
•A4

tisdag 25 februari 2014 ○ SverigeS StörSta morgontidning ○ grundad 1864

Johan Croneman: Är det någon 
som ens visste att de fanns kvar? 

Tvätta och sådant skit, gör man 
det fortfarande? Sidan 2

Protesterna i Sarajevo  
visar vägen för andra städer

Ny debattsajt.
Symboliskt viktigt 
att stänga ute vita, 
skriver Lyra Ekström 
Lindbäck. Sidan 9

Stark dokumen-
tär. Leif Zern om 
musiken som gav 
hopp i koncentra-
tionslägret. Sidorna 6–7Igor Stiks om hur Europa ska undvika katastrofen. Sidan 8

Konst med 
nya ögon
Ny teknik gör att vi snart kan se skulpturutställningar 
från hela världen hemma – eller skriva ut egna 3D-
kopior av konstverken. Konstnären Caspar Forsberg 
vill 3D-skanna hela Slussenområdet. Sidorna 4–5
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Krönikan. 

När nästan allt annat  
är låtsas-tv och me-
lodicharad så sänder 
SVT en dokumentär 
om några kvinnor på 
ett tvätteri. Det är  
fantastiska fyrtiofyra  
minuter. 

F
örst skäms jag ordentligt 
för att jag missade den 
(gick på SVT den 13 feb
ruari, skyller på OS) –  
sedan skäms jag ordent
ligt efter att jag har sett 

den. Eller rättare sagt: Skäms 
för det jag nästan aldrig ser. Och 
glömt. Eller förträngt.

Jag måste försöka reda ut det 
här. Filmen heter ”Rent, vitt, slätt 
och några livstycken”, den är gjord 
av dokumentärfilmarna Kåge Jons
son och Håkan Pieniowski, och 
handlar om kvinnor på ett tvätteri 
i Norrköping. Det är fantastiska 
fyrtiofyra minuter.

Jag vet inte riktigt varför, men 
mitt i tvätteriet, omgiven av 
arbetande kvinnor, har filmarna 
placerat konsertpianisten Mats 
Jansson. Medan skjortorna och 
sjukhusrockarna på löpande band 
dansar förbi, tätt ovanför hans 
huvud, spelar han Chopin, ackom
panjerad av tvätteriets maskiner 
och fabrikens omisskänneliga na
turljud. Nej, vet inte riktigt varför  
men det är gudomligt vackert, och 
det fungerar fantastiskt bra.

Kanske är det någon slags kul
turkontrast man letat efter, och jag 
tror i sådant fall att man har hittat 
den.

Sedan är det  mycket enkelt: Kame
ran rör sig inne i tvätteriet, missar 
inte en detalj, inte en kvinna, inte 
ett ansikte, inte en ostruken trasa. 
Vi ser kvinnorna, vi hör hur de 
talar, en efter en, men bara som en 
voice over – egentligen vet vi inte 
vem som säger vad. Det är en kör 
av röster, ett oavbrutet berättande, 

och snart sitter jag helt förhäxad 
och förundrad och väntar inte ett 
ögonblick på att något särskilt skall 
hända, bara helt koncentrerad på 
det som jag får berättat för mig.

En film om  arbetande människor! 
Närmast helst osannolikt, febru
ari 2014, när nästan allt annat är 
låtsastv och melodicharad och lek 
och tafatt och sjung och ät och sup 
med en bkändis.

Igen: En film om arbetande 
människor, deras berättelser, 
och deras tankar och villkor, och 
förhoppningar. En del grusade så
dana. Andra lever på hoppet, och 
i drömmen, sanning att säga står 
de flesta fast förankrade på jorden. 
Rätt tungt, där på fabriksgolvet. En 
ledsen, nedstämd kvinna pratar 
om hur hon efter fyrtio år slitits 
ut, kroppen har gått sönder, men 
typiskt nog säger hon: ”Mycket är 
säkert mitt eget fel”.

Politiker pratar teknologi och 
globalisering och framtid och det 
svenska musikexportundret – jag 
har inte hört en enda politiker 
prata om de här kvinnorna på det 
här tvätteriet i Norrköping. På 
decennier.

Är det någon som ens visste att 
de fanns kvar? Tvätta och sådant 

skit, gör man det fortfarande?
Kvinnorna byter stationer med 

varandra, de galgar, de manglar, 
de viker – viker, manglar, galgar. 
Det är slitigt, monotont, långsamt, 
ibland säkert rent själsmördande. 
”De första femton åren vek jag 
skjortor. Här blir man aldrig 
färdig”.

Och ändå: Mycket de pratar om 
är ren glädje. Det är glädje över 
sammanhållningen, att ingå i ett 
sammanhang, glädje över att över 
huvud taget ha ett jobb, att kunna 
försörja sig, sina barn, komma 
hem till sin familj och känna sig 
stolt. De flesta tycker att de gör nå
got bra, något viktigt, ”man ställer 
ju klockan och går upp”. Stämplar 
in 06.48, stämplar ut 16.08.

Kåge Jonsson och Håkan Pieni
owski är flugan på väggen, här 
finns en direkthet och en närvaro 
man sällan varken ser eller hör.

Det ingår kanske  i en samhälls
strategi att vi inte skall se de här 
kvinnorna, bara ta emot deras 
arbete som en självklarhet. Hur 
många gånger de senaste 15–20 
åren har vi inte fått höra att de här 
jobben inte finns kvar längre, det 
finns inga fabriker, inga arbetare 
längre. Här finns det bara entrepre
nörer i databranschen, options
mäklare och gymnasieutbildningar 
för dansare och spelkonstruktörer. 
Och så det nya moderata arbetar
partiet förstås, och sossar som 
anpassar sig till ”den nya tiden”.

Några kvinnor på ett tvätteri i 
Norrköping? ”Nej du, det tror vi 
inte på.”
kulturdebatt@dn.se

Johan Croneman: En film  
om arbetande människor är 
närmast osannolikt år 2014
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ta emot deras arbete 
som en självklarhet.
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Följ med på en 8-dagars rundresa till några av Italiens 
mest kända och okända platser. Vi besöker Venedig,  
Verona och Vicenza varvat med medeltida byar på 
landsbygden och Dolomiternas himmelska höjder.  
Vistelsen toppas av härliga smakupplevelser med ost-, 
vin- och grappaprovning.
I resan ingår flyg, boende på mellanklasshotell, halv-
pension, transfers, guidning och inträden till samtliga  
sevärdheter.

VACKRA VIA VENETO VÄNTAR 

DN-kortserbjudande: 11 985 kr/person (ord pris 13 985 kr)
Avresa: 21/5, 28/5, 4/6 och 11/6 
Tillägg för enkelrum: 1 500 kr/person
Bokning: solresor.se, 08-454 39 10 uppge kampanjkod 
DNVEN-2014. Erbjudandet gäller tom 31 mars 2014. 
Läs mer: solresor.se/dnkortet    

VÄRLDENS ALLA MÖJLIGHETER 
– ANVÄND DITT KORT

  Fler erbjudanden på: DN.se/dnkortet

Gilla oss på Facebook! Prenumerera på DN-kortets nyhetsbrev och få information om våra aktuella erbjudanden.

När du vill kombinera sol och bad med kulturupplevelser,  
vacker natur och god mat så är Turkiet ditt resmål.  
Med Deturs höga klass på boende och skickliga guider  
har du drömsemestern säkrad.

Det finns två rundresor att välja mellan. För dig som tycker  
om äventyr finns Kappadokien med mystiska grottbyar och  
underjordiska städer. Du som vill besöka Turkiets mest  
berömda platser längs medelhavskusten väljer Lykien.  
När du är mätt på upplevelser låter du dig väl smaka av det  
turkiska kökets läckerheter och kan koppla av med shopping.

RES I TID OCH RUM  
TILL TURKIET  

DN-kortserbjudande: 500 kr rabatt/person på ordinarie pris  
från 1 999 kr/person
Datum: avresa mellan 8 mars och 8 november 2014
Tillägg för enkelrum: 600 kr/person och vecka
Bokning: DN.se/dnkortet – kampanjkod DNVIP 
Läs mer: DN.se/dnkortet

EN RESA TILL BHUTAN, NEPAL OCH TIBET:

HIMALAYA – VÄRLDENS TAK
Vi möter tre spännande kulturer formade av sitt geografiska läge invid  
världens högsta bergskedja. I Bhutans gröna dalgångar möter vi en kultur 
med urgamla traditioner som fått leva kvar nästan utan yttre påverkan.  
I Nepal besöker vi de välbevarade hinduiska huvudstäderna från Malla-
dynastin. En av resans höjdpunkter blir en flygtur över snöklädda toppar till 
världens högsta berg, Mount Everest. Resan avslutas i Tibet. Tillsammans 
med pilgrimer cirkulerar vi runt templet Jokhang, Lhasas hjärta. I det stor-
slagna landskapet färdas vi över pass på 5 000 meter, ser den heliga sjön 
Yamdrok och möter nomader som med sina jakar gör tillfälliga stopp i ett 
evigt vandrande.

DN-kortserbjudande: 45 800 kr/person.
Datum: 30/9 – 17/10 2014.
Tillägg för enkelrum: 3 500 kr/person.
Informationskväll: Torsdag 20/3 kl 18.00 i aulan på Eriksbergsg 8B.  
Anmälan till Världens Resor.
Bokning: info@varldensresor.se eller ring 08-669 55 25.
Läs mer: dn.se/dnkortet

Ge dig själv ett guldägg i påsk – unna dig en lyxweek -
end i London. Välj mellan tre- eller fyrstjärnigt hotell  
inklusive unikt besök på Highclere Castle (”Downton  
Abbey”) och generöst uppdukat afternoon tea på flotta  
Fortnum & Mason. Du bor på Imperial Hotel eller  
Kenilworth Hotel, båda centralt belägna. Två nätter i 
dubbelrum, kontinental frukost, den unika slottsturen 
och afternoon tea ingår i priset.

FIRA PÅSK I SLOTTSMILJÖ OCH 
DRICK TE SOM EN DROTTNING  

DN-kortserbjudande: från 2 700 kr/person, flyg tillkommer –  
boka genom Getaway Travel eller själv. Extra natt på hotell  
kan också bokas.
Datum: 21-23 april 2014
Tillägg för enkelrum: från 1 000 kr/person
Bokning: Getaway Travel 08-661 00 25 eller info@getaway.se 
Sista anmälningsdag 10 mars 2014. 
Läs mer: getaway.se

Möt våren på Mallorca. Under fyra dagar upplever vi 
denna Medelhavspärlas bästa sidor. Vi bor i byn Sóller 
med nära till allt som bör upplevas: magnifika berg,  
andlös utsikt, slingriga smågator, charmiga serveringar, 
badstrand och fiskehamn. Med hjälp av svenska guider 
lotsas du mellan allt som är värt att se. Efter välgörande 
vandringar har du fri tillgång till SPA-avdelning med bastu, 
jacuzzi och pool (både ute och inne). Vi kan varmt re-
kommendera att du provar hotellets egenproducerade 
vin som passar utmärkt till alla de rätter som serveras  
vid middagarna.

DN-kortserbjudande: 8 550 kr/person (ord pris 9 250 kr)
Datum: 17-20 maj 2014
Tillägg för enkelrum: 1 000 kr/person 
Bokning: DN.se/dnkortet eller 0771-14 30 30
Läs mer: DN.se/dnkortet

SKÖN WEEKENDVANDRING  
PÅ MALLORCA 
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I korthet.

2 000 fornlämningar  
funna i Uppland
Arkeologi. 2 000 nyfunna forn- och kulturlämningar, där-
ibland ett gravfält och två boplatser från stenåldern – det är 
resultatet av de omfattande inventeringar av fornlämningar 
som under tre år har genomförts i åtta socknar i norra Upp-
land. Projektet inleddes 2011 och syftar till att öka kunskapen 
om områdets förhistoriska kulturlandskap. Resultaten, vilka 
sammanfattas av länsstyrelsen i en ny rapport, förstärker bil-
den av att människor har levt och begravts längs den tidens 
vattenleder och i dalgångar.
Matilda Källén

Det kommer nog att 
storma en hel del om 
det.
Janne Josefsson kommenterar för afton
bladet nyheten att han och belinda Olsson ska 
leda ett sVtprogram inför årets riksdagsval.

Nyheter

 ○Musik går att strömma eller köpa 
på skiva. En berättelse går att läsa i 
en bok eller se på en film. Men hur 
sprider man en skulptur?

Fram till nu har bristen på distri-
bution varit en begränsande faktor 
i skulpturvärlden. Men med 3D-tek-
nikens snabba utveckling öppnas 
nya möjligheter. 

När Science museum i London 
för två år sedan skulle riva sin 50 
år gamla sjöfartsutställning för att 
ge plats för nysatsningar lät man 
3D-skanna hela utställningen innan 
de 1 800 fartygsmodellerna magasi-
nerades. Nu är det möjligt att flyga 
runt i en virtuell version av utställ-
ningen på en dator. 

Samma sak skulle vara möjligt 
med en skulpturutställning.

– Skulptur och rumsbaserad 
konst befinner sig i en situation 
som påminner mycket om musi-
kens situation innan det blev möj-
ligt med ljudinspelningar, säger 
skulptören Caspar Forsberg, en av 
de pionjärer som går i bräschen för 
3D-inspelad skulptur- och installa-
tionskonst. Vad som öppnade hans 
ögon för tekniken, och med det 
möjligheten att 3D-skanna Slussen 
(se reportaget på nästa sida), var 
dels behovet att bevara sina egna 
installationer, dels viljan att se an-
dras verk.

– Ska man se vad de stora nam-
nen på den internationella konst-
scenen gör måste man resa runt på 
halvtid. Och när du väl står inför ett 
verk har du bara en chans på dig att 
uppleva det, säger han.

Den i dag 30-årige konstnärens 
examensarbete på Kungliga konst-
högskolan hörde till de mer svårbe-
sökta: en undervattensinstallation 
på 6–7 meters djup i Mälaren. I sin 
ateljé på övervåningen i hemmet i 
Åkers Styckebruk i Södermanland 
kan han visa upp den i 3D med hjälp 
av en hemmabyggd skärm och an-
nan datorutrustning han köpt 
billigt och begagnat. Där har han 
också möjlighet att med en Oculus 
Rift, en skärmförsedd hjälm för 3D-
upplevelser som förutspås bli en 
het pryl inom datorspelsvärlden, 
vandra runt i en virtuell version av 
bland annat Nottinghams underjor-
diska tunnelsystem.

För två år sedan  startade Caspar 
Forsberg sajten Realruns.net. Det 
är en tredimensionell distributions-
kanal för skulptur och installations-
konst tänkt att fungera ungefär som 
ett litet skivbolag för konstverk. 
Att mer resursstarka institutioner 
som Moderna museet inte satsar på 
att 3D-skanna sina magasinerade 
skulpturer tycker han är svårförstå-
eligt:

– De har en samling med så 
många verk som tillbringar merpar-

ten av sina liv inpackade i bubbel-
plast i en källare, vilket känns gan-
ska idiotiskt när det finns sådana 
här möjligheter, säger han.

På Moderna museet utesluter 
man dock inte att 3D-visningar kan 
bli aktuella framöver. Men efter-
som föremålshantering tar tid och 
kräver personalresurser skulle det 
inledningsvis bara bli aktuellt med 
några enstaka verk.

– Till exempel Robert Rauschen-
bergs ”Monogram” skulle vara in-
tressant att kunna studera närmare 
på nätet. 3D-tekniken är bra när det 
gäller svårtillgängliga konstverk. 
Mina bästa upplevelser av ”Mona-
Lisa” har varit på nätet, eftersom 
den är så avskärmad bakom staket 
och pansarglas i Louvren, säger 
museiintendent Ulf Eriksson som 
själv följer 3D-utvecklingen med 
stort intresse.

Van Gogh-museet  i Amsterdam 
har börjat göra 3D-utskrifter av van 
Goghs verk där även målningens 
textur blir verklighetstroget åter-
given. En 3D-kopierad van Gogh-
målning kostar i dagsläget 250 000 
kronor.

– Tekniken blir bättre för varje år. 
I framtiden kommer varje männis-
ka i princip att kunna ha en exakt 
kopia av en van Gogh i vardagsrum-
met. Men det skapar antagligen en 
situation där originalet blir ännu 
mer av en fetisch, säger Ulf Eriks-
son.
sverker.lenas@dn.se

Tredimensionellt.

3D-tekniken  
revolutionerar 
konstvärlden
3D-tekniken gör det inte bara möjligt att 
 besöka skulpturutställningar över hela 
 världen. Snart kan en verklighetstrogen, 3D-
printad kopia av en van Gogh eller Picasso 
finnas i varje hem.

 ○ En 3D-skanner  använder laser 
eller någon annan ljuskälla tillsam
mans med en kamera för att avbilda 
föremål eller miljöer. en professio
nell 3dskanner kostar 10 000tals 
kronor, men enklare 3dskanningar 
går att göra med hjälp av en bra 
digitalkamera och gratisprogram 
på nätet.

 ○ 3D-inspelade föremål  kan 

skrivas ut med hjälp av en 3d
skrivare. de kan också upplevas 
tredimensionellt med projektorer 
eller exempelvis en Oculus rift, ett 
slags hjälmskärm för bland annat 
datorspel under utveckling av 
företaget Oculus Vr. Med hand
kontroller går det att ta sig runt i de 
inspelade miljöerna ungefär som i 
ett datorspel.

Så används 3D-skanning.
”Heroes” återvänder 2015

Tv. Tv-serien ”Heroes”, som började 
sändas 2006 men lades ned efter fyra 
säsonger, återvänder som ”Heroes: 
reborn” 2015, skriver The Indepen-
dent. Sci fi-dramat följde ett antal 
människor som upptäckte att de 
hade superkrafter. Den nya serien, 
återigen regisserad av Tim Kring, ska 
sändas i 13 avsnitt. Det är ännu inte 
känt om även de klassiska karaktä-
rerna återvänder till rutan.
Matilda Källén

Siesta ersätter inte hela biljetten
Festival. I fjol tvingades Siestafestivalen i 
Hässleholm ställa in på grund av otillräcklig 
biljettförsäljning. Trots att Allmänna rekla-
mationsnämnden nyligen slog fast att de 
biljettköpare som vill få tillbaka hela biljett-
priset bör få det, meddelar Siestafestivalen nu 
att man inte erbjuder mer än två tredjedelar 
av priset som kompensation, uppger SVT:s 
”Kulturnyheterna”. 

Enligt Mikael Fredholm på kulturföreningen Markan/
Siesta har de drabbade köparna accepterat erbjudandet. De 
som inte har sökt kompensation kan använda fjolårets biljett 
till sommarens festival, vilken äger rum i Hässleholm den 
11–12 juli. 

Under måndagen fyllde Siesta också på sitt startfält med 
Laleh. Bland festivalens redan bokade artister finns Icona 
Pop, Abidaz och Kristian Anttila.  Matilda Källén

Jazzfestival får nytt liv
Festival. Nedlagda Göteborgs Jazzfestival lever vidare. Fören-
ingen Classic Jazz Göteborg tar över festivalen och döper om 
den till Classic Jazz Festival, skriver Göteborgs-Posten. Festi-
valen äger rum i slutet av augusti, exakt var är inte känt. Det 
var i början av februari som Göteborgs Jazzfestival meddelade 
att de lägger ned verksamheten efter 25 år på grund av för 
tung arbetsbörda och osäkra ekonomiska förutsättningar. TT 

16
år gammal är Jo Nesbøs bok…
…”Kackerlackorna” när den denna vecka går in på första 
plats på New York Times bästsäljarlista. Boken är nyligen 
släppt i USA. Den norske författaren är på hemmaplan aktu-
ell med boken ”Sønnen”, som släpps den 19 mars.

 Sverker Lenas 
 Reporter 

Oculus Rift är en skärm som låter 
en uppleva 3D-inspelade föremål.

3D-konst av  Caspar Forsberg  som 
kan laddas ned på Realruns.net.

3D-skanner. 
 foto: ffotocymru/alamy
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Ali Larter i ”Heroes”.  
 foto: Wenn/aOP

Laleh



tisdag 25 februari 2014 5

•a4

Tredimensionellt.

3D-tekniken  
revolutionerar 
konstvärlden

Så används 3D-skanning.

○○”Shit, vad slitet det är”, säger Cas-
par Forsberg nere i Slussens kul-
vertar. Betongen verkar flagna från 
väggarna. Och skit finns det gott 
om: Sönderrivna affischer, fimpar, 
grusdrivor, nerklottrat kakel och 
tomma färgburkar lämnade i ett 
gammalt dokumentskåp. 

Men även skiten är en del av Slus-
sen, tycker Caspar Forsberg, som 
har startat ett upprop på Youtube 
för att 3D-skanna Slussen. Om 
det blir verklighet kommer även 
framtidens Slussenromantiker att 
kunna kryssa dödsföraktande mel-
lan bil filerna, klättra in i hemliga 
skrymslen och väja för en spya i 
Gula gången. Dock utan stank, bul-
ler eller livsfara. Ungefär som om 
Slussen vore en tredimensionell 
datorspelsmiljö.

–○Det skulle ge oss möjligheten 
att återuppleva en plats som kanske 
är på väg att försvinna i dess nuva-
rande form. Jag har inte varit någon 
brinnande Slussenivrare eller aktiv 
i den debatten, men jag har känt 
till de här tekniska möjligheterna i 
flera år och tänker att vi måste spe-
la in Slussen innan det är för sent. 
Väldigt många människor skulle ha 
glädje av det, säger han.

Caspar Forsberg har kontaktat 
Stockholms stadsmuseum som sä-
ger sig vara ”mycket positiva” till 
förslaget och just nu för diskussio-
ner med honom om saken.

–○Det är spännande att tänka på 
detta som ett sätt att dokumen-
tera för framtiden. Och det väcker 
många intressanta frågor om vad 
en plats är och hur man kan be-

rätta om den för eftervärlden, sä-
ger Anna Ulfstrand, chef för doku-
mentationsenheten på Stockholms 
stadsmuseum.

I unga år var  Caspar Forsberg graf-
fitimålare och utforskade Slus-
sens gömda vrår, bland annat en 
undangömd tunnel under ett hus 
som ledde till en grotta ovanför 
tunnelbanerälsen. Att även sådana 
platser spelas in är ett önskemål 
han framfört till Stadsmuseet. Ett 
annat är att även Slussens mindre 
smickrande sidor bör inkluderas i 
inspelningen.

–○Folk såg inte charmen i Klara-
kvarteren när det begav sig. Och 
saker och ting växer med tiden. Det 
är bara att kolla på vad som händer 
när människor dör, då får de kredd 

och uppmärksamhet. Det är samma 
sak med platser, så fort något för-
svinner blir det exklusivt och oupp-
nåeligt. Nu är vi mitt i Klara 2, en ny 
rivningsvåg, och att då spela in de 
platser vi river går att göra för skit-
pengar i sammanhanget, säger han.

För några år sedan gjorde han 
en skulptur med sugkoppar som 
var anpassad till väggen där Gula 
gången vetter ner mot vattnet och 
Kolingsborgs varumottagning. Nu 
stannar han till intill den blekgula 
väggen.

–○Jag måste erkänna att det är nå-
got vemodigt i stämningen här. Och 
här står jag och låter som någon 
jävla framtidsoptimist, säger han.

Att curatorn som presenterar 
den skannade sjöfartsutställningen 
på Science museum i London kall-

lar 3D-tekniken för en ”tidsmaskin” 
är nog ingen slump. 3D-tekniken 
verkar ofta erbjuda framtiden  
i retroversion. I fallet Slussen skulle 
retroversionen dessutom kunna bli 
högst konkret.

–○En 3D-scanning av Slussen går 
att se som ett gjutoriginal. Du skulle 
kunna printa hela Slussen i skala 1 
till 100 eller 1 till 1, om du så ville. 
I betong. Med en cad-fil och en 3D-
printer skulle det vara fullt görbart 
att printa Slussen i moduler, klos-
sar på 2x2x2 meter, och bygga upp 
det i öknen i Arizona om 10 år. Det 
är ingen science fiction-historia. 
 Abba-Benny skulle kunna bygga 
upp ett nytt Slussen på Fårö.

Sverker Lenas
sverker.lenas@dn.se

Skulptör vill 3D-skanna Slussen. ”En möjlighet att 
 återuppleva en plats som kanske är på väg att försvinna”

Har du ett nyhetstips?
Torbjörn Ivarsson  torbjorn.ivarsson@dn.se
Matilda Gustavsson  matilda.gustavsson@dn.se

Georg Cederskog  georg.cederskog@dn.se
Hanna Fahl  hanna.fahl@dn.se
Sverker Lenas  sverker.lenas@dn.se

○○ Medelhavsmuseet  har doku-
menterat mumier och tillhörande 
kistor med 3d i sin nya utställning 
”egypten” (se dN Kultur 21/2).

○○  Många konstnärer  intresserar 
sig för 3d-tekniken och Mejan Labs 
på Kungliga konsthögskolan  
i  stockholm har ett haft en utställ-
ning där besökarna skannades 
in och sedan överfördes till en 

virtuell miljö. där finns också ett 
3d-labb.

