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idag…
Två polisbefäl vid Söderort
har spelat golf på arbetstid.
Inte en gång, utan tre
gånger på en månad.
Poliserna försvarar sig med
att det är kutym att ta lite ﬂexledighet. Flex är bra men var
går gränsen? Jag golfar inte
men vet att en golfrunda inte
tar en eller två timmar.
Du som gillar ﬁlm, se “Sagan om ringen” - trilogin. Nio
timmar ﬁlmupplevelser på arbetstid. Själv skulle jag gärna
gå på vinprovning. lite ﬂex var
det.
Carola ﬁrar också
25 år som artist och jag
har ett starkt Carolaminne.
Jag var
nio år och satt i en vräkig
amerikansk raggarbil
och blåste fram på ﬁnska
grusvägar.
Min kusin lät mig välja
musik. Yes, “Tommy tycker
om mig”. Sagt och gjort, in
med kassetten och full volym.
Sedan small det.
Min kusin tappade kontrollen och vi dundrade rakt in i en
sten. Vi satt som fastklistrade i
bilen och ur högtalarna sjöng
Carola. Så visst rockar hon.
”Ni kommer aldrig att lyckas
– fyrmannaband är ute. Åk
hem till Liverpool...” sa chefen
på skivbolaget Decca till medlemmarna i Beatles 1962. Vi
vet ju hur det gick...
Victoria Nilsson
Nyhetschef

Dagens tips…
Det var på Rydbergs tid
Lunchkonsert, Dansmuséet
Estradören och sångaren Mattias Enn sjunger och berättar
om Stockholms nöjesliv i början av 1900-talet bland lorder
och grill-jannar.
Vi besöker Rydbergs bar vid
Gustav Adolfs torg och möter
en August Strindberg, en Albert Engström och en Hjalmar Söderberg. Vi bevistar
en Emil Norlander revy på
Berns salonger och förförs
av charmören Sigge Wulffs
chansoner och kupletter.

MATTIAS ENN Foto: Sara Johannessen
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Klimathaveriet
i huvudstaden
Gasnätet i Stockholm har den
senaste tiden drabbats av ﬂera
fall av läckage. Enligt Svenska Dagbladet ger läckorna
från stadsgasnätet lika mycket
utsläpp av växthusgaser som
19500 bilar.

Miljöförvaltningen i Stockholm
ville att Fortum skulle minska
läckaget med 62 procent fram till
2020, då skulle klimatgaserna minska med 40 procent. Fortum ville
inte gå med på detta då kostnaden
skulle bli för hög. Miljöförvaltnin-

gen ansäg nivån vara rimlig, men
den borgerliga majoriteten i nämnden valde att köra över sin förvaltning och gå på bolaget linje.

Emot Miljö- och hälsoskyddet
Jag ifrågasätter skarpt moderaten
Ulla Hamiltons agerande. Det är
oerhört upprörande att Hamilton
och den borgerliga majoriteten i
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden i
Stockholm har gått emot miljöförvaltningens krav på Fortum om att
minska läckorna i stadsgasnätet
och missgynnar miljön till förmån

för Fortums vinstintresse

Dags att agera
Nu är det dags för Miljöminister
Andreas Carlgren att agera. Vi
behöver en “Lex Hamilton” som
sätter stopp för gasleverantörer
som inte tar sitt ansvarar och reinvesterar i nätet. Fortum går med
miljardtals kronor i vinst, det är
skamligt att det moderata miljöborgarrådet inte anser att de har råd
med miljöinvesteringarna.
Jag tänker ställa en interpellation
till Andreas Carlgren där jag frågar

hur han ska hindra att företag som
rymmer från miljöansvar och reinvesteringar och hur han ställer sig
till Hamiltons agerande.

Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen går på
och erbjuder regeringen tio förslag för en bättre klimatpolitik. Den
svenska regeringen ska processa
klimatfrågan i en parlamentarisk
beredning och ett vetenskapligt
råd i väntan på ett nytt svenskt klimatmål.
TT

Misstänkta
för planering
av terrordåd
Åklagaren: De har ﬁnansierat
terrorbrott i Somalia

Säpo grep i går tre svenskar
misstänkta för förberedelse till
terroristbrott. Männen är misstänkta för att ﬁnansiera terrorism i Somalia.
Nationella insatsstyrkan deltog
med ett dussin man när Säpo slog
till mot olika adresser i västra
Stockholm och grep tre personer,
alla män runt 40-årsåldern, som nu
anhållits.
Tillslaget skedde under torsdagsmorgonen och Säpo är ytterst
förtegen om alla detaljer i fallet,
inklusive uppgifter om de gripna.
– Jag kan säga att de här gripandena har inga koppling till
hoten mot Lars Vilks eller Muhammedteckningarna, säger Jakob
Larsson, presschef vid Säpo.
Terrorbrott i hemlandet
Enligt Säpo ﬁnns inget som tyder
på att det planerats något terrordåd
mot Sverige.
– De misstänks för att ha ﬁnansierat terrordåd i Somalia och alla
är av somaliskt ursprung, säger
förundersökningsledaren,
åklagare Ronnie Jacobsson.
– Det handlar om ﬁnansiering,
det är det som misstankarna om
förberedelse till terrorbrott handlar om.
Tog beslut igår
Hur länge spaningarna mot männen pågått vill åklagaren inte avslöja.
– Vi hade misstankar om att den
här typen av brott och spaning har
pågått en tid. Men det var igår som
vi beslutade oss för att slå till.
Samtliga tre män sitter just nu i
varsin cell i väntan på förhör.
– De kommer att förhöras under
eftermiddagen och kvällen. Efter
det och senast i morgon fredag
kommer jag att ta ställning till om

jag ska begära dem häktade, säger
Jacobsson.
Hade karta med Vilks hus
Åklagaren bekräftar att en av de
gripna är samme man som tidigare
i år uppmärksammades av polisen
eftersom han hade en karta över
konstnären Lars Vilks bostadsområde i Skåne.
– Men det är inte det som är
föremål för vår utredning, säger
Jacobsson.
Mannen misstänks sedan tidigare för ekobrott och det fallet är
inte avslutat. Han har själv tidigare
tillbakavisat alla anklagelser om
brott.
– Kartan anträffades i en ekobrottsutredning. Vi har inte vägt in
den informationen överhuvudtaget
när det gäller misstankarna om förberedelse till terroristbrott, säger
Jacobsson.
Gripna även i Norge
Parallellt har den norska säkerhetspolisen PST gripit ﬂera personer i
Oslo. Även de misstänks för ﬁnansiering av terrorism i utlandet.
I Norge skedde tillslaget efter
en lång tids spaning och arbetet
har skett i samarbete med svensk
säkerhetspolis.
Är ﬂer länder inblandade?
– Jag vill inte gå in på det, säger
Jacobsson.
Han vill heller inte berätta om
polisen planerar ﬂer tillslag mot
privatpersoner eller lokaler i Sverige.
– Jag kan säga att vi undersökt
utrymmen som de haft tillgång till.

JÖRN HOLME, chef för norska säkerhetspolisen PST i samband med en
presskonferens om hotbilder i Norge
2008.
Foto: Sara Johannessen

NORSKA SÄKERHETSPOLISENS HÖGKVARTER. Även i Oslo greps tre personer i morse, alla misstänkta för ﬁnansiering av terrorbrott i Somalia. Foto:
Erichsen, Jarl Fr.

