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Soligt Regn,
mulet

Mulet RegnskurarMolnigtVäxlande
molnighet.
Omkring
halvklart

Byar av
snöblandat
regn

Mulet och
snöblandat
regn

Snöbyar Mulet och
snöfall

Åskskurar Mulet och
regn med
åska
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Skamfläck kvar i Svedala
Ica lämnade butikslokalerna 
för snart fyra år sedan och de 
står fortfarande tomma. B5

Knark-
handel  
i nytt hus
■ Boende på Rasmusgatan 
störs åter av knarklangare. 
Väktare har jagats bort. B4
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Nyheter. Mobiltillverkningen 
är utraderad – Erics son åter-

vänder till sin paradgren: spets-
teknologin som ska få allt att 

fungera. Inför den nya omstöp-
ningen av företaget har vi djup-

dykt i 120 års telefonhistoria. 
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■ Barnsjukvården i hela Skåne 
berörs om massuppsägningar-
na i Helsingborg verkställs, och 

effekterna blir svåra för barn 
i Lund och Malmö. ”Katastrof-
läge”, säger Gilbert Tribo (L). A9

Barnsjukvården 
drabbas hårt

Kultur. Unga skåningar  
tar plats i nya kanaler. C6–13

”Var det här 
han sov? Åt han 
frukost här? 
Var spelade  
han Fifa?”
Shqipron Rexha, husvärd i Rosen-
gård, om barns Zlatanfrågor. B8

Världen. Tv-debatt i natt 
– och nya grova uttalanden. A12

Blandbandet lever
Storhetstiden är förbi, men 
igår firades kassettbandets 
alldeles egna dag. B2
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HUVUDLEDARE

Grundforskning 
gör framtiden 
bättre. Det visar 
Nobelpristagarna.
OBEROENDE LIBERAL

L
Årets ceremonier i Blå hallen i Stockholms 
stadshus närmar sig. Flera av 2016 års No-
belpristagare presenterades i veckan. Det 
följdes av sedvanliga nyhetsinslag om 
forskning som för lekmän kan vara svår 

att förstå. Men en sak har varit uppenbar även för helt 
obevandrade på de berörda områdena: grundforskningen 
har svåröverskattad betydelse för framsteg och utveckling. 
Utan den skulle världen gå en svårare framtid till mötes.

Fri forskning visar vägen framåt. De största vetenskap-
liga upptäckterna görs inte sällan när forskare fördjupar 
sig i sina ämnesområden utan konkreta mål. Flera Nobel-
pristagare har under de senaste dagarna vittnat om detta. 

Årets pris i kemi tilldelas tre forskare som lyckats skapa 
ett slags maskiner på molekylär nivå, tusen gånger tun-
nare än ett hårstrå. Vid en presskonferens fick en av dem, 
Bernhard Feringa, frågan vilka användningsområden 
forskningen har. Hans svar var tänkvärt.

”De som byggde de första flygplanen fick samma fråga 
– vad ska vi med det här till?”

Feringa förklarade sedan att mikrorobotar till exempel 
skulle kunna söka efter cancerceller eller leverera läke-
medel i en cell.

Också Nobelpriset i fysik delas mellan tre forskare. De 
har med avancerade matematiska beräkningar lyckats be-
skriva hur så kallad platt materia övergår från en fas till 
en annan. I framtiden tros detta kunna bidra till allt ifrån 
tunnare mobiltelefoner till supersnabba kvantdatorer och 
överföring av elektricitet utan energiförlust.

En av fysikpristagarna, Duncan Haldane, förklarar för 
medierna att han till en början inte förstod att den forsk-
ning han ägnade sig åt skulle kunna användas till något 
överhuvudtaget. 

”Alla sådana här upptäckter är saker ingen väntar sig. 
Du snubblar över något och först senare ser du den stora 
bilden.”

Även årets pristagare i medicin Yoshinori Ohsumi har 
gjort stora insatser inom grundforskning. Hans område är 
autofagi, processen då celler äter upp sig själva. Han anses 
ha tagit vetenskapen en god bit på vägen mot att finna bo-
temedel för allvarliga sjukdomar som cancer och Parkin-
son. Och Ohsumis forskning bygger i sin tur på vetenskap-
liga upptäckter som hans företrädare gjorde på 1960-talet.

I budgetpropositionen för 2017 inleder regeringen en 
successiv höjning av basanslagen för forskning vid hög-
skolor och universitet.

”Det har funnits en övertro på att det politiskt går att 
identifiera framstående forskning för att nå snabba re-
sultat”, konstaterade ministern för högre utbildning och 
forskning, Helene Hellmark Knutsson (S), häromveckan 
i Svenska Dagbladet.

Den insikten måste regeringen hålla i minnet, trots olika 
intressegruppers krav på att särskilda forskningsområden 
ska prioriteras och trots näringslivets rop på att fler aka-
demiska vägar borde rättas efter vad företagen efterfrågar.

Årets Nobelpris i kemi, fysik och medicin förmedlar ett 
tydligt budskap. Ett samhälle som i för hög grad styr forsk-
ningen efter omedelbar nytta och dagsbehov, eller ger fors-
karna för snäva ramar, riskerar att gå miste om alltifrån 
kvantdatorer till botemedel mot cancer.

SydSvenSkan 9/10 2016

SIGNERAT

Gör klart för Turkiet vad som gäller.
E n åtgärd för att finna de 

skyldiga till den misslyck-
ade statskuppen. Så moti-
verade den turkiska reger-

ingen sitt införande av undantagstill-
stånd i somras. Men snart stod det 
klart att de vidgade legala ramarna 
utnyttjades i rent politiska syften. Vad 
som pågår i Turkiet är delvis ren för-
följelse av motståndare till president 
Recep Tayip Erdogan.

Över hundratusen personer har gri-
pits eller utretts, inte sällan på vaga 

grunder. Skolor och universitet har 
stängts och journalister hindrats att 
arbeta. Ett tjugotal kurdiska och ale-
vitiska tv- och radiobolag har rent av 
anklagats för terrorpropaganda och 
förbjudits att fortsätta sända.

Tillfälliga överreaktioner från en 
omskakad regering?

Dessvärre ser det ut att handla om 
mer än så. I måndags förlängdes un-
dantagstillståndet och i tisdags stäng-
des ytterligare en kurdisk tv-station.

Erdogan säger nu att undantagstill-

ståndet kan vara i mer än ett år. I det 
tidsperspektivet är frågan om det 
kommer att finnas någon fungeran-
de turkisk opposition kvar att tala om.

Samtidigt har EU – i samband med 
flyktingavtalet – lovat att återupp-
ta förhandlingarna om turkiskt uni-
onsmedlemskap. Nu måste det göras 
glasklart för Ankara att kriterierna 
om demokrati och mänskliga rättig-
heter inte är förhandlingsbara.

TOBIaS LIndBeRG
tobias.lindberg@sydsvenskan.se

RIBER · TUNGT FÖR TRUMP  riberhansson@gmail.com
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E-post: ledare@sydsvenskan.se

Texter, bilder och annonser lagras och publiceras elektroniskt. Den som sänder material till tidningen anses medge elektronisk lagring/publi cering. Insänt material kan publiceras i ytterligare distributionskanaler som ingår i Sydsvenska Dagbladet AB:s koncern. För ej beställt material ansvaras ej.

Här finns vi
Växel: 040-28 12 00
Post: Sydsvenskan, 205 05 Malmö
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Personlig service mån–fre 9–15.
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Kundservice
Gör dina prenumerationsärenden 
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Företagsannonser
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Annie Lööf (C). Varför inte?

PER T OHLSSON

När spelet spelar roll

S å här mitt i mandatperioden är 
det inte tal om halvtidsvila för 
partiledarna. I kväll drabbar de 
samman i SVT:s Agenda och på 
onsdag är det partiledardebatt 
i riksdagen. Ett tema framstår 

som givet efter den senaste tidens diskussioner 
och utspel: regeringsfrågan. 

Vilken konstellation erbjuder den mest tro-
värdiga lösningen när Sverigedemokraternas 
stadiga tillväxt har förvandlat den gamla mo-
dellen med två block till en med tre – utan möj-
lighet för något att vinna majoritet? Hur skall 
landet styras samtidigt som de sju etablerade 
partierna håller fast vid att inte ge högerextre-
ma SD inflytande? Finns det förutsättningar för 
ett mer organiserat samarbete mellan borgerli-
ga allianspartier och de rödgröna?

Kort och gott:
Vem tar vem?

I en sådan situation ter det sig följdriktigt att ett 
begrepp som spelteori dyker upp.

”Jag delar Annie Lööfs uppfattning att det är 
mycket spelteorier nu och att det tar fokus från 
sakpolitiken”, förklarade moderat- och opposi-
tionsledaren Anna Kinberg Batra häromveckan 
med hänvisning till sin centerpartistiska allians-
kollega. (DN 23/9)

Spelteori, game theory på engelska, handlar 
om hur olika aktörer väljer att agera mot var-
andra för att påverka utfallet för egen del. Det 
kanske mest kända exemplet är ”fångarnas di-
lemma”. 

Två personer sitter anhållna och förhörs om 
ett brott som de begått tillsammans. De vet att 
polisens bevisning är svag, men kan inte kom-
municera med varandra. Bägge erbjuds straff-
lindring i utbyte mot ett erkännande. Vågar de 
lita på att kumpanen tiger, vilket är fördelakti-
gast för båda, eller utgår de från att kumpanen 
är beredd att erkänna, vilket innebär en fördel 
för den som erkänner först?

Spelteorin har genom åren utvecklats av fors-
kare som John Nash, John Harsanyi och Rein-
hard Selten, samtliga Nobelpristagare 1994. Att 
den används för att analysera ekonomiska och 
militärstrategiska beslut är inte så underligt. 
Men i politiken anses det opassande. Politik 
skall ju, så sjunger i varje fall änglarna, sträva 
efter höga mål och ädla ideal, inte rationellt kal-
kylerad egennytta.

Men tänk om spelteoretiska överväganden, 
tvärt emot vad Lööf och Kinberg Batra tror, har 
sin plats i regeringsfrågan. 

En modern klassiker i den statsvetenskapli-
ga litteraturen bygger delvis på spelteori: Leif 
 Lewins Ideologi och strategi, först publicerad 
1984 med undertiteln Svensk politik under 100 
år, senare uppdaterad till Svensk politik under 
130 år. Som journalist och författare har jag 
själv haft enorm nytta av denna briljanta studie.

Lewin, idag professor emeritus, analyserar 
hur partier och ledande politiker agerade i sto-
ra stridsfrågor, däribland rösträtten, pensioner-
na, kärnkraften och löntagarfonderna. Man kan 
sammanfatta hans slutsatser som att politiker 
strävar efter att agera rationellt intressemässigt 
utan att fördenskull vilja överge sina ideologis-
ka preferenser.

Leif Lewin är en av våra främsta statsvetare 
och mångårig innehavare av den prestigefyllda 
skytteanska professuren i statskunskap och väl-
talighet i Uppsala. Så när Lewin presenterar en 
förbisedd lösning på regeringsdilemmat finns 

det anledning för partiledarna att kliva ur Twit-
terflödet för en stund och, som det heter, ta sig 
en funderare.

Det var i Svenska Dagbladet som Leif Lewin 
den 6 augusti förde fram idén om en smal reger-
ing bestående av Centern och Liberalerna ifall 
valresultatet 2018 blir ungefär detsamma som 
2014. En sådan regering skulle kunna förlita sig 
på hoppande majoriteter i riksdagen genom att 
söka stöd ömsom hos Moderaterna, ömsom hos 
Socialdemokraterna. Därmed skulle Sverigede-
mokraterna neutraliseras. 

”I den redan startade offentliga debatten om 
möjliga regeringar efter 2018 års val saknas det-
ta alternativ”, konstaterade Lewin.

Men, invänder någon, det är ju helt orealis-
tiskt.

Säg inte det.
Under den välputsade alliansytan tilltar slit-

ningarna mellan de fyra partierna. De mindre 
har ett behov av att profilera sig mot Modera-
terna. Och framför allt: Centern och Liberalerna 
har varit mycket tydligare än Moderaterna och 
Kristdemokraterna med att de inte kan tänka 
sig att regera med SD-stöd. I veckan hamnade 
motsättningarna i blixtbelysning när L-leda-
ren Jan Björklund, intervjuad i Dagens Nyhe-
ter, öppnade för samverkan med Socialdemo-
kraterna.

Inför riksdagens omröstning i statsministerfrå-
gan 2018 skulle C och L kunna vägra rösta på 
Kinberg Batra och istället begära att få bilda en 
egen tvåpartiregering. 

Det är här som spelteori kommer in i den po-
litiska ekvationen. 

Moderaterna skulle bli ursinniga, men efter-
som de till varje pris vill förhindra att Socialde-
mokraternas Stefan Löfven får förnyat förtro-
ende har de intresse av att välja det minst då-
liga alternativet. 

Löfven, lycklig över att alliansen splittras och 
att Moderaterna hålls utanför, skulle å sin sida 
ha intresse av att låta S-ledamöterna lägga ned 
sina röster och därmed släppa fram en mittenre-
gering. Precis som hans idol Olof Palme gjorde 
1978, då Ola Ullsten blev chef för en folkpartis-
tisk miniministär med de matematiskt besyn-
nerliga men konstitutionellt korrekta röstsiff-
rorna 39 ja, 66 nej, 215 nedlagda och 29 från-
varande. 

Till saken hör att Sverige tillämpar negativ 
parlamentarism: en regeringsbildare måste inte 
ha uttalat stöd av riksdagsmajoriteten så länge 
han eller hon inte har en majoritet emot sig.

Men det är inte Ola Ullstens kortlivade FP-
regering som är det bärande exemplet i Leif 
Lewins SvD-artikel, utan Carl Gustaf Ekmans 
”vågmästeri” på 1920-talet, då regeringarna av-
löste varandra huller om buller.

Ekman dominerade det politiska och parla-
mentariska livet under omständigheter som 
i ett viktigt avseende har likheter med dagens. 
Varken högern eller vänstern hade majoritet 
åren närmast efter demokratins genombrott. 
Istället hamnade Ekmans frisinnade parti i 
centrum och kunde med ett väljarstöd kring 15 
procent agera från en strategisk mittenposition.

Riksdagen hade, då som nu, tre block i prak-
tiken, vilket Ekman poängterade på sitt otymp-
liga vis:

”[S]å länge en politisk rågång går emellan den 
nu bestående samhällsgrunden och socialis-
men, en annan mellan konservatism och fram-

stegsvänlighet, så länge kommer enligt min tro 
den normala medborgerliga uppdelningen inte 
att bli en tudelning, utan en gruppering på tre 
tydligt artskilda huvudlinjer.”

Ekmans statsministerperioder, 1926–1928 och 
1930–1932, brukar betraktas som ett slags för-
lorade intermezzon i Sveriges politiska historia, 
en uppfattning som stärktes av att han tvinga-
des bort av en pinsam skandal: Ekman vägrade 
erkänna att han tagit emot och undertecknat en 
check från finansmannen Ivar Kreuger. 

Men särskilt Ekmans första regering drev ige-
nom flera viktiga reformer genom att växelvis 
göra upp med Socialdemokraterna och högern: 
en skolreform som bland annat öppnade läro-
verken för flickor på samma villkor som för poj-
kar, ett nytt kommunalskattesystem samt lagen 
om kollektivavtal och arbetsdomstol. Och denna 
regering var, liksom den Lewin ser som möjlig 
efter nästa val, en tvåpartikoalition, i det här fal-
let mellan de frisinnade och det mindre liberala 
partiet, resterna från den liberala sprängningen 
på rusdrycksfrågan 1923.

Minoritetsregeringar är närmast regel i Sveri-
ge, något som har förstärkt kompromisskultu-
ren i vårt politiska liv. Dessa regeringar har of-
tast varit socialdemokratiska och en sådan lös-
ning skulle kunna vara tänkbar även 2018, men 
Stefan Löfven har, lite förhastat, uteslutit möj-
ligheten: han vill fortsätta sitt komplicerade äk-
tenskap med Miljöpartiet.

En självklar fråga blir då om det vore demo-
kratiskt rimligt att landet styrs av en vågmäs-
tarregering med C och L som kanske bara har 
drygt tio procent av väljarna bakom sig. På den 
punkten är Lewin tydlig:

”I blockpolitikens värld tenderar flyglarna att 
bestämma … Vågmästaren … tar hänsyn till alla, 
det måste han nämligen göra om han ska ha nå-
gon chans att komma tillbaka nästa gång och 
be om stöd. Vågmästaren kalibrerar med and-
ra ord folkviljan bättre än blockpolitikern. Våg-
mästaren är sinnebilden för den representativa 
demokratin.”

I en tid med växande osäkerhet – migrations-
kris, extremism och populism, parlamentarisk 
oreda, pressade välfärdssystem, ryskt hot, ett 
splittrat EU – drömmer somliga om hårdare tag 
mellan höger och vänster. Om mer ideologi och 
känslor i politiken och mindre strategi och ef-
tertanke. Om mer fanatism och mindre prag-
matism. 

Men detta är just vad Sverige inte behöver. För 
det borde erfarenheten ha lärt oss: i kritiska lä-
gen är det bättre med politiker som spelar än 
med politiker som får spel.

”Under den  
välputsade  
alliansytan till-
tar slitningarna 
mellan de fyra 
partierna.”

”Bättre med politiker som spelar än med politiker som får spel.”

MER ATT LÄSA

■ Ideologi och strategi. Svensk 
politik under 130 år (Norstedts 
Juridik) av Leif Lewin.
■ Sveriges statsministrar under 
100 år. 11. Carl Gustaf Ekman 
(Albert Bonniers Förlag) av Per 
T Ohlsson.
■ Svensk politik (Historiska Me-
dia) av Per T Ohlsson.
■ Svenska väljare (Wolters 
Kluwer) av Henrik Oscarsson & 
Sören Holmberg.

Per T Ohlsson är medarbetare 
i Sydsvenskan och skriver varje 
vecka en söndagskrönika.

SENIOR COLUMNIST
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ERICSSON · 120 ÅR PÅ TELEFONIMARKNADEN

Ericsson 
ömsar 
skinn igen

”Den var säm-
re på alla vis … 
Men en sak var 
nog bättre: du 
behövde inte 
ladda telefonen  
varje dag. Den 
klarade en hel 
vecka på en 
enda laddning.”
Försäljare på Triangeln i Malmö 
om fördelen med de gamla 
Ericsson
mobilerna  
(här en T610 
från 2003).