○○ Arkeologer använder  3d-skann-
rar för att dokumentera och bygga 
upp virtuella modeller av Notting-
hams underjordiska system av 
sandstenstunnlar från 1200- talet 
och framåt. science museum  
i London har gjort en 3d-inspelning 
av museets sjöfartsutställning från 

1963 innan den magasinerades 
för två år sedan. andra områden 
där 3d-skannrar används är bland 
annat arkitektur, ingenjörskonst, 
geologi, byggande, marknadsföring 
och brottsutredning (inspelning av 
brottsplatsen).

○○ I boken  ”Makers – den nya indu-
striella revolutionen” (Modernista 
2013) ger Chris anderson (förfat-

taren till ”the long tail”) en ljus bild 
av 3d-teknikens möjligheter. snart 
är 3d-skannern lika vanlig som 
flatbäddsskannern inbyggd i många 
skrivare, tror Chris anderson som 
beskriver 3d-tekniken som en viktig 
beståndsdel i ”2000-talets verk-
stad”. i dag är han vd för företaget 
3drobotics som tillverkar drönare, 
luftburna robotar, för privat bruk.

Caspar Forsberg i sin ateljé i Åkers Styckebruk i Södermanland. ”3D-glasögonen är stulna från en biograf  
i New Orleans. Jag tyckte de var så fina de här grå, som en gammal pc i färgen”, säger han.  foto: sverker Lenas

3D-visualisering av mumie med 
kistor på Medelhavsmuseet.  fo
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Caspar Forsberg på 3D-promenad i Slussen. ”Du skulle kunna printa hela Slus-
sen i skala 1 till 100 eller 1 till 1, om du så ville”, säger han.  foto: anna-Lena Wejderman
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Teater.

Politisk satir om 
SJ spårar ur

”Hela folkets järnväg”
Av Gertrud Larsson
regi: anette Norberg Med: anna Carlson, 
frida bergh, aksel Morisse, davood tafvizian, 
Lolo elwin, susanne gunnersen. scen: upp-
sala stadsteater.

○○Gertrud Larssons ämnesval kan 
verka dödsföraktande, hon har en 
förkärlek för att förlägga sina pjäser 
till grå myndighetsmiljöer som inte 
direkt skriker publikfrieri.

Såsom Migrationsverket i ”Asyls-
hopping”, Försäkringskassan i 
”Den flygande handläggaren”, 
äldrevården i ”Avd 305” eller kyck-
lingfarmen i ”Världens lyckligaste 
kycklingar”.

Ändå visar det sig ofta att hon 
med precision har satt sin drama-
tikerspade rakt i någon gegga som 
engagerar väldigt många väldigt 
mycket, eller som just exploderar i 
den aktuella debatten.

Det är som om hon nosar upp 
dåliga vibrationer, det pinsamma, 
plågsamma och orättvisa, och går 
till botten med det genom doku-

mentär research för att sedan skrat-
ta kritiskt åt det i scenmanusform.

Geggan i  ”Hela folkets järnväg”, 
som i veckan fick sin urpremiär på 
Uppsala stadsteater, handlar om 
det där statligt ägda, under mark-
nadsmässiga villkor verkande, 
bolaget vars namn inte lämpar sig 
att utläsas baklänges. Detta, liksom 
att de första två initialerna i SJ AB 
inte längre står för Statens Järnvä-
gar utan bara är – tja, två bokstäver 
rätt och slätt, får vi påpekat för oss 
i kvällens inledande kavalkad där 
den svenska järnvägens historia 
raskt tuffar förbi.

Den innehåller också en aggres-
siv striptease där SJ (i Aksel Mo-
risses gestalt) förlorar plagg efter 
plagg i sin tågkostym och blir värl-
dens mest avreglerade järnväg. Ett 
konkret fysiskt sätt att illustrera po-
litiska beslut som är ett exempel på 
hur den här satiren jobbar.

Det går inte på räls för någon i 
denna historia: Morisses oroliga 

generaldirektör för Trafikverket 
drömmer mardrömmar om väd-
ret, Frida Berghs selfieknäppande, 
twittrande, hashtaggande infra-
strukturminister halkar på en isig 
perrong och blir påkörd av ett X 
2000, och Susanne Gunnersens 
Trafikoperatörerna-vd ger miss-
nöjdheten ett ansikte.

På räls går  det inte för själva upp-
sättningen heller. Regissören Anet-
te Norberg har nog haft att bita i 
med detta hårdpackat faktaspäck-
ade manus: det är något stressat 
över framställningen och tonläget 
är högt och anspänt.

Ofta blir uppsättningen alltför 
redovisande för att vara underhål-
lande eller angelägen, och för om-
ständlig för att fungera som kvick 
nyhetssatirisk fars.

Jag har problem med klichén 
den koltklädda samegubben som 
omotiverat kommer in och spår i en 
gädda. Men jag älskar hunden Betty 
(Anna Carlson) som ledsagar oss 
genom sagan. Det mörkt absurda 
fungerar bäst – i andra aktens hel-
vete påminner utslitna tågstädares 
tillvaro om verkligheten. Där gräver 
nog Gertrud Larsson vidare.

Maina Arvas
teater@dn.se

Gertrud Larssons senaste pjäs ”Hela folkets 
järnväg” handlar om SJ:s avreglering. Allde-
les för omständlig som nyhetssatirisk fars, 
tycker DN:s Maina Arvas.

Scen

Dokumentärfilm.

Theresienstadt. Musiken skapar 
ljus i lägrets mörker
”Refuge in music”
regi: dorothee binding, benedict Mirow. 
Med: anne sofie von Otter, daniel Hope, 
Christian gerhaher, bengt forsberg m fl 

Hitler skänker judarna 
en stad – så löd propa-
gandan när Hitler 1942 
bestämde sig för att 

förvandla gettot och koncentra-
tionslägret i Theresienstadt till en 
potemkinkuliss. På ytan var den 
gamla tjeckiska garnisonsstaden ett 
normalt fungerande samhälle, med 
kaféer och ett blomstrande kultur-
liv. I detta ”mönstergetto” placera-
des inte minst konstnärer av olika 
slag, skådespelare, musiker och 
tonsättare.

Under ytan var Theresienstadt 
ett genomgångsläger för transport 
av judar till koncentrationslägren. 

En dag detta år råkade friherre 
Göran von Otter, kabinettssekrete-
rare vid svenska ambassaden i Ber-
lin, under en tågresa från Warszawa 

träffa Kurt Gerstein, en kristen SS-
officer med samvetsnöd som hade 
bevittnat fasorna i koncentrations-
lägen Belzec och Treblinka. Ger-
stein bad von Otter att föra denna 
information vidare till den svenska 
regeringen. Detta blev gjort och 
lämnades utan avseende.

En av höjdpunkterna i den doku-
mentärfilm som på söndagen visa-
des på Judiska församlingen i Stock-
holm handlade om ett möte mellan 
pianisten Alice Herz-Sommer och 
violinisten Daniel Hope. Han spelar 
Bach för henne – en saraband – och 
hennes ansikte lyser av både frid 
och hopp. Det är kanske det märk-
ligaste med denna timslånga do-
kumentär: att den förmedlar en så 
stark tro på människans skapande 
förmåga.

Vid sidan av Daniel Hope är det 
Anne Sofie von Otter, dotter till Gö-
ran von Otter, som leder oss tillbaka 
till det ljus som ”Refuge in music” 
söker i Theresienstadts mörker. 

Deras medresenärer är pianisten 
Bengt Forsberg, barytonen Chris-
tian Gerhaher och de bägge gitar-
risterna Bebe Risenfors och Coco 
Schumann.

Den senare, född 1924, spelade 
under sin tid i lägret i gruppen 
Ghetto-Swingers, och det är musi-
ken som lever i Dorothee Bindings 
och Benedict Mirows film. Sånger 
och instrumentala stycken av Er-
win Schulhoff och Viktor Ullmann, 
Pavel Haas och Carlo S Taube.

I söndags, samma dag som filmen 
visades på Judiska församlingen, 
avled Alice Herz-Sommer. Hon blev 
110 år. Det visste ingen när Anne 
Sofie von Otter avslutade filmvis-
ningen med att sjunga en vaggsång 
av Ilse Weber – Weber som följde 
barnen in i döden○…

Leif Zern
film@dn.se

”Refuge in music” visas i SVT i vår.

”Hela folkets järnväg” med Frida Bergh, Aksel Morisse, Lolo Elwin och Davood Tafvizian. foto: Patrik Lundin

aquaCo� ection
KAPTENSGATAN 19 STOCKHOLM, ÖSTERMALM

TEL 08-662 16 08 ÖPPET MÅN-FRE 11-18  LÖR  11-15

Vårnytt!

Vårjacka Ceris Strl. 34-48 1.650:-

Fraktfritt 
på webshopen

aquacollection.se 
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Teater.

Dokumentärfilm.

Anne Sofie von Otter i Theresienstadt.

”Hela folkets järnväg” med Frida Bergh, Aksel Morisse, Lolo Elwin och Davood Tafvizian. foto: Patrik Lundin

Beställ 
gärna på internet: 

jacobssons.nu

Kungsgatan 53 08-411 17 37 
Vardagar 10-18 www.jacobssons.nu
Lördagar 10-16 Alltid öppet!

Vårnyheter 
från Masai
En snygg tunika eller klänning pas-
sar bäst till vårens middagar och 
fester. Från danska Masai har vi 
fl era fi na tunikor och klänningar. 
Men skynda för Masai säljer fort 
slut. Vi har även fl era snygga klän-
ningar från Joseph Ribkoff och 
Gerry Weber att välja bland. Jackan 
och tunikan på bilden är från Masai. 
Bekvämt under tunikorna är LauRies 
mirakelbyxa, fi nns i både nya vår- och 
basfärger. Vi har även ett stort utbud 
av jeans och byxor i klassiska färger.
Välkommen att vårekipera dig!

Stockholm
www.skodastockholm.se

ŠKODA Rapid Spaceback 

SIGN&DRIVE  fr. 2.295 kr / mån
0 kr kontant inklusive service  
och vinterhjul i 36 månader!

Endast idag 25/2 700-2000 och imorgon 26/2 1000-1900

40% rabattHedengrens bokhandel ger
på all ordinarie svensk
och engelsk litteratur

t.ex.

Dessutom ordinarie REA där RÖDA prislappar gäller!
www.hedengrens.se(den pågår tillsvidare)Stureplan 4

Afternoon tea 28/2
Skolan på 1600-talet
Vad lärde man sig för 400 år sedan?
Kl 15.30 

Upptäck världen samtidigt!
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Mycket som skedde i Kongo var 
väldigt positivt
Guido Gryseels, chef för det centralafrikanska museet 
i bryssel, som nu ska göras om efter långvarig kritik om 
rasism. i museets entré syns i dag en förgylld missionär 
framför ett kongolesiskt barn, med texten ”belgien 
civiliserar Kongo” (aP/tt, 24/2). 

Idé & Kritik 
25 februari

Protesterna i Bosnien-Hercegovina. 30 år sedan OS-facklan lämnade huvudstaden

Sarajevo visar Europa framtiden

○○Precis 30 år efter att den olym-
piska facklan brann i Sarajevo 1984, 
stod staden återigen i lågor. De se-
naste veckorna har demonstranter 
stormat regeringsbyggnader i ett 
utbrott av vrede över den sociala 
situationen, hejdlös fattigdom, en 
stagnerande ekonomi och ett soci-
alt och politiskt liv på nedgång. När 
facklan tändes 1984 var jag sju år 
gammal och bodde mitt emot olym-
piastadion. Vi kunde inte sova på 
två veckor, så starkt var skenet. Men 
vi var samtidigt lyckliga; det var en 
fackla som signalerade framgång, 
fred och oändliga möjligheter.  

Vid den tidpunkten stod Sara-
jevo för sinnebilden av vad EU vill 
se i sina medlemmar: Välgång, plu-
ralism, sekularism, tillväxt och ett 
fungerande näringsliv, samt social 
jämlikhet och rörlighet. Den euro-
peiska unionen har, vilket vi nu vet, 
inte kunnat leva upp till de ambitio-
nerna. 

Det finns också en annan scen 
från det förgångna. Tio år efter OS 
låg Sarajevo i ruiner: En belägrad 
och krossad stad som fallit offer 
för återuppväckt nationalism och 
sekterism. Det bosniska landskapet 
fläckat av koncentrationsläger och 
massgravar. Och ett Europa som 
såg på utan att göra något, som om 
bilden av det man trodde ha lämnat 
bakom sig var alltför hypnotise-
rande. 

I dag håller  Sarajevo och Bosnien-
Hercegovina återigen upp en spe-
gel framför Europa, och visar en 
bild av kontinentens förflutna – 
och dess framtid. Bosniska städer 
liknar London sommaren 2011 och 
Paris 2005, i en explosion av ilska 
och anarkistiska utfall mot alla 
symboler för politisk, social och 
ekonomisk makt. Nästan 20 år efter 
Daytonavtalet tycks den lokala eli-
ten och internationella aktörer bara 

ha kunnat enas på en punkt: Hur 
man snabbt ska kunna bygga upp 
kapitalismen i landet. Ändå är det 
massprivatiseringar som har lett till 
en nästan total avindustrialisering 
och ett importberoende finansierat 
av ett skuldslaveri för medborgarna 
och deras svaga stat. 

Resultatet är att etno-nationa-
listiska eliter, med stort ansvar för 
kriget, belönades i fredsprocessen. 
Inte bara genom etniskt deltagan-
de, men också genom resurserna i 
de territorier de kontrollerar. Det 
var den elit som det internationella 
samfundet och EU, genom sina 
”höga representanter”, utsåg till 
sina främsta partner. Medborgarna 
skulle hållas på mattan. 

Det finns dock en stor skillnad 

jämfört med de protester som kun-
nat ses i andra europeiska städer, 
och här talar Bosnien rakt in i det 
europeiska problemet. Det bos-
niska upproret är inte ett uppror 
som fötts i marginaliserade grup-
per i storstädernas utkanter. Det är 
ett uppror från en hel befolkning, 
en som varit utsatt för ekonomisk 
utarmning, social ödeläggelse och 
politisk nöd. I den bemärkelsen blir 
Bosnien en bild av Europas fram-
tid: Oregerliga befolkningar, utmat-
tade av åtstramningspaket och ut-
lämnade till sig själva i en kollapsad 
välfärdsstat. Det är en stat utan 
utsikter, regerad med svag – om 
någon – legitimitet, som använder 
tungt beväpnad polis för att skydda 
sig mot vanliga medborgare.  

Samtidigt finns en  annan bild, där 
man över hela Bosnien-Hercego-
vina har börjat etablera ett slags 
folkliga rådslag. Särskilt nämnvärt 
är exemplet från Tuzla, som blivit 
en så viktig aktör att man nu är i po-
sition att nominera kandidater till 
den lokala politiska församlingen. 
Det handlar om vanliga människor 
som är arga och desperata, men på 
samma gång fast beslutna att käm-
pa för ett bättre liv – trots allt. De 
skriker inte bara slagord om hur de-

mokratin borde se ut, de sätter en 
deltagande demokrati i verket. 

Bosnien uppvisar samma oroliga 
scenario som i andra europeiska 
städer, men också en väg ut – ge-
nom medborgarnas kamp för social 
rättvisa, jämlikhet och demokrati.  
I själva verket erbjuder Bosnien 
en bild av vad Europa måste trans-
formeras till för att inte likt en 
sömngångare gå rakt in i en kata-
strof – en sådan katastrof som för 
ett sekel sedan lät skotten i Sara-
jevo markera inledningen av första 
världskriget.   

Europa lyssnade inte  då, på samma 
sätt som man inte lät sig väg ledas 
av den bild som reflekterades i 
den olympiska facklan utanför 
mitt fönster 1984. Kommer Europa 
att missa det budskap som just nu 
skickas ut av det bosniska folket? 
Kommer man att försöka kväva den 
här elden, bara för att snart se den 
flamma upp i ett annat hörn av kon-
tinenten? Då det kanske är för sent. 

Igor  Stiks
Forskare vid University of Edinburgh  

kulturdebatt@dn.se 

Övers. från engelska: Kristina Lindquist 

Texten är tidigare publicerad i The Guardian 

(17/2). 

De senaste veckorna har protester rasat i 
Bosnien-Hercegovina. Forskaren Igor Stiks 
ser en hel befolkning resa sig mot en politik 
som lett till ekonomisk utarmning och social 
ödeläggelse. 

Bosnien uppvisar 
samma oroliga sce-
nario som i andra 
europeiska städer, 
men också en väg ut – 
genom medborgarnas 
kamp för social rätt-
visa, jämlikhet och 
demokrati.

Sarajevo februari 2014. Nedskärningar till följd av en privatiserings-
våg i Bosnien–Hercegovina har lett till en skenande arbetslöshet  
och massiva protester mot regeringen.  foto: amel emric/aP
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Film och mingel 
för Rut Hillarp

Missa inte.

 ○ Sista gången jag 
träffade författaren 
Rut Hillarp var på po-
esifestivalen i Nässjö 
i slutet av 90-talet. 
Hon, som debuterade 
redan 1946, hade 
plötsligt fått nya 
läsare genom en svit 
fotografiska diktböcker. Över ett 
glas vin utbytte vi tips på huskurer 
mot sömnlöshet. Hon satt i en av 
sina legendariska sjaletter, stiligt 
knuten i nacken, och sa dystert att 
det bara blir värre med åren.

I fredags skulle Rut Hillarp ha 
fyllt 100 år. 

Själv lär hon ha firat sina födelse-
dagar med maskerader hemma i 
den lilla lägenheten i Årsta. I efter-
lämnade fotoalbum och gästböcker 
ser man Vilgot Sjöman utklädd till 
muren i diktverket ”Pyramus och 
Tisbe” och Rut Hillarp själv som 
den mytologiska prinsessan Dido 
på sitt bål. 

Den 26 februari kl 19 firas Rut 
Hillarp på Nationalgalleriet i 
Stockholm, med fotoutställning, 
diktläsning, filmvisning samt  
gratulationsmingel.       Åsa  Beckman

stöd kampanjen för dawit isaak på bankgiro 5045-0295

Tecknare
för Dawit

Essä. 

Björn Kumm
”Motstånd. De maktlösas kamp”
Historiska media

Det råder inte tvivel om 
att Björn Kumm är en av 
landets främsta utrikes-
reportrar. Men först när 
han nyligen gav ut sina 
memoarer ”Uppdrag 

världen” (2012) fattade jag vidden 
av hans kunnande. Finns det någon 
konflikt eller oroshärd som han inte 
är insatt i? Jag vågar inte slå vad om 
det.

Finns det en röd tråd i Kumms 
omfattande produktion av utrikes-
politiska analyser och historiska 
verk? Den nya boken ger en vink. 
Den består av en räcka miniessäer 
och heter ”Motstånd. De maktlösas 
kamp”.

Den börjar i  Afrika kring sekel-
skiftet 1900 (hos numera glömda 
män som Ahmed al Raisuni, Kinjiki-
tile, Mkwawa och Abdelkrim, som 
stred mot de europeiska kolonial-
staterna) och slutar strax efter se-
kelskiftet 2000, med Bradley Man-

ning, Edward Snowden och Julian 
Assange.

Däremellan avhandlar Kumm 
motståndet i fyrtiotalet länder, med 
tonvikt på de antikoloniala rörelser-
na; kapitlen om Algeriet, Vietnam, 
Palestina och portugisiska Afrika 
är särskilt minnesvärda. Han frå-
gar sig också varför norrmännen 
gjorde starkare motstånd mot na-
zismen än danskarna. Han skildrar 
Röda armé-fraktionens uppror mot 
Västtyskland och skälen till Tje-
tjeniens motstånd mot Ryssland. 
Sammantaget blir det en motstån-
dets encyklopedi i kompaktformat, 
välskriven, kunnig och oavlåtligen 
fängslande.

Urvalet styrs av  Kumms historiesyn 
som innebär att det senaste århund-
radets historia i hög grad handlat 
om hur jordens fördömda kämpat 
för självbestämmande. Det mot-
stånd som intresserar honom, den 
röda tråden, handlar inte främst 
om klasskamp mot kapital eller 
kvinnokamp mot patriarkat, utan 
om folkrätt kontra imperie politik. 

Fast just därför är det obegripligt 
att en viss sorts gestalter är frånva-
rande – sådana som Geronimo och 
Subcomandante Marcos och alla 
andra företrädare för de så kallade 
urbefolkningarnas motstånd mot 
den kapitalistiska världens alltjämt 
pågående kolonisering av land och 
naturresurser.

Invändningen är förstås billig. Ef-
tersom det överallt och alltid finns 
rörelser som gör motstånd finns 
det i princip hur många luckor som 
helst i en bok som denna. Men om 
nu Kumm vill skildra ”de maktlösas 
kamp” och ”skriva historia från de 
koloniserades perspektiv”, varför 
väljer han i USA-kapitlet bort, säg, 
Crazy Horses seger över general 
Custer vid Little Bighorn 1876 för att 
i stället skildra Occupy Wall Street?

Kumms mest kända  bok är ”Ter-
rorismens historia” från 1998. Ef-
ter al-Qaidas angrepp på USA gick 
den ut i nya upplagor och översätt-
ningar. Där erinrade Kumm om att 
terrorism är en tänjbar beteckning, 

som många makthavare fäster på 
sina fiender för att rättfärdiga un-
dantagslagar och repression. Iakt-
tagelsen var självklar och korrekt. 
Men den togs inte emot väl för tio 
år sedan när även svensk offentlig-
het fordrade att alla skulle sluta upp 
bakom USA:s krig mot terrorn.

I dag är  det lättare att erkänna 
Kumms poäng. En insikt från den 
nya boken är att många av de mot-
ståndsrörelser han beskriver (till 
exempel Nelson Mandelas ANC) på 
sin tid ansågs vara terrorister. I dag 
är sådana rörelser återigen fler än 
på länge. Sannolikt därför att orätt-
visorna och osäkerheten i världen 
blir allt värre.

Är det rätt att göra motstånd? Ja, 
det menar Kumm. Motstånd upp-
står ju inte om det inte finns ett 
förtryck. Han påpekar att det alltid 
finns en fara att motståndet åter-
skapar förtryckets våldsapparat, 
liksom det också finns en fara att 
människor böjer sig för förtrycket, 
och han ger många exempel på 
båda. Fast mest dröjer Björn Kumm 
vid det tredje alternativet, ett mot-
stånd som är segt, tålmodigt och 
beslutsamt. 

Stefan Jonsson
litteratur@dn.se

Fängslande om motstånd 
bland jordens fördömda

Kommentar. 

N
är skådespelaren Ellen 
Page kom ut som les-
bisk för ett par veckor 
sedan spreds hennes 
tal som en löpeld i 
sociala medier och 

nyhetsmedier. Men här och var satt 
vanliga människor och lade sina 
pannor i djupa veck över sensatio-
nen. Att någon gillar tjejer, varför 
ska det vara en nyhet? Vi är ju alla 
människor och all kärlek är vacker 
kärlek och inte är det väl nåt kon-
stigt. Nej, förutom att man kanske 
måste hålla sina känslor hemliga, 
behöver frukta påhopp på tunnel-
banan när man håller handen, 
riskerar hemska straff i flera länder 
världen över och får växa upp med 
en ovanligt hög dos av självhat för 
att man fått lära sig att ens sätt att 
älska inte är normalt; förutom det 
är det förstås ingen big deal. Som 
Kakan Hermansson skrev på sin 
blogg: ”Men snälla rara jag måste 
explodera rakt ut, vet du inte att 
världen är homofobisk????? Det 
finns liksom inte tid 2014 att vara 
blåögd.”

För blåögda är   ni, ni som tror att 
det bara är några enstaka idioter 
därute som är homofober, sexister, 

transfober eller rasister. Som om 
det bara var för oss ”ovanliga” 
människor att hålla huvudet högt 
och låta bli att ta åt oss. Men hat 
är bara en av alla former som för-
trycket framträder genom. Vanli-
gare, och kanske farligare eftersom 
det är så subtilt, är exotisering, 
förminskande, förfrämligande och 
osynliggörande. Det invaderar oss 
från alla riktningar och finns till 
och med nedlagt i oss själva som en 
frätande syra. Ellen Page kan rädda 
liv genom att komma ut. Själv-

hatande tonåringar världen över 
kan höra hennes tal och känna sig 
lite mindre äckliga och rädda och 
fel, för att en Oscarsnominerad 
skådespelare vågar säga att hon är 
som dem.

När nätsidan Rummet  startades för 
lite mer än en månad sedan dök 
det där osynliggörande vi-är-alla-
människor-argumentet upp igen. 
Rummet är ett separatistiskt sam-
manhang för antirasistisk opinion 
och diskussion, där alla röster som 

hörs kommer från människor som 
har egna erfarenheter av att bli 
utsatta för rasism. Naturligtvis har 
trollen stuckit upp sina huvuden 
direkt. I mer etablerade medier 
som Sveriges Radio och Svenska 
Dagbladet låter den ifrågasättande 
rösten lite annorlunda. Man und-
rar varför Rummet gör skillnad på 
folk och folk, och menar att deras 
separatism bara förstärker de rasis-
tiska strukturerna.

När jag läser bland inläggen för-
står jag varför sådana som jag inte 
har rätt att skriva där. Oavsett hur 
medveten jag försöker göra mig om 
rasistiska strukturer så finns det 
ett tättvävt nät av hemskheter som 
jag oftast inte kan se, eftersom det 
aldrig händer mig. I redaktionens 
publicerade chattkonversationer 
bubblar solidaritet, ilska, igenkän-
ning och påtvingade skamkänslor 
fram.