Andra gripna
En 23-årig svensk medborgare
greps den 1 februari i Frankrike
misstänkt för terrorverksamhet,
skriver TT. Han uppgavs ha stridit
tillsammans med de islamiska
domstolarna i Somalia. I samband
med att islamisternas styre i Somalia störtades i slutet av 2006 greps
fyra svenskar och fängslades i Etiopien.
Minst 20 terrormisstänkta svenskar har gripits runt om i världen
sedan 2001. Många misstänktes ha

koppling till extrema islamister.
Vid ett tidigare rättsfall i Sverige dömdes två irakiska kurder
av Svea hovrätt till fängelse och
utvisning på livstid för terrorﬁnansiering. Det var 2005. Männen
hade skickat nära 150 000 dollar
till terrororganisationen Ansar alIslam i norra Irak.
Det är hittills de enda personer
som dömts enligt den svenska terroristlag.
Daniel Kristoffersson

”

Problemet i Sverige är inte att det växer så det
knakar, utan att det knakar utan att växa.
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”Jag var nära att hamna på gatan”
Fredrik Ljung var knarkare i Pradakostym – i dag är han drogfri och författare
med liknande bakgrund Ljung &
Sjöberg, ett konsultföretag inom
akohol- och drogfrågor.

NUMERA DROGFRI ”Jag upplever inget sug, men skulle jag börja ljuga och
sluta gå på mina möten är det bara en
tidsfråga innan jag åker dit igen, säger
Fredrik Ljung, som debuterar med romanen ”Parasiten”. Foto: Lina Boström

Einarsson

En ﬂaska starksprit, trettio Rohypnol, sju till åtta ecstasytabletter i ett svep. Ovanpå lite
kokain eller amfetamin.
Så kunde dagsransonen se ut
för Fredrik Ljung, civilekonom i
ﬁnansbranschen. I dag är han
drogfri och debuterar med romanen ”Parasiten”.
Fredrik Ljung är sympatisk och
vältalig. Men framför allt utstrålar
han ett påtagligt lugn och det är
otroligt svårt att förstå att han för
bara några år sedan levde i ett inferno av missbruk, lögner och ett
bottenlöst moraliskt förfall.
– På slutet umgicks jag bara med
kriminella, och steget efter det

hade varit att hamna på gatan.
Växande problemgrupp
Fredrik tillhörde en betydligt
tilltagande problemgrupp inom
näringslivet: knarkare i kostym.
Välutbildade, väluppfostrade och
välklädda. In i det längsta lyckas de
upprätthålla fasaden, och in i det
längsta vägrar deras chefer inse
situationens allvar.
– Droger är lättare att dölja, åtminstone i början. Alla har en referens till alkohol. Men med droger
blir resan nedåt mycket snabbare
och betydligt mycket aggressivare.
Själv var han tjugoåtta år när han
inte orkade längre. Sista året som

missbrukare kostade han sannolikt sin arbetsgivare mellan en och
två miljoner kronor.
När Fredrik gick på Handelshögskolan drack han alkohol och tog
någon form av droger – varje dag.
Men trots det klarade han alla sina
tentor.
Led av obeﬁntlig självkänsla
– Rädslan och tomheten försvann med spriten. Jag vet faktiskt
inte varför jag led av obeﬁntlig
självkänsla. Min familj har alltid
varit kärleksfull och aldrig satt
någon press på mig. Och när mina
föräldrar ﬁck reda på hur illa det
var ställt med mig blev de extremt
engagerade.

Han ﬂyttade hem till dem, klippte
sönder sina kreditkort, avgiftade
sig själv. Pappan doserade pillren.
– Det var en svettig abstinens.
Vissa dagar kunde jag ligga under
täcket och bara skaka. Ännu ett år
efteråt hade jag stickningar och ryckningar.
Numera går han tre gånger i
veckan i en självhjälpsgrupp.
– Jag upplever inget sug, men
skulle jag börja ljuga och sluta
gå på mina möten är det bara en
tidsfråga innan jag åker dit igen.
Har man utvecklat ett beroende är
det kört. Det handlar om mäktiga
krafter som man måste ha respekt
för.
Idag driver han och en kollega

Fick tid över att skriva
Människor som lämnat ett missbruk bakom sig har fått något som
de ﬂesta betraktar som en bristvara i vårt samhälle – nämligen tid.
Tid som de tidigare använde för att
jaga rätt på och använda droger.
Fredrik har använt sin till att
skriva en roman.
– Egentligen skrev den sig själv.
Jag hade tidigare bara skrivit ﬁnansiella rapporter. Men en kväll
ﬁck jag plötsligt en idé. Varför inte
använda mig av mina erfarenheter
och skriva en roman? Det blev en ny
passion, jag skrev som besatt kvällar och nätter, små stycken. Det var
lustdrivet, kul och hade ingenting
med terapi att göra. Bekräftelsekåt
som jag är lät jag min ﬂickvän läsa
det. Hon uppmuntrade mig att fortsätta, och när jag kommit halvvägs
skickade jag manuset till ett förlag
och det förlaget tog det!
Titeln ”Parasiten” kom naturligt.
”Hans hjärna är kidnappad”
– Den handlar om Henrik, en ung
man som parasiterar på alla som
hjälpt honom och står honom nära.
Han är skarpsinnig, driven och besatt av pengar, status och yta. Hans
liv är en sågtandad centrifug som
aldrig upphör att accelerera.
Berättelsen är en överljudsresa
bland krogar och kriminalitet. Hans
hjärna är kidnappad av droger.
– Han sugs in i en surrealistisk
mardrömsvärld.
Ingalill Mosander

Hitta stans billiga nöjen
Ut och ha kul i Stockholm – för nästan inga pengar alls!
Låg dig häpnas över vad man kan få ut av en tunn eller tom plånbok. Vi har rensat Stockholm på gratisnöjen och
annat som inte kostar skjortan.

Billig bira

Klubba billigt eller gratis

Festa utan pengar går inte.
Men festa med lite pengar
funkar – om man känner till de
rätta ölhaken. Billig bärs hittar
du bland annat på:

Några sätt att hamna på listor och slippa köer (och inträden) är att:

•Gröne Jägaren, stor stark 19
kr.
•Fridhem, stor stark 20 kr.
•Rosa Drömmar, stor stark 19
kr.
•Carmen, stor stark 29 kr.
•Nivå 22, stor stark 28 kr (25
kr efter 20).
•Kelly’s , veckans ﬂasköl 19
kr.
•Treat, halvlitersöl mellan 20
och 25 kronor, vissa 6:or kostar 45 kr.

• Starta ett fanzine under tysk ﬂagg med ett namn som anspelar på
antingen djur eller motorvägar (eller djur på motorvägar) och kalla sig
journalist.
• Påstå att du är Elsa Billgrens okända tvillingsyster.
• Gå ner 10 kilo (oavsett tidigare vikt)
Eller så ger du upp ﬁnklubb-drömmarna för den här gången och nöjer
dig med någon av följande klubbar och uteserveringar där du garanterat kommer in gratis:
•Scandic Anglais Terrassen
•Spymlan
•Riche
•Trädgården - mellan 19.00-20.00 då det även är billig öl
•Debasers uteservering
•Utecompagniet
•Mosebacke

Tokbilligt med konstrunda
Passa på och gå på galleri i helgen – gratis så länge du inte köper
något. Här är tre heta tips:
•Wetterling Gallery
•Andréhn - Schiptjenko
•Galleri Magnus Karlsson

Promenera i
det fria
Gratis och nyttigt. Vackra
promenadstråk hittar du bland
annat i Vinterviken och Nackareservatet.