SKÅNE
■ En gång i tiden lyckades 
LM Ericsson erövra världs
marknaden genom att kon
kurrera ut andra teleföre
tag med hjälp av kopierade 
patent och lägre priser.

Idag har Ericsson ham
nat på defensiven när nya 
länder utnyttjar sin ställ
ning som låglöneländer. 
Erics son driver sedan flera 
år ett strukturprogram för 
att banta sina kostnader.

I veckan lades ytterliga
re ett sparpaket fram som 
gör att Ericsson ger upp all 
tillverkning i Sverige. Det 
drabbar orter som Kumla 
och Borås. Men sparpake
tet gynnar Lund i och med 
att det främst är forskning 
och utveckling som blir 
kvar i Sverige.

 ■

När vi går in i telefon
butiken vid Triangeln i Mal
mö möts vi av en mur av 

mobiltelefoner. När vi ber 
att få se en Ericssontelefon 
visar expediten upp hyllan 
med Sonymobiler.

– Det här är det närmas
te Ericsson du kan komma. 
Det är de här modellerna av 
Sony som vi har, säger hon 
och pekar på en mobilhylla 
där de svarta mobiltelefo
nerna bär namn som Xpe
ria X, Xperia XA och Xpe
ria XZ.

Sony är emellertid ingen 
storsäljare. Numera är det 
Samsung och Iphone som 
säljer bäst på den svenska 
mobiltelefonmarknaden. 
De tidigare storsäljarna 
Nokia och Ericsson är för 
länge sedan borta.

– Ericssons telefoner är 
bortglömda. De finns inte 
längre. Det var en helt an
nan typ av telefon än de 
som säljs idag. Ericsson var 
en knapptelefon. Nu är det 
smarta skärmtelefoner som 
gäller. Nu efter frågar våra 

kunder bilder och snabb
het.

Fanns det ingen fördel 
med Ericssontelefonerna?

– Nej, ingen! Den var 
sämre på alla vis … Men en 
sak var nog bättre: du be
hövde inte ladda telefonen 
varje dag. Den klarade en 
hel vecka på en enda ladd
ning.

 ■

Det var på 1890talet 
som grunden lades för 
 Ericssons position som 
global aktör på telefon
marknaden. Amerikanska 
Bell var världsledande och 
hade byggt upp lokala tele
fonnät runt om i världen, 
också i svenska städer som 
Stockholm, Gävle och Mal
mö.

Men när LM Ericsson tog 
upp konkurrensen visade 
det sig att lokala uppköpa
re ofta föredrog ett svenskt 
koncept. Inte nödvändigt

vis därför att Ericssons tele
foner var bättre och mer ro
busta, utan framför allt för 
att de var billigare.

Sverige var fortfarande  ett 
fattigt bondesamhälle, be
tydligt senare industrialise
rat än de flesta andra väst
länder, och LM Ericsson 
hade ett löneläge som låg 
långt under vad Bell betala
de för sina amerikans ka fa
briksarbetare. Därför blev 
svenska telefonprodukter 
tidigt en global  exportvara.

– De små telefonbolagen 
klarade inte den teknis
ka utmaningen att bygga 
ut näten. LM Ericsson såg 
en potential i att sälja bil
ligt till fler hellre än att säl
ja dyrt till få, säger telefon
historikern Jan Garnert.

– Dessutom hade Bell 
glömt att söka patent på 
sin utrustning i Sverige. 
Det kunde LM Ericsson ut
nyttja genom att tillverka 

snarlik telefoni, säger han.
De Bellopererade tele

fonnäten byttes snart ut 
mot utrustning och perso
nal från LM Ericsson. Det 
skedde först i Gävle och 
Stockholm – och i norska 
Bergen.

 ■

Ericssons historia har 
kantats av ständiga fusio
ner, neddragningar och 
omstruktureringar. LM Er
icsson gick 1918 samman 
med Stockholms allmänna 
telefonaktiebolag, som re
dan 1884 hade uppfunnit 
telefonluren.

LM Ericsson köpte 1928 
Sieverts kabelverk i Sund
byberg. 1931 blev bolaget 
samägt med ITT. 1947 tog 
LM Ericsson över kon
densatortillverkaren Rifa 
i Gränna, på 1980talet slu
kades Datasaab och Facit. 
Företaget sålde 1988 sin 
datoravdelning till Nokia.

Ericsson är en folkaktie. Ett företag som 
har enorm betydelse för din framtida 
 pension. Men i telefonbutiken är Ericsson 
ett bortglömt varumärke. Erik Magnusson 
och Peter Frennesson har försökt fånga  
företagets plats i den svenska folksjälen. Entusiasterna Per-Göran Ohlsson och Jan Svensson från Harry Hotline society håller med jämna                                mellanrum föredrag om Ericssons osannolika glansperiod som mobiltelefontillverkare.

Chef: Jonas Nyrén Biträdande chef: Camilla Sylvan
E-post: malmo@sydsvenskan.se Telefon: 040-28 24 00

Postadress: Nyhetsredaktionen, Sydsvenskan, 205 05 Malmö
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Ericsson har även inlett 
en rad strategiska samar
beten, med amerikanska 
General Electric 1989, med 
japanska Sony 2002 och 
med schweiziska ST Micro
electronics 2008. Alla dessa 
samarbeten kom efter någ
ra lovande år att haverera.

 ■

I våras föreläste de på 
Mobile Heights i Lund och 
för studenter på Lunds 
tekniska högskola. Härom
veckan höll de föredrag för 
Gårdstånga Holmby före
läsningsförening. Snart ta
lar de för Malmöhus rotary
klubb.

Jan Svensson har ett för
flutet som utvecklingschef 
på Ericsson i Lund, Per
Göran Ohlsson var under 
många år specialiserad på 
projektstyrning inom före
taget.

Idag utgör de två tredje
delar av medlemsbasen 

i Harry Hotline society, en 
förening som de startade 
när de skrev på en bok om 
Ericssons korta mobiltele
fonhistoria.

I sin bok  och sina föredrag 
berättar de den osanno
lika historien om Ericssons  
mobiltelefoner. Starten  
kom med Hotlinetelefo

nen, en stor klump i svart 
och brandgult.

– Här är mitt föreläsnings
kit, säger PerGöran Ohls
son och tar fram en metall
färgad attachéportfölj. Ur 
väskan plockar han fram 
en stor Hotline 900A och 
en mindre NMT 900C som 
använde batteri, kontakt 
och laddare från företagets 

NEDSKÄRNINGARNA

polisradio. Han tar även 
fram en GH 172 som 1992 
blev bolagets första GSM
telefon.

– Det här var rejäla gre
jer, säger PerGöran Ohls
son och ställer en stor ask 
med tändstickor bredvid 
 telefonerna.

– Vår vision var att Hot
linetelefonen så småning
om skulle krympa till en 
tändsticksasks storlek.

Att telefonen hette Hot
line berodde på att före
tagsledningen inte såg Er
icsson som ett bra varumär
ke. Trots att LM Ericsson 
i alla år hade producerat 
telefoner för det fasta te
lenätet hade företaget inte 
aktivt salufört dem på den 
svenska marknaden. För
säljningen sköttes ju av 
statliga Televerket. En tele
fon kom på köpet med varje 
nytt abonnemang.

W Fortsättning på nästa sida.

1892. Himlen över Stockholm täckt av ett virrvarr av telefon-
ledningar uppsatta av LM Ericsson. ARKIVFOTO: TEKNISKA MUSEET

Uppsagda 
ska lockas 
med bonus
SKÅNE
■ Lund är en av fyra 
 orter i Sverige där Erics-
son utvecklar 5G, den 
teknik som företaget vill 
satsa på. Det bådar gott 
när 1 000 personer ska 
nyanställas inom forsk-
ning och utveckling.

Det var kluvna känslor hos 
Ericssonanställda i Skåne 
i veckan. Å ena sidan stor
varsel, å andra sidan en viss 
lättnad över att Lund och 
Malmö inte drabbas.

– Vi är lite lättade i Lund, 
att vi slipper denna gång. 
Samtidigt känner vi starkt 
med andra orter där många 
kamrater får sluta, säger 
LarsÅke Ekdahl, ordfö
rande på den lokala Saco
klubben.

Ericsson har gått ut med 
att man vill nyanställa inom 
forskning och utveckling – 
det vill säga det område 
som Lund arbetar med.

Kan Lund vara aktuellt 
för en del av nyanställning-
arna?

– Det är inte orimligt att 
tänka sig. Vi har haft en del 
avgångar senaste åren och 
har inte fått ersättningsre
krytera, säger LarsÅke Ek
dahl.

Mobile Heights vd Ola 
Svedin delar den bilden.

– Jag har ingen inblick 
i Ericssons strategi, men 
min bedömning är att det 
finns goda chanser att en 
del av anställningarna 
hamnar i Lund, säger han.

Hur står sig Skåne när 
det gäller utveckling i Sve-
rige?

– Mycket starkt. Skåne 
har en stor koncentration 
av efterfrågad kompetens. 
Stora företag som Axis och 
Ericsson har varit plant
skola för ingenjörer och 
mjukvaruutvecklare, sär
skilt från Lunds tekniska 
högskola, säger Ola Svedin.

– Det finns ett skriande 
behov av arbetskraft, sär
skilt inom mjukvaruutveck
ling. Alla aktörer jag är 

i kontakt med säger det: re
gion, akademi, konsultby
råer och teknikföretag.

ITkonsultbolaget Con
sid, som bland annat har 
kontor i Malmö, erbjuder 
varslade Ericssonanställda 
50 000 kronor i bonus om 
de skriver kontrakt.

– Ericsson sitter på en 
enorm mängd fantastiska 
kompetenser. Att många  
av deras duktiga medarbe
tare snart står utan jobb 
gör att vi inte kan låta 
bli att se vår chans, säger 
Consids vd Peter Hellgren.

Lund ska dock inte drab
bas av uppsägningar, enligt 
Ericsson. Tvärtom kan en 
del av de nya jobben ham
na i Skåne.

– Vi går inte in på speci
fika orter. Men vi siktar på 
1 000 nyanställda ingenjö
rer under en treårsperiod, 
främst från högskolor och 
universitet, säger Johannes 
Persson på Ericssons press
avdelning.

– Sverige är fortsatt kär
nan av radioteknik och det 
vi kallar nästa generations 
mobilnät, 5G. Där är Lund 
en viktig ort i Sverige, säger 
Johannes Persson.

TEXT: ANNA 
THULIN
anna.thulin 
@sydsvenskan.se

FAKTA

Så påverkas Sverige
■ Fackliga förhandlingar pågår 
fortfarande, men 3 000 tjänster 
väntas försvinna i Sverige. De 
är fördelade inom produktion 
(1 000), administration inom 
forskning och utveckling (800) 
och övriga tjänster (1 200).

■ Samtidigt vill företaget rekry-
tera 1 000 nyexaminerade till 
forskning och utveckling.
■ Ericsson har omkring 116 500 
anställda världen över, varav 
16 000 i Sverige. Omkring 530 
anställda finns i Lund och 60 
i Malmö.

”Att många av 
deras duktiga  
medarbetare 
snart står utan 
jobb gör att vi 
inte kan låta 
bli att se vår 
chans.”
IT-konsultbolaget Consids vd 
Peter Hellgren ska försöka locka 
över uppsagda från Ericsson.

FO
TO

: D
A

N
IEL SILFV

ER

Entusiasterna Per-Göran Ohlsson och Jan Svensson från Harry Hotline society håller med jämna                                mellanrum föredrag om Ericssons osannolika glansperiod som mobiltelefontillverkare.
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W Fortsättning från före
gående sida.

Med mobiltelefonerna 
stod Telefon AB LM Erics-
son inför en helt ny typ av 
marknadsföring.

– Målgruppen var yup-
pier och väskdängare. Där-
för konstruerade annons-
byrån Welinder ett helt 
koncept kring den fikti-
ve Harry Hotline. Han var 
en machofigur som var så 
nära Micky Spillane man 
kan tänka sig, säger Jan 
Svensson.

– Han var en samlande 
figur för Ericssons mobil-
satsning. En dåtida mot-
svarighet till Ica-Stig idag, 
säger Per-Göran Ohlsson.

Harry Hotline   och Erics-
sons mobiltelefoni prome-
nerade rakt in i det svenska 
folkhemmet vid en press-
visning under hösten 1989 
på hotell Sheraton i Mal-
mö. In på scen i en ned-
släckt konferenssal rulla-

des det då ett badkar fyllt 
med skum.

I badet satt en naken 
Harry Hotline som mo-
dern cowboy. Mot örat höll 
han en Hotline 900 Pocket. 
 Publiken fick veta att bad-
karsmannen var en världs-
van äventyrare. Den som 
ville ta efter hans extra-
vaganta livsstil kunde för 
30 000 kronor köpa en lika-
dan telefon – med en maxi-
mal taltid på trettio minu-
ter.

En efterföljande  kampanj 
visade Harry Hotline på 
exotiska platser runt om 
i världen. Han gick alltid 
att nå via sin fickvänliga 
 telefon. Mannen bakom 
Harry Hotline-figuren var 
foto modellen Anders Berg-
back, som efter Hotline-
satsningen gick vidare till 
att bli livsmedelsinspektör 
i Nora.

Efter Hotline-åren med-
verkade Jan Svensson och 
Per-Göran Ohlsson i att ut-

veckla Ericsson till världs-
ledande på små och prak-
tiska mobiltelefoner. När 
NMT ersattes av GSM er-
sattes namnet Hotline av 
Ericsson. Efter närmare 
eftertanke ansågs namnet 
Ericsson stå för nordiskt 
kvalitetstänkande.

– Vi var med under en 
tid då Ericsson blev mer 
folkligt. Mobiltelefonerna 
var till skillnad från tele-
fonväxlar något som män-

niskor kunde relatera till. 
Våra telefoner fanns i hälf-
ten av alla svenska byxfick-
or och handväskor. Så nog 
fick Ericsson en plats i den 
svenska folksjälen, säger 
Jan Svensson.

Både Per-Göran Ohlsson 
och Jan Svensson slutade 
på Ericsson för fyra år se-
dan. De har numera över-
gett sina Sony Ericsson-
telefoner för modernare 
Sony- och Appletelefoner. 

De ser med viss bävan på 
den omstrukturering som 
företaget nu går igenom, 
men tror ändå att omstöp-
ningen av Ericsson kan 
bli början på en ny stor-
hetsperiod.

– Att vi kom in i företaget 
berodde ju på att Ericsson 
Information Systems (EIS) 
lade ner pc-tillverkningen 
och skulle hitta nya arbets-
uppgifter. De kom som sats-
ningar på radio, försvars-
elektronik och ett nytt luft-
försvarssystem. Det ledde 
fram till en framgångsrik 
inriktning på mobiltelefo-
ner, säger Jan Svensson.

Med nedläggningen av 
EIS skrotades definitivt 
de rester som fanns kvar 
i Ericsson av Addo i Malmö 
och Facit i Åtvidaberg. Det 
ledde till ett teknikskifte 
för Ericsson – bort från den 
teknik som är allmängods 
till förmån för en ökad in-
riktning på egen spetstek-
nologi.

– På samma sätt som då 

kan Ericsson nu få loss vik-
tiga resurser just när bran-
schen går från 4G till 5G-
teknik. Nu frigörs en massa 
kompetenta människor för 
att syssla med nästa fram-
tidssatsning som vi kanske 
inte ännu riktigt vet vad 
den går ut på, säger Jan 
Svensson.

 ■

I Stockholm lades Tele-
museum ner 2004. Sedan 
dess arbetar Tekniska mu-
seet i Stockholm med att 
sortera alla de samlingar 
som man fått till skänks 
från Telemuseum och Telia 
Sonera.

I Skåne är det  Tekniska mu-
seet i Malmö som förvaltar 
den lokala skånska telefon-
historien. I samlingarna 
finns telefoner från såväl 
1880- som 1980-talet. Men 
några gamla telefonappara-
ter finns inte längre utställ-
da. De ligger alla nedpacka-
de i museilagret.

1989. Figuren Harry Hotline skulle marknadsföra Ericssons Hotlinetelefoner genom att framställa dem som en nödvändighet 
för den världsvane machomannen. ARKIVFOTO: ERICSSON

ERICSSON · 120 ÅR PÅ TELEFONIMARKNADEN

”Målgruppen var yuppier och väskdängare. Därför kon-
struerade annonsbyrån Welinder ett helt koncept kring 
den fiktive Harry Hotline. Han var en machofigur som var 
så nära Micky Spillane man kan tänka sig.”

1965. Reklam för Ericofonen, mer känd som Kobratelefonen, 
som lanserades av LM Ericsson 1956. ARKIVFOTO: ERICSSON

1999. Modellen R250 PRO 
skulle tåla vatten, damm och 
hårda stötar. ARKIVFOTO: ERICSSON 

Lars Magnus Ericsson (1846– 
1926) lade grunden till före
tags imperiet.

1997. En annan tid – andra nedskärningar. Arbetare prote
sterar mot beslutet att lägga ned LM Ericssons fabrik i Norr
köping. ARKIVFOTO: INGVAR KARMHED/TT
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– Vi har en del äldre tele
foner från LM Ericssons 
barndom. Vi katalogiserar 
och konserverar. Men det 
är länge sedan vi hade dem 
utställda, säger Nils Björ
hem på Malmö museer i en 
telefonintervju via mobi
len.

– Vi har en fin samling. 
Vi fick för tre år sedan in 
hela Sony Ericssons pro
duktion av mobiltelefoner, 
också en del prototyper. 
Men även de ligger i lager. 
Vi samlar för framtiden.

 ■

I början av 00talet var 
Ericsson det överlägset 
största företaget i Sverige. 
I april 2000 stod man för 
mer än en tredjedel av det 
samlade värdet på Stock
holmsbörsen. Det har 
krympt rejält sedan dess. 
Häromdagen stod Erics
son för 5,6 procent av börs
värdet.

Under en period i början 
av 2000talet hade Erics

son över 110 000 anställ
da. Sedan dess har flera tu
sen Ericssonanställda sagts 
upp. I tisdags gick företags
ledningen ut med att 3 000 
tjänster ska försvinna en
bart i Sverige.