Anna Erlandsson berättar om 
hur det känns att bli sedd som sin 
pappas ”yngre utländska älska-
rinna”, i en välskriven text om hur 
rasism och sexism kan slå mot 
adopterade. Ninni Sundin beskri-
ver hur mycket hårdare kropps-
fixeringen drabbar rasifierade 
kvinnor, och Zahra Farag skriver 

om vithetsnormen: ”Ni tycker att 
jag överdriver? well ta och sök på 
beautiful girls i google och så kolla 
vad det som kommer upp.”

Ja, sök på ”in love” och ”human” 
när ni väl håller på. Kanske ni 
redan kan gissa hur den typiska 
människan ser ut? Ett litet tips: det 
är inte en funkis eller en intergen-
dertransperson.

SvD:s ledarblogg  ifrågasätter 
nyhetsvärdet hos lanseringen av 
Rummet (11/1). Jag tror att ingen 
hittills har skattat det tillräckligt 
högt. Sidan kommer att minska 
blindheten hos många vita antira-
sister, och hjälpa oss att se vilket 
osynliggörande vi dagligen bidrar 
till bara genom att oreflekterat leva 
med våra privilegier. Dessutom 
tror jag att texterna kommer att 
skapa en otrolig självförtroende-
boost och kampvilja hos alla som 
känner igen sig. Att stänga ute vita 
från att skriva på en enda hemsida 
är en viktig symbolisk handling. 
Den belyser vilken förkrossande 
majoritet vita som omger oss i näs-
tan alla andra offentliga samman-
hang. Inte minst på kultursidor 
som den här.
litteratur@dn.se

Är det rätt att göra 
motstånd? Ja, det me-
nar Kumm. Motstånd 
uppstår ju inte om det 
inte finns ett förtryck. 

Rut Hillarp 
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Judith Kiros, Valerie Kyeyune Backström, Mireya Echeverría Quezada och 
Camila Astorga Díaz, grundare av Rummet (rummets.se). foto: Carla Orrego Veliz

Lyra Ekström Lindbäck: Nätsidan Rummet  
minskar blindheten hos vita antirasister 

Försenade röster mot makten
 ○ För tre år sedan satt författaren 

Uladzimir Njakljajeu i husarrest, 
förbjuden att lämna Minsk för att 
komma till Sverige och ta emot 
Tucholskypriset av den svenska PEN-
klubben. Men i kväll klockan sex står 
Njakljajeu på scen i Kulturhuset för 

att ta emot sitt pris. Även den polske 
lyrikern och den allra förste Tuchol-
skypristagaren år 1985, Adam Zaga-
jewski, deltar. Kvällens arrangemang 
har rubriken ”Motståndets röster” 
och är en hyllning till författaren 
Kurt Tucholsky, som levde i Sverige 

under exil de sista åren av sitt liv ef-
ter att 1933 ha lämnat Tyskland efter 
nazisternas bokbål då två av hans 
böcker brändes. Gå dit, delta i uppläs-
ning, lyssna till musik och hör Aimée 
Delblanc berätta mera om Tucholsky.  
Maria Schottenius

Adam Zagajewski, den förste 
Tucholskypristagaren.  
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Scen
Musik.

Michael Bublé, Naturally 7
scen: globen, stockholm 

Kanadensaren Michael 
Bublé lanseras som vår 
tids störste så kallade 
crooner, den nordame-

rikanska sångargenre som fyllts av 
storheter som Frank Sinatra, Mel 
Tormé och Sammy Davis Jr. Det 
sägs att producenten David Foster, 
även han kanadensare, som sam-
arbetat med bland andra Whitney 
Houston, Celine Dion, Chicago och 
Michael Jackson, upptäckte Bublé 
på en fest på en kanadensisk am-
bassad.

Med Foster i ryggen har Bublé ska-
pat sig ett namn som drar folk över 

hela världen. Foster producerade 
2003 plattan ”Michael Bublé” som 
blev en jätteframgång. Sedan dess 
har Bublé släppt ett tiotal plattor 
till, inklusive några liveinspelningar, 
och toppat topp- och försäljningslis-
tor. Han var i Sverige för två år sedan 
och är nu ute på en ny stor turné 
som startade i Finland i lördags och 
fortsatte i Globen i söndags.

Han värms upp av New York-
gruppen Naturally 7, sju röstekvi-
librister som tycks kunna låta som 
vilket instrument som helst. Skick-
ligt, men i längden inte särskilt in-
tressant.

De gör bara covers på kända lå-
tar. Så gör också Bublé vars entré 
på scenen föregås av trumpetfan-

farer och eldslågor som skjuter upp 
ur scengolvet. Första låten är väl-
kända standardlåten ”Fever” och 
sedan rullar det på med örhängen 
som ”You make me feel so young” 
uppblandade med en och annan 
modernare hit som ”Crazy love”.

Bublé backas upp  av ett tret-
tonmannaband med en blåssek-
tion som i några låtar ersätts av en 
stråkensemble av enbart kvinnliga 
musiker, svenska sådana. Det känns 
på något sätt typiskt för Bublés at-
tityd vars mellansnack gärna ham-
nar i kommentarer kring sex, ”dirty 
sex”, vilket klingar lite märkligt då 
Bublé själv knappast osar av sex på 
scenen.

Hans storhet är också svår att för-

stå. Bublé är en habil sångare, men 
är inte riktigt bra på något. Hans 
ballader sjungs utan äkta känsla 
och när han rockar får han det inte 
att svänga. Och hans moves på sce-
nen är amatörmässiga.

Men publiken gillar honom. Han 
är en publikfriare av stora mått och 
slänger in ett ”I love you guys” så 
fort tillfälle gives och sjunger ett par 
låtar gåendes i publikhavet. Innan 
kvällen är över tycks han ha skakat 
hand med minst var tredje gäst i 
Globen.

Kanske är det sångaren Bublés 
bästa gren, den att väcka sympati.

Hans Kronbrink
hans.kronbrink@dn.se

Storslagen publikfriare men medioker sångare

Publiken gillar Michael Bublé. 
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airtours.se | 08-566 103 00

Malta 3n, to-sö 2999:- (4499:-)

Se fler datum och boka på airtours.se/veckansklipp
Upp till 1500:- rabatt per person! Rabatten gäller nybokningar på utvalda resor till Malta. Boka senast 27/2. 
Prisex. från Arlanda den 24/4. Del i enrumslägenhet på Club Salina Wharf aaa+. Reservation för slutförsäljning. 

Upp till

1500:-
rabatt
/person

”BLÄNDANDE” EXP

”BRILJANT”AB

”LYCKANS APOSTEL”DN

”OEMOTSTÅNDLIG”GP

GENIAL GARDELL” GT

”UNDERHÅLLNINGS-
PERFEKTION!”UNT

”PUBLIKEN VÄGRAR 

SLUTA APPLÅDERA”SVD

BILJ: WWW.TICNET.SE                                                 TEL 077-170 70 70. 

Tor  6/3 19:30 Fåtal
Fre  7/3 19:30 Utsålt
Lör  8/3 16:00 Utsålt
Lör  8/3 19:30 Utsålt
Tor  13/3 19:30 Fåtal
Fre  14/3 19:30 Utsålt
Lör  15/3 16:00 Utsålt
Lör  15/3 19:30 Fåtal
Tor  20/3 19:30 Fåtal
Fre  21/3 19:30 Fåtal

Lör  22/3 16:00 Utsålt
Lör  22/3 19:30 Fåtal
Tor  27/3 19:30 Fåtal
Fre  28/3 19:30 Fåtal
Lör  29/3 16:00 Utsålt
Lör  29/3 19:30 Fåtal
Ons  2/4 16:00 Fåtal
Tor  3/4 19:30 Fåtal
Fre  4/4 19:30 Fåtal
Lör  5/4 16:00 Utsålt

Lör  5/4 19:30 Fåtal
Tor  10/4 19:30 Fåtal
Fre  11/4 19:30 Fåtal
Lör  12/4 16:00 Fåtal
Lör  12/4 19:30 Fåtal
Tor  24/4 19:30 Fåtal
Fre  25/4 19:30 Fåtal
Lör  26/4 16:00 Fåtal
Lör  26/4 19:30 Fåtal

 69 UTSÅLDA SHOWER, 
FÅTAL BILJETTER KVAR!

AB                                          EXP                            GP

”BLÄNDANDE”EXP

”BRILJANT”AB

”LYCKANS APOSTEL”DN

”OEMOTSTÅNDLIG”GP

GENIAL GARDELL”GTGENIAL GARDELL”GTGENIAL GARDELL”

”UNDERHÅLLNINGS-
PERFEKTION!”UNT

”PUBLIKEN VÄGRAR 

SLUTA APPLÅDERA”SVD

”BLÄNDANDE” EXP

”BRILJANT”AB

”LYCKANS APOSTEL”DN

”OEMOTSTÅNDLIG”GP

GENIAL GARDELL” GT

”UNDERHÅLLNINGS-
PERFEKTION!”UNT

”PUBLIKEN VÄGRAR 

SLUTA APPLÅDERA”SVD

MALENA 
ERNMAN 
& LOA 
FALKMAN

BILJETTSLÄPP ID
AG

EN OPERA AV HÄNDEL
I REGI AV LARS RUDOLFSSON

XERXES MALENA ERNMAN
ELVIRO LOA FALKMAN
ATALANTA KERSTIN AVEMO
ARSAMENE DAVID HANSEN
ROMILDA HANNA HUSÁHR
AMASTRE IVONNE FUCHS
ARIODATE JAKOB ZETTNER
DANS & KOREOGRAFI 

SARA LARSSON FRYXELL
ORKESTER ENSAMBLE MATHEUS
DIRIGENT JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI

PREMIÄR 12 SEPT PÅ ARTIPELAG

BILJETTER & MER INFO: 

TICNET.SE, 077-170 70 70  

BLIXTEN.SE, ARTIPELAG.SE

NORTHERN GRACE AB

NÖJEN

För annonsering ring 08-738 14 25 eller nojen@dn.se

RESOR

För annonsering ring 08-738 14 20, resor@dn.se

MINDRE OCH LÄTTARE:

SHOPPINGVAGN
DN-DraMaten - modell 
Stockholm från Urbanista- 
har en smart, förenklad 
och modern design som 
passar urbana människor 
överallt.
Vagnen har teleskophand-
tag, är kompakt, vikbar och 
enkel att förvara.
Finns i färgerna: Dark 
clown, Crispy apple, Pink 
panther och Red snapper.

DN-kortpris: 695 kr 
(ord pris 795 kr)

Beställ: DN.se/dnkortet

Läs mer: DN.se/dnkortet

BESTÄLL I DAG 
PÅ DN.SE/
DNKORTET

DN.se/dnkortet



tisdag 25 februari 2014 11

•a4

Wallingatan 32-34. 08-14 35 75, tis-tors 12-17 
samt 2 timmar före förest.

T E A T E R N

www.scalateatern.se

KRISTIN STENERHAG   STAFFAN WIKLANDER
KJELL GUSTAVSSON   PÄR GREBACKEN

NY SHOW!

KJELL GUSTAVSSON   PÄR GREBACKENKJELL GUSTAVSSON   PÄR GREBACKEN

”Vilken härlig entertainer!” GD

”Alldeles lysande” DT

”Fenomenala musiker...Underfundigt, 
intelligent och folkligt” ST

”Han är en underhållare 
av stora mått!” VF

I dag kl 12.00 släpper vi biljetter till maj-förest. 
Endast  8 förest perioden 8 maj tom 31 maj!

För datum o tider - se scalateatern.se

Föreställningar 1-30 mars.

HOPPETS  
LILLA
ORKESTER

Det sägs att vi drömmer i svartvitt. Men vi tänker, känner och fantiserar i färg. 
I tre program med var sin färg målar vi upp stämningar, 

spänningar och kontraster.

Dramatens skådespelare Danilo Bejarano, Björn Granath, Marie Göranzon, 
Elin Klinga, Hans Klinga, Hannes Meidal, Magnus Roosmann och

Reuben Sallmander läser, gestaltar och iscensätter poesi, prosa och dramatik. 
Inga-Lill Andersson, Basia Frydman, Eva-Maria Hux och Göran Martling 

står för sång och musik.

LUNCH OCH EFTERMIDDAGSPROGRAM
PREMIÄR 13 MARS

Poesi
& livemusik 
i Lejonkulan

www.dramaten.se  08 – 667 06 80 

 

Musikbåten M/S Vindhem

Ät räkor, smör och nybakat bröd så mycket ni orkar. Alternativ: Tacos med tillbehör. 
Som dessert serverar vi ostbricka med kex. Sen är det bara att rocka loss!

299:-

Allti d li vemusik 
och fest ombord!

Avgång 19.00 från vår nya kajplats, Slottstrappan, 
nedanför Slottet. Premiär 28/3. 
För bokning & info. 08-604 04 20. vindhem.com

Fredag 28/3 MARMELADORKESTERN
Lördag 29/3 SMALARE ÄR THORD

Fredag 4/4 STÄNDUT BLAKK
Lördag 5/4 HAPPYMAKERS

– Cullbergbalettens  
dansare presenterar 
egna verk

INHOUSE

Fri 
entré!

27, 28 februari kl. 19.00, 1 mars kl. 15.00
Gratis publikbussar från Stockholm till 
Riksteatern i Hallunda. Hallundavägen 30, 
t-bana Hallunda/Norsborg. Begränsat antal 
platser. Info och biljetter cullbergbaletten.se

Se Stockholm på 20 minuter. Ta med familjen till toppen av 
Ericsson Globe och upptäck stans bästa utsikt. Slutstationen 
ger nya perspektiv och resan är en hisnande upplevelse.  
130 meter över havet, med hela staden under era fötter.

Öppet: Vardagar 09:30-18:00, helger 09:30-16.00
Boka biljetter på globearenas.se/skyview

  Globen 

SportlovetS 
roliGaSte utflykt

 
 

la
� as
Världens
 n te

jubi rer.
aFamiljeannonser

i Dagens Nyheter

 
 

Dela med dig av din glädje till andra och skapa din 
egen familjeannons på DN.se/familjeannonser. Ett
tillfälle att � ra något som bara inträ� ar en gång i livet
– ett nyfött barn, en efterlängtad födelsedag eller ett 
guldkantat jubileum. Du som har DN-kort publicerar 
annonsen i tidningen för 536 kr (ord pris 670 kr). 
Enklare kan det inte bli! Det � nns alltid något att � ra.
Gå in på DN.se/familjeannonser

20%
batt för dig 

med DN-kort.
Ra
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www.privatteatrar.se

30-ÅRSFESTEN
år för år med AFTER SHAVE 
GALENSKAPARNA. 
Våren utsåld. Ströplatser kvar 
torsdagar. Ev. återbud i kassan.
OSCARSTEATERN Kungsgatan 63
08-20 50 00. oscarsteatern.se. 
kulturtuben.se

A TRIBUTE TO CHARLIE
Robert Wells Trio. En hyllning till Charlie 
Norman. 100 % Jazz, Swing & Boogie-
woogie. 
INTIMAN Odengatan 81 
INTIMAN.nu | Bilj: 08-301250

FLASHDANCE - 
THE MUSICAL
BILJETTRUSNING – nu har vi släppt hösten! 
Spelas tor-sön tom 4 maj. Nypremiär 19/9.
CHINATEATERN Berzelii Park. 
Bilj 08-562 892 00
showtic.se, fl ashdance-themusical.se

JONAS GARDELL 
MITT ENDA LIV
++++ Briljant AB. 
Bländande Gardell, Exp. 
Spelas hela våren. Glittrande, 
påkostad show med stor ensemble.
MAXIMTEATERN Karlaplan 4
Bilj 077-170 70 70, ticnet.se

KALLE MORAEUS - 
EN DALMAS I STORSTAN
Här bjuds på underbara låtar 
tillsammans med 5-mannabandet HEJ 
KALLE. Premiär 13 mars.
INTIMAN Odengatan 81 
INTIMAN.nu | Bilj: 08-301250

PETER CARLSSON 
& BLÅ GRODORNA 
Ny show! -Ett inhopp.
”Vilken härlig entertainer!” GD
Fåtal bilj mars-april. Maj bilj släpps den 25/2

JANNE ÅSTRÖM &
MEDBORGARNA
Från Bellman till Bowie.
Sönd 16 mars kl 19.30.

FRIA PROTEATERN - ANDRA 
SÅNGER AV VYSOTSKIJ
Hoppets lilla orkester
8 föreställningar, 1-30 mars.

RONNY ERIKSSON
Vad skådar mitt norra öga. 
Benneth Fagerlund & Martin Tallström
3 Extraförest. 6, 7 & 8 mars. 
SCALATEATERN, Walling. 32-34
Bilj 08-14 35 75, scalateatern.se

PRISCILLA
”Bäst på Stockholms scener just nu”
Se Björn Kjellman, Pernilla Wahlgren och 
Mikael Tornving i succén. 
GÖTA LEJON Götgatan 55
08-505 29 000 gotalejon.se ticnet.se

MUSIKALEN SPÖK!
Se Lena Philipsson, Måns Zelmerlöw, 
Loa Falkman och Sussie Eriksson i 
nyversionen av Skifs & Palmers musikal!
CIRKUS Djurgården. 
Bilj 08-660 10 20, ticnet.se. 

TROLLKARLEN FRÅN OZ 
++++ AB. Publikrusning! Sista fst 7/3! Med 
bla Markoolio & Tobbe Trollkarl mfl 
ANNEXET, GLOBEN Globentorget 2
Bilj 077-131 70 70, axs.se, globearenas.se 
MAXIMTEATERN Karlaplan 4
Bilj 077-170 70 70, ticnet.se

PRIVAT-
TEATRAR

Live på Skansen
13 augusti

Biljetter: LiveNation.se, Ticnet.se / 
077-170 70 70 samt Ticnet-ombud.

Biljetterna släpps idag!

variat ion
Ikväll 19.00-20.30

www.galeasen.se · tel 08-6110030

Konserthuset
Mer än du tror
www.konserthuset.se
08-50 66 77 88

Andsnes spelar 
Beethoven

Leif Ove Andsnes piano
Beethoven Sonat nr 11 B-dur
  Sonat nr 28 A-dur
  Variationer över ett originaltema F-dur op 34
  Sonat nr 23 ”Appassionata” 

Söndag 2 mars kl 15.00

HOTELL PÅ
DN-KORTET
Unna dig en minisemester i Sverige 
med DN-kortet och välj mellan över 
100 hotell och 50 destinationer. 
DN-kortsinnehavare har tillgång till 
drygt 80 Best Western hotell, spa-
anläggningar, herrgårdar och andra 
hotell. Nu kan du även boka boende på 
Elite hotels, dubbelrum från 695 
kr/natt*.  

Prisexempel med DN-kort: Från 1 390 kr för 
2 nätter/2 personer.
Datum: Varje fre-sön samt stora helger 
och lov.
I priset ingår: Övernattning för 2 
personer i dubbelrum, 2 nätter 
inklusive frukost.
Bokning: DN.se/dnkortet, fliken Hotell. 
Frågor: support@deals4me.se 
och 0771-89 40 00.  
Öppettider mån-to kl 8-17, fre kl 8-16, 
lunchstängt kl 12-13. 
Läs mer: DN.se/dnkortet 
*minimum 2 nätter.

DN.se/dnkortet

Fast food eller
Gourmetmiddag?
Stockholms krogar hittar 
du i DN.



tisdag 25 februari 2014 13

•a4

 Sollentuna Bio Tel: 96 12 14

Emil & Ida i Lönneberga 60:- ������������������
����������������������������������������������09�30, 15�00
Bamse & Tjuvstaden 60:- �����������������������
�����������������������������������09�30, 12�00, 13�30
Frost 75:- �������������������09�30, 14�30, 16�45
Frost (3D) 100:- ������������������������������ 12�15
Lego 75:- ���������������������������������������� 12�30
Sune på bilsemester 75:- �������������� 15�00
Hundraåringen 85:- ������������������������ 16�30
Tillbaka till Bromma 85:- ��������������� 17�00
The Monuments men 90:- ������������� 18�45
American Hustle 90:- ��������������������� 18�45
Hallå Hallå 85:- ������������������������������ 19�00

 Falken JakoBSBerg Tel: 580 358 00

Frost 3D 95:- ��������������������������������������� 13
Emil & Ida I Lönneberga 60:- �������������� 13
LEGO Filmen 75:- ��������������������������� 13�30
Bamse och Tjuvstaden 65:- ������14, 16�15
Sune på bilsemester 80:- ������������������� 14
12 years a slave 85:- �������������������������� 15

LEGO Filmen 3D 95:- ������������15�15, 18�15
Frost 2D 75:- ���������������������������������� 15�45
Hundraåringen 90:- ��������������16�15, 19�30
Hallåhallå 85:- �������������������������������� 18�45
Tillbaka till Bromma 85:- ��������������� 19�30
American Hustle 85:- �������������������������� 19

 Bioprogram TISDAG 25 FEruArI 2014

sollentunabio.se • eurostar.se

PROGRAM 25 - 27 FEBRUARI

GRAND Sveavägen 45
kassan öppnar ti 14.00, on-to 14.30

12 Years a Slave
Oscar®nominerad! 
15.00, 21.00 15 år

American Hustle
Oscar®nominerad!
Ti 18.10, 21.00 
On-to 15.20, 18.10, 21.00  11 år

Det för� utna 15.40, 18.10 15 år

Her Oscar®nominerad! 20.10 Btill
Le Week-end 18.30 Btill
Mandela: vägen till frihet
Oscar®nominerad! 15.10 15 år
One Chance 17.50 7 år

Philomena Oscar®nominerad!
Ti 14.30, 20.35 On-to 20.35 Btill

 VICTORIA Götgatan 67
kassan öppnar 14.30
12 Years a Slave
Oscar®nominerad! 20.15 15 år
Austenland 18.45 7 år

Blå är den varmaste
färgen – kapitel 1&2
Guldbaggebelönad! 20.15 15 år

Dagarnas skum  16.40 7 år
Det för� utna 17.30 15 år

Her Oscar®nominerad!
16.00, 18.45, 21.15  Btill
Inside Llewyn Davis
Oscar®nominerad! 15.20, 17.45 15 år

Le Week-end 16.20, 21.00 Btill
Nymphomaniac
(inkl 20 min paus) 18.30 15 år
One Chance 15.00, 17.30 7 år
Philomena 
Oscar®nominerad! 15.00 Btill
Sådan far, sådan son
15.40, 18.15, 20.45 15 år
The Wolf of Wall Street
Oscar®nominerad! 20.00 15 år

 STOCKHOLMS KVALITETSFILMBIOGRAFER STOCKHOLMS KVALITETSFILMBIOGRAFER STOCKHOLMS KVALITETSFILMBIOGRAFER

www.svenskabio.se eller 08 - 5626 0000

Kassan öppnar 11.30
Betongnatt ..................................18.15, 21.00
Sådan far, sådan son...............15.45, 18.30
Främling vid vatten sista visningarna! .......
.........................................................ti-to 20.45
Det förflutna�����������15.30, 18 (on-to ej 18)
Hästmannen – sista striden kort tid kvar!
................................................................. 14.00
Blå är den varmaste färgen ....20.15 (ej to)
Hotell sista visningarna! .............. ti-to 13.45
Ilo Ilo kort tid kvar! .............................. 13.30
De dansande andarnas skog ............ 16.00
Kort & Gratis: Pussy Have the Power ... 18
Barnens bio – hela sportlovet: 
Desmond och träskpatraskfällan .... 12.30
Aprikoser, Aston & Vinga ...........................
........................................... ti-to 12 fr-sö 11.45
Victor och Josefine .. ti-to 12.15 fr-sö 12.45 
Premiär fredag: Metalhead

Kassan öppnar 12.00

Her ...................................14.30, 18.00, 20.45
Nymphomaniac ....................................17.30
Filmen är 4 timmar och 20 minuter lång
inkluderat paus i mitten.
12 Years a Slave .....................  15.00, 18.45
Återträffen ............................................ 12.30
Philomena .................................12.30, 15.00
Lördag och söndag Knattebio
Kafé Gunvor öppet varje dag! 

Gå på bio ett stenkast från 
Stureplan. tisdag 25 februari

www.zita.se • www.sf.se • www.zita.se • www.sf.se • www.zita.se • www.sf.se

Cinemateket Live: med Agnès Varda! ���18
Agnès stränder Agnès Varda inleder ���� 20 

www�cinemateket�se

www.cinemateket.se

Program 25 februari T. 665 12 56

T-bana Karlaplan� Caféet öppet före visningarna!

biljetter. biorio.se • 08 66 99 500

HORNsTULLS STRAND 3
b io rio

25-27 feb

BAByBiO:  MONicA Z  T i  11
KAféBiO:  MONicA Z  T i  15

SåDAN fAR SåDAN SON  Ti  17 .30
ONLy LOveRS LefT ALive 
  T i  20,  ON 20.30,  TO 17.30
TeATeR: WAR HORSe  TO 20

sture • victoria sf.se  
svenskabio.se

”Rolig och man skrattar 
mycket!”– Lilla Aktuellt

”BILSEMESTERN SÅ 
MYCKET BÄTTRE”

– Lilla Aktuellt

PUBLIKSUCCÉ
ÖVER 500.000 BIOBESÖKARE! 