TRÖTT PÅ WHISKY I GLAS? Hos Grinda wärdshus ﬁnns en meny med den
ädla drycken i alla rätter. Foto: SCANPIX

Whisky på fat
Hallå Daniel Karlsson, kock på
Grinda wärdshus, som har tagit
fram en meny där whisky ingår i
alla rätter.
Att besöka Grinda är att stanna
jorden en stund. Här, bara en dryg
timme från Stockholm, är du så
långt bort från puls som det överhuvudtaget går.
– Jag har arbetat med ett projekt där jag prövat mig fram för att
försöka få fram lite nya smaker. Vi
får se om vi ska använda några av
rätterna i vår meny till våren och
sommaren.
Vad gör att just whisky passar
så bra i matlagning?
– Det är rökigheten och sältan
som gör att det kan bli bra smak

på maten.
Är det vanligt att man använder
whisky i maten?
– Nej, inte lika vanligt som vin och
konjak. Men kanske kan det bli en
uppstickare. Men folk är inte så
vana vid smaken.
Vad ska man tänka på när man
använder whisky i maten?
– Prova dig fram. Men var försiktig med hur mycket du använder,
det blir inte bra om du använder
för mycket. Jag har inte använt några stora mängder utan mest marinerat maten med whisky.
Har du själv någon favoriträtt?
– En soppa som jag har whiskygravad lax och vit choklad i.
Jonas Andersson
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Stockholms största våning?
Är du trångbodd? Just nu är en
av Stockholms troligtvis största
våningar till salu. Priset kan bli
över 30 miljoner kronor.
På 505 kvadratmeter får även en
riktigt stor familj plats. Paradvåningen på en tvärgata till Strandvägen i Stockholm är troligtvis en
av de största i stan som ﬁnns på ett
och samma våningsplan. Trots att
priset kommer att bli tiotals miljoner kronor, tror inte mäklarﬁrman
Residence att det blir några problem att sälja våningen.
Trots att priset kommer att bli
tiotals miljoner kronor, tror inte
mäklarﬁrman Residence att det
blir några problem att sälja våningen.
– Det ﬁnns en stor efterfrågan,
vi kan bara säga att det är en bra
marknad, säger Lars Fogelklou,
mäklare på Residence,
Vad priset kan bli vill han inte uttala sig om.
– Vi har kommit överens med
säljaren att inte kommentera det,
säger Lars Fogelklou.
Vad ligger priserna på i området idag?
– Det är allt mellan 60 000 kronor till 100 000 kronor per kvadratmeter, säger Lars Fogelklou.
Det innebär i sådana fall en prislapp på mellan 30 och 50 miljoner
kronor.
Finns det möjlighet för
köparen att dela upp lägenheten i ﬂera?
- Nej. Det ﬁnns en stor efterfrågan, vi kan bara säga att det är en
bra marknad, säger Lars Fogelklou, mäklare på Residence,
Vad priset kan bli vill han inte uttala sig om.
– Vi har kommit överens med
säljaren att inte kommentera det,

Arvidssons succé
tog stopp i kvarten

NY BOSTAD? Foto: Leckel Michael
säger Lars Fogelklou.
Måste den användas för privat boende?
- Ja. Det innebär i sådana fall
en prislapp på mellan 30 och 50
miljoner kronor. Vi har kommit
överens med säljaren att inte kommentera det.
Går att få reda på om det är
den största lägenheten i Stockholm?
-Nej, det ﬁnns inga sådana register.
Har ni sålt någon så stor ti-

digare?
- Nej. Trots att priset kommer
att bli tiotals miljoner kronor, tror
inte mäklarﬁrman Residence att
det blir några problem att sälja våningen.
Går att få reda på om det är
den största lägenheten i Stockholm?
-Nej, det ﬁnns inga sådana register. Vi har kommit överens med
säljaren att inte kommentera det.
Jens Olsson
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Förare till
pendeltåg
berusad
Pendeltågsföraren
missade
hållplatser och öppnade dörrarna trots att det inte fanns
någon perrong utanför.
– Jag misstänker att han var
påverkad av något, säger resenären Dan Holgersson, 63 år.
Händelserna inträffade på morgontåget mellan Märsta och Stockholm i morse.
– Föraren missade hållplatserna
ﬂera gånger och ﬁck backa tillbaka
en bit. Men det allvarligaste skedde
vid Solna station, då öppnade han
dörrarna utan att det fanns perrong nedanför, säger Dan.
Han knackade då på förardörren
och påpekade vad som hänt.
– Jag ﬁck det nonchalanta svaret
att gå ut genom en annan dörr. Och
att anledningen till att föraren missat perrongen skulle vara ett fel på
tågets bromsar, säger Dan.
Ringde SL
Han ringde även till SL som bad
honom vända sig till polisen vid
misstanke om brott.
Pendeltågen körs av Stockholmståg på uppdrag av SL. Pressansvarige Mikael Lindskog kommer
att se över om något felaktigt skett
men vill inte kommentera ytterligare. Enligt honom har de inte fått
några andra klagomål.
– Vi gör regelbundet slupmässiga alkoholtest på våra förare. Om
någon misstänks tillsätter vi en
utredning, säger han.
Hanna Hallin

Lockpriser
vanligt
i Stockholm
Skillnaden mellan annonserat
pris och slutpris på en bostadsrätt i Stockholm kunde uppgå till hela 35 procent under
fjolåret.
Lockpriser på bostäder är vanligare
på Stockholms bostadsmarknad än
i Västerås. Skillnaderna mellan det
utannonserade priset och försäljningspriset var som störst innan
prisnedgången i september i fjol,
enligt en forskningsrapport gjord
på KTH på beställning av Mäklarsamfundet.
Rapporten behandlar skillnaderna på bostadsrättsmarknaden
i Stockholms innerstad och i
Västerås under perioden januari
till oktober 2007.
Prisvariationen, det vill säga
skillnaden mellan annonserat pris
och slutpris, var i Stockholm mellan 28 och 35 procent. I Västerås
låg skillnaden på en jämn nivå på
10 procent.
Rapporten behandlar skillnaderna på bostadsrättsmarknaden
i Stockholms innerstad och i
Västerås under perioden januari till
oktober 2007. Prisvariationen, det
vill säga skillnaden mellan annonserat pris och slutpris, var i Stockholm mellan 28 och 35 procent.
Skillnaderna mellan det utannonserade priset och försäljningspriset var som störst.
TT

sverige

NYHETSCHEF

JOURNALIST

JOURNALIST

madeleine.brohlin
@relevans.se

jonatan.fast
@relevans.se

daniel.kristoffersson
@relevans.se

Madeleine
Brohlin

Jonatan
Fast

Daniel
Kristoffersson

relevans•måndag 11 februari 2008

Sverige startar
imamutbilning
Radikaliseringen av islam ska
motverkas – och Sverige ska
göra det genom att införa en imamutbildning.
Det beskedet ger högskole- och
forskningsminister Lars Leijonborg, skriver Svenska Dagbladet.
Folkpartiets tidigare partiordförande säger i en intervju med
SvD att regeringen bidrar med
medel till prästers och pastorers
högskoleutbildningar – och att
man bör göra precis på samma
med imamer.
Detta ”i nära dialog med muslimerna i Sverige”. En utredning
ska tillsättas för att i förlängningen
kunna ta fram ett konkret förslag.
– Min uppfattning är att vi bör
hjälpa muslimerna med en svensk
imamutbildning, eller åtminstone
kompletterande studier i samhällskunskap och svenska.
Detta ”i nära dialog med muslimerna i Sverige”. En utredning
ska tillsättas för att i förlängningen
kunna ta fram ett konkret förslag.
Linda Lundin