I Sverige hade företaget 
vid millennieskiftet mer än 
42 000 anställda. Ericsson 
stod för mer än 12 procent 
av den samlade svenska ex
porten.

Sedan dess har  Erics
son krympt år för år. Snart 
finns det fem företag som 
har fler anställda i Sverige 
än vad Ericsson har.

Företaget är på det glo
bala planet idag personal
mässigt mindre än Secu
ritas, omsättningsmässigt 
mindre än Volvo och resul
tatmässigt mindre än ett 
tjugotal svenska storföre
tag. Men Ericsson är fort
farande det svenska före
tag som är störst på export.

 ■

När ITbubblan i Sverige 

var som störst och Erics
sons dominans i det svens
ka näringslivet som mest 
överlägsen fick Bjarne Pers
son jobb som börsmäklare 
på Färs och Frosta spar
bank i Lund.

– Det var den 1 april 
2000. Då handlades Erics
son för ständigt nya rekord
kurser. Det var en bra tid 
för en ung aktiemäklare att 
lära sig vad risker innebär, 
säger han idag.

Under veckorna där
på sprack den svenska IT
bubblan. Ericssons börs
kurs rasade under flera 
månader.

– Jag lärde mig då att när 
det går ner på börsen så går 
det oerhört fort. Det finns 
ett flockbeteende på börsen 
som alla aktiemäklare mås
te räkna med.

Numera är Bjarne Pers
son chef för kapitalför
valtningen på Sparban

ken  Skåne. Han har följt 
Ericssons väg från folklig 
tillväxt aktie till mogen folk
aktie.

Vid millennieskiftet   hade 
Ericsson 975 000 aktie ägare 
i Sverige. Numera har Telia  
tagit över som Sveriges 
mest ägda  aktie, men allt
jämt finns det fortfaran
de en halv miljon svensk
ar som äger en eller flera 
 Ericssonaktier.

– Ericsson är definitivt 
en folkaktie. Det är ju en av 
de aktier som svenska fol
ket äger mest. Dessutom in
går Ericssonaktien i Roburs 
och AMF:s aktiefonder och 
i åtskilliga pensionsfonder, 
säger Bjarne Persson.

Därför beror många 
svenskars pension på hur 
det går för Ericsson. Och 
många svenska pensio
närer får idag ut en betyd
ligt lägre pension än vad 
de hade fått om Ericssons 
börsvärde från våren 2000 
hade bestått.

– I så fall hade Sverige 
haft betydligt rikare pen
sionärer, säger Bjarne Pers
son.

På Bjarne Perssons tid 
som börsmäklare fanns det 
tusentals svenska ”Erics
sonmiljonärer”, helt vanli
ga svenskar som ägde Erics
sonaktier för en miljon  eller 
mer. 

Men börsvärdet  har sjun
kit kraftigt sedan dess. De 
 Ericssonaktier som för sex
ton år sedan var värda en 
miljon kronor har idag ett 
värde på 73 000 kronor.

– Vi ska se vad grafen an
ger för värde, säger Bjarne 
Persson och börjar fingra 
på sin Iphone.

– 73 000 låter väldigt 
mycket. Från 1994 och fram 
till 2000 gick Ericsson
aktien upp med 44 000 
procent. Därefter föll den 
ju som en sten, säger han 
och lägger ner sin telefon.

W Fortsättning på nästa sida.

ERICSSON · 120 ÅR PÅ TELEFONIMARKNADEN

”Från 1994 och fram till 2000 gick Ericssonaktien upp 
med 44 000 procent. Därefter föll den ju som en sten.”

1988. Tillverkning av reläer till automatiska telefonstationer 
vid LM Ericssons fabrik i Stockholm. ARKIVFOTO: PRESSENS BILD

Som börsmäklare på Färs och Frosta sparbank i Lund fick Bjarne Persson se Ericssonaktien rusa iväg som en evigt stigande börsraket – ända tills luften gick ur IT-bubblan.
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W Fortsättning från före
gående sida.

– Bland våra kapital
placeringskunder är Erics
son numera som vilken 
 aktie som helst. Den värde
ras utifrån sina egna meri
ter. Så har det varit sedan 
ITbubblan sprack, säger 
Bjarne Persson.

Bjarne Persson kan det 
mesta om Ericsson. Han 
har många vänner som 
jobbat där. Hans fru arbe
tade för Ericsson fram till 
för några år sedan. För hus
fridens skull använde han 
sig alltid en Ericssonmobil 
– allt från bästsäljaren T32 
till Ericssonklassikern T68, 
den första med färgskärm.

Men Bjarne Persson  tror 
att det finns många svensk
ar som är väl förtrogna med 
Ericssons mobiltelefon
utbud och börskurs under 
årens lopp.

– Det är väl känt att 
svensken har ett stort ak
tieintresse. Ericsson är 
noga bevakat. Ericsson har 
i mitt medvetande egent
ligen aldrig varit ett konsu
mentelektronikföretag. De
ras tillverkning av mobil

telefoner har mer varit en 
parentes i företagets histo
ria.

Bjarne Persson är väl 
medveten om att Ericssons 
senaste neddragningar 
kommer som ett hårt slag 
för Borås och Kumla. Men 
han betonar att de knap
past kommit som någon 
större överraskning och att 
de bara är ett litet led i ett 
globalt omstrukturerings
program som började re
dan 2014.

– Det här är ju ingen ny 
kostnadsbesparing, inte 
heller den sista. Det går 
rykten om att det kan kom
ma nya neddragningar 
inom tolv månader, säger 
Bjarne Persson.

 ■

Ericsson har alltid tävlat 
med en rad svåra konkur
renter på en global mark
nad. I början av seklet hade 
de värsta rivalerna namn 
som Bell Laboratories, Phi
lips och ITT.

Telefon AB LM Ericsson 
blev tidigt riktigt stort på 
telefonväxlar. Bolaget fick 
på 1950 och 1960talen en 
stark draghjälp av svenska 
Televerket.

När Ericsson på 1970 
talet tog fram sina storsäl
jande Axeväxlar gjordes 
utvecklingsarbetet i nära 
samarbetet med Televerket. 
I alla år kunde Ericsson tes
ta sina produkter i skarpt 
läge på den starkt reglerade 
svenska telemarknaden för 
att i ett senare skede mark
nadsföra dem på världs
marknaden.

Telefonerna har kommit 
och gått, men telefonväx
larna har bestått. I modern 
tid har Ericsson lagt ner el
ler sålt sin modemverksam
het, sin mobiltillverkning, 
sin datorsatsning, sin tele
kabelproduktion, sin kraft
kabeltillverkning och sin 
försvarsproduktion.

Konkurrenterna har age
rat på samma sätt. Nokia
telefoner finns inte längre. 
IBM:s datorer och Motoro
las mobiltelefoner har bli
vit kinesiska. Kanadensiska 
Blackberry lägger snart ner 
sin telefonproduktion.

Idag tävlar  Ericsson bara 
med en handfull svåra 
konkurrenter på en global 
marknad. Det är Nokia 
AlcatelLucent, ZTE och 
Huawei som är huvudkon

kurrenterna på mobila nät, 
Ericssons viktigaste mark
nad.

På andra områden  möter 
Ericsson dessutom kon
kurrens från bolag som 
IBM, Accenture, Oracle, 
Jusiper, Intel, Qualcom och 
Cisco. Så snart konkurren
sen hårdnar inom något av 
dessa fält uppstår det ryk
ten om att hela eller delar 
av Ericsson kan vara på 
väg att läggas ner eller kö
pas upp av konkurrenterna.

Därför är det livsviktigt 
för Ericsson att ständigt 
vara konkurrenskraftigt, 
att ständigt hålla fokus på 
fortsatt utvecklingsarbete 
och att ständigt värna om 
en företagsstruktur där 
olönsam verksamhet skärs 
bort.

 ■

I början av 1999 kom Ste
fan Baka för första gången 
på besök till Ericssons kon
tor i Lund. Han jobbade för 
ett mindre ITföretag och 
hade Ericsson som kund.

– Det var en mäktig käns
la att komma hit. Det här 
var lite av den stora fina 
världen. Här fanns en in

tensitet och en stor mängd 
människor. Här fanns en 
stor samlad kunskap, sä
ger han.

Därför var han mäkta 
stolt när han nio år senare 
själv blev anställd på Erics
son för att jobba med mjuk
varuutveckling. Det hoppas 
han få fortsätta med ett bra 
tag till.

Ericsson lade i veckan  fram 
ett stentufft sparprogram. 
Likväl ser Stefan Baka som 
Ericssonanställd och fack
ligt aktiv framtiden an med 
stor tillförsikt.

– Här i Lund är vi privi
legierade i en svår stund. 
Vi har förmånen att före
taget satsar på oss. Därför 
kan vi fortsätta jobba på 
och blicka framåt, säger 
han.

Stefan Baka är egentligen 
matematiker och datalog. 
Han ser sin roll på Erics
son som en problemlösare, 
en person som ägnar sig åt 
att identifiera och lösa pro
blem som kan uppstå i oli
ka telefonsystem.

– Det är problemlösning 
som vi alla jobbar med här. 
Så ser jag på saken. Vi ap
plicerar lösningar.

Enligt Stefan Baka ställs 
det ständigt ökande krav 
på Ericssons medarbetare 
i Lund. ”Det gäller att leve
rera”, säger han. På samma 
sätt som Ericsson en gång 
tog fram bluetoothtekniken 
i Lund och så småningom 
var med om att göra våra 
mobiltelefoner allt mindre 
och allt mer kraftfulla gäl
ler det nu att betjäna exter
na kunder och egna dotter
företag med rätt produkter 
i rätt tid till rätt pris och 
med rätt kvalitet.

– Vi jobbar just nu med 
5G. Det finns en press på 
oss att leverera 5G. Det är 
ett krig som pågår. Det är 
både pressande och stimu
lerande. Vi vill ju alla job
ba med den senaste tekni
ken. Vi tillför värde för bo
laget. När det gäller radio 
är vi starka. Och med före
tagsledningens senaste be
slut har vi fått ett kvitto på 
att vi är duktiga.

TEXT: ERIK 
MAGNUSSON
erik.magnusson 
@sydsvenskan.se

ERICSSON · 120 ÅR PÅ TELEFONIMARKNADEN

”Här i Lund är vi privilegierade i en svår stund.  
Vi har förmånen att företaget satsar på oss.  
Därför kan vi fortsätta jobba på och blicka framåt.”

FOTO: PETER 
FRENNESSON
peter.frennesson 
@sydsvenskan.se

”Det var en mäktig känsla att komma hit. Det här var lite av den stora fina världen”, säger Stefan Baka om sitt första besök på Ericsson i Lund. Nu arbetar han där själv som matematiker.
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BÅSTAD
■ Bert Karlssons bolag 
Jokarjo som driver bo-
enden för asylsökande 
varslar 90 procent av 
sina anställda. Hur bo-
lagets verksamhet i Bå-
stad påverkas är oklart.

Bolaget driver 44 boenden 
runt om i landet och äger 
omkring 20 procent av asyl-

boendemarknaden. Av bo-
lagets 550 anställda blir ett 
femtiotal kvar.

Jokarjo har verksamhet 
på Hemmeslövs herrgård 
i Båstad. Hur den verk-
samheten påverkas är inte 
klart, säger platschefen 
Magnus Falk.

Bert Karlsson säger dock 
att alla Jokarjos asylboen-
den, förutom fyra stycken 

i Västergötland, Värmland 
och Göteborg, läggs ner. 
Exakt när verksamheten 
på Hemmeslövs herrgård 
läggs ner vet han inte.

Det är nu upp till kom-
munerna att erbjuda  
bostäder till de asylsökan-
de.

OSKAR AHLQVIST

Bert Karlssons bolag 
varslar 500 anställda

ASYLBOENDE

REGION SKÅNE

HELSINGBORG

■ Barnsjukvården i Skåne drabbas om 
regionen inte stoppar massuppsägning-
arna i Helsingborg, anser Gilbert Tribo (L).

Förhandlingarna har bru-
tit ihop med de 33 sjukskö-
terskor som har sagt upp 
sig från barnavdelningen, 
barnakuten och neona-
tal på Helsingborgs lasa-
rett. Det kan få svåra kon-
sekvenser för barnsjukvår-
den i hela Skåne.

– Det är oerhört bekym-
mersamt. Det är ett kata-
strofläge om vi står utan 
alla dessa sjuksköterskor 
på neonatal och barnaku-
ten, säger Gilbert Tribo, 
gruppledare för Liberaler-
na i Region Skåne.

Ledningen för Skånevård 
Sund har meddelat barn-
sjuksköterskorna att de 
inte kommer att få igenom 
sina krav på bättre schema 
och arbetsförhållanden. 
Därför ser sjuksköterskor-
na ingen annan möjlighet 
än att fullfölja sina upp-
sägningar och sluta den 
23 december. Det innebär 
att hälften av barnsjukskö-
terskorna  i Helsingborg 
försvinner, och att många 
sjuka barn från nordväst-
ra Skåne kommer att få 

åka ambulans till Malmö, 
Lund, Kristianstad – eller 
Danmark.

Men det kommer ock-
så att få svåra effekter för 
barn i Malmö och Lund om 
barnavdelningarna på Hel-
singborgs lasarett tvingas 
dra ner på verksamheten.

– Självklart blir det så! 
Om svårt sjuka barn från 
Helsingborg tar upp vård-
platserna i Lund så kom-
mer föräldrar och barn från 
Malmö och Lund att behö-
va åka över till Köpenhamn 
för att få vård. Jag hoppas 
verkligen att det politiska 
styret sätter till alla klutar 
för att lösa detta. Ansva-
ret ligger på sossarna och 
Yvonne Augustin (S). Och 
hittills tycker jag att de har 
hanterat det här lite tafatt, 
säger Gilbert Tribo.

Regionrådet Yvonne Au-
gustin (S) har sagt att för-
valtningsledningen håller 
på att titta på möjlighe-
terna att skicka svårt sjuka 
och för tidigt födda barn till 
Danmark för vård.

– Det gör mig jättebe-

kymrad. Nu sitter massor 
av blivande föräldrar som 
är jätteoroliga för det här, 
säger Gilbert Tribo.

Han har själv två för tidigt 
födda barn som fick åka 
från Kristianstad till Lund 
för att få vård på neonatal.

– Jag tyckte själv som 
förälder att det var oerhört 
svårt bara att åka till Lund. 
När ditt barn är jättesvårt 
sjukt befinner du dig i en 
svår kris. Att då behöva 
åka till ett annat land, där 
du inte förstår språket fullt 
ut är ingen lösning. Det 
här är att spela alldeles för-
skräckligt med de blivande 
föräldrarnas oro, säger Gil-
bert Tribo.

Men han är också själv-
kritisk och säger att det var 
ett ”felbeslut” att femklö-
vern var med och sade upp 
de lokala arbetstidsavtalen 
för ett par år sedan. Det har 
skapat stor irritation bland 
personalen och bidragit till 
flera fall, där exempelvis 
barnmorskor och Iva-skö-
terskor har hotat med mass-
uppsägningar för att omför-
handla sina villkor. 

Men Tribo tycker ock-
så att Region Skåne måste 
sätta press på Vårdförbun-
det, eftersom fackförbun-
det ”uppenbarligen inte 

Uppsägningar kan slå 
hårt mot barnsjukvården

”Det gör mig 
jättebekymrad. 
Nu sitter mas-
sor av blivande 
föräldrar som 
är jätteoroliga 
för det här.”
Gilbert Tribo (L) varnar för ett 
”katastrofläge” för barnsjukvår-
den i hela Skåne om de 33 barn-
sjuksköterskorna i Helsingborg 
slutar sitt arbete dagen före jul-
afton. 
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■ SD-toppen Carina 
Herrstedt ångrar inte 
att hon vidaresänt ett 
grovt skämt om minori-
tetsgrupper. Ordet ”ne-
ger” har hon inga pro-
blem med, men medger 
att ”zigenare tar allt” in-
te var så bra.

I veckan har Sverigedemo-
kraternas riksdagsledamö-
ter Anna Hagwall och Os-
car Sjöstedt kopplats till 
antisemitiska uttalanden.

Kollegan Carina Herr-
stedt, riksdagsledamot från 
Landskrona, är senast att 
bli ifrågasatt. Aftonbladet 
avslöjade på fredagen att 
hon skickat ett mejl med 
detta innehåll:

”Först skaffar man 2 st 
judar, eftersom det enligt 
lag är förbjudet att för- 
följa dem. Anfallet förstärks 
med en neger, en kines o en 
indian för att bli mer färg-
starka. Som backar värvas 
2 bögar för att få mer tryck 
bakifrån. Till målvakt vär-
var man en 40-årig nunna, 
hon har inte släppt in nå-
got på 40 år! Som reserv-
målvakt skaffar man en zi-
genare, de tar ju allt!”

Mejlet är en kommentar 
till motgångar för favoritla-
get Landskrona BoIS.

– Det var ett skämt på 
Facebook som har legat ute 
i många år. Jag skickade det 
privat, det är inget som jag 
har spritt, säger hon.

Hon anser att det citera-
de skämtet inte innehåller 
värderingar av de olika mi-
noritetsgrupperna.

Men att använda ordet 
”neger”?

– Fick man inte använda 
det, var det tabu 2011?

Ja.
– Hette det inte fortfa-

rande negerbollar då? Det 
är inte jag som förknippar 
neger med något negativt, 
det är i så fall du. För mig 
har det aldrig varit ett ne-
gativt ord.

Använder du det i dag?
– Jag säger negerboll, 

men försöker säga chok-
ladboll eftersom jag vet hur 
folk reagerar. Det finns ing-
et negativt i skämtet.

Jo, det är negativt att an-
vända ordet ”neger” och 
att skriva att ”zigenare” 
tar allt.

– Ja, det där med zigena-
re är det enda som i så fall 
skulle vara negativt.

TT försökte under gårda-
gen få besked från SD om 
Carina Herrstedts mejl le-
der till någon åtgärd från 
partiet. TT

LARS PEDERSEN

SD-topp 
försvarar 
grovt citat

POLITIK

förhandlar för sina med-
lemmar fullt ut”.