”Rolig och man skrattar 

filmstaden serGel  
12.45, 15.10  
filmstaden sÖder  
Ti 14.00, 16.15 
filmstaden vÄllinGBY 11.00  
filmstaden sicKla 12.00  

filmstaden Kista  
Ti 12.40 On-to 13.20 
filmstaden tÄBY  
Ti 15.20  
filmstaden Heron citY  
11.45, 13.00, 14.15, 16.45

Sune på bilsemesterKÖP/RESERVERA: sf.se, mobil.sf.se • Barntillåten

BIOPROGRAM 
25 – 27 FEBRUARI

12 Years a Slave (15 år) 
Oscar®nominerad!
Drama av Steve Mcqueen 
med Chiwetel Ejiofor
Speltid: 2 tim 13 min

HERON CITY: 21.00

SERGEL: 21.10

STURE: 15.00, 18.45

SÖDER: 18.00

American Hustle (11 år)
Oscar®nominerad!

GRAND LIDINGÖ: 
Ti 20.10 On-to 20.00

HERON CITY: 
11.30, 14.30, 17.45, 20.45

KISTA: 
14.30, 18.10, 21.10

RIGOLETTO: 
15.00, 18.15, 21.30

RIGOLETTO VIP: 
15.00, 18.15, 21.30

RÅSUNDA: 21.00

SERGEL: 18.25

SICKLA: 18.15, 20.45

SÖDER: 
15.45, 18.30, 21.30

TÄBY: 18.30

VÄLLINGBY: 20.20, 21.20

Austenland (7 år)
Romantisk komedi          
med Keri Russell, JJ Feild
Speltid: 1 tim 37 min

HERON CITY: 13.00

Bamse och Tjuvstaden
(Btill)

GRAND LIDINGÖ: Ti 13.30

HERON CITY: 
11.20, 12.45, 14.45, 15.30

KISTA: 11.20, 13.10, 16.10

RÅSUNDA: 13.30

SERGEL: 
10.30, 12.20, 14.10, 16.10

SICKLA: 12.15

SÖDER: 
Ti 11.45, 12.00, 13.45, 
13.55 On-to 12.00, 13.55

TÄBY: 11.45, 14.00

VÄLLINGBY: 10.30, 13.20

Delivery Man (7 år)
Komedi, Vince Vaughn,               
Cobie Smulders, Chris Pratt
Speltid: 1 tim 45 min

HERON CITY: 20.00

KISTA: 18.30, 21.00

SERGEL: 12.10, 21.10

SÖDER: 21.00

Emil och Ida
i Lönneberga (Btill)

HERON CITY: 13.45

KISTA: 11.40

SERGEL: 10.45, 12.50

SÖDER: Ti 12.10

Frost - eng tal 3D (7 år) 
Oscar®nominerad!

HERON CITY: 
12.00, 14.30, 17.30, 20.00

KISTA: 14.40

RIGOLETTO: 14.30

SERGEL: 
12.00, 18.10, 20.40

Frost - sv tal 3D (7 år) 
Oscar®nominerad!
Animerad familjefi lm                                                                                                                    
av Jennifer Lee, Chris Buck 
Speltid: 1 tim 48 min

GRAND LIDINGÖ: 
Ti 13.00, 17.40 On-to 17.20

HERON CITY: 11.00, 12.30, 
13.30, 15.00, 16.00, 18.30

KISTA: 
Ti 11.30, 12.00, 12.30, 
14.00, 15.00, 16.30, 17.40 
On-to 11.30, 12.00, 14.00, 
16.30, 17.45

SERGEL: 
Ti 11.00, 13.30, 16.00 
On-to 10.30, 13.00, 16.00

SICKLA: Ti 11.45, 15.00 
On-to 12.00, 15.00

SÖDER: 
11.00, 13.30, 16.00, 18.05

TÄBY: 
11.00, 13.30, 16.00

VÄLLINGBY: Ti 11.30, 12.50, 
16.30, 17.50 
On-to 11.30, 16.30, 17.50

Frost - sv tal (7 år) 
Oscar®nominerad!

GRAND LIDINGÖ: 
On-to 13.30

HERON CITY: 
11.30, 13.00, 14.00, 17.00

KISTA: 12.50, 15.20

RÅSUNDA: 15.00

SERGEL: Ti 10.30, 12.30, 
13.00, 15.00 
On-to 11.50, 12.30

SICKLA: 
Ti 12.00, 15.15 On-to 15.15

SÖDER: 11.15, 13.50

TÄBY: 
10.30, 12.55, 16.30

VÄLLINGBY: 
Ti 12.20, 14.50 On-to 12.20

Gravity 3D (11 år) 
Oscar®nominerad!
Thriller, George Clooney, 
Sandra Bullock
Speltid: 1 tim 31 min
SERGEL: 16.30, 21.30

Hallåhallå (Btill)

HERON CITY: 15.45, 18.20

KISTA: 
Ti 15.30, 18.20 On-to 18.20

RÅSUNDA: 17.30

SAGA: 
11.45, 14.15, 17.45, 20.30

SERGEL: 18.40
Svensktextad: 14.40

SICKLA: 18.45

SÖDER: 16.10, 19.00

TÄBY: Ti 12.55, 17.40 
On-to 17.40

VÄLLINGBY: 17.20

Her (Btill) 
Oscar®nominerad!

STURE: 14.30, 18.00, 20.45

Hobbit del 2
– Smaugs ödemark 
Oscar®nominerad!
(11 år)

HERON CITY: 15.15

Hobbit del 2 – Smaugs 
ödemark - HFR 3D
Oscar®nominerad!
(11 år)

HERON CITY: 20.30

SERGEL: 11.40, 20.00

SÖDER: 14.40

TÄBY: 20.00

Hundraåringen (11 år)
Biopublikens pris!

GRAND LIDINGÖ: 15.50

HERON CITY: Ti 12.15, 
15.30, 18.15, 19.45, 21.00 
On-to 18.15, 19.45, 21.00

KISTA: Ti 13.20, 16.00, 
18.00, 20.35 
On-to 16.00, 18.00, 20.35

RÅSUNDA: 14.30

SAGA: 11.45

SERGEL: Ti 11.30, 14.20, 
18.00, 21.30 
On-to 15.30, 17.30, 21.30

SICKLA: 14.45, 17.45

SÖDER: 
Ti 13.00, 15.35, 17.30 
On-to 13.00, 15.35, 17.50

TÄBY: 17.00

VÄLLINGBY: 14.50, 18.20

Inside Llewyn Davis 
Oscar®nominerad!
(15 år)

SERGEL: 18.00

SÖDER: 21.20

Jack Ryan:
Shadow Recruit (11 år)
Action av Kenneth Branagh 
med Chris Pine
Speltid: 1 tim 40 min
HERON CITY: 21.00

Kärlek deluxe (Btill)

SERGEL: 15.50

Lego filmen 
- eng tal 3D (7 år)

HERON CITY: 15.15

KISTA: 13.40

SERGEL: 
13.50, 14.50, 17.20

Lego filmen - sv tal 3D
(7 år)
Animerad familjefi lm av        
Phil Lord, Christopher Miller
Speltid: 1 tim 30 min

GRAND LIDINGÖ: 
Ti 15.20 On-to 15.00

HERON CITY: 
Ti 11.45, 12.45, 14.15, 
18.00 On-to 12.45, 18.00

KISTA: 13.00, 15.40, 17.30

RÅSUNDA: 
Ti 14.00, 16.30 On-to 16.00

SERGEL: 12.40, 15.15, 19.00

SICKLA: 
Ti 12.30, 15.30 
On-to 12.30, 14.45

SÖDER: Ti 12.00, 12.15, 
14.25 On-to 11.30, 12.15, 
13.55, 16.20

TÄBY: Ti 12.10, 14.30, 17.40 
On-to 10.30, 12.55, 14.30, 
17.40

VÄLLINGBY:
Ti 10.30, 14.00, 15.20 
On-to 14.00, 15.20

Lego filmen - sv tal 
(7 år)

HERON CITY: 11.15, 12.00, 
13.15, 15.45, 18.45

KISTA: 
11.50, 12.20, 14.50

SERGEL: Ti 10.50, 11.50, 
13.20, 15.45 
On-to 10.50, 13.20, 15.45

SÖDER: 
11.50, 14.15, 16.40

VÄLLINGBY: 12.20

Lone Survivor (15 år) 
Oscar®nominerad!
Action, Mark Wahlberg,    
Eric Bana, Emile Hirsch
Speltid: 2 tim 1 min
HERON CITY: 18.15, 21.30

KISTA: 18.40, 21.30

SERGEL: 17.45, 21.35

Mandela:
vägen till frihetvägen till frihet (15 år) 
Oscar®nominerad!

SAGA: 14.15, 20.30

Monica Z (7 år)
Guldbaggebelönad!

SAGA: 17.45

Nymphomaniac
(inkl 20 min paus) 
(15 år)

STURE: 17.30

One Chance (7 år)
omedi av David Frankel 
med James Corden
Speltid: 1 tim 43 min
HERON CITY: 14.45, 17.15

SAGA: 
12.15, 14.45, 17.30, 20.15

Only Lovers Left Alive
(15 år)

RIGOLETTO: 17.30, 20.30

Philomena (Btill) 
Oscar®nominerad!

RIGOLETTO: 17.30, 20.30

STURE: 12.30, 15.00

Prick och Fläck på 
fläcken (Btill)

Knattebio: 
SÖDER: 11.30

VÄLLINGBY: 11.00

Robocop (15 år)
Action, Joel Kinnaman,    
Gary Oldman
Speltid: 1 tim 58 min

HERON CITY: 
16.30, 17.30, 20.30, 21.15

KISTA: 
Ti 17.50, 20.10 
On-to 17.50, 20.15

SERGEL: 
15.25, 17.40, 20.20

SICKLA: 21.15

SÖDER: 18.10, 20.40

TÄBY: 21.10

VÄLLINGBY: 20.50

Sune på bilsemester
(Btill)

HERON CITY: 
11.45, 13.00, 14.15, 16.45

KISTA: Ti 12.40 
On-to 13.20

SERGEL: 12.45, 15.10

SICKLA: 12.00

SÖDER: Ti 14.00, 16.15

TÄBY: Ti 15.20

VÄLLINGBY: 11.00

Sådan far, sådan son 
(15 år)
Drama av Hirokazu 
Kore-Eda
med Masaharu Fukuyama
Speltid: 2 tim 0 min

RIGOLETTO: 
14.30, 17.15, 20.00 

The Hunger Games: 
Catching Fire (11 år)

HERON CITY: 19.00

KISTA: 20.50

The Monuments Men
(11 år)
Drama, George Clooney, 
Matt Damon, Cate 
Blanchett 
Speltid: 1 tim 58 min

GRAND LIDINGÖ: 
18.15, 20.45

HERON CITY: 
15.20, 17.00, 20.15

KISTA: 18.00, 20.45

RIGOLETTO: 14.30

RÅSUNDA: 
18.00, 20.30

SERGEL: 
14.30, 18.30, 21.20

SICKLA: 18.30, 21.15

SÖDER: 1
5.15, 18.50, 21.35

TÄBY: 21.30

VÄLLINGBY: 17.20, 19.50

The Secret Life
of Walter Mitty (11 år)

HERON CITY: 
18.00, 20.50

KISTA: 18.20, 21.15

SERGEL:  
Ti 15.30, 17.30, 20.10 
On-to 15.30, 18.10, 20.50

SICKLA: 21.00

SÖDER: 18.45, 21.25

TÄBY: 20.00

VÄLLINGBY: 20.50

The Wolf of Wall Street 
Oscar®nominerad!
(15 år)
Komedi av Martin Scorsese    
med Leonardo DiCaprio
Speltid: 3 tim 0 min

HERON CITY: 19.15, 20.15

KISTA: 20.00, 20.40

RÅSUNDA: 20.00

SERGEL: Ti 17.50, 20.50 
On-to 17.50, 20.10

SICKLA: 20.30

SÖDER: Ti 20.10, 20.50 
On-to 20.30, 20.50

TÄBY: 19.30

Tillbaka till Bromma 
(7 år)

HERON CITY: 
13.45, 16.15, 17.15, 19.30

KISTA: 15.10, 19.00, 21.20

KLARA: 
Barnvagnsbio: To 12.30

RÅSUNDA: 
Ti 19.00 On-to 18.30

SAGA: 
13.15, 15.45, 18.30, 21.15

SERGEL: 20.30
Svensktextad: 18.50

SICKLA: 
Ti 15.15, 18.00 On-to 18.00

SÖDER: 16.30, 19.00, 21.15

TÄBY: 15.20, 19.00

VÄLLINGBY:
15.50, 19.00

Tingeling och piratfen 
- sv tal (Btill)
PREMIÄR ONSDAG!

HERON CITY: 
On-to 12.15, 14.45

KISTA: 
On-to 12.20, 14.20, 16.20

SERGEL: 
On-to 10.40, 12.50

SÖDER: 
On-to 12.10, 14.10

VÄLLINGBY: On-to 14.50

Tingeling och piratfen 
- sv tal 3D (Btill)
PREMIÄR ONSDAG!
Animerad familjefi lm         
av Peggy Holmes
Speltid: 1 tim 18 min
GRAND LIDINGÖ: 
On-to 13.00

HERON CITY: 
On-to 11.45, 14.15

KISTA: 
On-to 11.45, 13.45, 15.45

RÅSUNDA: On-to 14.00

SERGEL: 
On-to 11.15, 13.30, 15.00

SICKLA: 
On-to 11.45, 14.00, 16.00

SÖDER: 
On-to 11.45, 13.50, 15.50

TÄBY: 
On-to 10.15, 12.30, 15.20

VÄLLINGBY: 
On-to 10.30, 12.50

Walking with
Dinosaurs - sv tal 3D 
(7 år)

SERGEL: 11.20

Winter´s Tale (11 år)
Drama, Colin Farrell,        
Jessica Brown Findlay
Speltid: 1 tim 58 min
HERON CITY: 18.45, 21.30

SERGEL: 18.15, 21.00

Återträffen (11 år)
Guldbaggebelönad!

KLARA: 
Ti 12.30, 15.45, 18.15 
On-to 15.45

SERGEL: 20.50

STURE: 12.30

SÖDER: 
13.00, 18.40, 20.45

Din biograf
För visningsdagar och 

tider se ovan 

Lidingö Centrum.
Kassan öppnar 12.30

Kungens kurva.
Kassan öppnar 10.30

Kista Galleria.
Kassan öppnar 11.00

Kulturhuset, Sergels Torg.
Kassan öppnar 30 minuter 

före varje föreställning

Sturegatan 18. 
Abbonerat

Kungsgatan 16. K.ö. 14.00

Kungsgatan 16.
Tillträde till lounge/bar 

45 min innan föreställning. 
Läsk och popcorn ingår. 

Inga rabatter gäller. 18 år

Råsundavägen 150.
Kassan öppnar 13.00

Kungsgatan 24.
Kassan öppnar 11.00

Hötorget. K.ö. 10.00

Sickla köpkvarter.
Kassan öppnar 11.00

Drottninggatan 82.
Filmvisning varje fre-sö!

Birger Jarlsgatan 41
Kassan öppnar 12.00

Medborgarplatsen             
– Folkungatrappan 2.
Kassan öppnar 10.30

Täby Centrum. 
K.ö. ti 10.00, on-to 09.45

Välj Södra garaget för 
parkering.

Vällingby Centrum.
Kassan öppnar 10.00

På Filmstaden Sergel, Filmstaden Kista, Filmstaden Täby och Grand Lidingö har du möjlighet att sitta extra bekvämt i våra 
breda och lutningsbara Plusstolar med extra benutrymme. På Filmstaden Täby kan du dessutom välja våra lyxiga VIP-fåtöljer. 
För en biografupplevelse utöver det vanliga kan du även boka plats i vår VIP-salong på Rigoletto. Läs mer på sf.se.

Köp/reservera biljett på sf.se eller direkt 
i mobilen via vår app eller mobil.sf.se

sf.se/barnvagnsbio

Ge bort ett presentkort

Läs mer på 
sf.se/presentkort

Den perfekta 
presenten
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Familj Familj Dagens namn:

Regler för minnestexter.

texterna får vara högst 2 000 teck-
en. de ska inledas med den avlidnes 
hemort, ålder och närmast anhöriga 
samt undertecknas med för- och 
efternamn. Mejla till familj@dn.se.

Familj Dagens datum Chef för familjeredaktionen:  Jan falk 
08-738 21 18, familj@dn.se

frågor om minnestexter: vardagar 10.30–12.00
annonser: familjeannonser@dn.se 08-738 13 65

den 25 februari 1978 inträffade ”anaris-
olyckan”. Åtta personer frös ihjäl under en 
snöstorm i Jämtlandsfjällen.

DN gratulerar.

Snickaren som vårdar kulturen

○○Det doftar ljuvligt i snickerifab
riken där Edvin Eklund visar be
sökarna runt bland alla maskiner, 
verktyg och travar med virke. I ett 
hörn står en samling spjälpallar i 
björk med furusits och väntar på 
att bli målade vita med linoljefärg. 
Så småningom ska pallarna säljas i 
Skansensbutiken.

På hyvelbänken ligger delar till 
det som ska bli en upphängnings
anordning för renskinn i samevis
tet. Edvin Eklund går runt på sin 
arbetsplats och han är mäkta stolt – 
både över själva arbetsplatsen och 
över att få vara en del av hantverks
traditionen.

Som ålderman är  han verkstadschef 
och ansvarig för att snickerifabri
ken är bemannad så gott som dagli
gen. Annars blir besökarna besvik
na och besökarna är många, ibland 
uppemot 600 per dag. Frågorna är 
inte riktigt lika många, men ändå.

–○Utländska turister ställer ofta 
frågor om Ikea, säger Edvin Eklund.

Han är klädd i tidstypiska arbets
kläder från Skansens klädkamma
re. Själva huset, som tidigare stått 
i Hultarp utanför Virserum, kom 
till Skansen från Småland 1991 och 
ska skildra 1920talet, både när det 
gäller verktyg, arbetsmetoder och 
produkter.

På en ställning hänger ett par 
hörselkåpor, knappast från 1920ta
let. Eller?

–○Nej, men de är bra att ha när 

maskinerna låter, urskuldar han 
sig.

Den förre åldermannen, Sören 
Rapp, gick i pension förra året och 
Edvin Eklund berättar engagerat om 
hur viktigt det är att all kunskap från 
tidigare åldermän dokumenteras.

–○Det är ett immateriellt kultur
arv som Skansen har i uppdrag att 
bevara, säger Edvin, som har en ge
digen utbildning. Han gick först två 
år på Grebbestads folkhögskola och 
därefter tre år på Carl Malmsten 
– Furniture Studies. Lägg därtill 
ett antal studieresor, bland annat 
till Japan, Finland, Danmark och 
 Nederländerna plus att han gjorde 
ett studieuppehåll på två terminer 
under Carl Malmstenåren för att 
prova lyckan som träslöjdslärare i 
Sätraskolan.

Det var nyttig praktik  för i dag kan 
han kombinera själva finsnickeriet 
med det pedagogiska. 

–○Det är roligare att få hålla på 
med trä än att enbart undervisa, 
samtidigt kände jag ett behov av 
mänsklig kontakt så det här passar 
mig perfekt, säger han och tar fram 

Edvin Eklund
Gratuleras till: Är ny 
ålderman i skansens 
snickerifabrik. i anställ-
ningskontraktet står 
det museipedagog med 
snickerikompetens.
Aktuell: fram till 2 
mars kan man se edvin 
eklunds gesällarbete, 
ett karamellskåp, men 
också examensar-
betet där han ger en 
provkarta på hur man 
sandbränner fanér på 
den pågående Carl 
Malmstenutställning-
en på Waldemarsudde.
Favoritträslag: björk
Bor: Lägenhet i bred-
äng, som han delar 
med en kompis och en 
katt
Familj: stor och fin
spelar gärna: Piano, 
gitarr, dragspel och 
fotboll
Äter helst: Vegetariskt
Dricker gärna: egen-
händigt tillverkad 
ginger ale. 

ett stycke animaliskt lim från bän
ken. Det luktar speciellt och detta 
lim är något som fascinerar många 
besökare. Både för formens skull 
och för den starka lukten.

För det är något visst med luk
ten – eller rättare sagt doften i ett 
snickeri.

–○Doften av nysågad furu är min 
definition av trä, säger Edvin Ek
lund. Han har många sorters trä  
i fabriken. Roligast tycker han na
turligtvis att det är att få arbeta med 
material som växt på Skansen.

Man behöver inte prata länge 
med denne unge ålderman för att 
konstatera att han är en god repre
sentant för sitt skrå.

–○Trä är världens bästa material 
att arbeta med, säger han lyriskt 
och förklarar i nästa andetag varför:

–○Det doftar helt fantastiskt och 
känns helt fantastiskt. Det är en un
derbar taktil känsla att arbeta med 
trä. Och dessutom överraskar det 
en ibland.
På gott eller ont?

–○Oftast på ont, men det är det 
som är kul, säger Edvin, som på frå
gan om favoritträslag säger att han 
borde svara ek med tanke på att han 
heter Eklund, men det gör han inte.

–○Jag funderar ofta på det och 
kommer alltid fram till björk av 
både ekologiska och ekonomiska 
skäl, men framför allt tilltalar det 
mig estetiskt. Jag tycker att det är in
tressant att kunna lyfta fram vanlig 
hederlig björk till något exklusivt.
Finns det något träslag du undviker 
att arbeta med?

Svaret kommer blixtsnabbt:
–○Regnskogsträ.

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

Ålderman låter gammalt, men det behöver inte vara så. Det 
är Edvin Eklund ett lysande exempel på. Han är trots sin 
ringa ålder (27 år) ny ålderman i Skansens snickerifabrik.

Det är en underbar 
taktil känsla att arbe-
ta med trä. Och dess-
utom överraskar det 
en ibland.

Dödsfall.

Axel 
 Gisslén
Förre kommunalrådet i Örebro, 
Axel Gisslén, har avlidit i en ålder av 
drygt 84 år. 

○○Han var född i Jämtland, blev 
skogsarbetare efter genomgången 
folkskola och tillhörde den arbe
tarungdom som av ekonomiska 
skäl inte kunde få vidare utbildning 
på den tiden. Senare bedrev han 
privatstudier på Hermods och gick 
på Socialinstitutet. Arbete inom 
socialtjänsten förde honom till 
Örebro, där han så småningom 
valdes till socialdemokratisk ord
förande i kommunstyrelsen och le
damot i partistyrelsen på nationell 
nivå. Han deltog aktivt i utform
ningen av den nya social politiken 
på 1970talet med uppdrag för 
socialdepartementet och Socialsty
relsen. Den hade ledstjärnor som 
förebyggande, frivillighet, jämlik
het, ickediskriminering, empati 
och integration, ideal som delvis 
eftersatts i dagens politik.

Axel Gisslén kunde  förena teori 
och praktik till en trovärdig ideo
logiskt baserad politik. När han ta
lade på partikongresserna lyssnade 
åhörarna extra i många knäckfrå
gor som IsraelPalestinakonflikten. 
Han sa att man bör begränsa po
litikers mandattid för att undvika 
maktfullkomlighet, men samtidigt 
acceptera att när de har makt 
kunna uträtta konkreta saker.  

Han var en av dem som gjorde 
mest efter kalla kriget för att ut
veckla ett förtroendefullt civilt sam
arbete mellan Sverige och Ryssland 
nedifrånupp – inte uppifrånned – 
på lokal nivå. Han gick i spetsen för 
ett samarbete mellan Örebro och 
Novgorod och tog initiativ till att där 
starta studiecirklar och en folkhög
skola och inspirera till bildandet av 
ett socialdemokratiskt parti. Han 
upplevde korruptionen och det 
utbredda alkoholmissbruket bland 
män och såg framför allt i kvinnors 
roll ett ryskt framtidshopp.

2000–2002 ledde jag  ett reger
ingsprojekt med placering i Luleå i 
syfte att intensifiera de svenska in
satserna, särskilt de nordsvenska , 
inom Barentssamarbetet. Jag sökte 
därför kontakt med Axel Gisslén. 
Han delade generöst med sig av 
sina erfarenheter, skrev en bilaga 
till vår regeringsrapport och med
verkade som mycket uppskattad 
talare vid våra två stora konferen
ser i Piteå och Luleå, den senare 
med utrikesminister Anna Lindh 
som huvudtalare.

Axel Gisslén gick den långa vä
gen och var en förebild inom den 
socialdemokratiska rörelsen av en 
sort som knappast längre existerar.
Gunnar Lassinantti

 foto: eva-Karin gyllenberg

Sigvard, Sivert

Grattis
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Peter Holmberg har avlidit i 
en ålder av 69 år. Hans när-
maste är sambon Eva Ham-
mar, dottern Mirre i äkten-
skapet med Heppi Holmberg 
och barnbarnet Ella. 

○○Peter växte upp vid 
Stureplan i Stockholm. På 
mödernet härstammade han 
från Käringön. Där har fa-
miljen haft sitt fritidsboende 
från Peters allra tidigaste 
barndom. 