Krossad
på spåret
GNARP
Kvinnan skulle lämna mat på andra sidan järnvägen. Kraschen
med X2000-tåget blev våldsam
– och bilen släpades med en
halv kilometer. Hon hade inte
en chans.
– Mina barnbarn har förlorat
sin mor, säger kvinnans pappa.
Olyckan inträffade vid 14-tiden i går
vid en järnvägsövergång i Gnarp
i Nordanstigs kommun. Övergången var obevakad – markerad med
en enkel traﬁkskylt.
Kvinnan, en 42-årig hemvårdare,
skulle lämna mat till en äldre person som bor på andra sidan järnvägen.
När X2000-tåget kom hade hon
inte en chans. Smällen blev våldsam och bilen släpades med i cirka
500 meter.
Läkare från tåget
En läkare som reste med tåget
kunde konstatera att kvinnan var
död. Sedan tog det ﬂera timmar för
räddningstjänsten att få loss bilen.
Tågpassagerarna ﬁck vänta, innan
de kunde köras vidare med ersättningsbussar.
Skadorna på bilen blev omfattande:
– Högra sidan träffades, bilen
blev hoptryckt, säger räddningstjänstens insatsledare Bengt
Wiman.
Tågföraren uppger att han signalerat enligt gällande rutiner. Det
var i går kväll fortfarande oklart
varför kvinnan inte stannat.
De boende i Gnarp berättar för
Aftonbladet att de under längre tid
påtalat faror med den obevakade
övergången och krävt bättre bevakning.
Även 42-åringen och hennes arbetskamrater i hemvården hade
klagat – gång på gång.
Tågföraren uppger att han signalerat enligt gällande rutiner. Det
var i går kväll fortfarande oklart
varför kvinnan inte stannat.
Jonatan Fast

DÖDSSTÖRTADE. Den 16-åriga ﬂickan dog omedelbart vid fallet.

Flicka störtade
från balkong

MALMÖ
Från
den
här
balkongen
dödsstörtade den 16-åriga ﬂickan. Två av hennes släktingar sitter nu anhållna, misstänkta för
att ha mördat henne.
– En av teorierna vi arbetar efter
är att det är ett hedersmord,
säger Lars-Håkan Lindholm på
Malmöpolisen.

Relevans var i går inne i lägenheten på fjärde våningen i Malmö.
Härifrån misstänks den 16-åriga
ﬂickan ha kastats ut från balkongen vid 20-tiden i söndags. Hon föll
15 meter ner i en källartrappa och
dog omedelbart. Polisen har ännu
inte fastställt om hon blev utkastad
eller hoppade självmant.
– Vi håller hela spektrat öppet,
allt från en knuff till att hon hop-

pade själv, säger Lars-Håkan Lindholm.
Greps direkt
De två släktingarna greps direkt på
plats. De förhördes natten till i går
och nekade då till brott.
– De är misstänkta för mord, alternativt dråp, säger kammaråklagare Lena Körner.
– En av teorierna vi arbetar

efter är att det är ett hedersmord,
säger Lars-Håkan Lindholm på
Malmöpolisen.
Relevans var i går inne i lägenheten på fjärde våningen i Malmö.
Härifrån misstänks den 16-åriga
ﬂickan ha kastats ut från balkongen vid 20-tiden i söndags. Hon föll
15 meter ner i en källartrappa.
Jens Olsson

Kvinnopotter blir stridsfråga
IF Metall vill att de så kallade
kvinnopotterna inte ska ﬁnnas
med i nästa avalsrörelse - annars hotar man att lämna LO.
Kommunal har däremot krävt
att potterna ska vara kvar. Kvinnopotterna blir troligen en stor
stridsfråga för förbunden.
IF Metall hotar att lämna LO och
om de så kallade kvinnopotterna
kommer att var kvar i nästa avtalsrörelse, skriver Svenska Dagbladet i dag.
En rapport från IF Metall som
publiceras på måndagen kommer
att utgöra en viktig grund till de
förhandlingar som förbundet ska
föra på LO-kongressen.
”Reglerar för mycket”
I rapporten skriver man att kvinnopotterna reglerar alltför mycket av
förhandlingarna och vill inte att de
ska var kvar i nästa avtalsrörelse.
Därmed ställer sig IF Metall i
direkt motsättning till Kommunal
som har krävt att potterna ska vara
kvar.
Enligt Stefan Löfven, ordförande
för IF Metall, hotar kraven att även-

tyra hela förhandlingsmodellen.
– Vi skulle aldrig acceptera att
arbetsgivarna lägger fram en tabell
som säger hur mycket de olika förbunden ska ha, säger han till Svenska Dagbladet Näringsliv.

”

Tyvärr
får kvinnor ofta mindre
kvaliﬁcerade
arbeten.
– Vår ambition är att vara kvar i
samordningen. Men vi måste göra
en avvägning av vad som är bäst
för våra medlemmar. Det är deras
villkor vi är satta att kämpa för.
”Mindre kvaliﬁcerade uppgifter”
Enligt Löfgren bidrar inte kvinnopotterna till att lösa problemet med
jämställda löner. I stället menar
han att den könsuppdelade arbetsmarknaden ställer olika krav på
mäns och kvinnors arbete.

– Tyvärr har det blivit så att kvinnor ofta får mindre kvaliﬁcerade
arbeten, säger han. De får ofta arbeta hårt och blir utslitna. Men vid
en objektiv värdering handlar det
om mindre kvaliﬁcerade uppgifter
som är lägre värderade.
IF Metall vill i stället att kvinnor
ska få större möjlighet till kompetensutveckling och att familjelivet
ska bli mer jämställt.
Diskussionen kommer at bli
hård, tror Löfven.
– Nu är det upp till oss alla att
föra debatten på rätt nivå, så att vi
inte gräver ner oss i några gropar,
säger han till Svenska Dagbladet.
”Reglerar för mycket”
I rapporten skriver man att kvinnopotterna reglerar alltför mycket av
förhandlingarna och vill inte att de
ska var kvar i nästa avtalsrörelse.
Därmed ställer sig IF Metall i
direkt motsättning till Kommunal
som har krävt att potterna ska vara
kvar.
Enligt Stefan Löfven, ordförande
för IF Metall, hotar kraven att äventyra hela förhandlingsmodellen.
– Vi skulle aldrig acceptera att

IF METALL att kvinnor ska få större
möjlighet till kompetensutveckling
och att familjelivet ska bli mer jämställt. Foto: Leckel Michael
arbetsgivarna lägger fram en tabell
som säger hur mycket de olika förbunden ska ha, säger han till Svenska Dagbladet Näringsliv.
IF Metall vill att kvinnor ska få
kompetensutveckling.
Linda Lundin
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Att studera
eller inte studera?