Caroline Wessel (M), som 
är andre vice ordförande 
i Region Skånes personal-
nämnd, tycker att uppsäg-
ningarna i Helsingborg 
egentligen inte är någon po-
litisk fråga, utan något som 
måste lösas  mellan arbets-
givaren och Vårdförbundet.

– Det är såklart oroväck-
ande att föräldrar ska be-
höva åka långt, eller till 
och med till Danmark för 
att söka vård. Men det här 
är egenligen inte en poli-
tisk fråga, det är en sak som 
parterna måste lösa, säger 
Caroline Wessel.

Hon ser också att det 
finns en spridningsrisk om 
fler personalgrupper slu-
tar att förhandla via facket, 
och istället försöker tvinga 
fram egna speciallösningar.

– Man underminerar den 
svenska modellen om väl-
digt många anställda börjar 
förhandla direkt med ar-
betsgivaren. Det blir olyck-
ligt om bara vissa perso-
nalgrupper får möjligheter   
att förhandla och få bättre 
villkor, säger Caroline Wes-
sel (M).

TEXT: DAN 
IVARSSON
dan.ivarsson 
@sydsvenskan.se

Clemenstorget 7,  Lund  tel. 046 - 211 18 70  
www.crafoordauktioner.se  mail@crafoordauktioner.se

Inlämning pågår till 
kvalitetsauktion

Inför höstens auktioner söker vi modern design,  
klassiska antikviteter, smycken, måleri, skulptur och asiatiska  
föremål. Välkommen att kontakta oss för rådgivning inför 

försäljning! Vårt kontor har öppet vardagar kl. 13-17.  
Vi gör dagligen hembesök Malmö, Lund och Kristianstad

samt i övriga Skåne efter överenskommelse.

Bilderna visar smycken som kommer att säljas 10/12.

Avgiftsfritt under 18 år!
Utredning av bl.a.  allergier, 
inkl. födoämnesallergier, eksem, 
astma och magproblem
Bedömning av tillväxt, pubertets-
utveckling, infektionssjukdomar m.m.
Akutbesök i mån av tid. 
Peter Hegardt
Norra Kustvägen 660 (mellan Jonstorp och Arild)

Tel. 042-236061

BARN & UNGDOMSLÄKARE
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Therese Jarmo kastar en blick åt sin storebror Casper där de ligger på Skånes universitetssjukhus i Malmö. 

TRANSPLANTATION

HELSINGBORG
■ Therese Jarmo be-
hövde en ny njure för 
att överleva. Nu har hon 
fått den – av sin store-
bror Casper. 

Det sista han gjorde var att 
göra V-tecknet åt sin syster. 
Sedan rullades Casper Jar-
mo till operationssalen. En 
halvtimme senare var det 
hennes tur. När Therese 
Jarmo vaknade upp gjorde 
hon det med broderns ena 
njure i sin kropp.

– Närmare en människa 
än så kan man inte komma, 
det är så mycket kärlek. Jag 
tittar ibland på honom när 
han sover och blir alldeles 
tårögd, säger hon om Cas-
per i sängen intill.

– När jag fick se dig lig-
ga på uppvaket efteråt bara 
brast det för mig. Jag är så 
glad över att ha gjort det 
här, säger han.

Transplantationen skedde 
på Skånes universitetssjuk-
huset i Malmö i tisdags.

När vi kommer på besök 
är det ett mört syskonpar 
som tar emot. Under de-
ras vita skjortor finns 15 
centimeter långa sår i bu-
ken som smärtar vid mins-
ta rörelse. De är groggy av 
morfinet och blåser i var 
sin plastpip för att jobba 
upp lungfunktionen. Mel-
lan sovpassen har de dock 
redan börjat ta korta pro-
menader ute i korridoren. 

divider och på deras sys-
konrelation. Nu känner de 
 en enorm lättnad. Den råa 
men hjärtliga humorn slår 
ut i full blom. Therese Jar-
mo beskriver med illa dold 
förtjusning hur fyra perso-
ner ur vårdpersonalen lyfte 
hennes hundra kilo tunga, 
ny opererade  bror ur säng-
en. För varje centimeter 
kved han ännu högre, trots 
att han enligt personalen 
hade ”fått smärtstillande 
nog för att släcka en häst”.

– Jag har aldrig sett ho-
nom så miserabel. Sam-
tidigt kunde jag inte låta 
bli att garva. Det känns all-
tid gott att vara den som 
mår bäst, säger hon.

Så brister de ut i ett skratt 
som gör ont i hela kroppen.

Även om ett kritiskt  för-
sta år nu väntar, då ris-
ken är störst för att krop-
pen stöter bort njuren, kän-
ner Therese Jarmo att hon 
äntligen kan blicka framåt. 
Förhoppningsvis kommer 

V-tecken för ny njureA4
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HELSINGBORG

■ Therese Jarmo behöver på nytt en 
njure för att överleva. Storebrodern Cas-
per blir hennes räddning.

Therese Jarmo, 24, brast 
i gråt när beskedet kom. Ar
ton månaders nervös vän
tan var över.

Snart får hon en njure 
av sin storebror Casper, 32. 
Han ger henne livet tillba
ka.

– Det är bara kärlek. Jag 
hade gjort samma sak om 
jag hade kunnat, för vi har 
ett så tajt band, säger hon 
när vi träffas i deras konst
närsstudio på Gåsebäck 
i Helsingborg.

Tanken på att mista hen
ne har gjort honom för
krossad.

– Jag är glad att jag har 
förmågan att rädda den jag 
älskar över allt annat, säger 
Casper Jarmo.

Therese Jarmo var  sex 
år när kroppen kollapsa

de. Familjen uppmanades 
komma till sjukhuset för 
att ta farväl.

Detta var första gången 
som hon lurade döden.

Läkarna rakade av hen
nes långa hår och lycka
des dränera det kraftiga 
övertrycket i huvudet. Det 
var ingen hjärntumör, som 
man först misstänkte. Nju
rarna hade slutat att fun
gera.

Åtskilliga vistelser på 
sjukhus följde. Där gick 
hon också i skola period
vis. Med rätt kost, dialys 
och medicinering kunde 
Therese Jarmo ändå länge 
leva ett relativt normalt liv.

I tonåren  blev hon dock 
sämre. Fyllda 15 var en 
njurtransplantation livs
nödvändig. Den gången var 

hennes pappa donatorn. 
Förhoppningen var att nju
ren skulle vara fullt funge
rande i femton år. Men ef
ter sju år, våren 2014, fick 
hon beskedet att kapacite
ten hade sjunkit till 50–60 
procent.

– Natten till nyårsafton 
samma år försämrades mitt 
tillstånd. Jag isolerades på 
sjukhuset och fick en mas
sa sprutor. Så där låg jag 
och ”firade”. Det visade sig 
att kroppen akut hade stött 
bort njuren.

Syskonparet var  i det läget 
mitt uppe i en intensiv kar
riär.

Under namnet Brohemia 
utmanade de ramarna med 
stencilkonst, graffiti och 
street art. Debututställ
ningen på Dunkers kultur
hus 2011 följdes snart av fler.

Det var full gas för en till 
synes outtröttlig duo – tills 
hennes njure drog åt brom
sen. Det blev en tung smäll 
för dem båda.

Livet kan börja   om tack vare broderns njure

NJURTRANSPLANTATIONFLYKTINGMOTTAGANDE 

Stor brist på 
bostäder till 
nyanlända
SKÅNE

■ Den nya bosättningslagen kräver att 
Lund och Malmö tillsammans ordnar 
bostäder åt 866 nyanlända före årsskif-
tet. Ansvariga i kommunerna bedömer 
att det blir svårt att klara kravet i år. Men 
Helsingborg ligger bättre till.

Från första mars gäller den 
nya lagen som kräver att 
alla kommuner tar emot 
nyanlända. Tanken är att 
fler snabbare ska kunna 
lämna Migrationsverkets 
boenden. Men som fram
kom i veckan går det trögt 
för kommunerna att klara 
sina mottagningskrav.

Det gäller inte minst de 
skånska kommunerna som 
hittills tagit emot 652 ny
anlända. Det motsvarar 
knappt en fjärdedel av de 
2 766 som ingår i uppdra
get för år 2016.

– Man har ju inga bostä
der, säger Gunilla Holmlin, 
integrationsansvarig på 
länsstyrelsen.

Hittills följer  alla kom
muner sin planering. Men 
det bygger på att många har 
fått lov att skjuta fram mot
tagandet till slutet av året.

– Vi ligger efter i hela lan
det och i Skåne, säger Gu
nilla Holmlin.

Regeringens uttalade 
 tanke med lagen är att 
kommunerna ska ordna 
bostäder där nyanlända 
kan bo på lång sikt. Men 
lagtexten öppnar för möj
ligheten att kommuner 
ibland blir ”tvungna att 
erbjuda tillfälliga bostäder 

för att fullgöra sin skyldig
het”.

Malmö kommer inte  att er
bjuda några förstahands
kontrakt.

– För att vi över huvud ta
get ska klara vårt uppdrag 
söker vi alla typer av boen
den. Vi får nöja oss med att 
erbjuda andrahandskon
trakt till alla nyanlända, sä
ger Lotta Ahlfors på kom
munens fastighetskontor.

På frågan om Malmö kla
rar den nya bosättnings
lagens krav i år svarar Lot
ta Ahlfors:  

– Jag vet inte. Det blir 
tufft. 

Samma besked kommer 
från Lund.  

– Ska man vara realistisk 
tror jag det blir svårt för oss 

att klara uppdraget i år, sä
ger flyktingsamordnaren 
Magdalena Titze.  

Svedala tillhör  de skånska 
kommuner som kommit 
längst med mottagandet.

– Vi har förvärvat en villa 
och försökt hitta bostäder 
i alla delar av kommunen 
för att det ska bli en bra in
tegration, säger socialche
fen Anna Borgius.

Även Helsingborg  har 
kommit långt. Kommunen 
har idag tillgång till 56 lä
genheter där nyanlända får 
andrahandskontrakt som 
efter ett år övergår till för
stahands.

– Våra fastighetsägare 
har verkligen varit sjysta 
och ställt upp. Min farhåga 
är att det blir tuffare i höst. 
Men jag hoppas att vi når 
målet för året, säger Emina 
Mehmedovic på fastighets
förvaltningen.

TEXT: ELIN 
FJELLMAN
elin.fjellman 
@hd.se

FAKTA

Arbetsmarknaden 
styr fördelningen
■ I bosättningslagen från första 
mars åläggs landets kommuner 
att under 2016 ta fram bostäder 
till 21 700 nyanlända. Där-
utöver beräknas cirka 43 000 
ordna bostäder på egen hand. 
Siffrorna för Skåne är 2 766 res-
pektive 5 340. 
■ Hur många nyanlända varje 
kommun tar emot beräknas uti-
från befolkning, arbetsmarknad 
och det totala mottagandet, 
alltså även självbosättning, 
antal ensamkommande barn 
och unga samt tidigare asylmot-
tagande.
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Mottagna Anvisade under 2016

N Från första mars gäller den nya lagen som kräver att alla 
kommuner tar emot asylsökande som fått uppehållstill-
stånd. Så här ser det ut i de västskånska kommunerna.

Så många nyanlända har tagits emot
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Syskonkärlek övervinner allt. Det är Therese och Casper Jarmo ett levande bevis på. Efter ett år av                     hårda prövningar står de inför ögonblicket då hon ska få en njure av honom. 
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Livet kan börja   om tack vare broderns njure

Musiken har alltid varit en viktig del i Therese Jarmos liv. Hon längtar efter att få tillbaka 
 skaparkraften. ”Jag vill jobba med kreativitet, det är där min lycka ligger”, säger hon.

Konstnärsduon Brohemia är att räkna med igen. På tavlan i studion finns små papperslappar 
fastnålade. De nedtecknade scenerna bildar stommen till den kommande långfilmen.

– Jag vill jobba med krea-
tivitet, det är där min lycka 
ligger. Men jag har bara 
gått runt som ett kolli, sä-
ger hon.

– Och jag har inte haft nå-
gon att bolla med, jag blev 
sittande ensam med alla 
idéer, säger han och vän-
der sig mot systern:

– Om jag ska vara ärlig 
tror jag att det har legat en 
ilska mellan oss. ”Det är ju 
fan att hon alltid ska vara 
sjuk”, har jag tänkt.

Therese Jarmo nickar. 
Hon har känt sig som den 
stora svikaren.

Hennes ork har  bara räckt 
till att träffas en gång 
i veckan. I höstas spelade 
de in en serie kortfilmer 
under vinjetten ”Fredags-
mys” tillsammans med 
vänner som också mådde 
dåligt. Det blev ett slags te-
rapi där de tömde sig på il-
ska och ångest.

I rollen som knarkande 
städerska väller Therese Jar-

mos ut sin bitterhet över ett 
själadödande arbete. Casper 
Jarmos karaktär kröner jul-
aftonsfirandet från helvetet 
genom att däcka med ansik-
tet i sin nerspydda sillsallad 
av helfabrikat. En annan 
karaktär stoppar pistolen 
i munnen och skjuter huvu-
det av sig.

Filmerna lades ut på 
Face book och Youtube var-
je fredag prick klockan 19.

– Det var bara skönt att gå 
in i en karaktär som hade 
det ännu värre än jag. Sam-
tidigt gjorde vi det som en 
kontrast till alla bästaste -
finaste-fredagsmysiga sta-
tusuppdateringar, säger 
Therese Jarmo.

Hon beskriver det som 
en ”extrem identitetskris” 
att bli så sjuk igen.

Therese Jarmo ger  sig själv 
dialys fyra fem gånger om 
dagen. För att rena krop-
pen pumpar hon in två li-
ter sockerlösning genom 
en slang som är inopere-

NJURTRANSPLANTATION

rad i magen. Innan dess 
tömmer hon ut en lika stor 
mängd.

Detta tar på de redan be-
gränsade krafterna. Bra da-
gar orkar hon med en pro-
menad eller ett gympass, 
dåliga dagar ingenting.

– Trots att jag sover 
mycket är jag inte piggare 
när jag vaknar. Det är som 
att vara konstant bakfull, 
säger hon.

En halv meter  av slang-
en hänger ut från hennes 
ständigt uppsvullna mage. 
Känslan att bära runt på 
något så onaturligt är omöj-
lig att förlika sig med, lik-
som att inte kunna gå på to-
aletten och kissa. Det dröj-
de länge innan hon kunde 
se sig i spegeln.

– Jag är så fruktansvärt 
arg på mig och min kropp, 
trots att det inte är mitt 
fel. Men jag tror också att 
ett uns av självhat har va-
rit bra, det är nog det som 
har drivit mig att göra sa-

ker fastän jag egentligen 
inte orkar.

Dialys är ingen långsiktig 
lösning, konstaterar There-
se Jarmo. Kroppen tar för 
mycket stryk. Hon måste få 
en ny njure ännu en gång 
för att överleva.

Efter ett och  ett halvt års 
utredning har brodern 
godkänts som donator. 
Förhoppningsvis blir trans-
plantationen av till hösten.

Casper Jarmo ser fram-
för sig hur han gör en sis-
ta rolig min till systern. Se-
dan rullas han iväg till ope-
rationssalen. I den stunden 
lär också nervositeten kry-
pa inpå.

– Då har jag inte dig att 
luta mig mot längre, säger 
han.

Therese Jarmo opereras 
ett par timmar senare. För 
henne är det en trygghet att 
ha gått igenom det en gång 
tidigare.

Hon minns hur alla möj-
liga känslor sköljde över 

henne i operationssalen 
inför sövningen. Trycket 
i bröstet var så starkt att 
hon knappt kunde andas.

Att vakna upp fullt frisk 
 var som en pånyttfödelse.

– Det var som att ha so-
vit i hundra år, gjort allting 
rätt och ha jackpot i huvu-
det.

Första året med en ny 
njure är särskilt riskabelt. 
Kroppens immunsystem 
gör sitt bästa för att stöta 
ifrån sig det främmande 
organet.

– Så klart är jag sjukt 
rädd också. Det är inte sä-
kert att det fungerar men 
jag måste tänka att det gör 
det. Det känns som att mitt 
liv faktiskt kan börja igen, 
säger hon.

TEXT: JOAKIM 
BJÖRCK
joakim.bjorck 
@hd.se

FOTO: BRITT-MARI 
OLSSON
britt-mari.olsson 
@hd.se

”Jag är så fruk-
tansvärt arg på 
mig och min 
kropp, trots att 
det inte är mitt 
fel.”
Therese Jarmo.

Syskonkärlek övervinner allt. Det är Therese och Casper Jarmo ett levande bevis på. Efter ett år av                     hårda prövningar står de inför ögonblicket då hon ska få en njure av honom. 

Sydsvenskan den 24 juli.

Therese och Casper Jarmo vilar ut efter operationen.

TEXT: JOAKIM 
BJÖRCK 
joakim.bjorck 
@sydsvenskan.se

FOTO: HUSSEIN  
EL-ALAWI
hussein-el-alawi 
@sydsvenskan.se

Och framför allt:  There-
se Jarmos njurvärden hade 
direkt sjunkit från skyhöga 
800 till 80. Även övriga vär-
den har sett utmärkta ut.

– De senaste åren har va-
rit som att vara konstant 
bakfull. Nu känner jag mig 
jätteklar i huvudet. Jag 
kommer att få ett helt nytt 
liv tack vare honom, säger 
hon.

– De sa att det var ett jäv-
la krut i njuren du fick av 
mig, säger Casper Jarmo.

Therese Jarmos båda nju-
rar slutade att fungera när 
hon var 6 år. Fyllda 15 var 
en transplantation nödvän-
dig. Den gången var hennes 
pappa donator. Redan efter 
sju år, våren 2014, hade nju-
ren hon fick dessvärre sjun-
kit kraftigt i kapacitet.

I somras godkändes  så 
hennes bror  som donator 
efter ett och ett halvt års ut-
redning. 

Den ovissa väntan hade 
tagit hårt på dem som in-

njuren att vara fullt fun-
gerande i 15–20 år, vilket 
för henne är en evighet.

– Jag har en lång bucket-
list. Bara det att kunna vara 
på stan en hel dag utan att 
behöva gå hem för dialys, 
att kunna titta mig själv 
i spegeln utan att bli äck-
lad av den svullna magen. 
Att njuta av att vara i folks 

sällskap. Ja, att känna mig 
normal, säger hon.