Han var en sann  humanist 
med en stor kreativ förmåga. 
Idéerna flödade och de glada 
upptågen avlöste varandra. 
Han var dessutom en skicklig 

entreprenör. Redan som 
gymnasist fanns han med 
bland dem som organiserade 
Stockholmsstudenternas 
karneval. Vi är många som 
minns hur han satte sin prä-
gel på karnevalstidningen 
Bruxanvisningen 1965 och 
1967, där hans konstnärliga 
begåvning kom till sin rätt i 
collage och fyndiga texter. 

Peter Holmberg studerade 
socialpedagogik och film-
vetenskap vid Stockholms 
universitet och var ordföran-
de i studentkårens program-
utskott. Han gick på IHR och 
arbetade med film. Han job-
bade som reseledare, var 
produktchef för Club 33 och 

fortsatte inom Vingresor. 
Där var han en viktig länk 
när resebranschen genom-
gick en dynamisk fas.   

Från 1985 och under tjugo 
år framöver samarbetade han 
och sambon Eva Hammar 
som konferens- och video-
producenter i firman Holm-
berg & Hammar. Uppdragen 
var att hjälpa företagsledning-
arna i bland annat SAS och 
flera andra flygbolag, Statoil, 
Vattenfall och Luftfartsverket 
för att bara nämna några, 
att förmedla nya mål och stra-
tegier till alla anställda. Oftast 
genom konferenser eller 
Lärande händelser. Peters de-
vis var: Av en händelse lärde 

jag mig något. Han hittade 
på den ena pedagogiska idén 
efter den andra. Han kunde 
få uppemot tusen deltagare 
engagerade och delaktiga i 
konferensens innehåll med 
hjälp av interaktiva tekniker 
som han utvecklade i sin 
aldrig sinande kreativitet. 
Idéer som förhoppningsvis 
fortfarande används i konfe-
renssammanhang.

De tre senaste  vintrarna 
när Peters hälsa sviktade 
har han och Eva tillbringat 
i Nerja i södra Spanien, där 
Peters hjärta stannade.
För vänner och kolleger Lars Gunnar 

Erlandson 

Dödsfall.

Peter Holmberg

Margit Tell, Bromma, har 
avlidit 91 år gammal. Hennes 
närmaste är sonen Åke, barn-
barn och barnbarnsbarn.

○○Den höga åldern grundade 
hon nog i unga år genom ett 
stort intresse som utövare av 
gymnastik, tennis samt skid-
åkning vintertid. Speciellt 
skidåkning på längden i den 
norska fjällvärlden var något 
hon uppskattade.

Hon föddes i  Matteus för-
samling i Stockholm men 
med koppling till Furudal 
i Dalarna. Hon växte upp i 
Haga Norra i Solna där hon 
träffade sin man Lars. Som 
nygifta bosatte de sig på 
Söderlånggatan 10 (”lyckliga 

gatan”) i gamla Hagalund. I 
början av 70-talet flyttade de 
till ett eget hus i Bromma.

Margit kom tidigt in på sin 
yrkesbana som skrivbiträde/
kanslibiträde/sekreterare. 
Efter flickskolan gick hon 
nödvändiga utbildningar som 
kurser i kartritning, skrivma-
skin och stenografi. Hon hade 
anställningar vid Stockholms 
stads kyrkogårdsnämnd, 
AB Stockholms spårvägar, 
Statens industrikommission 
(Mentalsjukvårdsbered-
ningen), Kommunalförbun-
det för Stockholms stads 
och läns regionala frågor. I 
början på 70-talet kom hon 
till Stockholms läns landsting 
där hon avslutade sitt yrkes-
verksamma liv som mångårig 

sekreterare åt dåvarande 
landshövdingen Gunnar 
Helén. Ibland pratade hon 
om småkillarna hon träffade 
under åren i Landstingshuset 
vilka många i dag haft och har 
ledande uppdrag i stat, stad, 
kommun och landsting.

Kärleken till Stockholms 
skärgård och dess natur var 
stark, kontakterna inom 
Skärgårdsstiftelsen och även 
landstället på Vätö betydde 
mycket. Dessförinnan hyrde 
man olika sommarhus bl.a. 
på Ljusterö samt Karlsudd. 
Likaså låg Dalarna henne 
varmt om hjärtat. Länge 
hade man en äldre arvs-
fastighet i Furudal/Näset. 
Även utlandsresor hägrade. 
Italien, men framför allt Ma-

deira, var ställen hon med 
glädje återvände till.

Mina föräldrar var  otroligt 
fina och underbara med 
stort patos för ordning, reda 
och människokärlek. Något 
som också format mina egna 
värderingar. Mamma blev 
dock aldrig sig lik efter att 
hennes man och min far 
Lars Tell hastigt gick bort i 
november 2005.  

De sista åren bodde mam-
ma på Mälarbackens sjuk-
hem i Blackeberg där hon nu 
avled. Det känns alltid tungt 
att mista en förälder men 
jag vill minnas min mor med 
kärlek och som den hon var i 
sin glans dagar.
Åke Tell

Margit Tell

Till minne.

Alice Babs hade just fyllt 90 
år när Gud plockade upp 
henne i sin frökorg. En av 
Sveriges största sångfåglar 
hade gått ur tiden.

○○Alice och Nils Ivars barn 
satt på sängkanten när Alice 
tog sina sista tre andetag. 
Allt gick lugnt tillväga och 
bara den trygghet en familj 
kan ge fanns där. Alice 
kunde släppa taget.

En fin vänskap  till Alice växte 
fram redan under mina fem 
år som kyrkoherde på Costa 
del Sol i Spanien. 

Sedan länge kyrkvärd i en 
levande aktiv kyrka, Svenska 
kyrkan i utlandet, önskade 
hon mig välkommen som 
präst. 

Det var fascinerande hur 
Alice tillförde något som har 
med livsglädje att göra. Hen-
nes energi och ljus tecknade 
alltid omsorg och påhittig-
het. 

Vi for upp i bergen och bjöd 
in till gudstjänst under blom-
mande mandelträd – fixade 
en tv-gudstjänst vid en salin 
sjö med 10 000 flamingor i 
bakgrunden som altartavla – 
hittade vacker kyrka, El Angel 
där vi kunde bjuda in försam-
lingen till gudstjänst. 

Alice sjöng och hon 
älskade att leka med toner 
– och i sina improvisationer 
plockade hon in ljuset från 
bergen och tonerna från 
fågelsången. 

Himmelskt, och försam-
lingen på Costa del Sol stod 
på solstrålevakt när heders-
kyrkvärden Alice bjöd sång. 

När Alice dotter  Titti med sin 
Ehrling kom ned för att göra 
ett antal konserter slutade 
det med att en trio bildades 
när även Alice sjöng med 
under mandelträden och i 
Svenska kyrkan i Fuengirola.

Vänskapen mellan oss 
sträckte sig långt utanför 

Spaniens gränser. Varje som-
mar då hon och Nils Ivar var 
i Sverige sökte de sig ofta till 
hjärtat av Dalarna och trak-
terna kring Siljan. Även här 
fick vi möjlighet att utforska 
blommorna och marken och 
se fåglarna flyga över fjäll 
och sjö.

Sollerön fick vid några 
tillfällen mellan konserterna 
bjuda Alice och Nils Ivar vila. 
När Alice tillsammans med 
Titti och Ehrling så gjorde 
en bejublad konsert i Sol-
lerö kyrka 2003 – då fanns 
inte en enda plats kvar att 
uppbringa. 

I juli 2011 var det begrav-
ningsgudstjänst i Uppenba-
relsekyrkan, Saltsjöbaden 
– Nils Ivar Sjöblom, som då 
var nästan 92 år lämnade 
Alice i djup saknad. 

Under Alice sjukdomspe-
riod besökte jag henne och 
talade i telefon regelbundet 
med henne. Genom vår 
gemensamma tro kunde hon 

och jag fördjupa samtalet. 
Hon bar på himmelen inom 
sig och livet hade till och från 
öppnat sig så pass att det 
fanns en trygghet och viss-
het om att något var större.

När jag lämnar  över Alice i 
Guds hand har våren ljusat 
upp rummet runt kistan. 
Vi har sjungit psalmer och 
sånger, lyssnat på musik, 
bett böner och läst bibelord 
– och där någonstans går 
Alice på en ljusstråle öster ut 
– rakt mot den sol som ska 
gå upp med läkedom under 
sina vingar.

Utgångspunkt för grifte-
talet blev orden i den 84:e 
psaltarpsalmen:

När de går genom 
Bakaträdens dal blir den en 
flödande källa, höstregnet 
fyller den med välsignelse. 
De går genom port efter 
port, tills de möter Gud på 
Sion...
Bo Wallin, präst, Sollerön 

Alice Babs Sjöblom

Vår älskade Mor

Alice Babs
Sjöblom

* 26 januari 1924
� 11 februari 2014

har efter ett långt och
kärleksfullt liv somnat in

LILLEBA  LASSE  TITTI
med familjer

Släkt och vänner

Begravningen har ägt rum i
kretsen av de närmaste

Sollerö kyrka den 18 februari
Officiant Bo Wallin "Bosse präst"

Vi riktar ett varmt tack till
Bosse och Karin Wallin

samt Mirjam Claar
för alla vackra himmelska

toner är vi er evigt tacksamma

Tänk gärna på
ALICE BABS JAZZSTIPENDIUM
till förmån för unga jazzutövare

förvaltas av Kungliga
Musikaliska Akademien

Bankgiro: 5371-3160
Ange ALICE BABS STIFTELSE

Vår älskade 

Alice 
Wikland 

* 6 februari 1914  

har idag lämnat oss, släkt 
och vänner, i djupaste sorg 

och saknad. 

Karlstad 12 februari 2014 
EVA och GUNNAR 
Adam och Linda 

LARS och KERSTHY 
Emma 

Mamma, där Du är 
lyser alltid solen 

En Mor dör aldrig 

Begravningsakten äger rum i 
Uppståndelsens kapell Karlstad, 

fredagen den 14/3 kl 14.00. 
Efter akten inbjudes till 

minnesstund i Villa Rud. Svar 
om deltagande till Fonus 

tel 054-15 67 30 eller 
karlstad@fonus.se senast 12/3. 

Tänk gärna på VI-skogen, 
www.viskogen.se 

Min underbare make

”Lelle” Sjönell
* 11 juni 1949

har idag stilla insomnat

Vallentuna den 13 februari
2014

M O N A
Yvonne och Anette

Roland
Släkt och vänner

Min älskade från våra
ungdomsår

aldrig, aldrig mer Din hand
jag hålla får

Begravningen äger rum i
Danderyds kyrka onsdagen

den 12 mars kl 14.00. Vänligen
meddela deltagande till

efterföljande minnesstund senast
4 mars till IGNIS Danderyd via

www.ignis.se eller 08-755 16 00.
Istället för blommor tänk
gärna på Cancerfonden

tel. 020-59 59 59

Ragnar Mansén
* 20 oktober 1921
✝ 25 februari 2004

Älskade make, pappa
morfar och farfar

10 år av saknad

Astrid, barn och barnbarn
med familjer

DÖDA

Vår kära

Gunilla Zethzon
* 26 april 1945

har idag stilla insomnat 
djupt sörjd och saknad.

Tungelsta 
den 16 februari 2014

J A N

LENNART

MONICA och PELLE
Oscar  Albin

Släkt och vänner

Det finns en glädje 
större än sorgen - 
glädjen att minnas

Begravningen äger rum i
Hälleberga kyrka tisdagen den 11

mars kl. 13.00. Efter avskedet
inbjudes till minnesstund i

församlingshemmet. Svar om
deltagande till Nybro

Begravningsbyrå tel. 0481- 145
48 senast 7/3. Valfri klädsel,

gärna ljus. Tänk gärna på Läkare
Utan Gränser tel. 010-199 33 00 

eller bg. 900- 6032. 

Ett varmt tack till personalen på
ASIH Nynäshamn och

Handengeriatriken avd. 2 samt
till alla som stöttat med besök,

blommor och brev.

FAMILJEANNONSER

Dödsannonser och Bröllopsannonser 08-738 13 65, 
fax 08-738 13 52 eller familjeannonser@dn.se 
Övriga privatannonser 020-89 89 89 eller beställ direkt på dn.se/annonsera.

IN MEMORIAM

16
Anderssons

 PÅ
RT.S DNKO

SUCCÉ!
BESTÄLL IDAG  
DN E/ ET

1.495:- 
inkl  frakt

(ordinarie pris  1.695:-)

DN-LÅDAN

DN-lådan Lovisa från Flexbox klarar 
stora paket och står stark mot 
inbrottsförsök, regn och korrosion. 
Finns i färgerna svart, grafitgrå eller 
engelskt röd. En personlig skylt ingår 
i priset (värde 200 kr). 
Beställ i dag på

DN.se/dnkortet

Näsan är pappas men ögonen
mammas, undrar vems munnen är? 
Berätta om underverket i DN.
Sveriges största morgontidning.  
Ring 020-89 89 89 och boka din annons.
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Korsord Konstigt i korsorden? Ring Korsordsakuten på 0771-21 21 40!
För övriga frågor kontakta DN:s tävlingsredaktion: korsord@dn.se eller på telefon 08‑738 17 96, 
måndag–fredag mellan klockan 09.00 och 10.00. Lösningar och vinnare till dagens kryss 
publiceras lördag 15 mars. Lösningarna finns också på www.dagensnyheter.se.

Lös krysset och sms:a ordet som bildas av bokstäverna i de blå rutorna till nummer 724 44. Skriv KORSORD (mellanslag) SVARSORD, 
NAMN, ADRESS. Pris: eventuell trafikavgift. Senast 27 februariklockan 24.00 vill vi ha ditt svar. Tre vinnare får ett present kort  
värt 200 kronor på nätbokhandeln adlibris.com.

Eine Malmberg,� konstruktör 
Gunilla Hultström,� konstruktör

Sudoku.

1 7 9 3
5 3 7 1

3 4 7 5
5 3 4 7

4 2
8 2 7 9 6 1

8 7 2 1 3
4 7

1 6 5 9
© Bulls

4
2 4 9
5 7 8

8 4
1 4

1 7 5 2 8 9
5

6 7 9 2
2 8 1

© Bulls

Gårdagens lätta Gårdagens svåra
2 4 5 1 8 3 7 9 6
8 7 9 5 4 6 3 1 2
6 3 1 7 2 9 4 5 8
9 1 3 4 7 8 6 2 5
5 6 4 9 3 2 8 7 1
7 8 2 6 1 5 9 4 3
4 2 7 8 6 1 5 3 9
3 9 6 2 5 7 1 8 4
1 5 8 3 9 4 2 6 7

© Bulls

8 1 5 7 3 2 9 4 6
6 7 9 4 1 8 3 5 2
2 3 4 9 6 5 1 8 7
5 2 3 6 9 4 8 7 1
1 8 7 5 2 3 6 9 4
4 9 6 1 8 7 2 3 5
3 5 2 8 7 1 4 6 9
9 4 8 2 5 6 7 1 3
7 6 1 3 4 9 5 2 8

© Bulls

Varje våg‑ och lodrät rad, och varje block, ska innehålla siffrorna 
1–9. Varje siffra får finnas med en gång per rad och block.
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© Bulls

Gårdagens supersvåra
4 8 9 5 3 7 2 1 6
7 1 2 6 9 4 5 3 8
3 6 5 1 2 8 7 4 9
5 4 7 2 8 1 6 9 3
9 2 6 7 4 3 8 5 1
1 3 8 9 5 6 4 7 2
2 5 1 8 7 9 3 6 4
8 9 4 3 6 5 1 2 7
6 7 3 4 1 2 9 8 5

© Bulls

Röda kvarn.
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Gårdagens Ordoku

I denna ordlek har vi tagit en filmtitel (A) och gjort ett anagram 
på namnet. Till detta har vi sedan tagit en skådespelare, regissör 
eller annan person som har koppling till filmen och har gjort ett 
anagram även på denna (B). 
Försök nu att lista ut vilka namn som efterfrågas. Som ledtråd ger 
vi något som kan föra tankarna till A eller B.

A:Tjurens hindrAnde pOrT

B: MAj MAjslön

Ledtråd: Film baserad på en folksaga O
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Dagens bryderi. Svårighet

VåGräTT

 2. Kallas gamla skönheter

 6. Den tärande och pinande 
längtan

 8. Vändbar profet

 11. Vårda

 14. Kalenderstånd

 15. Klädsel

 16. Kan mål leda till

 18. Slutar i Mora

lOdräTT

 1. Passbitarna

 3. Oändlig tid

 4. Kan ha fiskprefix

 5. Hade den som längre tid 
uppehållit sig på viss plats

 7. For

 9. Plussa på

 10. Bildar bönder

 12. Råder personer emellan

 13. Hudton vid trötthet och 
förtvivlan

 17. Oönskat utsläpp
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Gårdagens bryderi
Dagens bryderi.� Svårighet

Vågrätt

 1. Typ av klyvbart glansigt 
material

 6. Vadarfågel

 9. Är gemensam angelägenhet

 10. Tidskrift med blandat inne-
håll

 11. Sådan vals finns

 12. Poet

 13. Allmänmänsklig föreställ-
ning

 15. Gott rykte

 16. Mottagning av fordran

 17. Uppgift

Lodrätt

 2. Belöning

 3. Darra på rösten

 4. Just nu

 5. Matt upplösning

 7. Tar emot ljudligt medde-
lande

 8. Stad vid Irländska sjön

 12. Finns till

 14. Ger provsvar
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torsdagens bryderi
Dagens bryderi.� Svårighet

Vågrätt

 6. Den skrämmande masken

 8. Förkortad förstärkning

 9. Gör inridande

 11. Junipojk

 13. Son till son

 16. Uråldriga

 19. Skördetidsfågel

 20. Den går på djupet i sin forsk-
ning

Lodrätt

 1. En vilde i almanackan

 2. Gammal panna

 3. Kubist som kan kallas nasse

 4. Paginera

 5. I stor skala, som förled

 7. Ärtväxt

 10. Har även präster predikat 
som

 12. Fjälla

 14. Kan vara falskt

 15. Tunt och smaklöst

 17. Klubbrik sport

 18. Finns i kulform
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gårdagens bryderiDagens bryderi.� Svårighet

Vågrätt

 6. Stoppar rymmare

 7. Den kan finnas i grytan

 10. I själva verket

 14. Tappar den som tappar  
tappar

Lodrätt

 1. Ibland tveksamt läge, kan 
man kanske läsa om här

 2. Kan dofta i kryddkvastar

 3. Ledningshinder

 4. Startade Fiat

 5. En av de fem stora, men inte 
den övre

 8. Med krav på perfektion

 9. Vi har sett att det åtmins-
tone finns fyra av brunt

 11. Gjorde Petrus bitterligen

 12. Den slår man med

 13. Kan grusas

Ko
ns

tr
uk

tö
r:

 L
ar

s K
um

lin
 • 

©
 B

on
ni

er
 K

or
so

rd

gårdagens bryderi
Dagens bryderi.� Svårighet

Vågrätt

 2. Saknar pipor

 6. De får loppor att hoppa

 8. Gör moln ibland

 11. Återkommer i trädform

 14. Angrepp

 15. Japanstad

 16. Det satt somliga på tidigare

 18. Var Butter bland de sju

Lodrätt

 1. Ihop med Pollux

 3. Finns för gång

 4. Talltita

 5. Bärs i by

 7. Kalevala

 9. Mickey, amerikansk skåde-
spelare

 10. Mansfigur som kolonn

 12. Ofruktbar

 13. Rutiga uppehåll

 17. Danskö
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gårdagens bryderi
Dagens bryderi.� Svårighet

Vågrätt 1. Kan man vara i sitt 6. Är skriven av poet 9. Material för gammal telefon 10. Färglös vätska med obehag-lig lukt 11. Muskulös idrottare 12. Håller testarna på plats 13. Inte flyktig precis 15. Republik vid afrikanska Atlantkusten 16. Sägs naturen i Småland vara

 17. Har grannarna Benin och GhanaLodrätt 2. Samlingsplats 3. Lockar många besökare 4. Firas i maj 5. Pyssel inför grillningen 7. Det bästa av de bästa 8. Lagstadgad skyldighet för fordon 12. Är bara femtio procent 14. Parallellt redskap för atlet

Konstru
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torsdagens bryderiDagens bryderi.� Svårighet

Vågrätt 6. Inkluderar lommen och dånen 8. Prickar på arm 9. Syns inte i statistik 11. Kan yxskaft vara 13. Kaffeblask 16. Den är en sorts baktanke 19. Omkramat träd 20. Sådana undviker utslags-givande miljöerLodrätt 1. Litterär insekt

 2. Syskonpojke 3. Tar man kallt 4. Äldre prefix till kammare 5. Bör avnjutas denna månad 7. Växt som gångart 10. Drömunderlag 12. Sägs när dagen sakta startas 14. Den andra av Freuds faser 15. Love på plan 17. Röra 18. Fest eller bud i vira

Konstruktör: Gunill
a Hultström • © Bon

nier Korsord

gårdagens bryderiDagens bryderi.� Svårighet
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Torsdagskrysset.�  7 Svårighet

LITEN IORDEN upp-sLaguT-kOmsTOmsLag DaNs mED BaND sTORa kÄRL sakNaR BYsT 

samLaspÅ pLaN Bak-gRuNDFÖRO-LÄmpaRmaT-mÄRkE

sÄTTER sIg pÅ TvÄREN 

sTOppaD pRO-DukT

spOT-Tas I  I IDIOm 

ORIgI-NaLmE-TaFOR

LEvER I cELLER

vILLE maN sLOpa I REFORmÄR INTE ENFaLDIgT

ÖvER-FÖRaI vIssT TÅg 

uppRORs-maNsIgNaL-mOT-TagaRE

DRaR majORI-TETEN 

ÄR aLL-TID EN BÖRjaN 

gÄLLERTILLs vIDaRE 

HÄmTas FRÅN BaNkHÅLLER IHOp

kNÄpp-ER maN mEDkumpaNDRÖjs-mÅL

svÄ-vaNDE

uTaN mIssTÄNk-samHETsvaLBaRD 

maskHÅLvÄRDE FÖR spIs 

gER EkO

HaR OmBuDImma-NENT

HaR vaR-ENDa ENHaR DET BORT-TagNa 

vÄNTaR mOTTa-gaREN pÅkIppa gjORD FÖR aTT skjuTas mED skOTT BEsTRaF-FaDuTFYLL-NaD I TaL

vÄgER skOTTE

FÖR-kORTaD gRupp

DEN kOmmER sIsT TILL BORDETI vÄRmaRE

maga-sIN

RappaR-RINg

I kYkLa-DERNamER ÄN sÄLLsYNT 

samLa-DE FOLk pÅ scEN

musIk-FORmFRÅN massOR pÅ aRENa

sTÖDgamLaLÄNDER

HaR ÄNDLÄgEsTOck-DELaR

BaLE sÄTTs kaLLT

DÖDLIgDOs 

ÄR OcksÅ BRa

kLack-YTTRINg

mIssION

BEHOvs-aNpassaT ÖvERLÄm-NaNDE I NaTuRgas

ÄR pÅ TuR 

Konstruktör: Eva O
hlin Särman • Foto:
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Måndagskrysset.�  8 Svårighet

stor-slagen fram-gångdu och jag

rum på järn-vägs-station

mammaslutom-gång i sport

… con carneskin-net

äldre uggla

lång-sträckt sänka

gör man onödiga faror

slank

hon-hund

osan-ningundrar letande

nöjes-park

inget att skämta om

… mygg och svälja kameler

huvud-stad i öster-rike

finns till

är de utsövdagod-trogna

sjung-er inga killar i

smidigsaknar rygg-stöd

känt varuhusgröna på träd

köps drin-kar i

del av pjäs

kan täcka Bords-skiva

liknar hår-nåls-kurva

tjutajämn-gammalt syskon

vissa gånger

gemyt-lig

ramlar tungt

vägBära med möda

han rapace

skynda fram

gose-djurutför

skyfallsensu-alism

pacino på film

fest-fixare

slarvig Bror

får teet i kannan

osynlig växtdel

vatten-drag

vass på tassgreppa

minska smärta

gör man i kar och sjö

gör frusen med tän-derna

chefs-titel

drill-ande fågel

svår-tuggadeskörde-redskap

ägg-format

det är flintenväxte zla-tan upp i

pålägg som hyvlas

karl eller häst-hår

de som kapitu-lerar … upp

strömläser du nu

som dom

genastfresta-de eva

höll låda

talas i köpen-hamn

Blev lottlös

Konstru
ktör: Bi

rgitta R
ydholm
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För sex år sedan  den 17 februari förklarades Kosovo självständigt från Serbien.

   w
 t r i u m f
v i  e  y l a
 v ä n t s a l
m o r  v i g
 l  p i g g a   k
f i n a l  d r å s a r
  a l l v a r  k l o   t
c h i l i  g a t a  s e g a
 u v  n k  n a l l e  e l
 d a l g å n g  l i n d r a
 e  ö  n  ö s r e g n  d
u n d v i k e r  a  å  d e
  a  b a r  b r o r s a
 s m a l  o l a  v d  n u
t i k  a k t  d r a  o s t
 l ö g n  i l a  l ä r k a
v a r  d u k  r o t  m a n

e s s e  e   m
 t  v e r s r a d
b a k e l i t  r
 r  n i k o t i n
a t l e t  p  n
 p  m  s p r e j
d u r a b e l  r
 n  n a m i b i a
s k o g r i k  n
 t   r  t o g o