Sanna ﬁck 2,0
på högskoleprovet
GÖTEBORG
Sanna ﬁck 2,0 på högskoleprovet. Höga betyg i skolan är
inte allt. På högskoleprovet får
tusentals svenskar en andra
chans. Men provet kan vara knepigt. Göteborgsbon Sanna Jonsson, 21, vet hur man får högsta
poäng.
Sanna Jonsson från Göteborg har
fått högsta pott på högskoleprovet,
de magiska 2,0. Nu ska hon söka
till läkarlinjen.
– Nu läser jag fysik och kemi
på komvux. Innan jobbade jag på
posten och läste på folkhögskola,
säger Sanna Jonsson.
Väl förberedd
Många är nervösa. Sanna Jonsson
var väl förberedd.
– Jag tittade på statistikdelen innan. Det är väl egentligen det enda
man inte har med sig från skolan.
– Det är bra att gå genom gamla prov. Saker som statistik och
diagram går inte att variera i oändlighet, säger hon.
Hon tycker att högskoleprovet
är en bra andra chans för den som
vill läsa på högskola.
– För mig var det jättebra att
göra provet.

ATT STUDERA på högskola kan vara ett avgörande val för framtiden. Foto: VN

En guide till högskolstudier – från gymnasie till arbetsliv
Redan som barn får man höra
hur viktigt det är med utbildning och att man måste studera
för att “bli något”. Yrke kan man
välja redan på gymnasiet, annars genom att studera på högskola. Men vad krävs för att få
studera på högskola och hur är
egentligen livet som student?
I dagens samhälle är det möjligt
att byta karriär hur många gånger
man vill och studera kan man göra
hur länge som helst i princip, i alla
fall fram tills 60 års ålder. Vissa
människor är till och med så rädda
att gå ut i arbetslivet att de aldrig
slutar studera.
Dock får man bara studiestöd
för maxiamlt 55 månaders studier,
vilket gör att om man stannar i skolan längre än så får man bekosta
det själv, vilket oftast då kräver ett
jobb vid sidan om skolan. Alltså, ut
i arbteslivet måste man, vare sig
man vill eller inte.
Gymnasietiden viktig
Vet man redan innan gymnasiet att
man vill läsa vidare på högskola är

INGEN DANS
PÅ ROSOR att
studera på högskola. Foto: VN

det lämpligt att välja den linje på
gymnasiet som ger behörighet till
det program man vill studera på
på högskolan. Alternativt, om man
inte vet vilket program man ska
välja på högskolan kan man välja
att läsa det samhälssvetenskapliga
programmet eller det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet som är just studieförberedande
och ger behörighet till de ﬂesta
program på högskolan.
Vill man vara säker på att få en
plats på just det programmet man
vill gå på på högskolan kan det vara
en fördel att lägga manken till och
göra sitt bästa för att få bra betyg
på gymnasiet. Bra betyg garanterar
visserligen inte en plats eftersom
man aldrig vet vilka betyg de andra
som söker till samma program har,
men det ökar chanserna betydligt.
Andra alternativ
Ett annat alternativ är att göra det så
kallade högskoleprovet. Det går av
stapeln varje vår och höst och mäter
de kunskaper och färdigheter som
är viktiga för högskolestudier. Att
göra högskoleprovet ökar chanser-

na att bli antagen till högskolan,
vare sig man har bra eller mindre
bra betyg. Minst en tredjedel av
alla platser på högskolan tillsätts
med hjälp av högskoleprovet.

”

Ut i arbetslivet
måste man,
vare sig man
vill eller inte.

I vissa fall ger även arbetslivserfarenhet en högre chans och vissa
utbildningar kräver till och med att
man arbetat en viss tid innan man
söker.
Roligt men tufft
Att bli antagen till högskolan är
mycket roligt. Det ger bra erfarenheter och är en extra merit i
det framtida CV som man kommer använda för att söka jobb.
Men att studera på högskola
är inte som att studera på gymnasiet. Gymnasiestudier kan för
vissa vara en dans på rosor. Man
inbillar sig sedan att högskolan
inte alls blir något problem eftersom det gick så lätt på gymnasiet.
Men att tro det är att lura sig själv.
Även om gymnasiestudier innebär mer självdiciplin än på högstadiet, så krävs ännu mer självdiciplin på högskolan. Det kan tyckas att
man på högskolan har mycket mer
fritid då det i vissa fall är ganska glest
mellan föreläsningarna, men oftast
måste man jobba med inlämningsuppgifter och projekt under den
“lediga” tiden och större fritidsintressen hinns oftast inte med.
Att lära sig planera kan vara en stor
fördel. Planerar man sina studier
och jobbar ﬂitigt kan man ändå hin-

na med “att ha ett liv” vid sidan om.
Prioritera
Självklart handlar det om att prioritera också. Man kan se det som
lördagsgodis.
Många bestämmer sig oftast för
att aldrig mer äta godis och sötsaker utan bara nyttigheter. Till
slut tippar det över och man äter
massor med godis istället.
Hemligheten är inte att förbjuda utan begränsa, det är OK att
“synda” någon gång ibland, med
till exempel lördagsgodis. Samma
med högskolestudier, man kan
inte bara sluta med att ha roligt
utan man måste prioritera det roliga ibland för att inte tappa suget
för att plugga.
Det är OK att skippa en föreläsning för att kanske resa bort eller träffa vänner som kommer på
besök, bara det inte blir en vana.
Högskolestudier är ju så mycket
mer än studier också, man träffar
nya människor och har jätteroligt
med alla aktiviteter som anordnas,
så som nollning och kårkvällar,
vilket gör att man inte behöver
plugga konstant.
Vad är viktigast i slutändan?
När sedan studierna är klara
och man ska söka jobb kan
det hända att högskolebetyg
inte alls har så stor betydelse.
Vissa företag prioriterar arbetslivserfarenhet medan andra enbart tittar på arbetsprover och bara kontrollerar ATT
man har gått en utbildning.
Detta kan kännas tråkigt om man
kämpat i ﬂera år och det sedan inte
har så stor betydelse som man trott.
Det beror självklart på vilket
yrke man väljer att jobba inom och
kanske är det en fördel att redan innan man börjar plugga se efter vad
som är viktigast för just det yrket.
Victoria Nilsson

Läs mycket
– Bra betyg går det inﬂation på, det
spelar ingen roll hur många MVG
man har, på en del utbildningar
kommer man ändå inte in, och så
tar det en himla tid att få bra betyg.
Hennes bästa tips är att läsa mycket böcker så att man klarar ordförståelsen. Ett annat tips är att ha
med sig en bra matsäck med långsamma kolhydrater.
– Och att inte vara bakfull. Det
var inte jag, säger Sanna Jonsson.
Hennes bästa tips är att läsa mycket böcker så att man klarar ordförståelsen.
– Det är bra att gå genom gamla prov. Saker som statistik och
diagram går inte att variera i oändlighet, säger hon.
Hon tycker att högskoleprovet
är en bra andra chans för den som
vill läsa på högskola.
– Och att inte vara bakfull. Det
var inte jag, säger Sanna Jonsson.
Sanna Jonssons bästa tips:
•Läs mycket böcker.
•Gör gamla prov.
•Ha med en bra matsäck.
•Var inte bakfull.
Victoria Nilsson