Berusad  
bilist ville  
inte till  
Danmark
MALMÖ
■ En berusad bilist mis-
sade sista avfarten och 
försökte på gårdags-
förmiddagen backa  
bort från betalstationen 
på Lernacken.

Den som missar att köra av 
vid den sista avfarten inn-
an Bron måste betala bro-
avgiften och köra till Dan-
mark, för att sedan vända 
och köra tillbaka igen.

Men bilisten i går förmid-
dag var inte intresserad av 
det. Han bestämde sig istäl-
let för att backa tillbaka till 
avfarten på den svenska si-
dan. 

Polisen larmades och 
stoppade honom vid 10- 
tiden på gårdagsförmidda-
gen.

– Det fanns ingen risk 
för en olycka, men det är ju 
ett trafikbrott att backa på 
motorvägen, säger Fredrik 
Bratt, informatör på poli-
sens ledningscentral.

Vid en  alkoholkontroll upp-
täcktes att mannen dessut-
om var berusad. Han med-
togs för ytterligare provtag-
ning.

TEXT: JESSICA 
ZIEGERER
jessica.ziegerer 
@sydsvenskan.se

LERNACKEN

LANTBRUK

Pumpajakt 
drabbade  
odlare på Öland
■ I flera års tid har en 
tävling i att stjäla pum-
por arrangerats på Öland. 
De som deltar åker runt 
i bil och har två timmar 
på sig att stjäla den störs-
ta pumpan. Den så kallade  
pumpajakten drabbade 
i år odlarna värre än van-
ligt med många stulna och 
förstörda pumpor, skriver 
Östra Småland.

– Det är tråkigt eftersom 
så många ställer upp och 
dekorerar och gör fint in-
för skördefesten. Risken 
är att folk tappar lusten att 
göra det om folk förstör, sä-
ger Pia Axelsson, verksam-
hetsansvarig på Ölands 
skördefest, till 
tidningen.

En drabbad 
företagare sä-
ger till Östra 
Småland att 
de övervä-
ger rättsliga 
åtgärder. TT

ARKIVFOTO: TT



A11

VÄRLDEN 
Söndag 9 oktober 2016

SDS 161009 E4 A11

DANMARK

En död efter 
skottlossning  
i Köpenhamn
■ En 30-årig man avled ef-
ter att ha blivit skjuten i Øs-
terbro i Köpenhamn sent 
i fredags kväll. Ytterliga-
re tre personer vårdas för 
skottskador. Polisen spärra-
de av ett stort område och 
en utbränd bil, som polisen 
kopplar ihop med skottloss-
ningen, har hittats.

Den senaste veckan har 
det skett flera skottloss-
ningar i Köpenhamn. TT-

Ritzau

BELGIEN

Polis struntade  
i terrorspår
■ Polisen i Belgien hade 
13 chanser att avslöja ter-
roristerna bakom Parisat-
tackerna i november i fjol 
– men tog dem inte, visar 
en intern polisrapport som 
läckt till en belgisk tidning.

Rapporten som publi-
cerats i dagstidningen De 
Tijd visar hur polisen hade 
tillgång till inspelade tele-
fonsamtal som knöt kända 
terrormisstänkta till Salah 
Abdeslam, den enda atten-
tatsmannen som överlev-

de attackerna. Polisen gick 
miste om sex av chanserna 
på grund av personalbrist, 
enligt rapporten.

Dessutom struntade po-
lisen i en begäran från Spa-
nien att lämna ut informa-
tion om Salahs äldre bror 
Brahim Abdeslam sedan 
han rest till Spanien i mars 
2015. 

Åtta månader sena-
re sprängde Brahim Ab-
deslam sig själv till döds på 
ett kafé i Paris.

Salah Abdeslam har ock-
så knutits till terrorattack-
erna i Bryssel i mars i år. 
TT-AFP

MAROCKO

Islamister vann 
i parlamentsval
■ Det moderata islamist-
partiet PJD segrade i freda-
gens parlamentsval i Ma-
rocko, enligt landets inri-
kesdepartement. PJD vann 
över det liberala sekulä-
ra partiet PAM, med 125 
av platserna i parlamen-
tet, jämfört PAM som fick 
102 platser. På tredje plats 
i valet kom konservativa Is-
tiqlal med 46 platser. PJD 
har styrt Marocko genom 
en koalition den senaste 
mandatperioden. TT-Reuters

TYSKLAND

Tre gripna 
i massiv 
polisin-
sats
■ Tre personer greps igår  
under en massiv polisinsats 
i staden Chemnitz i östra 
Tyskland efter uppgifter 
om ett planerat bombdåd. 
Sprängämnen har hittats 
i en lägenhet och en 22-årig 
syrisk man är efterlyst.

Den misstänkte 22-åring-
en kan enligt källor som ny-
hetsbyrån AFP refererar till 
kunna ha ”islamistiska mo-
tiv”.

Två av de misstänkta greps 
vid i närheten av stadens 
järnvägsstation, medan den 
tredje greps inne i centrum. 

– De känner den miss-
tänkte som vi letar efter, 
säger Bernhardt och tilläg-
ger att de tre förhörs.

Ett paket som tillhör en 
av de gripna analyserades 
igår, enligt polisen.

Vad som var målet för de 
eventuella bombplanerna 
är inte känt men enligt obe-
kräftade uppgifter i tyska 
medier, bland andra Fokus 
Online, ska den misstänkte 
ha planerat att attackera en 
flygplats.

Operationen har pågått 
i miljonprogramsområdet 
Heckertgebiet i staden. Ett 
hus evakuerades och en lä-
genhet stormades av en in-
satsstyrka. 

Polisen uppmanade all-
mänheten att hålla sig bor-
ta från området. Man bad 
också folk på plats att inte 
lägga ut bilder eller filmer 
på sociala medier.

Insatsen ska ha påbör-
jats redan tidigt i går mor-
se, rapporterade Mittel-
deutscher Rundfunk. På 
bilder publicerade av tys-
ka medier syns poliser med 
förstärkningsvapen och 
hundar. Tidigare i går hör-
des en explosion, men den 
hängde ihop med själva in-
satsen, enligt polisen. TT

Boende i Jeremie i sydvästra Haiti bär en kista med en gravid kvinna som blev ett av dödsoffren när orkanen Matthew svepte över ön.  FOTO: DIEU NALIO CHERY/AP

Hungerkatastrof hotar  
efter orkanen Matthew

HAITI

■ Dödstalen stiger i Hai-
ti efter den förödande 
orkanen Matthew, och 
uppemot 5 000 om-
komna befaras. Nu ho-
tar hungersnöd, och 
hjälporganisationerna 
vädjar om pengar.

– Det behövs en mil-
jard dollar, säger Hå-
kon Skaug på Hoppets 
stjärna.

Skaug och tre andra hjälp-
arbetare är på väg i bil till 
staden Les Cayes, en stad 
som ligger i det område 
i sydvästra Haiti som hör 
till de som drabbades värst 
av orkanen som slog till 
mot västkusten i tisdags 
med förödande hastigheter.

Deras färd har kantats 

av förstörda hus, nerfallna 
träd och åkrar som står un-
der vatten. För det utfattiga 
landets invånare är det en 
förödande massförstörelse.

– Vi åker just förbi en ba-
nanplantage där allt är för-
stört. Fanns inte en planta 
kvar, berättar Håkon Skaug 
på telefon.

Skörden i november vän-
tas bli en katastrof, och 
hunger hotar redan inom 
några veckor om det inte 
sätts in omfattande hjälp-
insatser direkt.

Läget förvärras av kole-
ran, och den vattenburna 
bakterien sprids nu snabbt 
till följd av att förorenat av-
loppsvatten smittar dricks-
vatten.

Kring 30 människor har 
redan avlidit i sjukdomen 
efter orkanen som skörda-
de uppemot 900 liv medan 
tiotusentals flytt.

– Risken är att vi kom-
mer att upptäcka många 
fler dödsoffer när hjälpor-
ganisationer och FN kom-
mer fram till byar som hit-
tills inte har gått att nå, sä-
ger Håkon Skaug som befa-
rar att dödstalen kan stiga 
till 5 000.

– Det är haitiernas egen 
bedömning, säger han.

Myndigheterna räknar 
med att det behövs om-
kring 1 miljard dollar för att 
täcka hjälpbehoven, men 
pengarna strömmar inte in 
till hjälporganisationerna 
i den takt som behövs.

FAKTA

Haiti efter orkanen
■ 750 000 människor i Haiti är 
i behov av humanitär hjälp och 
1,3 miljoner av totalt 10,6 mil-
joner invånare har påverkats av 
orkanen.
■ Uppemot 80 procent av 
byggnaderna på Haitis södra 
halvö är skadade och antalet 
hemlösa är minst 350 000 per-
soner. Omkring 175 skolor tros 
ha skadats svårt. 
■ 30 människor har dött i kole-
ra. Uppemot 900 människor har 
hittills omkommit och haitierna 
befarar att dödstalen kan stiga 
till 5 000.
Källor: Unicef, Ocha, Hoppets 
stjärna

– Delvis beror det på att 
Florida drabbades och att 
allt fokus i USA hamna-
de där. Situationen i Hai-
ti hamnade på många håll 
i medieskugga, och då 
skänker människor min-
dre.

FN har börjat släppa ner 
mat och annat från luften, 
och USA, Frankrike, Ne-
derländerna och Storbri-
tannien gör också insatser 
på plats.

USA har skickat trans-
portfartyget Mesa Verde 
mot Haiti med helikoptrar 
med tunglyftskapacitet om-
bord. 700 soldater och sjö-
män samt en svävare finns 
också på båten. TT

HÅKAN JOHANSSON

42
miljoner euro, motsvarande 
drygt 400 miljoner kronor, 
kommer Frankrike investera 
i terrorbekämpning i Afrikas 
Sahel region. Regionen, strax 
söder om Sahara, ses som 
sårbar för eventuella jihadistat-
tacker, efter att Burkina Faso 
och Elfenbenskusten tidigare 
i år varit utsatt. Pengarna ska 
gå till utbildning och utrustning 
i Senegal, Tchad, Niger, Burkina 
Faso, Mali och Mauretanien 
fram till 2022. TT-Reuters

GEORGIEN

Drömkoalition 
utropar seger
■ Georgisk dröm, koalitio-
nen som styrt det kauka-
siska landet i fyra år, utro-
par seger i gårdagens parla-
mentsval. Flera mätningar 
som gjorts efter att vallo-
kalerna stängts kan tyda 
på seger.

En av mätningarna ger 
sexpartikoalitionen, som 
grundades av miljardären 
Bidzina Ivanishvili, hela 
53,8 procent av rösterna. 
I en annan får den 39,9 pro-
cent. TT

E-post: utland@sydsvenskan.se Telefon: 040-28 12 00
Postadress: Utrikesredaktionen, Sydsvenskan, 205 05 Malmö
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USA · INFÖR PRESIDENTVALET

WASHINGTON
■ Donalds Trumps sex-
istiska uttalanden är all-
varliga.

Hur pass stora kon-
sekvenserna blir för 
Trump är mera osäkert, 
menar flera experter.

– Det är svårt att säga. På 
sätt och vis är det här ing-
et nytt utan en sak till som 
förstärker bilden av Donald 
Trump, säger Merrick Ta-
bor, statsvetare vid Stock-
holms universitet.

Trumps övertramp har 
varit många och grova. 
Skillnaden nu är att detta 
avslöjande sker bara drygt 
en månad innan president-
valet men också bara ett 
dygn före den andra pre-
sidentkandidatsdebatten 
mellan Trump och Demo-
kraternas Hillary Clinton.

Den första tv-sända de-
batten anses ha fallit ut till 
Clintons favör. Därför är 
det nu av högsta vikt för 
Trump att lyckas, vilket nu 
kan bli ännu svårare.

– Det här kommer defini-
tivt att komma upp och var-
enda minut som ägnas i de-
batten åt det kommer att 
skada honom, säger Mer-
rick Tabor.

Frida Stranne, USA-forska-
re vid Halmstad högskola 
menar att Trumps ljusglimt 
i mörkret är att videoupp-
tagningen är elva år gam-
mal. Dessutom anser hon 
att Hillary Clinton samti-
digt får svårt att utnyttja 
uttalandena i debatten på 
söndag kväll, amerikansk 
tid, eftersom det skulle 
kunna få Trump att kontra 
med frågor om Bill Clintons 
kvinnoaffärer under sin tid 
som president.

– Det här är givetvis oer-
hört allvarligt för Trump. 
Han får väldigt svårt att 
locka nya kvinnliga väljare 
nu, vilket han behöver för 
att kunna vinna. Men samti-
digt måste man invänta hur 
väljarna tar hans ursäkt och 
hur presidentdebatten ut-
kristalliserar sig i morgon. 
Dessutom ska vatten fortfa-
rande rinna under många 
broar fram till den 8 novem-
ber och mycket kan fortfa-
rande hända, säger hon.

I höst är det även val till 
kongressen och de repu-
blikanska politikerna kan 
vara rädda att själva förlo-
ra sina platser.

– Republikanerna vill 
bli återvalda och då kan 
man inte förlora en mas-
sa kvinnliga väljare genom 
att visa sitt stöd för Donald 
Trump, säger Tabor. TT

Expert:  
Oerhört  
allvarligt

Trump: Kvinnofientliga 
uttalanden var skämt   
WASHINGTON

■ Donald Trump har hamnat i ännu ett 
blåsväder sedan han uttalat sig grovt 
kvinnofientligt om skådespelaren Arian-
ne Zucker. I en läckt ljudupptagning från 
2005 skryter den amerikanske presi-
dentkandidaten om hur hans stjärnglans 
låter honom tafsa på kvinnor.
Ljudupptagningen är en del 
av ett videoklipp filmat in-
uti en buss som Trump fär-
dades i när han skulle fram-
träda i såpoperan ”Våra 
bästa år” tillsammans med 
Arianne Zucker. I klippet 
pratar Trump om när han 
tidigare umgicks med Zuck-
er i Palm Beach i Florida.

– Jag försökte ragga på 
henne men misslyckades, 
jag erkänner. Jag försökte 
knulla henne. Hon var gift, 
säger Trump i videoklippet 
som The Washington Post 
publicerat.

– Sedan ser jag henne 
plötsligt och hon har stora 
fusktuttar och allt. Hon har 
helt förändrat sitt utseende.

Senare i klippet stannar 
bussen vid inspelningsplat-
sen och Trump får syn på 
Arianne Zucker som kom-
mer gående.

– Jag måste ta några tic 
tacs [mintpastiller], om jag 
skulle börja kyssa henne. 
Du vet, jag är per automatik 
attraherad av vackra [kvin-
nor] – jag börjar helt enkelt 
kyssa dem. Det är som en 

magnet. Jag kysser bara, jag 
väntar inte, säger Trump.

– När du är en stjärna lå-
ter de dig göra det. Vad du 
vill. Ta tag i fittan. Du kan 
göra vad som helst, säger 
Trump i filmen.

Kort efter att tidningen 
publicerat videoklippet ka-
blades det ut av USA:s stora 
tv-kanaler. Donald Trump 
bad snabbt om ursäkt ”om 
någon tog illa upp”, men 
kallade det ”omklädnings-
rumsskämt” och sade att 
Bill Clinton sagt värre saker 
till honom på golfbanan.

I ett uttalande som Trump 
publicerade på sin Face-
booksida bad han åter om 
ursäkt, rapporterar CNN.

– Jag har aldrig låtsats att 
jag är en perfekt människa, 
eller låtsats att jag är nå-
gon jag inte är. Jag har sagt 
och gjort saker jag ångrar, 
och orden som framkom-

FAKTA 

Donald Trump
■ Amerikansk affärsman och 
Republikanernas kandidat i pre-
sidentvalet i november.
■ Leder fastighetsbolaget The 
Trump Organization, och har 
rankats som en av världens 
rikaste personer.
■ Har varit i ständigt blåsvä-
der under sin kampanj efter 
återkommande kontroversiella 
uttalanden om kvinnor och et-
niska minoriteter.
■ Är emot abort och vapenkon-
troll, vill minska invandringen 
och vill att USA sluter hårdare 
handelsavtal med omvärlden 
för att skydda inhemsk industri.
■ Född 1946 i New York. Gift 
med Melania Trump, 46.
Källa: NE

mit i dag i det mer än tio år 
gamla videoklippet är ett av 
dem. Alla som känner mig 
vet att orden inte represen-
terar vem jag är. Jag sa det, 
jag hade fel, och jag ber om 
ursäkt.

– Men låt oss vara ärliga, 
det här är bara en distrak-
tion från de viktiga frågor 
vi står inför.

Billy Bush, nöjesjournalist 
och kusin till den före det-
ta presidenten George W 
Bush, bad också snabbt om 
ursäkt. I klippet hörs han 
heja på Trumps kommen-
tarer och skratta.

”Självklart är jag generad 
och skäms. Det är ingen ur-
säkt, men det här hände för 
elva år sedan. Jag var yngre, 
mindre mogen, och agera-
de korkat genom att spela 
med”, säger han i ett utta-
lande, enligt The New York 
Times. TT

Partikamrater: Trump borde hoppa av
WASHINGTON
■ Ledande republikaner 
tar avstånd från Donald 
Trumps kvinnofientliga 
kommentarer i en läckt vi-
deo från 2005 – och fyra av 
dem drar tillbaka sitt stöd 
för presidentkandidaten.

Representanthusets tal-
man Paul Ryan säger att 
han känner sig äcklad över 
kommentarerna, och stäl-

ler in sitt planerade fram-
trädande med Trump i näs-
ta vecka, skriver tidningen.

Senator Mark Kirk – som 
drog tillbaka sitt stöd re-
dan i juni – kräver att par-
tiet byter ut Trump.

Senator Mike Lee – en av 
få republikaner som aldrig 
ställt sig bakom Trump – 
uppmanar honom att ”sti-

ga åt sidan” i ett videoklipp 
som publicerats på Face-
book. 

Reince Priebus, ordfö-
rande för Republikanernas 
nationella kommitté säger 
att ingen kvinna någonsin 
ska beskrivas eller pratas 
om på liknande sätt.

Mitt Romney, som var 
republikansk president-
kandidat 2012, säger att ut-

talandena svärtar omvärl-
dens bild av USA.