1  2 3   4  5

6  7

8 9  10   11 12  13

14     15

16      17

18

Tisdagskrysset.�  8 Svårighet

lokfö-
rare 
med 

flera

enfor-migt tröttsam
knallar

orsa-
kar 

stänk

repti-
ler

grogg-
virke

är nog 
hemlig

sätta 
sam-
man

handla
är upp-
rymd

vass 
med 
öga

orädda

äts 
kanske 

lax

besvär
en gär-
destad

äta 
ljud-
ligt

bara 
som det 
syntes

till-
stod

håller 
kanske 
vand-
rare

gräs på 
got-

ländskt 
tak

fågel 
med 

långa 
ben

popgrupp och mans-namn

kanske 
runt 

foton
halvöar
öbor på 
keltisk 

ö

spansk 
flod

@

hälso-
anstalt

till-
talsord

giftig 
gas i 

bygge
handbok

inte 
som 
nytt

minska 
till 

hälf-
ten

blev be-
kymrad

kropps-ligt färgämne
genar

kan 
kämpar 

sam-
man

kvinno-
plagg

pur

kan ses efter traktor
solosång

skift-
ning
bärs

liten 
farkost

sjunga talande
första riksdag hölls här

före 
för för

mitt i 
hjul

ses i flaska
läses nog-grant

allmän 
titel

firar 
med 
ger-
hard

rest

för-
bund

blodsu-
gare

huvud-
produkt

hal 
bana

mytisk havsfru
kan man in på maten

nutid

ger vila
same-
djuret

faller
 vid 

regn

direkt

blir 
kanske 
fläsk

tillaga
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OS i Sotji pågår nu som bäst och 
en av grenarna är backhopp-
ning. Denna bild visar  norska 
Magnus Krog från ett annat 
tillfälle i februari förra året.
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Onsdagskrysset.�  8 Svårighet

fart-
fylld

repres-
salier

slunga

konst-
sam-
ling

hålla 
stånd

tribu-
nal-
stad

fälla i 
skogen

bebis-
maten
mål i 
mun

defekta

sak som 
står i 

ljusan 
låga

ses 
före

xvi

styrel-
semed-
lemmen

höghet

är tyst 
som en 

katt

rödfärga 
medelst 

värmning

sommar-
nöje
det 

ingås

två

går ut 
med

obser-
vatör

nämna
jämnt 
skägg

han 
lämnade 
spår ef-
ter sig

täcks 
av polis
fläck-

fri

lämnas 
ensam-
vargar

90 
grader
tvättar

är 
svarta 
lönen

pappret

kubtyp
den 

gamle

sänder 
ekot
för-

hårdnad

nerman
ägg-

klocka

utför 
hand-
grip-
ligen

på påve-
skult

märka 
för 

livet
&

jakt-
turen

stoppas i 
kundvagn

iowa
köks-
dos

röda 
och vita 
roten

simsätt
kan man 

få på 
annat

jens-
sen med 
happy-
land

herren

snabel-
a

skära

fält i 
sängen

fina 
kvällar

laga i 
panna

pendel-
båt

hög
viss ko-
mamma

repub-
liken 
kina

buskage
bör 

munsbit 
vara

anis-
dryck

bedrö-
velser

juvenil

den för-
lösande 

måna-
den

prins 
som 
är på 

tapeten

grabb-
ar
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Laleh spelar på Hovet 
i Stockholm på fredag.  
Hon är aktuell med 
senaste  albumet  
”Colors”.
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Torsdagskrysset.�  8 Svårighet

kommer 
inifrån

camelot

är vissa 
rovor

politisk 
resa?

kan 
jämfö-
relse
gjorde 

norrman
byta 

dräkt

lever 
på lån
undvek 

kulorna

hamlets 
kranium
tar den 

som går

får stå 
för 

poängen
viking i 
rutor

snygg 
entré?
grönt 

instru-
ment?

påmin-
ner om 
skiva

liknar 
blåbär

slog upp-
skattad

fick 
offer-
rollen

för stöt

har nog 
inte alla 
hästar 
hemma

ses som 
frö
gör 

lugnt 
lugnare

de kunde 
inte stå 
emot ro-

marna

nöt-
rörelse?
luftfart 

från 
polen

är me-
ningen

i vått och 
torrt

rejäla 
smällar

är fängs-
lande

testade 
fjäril
bistod 

med tråd

kastar 
in hand-

duken
prat

stoppad 
del

på plan

stop som 
velar
unnar 

inte

origami-
parasit
blanda 

bort 
korten

tar den 
som 
vill 

långt

man som 
rörde 
på sig

med frid

ansågs 
lytt

bildar 
par

skugga-
de skuld
får väl 
hjälte

fråga
hyser 
många 
ukrai-
nare

liten 
cruise
brukar 
vaken

är  
fördel 

till

ökänd 
ost

djur i 
halsen

nekande
badade 
shake-

speare i?

för-
knippas 

med 
läckor

hade eg-
en värld

reste 
jorden 

runt

bär bud
saknar 
ej mot-
stycke

har 
humör i 
dalen
under 

kuverten

ses ej 
vred

man som 
reser
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Måndagskrysset.�  9 Svårighet
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Varför inte börja 
sportlovsveckan med 
en familjevisning på 
Stadshuset i vår kära 
huvudstad!
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Tisdagskrysset.  9 Svårighet
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Passa på att ladda med 
lite näringstillskott på 
grapefruktens dag. 
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5.29 P1-morgon. 
5.30 Ekonyheter. 
5.35 Ring P1. 
5.45 Morgonandakt. Med 
Kent Wisti, universitetspräst i 
Malmö. 
5.55–5.59 Sjöväder. 
5.59–9.30 P1-morgon. Med 
Katherine Zimmerman. 
6.00–6.15 Morgoneko. 
6.30 Ekonyheter. 
6.32 Ekonomieko. 
6.34–6.39 Nyheter från 
Vetenskapsradion. 
6.50 Tankar för dagen. Med 
Inga-Lina Lindqvist, författa-
re och litteraturkritiker. Även 
i kväll. 
6.55 Landväder. 
7.00–7.18 Morgoneko. 
7.30 Ekonyheter. 
7.32 Ekonomieko. 
7.36–7.39 Nyheter från 
Vetenskapsradion. 
7.46 Kulturnytt. 
7.55 Land- och sjöväder. 
8.00–8.15 Morgoneko. 
8.30 Ekonyheter. 
8.32 Ekonomieko. 
8.36–8.41 Nyheter från 
Vetenskapsradion. 
8.54 Kulturnytt. 
9.00–9.14 Morgoneko. 
9.30 Ring P1. I dag svarar 
Emmy Rasper i Göteborg. 
Även i kortversion kl. 20.35 
och i morgon kl. 05.35. 
10.00–10.03 Ekonyheter. 
10.03 Kropp & själ. Med Ulri-
ca Hjalmarsson Neideman. 
Även 26/2 och 1/3. 
10.55 Radiofynd: Systembe-
sök med motbok 1953. Ett 
program från SR Minnen. 
Även 26/2. 
11.00–11.03 Ekonyheter. 
11.03 Tendens Samtalet: 
Med knuten näve mitt i ljuset. 
Vid gymnasieskolan Spyken i 
Lund har sedan 1990-talet 
många hundra unga tjejer 
utbildats i feministiskt själv-
försvar. Pådrivande har Inge-
gärd Rösler Rosenberg varit, 
lärare i religion och svenska. 
Även kl. 20.03 och i morgon 
kl. 23.30. 
11.35 Radioföljetongen: 
438 dagar, del 29 av 35. Av 
Martin Schibbye och Johan 
Persson. Uppläsare: Martin 
Schibbye och Martin Wall-
ström. Även i kväll. 
12.00 Tolvslaget med 
dagens dikt. 
12.05–12.07 Ekonyheter. 

12.07 Meddelandetid. 
12.10 Vetandets värld. Även 
i kväll. 
12.30 Luncheko. Med eko-
nomi och sport. 
12.55 Land- och sjöväder. 
13.00 Ekonyheter. 
13.05 Kulturnytt. 
13.20 Obs. Även kl. 20.45. 
13.35 Vetenskapsradion 
språket. Med Emmy Rasper. 
Även 26/2 och 2/3. 
14.00–14.03 Ekonyheter. 
14.03 Kritiken. Med Anneli 
Dufva. Även 26/2. 
14.50 Kulturnytt. 
15.00 Ekonyheter. 
15.03 Radiosporten. 
15.04 Nordegren och Tore-
hammar i P1. Även kl. 01.02. 
15.45 Dagens eko. 
15.55 Sjöväder. 
16.00–17.45 Studio ett. 
Direktsänt aktuellt magasin. 
16.45–17.00 Dagens eko. 
17.45 Dagens eko. 
18.00 Ekonomieko. 
18.07 Kulturnytt. Även i kväll. 
18.15 Kulturdokumentären: 
I Klara Kristalovas ateljé. Det 
är figurerna i glaserad kera-
mik de flesta förknippar med 
skulptören Klara Kristalova. 
De är i rörelse, växer, spräng-
er sina ramar, förvandlas till 
något annat. Hennes verk har 
rönt stort intresse på museer 
och gallerier världen över och 
just nu kan man se en utställ-
ning med henne på Bror 
Hjorts Hus i Uppsala. Repris 
från i går. 
19.00 Ekonyheter. 
19.03 Vetenskapsradion 
Forum: Kriminella karriärer 
förr och nu. Kriminologen 
Christoffer Carlsson och his-
torikern Annika Sandén är på 
utställningen Skuggsidan på 
Stadsmuseet i Stockholm för 
att samtala om brottslingars 

liv förr och nu. Med Urban 
Björstadius. Repris från igår. 
Även på lördag kl. 18.15. 
19.35 Radioföljetongen: 
438 dagar, del 29 av 35. Av 
Martin Schibbye och Johan 
Persson. Uppläsare: Martin 
Schibbye och Martin Wall-
ström. Repris från i förmid-
dags. 
20.00–20.03 Ekonyheter. 
20.03 Tendens Samtalet: 
Med knuten näve mitt i ljuset. 
Vid gymnasieskolan Spyken i 
Lund har sedan 1990-talet 
många hundra unga tjejer 
utbildats i feministiskt själv-
försvar. Med Lars Mogensen. 
Repris från kl. 11.03. Även i 
morgon kl. 23.30. 
20.35 Ring P1. Repris från i 
morse. Även 26/2. 
20.45 Obs. Repris från kl. 
13.20. 
21.00–21.03 Ekonyheter. 
21.03 UR Skolministeriet. 
Landets enda radioprogram 
om skolan. Vi belyser, gran-
skar och diskuterar aktuella 
skolfrågor. 
21.37 Kulturnytt. Repris från 
tidigare i kväll. 
21.45 Tankar för dagen. Med 
Inga-Lina Lindqvist, författa-
re och litteraturkritiker. 
Repris från i morse. 
21.50 Land- och sjöväder. 
22.00 Ekonyheter. 
22.10 Radiosporten. 
22.12 Studio ett. Repris från 
i eftermiddags. 
22.55 Dagens dikt. Repris 
från i eftermiddags. 
23.00–23.07 Ekonyheter. 
23.07 Vetandets värld. 
Repris från i eftermiddags. 
23.30 Tendens: Var kommer 
rädslan ifrån? Nästan var fjär-
de kvinna känner sig otrygg 
när hon är ute ensam på kväl-
len. Men statistiskt sätt är 
risken för att vi ska råka ut för 
något på en offentlig plats 
väldigt liten. Så, var kommer 
rädslan ifrån? Reportern 
Sukran Kavak är på jakt efter 
orsaken till sin rädsla. Repris 
från i går. 
0.00 Ekonyheter. 
0.02 Stil: Powerpar - dubbelt 
så framgångsrika som andra. 
Med Susanne Ljung. Repris 
från i fredags. 
1.00–1.02 Ekonyheter. 
1.02–1.42 Nordegren och 
Torehammar i P1. 

SR P 2 STHLM

6.00 P2 klassiskt. 
6.50–10.00 Klassisk mor-
gon. Önska musik: 0470-
374 82. Med Pernilla Eskils-
dotter, Martin Ekeholm. 
8.00–8.02 Ekonyheter. 
8.54 Kulturnytt. 
9.00–9.02 Ekonyheter. 
10.00 Ekonyheter. 
10.03 Klassisk förmiddag. 1. 
Antonio Vivaldi: Concerto 
grosso h-moll Ryom 580. 
Skotska ensemblen. Dirigent: 
Jonathan Morton. 2. Pauline 
Viardot-García: Sex stycken 
för violin och piano spelas av 
Karin Hendel och Ewa Wary-
kiewicz. Zuk 324. 3. Kurt 
Atterberg: Symfoni nr 1 
h-moll. Hessiska radions 
symfoniorkester, Frankfurt 
am Main. Dirigent: Ari Rasilai-
nen. CPO 999 639-2. 4. 
Emmanuel Chabrier: Pitto-
reska stycken. Alexandre 
Tharaud, piano. Arion ARN 
368722. 5. Alexander Boro-
din: Stråkkvintett f-moll. 
Kociankvartetten. Praga PRD 
DSD 250 222. 6. Giovanni 
Battista Pergolesi: Dixit 
Dominus. Schweiziska radi-
ons kör. I barocchisti. Diri-
gent: Diego Fasolis. Från 
schweiziska radion. Med 
Erika Libeck Lindahl. 
13.00 Söndagsmorgon i P2. 
Med Per Feltzin. 
15.56 P2 klassiskt. 
17.00–19.00 P2 på hemväg. 
18.07–18.15 Kulturnytt. 
19.00 Ekonyheter. 
19.03 P2 Live: Folk & Jazz. 
1. Olov Johansson, nyckel-
harpa och Catriona McCay, 
harpa. Konsert 15/11 2013, 
World mix, Växjö. 2. Ethno, 
ungdomsorkester med med-
lemmar från hela världen. Del 

1 av konsert 4/7 2013, Fol-
kets park, Rättvik. 3. Fire! 
Orchestra. Konsert 12/1, 
Jazzklubb Fasching, Stock-
holm. Presentation: Marie 
Vesterholm 
22.00 Musik mot midnatt. 1. 
Joseph Haydn: Trumpetkon-
sert Ess-dur. Solist: Tine 
Thing Helseth. Sveriges 
Radios Symfoniorkester. Diri-
gent: Cornelius Meister. Kon-
sert 2011, Berwaldhallen. 2. 
Witold Lutoslawski: Partita 
för violin och piano spelas av 
Vilde Frang och Michail Lifits. 
3. Paul Taffanel: Blåskvin-
tett. Ensemble pentaTon. 
Från schweiziska radion. 4. 
Anders Nilsson: Symfoni nr 2, 
”Symfoniska danser” 
(2001). Kungliga filharmo-
nikerna, Stockholm. Dirigent: 
Petter Sundkvist. Konsert 
2008, Stockholms konsert-
hus. 5. Max Reger: Introduk-
tion, passacaglia och fuga. 
Christian Schöner, orgel. Från 
schweiziska radion. 6. 
Johann Sebastian Bach: Sin-
fonia ur kantat nr 156, ”Ich 
steh mit einem Fuss im 
Grabe”. Lettiska national-
symfonin. Dirigent: Karel 
Mark Chichon. Från lettiska 
radion. Med L-G Alsenius. 
0.00–6.00 Notturno. 

SR P 3

6.05 P3 musik. 
6.30 Morgonpasset. 
10.02 P3 med Sofie Nustad. 
11.02 Knyckare i P3. 
12.03 P3 med Sofie Nustad. 
13.01 P3 nyheter med Ema-
nuel Karlsten. 
14.01 PP3. 
16.06 Tankesmedjan. 
17.06 Alfabetet i P3. 
18.03 Verkligheten i P3. 

18.30 Musikguiden i P3. Med 
Tina Mehrafzoon. 
19.30 Musikguiden i P3: Hit-
fabriken. 
20.06 Musikguiden i P3. Med 
Tina Mehrafzoon. 
20.30 Musikguiden i P3 med 
gästredaktör State Of Drama. 
21.30 En kärleksattack på 
svensk hiphop med Ametist. 
23.07 Ligga med P3. Pro-
grammet som handlar om sex 
och relationer. Med Hanna 
Schedin. 
0.02 Vaken. Med Henrik och 
Ami. 

SR P 4 STHLM

5.59 P4 Radio Stockholm. 
9.34 P4 Radio Stockholm. 
Med Pär Fontander. 
9.50 De grå jättarnas fasa. 
13.05 P4 extra. 
14.57 Kulturnytt i P4. 
14.59 P4 Radio Stockholm. 
Med Fredrik Eliasson. 
16.45 Dagens eko. 
17.40 Kulturnytt i P4. 
17.45 Barnradion: Kommis-
sarie Tax av Elsie Petrén. Del 
2. Konstkuppen. Finns det 
flera konstjuvar? Och vem är 
det som har gjort inbrott på 
Konstmuséet? Kommissarie 
Tax måste använda all sin list 
till att klura ut fallet. 
18.00 Klartext: Nyheter på 
lätt svenska. 
18.11 Sisuradio. 
18.15 Sisu-uutiset. 
19.03 Sportextra. Med fot-
boll, Champions League och 
svenska hockeyligan. Med 
Kenneth Range, Joel Snickars. 
21.40 Karlavagnen. Lasse 
Kronér tar er med mot mid-
natt. Telefon: 099-110 90. 
23.07 Rapport från fotboll, 
Champions League. 
0.02 Vaken. 

SR P 1

TV 4 FILM

11.40 Elizabethtown. Komedi från 2005.  
14.05 Vanilla sky. Dramathriller från 2001 
med Tom Cruise.  16.50 Jönssonligan och 
Dynamit-Harry. Svensk-dansk komedi 
från 1982 med Gösta Ekman.  18.55 Livet 
från den andra sidan. Komedi från 2008 
med Ricky Gervais.  21.00 Long kiss good-
night. Action från 1996 med Geena Davis.  
23.25 Moonraker. Brittisk action från 
1979.  2.00 Tic tac. Svensk thriller från 
1997.  3.55 Oskyldigt misstänkt. Thriller från 
1991.  5.50–8.00 Den inre kretsen. Drama 
från 1993.  

C MORE FIRST

7.45 Dolphin tale. 9.40 Cirque du soleil: 
Worlds away. 11.15 I am. 12.35 Caesar måste 
dö. 13.50 Extremt högt och otroligt nära. 
Drama från 2011. 16.00 Tintins äventyr. Ani-
merat äventyr från 2011. 17.45 Seeking a 
friend for the end of the world. Drama från 
2012. 19.25 Små citroner gula. Svensk 
dramakomedi från 2013. 21.00 Under-
ground: The Julian Assange story. Australiskt 
drama från 2012. 22.35 Lake Placid: The final 
chapter. Rysare från 2012. 0.05 Flying mon-
keys. Rysare från 2013. 2.00 Broken. Brittiskt 
drama från 2012. 3.35 Hanna. Kriminaldrama 
från 2010. 5.25–6.50 Lola Versus.  

C MORE HITS

7.45 Albert Nobbs. Brittiskt drama från 
2011.  9.35 A night at the Roxbury. Komedi 
från 1999.  11.00 I spel och kärlek. Roman-
tisk komedi från 2008.  12.50 Hollywood-
land. Kriminaldrama från 2006.  14.55 Walk 
the line. Drama från 2005.  17.10 Mike 
Tyson: Undisputed truth. 18.35 Kickoffen. 
Komedi från 2011 med Ed Helms.  20.00 
Hitchcock. Drama från 2012 med Anthony 
Hopkins.  21.40 Prometheus. Action från 
2012 med Noomi Rapace.  0.00 Deviance 2. 
Erotik från 2011.  2.20–4.00 The butterfly. 
Italiensk erotik från 2009.  

SF-KANALEN

7.05 Emil och griseknoen. 8.45 Gåvan. 10.25 
Två killar och en tjej. Svensk komedi från 
1983. 12.15 Kocken. Svenskt drama från 
2005. 14.10 Under solen. Svenskt drama 
från 1998. 16.25 Klippet. Svenskt drama från 
1982. 18.00 Vingar av glas. Svenskt drama 
från 2000. 20.00 Tusen gånger starkare. 
Svenskt drama från 2010. 21.30 Sju miljonä-
rer. Svensk komedi från 2006. 23.05 Vita 
lögner. Svenskt drama från 1995. 1.00 Sjön. 
Svensk thriller från 1999. 2.35 Kallt byte. 
Norsk rysare från 2006. 4.10 Störst av allt. 
Svenskt drama från 2005. 5.50–7.30 Långa 
flacka bollar. Norsk komedi från 2006. 

VIASAT FILM CLASSIC

8.00 Vem satte dit Roger Rabbit? 10.00 A 
doll’s house. Brittiskt drama från 1973 med 
Claire Bloom.  12.00 Robinson Crusoe. Mexi-
kanskt äventyr från 1954 med Dan O’Herlihy, 
Jaime Fernández.  14.00 Far from heaven. 
Drama från 2002 med Julianne Moore, Dennis
Quaid.  16.00 Mannen utan ansikte. Drama 
från 1993 med Mel Gibson, Nick Stahl.  18.00 
Hollywood ending. Komedi från 2002 med 
Woody Allen, Téa Leoni.  20.00 Paris, Texas. 
Drama från 1984 med Harry Dean Stanton, 
Nastassja Kinski.  22.20–0.00 Sólo con tu 
pareja. Mexikansk komedi från 1991 med 
Daniel Giménez Cacho, Claudia Ramírez.  

C MORE EMOTION

7.25 28 hotel rooms. 8.45 Djävulens advo-
kat. 11.00 Om ödet får bestämma. Komedi 
från 2001.  12.30 Chocolat. Brittisk-ameri-
kanskt romantiskt drama från 2000.  14.30 
New year’s eve. Romantisk komedi från 2011.  
16.30 Jesus Christ Superstar: Live arena tour. 
Brittiskt drama från 2012.  18.10 The chan-
ge-up. Komedi från 2011 med Leslie Mann.  
20.00 This means war. Action från 2012 med 
Reese Witherspoon.  21.35 Vi måste prata om 
Kevin. Drama från 2011 med Tilda Swinton.  
23.25 Lay the favorite. Komedi från 2012.  
1.00 90 minuter. 2.30 Trainspotting. 4.05 
Mystery. 5.40–7.15 Små citroner gula. 

TCM

6.00 Jätten. Drama från 1956.  9.20 Kano-
nerna vid Calais. Komedi från 1961.  10.50 
Jagad av agenter. Komedi från 1963.  13.05 
De unga kannibalerna. Drama från 1960.  
15.00 Katt på hett plåttak. Drama från 1958.  
16.50 Ocean’s eleven. Kriminaldrama från 
1960.  19.25 Vem blir nästa offer, Marlowe? 
Kriminaldrama från 1969 med James Garner.  
21.00 Feber i blodet. Drama från 1961 med 
Natalie Wood.  23.05 Les Girls. Musikal från 
1957.  1.00 Feber i blodet. Drama från 1961.  
3.10–6.00 Penelope – min tjuvaktiga fru. Kri-
minaldrama från 1966.  

VIASAT FILM NORDIC

7.00 Kärlek vid första hick. Dansk komedi 
från 1999.  9.00 Mannen som slutade röka. 
Svensk komedi från 1972.  11.00 Elling, 
älska mig i morgon. Norsk komedi från 2006.  
13.00 Den rette ånd. Dansk komedi från 
2005.  15.00 Mannen som slutade röka. 
Svensk komedi från 1972.  17.00 Utbrytar-
konungen. Finsk-svensk dramakomedi från 
2002.  19.00 Den rette ånd. Dansk komedi 
från 2005 med Sofie Gråbøl.  21.00 Firma-
festen. Svensk komedi från 1972 med Lauritz 
Falk.  23.00–1.00 Hush. Finsk thriller från 
2012.  5.00–7.00 Den siste revejakta. 
Norskt drama från 2008.  

C MORE ACTION

6.40 30 minutes or less.  8.05 Blues brothers. 
Komedi från 1980.  10.20 Retribution. Thriller 
från 2012.  11.50 Flight. Drama från 2012.  
14.05 After the sunset. Drama från 2004.  
15.40 Johnny English reborn. Brittisk även-
tyrskomedi från 2011.  17.20 Dark tide. Drama 
från 2012.  19.10 Guldkompassen. Äventyr 
från 2007 med Nicole Kidman.  21.00 Rovdju-
ret. Action från 1987 med Arnold Schwarzen-
egger.  22.45 Safe house. Thriller från 2012 
med Denzel Washington.  0.35 Wanton dreams. 
Erotik från 2010.  2.30 The warriors – krigarna. 
Action från 1979.  4.05–5.53 Road north. 
Finsk dramakomedi från 2012.  

SHOWTIME

6.20 Speeders fight back. 7.00 Desolation 
canyon. 8.20–10.00 Hustle. 13.00 McBride: 
The Chameleon murder. 14.30 Eagleheart. 
14.50 Earthbound. 16.25 Open water. Thril-
ler från 2003.  17.45 Muggers. Australisk 
komedi från 2000 med Jason Barry.  19.30 
McBride: It’s murder, madame. Kriminaldrama 
från 2005.  21.00 Executive target. Action 
från 1997 med Michael Madsen.  22.35 Never 
die alone. Action från 2004 med David 
Arquette.  0.00 Executive target. Action från 
1997.  1.30 Never die alone.  2.55 Long 
weekend. 4.20 King Solomons mines. 5.45–
6.15 Speeders fight back. 