Information om
Högskoleprovet
•Högskoleprovet har funnits

sedan 1977.
•Minst en tredjedel antas till
högskolan utifrån provet.
•Under de 29 åren provet har
funnits har bara fem personer
haft alla rätt. Alla var män.
•Provet består av 122 frågor
uppdelat på fem delar: Ordförståelse, logiskt tänkande
kring matematiska problem,
svensk läsförståelse, förmågan att tolka diagram, tabeller
och kartor samt engelsk
läsförståelse.
•Poängen räknas ut utifrån
hur många rätt alla har.
•Snittet ligger runt 1,0.
•För att få 2,0 behövs inte alla
rätt. Runt 1 procent får det.
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Byggmark tävlar – med skadad tumme

Sörenstam i delad
ledning
GOLF
Annika Sörenstam gick upp i delad
ledning efter andra dagens spel
i den förra golfvärldsettans säsongsdebut på Hawaii.
Sörenstam, som gick rundan på
fem slag under par, delar förstaplatsen med amerikanskan Erica
Blasberg.
Tävlingen på Hawaii är 37-åriga
Sörenstams första för säsongen.
Förra året tappade hon förstaplatsen på världsrankingen då hon ﬁck
diskbråck och tvingades till lång
vila.
Hon gick rundan på fem slag under par.
TT

Två svenskar i
vinterns kraftprov
TRAV
På söndag avgörs kraftprovet
Prix de Paris på den franska huvudstadsbanan Vincennes. Från
Sverige startar Rite On Track
och Lass Drop.
JENS BYGGMARK - inte helt skadefri. Foto: Leckel Michael
SLALOM
Efter en missad tävlingshelg är
Jens Byggmark redo för slalom
igen. Men med skydd på båda
tummarna.
– Det känns fortfarande inte
riktigt bra i tummarna faktiskt,
men det repar sig nog hoppas
jag, säger Byggmark till TT.
Den första tumskadan, som han
ﬁck på högerhanden, kom vid
Kitzbühels världscupslalom den 20
januari i år. Bara en vecka senare
skadade han den vänstra under uppvärmningen inför slalomtävlingen
i Chamonix superkombination.
Han valde därefter att stå över
farthelgen i Val d’Isère och har vi-

lat upp tummarna i Sverige.
“Ledbandet är paj”
Nu är Jens Byggmark tillbaka i
Alperna, lagom till slalomtävlingen i Garmisch-Partenkirchen på
lördag.
Men tummarna är fortfarande
ett litet bekymmer.
– Den vänstra är rätt bra nu.
Den högra är sämre, ledbandet är
rätt paj och det är någon lös benbit
också, säger han.
– Men det är inget de vill in och
operera just nu. Vi ska kolla det lite
mer efter säsongen.
Lösningen är att tills vidare köra
med skydd över tummarna, för att
just förhindra att göra skadorna

ännu värre.
– Jag har lite styrka i tummarna
nu och så länge jag får skydd över
dem kan jag köra utan problem,
säger Jens Byggmark.
“Inga sura miner”
Förra säsongens succé, där Byggmark mer eller mindre var bofast på topp tio och vann två dagar
i rad i Kitzbühel, har varit svår att
toppa.
Men det har ändå blivit tre andraplatser i slalom hittills och nu
väntar just slalom i GarmischPartenkirchen och helgen därpå i
Zagreb.
– Jag är supernöjd med säsongen faktiskt. Inga sura miner där,

säger Jens Byggmark och utlovar,
som vanligt, full satsning.
– Jag har alltid höga förhoppningar. Så jag tror på det bästa.
Nu är Jens Byggmark tillbaka
i Alperna, lagom till slalomtävlingen i Garmisch-Partenkirchen på
lördag.
Men tummarna är fortfarande
ett litet bekymmer.
– Den vänstra är rätt bra nu.
Den högra är sämre, ledbandet är
rätt paj och det är någon lös benbit
också, säger han.
– Men det är inget de vill in och
operera just nu. Vi ska kolla det lite
mer efter säsongen.
TT

Zlatan sågar domarna i serie A
FOTBOLL
I fotbolls-Italien går debatten
het om att Inter favoriseras av
domarna.
Men Zlatan Ibrahimovic ger
inte mycket för det snacket
och menar att domarna i
serie A är dåliga.
– Det är svårt att spela
bra fotboll med så dåliga
domare, dundrar “Ibra”.
Serieledande Inter tog en
viktig seger när man vann mot
Catania med 2-0 i går.
Men efter matchen handlade
allt snack om domaren.
Cambiasso gjorde 1-0 till Inter
i solklar offsideposition – något
som linjemannen inte upptäckte
– och godkände målet.
Under säsongen har debatten i
Italien handlat om att Inter
favoriserats av domsluten.
Efter gårdagens
händelse ﬁck
kritikerna ännu mer
vatten på sin kvarn.

Men klubbens störste stjärna – Zlatan Ibrahimovic – ger inte mycket
för de italienska domarna.
Han bara viftar bort kritiken.
Viftar bort kritiken
– Alla snackar om att vi favoriseras
av domarna, men ingen tar upp att
de förstör spelet. De dömer ofta
emot mig. När jag försöker pratat
med dem så vägrar de att lyssna,
säger svensken till Gazetta dello
Sport.

”

Alla
snackar
om att vi
favoriseras av
domarna.
Interstjärnan menar att det är stor
skillnad på domarna i Premier
League och att de håller en mycket
högre nivå än de italienska.
– Jag tittade på matchen mellan
Liverpool och Chelsea. Jag kan
bara konstatera att det är en enorm
skillnad på sättet att döma matcher

ZLATAN IBRAHIMOVIC. Foto: Debernardi Franco

i Premier League och Serie A,
säger han.
När Zlatan byttes ut med cirka
20 minuter kvar tittade han argt på
fjärdedomaren vid linjen, sa några
väl valda ord och lämnade sedan
planen.
Serieledande Inter tog en viktig
seger när man vann mot Catania
med 2-0 i går.
Men efter matchen handlade allt
snack om domaren.
Cambiasso gjorde 1-0 till Inter i
solklar offsideposition – något som
linjemannen inte upptäckte – och
godkände målet.
Viftar bort kritiken
– Alla snackar om att vi favoriseras
av domarna, men ingen tar upp att
de förstör spelet. De dömer ofta
emot mig. När jag försöker pratat
med dem så vägrar de att lyssna,
säger svensken till Gazetta dello
Sport.
Interstjärnan menar att det är
stor skillnad på domarna i Premier
League och att de håller en mycket
högre nivå än de italienska.
– Jag tittade på matchen mellan
Liverpool och Chelsea. Jag kan
bara konstatera att det är en enorm
skillnad på sättet att döma matcher
i Premier League och Serie A,
säger han.
Daniel Kristoffersson

