 1800-tal
Säljes för nedmontering 
el avstyckning. Pris e.ö. 
070-2810803
070-5506446 Eda

Villa & radhus

ÖNSKAS HYRA

Hyra hus
Medelålders par
073-8183630 Karlstad

ÖNSKAS HYRA

Önskas hyra
Trea önskas hyra, är 
rök och djurfri med fast 
inkomst
072-8361676 Lidköping

Hyresrätt

UTHYRES

Lägenhet Uthyres
Fin lägenhet 2 rok, 
centralt med tillgång till 
trädgård, 5740:-,
070-6974266 Karlskoga

Stor Tvåa
med balkong i söder. 
Vån 2 i tvåfamiljshus, 
inflyttning 1/7, 7600:-, 
urban21@hotmail.com
070-8202790 Skövde

Bostadsrätt

KÖPES

Mindre hus
eller byggb. tomt. Lidk, 
Kåll-ö, Kinnek-området. 
Gärna nära vatten.
070-6069049

Övriga fordon

SÄLJES

Reservd/bilar: mb
220-69 och 2400-74 
1000:-/st. King Cab-89 
15000:-. Vw Caddy-2000, 
5000:-.
070-5771846 Nykroppa

MC & moped

KÖPES

Zündapp
Söker allt som har med 
Zündapp att göra. Delar, 
objekt eller fin moped.
076-6239000

Moped köpes
Moped-delar, -60, -70, 80-
tal. motorer även def.
072-0065247 Kil

Husvagn & husbil

KÖPES

En husbil
Fiat, även fuktskadad. Pris 
ca 25000:-. Max 100000:-
073-4094257 Hammarö

Husvagn/Husbil
Köpes omgående. 
Skavanker ej hinder. Ring 
Leif Johansson
072-2699175

Gammal bil
Bra långmilare, skrotbilar 
hämtas, allt av intresse,  
10000:-
070-3221509

Kapitän/delar
Komplett bil eller delar 
kapitän 60-64
073-0726546 Karlstad

Akut behov av bil
Bil köpes  privat allt av 
intr även def osv. Även 
husbil vagn av intr.
076-0949345 Mariestad
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Serier NWT64 Lördag 7 mars 2020

DAGENS SUDOKU.

HOROSKOPET.

Om du vill veta mer, ring till Astrografen på telefon 0939-101 52 10 (9:90/samtal) 
så säger en röst hur du ska göra.  Du får omedelbart personlig vägledning för  
kommande dygn.

DAGENS RECEPT.

Bolognese på högrev
4 portioner
2 gula lökar
3 vitlöksklyftor
150 g morötter
150 g rimmat sidfläsk
150 g högrev
100 g salami
1 msk smör- & rapsolja
2 msk tomatpuré
3 dl rödvin
3 msk kalvfond
400 g körsbärstomater
2 tsk torkad oregano
Till servering:
2 dl  riven cheddarost

Skala och hacka lök och 
vitlök fint. Skala och skär 

moroten i små tärningar.
Ta bort svålen på sid-

fläsket. Skär fläsk, högrev 
och salami i fina tärningar.

Fräs lök, vitlök och 
morot i smör-&rapsolja i 
en gryta.

Tillsätt fläsk, högrev, 
salami och tomatpuré 
och låt fräsa ytterligare 
ett par min. Slå på vin och 
fond, lägg i tomater och 
oregano.

Koka upp, sänk värmen 
och låt koka 1 ½-2 timme 
under lock. Rör om då och 
då. Smaka ev av med salt 
och peppar.

STATSMINISTERN AV CARSTEN GRAABÆK

FERD’NAND AV HENNING DAHL MIKKELSEN

KALLE & HOBBE AV BILL WATTERSON

LABAN AV ALEX GRAHAM

GUSTAF AV JIM DAVIS

NEMI AV LISE MYHRE

©
D

IS
T. BY EU

RO
PA

PRES
S

har du klätt 
granen färdig 

nu, jon?

inte riktigt 
än. jag 
har lite 

problem med 
julgrans-

foten

vad då för 
problem?

den har 
fastnat

fastnat? det är 
en lång 
historia

lossa 
åt vänster
skruva fast
åt höger

Vattumannen 21/1 - 19/2
Med lätthet tar du tag i 
kreativa sysslor. Du gör 

dig redo för ett projekt som 
du planerat sedan länge.
Fiskarna 20/2 - 20/3

Du har goda skäl att 
tänka över hur du vill 

ha det hemma. Ställ in dig på 
att inte ensam bestämma.
Väduren 21/3 - 20/4

Du borde lägga din 
energi på nyttigare 

saker än att hävda dig själv. 
Det stöter bort andra.
Oxen 21/4 - 21/5

Negativa besked visar 
sig vara rent skvaller. 