VIASAT FILM ACTION

6.00 The darkest hour. Science fiction från 
2011.  8.00 Happy, Texas. Komedi från 
1999.  10.00 Halo 4: Forward unto dawn. 
Thriller från 2012.  12.00 Ghost rider 2: 
Spirit of vengeance. Skräckthriller från 2011.  
14.00 The riverbank. Kanadensisk thriller 
från 2012.  15.40 Collision earth. Kanaden-
sisk science fiction från 2011.  17.30 Linje 1 
2 3 kapad. Action från 2009.  19.20 Ghost 
storm. Action från 2011 med Crystal Allen.  
21.00–0.00 Zero dark thirty. Drama från 
2011 med Jessica Chastain.  4.00–6.00 
Crank: High voltage. Kriminalaction från 
2009.  

C MORE KIDS

7.25 Bobinogs. 7.35 Tryck och snack. 7.40 
Sarah och Anka. 7.50 Nina och neuronerna. 
8.05 Herr Bloms plantskola. 8.25 Baby Jake. 
8.40 I drömmarnas trädgård. 9.05 Gamle 
Jacks båt. 9.20 Woolly & Tig. 9.30 Arthur och 
Maltazard. 11.05 Minuscule. 11.10 Dino 2. 
12.30 Småkryp. 12.45 Planet 51. 14.10 
Minuscule. 14.20 Sammys äventyr 2. 15.50 
Woolly & Tig. 16.00 Kom och visa. 16.25 Mis-
ter Maker. 16.45 Nina och neuronerna. 17.00 
Tryck och snack. 17.05 Tommy Zoom. 17.15 
Herr Bloms plantskola. 17.40 Sarah och Anka. 
17.45 I drömmarnas trädgård. 18.20 Baby 
Jake. 18.30–18.45 Gamle Jacks båt. 

C MORE SERIES

6.00 The office. 7.00 Parks and recreation. 
8.00 Family tree. 9.00 The newsroom. 10.00 
The office. 11.00 Parks and recreation. 12.00 
Family tree. 13.00 The newsroom. 14.00 The 
office. 14.55 Parks and recreation. 15.50 
Family tree. 16.50 The newsroom. 17.50 The 
office. 18.40 Parks and recreation. 19.05 
Parks and recreation. 19.30 Parks and recrea-
tion. 20.00 Parks and recreation. 20.30 Fami-
ly tree. 21.00 Girls. 21.30 Looking. 22.00 
True detective. 23.00 The office. 23.30 The 
office. 0.00 Revolution. 1.00 Wentworth. 
2.00 Person of interest. 3.00 Revolution. 
4.00 Wentworth. 5.00–6.00 The newsroom. 

VIASAT FILM FAMILY

6.00 Tony 10. 8.00 Barbie i en julsaga. 
10.00 Zuperzebran. Sydafrikansk-amerikansk 
dramakomedi från 2005.  12.00 Forever 
hockey. Kanadensiskt drama från 2009.  
14.00 En galen jul. Kanadensisk-amerikansk 
familjekomedi från 2007 med Patrick Swayze.  
16.00 Det regnar köttbullar. Animerad kome-
di från 2009 med Anna Faris.  18.00 Today’s 
special. Komedi från 2009 med Aasif Mandvi.  
20.00 Love happens. Kanadensisk-brittisk-
amerikanskt drama från 2009 med Aaron Eck-
hart.  22.00 Bring it on. Komedi från 2000 
med Kirsten Dunst.  0.00–2.00 10 years. 
Romantisk komedi från 2011.  

VIASAT FILM

7.00 Nathalie. 9.00 Alle for to. 11.00 People 
like us. Drama från 2012.  13.00 Little brot-
her, big trouble: A Christmas adventure. Finskt
animerat äventyr från 2012.  14.40 Remem-
ber sunday. Drama från 2013.  17.00 Mons-
ters studentliv. Animerad film från 2013.  
18.50 Goats. Komedi från 2012 med David 
Duchovny.  20.30 Looper. Thriller från 2012 
med Joseph Gordon-Levitt.  22.30 Django 
unchained. Västernäventyr från 2012 med 
Jamie Foxx.  1.10 The descendants. Dramako-
medi från 2011.  3.10 Red lights. Spansk-
amerikansk thriller från 2012.  5.00–7.00 
Looper. Thriller från 2012.  

P�3 19.30.  Det svenska 
låtskrivarundret 
synas i sömmarna.

Radio Film i dag. DN:s Helena Lindblad guidar i dagens utbud

Drama
”Extremt högt och otroligt nära”
regi: stephen daldry. i rollerna: tom Hanks, thomas Horn, 
sandra bullock. 2011. 

En skör nioåring med mycket särskilda behov drab-
bas av en extrem fadersförlust i efterdyningarna av 
de fallna tvillingtornen i New York. Filmatiseringen 
av Jonathan Safran Foers gripande roman är en av 
de bästa filmerna som gjorts efter terrorattacken 
mot World Trade Center för tretton år sedan. Ta fram 
näsdukarna. 

 ○C more first 13.50

Drama
”Camping”
regi: Jacob bitsch. i rollerna: Mia Lyhne, Kirsten Lehfeldt, 
Oliver brandel. 2009 

En dansk familj drabbas av det ofattbara. Fadern 
skjuter sig själv. Hur ska de andra överleva sorgen? 
Mamma Bodil tar med de vuxna barnen på en terapi-
semester i husbil. Låter lite klaustrofobiskt kanske, 
men ”Camping” blir till en oväntat sympatisk, varm 
och drastiskt skildring av sorgearbete.

 ○SVT1 23.40

Drama
”Badarna”
regi: Yngve gamlin. i rollerna: gunilla Olsson, Åke Lind-
ström, ingrid thulin. 1968. 

Yngve Gamling förvandlade Lars Ardelius roman 
”Rök” till en långsam men intensiv berättelse om 
kärlek och passion i ett litet jämtländskt samhälle 
under de stora avfolkningsåren på 60-talet. I centr-
um står femtonåriga Bua och betraktar de smågalna 
vuxna omkring sig samtidigt som hon försöker bli en 
del av deras värld.

 ○SVT1 14.25

Thomas Horn och Tom Hanks.
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SVT 24

20.00 Grammis 2014. 21.45 Breathless. 
23.15 20 minuter. 23.45 Idrottens himmel 
och helvete – syntolkat. 0.15 Vid lägerelden. 
0.45 Agenda. 1.30 Stjärnor hos Babben. 2.30 
Landet runt. 3.15 Återflyttarna. 3.45–4.00 
Sportnytt. 

DR 1

6.30 Den store britiske bagedyst. 7.30 Piger 
støber kugler. 8.15 Hairy Bikers kogebog. 8.45 
Niklas’ mad. 9.15 De flyvende læger. 10.00 
Emmerdale. 10.20 Emmerdale. 10.45 Luksus-
krejlerne. 11.30 Antikkrejlerne. 12.00 Antik-
duellen. 12.30 Skattejægerne. 13.00 Ham-
merslag. 13.40 Inspector Morse. 15.20 Hun så 
et mord. 16.05 Hun så et mord. 16.55 Storma-
gasinet II. 17.50 TV Avisen. 18.00 Price invite-
rer. 18.30 TV Avisen. 18.55 Vores vejr. 19.05 
Aftenshowet. 19.55 TV Avisen. 20.00 I hus til 
halsen II. 20.40 Skattejægerne. 21.05 Kon-
tant. 21.30 TV Avisen. 21.55 Madmagasinet 
Bitz & Frisk. 22.20 Sporten. 22.30 Beck: Spor i 
mørket. 0.00–0.50 I farezonen. 

TV FINLAND

7.00 Strada. 7.30–7.58 Närbild. 8.30–9.50 
Regionala nyheter. 9.50 Oddasat. 10.05–
10.34 Från morgon till kväll. 11.55 Drop-
pen. 12.00 Åter en flicka försvunnen. 13.05–
13.33 Framgångens pris. 14.15 Yles mor-
gon-tv. 14.50 Syskonbädd. 15.15–15.43 
Kungskonsumenten. 16.00 Lilla tvåan. 
17.00 Kortesmäki direkt. 17.30 END. 17.35 
Kulturdokumentären: Aino von Boehm. 18.30 
Yle Nyheter TV-nytt. 19.00 En ny dag. 19.30 
Yle Nyheter. 19.55 Sportrutan. 20.00 Sago-
bröllop. 20.50 A-studion. 21.20 Dokumen-
tärprojekt: Oasis - sista hoppet. 22.15 Galen 
grej. 22.45 Peltsis Lappland. 23.15–23.43 
Peltsis Lappland. 

NRK 1

11.30 Soknepresten. 12.00 Nyheter. 12.15–
12.55 Normal galskap. 13.00 Nyheter. 13.05 
Jessica Fletcher. 13.50 Velkommen til byen. 
14.00 Nyheter. 14.05 Hygge i Strömsö. 14.45 
Sånn er jeg, og sånn er det. 15.00 Nyheter. 
15.10 Ville du spist dette? 16.00 Nyheter. 
16.10 Glimt av Norge. 16.20 Den store reisen. 
17.00 Nyheter. 17.15 Glimt av Norge. 17.30 
Oddasat. 17.45 Tegnspråknytt. 17.55 Natu-
rens underverden. 18.45 Distriktsnyheter. 
19.00 Dagsrevyen. 19.45 Ut i naturen. 20.15 
Solgt. 20.45 Extra-trekning. 20.55 Distriktsny-
heter. 21.00 Dagsrevyen 21. 21.30 Brenn-
punkt. 22.30 Krøll på hjernen. 23.00 Kvelds-
nytt. 23.15–23.45 Nasjonalgalleriet. 

8.10 Churchills första världskrig 
(R) [5006293]

9.00–16.20 SVT Forum 
[90196187] 9.00 Sverige som 
kulturnation.  11.00 Goda år på 
ålders höst?  13.00 Riksdagen: 
Interpellationer.  16.00 Rapport.  
(T) 16.05 SVT Forum.  

16.20 Vetenskapens värld 
(R, T) Svenskt vetenskaps-
magasin från 2014. Del 6 av 
18. Träning – myter och san-
ningar. Hur ska man träna smar-
tast? Programledare: Victoria 
Dyring. Repris från 24/2. 
Även 1/3. [679670]

17.20 Nyhetstecken 
(T) [6463106]

17.30 Oddasat [23564]
17.45 Uutiset [954632]

18.00 Rapport 
(T) [60478]

18.10 Regionala nyheter [7295545]
18.15 Go’kväll 

(T) Magasin från 2014. Del 31 av 
90. Susanne Hellman Holmström 
ger användbara tips till kattägare. 
Träningsformen crossfit har blivit 
populär bland både äldre och yngre. 
Även i natt och 26/2. [7120729]

19.00 Kulturnyheterna (T) [82125]
19.15 Regionala nyheter [2559093]
19.30 Rapport (T) [361]

20.00 Trädgårdskampen 
(T) Svensk trädgårdstävling från 
2014. Del 7 av 8. Fyra deltagare 
kvar, en ska bort innan det är dags 
för final. Nu ska trädgårdarna få 
sina gräsmattor och finish. Även 
26/2, 27/2 och SVT24 27/2. [9477]

21.00 Veckans brott 
(T) Svenskt kriminalmagasin 
från 2014. Del 7 av 9. SÄPO-che-
fen Anders Thornberg talar om 
verksamheten bl a inför det stora 
valåret. Även 26/2. [63039]

22.00 Future my love 
(T) Dokumentär från 2012. Kan 
vi bygga ett hållbart samhälle? 
Filmaren Maja Borg tar oss med på 
en resa till framtiden i en betraktelse 
som väcker tankar om oss själva och 
vårt förflutna. Även 27/2. [439293]

23.35 Rapport 
(T) [8272390]

23.40 Camping 
Dansk dramakomedi från 2009. I 
rollerna: Mia Lyhne, Kirsten Leh-
feldt. Regi: Jacob Bitsch. [4482477]

6.00 Rapport [69545]
6.05 Regionala nyheter 

i sammandrag [7776019]
6.25 Gomorron Sverige (T) [72684922]
10.00 Fråga doktorn (R, T) [2619496]
10.45 Familjehemligheter 

(R, T) [3325293]
11.35 Sverige (R, T) [5442011]
12.05 Skavlan (R, T) [5670813]
13.05 Vicious (R) [8555699]
13.25 Husdrömmar (R, T) [2933090]
14.25 Badarna 

Svensk komedi från 1968. I rollerna: 
Gunilla Olsson. [8493038]

16.00 Gomorron Sverige 
sammandrag [7962]

16.30 Återflyttarna [6941]
17.00 Vid lägerelden [7670]
17.30 Sverige idag (T) [50106]
17.55 Sportnytt (T) [4498800]

18.00 Motståndets soldater 
(T) Fransk dokumentär. Första 
världskriget genom ord och hand-
lingar från dem som var emot kriget. 
Vare sig de befann sig i frontlinjen, 
var vapenvägrare, pacifister eller 
revolutionärer. Även 26/2. [66564]

18.55 Flugor (T) [1074187]
19.00 Vem vet mest? (T) [4458]
19.30 20 minuter 

Turkisk thrillerserie från 2013. 
Del 32 av 60. Även 1/3 och SV24 
senare i dag. [3729]

20.00 Min sanning: 
Björn Rosengren 
(T) Svensk intervjuserie från 2014. 
Del 7 av 8. Redan i lumpen drog han 
igång sin första strejk. Sedan dess 
har det stormat kring Björn Rosen-
gren. Programledare: Anna Heden-
mo. Även 26/2. [3941]

21.00–22.00 Aktuellt 
[61293] 21.00 Aktuellt.  (T) 
21.40 Kulturnyheterna.  (T) 
21.45 Regionala nyheter.  21.55 
Nyhetssammanfattning.  (T) 

22.00 Sportnytt (T) [62477]
22.15 Fråga kultureliten 

(T) Svenskt kulturmagasin från 
2014. Del 1 av 8. I dag med Lars 
Lerin, Shima Niavarani, Anja Hird-
man, Aris Fioretos och Emma Sten-
ström. Även 28/2. [7548125]

23.00 Bored to death 
(R) Jonathan anlitas av en polis som 
ägnar sig åt S&M-lekar på sin fritid. 
Även SVT24 27/2. [13125]

23.25–0.25 Året med 
körgrabbarna (R) [3830545]

0.25 Sápmi sessions 
(R, T) Svensk musikserie från 
2014. Del 4 av 7. Niillas Holmberg 
och Deportees möts för första 
gången i den övergivna fjällbyn 
Vássijávri för att tillsammans 
försöka skriva och spela in en 
ny låt. Repris från 24/2. Även 1/3. 
[96591]

0.55–5.00 Nyheter 
[43867249] 

4.55 24 Vision [81975084]
5.00–5.55 Nyheter 

[1261152] 

6.00 Top model [8124458]
6.55 Nanny [6284019]
7.25 Alla älskar Raymond [8044090]
7.55 Jims värld [9318670]
8.25 Lyxfällan (R) [4601816]
9.20 Våra bästa år [3798632]
10.05 The real housewives of 

Atlanta [3098699]
11.00 How I met your mother 

(R) [305903]
12.00 Hell’s kitchen (R) [316019]
13.00 Project runway [325767]
14.00 Lyxfällan [329583]
15.00 Top model [787583]
16.00 Real housewives of Miami 

Amerikansk realityserie från 2013. 
Del 2 av 16. [798699]

17.00 How I met your mother 
Ted och Barney gör vad de kan för 
att muntra upp Marshall. [774019]

18.00 Hell’s kitchen 
Amerikansk realityserie från 2010. 
Del 2 av 15. De återstående 14 
kockarna har extra press på sig efter 
den första utröstningen. [778835]

19.00 Top model Sverige 
(R) Svensk realityserie från 2014. 
Del 1–2 av 40. I en hangar i utkan-
ten av Stockholm samlas 24 model-
laspiranter. De har valts ut bland 
tusentals sökande. Programledare: 
Caroline Winberg, Jonas Hallberg. 
Repris från 24/2. [330564]

22.00 Renées rubriker 
Svensk underhållning från 2014. 
Del 1 av 11. Bland annat gäster 
Anja Pärson studion tillsammans 
med sin kärlek Filippa. Programle-
dare: Renée Nyberg. Även i natt. 
[981212]

23.00 Eat, drink, love 
Amerikansk realityserie från 2013. 
Del 8 av 8. Efter hård kritik från sina 
vänner kämpar Nina med middags-
maten - 24 timmar innan den exklu-
siva tillställningen. [972564]

5.50 Nyhetsmorgon [35771390]
10.00 Malou efter tio [7276038]
11.35 Hem till gården [4622903]
12.45 Holby city [5622941]
14.00 Good wife (R) [6757458]
14.55 Modern family (R)[488090]
15.20 Trinny och Susannah 

stylar om Norge 
(R) Brittisk livsstilsserie från 2012. 
[4612767]

15.50 Farmen 
(R, T) Svensk realityserie från 
2014. [3562477]

16.20 Malou efter tio 
(R) Svenskt magasin från 2014. 
Programledare: Malou von Sivers. 
Repris från i dag. [382903]

17.55 112 – på liv och död 
(R, T) Svensk dokumentärserie från 
2012. Repris från 2012. [7222187]

18.50 Keno [5323212]
19.00 Nyheterna [500816]
19.15 Lokala nyheter [5335632]
19.20 Vädret [780496]
19.30 Farmen 

(T) Svensk realityserie från 2014. 
Del 32 av 50. Gutta kommer till går-
den för att hjälpa till med styckning-
en. Storbonden försöker splittra 
pakterna. Långt bort från moderni-
teter som el och rinnande vatten ska 
ett antal deltagare leva som bönder 
gjorde på 1800-talet. [703361]

22.00–23.00 Nyheterna 
[989854] 22.00 Nyheterna.  22.05 
Nyheterna.  22.30 Lokala nyheter.  
22.35 Sporten.  22.50 Väder.  

23.00 Farmen 
(T) Svensk realityserie från 2014. 
Del 32 av 50. Programledare: Linda 
Lindorff. Även 26/2. [519019]

23.30 New girl 
Amerikansk komediserie från 
2013–14. Del 8 av 23. Coach vill 
hjälpa Nick att förändra sitt liv med 
nya matvanor och motion. [501090]

0.00 666 Park Avenue 
Amerikansk thrillerserie från 
2012. Del 12 av 13. Jane kom-
mer sanningen allt närmare men 
Gavin ligger ett steg före. [378249]

1.00 House 
(R) Amerikansk dramaserie från 
2005–06. Del 7 av 24.[9473249]

2.00 Medium 
(R) Amerikansk dramaserie från 
2005. [1674626]

2.55 Glamour [88632317]
3.30–4.45 Hem till gården 

(R) [6379201]

6.00 Kära Susan (T) [7100212]
6.50 Real housewives of New York 

(R, T) [2260552]
7.45–8.35 Frisörakuten 

(R, T) [5246903]
8.55 Grey’s anatomy (R, T) [7401816]
9.50 Private practice (T) [3559651]
10.45 Sjunde himlen (T) [5210187]
11.40 Real housewives of New 

York (T) [7732816]
12.40 Happy endings (T) [545564]
13.10 Ellen DeGeneres show 

(T) [123651]
14.05 Frisörakuten (T) [5715729]
15.05 Vänner (R, T) [5180390]
16.05 Biggest loser 

(T) Amerikansk realityserie från 
2012. [708922]

17.05 Grey’s anatomy 
(T) [375187]

18.00 Suburgatory 
(T) Amerikansk komediserie från 
2012. Del 17 av 22. [875187]

18.30 Vänner 
(T) Amerikansk komediserie från 
1996. Del 1 av 25. Joey står 
inte ut med Janice. Även 26/2. 
[234570]

19.30 The Big bang theory 
(T) Amerikansk komediserie från 
2010. Del 2 av 24. Sheldon börjar 
desperat försöka att utöka sin livs-
längd. Även senare i kväll. [482075]

20.00 Hart of Dixie 
(T) Amerikansk dramakomediserie 
från 2012. Del 20 av 22. Zoe lurar 
Jonah att avslöja en hemlighet om 
Brick men då ställer hon till elände 
för Bricks kärleksliv. Även 1/3. 
[618854]

21.00 The Big bang theory 
(T) Amerikansk komediserie från 
2013. Del 11 av 24. Sheldon 
åker hem till Texas för att vara 
med sin familj när hans syster 
ska få barn. [432390]

21.30 Mom 
(T) Amerikansk komediserie från 
2013. Del 3 av 22. Christy ger sig 
in i dejtingvärlden. Även 1/3. 
[882831]

22.00 Mike & Molly 
(T) Amerikansk komediserie från 
2013. Del 10 av 22. [693090]

22.25 Cougar town (T) [314767]
22.55 The Big bang theory 

(R, T) [3026477]
23.25 2 1/2 män (T) [3263564]
23.55 Criminal minds (T) [588564]

20.00 Bygglov 
(T) Svensk inredningsserie från 
2014. Del 6 av 10. Bygglovstrion 
befinner sig i Årsta utanför Stock-
holm där personalen på blodbussar-
na får hjälp med att göra om sitt 
personalrum. [327090]

21.00 Trollkarlen från Glada Hudik 
Svensk dokumentärserie från 2014. 
Del 2 av 4. Arbetet med föreställ-
ningen är i gång och två nya skåde-
spelare ska presenteras för grup-
pen. [983670]

0.55 Generation plastik 
(R) Dansk dokumentärserie från 
2013. 25-årige Nicki får tillfälle 
att pröva sitt ”nya” ansikte under 
Köpenhamns Pride-parad. Repris 
från 20/2. [6929305]

1.25 Vi förändrar oss 
(R, T) Svensk kortfilmsserie 
från 2014. Repris från 24/2. 
[5239423]

1.35–1.50 Kulturnyheterna 
[6599539]

4.50 Sverige idag (R) [4921539]
5.15–6.00 Go’kväll (R) [7980442]

0.00 Real housewives of Miami 
(R) Amerikansk realityserie från 
2013. [370607]

1.00 The mentalist [9475607]
2.00 Navy CIS [1675355]
2.50 Renées rubriker 

(R) Svensk underhållning från 
2014. [1602107]

3.40 Royal pains [9057046]
4.25 Whitney [1639862]
4.50 Rachael Ray 

Amerikansk pratshow från 2011. 
[8986201]

5.35–6.00 Nanny (R) [7852423]

0.50 Person of interest 
(T) En mördare från Kalla krigets 
dagar återvänder till USA. 
[7079510]

1.50 CSI 
(T) En kvinna som blir stoppad av 
polisen för fortkörning hittas sen 
mördad vid vägen. [1081336]

2.50 Rude tube (T) [7110336]
3.15 CSI NY (T) [7266268]
4.00 Nya spår (T) [7602336]
4.55 Ellen DeGeneres show 

(R, T) [9497978]
5.35–6.00 Frasier (T) [1090133]

20.00 Tonårsbossen 
Svensk realityserie från 2013. Del 4 
av 10. Elin är 16 år och galen i skor. 
Hon tycker att hon borde få köpa 
sina drömskor, trots att det motsva-
rar kostnaden för familjens totala 
telefonräkning. [336748]

21.00 The Eklands 
Svensk realityserie från 2014. Del 1 
av 8. Hela familjen Ekland ska på 
fest till Steve Angello, dj och före 
detta Swedish House maffia-med-
lem. Även 2/3. [889800]
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18.00 How I met your mother 
Amerikansk komediserie från 2008. 
Del 15–16 av 24. Gänget misstänker 
att Barney har en hemlig flickvän och 
följer efter honom när han lämnar 
MacLarens. [35489534]

19.00 Family guy 
Amerikansk animerad komediserie 
från 2011. Del 1–2 av 23. Peter brän-
ner alla sina sparpengar på lottsedlar 
och hans familj ser det som ännu ett 
av hans rackartyg, men inser snart att 
de har blivit miljonärer. [51669854]

23.05 Scrubs 
Amerikansk komediserie från 2002. 
Del 9 av 22. Carla tvingas lära Elliot 
att säga penis och vagina utan att 
rodna, medan doktor Cox och JD 
hamnar i luven på varandra. Carla 
föreslår att hon och Turk slutar med 
att ha sex tills de gifter sig, men Turk 
har svårt att se det fina i den kråksån-
gen. På sjukhuset Sacred Heart upp-
står komiska situationer ideligen. 
[40129835]

20.00 Fotboll: Olympiacos–
Manchester United 
Direkt. Champions League. Åtton-
delsfinal 1:2. Från Karaiskakis 
Stadium. Kommentator: Anders 
Bjuhr. Expertkommentator: Glenn 
Strömberg. [93105570]

0.05 How I met your mother 
(R) Amerikansk komediserie från 
2008. Del 15 av 24. [94906510]

1.05 The exes 
(R) Amerikansk komediserie från 
2012. [59919268]

1.35 Seinfeld (R) [67496572]
2.30 Spin city [69976607]
2.55 Jims värld (R) [68586442]
3.45 Skål [26137930]
4.10 Community (R) [26151510]
4.35 Simpsons (R) [72297355]
5.25–6.05 Just shoot me 

(R) [66454775]

ANIMAL PLANET

6.25 Fy på dig! 7.15 Allt om hundar. 8.10 
Världens vilda djur. 9.05 Gepardernas rike. 
10.00 Djurpolisen. 10.55 Orangutangernas 
ö. 11.20 Reptilbröder. 11.50 Charles & Jessi-
ca. 12.45 Vilda smådjur. 13.40 Gepardernas 
rike. 14.30 Min katt från helvetet. 15.30 Allt 
om hundar. 16.25 Babyplaneten. 17.20 
Naturliga jägare. 18.15 My pet’s gone viral. 
19.10 Too cute! 20.05 Gepardernas rike. 
21.00 Bondi Vet. 21.55 Vilda krigare. 22.50 
Djurpolisen i Houston. 23.45 Den ovanliga 
djurakuten. 0.35 Otämjt & oklippt. 1.25 
Gepardernas rike. 2.15 Bondi Vet. 3.05 Vilda 
krigare. 3.55 Djurpolisen i Houston. 4.45 
Charles & Jessica. 5.35–6.00 Reptilbröder. 