– Det är aldrig passande att 
tolerera ovälkomna sexu-
ella närmanden eller våld 
mot kvinnor. Herr Trump 
måste förstå att det inte 
passar in i offentliga eller 
privata samtal i dag eller 
i det förgångna, säger Ca-
thy McMorris Rodgers, re-

presentanthusets högst 
uppsatta kvinnliga republi-
kan, till Wall Street Journal.

Samtidigt går fyra av de 
republikanska kritikerna 
ännu längre. Representant-
husets Jason Chaffetz och 
Mike Coffman, guvernören 
Gary Herbert och U tahs 
tidigare guvernör John 
Huntsman drar nu tillbaka 
sitt stöd för Trump. TT

”När du är  
en stjärna låter de  

dig göra det. Vad du  
vill. Ta tag i fittan.  

Du kan göra vad  
som helst.”

Donald Trump skryter i en  
ljudinspelning från 2005 om hur  

hans stjärnglans låter honom  
tafsa på kvinnor.

Donald Trump bad snabbt om ursäkt ”om någon tog illa upp”, men kallade det ”omklädningsrumsskämt”.  FOTO: EVAN VUCCI/TT
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■ Varje rad, vågrätt och 
lodrätt, samt varje 3x3-ruta 
måste innehålla alla siffrorna 
1-9. Varje siffra får endast 
finnas en gång per rad eller 
3x3-ruta. 

617384952
842695731
539217684

271859346
368742519
495163278

983476125
754921863
126538497

© Bulls

634719825
895432716
271856439

543697182
168245397
729381654

356124978
917568243
482973561

© Bulls

712584369
465193278
983276415

597312684
826749153
341865792

239657841
658431927
174928536

© Bulls

 DAGENS SUDOKU
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6 8

5 4 1
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6 1
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7 4

4 6 7 2
8 2 7
9 8

5 4 9 8
6 8 4

2 7 6
© Bulls
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4 1 8

2 7 6 5

2 8
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3 1 8 5

2 6
5 8 4 2 7
7 3 6

© Bulls

SVÅR SUMO SAMURAJ

LÖSNINGARSÅ LÖSER DU EN SUDOKU

CARPE DIEM  av Niklas Eriksson

MEDELÅLDERS PLUS  av Sven-Bertil Bärnarp
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SIDAN 2 · SÖNDAG

 kl 12.10, Sankt 

  

 med Seth Neuman 

 med Jörgen Åsling,  
-

 med Gabriel Forss och 
-

 med Malmö Kulturskola, 
-

 med Nema  

 kl 19, Palladium, 

 kl 20, St Gertrud, 

 kl 19, 

 kl 19, Babel, Spån-

 kl 18, Inkonst, 

 kl 19, Allhelgonakyrkan, 

 kl 19, Kirsebergsteatern,  

 från 3 år, kl 9, Arlövs 

-
 kl 10, Södran, St Södergatan 

 för 3–5 år, kl 9.30,  
-

 

 för 4–7 år med Oban-

 för 3–5 år, kl 9.30, 

 för 0–1 år, kl 13, Stads-

 för 9–12 år, kl 15.30–

 med Teater Teamus, 

 kl 19.30, Nöjestea-

 kl 19, Malmö opera, 

 

  Malmö stadsbibliotek.

  tre vardagar före 

  gör ett urval av det 

GUIDEN  

SCEN

■ Malmö stadsteater. Lindy Larsson 
och orkestern (Hipp) kl 20, Malmö. 

MUSIK

■ Allhelgonakyrkan. Konsertserien 
Reformationskonserter med föreläs-
ning. Johann Sebastian Bach: Motett 
nr 3 ”Jesu, meine Freude”, Missa 
Brevis, Georg Philip Telemann: Seele, 
lerne dich erkennen. Eva-Lotta Gran-
tén talar om ”Glädjen hos Luther”,  
kl 17, Lund. 
■ Malmö Live. Söndagslive med 
Adam Evald (förköp) kl 18, Malmö.
■ Malmö Live. A tribute to Dire 
Straits Konsertsalen (förköp) kl 19, 
Malmö.
■ Victoriateatern. Jazz i Malmö 
presenterar friformsrörelsejazzduon 
Medi med gäster.Picknickkonsert  
kl 19.30, insläpp kl 19, Malmö. 
■ Palladium. Svenska Amerika Linien 
– en flytande epok på Atlanten med 
Mattias Enn, kl 16, Malmö. 
■ Saltimporten. Kammarmusik ”Se-
gerstam möter Sibelius”(entré) kl 14, 
Grimsbygatan 24, Malmö. 

VERNISSAGE

■ Staffanstorps konsthall. Annika 
Bryngelson, slow motion. Vernissage 
kl 13–16. Utställningen pågår t om 
27.11. Öppet mån–tor kl 10–19, fre 
kl 10–18, lör kl 10–14, Blekingevägen 
1, Staffanstorp.

UTSTÄLLNINGAR

■ Kulturen. Familjeverkstad med 
inspiration i utställningen Kulturernas 
glas – från Egypten till Orrefors.  
Kl 14–15.30. Visning i friluftsmuseets 
hus kl 14. Pettson och Findus – en 
lekutställning. (t o m 3.9 2017) Gyn-
ning x 3. Stradanus – hovkonstnär hos 
Medici. Öppet tisd–sönd kl 12-16, 
Tegnérplatsen, Lund.
■ Skånska lantbruksmuseet. Mo-
delltraktorutställning (t o m 30.10) 
onsd, sönd kl 13–16, Elevenborgs-
vägen 3, Alnarp.
■ Limhamns konsthall. Patrik Gyl-
lander, pågår t o m 30.10. Öppet  
lör-sön kl 12-16, Tegnérgatan 60B, 
Limhamn. 

TRÄFFPUNKTER

Vellinge
■ Almgården, filmvisning kl 13.30.

BARN

■ Stenkrossen, Burken, dansföre-
ställning för barn 3-6 år kl 14, Kas-
tanjegatan 13, Lund. 

ÖVRIGT

■ Kvarndala kulturhistoriska 
förening. Hemvändardag. Informa-
tion om utvecklingen i Tygelsjö, 
Västra Klagstorp och Klagshamn och 
framtiden för byarna. Guidning på 
gården,visning av samlingar, kl 10-
17, Kvarndala gård, Västra Klagstorp. 
■ Lunds studenters folkdanslag, lär 
ut slängpolska och fyrtur med keding 
för nybörjare kl 18.30-20.30, mö-
tesplats Klostergården, Nordanväg 
11 B, Lund. 

OM GUIDEN

■ Mejla till guiden@sydsvenskan.se. 
■ Var tydlig och kortfattad i ditt 
mejl. Ange alltid plats, ort, veckodag, 
datum, klockslag och typ av arrang-
emang.
■ Skriv eller kopiera in uppgifterna 
direkt i mejlet, istället för att bifoga 
filer.
■ Senast kl 9 tre vardagar före publi-
cering måste vi ha uppgifterna. Ma-
terial till fredag, lördag eller söndag, 
måste vara Guiden tillhanda senast 
tisdag kl 9.
■ Redaktionen gör ett urval av det 
inskickade materialet.

E-post: guiden@sydsvenskan.seOSS EMELLAN 
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�ngrid
�nger 
■ Ingrid kommer av det 
fornsvenska Ingifridh, 
som består av gudanam-
net Ing, ett annat namn 
för fruktbarhetens gud 
Frej, och ordet ”frid” i be-
tydelsen ”vacker”. Namnet 
kan tolkas ”Ings käresta”. 
Ingrid var som mest po-
pulärt under 1960- och 
1970-talen.Cirka 116 600 
bär namnet, omkring 
46 800 kallas så.
■ Inger kan komma från 
fornnordiskans Ingegerd 
som har med guden Ing att 
göra. Det kan tolkas ”den 
som Ing skyddar”. Det är 
känt sedan 1500-talet och 
var som populärast i mit-
ten av 1900-talet. Cirka 
72 800 heter Inger, om-
kring 38 100 har det som 
tilltalsnamn.

”Framgång innebär 
att man kan göra 
pauser allt oftare,  
så länge att man  
till sist bara gör 
pauser.”
Ephraim Kishon, israelisk  
författare, 1924–2005

BEMÄRKELSEDAGEN

■ I dag ska minnet av Ing-
rid av Skänninge högtidlig-
hållas inom kristenheten. 
Hon var från stormanna-
släkt, reste till Rom och ska 
ha vallfärdat till Jerusalem. 
Ingrid grundade ett kvinn-
ligt dominikanerkloster 
i Skänninge i Östergötland 
och räknas som helgon. 
Hon avled omkring 1282.

DET HÄNDE DÅ

■ För 35 år sedan, 1981, 
gavs Astrid Lindgrens bok 
”Ronja Rövardotter” ut. Bo-
ken om dottern till rövar-
hövdingen, som blir vän 
med det rivaliserande rö-
varbandets hövdingason, 
blev en försäljningssuccé 
redan första utgivnings-
dagen.

NAMN ATT MINNAS

■ För 124 år sedan, 1892, 
föddes den jugoslavisk-ser-
biske författaren Ivo An-
dric. Han skrev historiska 
romaner och skildrade Bal-
kan under det turkiska väl-
det. Hans mest kända bok 
är ”Bron över Drina” och 
han fick Nobelpriset i lit-
teratur 1961. Ivo Andric av-
led 1975.

Bobbi Augustine Sand
■ Aktuell: Med boken ”Jetlag” 
för på egna förlaget Transcen-
dens media.
■ Gör: Biblioteksutvecklare på 
Malmö stadsbibliotek. Driver 
spelföretaget Ozma Games 
tillsammans med Karin Ryding. 
Författare.
■ Familj: Dottern Tova som 
snart fyller 21. Mamma, pappa 
och bror.
■ Gillar: Maskerader. ”Att få klä 
upp sig och vara någon annan 
gör ganska mycket.”
■ Tidigare böcker: ”Tatuerade 
tårar”, ”Jag är skillnad”, ”Stella 
betyder stjärna”.

FAKTA

MIN HISTORIA · BOBBI A SAND 

■ Företagare, biblioteksutvecklare och 
speldesigner. Nu är författaren Bobbi A 
Sand aktuell med sin fjärde roman.

Bobbi A Sands nya bok ”Jet-
lag” handlar om normer, 
identitet och sexualitet. Om 
att hitta andra sätt att leva 
bortom den traditionella 
parrelationen.

– Karaktärerna i boken 
utforskar alternativ till två-
samheten, relationer i fler-
samhet.

Att Bobbi A Sand har 
sjungit i band och har ett 
stort musikintresse, av-
speglar sig i alla hennes 
böcker som hon ger ut på 
eget förlag och formger 
själv. Läsaren får möjlighet 
till en bredare upplevelse 
genom särskilda spellistor.

– Jag vill göra alla möjli-
ga olika saker. Musiken är 
allestädes närvarande och 
har en tematisk funktion.

Om att leva i flersamhet 
säger Bobbi A Sand:

– Jag behöver  inte välja 
bort någon även om jag är 
i en relation. Det har tagit 
tid. Jag har aktivt frigjort 
mig från vissa normer, 
ett tanke- och känslomäs-
sigt arbete som kostar på 

ibland. Nu känns det na-
turligt.

Hon menar att söka sig 
utanför normen skapar dis-
kussionsområden med po-
tential för mer kommuni-
kation vilket är bra för alla 
relationer. 

– Det intressanta och 
spännande finns i gräns-
landet.

Svartsjuka?
– Svartsjuka är en natur-

lig men delvis inlärd käns-
loreaktion som mest hand-
lar om hur man handskas 
med den.

Sedan tonåren har hon 
lockats av goth, punk och 
andra subkulturer. De blev 
en tillflykt under en tuff 
skoltid då hon beskriver 
sig som blyg och tillbaka-
dragen och kände att hon 
inte passade in någonstans. 
I en stor låda under sängen 
ligger ett försvarligt antal 
dagböcker.

– Jag började när jag var 
femton och går ofta tillbaka 
till vad jag har skrivit. Jag 
har ett stort behov att ska-
pa sammanhang och förstå 

saker. Högstadiet var all 
time low. De senaste åren 
har varit bäst. Det är något 
befriande som händer när 
man blir äldre. Det handlar 
inte om att resignera. Man 
släpper på förväntningar-
na, vad andra tycker spelar 
ingen roll. 

När hemstaden Kalmar 
blev för trång och vännerna 
bildade par, skaffade barn 
och började fundera på hus 
flyttade Bobbi A Sand till 
Malmö och började på psy-
kologprogrammet.

– Det var det mest intres-
santa ämnet, men jag upp-
täckte att jag inte ville job-
ba som psykolog. 

Bobbi A Sand bytte till en 
utbildning i interaktions-
design istället, användbart 
för en som gillar spel och 
inte nöjer sig med att ge sig 
in i andras spelvärldar. Se-
dan 2006 skapar hon egna 
tillsammans med en kolle-
ga i det gemensamma före-
taget Ozma Games. 

– Det är spännande att 
utforska vad spel kan vara. 

Helst spelar Bob-
bi A Sand klassiska bräd-
spel med fokus på strategi.

– Jag gillar Carcassonne, 
ett sällskapsspel där man 
ändå måste tänka.

Flersam författare  
som skapar nya spel

Kunskaperna från psykologprogrammet har Bobbi A Sand tagit med sig skrivandet i sitt skrivande.

Sedan tre år jobbar hon 
som utvecklare på stadsbib-
lioteket. En ny avdelning 
håller på att ta form.

– Jag visste inte att det 
hände så mycket på biblio-
tek. Det är en av få platser 
idag som är gratis att be-
söka och som är öppen för 
alla.

En ny bok är redan 
i vardande. Om de tidigare 
böckerna har fokuserat på 
relationer så utlovas nu en 
hel del raffel.

– Boken blir mer spän-
nande och handlar om en 
tjej som rör sig i världar där 
det mest är killar och som 
dras in i ett mysterium med 
en försvunnen hackare.

I mån av fri tid tillbring-
ar Bobbi A Sand den gärna 
med bär- och svampplock-
ning i stugan på Öland.

– Det roligaste är att leta 
efter höstkantarellerna. 
Det gäller att spetsa ögo-
nen.

TEXT: SUZANNE 
FRIEBERG
suzanne.frieberg 
@sydsvenskan.se

FOTO: LARS 
DAREBERG
lars.dareberg 
@sydsvenskan.se

Redaktör: Östen Rosvall
E-post: familj@sydsvenskan.se Telefon: 040-28 12 40

Postadress: Familj, Sydsvenskan, 205 05 Malmö
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Erland Lagerroth

MINNESORD

Erland Lager-
roth, Lund, har 
avlidit, 91 år 
gammal. Han 
sörjs närmast 
av hustrun Ulla-
Britta, barnen 

Tatjana och Andreas, barnbarn 
och barnbarnsbarn

■ Docent Erland Lagerroth, 
född i Lund den 10 janua-
ri 1925, har avlidit. Han var 
uppvuxen i Stockholm, där 
fadern professor Fredrik 
Lagerroth forskade i Riks-
arkivet, och var under hela 
sitt vuxna liv aktiv som lit-
teraturforskare, lärare och 
till slut även som veten-
skapsteoretiker. 

Erland Lagerroth dis-
puterade på en avhand-
ling om Selma Lagerlöf vid 
Stockholms högskola 1958. 
Därefter följde gästprofes-
surer vid amerikanska uni-
versitet som Augustana 
College, Rock Island, Illi-
nois 1959–1960 och Univer-
sity of California Berkeley 
1964. Det sistnämnda året 
blev han även docent i lit-
teraturhistoria med poetik 

vid Lunds universitet och 
var verksam som universi-
tetslektor fram till 1991. 

Han var hela tiden ak-
tiv som forskare och förfat-
tade flera litteraturveten-
skapliga klassiker, bland 
annat ytterligare verk om 
Selma Lagerlöf samt teo-
retiska böcker som ”Roma-
nen i din hand” (1976) och 
”Litteraturvetenskapen vid 
en korsväg” (1980), böcker 
som vi i egenskap av stu-
denter läst med stor be-
hållning. 

Det var framförallt efter 
pensioneringen som Erland 
Lagerroths gärning kom att 
handla om vetenskapsteo-
ri. Han var en djupt lärd – 
inom såväl humaniora som 
naturvetenskap – fritänka-
re, som aldrig drog sig ett 
ögonblick för att utmana 
rådande paradigm inom 
vetenskapen. 

Den djärvhet som präg-
lade honom som forskare 
var hans ledstjärna även 
i andra aspekter av hans 
liv: Erland Lagerroth gjor-
de värnplikten som strids-

flygare på Ljungbyhed, han 
var järnvägsbyggare i Ti-
tos Jugoslavien efter and-
ra världskriget och han var 
långdistanslöpare ända in 
i den sena 70-årsåldern. 
Tillsammans med hustrun 
Ulla-Britta Lagerroth, pro-
fessor i litteraturvetenskap 
och också hon en framstå-
ende forskare, genomförde 
han många äventyrliga re-
sor runt om i världen. 

Det starkaste minnet av 
Erland är när han som en 
synnerligen spänstig åld-
ring närmast studsade ner 
från sommarstället Him-
melstorp, beläget högt upp 
på Kullaberg ovanför Ar-
ild, till havet för sin dagli-
ga simtur, på senare år med 
den trogna hunden Teddy 
bakom sig. 

Vi minns vår lärare och 
vän med uppskattning. 
Saknaden och sorgen är 
stor.
Erik Hedling
professor i litteraturvetenskap med in-

riktning mot film och medier

Anders Ohlsson
professor i litteraturvetenskap  

Bengt  
Rooke

MINNESORD

Bengt Rooke, Lund, har, som 
tidigare meddelats, avlidit, 83 
år gammal. Han sörjs närmast 
av hustrun Britt-Marie och bar-
nen med familjer.

■ Efter en längre periods 
sjukdom finns min ung-
domsvän Bengt Rooke inte 
mer.

Vi träffades på en konst-
skola i Malmö på 1950-talet 
och har under alla år, med 
vissa avbrott, haft kontakt 
med varandra.

Bengt debuterade 1961 
med en separatutställ-
ning på SDS-hallen i Mal-
mö. 1963 var han med och 
bildade Kronkvist-Rooke-
Wahlöö (aktivistgruppen). 
Han var också med och ska-
pade målarskolan Forum 
i Malmö – i dag Konsthög-
skolan i Malmö, Lunds uni-
versitet. 