Nu kan du kosta på dig att 
fira med din kärlek.
Tvillingarna 22/5 - 21/6

En ny bekantskap ger 
dig kraft att fortsätta 

med ett viktigt problem. Du 
löser det snart.
Kräftan 22/6 - 23/7

Bäst gynnas du som 
vill bygga vidare på ett 

gammalt förhållande. Hellre 
bryter du upp på jobbet.

Lejonet 24/7 - 23/8
En smula eftertanke 
kan du behöva den 

närmaste tiden. Ta reda på 
vad du egentligen vill.
Jungfrun 24/8 - 23/9

Gamla band sätts i dag 
på prov. En främlings 

beslut tvingar dig att 
snabbt ändra dina planer.
Vågen 24/9 - 23/10

Dina många goda tan-
kar kommer att ge dig 

belöning senare. Idag gör du 
någon verkligt glad.
Skorpionen 24/10-22/11

Erkänn ett misstag 
utan omsvep. Försöker 

du sopa problemet under 
mattan får du betala dyrt.
Skytten 23/11 - 22/12

Du borde ägna dig åt 
något viktigare just 

idag. En tveksam förplik-
telse kräver massor av tid.
Stenbocken 23/12 - 20/1

Vänner och arbets-
kamrater litar på att du 

ska fixa allt. Se till att du inte 
ensam tvingas ta ansvar.
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Väder/KryssNWT 65Lördag 7 mars 2020

SOLEN MÅNEN

 i dag i morgon  i dag i morgon

 i dag i morgon  i dag i morgon

Upp 06:44 06:41 Upp 14:10 15:45

Ner 17:50 17:52 Ner 06:46 07:05

Karlstad Karlstad
VÄDERTOPPEN
Värmland och Dalsland 
senaste veckan
Varmast Kristinehamn +7,7
Kallast Höljes –13,3
Blötast Svaneholm 41,0 mm

2020 7/3 +98 cm
2019 7/3 +30 cm

VATTENSTÅND VÄNERN

Morgon 3 m/s
Lunch 2 m/s
Kväll 1 m/s

DAGENS SJÖVÄDER

Vänern

VÄDRET I DAG

Malung

Torsby

Karlstad

Kristine-
hamn Karlskoga

Filipstad

Hagfors

Sunne

Kongsvinger

Arvika
Årjäng

Åmål

Dals EdStrömstad
Mellerud

Sysslebäck

Oslo

Hamar

+2

+3

+2

+3

+4

+6

+4
+2

+4

+3

+5

+1

0

–3

0

+1

0

–1
0

0

0

+1

–1

–2

–4

–2

+1

0

–1
–1

–2

–2

–1

Dag
Kväll
Natt

Temperaturer

1–2 
m/s

Skelle�eå

Falun

Stockholm

Malmö

Göteborg

Kiruna

Hudiksvall

Norrköping

Östersund

11

1
2

4
5

7

9

3
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˚CKarlstad +0,0
Arvika –1,2
Dals Ed +3,1
Filipstad +1,9
Karlskoga +4,5
Kristinehamn +4,0
Sysslebäck –1,8
Säffle +0,8
Torsby –1,3
Åmål +1,2
Årjäng +0,4

N Norrland Kvikkjokk +2,7
S Norrland Torpshammar +4,5
Svealand Bromma +6,3
Götaland Göteborg +7,1

N Norrland  Markusvinsa 13,2
S Norrland  Järnäsklubb 10,4
Svealand  Daglösen 2,0
Götaland  Gotska S-ön 3,0

N Norrland Åsele –22,3
S Norrland Sveg –21,0
Svealand Särna –21,2
Götaland Kvarn –6,9

N Norrland  Stora Sjöfallet 13
S Norrland  Blåham. 8
Svealand  Örskär 8
Götaland  Hanö 13
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Har en del i nunan

 

A N V I S A D
N E O I
S A K A D E S
T A A C
I L P I
F T B P
T R O N A D E
A R R L
N I K O T I N

1 2 3 4

5

6 7

8 9

10

11

 VÅGRÄTT: 
1.     
 5.     
6.     
7.     
10.   
11.   

LODRÄTT: 
1.      
2.     
3.      
4.      
8.      
9.      

LILLA KRYSSET

 FÖREGÅENDE KRYSS

LILLA KRYSSET

1 2 3  4

5

6 7

8 9

10

11

Är blek om nosen
Lösningsmedel
Rymdfigur
FN i USA
Är dåligt resultat
Kan skjutande avge

Andelsbevis
Beskydd
Är väl det senaste modet
Kvalificeringsrymd
Fortfarande
Har en del i nunan

 

A N V I S A D
N E O I
S A K A D E S
T A A C
I L P I
F T B P
T R O N A D E
A R R L
N I K O T I N

1 2 3 4

5

6 7

8 9

10

11

TELEKRYPTO. 0944-101 52 51  LILLRUTAN.