Jörgen Westholm kör själv Rite On
Track som så sent som i lördags
vann ett stort montélopp i Paris
och Stig H Johansson-tränade Lass
Drop får Björn Goop i sulkyn.
Westholms taktik är att köra
snällt invändigt.
- Det kan räcka till en placering
bland de fem främsta, säger han till
Travronden.
Enligt Stig H Johansson är Lass
Drop i ﬁn form inför starten.
– Hästen har visat att han går
bra med de här förutsättningarna
tidigare, säger Johansson till Travronden.
Totalt är det 15 hästar som gör
upp om förstapriset på cirka 1,6
miljoner kronor över drygt fyra kilometer och en härlig kamp är att
vänta.
ATG anordnar spel på loppet.
Jörgen Westholm kör själv Rite
On Track som så sent som i lördags vann ett stort montélopp i Paris
och Stig H Johansson-tränade Lass
Drop får Björn Goop i sulkyn.
Westholms taktik är att köra
snällt invändigt.
Kanal75
Madeleine Brohlin

Arvidssons succé
tog stopp i kvarten
TENNIS
Nattmatch – då förlorade Soﬁa
Arvidsson kvartsﬁnalen i Antwerpens WTA-turnering mot kinesiskan Na Li.
– Personligen tycker jag det är ganska jobbigt att spela så sent, säger
Arvidsson.
Matchen var inte klar förrän vid
midnatt. Den blev kraftigt försenad. Arvidsson utvecklar:
– Jag tycker inte om att spela
sent, jag brukar gå och lägga mig
vid tio på kvällen. Nu får man gå
och vänta hela dagen.
Na Li vann med 7-5, 6-4.
– Jag hade chansen ett par
gånger, men tog den inte. Det var
synd. Hon spelade väldigt snabbt
och tog bollen tidigt.
Vad händer nu?
– Jag ska hem nu, sen till Memphis på onsdag för att spela WTAtävlingen där. Jag hade chansen ett
par gånger, men tog den inte. Det
var synd.
Jonatan Fast

”

Jag har blivit allergisk mot telefonen och vågar knappt
svara längre. De som blir lidande är hästägarna.
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Åke Svanstedt till Sportbladet om varför han börjat ta betalt för intervjuer.

Fosbury: Ingen bättre än Holm
FRIIDROTT
Dick Fosbury uppfann ﬂoppen.
Stefan Holm fulländade den.
–Ja, tekniskt bättre än Holm
går det inte att hoppa, säger
Dick Fosbury.

Det är 40 år sedan amerikanen
överraskade en hel värld vid OS i
Mexico City. Ärrade expertkommentatorer skrattade åt den då 21årige amerikanens bakvända stil,
men slutade då Fosbury ﬁck OSguldet runt halsen. Men det skulle
ta tio år innan Fosburys ﬂop – döpt
av en journalist i Fosburys hemstat
Oregon – skulle slå igenom med
full kraft.
Många var kritiska i början, som
den amerikanske OS-coachen Payton Jordan.
”Rent livsfarlig”
Han ansåg att Fosburys uppﬁnning
var rent livsfarlig.
– Ungar tar efter mästare och om
de försöker imitera Fosbury kommer han att utplåna en hel generation höjdhoppare med brutna nackar, sa han efter OS-guldet 1968.
Dick Fosbury själv skrattar åt
minnena då Sportbladet träffar
honom tidigare i vintras.
– Ja, det blev ett himla liv. Och allt
jag ville var att ha lite skoj. Friidrotten var aldrig allvarlig för mig. När
jag hoppade höjd kunde jag aldrig
lära mig dykstilen. Därför saxade
jag och då kom man ju med ryggen halvt mot ribban. Då började
jag experimentera och böja ryggen
längre och längre in mot ribbban.
När jag märkte att det fungerade
fortsatte jag, säger han idag.
Hade du räknat med att alla
skulle hoppa som du tio år sen-

are?
– Absolut inte.
Vem är världens bästa hoppare idag?
– Jag måste säga Stefan Holm.
Med de förutsättningarna och att
han bara är 181 lång. Hans teknik
är fulländad.
Stefan Holm är i ett kyligt Birmingham för att hoppa i galan här
i morgon.
Vad säger du om Fosbur ys
beröm?
– Det får man ju tacka för, även
om jag tycker det är saker jag vill
ändra på min egen teknik.
Som vadå?
– Som att jag ligger lite lägre
med höger del av kroppen än den
vänstra i ribbpassagen och att jag
skulle behöva få upp vänsterarmen
mer i upphoppet. Men det är otroligt svårt att ändra teknik.
Finns det de som hoppar bättre tekniskt än du?
– Ja, jag tycker ryssen Voronin
gjorde det år 2000. Och Patrik
Sjöberg på sin tid.
Fosburys ﬂop ﬁck alla att överge
den då gällande dykstilen, även om
det tog tio år för förändringen att
helt slå igenom.
Men idag är det inget annat som
gäller bland världens hoppare.
– Men jag tror att rätt hoppare
skulle kunna hoppa lika högt med
dykstilen, säger Stefan Holm. Men
det ﬁnns inga tränare som kan lära
ut tekniken längre.
Blev inte rik
Dick Fosbury gick till historien,
men han tjänade aldrig några pengar på sin nya stil.
– Nej, på den tiden var vi snövita
amatörer. Det fanns inga stora ga-

lor att tjäna pengar på.
Vem är världens bästa hoppare idag?
– Jag måste säga Stefan Holm.
Med de förutsättningarna och att
han bara är 181 lång. Hans teknik

är fulländad.
Stefan Holm är i ett kyligt Birmingham för att hoppa i galan här
i morgon.
Daniel Kristoffersson

21

Trasig skidspets förstörde
segerchansen
ALPINT
Anja Pärson tappade rejält i
andra åket. En trasig skidspets
grusade Anja Pärsons chans på
en pallplats.
Efter ett starkt förstaåk låg svenskan på fjärde plats inför andra
slalomåket i Zagreb. Men efter
stora problem slutade Anja tolva i
tävlingen. Vid målgången visade
stjärnan besviket upp den trasiga
skidan inför kameran.
Efter det första åket såg det annars ut som att det skulle bli Anja
Pärsons dag. Svenskan låg då fyra.
Men i det andra hände något.
Pärson tappade tiondel efter tiondel, slutade tolva, och pekade i
målfållan mot skidspetsen som såg
ut att ha gått av. Något som SVT:
e expert Stig Strand uppmärksammade:
– Hon verkar ha kört av toppen.
Men i det andra hände något.
Pärson tappade tiondel efter tiondel, slutade tolva, och pekade i
målfållan mot skidspetsen som såg
ut att ha gått av.
Jörgen Källström
Resultat
Damer, slalom
1) Tanja Poutiainen, Finland,
1.52,83 (55,12+57,71)
2) Marlies Schild, Österrike,
1.53,35 (54,74+58,61)
3) Veronika Zuzulova, Slovakien,
1.53,51 (55,56+57,95)

HYLLAS Stefan Holm står för den fulländade tekniken enligt Dick Fosbury.
Foto: AP

12) Anja Pärson, Sverige
1.55,92 (55,50+1.00,42)
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STOCKHOLM ...på namnsdagen.
Happy name-day Adie! Linny
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Döda

Grattis…

NORRTÄLJE ...på födelsedagen vännen, kramar från oss i Herräng.