DISNEY CHANNEL

6.25 Dog with a blog. 7.10 Jessie. 8.00 Phi-
neas och Ferb. 8.45 Shake it up. 9.35 Par i 
kungar. 10.20 Dog with a blog. 11.05 Gravity 
falls. 11.30 Violetta. 12.20 Ett gott skratt! 
12.25 Det ljuva havslivet. 13.15 Gravity falls. 
14.00 Shake it up. 14.25 Lycka till Charlie! 
14.50 ANT. 15.10 Austin & Ally. 15.35 Dog 
with a blog. 16.00 Allt rasar. 16.50 Jessie. 
17.40 Lycka till Charlie! 18.05 ANT. 18.30 
Violetta. 19.20 Shake it up. 20.10 Jessie. 
20.35 Min barnvakt är en vampyr. 21.00 
That’s so Raven. 21.25 Take two med Phineas 
och Ferb. 21.35 Lycka till Charlie! 22.00 Dog 
with a blog. 22.45–23.05 Jessie. 

AXESS TV

6.30 All världens arkitektur. 7.30 En kväll på 
operan. 8.30 Veckans bok. 9.00 Borgar under 
belägring. 9.50 Vår tid. 10.40–10.55 Om 
civilisation - Tom Holland. 13.00 Djurens 
strategier. 14.00 Global Axess: Civilisation. 
14.30 Ursprungskulturernas arv. 15.30 
Paavo Järvi dirigerar Parisorkestern. 16.40 
Studio Axess. 17.10 Medeltidens barn. 18.10 
Om civilisation - Tom Holland. 18.30 Krigs-
maskinens logistik. 19.30 Yes, Minister. 
20.00 300 år med cellen. 21.00 Israel: Start-
up nation. 21.30 Normanderna. 22.30 Vål-
dets rötter. 23.00 Hur länge kan vi leva? 0.00 
Pavlopetri. 1.00–2.00 Mörka sekler. 5.30–
6.30 Normanderna. 

TV 4 FAKTA

6.00 Räddare i djurnöden. 6.30 Räddare i 
djurnöden. 7.00 Ett sätt att leva. 8.00 SOS. 
9.00 Lejonmannen. 9.30 Lejonmannen. 9.55 
Uppdrag: Missbruk. 10.55 Det stora container-
fyndet. 11.30–12.00 Det stora containerfyn-
det. 14.00 Räddningskvinnorna. 15.00 Lisa 
Lings Amerika. 16.00 Hollywoods mörka sida. 
17.00 Mordutredarens egna fall. 18.00 Polis-
kvinnorna. 19.00 Brottsfall ingen glömmer. 
20.00 12 år och mördare. 21.00 Grym attrak-
tion. 22.00 Mörka sinnen. 23.00 48 avgöran-
de timmar. 0.00 Insats: Droger. 0.30 Insats: 
Droger. 1.00 Syndens nästen. 2.00 Grym att-
raktion. 3.00 Blod på brottsplatsen. 4.00 
Inlåst på livstid. 5.00–6.00 Krimkrönikan. 

DISCOVERY

6.25 Dödlig fångst. 8.15 Makalösa manicker. 
8.40 Property wars. 9.05 Klassiska bilar 
sökes. 10.00 Fast and loud. 11.00 Auction 
hunters. 11.30 Så görs din mat. 12.00 Gold 
divers. 13.00 Gömda skatter. 14.00 Makalösa 
manicker. 14.30 Property wars. 15.00 Mäkti-
ga flygplan. 16.00 Så görs din mat. 16.30 
Förklaring följer med Kenneth Tonef. 17.00 
Fast and loud. 18.00 Klassiska bilar sökes. 
19.00 Mythbusters. 20.00 Auction hunters. 
20.30 Förklaring följer med Kenneth Tonef. 
21.00 Gold rush. 22.00 Alaskas järnväg. 
23.00 Bear Grylls: Flykten från helvetet. 0.00 
Mäktiga flygplan. 1.00 Gold rush. 2.00 Alas-
kas järnväg. 3.00–3.55 American loggers. 

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00 Inget av det ovannämnda. 6.30 Bästa 
ögonblicken från ”Bakom galler”. 7.25 Bil-
marodörerna: Bilar för pengar. 8.20 Dome-
dagsborgen. 9.15 Terror i skyn. 10.10 Fången 
på främmande mark. 11.05 Expedition över-
levnad. 12.05 Närbild - Dubais flygplats. 
17.05 Haverikommissionen. 18.00 Guld-
jakt i Yukon. 19.00 Alaskas delstatspolis. 
20.00 Tabu USA. 21.00 Terror i skyn. 22.00 
Haverikommissionen. 23.00 Tabu USA. 
0.00 Nazisternas megabyggen. 1.00 
Terror i skyn. 2.00 Haverikommissionen. 
3.00 Tabu USA. 4.00 Nazisternas megabyg-
gen. 5.00–6.00 Megafabriker. 

COMEDY CENTRAL

6.55 The daily show. 7.25 The Sarah Silverman 
program. 7.50 USA:s roligaste stand up. 8.50 
The daily show. 9.20 USA:s roligaste stand up. 
9.50 The Sarah Silverman program. 10.15 That 
’70s show. 11.00 Kung av Queens. 12.00 The 
daily show. 13.25 The Sarah Silverman pro-
gram. 13.55 Kung av Queens. 14.55 The daily 
show. 15.25 That ’70s show. 16.15 The daily 
show. 16.35 Malcolm in the middle. 17.00 
South Park. 17.30 South Park. 18.00 Futurama. 
18.30 Futurama. 19.00 The daily show. 19.30 
That ’70s show. 20.00 That ’70s show. 20.25 
Malcolm in the middle. 20.55 South Park. 
21.25 Futurama. 21.55 Vänner. 22.55 Kung 
av Queens. 23.45–0.35 South Park.

BBC ENTERTAINMENT

7.15 Alan Partridge’s mid-morning matters. 
7.45 Eastenders. 8.15 The Graham Norton 
show. 9.00 Michael McIntyre’s comedy 
roadshow. 9.50 Top Gear. 11.30 Would I lie to 
you? 12.00 Eastenders. 12.30 My Family. 
13.00 One Foot In The Grave. 13.30 The 
Cube. 14.20 Top Gear. 16.05 Dragons’ Den. 
17.00 Would I lie to you? 17.30 QI. 18.00 
Pointless. 18.50 Alan Partridge’s mid-mor-
ning matters. 19.20 Would I lie to you? 19.50 
QI. 20.20 Top Gear. 21.10 Live at the Apollo. 
22.00 QI. 22.30 Would I lie to you? 23.00 
Top Gear. 23.55 QI. 0.25 Would I lie to you? 
1.00 Dragons’ Den. 1.55 QI. 2.25 Would I lie 
to you? 3.00–3.50 Waking the dead. 

TNT

6.20 LA forensics. 6.45 I, detective. 7.15 Eat 
street. 7.40 Anna & Kristinas kök. 8.05 
Rachael Ray. 8.50 Glamour. 9.15–10.00 Res-
cue special ops. 13.00 Glamour. 13.25 Anna 
& Kristinas kök. 13.55 Rachael Ray. 14.40 
Dominick Dunne. 15.30 Cityakuten. 17.00 
Glamour. 17.30 Rachael Ray. 18.15 Rescue 
special ops. 19.00 Anna & Kristinas kök. 
19.30 Cityakuten. 21.00 Mob city. 21.55 
Moonlight. 22.45 Lost girl. 23.35 Mob city. 
0.30 Moonlight. 1.15 Lost girl. 2.00 Rescue 
special ops. 2.45 LA forensics. 3.10 I, detecti-
ve. 3.35 Dominick Dunne – i rättvisans tjänst. 
4.20 Weeds. 4.50 Packed to the Rafters. 
5.35–6.20 Rescue special ops. 

KANAL 9

6.55 Customs. 7.20 Customs. 7.50–8.15 
Chopper squad. 8.55 Dödlig fångst. 9.55 
Gordon’s kitchen nightmares. 10.55 Frasier. 
11.20 Frasier. 11.50 Top gear Australien. 
12.55 MacGyver. 13.55 Grand designs. 
15.00 Dödlig fångst. 16.00 Gold rush. 17.00 
Top gear Australien. 18.00 The Cleveland 
show. 18.30 2 1/2 män. 19.00 Gordon’s kit-
chen nightmares. 20.00 Gold divers. 21.00 
Richard Hammond’s crash course. 22.00 Top 
gear. 23.25 Law & order: Special victims unit. 
0.20 CSI NY. 1.15 Ett fall för Dalziel & Pascoe. 
2.20 Frasier. 2.45 Frasier. 3.10 Law & order: 
Special victims unit. 3.55 MacGyver. 4.45 
Hairy bikers. 5.30–6.00 Rude tube. 

TV 10

8.30 Djupdyk i havens mysterier. 9.25 
Bombröjarna. 10.20 Speeders. 10.50 Kroko-
diljägaren. 11.20 Krokodiljägaren. 11.50 
Förrådsfyndarna. 12.20 Förrådsfyndarna. 
12.50 James May toy stories. 13.55 Bombrö-
jarna. 14.50 Man v food nation. 15.20 Värl-
dens märkligaste vapen. 16.25 Speeders. 
16.55 Andra världskriget i färg. 18.00 Kroko-
diljägaren. 18.30 Krokodiljägaren. 19.00 
James May toy stories. 20.00 Djupdyk i 
havens mysterier. 21.00 Världens märkligaste 
vapen. 22.00 Förrådsfyndarna. 22.30 För-
rådsfyndarna. 23.00 Gatugängens inre krets. 
0.00 Andra världskriget i färg. 1.00–2.10 
Världens märkligaste vapen.  

KANAL 11

6.00 Don’t trust the b**** in apartment 23. 
6.25 Gilmore girls. 7.15–8.05 Gossip girl. 
10.10 Toddlers and tiaras. 11.05 McLeods 
döttrar. 11.55 Say yes to the dress: Brides-
maids. 12.20 Biggest loser. 13.20 Gilmore 
girls. 14.15 Don’t trust the b**** in apartment 
23. 14.45 Ellen DeGeneres show. 15.35 Say 
yes to the dress: Bridesmaids. 16.05 Gossip girl. 
17.00 Toddlers and tiaras. 18.00 Glee. 19.00 
The bachelor. 20.00 Ultimate shopper. 21.00 
Biggest loser. 22.00 Våra pinsamma kroppar. 
23.00 Castle. 23.55 Cold case. 0.50 Breakout 
kings. 1.45 Cheaters. 2.40 Cheaters. 3.35 
Ellen DeGeneres show. 4.15 Biggest loser. 
4.55 McLeods döttrar. 5.40–6.00 Nobbad. 

9.00 En bok, en författare (R) 
9.20 Antikmagasinet (R) 
9.50 Världen: Basketfrälst (R) 
11.20 Italienare i Amerika (R) 
12.15 Pompeji: Mysteriet där tiden 

stått still (R) 
13.15 Barnläkarna (R) 
14.15 Präster på stan (R) 
15.05 Tio lektioner i språkdidaktik 
15.30 Siffror (R) 
16.00–19.00 UR Samtiden 

16.00 Metaforer och teknologisk 
utveckling. 16.10 Att utveckla skolan: 
Tydlighet kan ge fler kompetenta lära-
re. 16.35 Så använder lärarna sin tid. 
16.50 Att höja kvaliteten i undervis-
ningen. 17.05 Framförhållning ett 
måste för skolan. 17.30 Struktur och 
kvalitetsarbete. 18.10 Samtal om sko-
lans utveckling. 

19.00 En bok, en författare 
Författarsamtal. Alltid nåbar, aldrig 
ifred. Även 26/2. 

19.20 Lisas känsla 
(R) Dokumentär. Repris från 19/2. 

20.10 Jordklotets mäktiga resa (R) 
Brittisk vetenskapsserie från 2012. 

21.00 De levande öarna: Hebriderna 
21.55 De sista jägarfolken (R) 
22.50 Kontinenter på drift: 

Europas födelse (R) 
23.40 En bok, en författare (R) 
0.00–0.30 Banbrytande arkitektur (R)

7.20 Skenet bedrar (R) [81542318]
8.00–8.55 The talk [4117748]
10.55 Vem dömer Amy? (R) [16163583]
11.50 Mannen som talar med hundar 

(R) [54086361]
12.55 Det okända (R) [86912458]
13.55 Wife swap (R) [7663564]
14.50 Världens strängaste föräldrar 

(R) [8630748]
15.50 Det stora fyndkriget (R) [9345372]
16.20 Judys domstol [4070699]
16.50 Dr Phil [12908729]
17.45 Nyheterna [3166903]
17.50 Lokala nyheter [3181212]
17.55 Glamour [2722039]
18.30 Leila bakar i Frankrike 

(R) [2025748]
19.00 Det stora fyndkriget (R) [7407922]
19.30 Vad blir det för mat 

(R, T) [7406293]
20.00 112 – på liv och död 

Även 2/3. [2016800]
21.00 Du är vad du äter (R, T) [5764372]
22.00 Ghost whisperer (R) [7310564]
22.55 Skenet bedrar (R) [99205293]
23.35 MASH (R) [3569293]
0.05 Law & order: Special victims 

unit (R) [83464355]
1.00 Ghost whisperer (R) [8534336]
2.00 Jordan, rättsläkare (R) [2953084]
3.00 Numbers (R) [2924572]
4.00 Army wives (R) [10669355]
5.05–55 Wife swap (R) [32307602]

6.00 Property ladder revisited [6572106]
7.00 Sjukhuset (R) [5784670]
7.30 Djurakuten (R) [5761729]
8.00 Celebrity antiques roadtrip 

(R) [8662854]
9.00 The hotel inspector (R) [8648274]
10.00–10.55 Top chef (R) [33167854]
11.25 Property ladder revisited 

(R) [63907632]
12.25 En plats på landet (R) [84417583]
13.20 Masterchef Australia [9442699]
14.50 The hotel inspector [2559274]
15.50 Sjukhuset [54897903]
16.15 Djurakuten [6284922]
16.45 Top chef [4478309]
17.45 Celebrity antiques roadtrip 

[25662699]
19.00 En plats på landet [5774293]
20.00 Bones [5770477]
21.00 Top chef masters 

Amerikansk realityserie från 2013. 
[4148564]

22.00 Gordon Ramsays köksskola 
[4144748]

23.00 Bones (R) [4055800]
0.00 Brottskod: Försvunnen [4051084]
1.00 The closer [6965688]
2.00 Monk [6545152]
3.00 Mördare okänd [35226423]
4.05 En plats i solen – borta eller 

hemma bäst? [97962794]
5.00–6.00 Antiques roadtrip 

[6536404]

6.05 Just shoot me [89185800]
6.30 Stargate Atlantis (R) [69868106]
7.25 Smallville [93339583]
8.20 Jims värld [63597670]
9.15 Våra värsta år [36110816]
10.15 Community [23631019]
10.45 Simpsons (R) [12583256]
11.45 Stargate SG-1 [91123496]
12.40 Stargate Atlantis [38000941]
13.35 Seinfeld [69443125]
14.35 Simpsons [59623477]
15.35 Family guy (R) [18361057]
16.30 Scrubs 

(R) JD och doktor Cox gör sitt bästa 
för att göra livet surt för varandra. 
[44934449]

17.30 The exes 
Holly är förtvivlad över sitt kärleksliv 
och grabbarna skapar i hemlighet en 
profil på en dejtingsida. [17993816]

5.30 I drömmarnas trädgård (T) 
[18704632]

5.55 Dip Dap [96420187]
6.00 Capelito [7606187]
6.05 Timmy lamm [39917361]
6.15 Biet Maja (T) [96926962]
6.30–9.30 Bolibompa [57065380]
6.31 Roboten Rob (T) [151549854]
6.45 Katten i hatten vet allt om ditten 

och datten (T) [63707187]
7.00 Överraskningen (T) [2235699]
7.15 Tatonkas berättelser (T) [63519835]
7.30 Fåret Shaun [51529090]
7.40 Dinosaurietåget (T) [63500187]
7.55 Ökenbio [95810800]
8.00 Berättelser från Mullewapp (T) 

[2214106]
8.05 Lilla prinsessan (T) [43100800]
8.15 Babar och Badous äventyr (T) 

[48710583]
8.30 Vicke viking (T) [22369767]
8.40 Kapten Sabeltand - kungen på 

havet (T) [40178854]
8.55 Jag och mina monster (T) 

[65352729]
9.20 Fumlesen [65251941]
9.30–12.00 Barnprogram [1338748]
12.00–15.00 Barnprogram [48617496]
15.00 Tecknade Mr Bean [8238372]
15.20 Oscars oas [75247458]
15.30 Pinsamheter (T) [7177598]
15.55 MI high (T) [1323800]
16.25 En hopplös häxa (T) [8960699]
16.50 Zoé Kézako (T) [98988903]
17.00 Timmy lamm [1019361]
17.10 Tilly och hennes vänner (T) 

[40637390]
17.20 Daniel Tigers kvarter (T) [9721729]
17.35 Pipi, Pupu och Rosmari [5785729]
17.40 Pim och Pom (T) [5708670]
17.45 Supertrion (T) [8300496]
18.01 Skuggan (T) [102313877]
18.05 Alfons Åberg (T) [4260767]
18.20 Biss och kajs (T) [97246293]
18.30 Katten i hatten vet allt om 

ditten och datten (T) [1982835]
18.45 Hjärnkontoret (T) [5188390]
19.15 Lilla Aktuellt (T) [9964090]
19.20 Här har du din mat (T) [8480800]
19.50–20.00 Labba (T) [90172274]

23.05 Scrubs 19.20 Här har du din mat 22.50 Kontinenter på drift 18.30 Leila bakar i Frankrike 20.00 Bones
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Kanal 5: 014

Sport i TV 
hittar du på DN:s 

sportsidor.

Hollywoodfru tillbaka i rutan 
I höstas presenterade hon sig som ”den riktiga Hollywoodfrun”. Nu är den 
legendariska skådespelerskan och Bond-bruden Britt Ekland tillbaka i rutan 
med en realityserie, som hon menar är någonting helt annat än ”Svenska 
Hollywoodfruar”. ”The Eklands”, TV�3 21.00

Foto: TV3/Thomas Engström

Dagens tv-tips. TV 3 21.00
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Namn och Nytt  
i DN sedan 1909

OS-spaning
Tv-kommentatorn: Han ligger fint  
i banan!

Bisittaren: Och 
där får han in 
sin tolvsexti!

Tv-kommentatorn: Och där bonkar 
han babusjkan!

Rätt avlyssnat vid sändningarna 
från OS-grenen slopestyle, intygar
Lennart Modig

Medelålders plus av Sven-Bertil Bärnarp. Tecknad för DN.

Buller och 
bling.

Vem castar 
första  
scenen?

Det hetaste att heta

D
et var nog en rätt ovanlig grund-
skoleklass jag gick i. Inte bara fanns 
där tre tvillingpar på strax under 
trettio elever, där fanns också tre 
Mikael och tre Katarina. Ingen av 
dem kallade vi för det, av förväx-

lingstekniska skäl fick de heta smeknamn eller 
sitt efternamn.

Sen dess har jag träffat rätt många ytterligare 
Mikaelar och Katarinor, dock skulle jag ha svårt 
att på rak arm dra mig till minnes trettio av 
någondera.

Min farfar, däremot. När han berättade 
om sin uppväxt i förra sekelskiftets Göteborg 
kunde han räkna upp fler än trettio olika Kalle 
bara från grannskapet. Alla med sitt speciella 
tillnamn, som Kalle Bråttom, Kalle Ilsketappen, 
Vackre Kalle eller Skit-i-tunnas Kalle.

Att Kålle har blivit 
själva typnamnet för en 
göteborgare förefaller 
inte helt gripet ur luf-
ten. (Glenn spelar inte 
ens i samma division.) 
Det antyder också att 
mängden av namn som 
man valde mellan på 
Lindholmen i slutet av 
1800-talet inte var så 
stor.

Fast farfar hette 
Fritiof Ansgarius, det 
gjorde ingen annan.

Kungen kallas sällan 
Kalle, åtminstone i 
direkt tilltal, men har i 
Sverige hetat det oftare 
än något annat. Vår nu-

varande har nummer sexton och namnskicket 
i vårt kungahus verkar inte vara mer varierat 
än bland arbetarna i 1800-talets Göteborg. 
Ska man hitta något annat än en Karl, Oskar 
eller Gustav får man backa ända till mitten av 
1700-talet och Adolf Fredrik.

Allihop namn som är väl representerade även 
bland allmogen i Sverige. Ja, rent av så väl repre-
senterade att de i dag kan uppfattas som gamla 
bondenamn, även om syftet en gång nog var att 
låna lite av den kungliga glansen.

När prinsessan Estelle föddes 2012 trodde 
många att det skulle leda till rena epidemin av 
Estellor i doplängderna, i stället rapporterades 
året efter att namnet hade sjunkit i popularitet. 
Som om ingen längre vill bli påkommen med så 
enkla knep.

Och nu har Sverige fått en prinsessa till, en 
amerikanska denna gång. Vars namn genast 
blev spännande eftersom föräldrarna valde att 
bara berätta att de hade bestämt vad flickan ska 
heta, inte vad.

Om det skulle bli en ny namntrend vore det 
verkligen nyskapande.
Nils Hansson

Lite gnissligt  
i kompiskret-
sen? Elsa insåg 
att det finns 
möjlig hjälp  
– på burk.

Är det årets 
sista snövessla? 
Den dokumen-
terades av Ulla 
och Bo Petters-
son i Akalla  
i helgen.

Vår nuvaran-
de har num-
mer sexton 
och namn-
skicket i vårt 
kungahus 
verkar  
inte vara  
mer varierat 
än bland  
arbetarna  
i 1800-talets 
Göteborg.
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Soldyrkare
 ○ En rekordtidig 

huggorm plåtades 
på Sandemar utan-
för Dalarö i lördags 
av Mikael Huss.
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Mitt i krysset hamnade den röda bilen i snö-
fallet nyligen. Bengt Håkanson stod på Skans-
tullsbron och plåtade ner mot rondellen vid 
Skansbron.

Viftoffer
○○OOOO. Avd f Obestridligen Oer-

hört Ovanliga Ord
Såg ordet viftoffer i en text. Leta-

de förgäves efter det 
i många uppslags-
verk. Det kommer 
väl när Svenska 
Akademiens ordbok 
är framme vid bok-
staven V.

Ordet lever 
nämligen bland 
dem som inte gillar 
nya bibel översättningen. I 1917 års 
bibel förekommer det 15 gånger. I 
de sällan studerade, omfångsrika 
beskrivningarna för hur offer 
skulle utföras i Salomons tempel 
(sedan det rivits utförs icke längre 
offer i judendomen).

”Viftoffer” återfinns i tyska och 
engelska bibeln. Men inte i franska, 

ryska, grekiska eller latinska över-
sättningarna, jag har sett efter.

Enkel förklaring.
Ordet är ett påhitt av Luther!
”Webeopfer” står det i hans 

översättning. Luther gjorde ett 
särskilt ord för hur man bara höll 
upp vissa offergåvor mot altaret 
utan att bränna dem. ”Weftoffer” 
blev det på svenska.

Den svenska bibelkommis-
sionen opererade bort viftoffret, 
som uppenbarligen inte finns i det 
hebreiska originalet. Men man 
behöll idén med ett särskilt ord. 
På fyra ställen står det ”lyftoffer”. 
Lite värdigare än att stå och vifta i 
templet.

I moderna tyska översättningar 
förekommer ordet ”Schwing-
opfer”.
Staffan Skott

Ingen blev sjuk
Nej vi kan inte bräcka Björn 
Dahlbergs gamla surströmmings-
burk från 1972 (NoN 21/2). Men vi 
öppnade och åt av en 11 år gammal 
surströmmingsburk som stått i en 
potatiskällare i Dalarna. Strömming-
en var lite lös, men fullt ätbar. Ingen 
blev sjuk. Kan någon bräcka detta?
Cathrin Dunger

Om att välja
Tänk dig Mendelssohns åttonde stråksymfoni,
tänk dig rotmos med fläskkotlett.
Här finns källor till vällust och ljuv poesi
fastän skilda till skepnad och sätt.
Men vad älskar vi mest? så funderar vi,
och den frågan är inte så lätt.
Vi kan välja som så. Vi kan välja som si
mellan Mendelssohns åttonde stråksymfoni
eller rotmos med fläskkotlett.

Holmberg

– Du är vad du 
äter!
– Jag gillar 
Pucko …
Anonym, Ekerö