Mellan 1966 och 1973 var 
han bildjournalist på den 
danska kvällstidningen Ex-
tra Bladet.

Bengt har studerat måle-
ri, grafik och konsthantverk 
i Sverige, Japan, Danmark, 
Frankrike och Nederlän-
derna. Han har arbetat som 
möbeldesigner och inred-
ningssnickare och under-
visat i måleri, grafik, teck-
ning och konsthantverk.

Bengt var drivande i ska-
pandet av Neotropiska in-
stitutionen och Viking Eg-
gelingsällskapet i Lund. 
Han var författare till böck-
erna ”Tidsfasetter” I–V 
(1961–1997) och internet-
tidskriften Rooke Time.

Han var också en upp-
skattad gillesmästare 
i Lukas gillet, Lund, där han 
1978 välkomnades av ålder-
mannen Sten Broman.

Jag är tacksam att jag fick 
förmånen att ha denne livs-
bejakande, enastående och 
färgstarka konstmänniska 
som en vän livet ut.

Kerstin Westerlund
Lund

Kjell Albin  
Abrahamson

MINNESORD

Kjell Albin Abra-
hamson, Alsen, 
har avlidit, 71 
år gammal. Han 
efterlämnar 
hustrun Urszula 
von Sychowski, 

barnen Patrick, Siri och Emmy, 
barnbarn samt syskonen Maidie 
Gouali Abrahamson och Magnus 
Ellmin.

■ ”Ett saltkorn i den svens-
ka sirapslimpan.” Med 
dessa ord har han beskri-
vit sig själv, författaren och 
utrikeskorrespondenten 
Kjell Albin Abrahamson 
vars kraftfulla och karaktä-
ristiska röst nu tystnat.

Han hade tidiga morgon-
vanor, den gode Kjell Albin. 
”Jag stiger upp långt innan 
djävulen ens fått på sig toff-
lorna” är ett uttryck han 
gärna använde.

I det stora radiohusets 
långa korridorer möttes 
vi ibland. Jag minns ho-
nom som en ivrig, vänlig 
och humoristisk kollega 
som gladeligen – och utan 
att tveka – delgav mig och 
andra sin mening om sa-
kernas tillstånd på arbets-
platsen, i Sverige och i värl-
den utanför. Civilkurage 
var något som aldrig sak-
nades hos honom. Kjell Al-
bin var aldrig den som först 
stack upp ett finger i luften 
för att ta reda på åt vilket 
håll ”åsiktsvinden” blåste. 
I bokform sjöng han gärna 
ut om sin avsky för kommu-
nismen i alla dess former, 
framför allt i boken ”Låt 
mig få städa klart” (2014) – 
en bok som enligt DN:s le-
darskribent Erik Helmers-
son borde vara obligatorisk 
läsning i de svenska skolor-
na. 

En liten inblick i Sveri-
ges Radios interna förhål-
landen kan man få i den 
år 2009 utgivna boken ”Så 
länge du lever” – en bok 
som återger stora delar av 
den mejlväxling som pågick 
under flera år mellan Kjell 
Albin och hans kollega, ut-
rikeskorrespondenten Ker-
stin Bodell, avliden 2006. 
Här återges en djupt röran-
de – och också humoristisk 

– mejlkorrespondens mel-
lan två radiopersonligheter, 
båda med vacklande hälsa. 

Kjell Albin var ingen vän 
av långa telefonsamtal. 
Detta var en åsikt som för-
enade oss. Vi träffades inte 
så ofta, men under många 
år hade vi regelbunden 
mejlkontakt med varan-
dra. ”Den som uppfann e-
posten borde belönas med 
Nobelpriset”, sa vi till var-
andra under de tillfällen då 
vi verkligen träffades. 

Kjell Albin var en känslo-
människa med stort hjär-
ta och det fanns också en 
andlig dimension hos ho-
nom. Man kunde föra dju-
pa och intressanta samtal 
om gudstro. Han hade för-
mågan att genom sin ut-
strålning berika den som 
lyssnade. Man kunde ald-
rig ha tråkigt i Kjell Albins 
sällskap – och jag minns 
aldrig att han blev sur då 
våra åsikter understun-
dom gick isär. Han utstrå-
lade en trygghet och en ge-
nuin vänlighet parad med 
ett äkta människointres-
se och en stor portion om-
tänksamhet.

Många uppskattande ord 
har redan sagts om Kjell 
Albins kapacitet som ra-
dioman och utrikeskorres-
pondent. ”Kjell Albin Ab-
rahamson kommer alltid 
och med rätta att vara en 
av de mest uppskattade ra-
diorösterna”, sa förra radio-
chefen Kerstin Brunnberg 
i en Ekointervju dagen ef-
ter Kjell Albins frånfälle. 
”Han lärde oss om både 
politik och kultur i vid me-
ning. Det gjorde hans rap-
portering både förklaran-
de och fokuserande på en 
gång. Som lyssnare ville 
man egentligen inte att han 
skulle sluta tala till en.”

Kjell Albin Abraham-
son erhöll 2015 Konung-
ens medalj för ”betydande 
insatser som författare och 
journalist”. 

En radioröst har tystnat. 
Kjell Albin fattas mig.

Christofer Murray
programpresentatör Sveriges Radio 

1975–2015

NOTERAT

Tågresenärer  
får fria noveller
■ Franska tågresenärer 
som har glömt en bok be-
höver inte misströsta. 

Det statliga järnvägsbola-
get SNCF har nämligen in-
stallerat maskiner som för-
ser folk med gratis novel-
ler. Efter en prövotid i Gre-
noble förra året ska 35 olika 
stationer över hela Frankri-
ke få automaterna, skriver 
The Independent. I Paris 
har fem stationer valts ut.

Sammanlagt har över 
5 000 anonyma författare 
skickat in berättelser, med 
allt från sagor till poesi och 
barnlitteratur. Genom att 
trycka på knappar får rese-
närerna också ange om be-
rättelserna ska ta en, tre el-
ler fem minuter att läsa.

Enligt SNCF har man 
distribuerat 100 000 berät-
telser sedan försöket inled-
des. TT

NOTERAT

Göteborgs  
filmfestival 
får ny direktör
■ Mirja Wester blir ny verk-
ställande direktör för Göte-
borgs filmfestival.

Hon kommer senast från 

rollen festivalchef, men har 
en bakgrund som filmpro-
ducent. Hon producera-
de Gabriela Pichlers kort-
film ”Skrapsår” som fick en 
Guldbagge 2010.

Nästa filmfestival äger 
rum den 27 januari–6 fe-
bruari 2017. TT

Minnesord – så skriver 
du. Uppge den avlidnes 
hemort, ålder och när-
mast anhöriga. Bifoga 
gärna bild. Skriv maximalt 
2900 tecken inklusive 
blanksteg. Skicka till fa-
milj@sydsvenskan.se.

Jag är njursjuk 
och orolig för 
min och mina 
barns framtid.

Hjälp oss föra forskningen 
framåt: Pg 90 03 67-4
www.njurfonden.se

Jenny Thorsell, 38 år

pg 90 91 92-7

Skänk en minnesgåva
Hjälp forskarna att lösa hjärt-lungsjukdomens alla gåtor. 
Ge din gåva på www.hjart-lungfonden.se eller ring 
0200-88 24 00 så hjälper vi dig.

Tillsammans kan vi besegra cancer. 
Skänk en minnesgåva på cancerfonden.se 

Tel 020-59 59 59 | pg 90 1986-0

Minnesgåva
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DÖDSFALL ●

All uppvaktning
på min födelsedag
undanbedes vänligen.
Sture Andersson, Bara.

Hjalmar
Fagerstrand 4 år
Många grattis kramar

till vår gullige lille
Hjalmar från Mormor

och Morfar

Finaste  
Valdemar Landström

fyller 6 år idag
Grattis från 

Farmor och Farfar

UPPVAKTNING ●

Vår älskade Far,

Svärfar, Farfar 

och Morfar

Stig Ahlquist
* 17 juni 1919

har idag stilla

insomnat

Klågerup 

den 2 oktober 2016

Gunnar och Anita

Lennart och

Margaretha

Ulla och Birger

Barnbarn med familjer

Tack käre Far för 

åren som gått

Tack för all kärlek 

och omsorg vi fått

Tack för det stöd och

trygghet Du var

Tack för allt 

vår älskade Far

Begravningen äger rum

inom familjen.

Ett varmt tack till

personalen på Solgården 

i Klågerup.

Uppvaktning i samband
med min födelesedag
undanbedes.
Göran Andersson, Hofterup

Bertil 
Johansson 

* 11 juni 1925 
har lämnat oss  

i sorg och saknad 
Lund 3 oktober 2016 

 Annika och Peter 
Tobias och Chie 
Anna och Jakob 

Dante 
 Peter och Ulrika 

Kalle, Anton 
Felix, Lucas 

Hur skönt att i ålderns 
och levnadens höst 
få lägga sitt huvud 

till vila 
och njuta den sömn 
som ger ro och tröst 

och bort ifrån 
skuggorna ila 

Begravningen äger rum i 
stillhet inom familjen. 

Lördagen den 29.10 efter
kl.16.00 firar jag min
födelsedag med öppet hus
på Ö.Fäladsvägen 8 i Dalby.
Välkomna alla nära och kära!
Ingrid Paulsson, Dalby

Vår kära Mamma

Mona Åblom
* 8 januari 1941
† 1 oktober 2016

Birgitta och Sven-Arne

Thomas, Alexander

Peder och Michaela

med familjer

Övrig släkt och vänner

Ljuset från höjden kallar

Stilla din ande far.

Bort över okända dalar

Mor på Din sista färd.

Alla kära där uppe

förenas.

Det var Din fasta tro.

Vi som blir kvar härnere

känner att Mor fått ro.

Begravningen äger rum

i Skanörs kyrka torsdag

den 13 oktober kl. 11.00.

Svar om närvaro vid

efterföljande minnesstund

till 0733-50 97 79

senast den 10 oktober.

GRATTIS ●

Vårt allt 
Min älskade Make 
Vår älskade Pappa 
Son, Bror och Vän 

Tom 
Henriksen 

* 13 juni 1967 
har lämnat oss 

i oändlig saknad 
 22 september 2016 

ÅSE 
Rasmus, Emma 

Mamma och Pappa 
Peter 

Du var ljuset  
och glädjen i våra liv 

Du var vårt allt, 
vårt allt i evighet 

Vad livet och stunden gav, 
kan ingen ta ifrån oss 

 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Oxie kyrka 

tisdag 18 oktober kl. 13.00. 
Valfri klädsel. 

Efter ceremonin inbjudes 
till minnesstund.  

Svar om deltagande till 
Fonus på tel 040-174052 

senast den 13/10 

All uppvaktning
på min födelsedag
undanbedes vänligen.
Kjell Håkansson,
Staffanstorp.

Eventuell uppvaktning
i samband med min
födelsedag undanbedes
vänligen.
Anders Hansson

Min älskade

Vår käre vän

Gunnar Ymse
* 28 mars 1931

lämnar ett stort

tomrum efter sig

Båstad

den 28 september 2016

MARGIT

Ewa och Jan-Erik

Johan

Björn

Jacqueline

Min hand i Din 

när vi gick

Din hand i min 

när vi sov

Begravningsgudstjänsten

äger rum i Östra Karups

kyrka tisdagen den 

25 oktober kl. 11.00. 

Efter akten inbjudes till

minnesstund i

Församlingshemmet.

Anmälan om deltagande

göres senast torsdagen 

den 20 oktober till

Stigssons Begravningsbyrå

tel 0431-716 00.

Tänk gärna på 

Hjärt o Lungfonden 

tel. 0200-88 24 00.

All eventuell uppvaktning
på min födelsedag
undanbedes vänligen men
bestämt. Bortrest.
Stefan Behrendt

Bertil
Magnusson

* 15 maj 1933

har idag lämnat oss

Malmö

den 1 oktober 2016

Christer och Stefan

med familjer

Begravningsgudstjänsten

äger rum i

Uppståndelsens kapell,

Limhamn

fredagen den 

28 oktober kl. 13.00

Valfri klädsel

Efter akten skiljs vi åt

Uppvaktning undanbedes
Bortrest
Jan Persson

Felix Drewke
i Klagshamn fyller 9 år

idag.
Grattiskram från

Mormor och Bobo

Min älskade Pappa

Jan Jönsson
* 9 juni 1937

† 4 oktober 2016

Niklas

Ingbritt och Paul

Maj-Liss och Hans

Birgitta och Kjell

Övrig släkt och vänner

Stilla, så stilla Du käre

nu slumrar

Borta från sjukdom 

och strid

Stor är vår saknad men

dock vi Dig unnar

Vila i frid

Begravningsgudstjänsten

äger rum i Uppståndelsens

kapell i Limhamn 

den 24 oktober kl 11.00.

Efter akten inbjudes till

minnesstund.

Osa till begravningsbyrån

040-167600 senast 

18 oktober.

UPPVAKTNING 
UNDANBEDES ●

All ev. uppvaktning på min
70-årsdag den 11 oktober
undanbedes.
Vänliga hälsningar
Birgitta Karlsson, Malmö

Vår älskade 

Ingrid 
Åkerhjelm 

f. Wiljén 
* 24 augusti 1920 

har gått bort 
Åkarp 26 september 

2016 
Lena, Marie, Hans 

med familjer 
Barnbarnsbarn 

Syskon med familjer 
Släkt och vänner 
Omtyckt och saknad 

Begravningsakten äger 
rum i Burlövs gamla kyrka 
onsdagen den 26 oktober 

kl. 14.00. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund i Arlövs 

församlingshem. 
Lika välkommet som 

blommor är en gåva till 
Läkare Utan Gränser  

tel. 010-199 33 00 
 

Tack till personalen på 
Harakärrsgården Avd F 

för god vård och omsorg. 

Vill du vara med?
Vi söker dig som snart fyller jämnt och vill vara med

i Sydsvenskan. Gå in på www.sydsvenskan.se/jubilar
och fyll i formuläret.
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Fritz
Hornemark
* 14 november 1924

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad

Malmö
30 september 2016

Anne-Marie
Helena och Carl

Släkt och vänner 

Du var en älskad, god 

och omtyckt Make, 

Pappa och vän.

Du hade ett stort hjärta 

och en härlig humor 

Vi har fina 

minnen av Dig 

Begravningen äger rum i
Husie kyrka måndagen

den 17 oktober kl. 13.00. 
Efter akten samlas vi
för en minnesstund. 

Tänd ett ljus/anmälan 
arcusbegravningsbyra.se

eller telefon 040-600 18 42
senast den 12 oktober. 

Min älskade Make
Vår käre Pappa,
Morfar, Farfar 

och Svärfar

Torsten
Svensson
* 23 juni 1926

har efter ett rikt liv
stilla somnat in

Lomma 
27 september 2016

INGA-LISA

Ralph och Lisbeth
Ulrika, Matilda 

med familjer

Liz och Magnus
Sarah, Victor

Tack för allt 

Du oss har skänkt

För oss Du strävat,

på oss Du tänkt

Ditt goda hjärta,

Ditt ljusa sinne

Hos oss skall leva 

i tacksamt minne

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Lomma kyrka
torsdagen den 20 oktober

kl. 14.00.
Anmälan om deltagande

vid efterföljande
minnesstund görs till

www.axelssons.se eller 
tel. 040-41 40 80 senast

den 16 oktober.
Tänk gärna på
Hjärnfonden 

tel. 020-523 523.

Vår älskade

Hjördis Vilör
* 3.10.1937

har idag lämnat oss 
i stor sorg och saknad

Åkarp 29 september 
2016

Mats 
Stefan och Ubonwan 

Barnbarnen med 
familjer 

Övrig släkt och vänner

Lilla Mor, nu Ditt
lidande är slut

Nu Du lyckligt kämpat
ut

Och Du kommit har till
Far

Som Du så länge
efterlängtat har

Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen

Vår älskade 
Pappa, Farfar 
Gammelfarfar 
Svärfar, Bror 

Morbror, Svåger 

Tommy 
Holmgren 
* 31 oktober 1948 
har i stor sorg och  
saknad lämnat oss 
alldeles för tidigt 
 3 oktober 2016 

Jonas med familj 
Släkt och vänner 

Du ställde alltid upp 
Du fanns alltid där 
Du ville hjälpa alla 
Du gnuggade alltid  

dina händer 
när du var nöjd och glad 

Din sjukdom kom 
plötsligt och oväntat 

Nu du får vila och  
inte mer lida 

I våra hjärtan  
du finns för alltid 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Trons kapell 

Limhamn 
fredagen den 28 oktober  

kl. 14.00. 
Efter akten inbjudes till 

minnesstund. 
Anmälan till Fonus senast 

26 oktober  
på telefon 040-422990 

Vår käre

Folke Silvén
* 20 september 1932

har stilla insomnat

Lund den 12 september 2016

Svante
Magnus och Margareta

Johannes, Josefine
Övrig släkt och vänner

I människosläktets trädgårdar 

som smyckar ut hela jorden

ville jag binda en krans

av kärlek ömhjärtenhet

Här fick jag löfte att plocka

medkänslans ensliga blomma

doftande örter av hopp

känslornas fina små blad

Avskedsakten äger rum i S:t Olofs kapell, Lund,
onsdagen den 19 oktober kl 14.00. Efteråt inbjuds 
till en minnesstund. Anmälan till denna sker till 

Axelssons Begravningsbyrå, tel 046-211 20 50, 
senast den 12 oktober. 

Tänk på Bris, tel 08-598 888 00.

Vår älskade

Friherre

Otto Hjalmar Silfverschiöld
Gåsevadholm 2 Oktober 1935

Falsterbo 28 September 2016

IRMA

Nils och Maria
Otto, Eric, Sophie

Jonas och Malin
Wilhelm, Baltzar, Joséphine

Charlotte och Eric
Malcolm, Alexia

Älskad - Saknad

Snabbt jagar stormen våra år

som skyar över hav.

Knappt tändes, år, din blida vår,

så bleknar glansen av.

Din sommarblomstring är sin kos,

hav tack för vad du gav,

om ock du endast gav en ros

att lägga på en grav.

ERIK AXEL KARLFELDT

Begravningen äger rum i Hyby kyrka 
fredagen den 28 oktober kl. 13.00.