Vill du också uppmärksamma någon eller några speciella
personer eller händelser i ditt liv? Bröllop, dop, födelsedagar..
Maila redaktionen: annika.andersson@relevans.se

BOTKYRKA ...Melissa, min prinsessa som fyller 4 år! Mamma älskar
dig.

STOCKHOLM Idag har vår lilla
ﬂicka blivit tre år. Grattis! Mamma,
pappa, Bobo och Morfar

Födda

Vår käre

Vår käre

Erik Larsson

Sonja Carlsson

f. 28 januari 1920
d. 2 februari 2008

f. 28 januari 1920
d. 2 februari 2008

har hastigt lämnat oss

har hastigt lämnat oss

MARIA LENA ERIK
Kristina Lars Berit
Stina Bertil
Släkt och vänner

STINA KLARA
Märta Greta
Stina Bertil
Släkt och vänner

Hur fort blir lönnarna gula som
lyser vår vandring i parken
Att dö är att resa en smula från
grenen till fasta marken

Hur fort blir lönnarna gula som
lyser vår vandring i parken
Att dö är att resa en smula från
grenen till fasta marken

Begravning äger rum onsdag 5
februari kl. 13.00 i Stora Kyrkan.
Ljus klädsel.

Begravning äger rum onsdag 5
februari kl. 13.00 i Stora Kyrkan.
Ljus klädsel.

Min älskade livskamrat
Vår kära mamma och mormor

Anna Karlsson
f. 12 juni 1945
d. 20 januari 2008
SÖREN HANNA FIA
Emma Lina Kia
Övriga nära och kära
Älskad Saknad
Att dö är att resa en smula från
grenen till fasta marken
Begravning äger rum onsdag 5
februari kl. 13.00 i Stora Kyrkan.
Ljus klädsel.

Dagens ros
Min älskade livskamrat

Erik Eriksson
BOTKYRKA Grattis till värdens
sötaste barn önskar hela familjen!

STOCKHOLM
Skatt!

Kön: Pojke Namn: Mehmet Can
BB: Södertälje Födelsedag: 200802-23 Klockan: 19.30 Längd: 52
cm Vikt: 3290 g Föräldrar: Tulay &
Özgur Kargin

Kön: Flicka Namn: Mira BB: Stockholm Födelsedag: 2007-10-23
Klockan: 19.30 Längd: 51 cm Vikt:
3290 g Föräldrar: Alexandra

En

f. 12 juni 1945
d. 20 januari 2008

efterlängtad

ANNA
Älskad Saknad
NACKA Till Leo H. Jag vill tacka dig för att du tar hand om mig när det
behövs. Du har visat att du bryr dig om mig och att du älskar mig! Tack
från mitt hjärta! Din fru

Begravning onsdag 5 februari
kl. 13.00 i Stora Kyrkan.

..
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Typsnittet som aldrig dör

FUTURA var det typsnitt som användes skylten som lämnades på månen
1969. Foto: Arkiv

FAMILJEN BACKLUND - tillbaka efter 28 år. Foto: Stefan Holm

Kultﬁlmen får en uppföljare
Efter 28 år är paret Backlund är tillbaka

FILM
1980 våndades Sverige över
Gun och Gösta Backlunds husvagnssemester.
28 år senare är det dags igen.
Nu får kultkomedin ”Vi hade i
alla fall tur med vädret” en uppföljare.
Kjell Sundvalls porträtt av en äkta
svensk semester har blivit näst intill kultförklarat.
Nu, snart 30 år senare, gör paret
Backlund åter entré i uppföljaren
till ”Vi hade i alla fall tur med
vädret”.
Självklart utspelar sig även den

kommande ﬁlmen på de svenska
vägarna.
– Gun och Gösta är pensionerade
och Gun har ganska mycket att
syssla med, både krokikurser och
annat, medan Gösta är en ganska
sysslolös person. De har bestämt
sig för att åka upp till sonens bröllop i Norrbotten. De får med sig
sitt barnbarn, en tjej i femtonårsåldern, berättar Kjell-Åke Andersson
för Sydsvenska Dagbladet.
Idén har funnits länge
Andersson skrev manuset till den
första ﬁlmen och kommer regissera uppföljaren.

– Tanken på en uppföljare har
nog funnits hela tiden, men det har
bara inte blivit av tidigare, säger
ﬁlmens producent Peter Kropenin
till Aftonbladet.
Paret Backlund klara
Rolf Skoglund och Claire Wikholm
kommer återigen spela paret Backlund, men inga andra skådespelare
är än så länge klara för ﬁlmen, som
spelas in i sommar.
– Tanken är att den ska gå upp på
biograferna i jul, säger Kropenin.
Filmens titel är ännu inte klar.
Elin Bohman

Här är några andra omtalade svenska uppföljare:
• ”Göta kanal 2 – Kanalkampen”, ”Göta kanal 3” (under produktion)
• ”Jägarna 2” (under produktion)
• ”Änglagård – andra sommaren”
• ”Sällskapsresan II”, ”S.O.S. – En segelsällskapsresa”, ”Den ofrivillige golfaren”, ”Hälsoresan – En smal ﬁlm
av stor vikt”

KULTUR
Futura är ett av världens mest
använda tyspnitt, framför allt
inom gruppen sans-serifer. Det
är ett populärt typsnitt både i
tryck och på skärm, som rubrik
eller i brödtext.
Typsnittet
har
påverkat
världen på ﬂera olika sätt. Det
banade väg för en helt ny typsnittsdesign, en modern design
som stack ut från den klassiska
typsnittstilen.
Futura tog sin början år 1927.
Formgivaren var Paul Renner, som
menade att ett modernt typsnitt
ska utformas av moderna former,
inte vara en återupplevelse av gammal design.
Futuras former är enkla. De är
baserade på nästan perfekta cirklar, trianglar och kvadrater.
Stor framgång
Futura ﬁck en enorm framgång
vilket påverkade många andra typsnittsformgivare. Den bidrog till
att skapa många nya geometriska
sans-serif typsnitt.
Flera typsnittsdistributörer kom
snart ut med typsnitt som alla
liknade Futura. Vissa av de hade
sina egna unika drag, vilket gjorda
att de kunde skiljas från Futuran,
men vissa var näst intill identiska.
Futuran har till exempel varit inspiration till bland annat IKEA Sans
och Opel Sans, som är typsnitt speciellt utformade för just IKEA och
Opel av Robin Nocholas.

Många kända användare
Futura används i många företags
graﬁska identiteter, bland annat
Volkswagens och Union Paciﬁcs.
Det före detta schweiziska ﬂygbolaget Swissair använde också Futura från 1950-talet till 1990-talet.
Boeingﬂygplan använder uteslutande olika varianter av Futura
för både informationsdekaler och
på instrumentpanelen.
Olika ﬁlmskapare, så som Wes
Anderson och Stanley Kubrick
använder Futura i sina ﬁlmer och
det var också det typsnittet som användes på skylten som lämnades på
månen av astronauterna på Apollo
11 juli 1969.
Den nya versionen av den populära BBC-serien Doctor Who använder sig även den av Futura.
Futura förblir ett viktig typsnitt
och används dagligen i bland annat
tryck som både rubrik och brödtext.
Victoria Nilsson
FUTURA
används
bland
annat i ﬁlmen “The
Terminal”
med Tom
Hanks i
huvudrollen. Foto:
Arkiv