Vinnare 5/3: Lisbet Söderlund, Lasarettsgatan 17 C, 682 34 Filipstad. Grattis till en lott! Rätt svar: Sedelbunt.

Vilket ord gömmer sig på den 
vågräta raden vid frågetecknet? 

Ring in Ditt svar till vår 
tävlingstelefon senast kl 24.00 
i natt. Telefonnumret är  
0944-101 52 51 (9:90/samtal). 

Allt Du behöver göra är att följa 
instruktionerna från en telefon-
röst och läsa in Ditt telefonnum-
mer, namn, adress och svar.

Vågrätt Lodrätt

Lösningen på förra Lillrutan
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Ditt Värmland  
– just nu! 
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tvguide

FILM AV BJÖRN BRÅNFELT

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. 
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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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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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FILM ÖVRIGT

RADIO

FIRST

ACTION SERIES

SF-KANALENTV4 FILM

PREMIERE NRK1

AXESS TV TV FINLAND

TV4 GULD

ANIMAL PLANET

NRK2

TV2 NORGE

DISNEY CHANNELFOX

BBC BRIT

TLC

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

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) Veckans ord: 
Spårning. Varje vecka väljer någon av 
Kulturredaktionens medarbetare ett 
ord i tiden. Nina Asarnoj väljer ”spår-
ning” – från Sherlock Holmes till Coro-
naviruset. 
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) Elfsborgs nya 
damlag – så drevs satsningen fram. 
Allt fler allsvenska elitklubbar inom 
herrfotbollen satsar på damlag. Kali-
ber om elitklubbarnas satsning på 
damlag och om hur Boråsklubben Elfs-
borg efter många års påtryckningar nu 
säger ja till damer. 
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. Men det var inte helt självklart 
att den skulle nå publiken. 
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) Växla upp 
och ner. Programmet uppdateras inte. 
En existentiell och filosofisk program-
serie om människans relation till arbe-
tet. 
2.35 Ekonomiekot Extra (R) 
3.00 Ekot 
3.02 Konflikt (R) Corona: demokra-
tin mot diktaturen. Vilket statsskick är 
bäst lämpat att tygla en potentiell 
pandemi? 
4.00 Ekot 

4.02 Ekots lördagsintervju (R) 
Ekots lördagsintervju Johan Carlson, 
generaldirektör Folkhälsomyndighe-
ten. Allt fler smittas av det nya Coro-
naviruset. Hur säkra kan vi vara på att 
svenska myndigheter lyckas hitta de 
smittade? Hur många kommer att bli 
sjuka? Och hur farligt är viruset? 
5.00 Ekot 
5.02 Vetenskapsradion n 
yheter (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. 

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. 

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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FILM ÖVRIGT

RADIO

FIRST

ACTION SERIES

SF-KANALENTV4 FILM

PREMIERE NRK1

AXESS TV TV FINLAND

TV4 GULD

ANIMAL PLANET

NRK2

TV2 NORGE

DISNEY CHANNELFOX

BBC BRIT

TLC

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

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. Hur kunde en fågel som fanns i 
miljarder utrotas på bara några decen-
nier? 
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) Författare 
och skådespelare läser poesi från nu 
och då, när och fjärran. 
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) Vand-
ringsduvan – världens vanligaste fågel 
som utrotades. Den förmörkade him-
len i USA med flockar som sträckte sig 
till horisonten. Plötsligt var den borta 
för alltid. Hur kunde en fågel som 
fanns i miljarder utrotas på bara några 
decennier? 
21.00 Ekot 
21.03 Ekots lördagsintervju 
21.45 Tankar för dagen (R) Marti

na Lundgren - Skogen. Om träd som 
kittlas av stora och små fåglar och vad 
som händer när träden faller. Kan vi 
leva utan skogen? 
21.50 Land- och sjöväder Översikt, 
varningar och regionala väderprogno-
ser från SMHI för ett dygn framåt. 
22.00 Ekot 
22.05 Konflikt (R) Corona: demo-
kratin mot diktaturen. Vilket statsskick 
är bäst lämpat att tygla en potentiell 
pandemi? 
23.00 Ekot 
23.05 P1 Dokumentär (R) Scener 
ur ett annat äktenskap: Inese och Per 
Morberg (R). De tog inget bröllopsfoto 
och hon tappade vigselringen samma 
kväll de gifte sig. Men äktenskapet har 
hållit i över trettio år. 
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)  
Hunden - Människans avbild? Leker  
vi gudar över hunden i vår jakt  
efter den perfekta hunden som  

ska uppfylla alla våra önskemål? 
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. 

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. 

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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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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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. 

Jonas 073-182 60 95
www.ambab.se

VI BYGGER DITT
DRÖMHUS!
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Det skruvas, monteras och 
fylls på varor i nya Ica Fan-
faren ett stenkast från NWT 
och E18. Den 11 mars är det 
dags för premiär för den nya 
butiken.

– Jag tror väldigt mycket 
på det här stället som har ett 
fantastiskt läge alldeles vid 
infarten till Karlstads centr-
um. Vi blir verkligen fronten 
in till stan, säger Kristofer 
Swenson.

I september förra året tog 
han över Ica Spara på Våx-
näs och nu när den butiken 
stängs blir han Ica-handlare 
för den nya Fanfaren-buti-
ken.

– Ica Spara hade rejäla in-
vesteringsbehov och då är 
det bättre att satsa på en ny 
butik som dessutom ligger 
närmare centrum.

Vill nå 100 miljoner
I den gamla butiken låg om-
sättningen på 80 miljoner 
kronor per år.

– Vi räknar med ungefär 
det samma under det för-
sta året på Fanfaren, men 
målet är att nå 100 miljoner 
om något år, säger Kristofer 
Swenson.

Den nya Ica-butiken får en 
totalyta på 1 700 kvadratme-
ter och butiksytan hamnar 
på 1 200 kvadratmeter. Det 

är en del mindre än man har 
i dag på Våxnäs.

– Men det går inte riktigt 
att jämföra. Här har vi byggt 
en helt ny butik med en öppen 
planlösning i en solfjäders-
form som är mycket mer till-
talande för kunderna. Vi satsar 
på enkelhet och bra priser.

–  Här det mycket mer 
fokus på färskvarorna och 
vegoprodukterna som kom-
mer mycket starkt. Det ska 

bli jätteroligt att att slå upp 
portarna. Jag har själv varit 
med och bestämt delar av 
inredningen, säger Kristofer 
Swenson.

Han är verkligen uppväxt 
med Ica. Det var farfarsfar 
Hakon Swenson som star-
tade Hakon-bolaget, ur-
sprunget till Ica i Västerås 
1917. Farfar Lars-Gösta 
byggde bland annat lager-
centraler åt bolaget och 

pappa Lars-Göran drev både 
Ica Tummen på Skoghall och 
Ica Kärnan på Våxnäs.

– Men jag har aldrig haft 
något tryck hemifrån att 
jobba inom företaget. Men 
det blev så till slut ändå. 

– Efter 20 år i Stockholm, 
bland annat på huvudkon-
toret där jag jobbade med 
långsiktigt varumärkesbyg-
gande och byggde Kvantum-
butiker ville jag tillbaka till 

butiksgolvet. Här kan man 
snabbt se vad kunderna gil-
lar och det är spännande.

Alla 30 anställda från Ica 
Spara följer med till den 
nya butiken och dessutom 
har två nya anställts så här 
långt. Den ena är butiksche-
fen Caroline Gimmå.

– Jag har jobbat inom Ica 
i 15 år, senast som region-
chef för företaget i Västra 
Sverige och kommer från 

Kristinehamn. Jag längtade 
hem och till mötet med kun-
derna. Det ser jag fram emot.

KARLSTAD. Öppnar den nya Ica-butiken på Fanfaren – är den tredje generationen inom butikskedjan som grundades av hans farfarsfar

Kristofer för arvet vidare 

På onsdag den 11 mars öppnar nya Ica Fanfaren i Karlstad. Ica-handlaren Kristofer Swenson ser fram emot premiären. ”Jag tror väldigt mycket på det här 
stället som har ett fantastiskt läge”.

1917 startade Hakon 
Swenson Hakonbolaget 
som är ursprunget till 
dagens Ica. 

Nu, 103 år senare, hål-
ler hans barnbarnsbarn 
Kristofer Swenson på 
med de sista förberedel-
serna inför öppningen av 
Ica Fanfaren i Karlstad på 
onsdag. 

– Det ska bli jätteroligt 
att slå upp portarna.

Kristofter Swenson visar upp en bild på sin farfarsfar Hakon 
Swenson som grundade Hakon-bolaget som var ursprunget 
till dagens Ica.

Det är full fart inför öppningen av butiken nästa vecka. 
Lagret är väldigt litet i den nya butiken. Leveranserna blir 
desto fler, säger Kristofer Swenson.

Kristofer Swenson och butikschefen Caroline Gimmå slår 
upp portarna till den nya butiken den 11 mars. 

Christer Wik
054-19 97 80
christer.wik@
nwt.se

Lisa Olaison, foto
054-19 96 87
lisa.olaison@
nwt.se

LÖRDAG 7 MARS 2020
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