Anmälan om deltagande vid den efterföljande
mottagningen på Klågerup till www.axelssons.se 

eller tel. 046-211 20 50 senast den 23 oktober.

Tänk gärna på Johanniterorden
Bankgiro: 612-8144

IBAN: SE27 5000 0000 0581 1100 8295
BIC: ESSESESS 

Folke Silvén
* 20 september 1932
† 12 september 2016

Vila i frid

Kristin
Gösta
Dag

Birgitta

Begravningen äger rum 
i stillhet onsdagen den

12 oktober.

Tänk på Cancerfonden, 
tel 020-59 59 59.

Vår Mor,
Mormor och Farmor

Elsie
Henriksson

* 13 april 1926

har stilla insomnat

Bjärred 
27 september 2016

Staffan med familj

Barbro
Martha med familj

Övrig släkt och vänner

Far har sträckt ut handen

Du har fattat den

Nu möts ni igen

men lämnat hjärtan

som saknar Dig

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Fjelie kyrka

fredagen den 21 oktober 
kl. 11.00.

Anmälan om deltagande
vid efterföljande

minnesstund görs till
www.axelssons.se eller 
tel. 040-41 40 80 senast

den 16 oktober.
Tänk gärna på Bjärred-

Borgeby-Önnerups Röda
Korskrets BG 5383-0386.

Märkes "Elsie Henriksson".

Vår älskade 

Alvar Titze 
* 6 juli 1923 i Sölvesborg 

† 27 september 2016 i Lund 

Marianne      Margareta 
  Solveig         Ulla-Britt 
 Marianne, Göran, Elisabeth 

Stephan, Susanne 
med familjer 

 Cecilia, Thomas 
med familjer 

 Övrig släkt och vänner 
 

Var inte rädd. Det finns ett hemligt tecken,  
ett namn som skyddar dig nu när du går. 
Din ensamhet har stränder in mot ljuset.  

Var inte rädd. I sanden finns det spår. 
SV.PS. 256 

Begravningen äger rum i Stora Råby kyrka, Lund, 
fredagen den 14 oktober kl. 11.00.  

Ingen defilering. 
Anmäl deltagande vid den efterföljande 
minnesstunden på Scandic Star Hotel  

till www.johanssonsbegravningsbyra.se eller  
046-211 28 33 senast tisdagen den 11 oktober. 

Vår älskade Pappa 
Bror och Vän 

Sven 
Sjöstedt 
* 1 mars 1944  

† 2 oktober 2016  
 

har idag lämnat oss 
i stor sorg och saknad 

 
 SVANTE & AURORA 

Noa, Mira 
 MÅNS & KARIN 

Olivia, Tea 
 Ola, Mårten 

med familjer 
 Övrig släkt och vänner 
 

I minnet Du lever 
Du finns alltid kvar 
I minnet vi ser Dig 
precis som Du var 

 

Begravningen äger rum i 
S:t Olofs kapell, Lund, 

fredagen den 28 oktober 
kl. 14.00.  

Anmäl deltagande vid  
den efterföljande 

minnesstunden till 
johanssonsbegravnings 

byra.se eller 046-211 28 33 
senast måndagen den  

24 oktober.  
Valfri klädsel. 

Min älskade Mamma,
Svärmor, Farmor

och Gammelfarmor

Ethel
Andersson
* 31 december 1921

har idag stilla
insomnat djupt sörjd
och saknad av oss alla

Malmö
15 september 2016

ANDERS och LENA

Magnus

Malin och Cristoffer
Elmer, Elvira

Det kom en dag

en stilla vind

som smekte ömt

Din trötta kind.

Liksom ett ljus

som blåstes ut

Din levnadsdag

har nått sitt slut.

Tack kära

Vila i frid

Begravningen har ägt rum
inom familjen

Min älskade Make
Vår käre 

Pappa och Morfar

Sven
Rosenberg

* 26 juni 1935

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

Bjärred 
27 september 2016

ELISABETH

Carina

Lotta
Noa, Thea

Släkt och vänner

Ditt hjärta som klappat

så varmt för de Dina

och ögon som vakat 

och strålat så ömt 

Har stannat och slocknat

till sorg för oss alla 

Men vad Du oss gjort

skall aldrig bli glömt

Vi tar farväl av Sven i
Borgeby kyrka tisdagen
den 18 oktober kl. 13.00.
Efter akten skiljs vi åt.
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Vår älskade

Torsten 
Nordin
* 20.3.1931

har idag lämnat oss 
i stor sorg och saknad

Gessie Villastad 
28 september 2016

Anna-Greta 
Lasse och Tina 

Kajsa-Stina och Adam 
Sara 

Övrig släkt och vänner
En gång skall Du vara

en av dem
som levat för länge sedan
Jorden skall minnas Dig
såsom den minnas gräset

och skogarna
Det multnade lövet

såsom myllan minns
Och såsom bergen
minns vindarna

Din frid skall vara
oändlig såsom havet

PÄR LAGERKVIST

Begravningsakten äger 
rum i Trons kapell på 

Limhamn torsdagen den 
20 oktober kl 14.00

Efter akten skiljs vi åt
Tänk på Cancerfonden

tel 020-59 59 59

Ett varmt tack till 
Personalen på Oxie 

korttidsboende avd A
för god och kärleksfull 

omvårdnad
Samt till dr Regnell på 
Urologen i Trelleborg

Vår älskade Mamma

Kerstin
Nilsson
* 28 maj 1935

har lämnat oss, men i

ljust minne bevarad

Malmö 1 oktober 2016

Carina, Rickard

med familjer

Ditt goda hjärta
Ditt ljusa sinne

hos oss skall leva
i tacksamt minne

Begravning i S:t Knuts

kapell, Östra kyrkogården

torsdagen den 20 oktober

kl 15.00.

Efteråt inbjudes till

minnesstund, anmälan

om deltagande via

begravningsbyrån

tel 040-167620 senast

fredagen den 14 oktober.

Vår käre 

Lennart Scott 
* 26 december 1922 

har idag stilla 
insomnat 

Lund 4 oktober 2016 
Lisbeth och Ronny 

Rickard och Jeanette 
Tobias, Markus,  

William 
Nathalie, Cassandra 

släkt och vänner 
Stilla och god har 

Du varit i livet 
Stilla och tyst ifrån 

oss Du gick 
Tack för all glädje 

Du skänkt oss. 

Begravningen äger rum 
i Dalby Heligkors kyrka 
tisdagen den 25 oktober 

kl 13.00 
Efter akten inbjudes till 

minnesstund på 
Eginogården 

Tacksam för svar till 
Durandhs 046-201410 
senast den 17 oktober 

Ett varmt tack till 
Reimerdals äldreboende 
avd Smaragden för god 

och kärleksfull omvårdnad 

Min käre Make 

Helge 
Wretling 
* 26 juni 1925 
har somnat in 
Staffanstorp 

 25 september 2016 
Britt-Marie 

Vänner 
Så skimrande 

var aldrig havet 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Brågarps kyrka 
torsdagen den 13 oktober 

kl 11.00 
Valfri klädsel 

staffanstorp@fonus.se 
Ett varmt tack till 

Hemtjänsten för god och 
kärleksfull omvårdnad 

Min älskade Make 
Vår käre Far, Morfar  

och Svärfar 

Stig Lindgren 
* 20 november 1925 
har idag lämnat oss 

i stor sorg och saknad 
Lund 1 oktober 2016 

TEKLA 
 Gert och Maria 
 Bodil 

Christoffer och Tina 
Caroline 

 Släkt och vänner 
Någonstans inom oss  

är vi alltid tillsammans. 
Någonstans inom oss  

kan vår kärlek aldrig fly. 
ERIK LINDEGREN 

Begravningen äger rum i 
Norra Nöbbelövs kyrka, 

Lund, fredagen den  
21 oktober kl. 13.00. 

Efter akten skiljs vi åt. 
 

Ett varmt tack till 
personalen på Fästan i 

Södra Sandby. 

Vår älskade

Eva-Lis
"Lisen"

Gustavsson
* 6 april 1937

har stilla insomnat

efter en kortare 

tids sjukdom

Lund 

den 1 oktober 2016

Peter, Pia, Pernilla

med familjer

Du går ifrån oss
men är ej borta
I våra tankar
Du lever kvar

Begravningen äger rum i

S:t Olofs kapell, Lund,

onsdagen den 26 oktober

kl. 14.00. 

Efter akten skiljs vi åt.

Vår käre

Miklós
Kosztovics

* 13 juli 1935

har somnat in

† 29 september 2016

Anna och Cornél

Andrée, Jonathan,

Kaspar, Tuva

Sven Eric

Heléne

Släkt och vänner

Hejdå lilla pappa
Älskar dig farfar

Tack för att du varit en
extraförälder, vila i frid

morfar
Tack Miki för den tid du

gav oss

Begravningen äger rum i

Mellersta kapellet måndag

den 17 oktober kl 11:00

Därefter inbjudes till en

minnesstund. Osa till

Davidshalls Begr.byrå tel

040-30 18 09 senast 13

oktober.

Vår innerligt älskade 

Ingegerd 
Johansson 

* 13 november 1938 
har lämnat oss 

i stor sorg och saknad 
och med många ljusa 

minnen 
Eslöv 30 september 

2016 
HELGE 

Helena och Eva 
Ingela och Jan Anders 

Alma, Alice, Josef 
Johannes och Vibha 

Släkt och vänner 
Så har vi vandrat Du och 

jag 
i kärlek hand i hand 

Så har vi åldrats dag för 
dag 

i våra drömmars land 
Vår lycka var vår rikedom 
Nu har Du gått min hand 

är tom 
Nu viskar jag de orden 

De vackraste jag vet 
Du var mitt allt på jorden 

Mitt allt i evighet 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Eslövs kyrka 

fredag 28 oktober kl.14.00. 
Anmälan om deltagande i 
minnestunden lämnas till 

FONUS Hörby 
tel 0415-14454 eller 

carl.dahlin@fonus.se  
senast den 24 oktober. 

Tänk gärna på Hjärt- och 
Lungfonden 

tel 0200-882400 
Stort tack till 

Lungmottagningen 
SUS Lund och Hospice 

Lund för god och 
kärleksfull omvårdnad. 

Lars Laurin
* 8 juli 1935 i Landskrona

† 28 september 2016 i Lund

CRISTINA

LOVISA EBBA

Barnbarn

Syskon

Engång skall du vara en av dem 
som levat för längesen.

Jorden skall minnas dig
så som den minns gräset och skogarna,

det multnade lövet.
Så som myllan minns

och så som bergen minns vindarna.
Din frid skall vara oändlig

så som havet.

PÄR LAGERKVIST

Minnesstund för Lars kommer att äga rum 

lördagen den 29 oktober mellan kl 12.00 - 15.00.

Anmälan om deltagande vid denna görs till

www.axelssons.se eller tel. 046-211 20 50 

senast den 23 oktober.

Istället för blommor - tänk på Demensfonden 

tel. 08-658 99 26. 

Varmt tack till Ribbingska Avd 2B.

Vår käre

Lars Bergh
* 4 maj 1931

har idag insomnat

Malmö

25 september 2016

LILLEMOR

Pia

Eva och Anders

Isabelle, Björn

Släkt och vänner

Älskad - Saknad

Begravningen äger rum i

kretsen av de närmaste.

Tänk gärna på

Hjärt- Lungfonden

tel. 0200-882400.

Ett varmt tack till

personalen på Rönnens

äldreboende för god

omvårdnad.

Vår älskade

Jan
Malmsten

* 24 december 1942

har i dag lämnat oss i

djup sorg och saknad

Lund 1 oktober 2016

EVA

Per

Ola och Camilla

Albin, Ellen

Släkt och vänner

Lär mig, du fågel, med
din flykt, att bryta upp
och färdas tryggt mot

obekanta stränder. När
allt är vinter här och is,
jag mot ett evigt paradis

min blick och längtan
vänder. 

SV PS 304:2

Begravningen äger rum i

S:t Olofs kapell, Lund,

tisdagen den 25 oktober 

kl 12.00. Efteråt inbjuds till

en minnesstund. Anmälan 

till denna sker till 

www.axelssons.se eller 

tel 046-211 20 50 senast 

den 19 oktober. 

Tack till Hemvården och

ASIH för god omvårdnad. 

Vår älskade

Bertil Nyberg
* 28 mars 1930

har idag stilla

insomnat 

Bunkeflostrand den 

25 september 2016

Tove och Ola

Emma Thi

Övrig släkt och vänner

Nu slut är smärtan
Du funnit frid

Men lämnat hjärtan
som saknar Dig

Begravningsgudstjänsten

äger rum i Limhamns

kyrka torsdagen den 

27 oktober kl 14.00.

Efter akten skiljs vi åt.

Stort, varmt tack till

personalen på Storskarvens

äldreboende för god och

kärleksfull omvårdnad.

Vår käre

Ulf
Nordström
* 23 januari 1949

har lämnat oss

Christofer och Liselott

Kevin, Viggo, Hedda

Sixten och Marianne

med familj

övrig släkt och vänner

Begravningsgudstjänsten

äger rum i Limhamns

kyrka fredagen den 

21 oktober kl 14.00.

 Ingen defilering.

Efter akten skiljs vi åt.

Vår käre

Nils-Erik
Jönsson

* 14 februari 1941

har idag stilla

insomnat

Hässleberga och Lund

27 september 2016

Maj-Britt och Bo 

med familjer

Anita och Ann-Christin 

med familjer

Ingen begravnings-

ceremoni enligt 

Nils-Eriks önskan. 

Älskad mamma,

svärmor, mormor och

gammelmormor

Eivor
Johansson
* 19 februari 1925

Har stilla insomnat

med mycket kärlek

omkring sig den 26

september 2016

Marianne och P-G

Robin och Boel

Dennis, Tobias, Elin,

Evelina

Morgan och Theresa

Max, Alex, Emilia

Släkt och vänner

Vi vet att du hittade den
stjärnbeströdda vägen till

himlen
Vi tittar upp mot

stjärnorna och minns,
alla härliga glada

minnen  som du lämnat
kvar i våra hjärtan

Begravningen äger rum i

Trons kapell måndagen

den 17 oktober kl 14:00
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Privatannonser: 040-93 44 00
E-post: privatannons@sydsvenskan.se

Till alla er som deltog 
Vid vår älskade

Lars-Olof 
Fribergs

Bortgång, samt alla 
fina blommor och 

minnesgåvor

Ola, Jon, Elin 
Mats, Emil 
Britt-Mari, 
syskon med 

familjer

Vårt
varma tack

Min kära Mor 
vår Mormor och 
Gammelmormor 

Klara 
Lundström 
* 23 februari 1924 

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad 

Malmö 
 23 september 2016 

GUN 
Leif och Sanne 

Sara 
Patrik och Matts 

med familjer 
Övrig släkt och vänner 

Vi binder en krans 
av minnen, 

de vackraste och 
finaste vi har. 

Vi vet att de aldrig 
skall vissna. 
Hos oss är du 
alltid kvar. 
Tack för allt 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Fosie kyrka 

fredag 21 oktober kl. 11.00. 
Efter akten skiljs vi åt. 

Vår älskade

Mor, Svärmor,

Mormor och Farmor

Signe
Victoria

Ehrnlund
* 20 oktober 1925

finns inte mer,

men kommer alltid

att finnas i våra tankar

Malmö

16 september 2016

Familjen

Tron är den kraft

från Gud som vårt

hjärtas storm betvingat.

Tron är det änglabud

som oss bär

på bönens vingar.

Tron det är Guds hjälp

i nöden.

Tron är starkare

än döden.

Begravningen har ägt rum

Vår kära

Gulli Nilsson
* 11 augusti 1931

har idag stilla

insomnat

Limhamn

23 september 2016

Max, Marcus

med familjer

Vänner

Begravningsgudstjänst i

Uppståndelsens kapell,

Limhamns kyrkogård,

fredagen den 28 oktober

kl 15.00.

Valfri klädsel.

TACK ●

Vår käre

Per
Arfvidsson
* 14 januari 1952
† 1 oktober 2016

Cecilia och Nicklas

Anton, Vilgot, Märta

Therese

Harald, Oscar

Emmelie och Fredrik

Stella, Ruben

Rasmus

Rose-Marie

Eva

Syskon och syskonbarn

med familjer 

samt många vänner

I minnet Du lever

Du finns alltid kvar

I minnet vi ser Dig

precis som Du var

Begravningen äger rum

i Vellinge kyrka, fredagen

den 21 oktober kl. 11.00.

Svar om deltagande vid

efterföljande minnesstund

på Vellinge gästis till

begravningsbyrån

tel. 0410-10953 senast den

18 oktober. Valfri klädsel.

Tänd ett ljus för Per

på www.begr.se

Istället för blommor tänk

på Hjärt och Lungfonden

tel. 0200-88 24 00.

Vår kära Mamma, Svärmor, 

Farmor och Syster

Marie-Anne Bergengren
* den 10 mars 1939

† den 4 september 2016

George och Cecilia

Anders, Carl, Edward

Wilhelm och Tine

Alexia, Axel, Arthur

Gunilla

Släkt och vänner

Do not stand at my grave and weep

I am not there. I do not sleep

I am a thousand winds that blow

I am the diamond glints on snow.

I am the sunlight on ripened grain

I am the gentle autum rain.

When you awaken in the morning`s bush,

I am the swift uplifting rush

Of quiet birds in circled flight.

I am the soft stars that shine at night.

Do not stand at my grave and cry,

I am not there; I did not die.

Begravningen har ägt rum i stillhet inom familjen.

Till minnet tänk gärna på Hjärt-Lungfonden,

tel. 0200-882400

Vår älskade

Lars Ekstedt
* 10 september 1922

har idag stilla 

somnat in

efter ett långt 

och gott liv

Eslöv 

2 oktober 2016

Marianne

Thomas och Sys

Lena och Carl

Barnbarn med familjer

Barnbarnsbarn

Släkt och vänner

Din humor 

och levnadsglädje

bär vi alltid med oss

Begravningen äger rum

i V. Sallerups kyrka, Eslöv

fredagen den

21 oktober kl.11.00.

Anmälan om deltagande

i den efterföljande

minnesstunden

till www.nilssonsbegr.se

eller 0413-55 44 88

senast den 18 oktober.

Vår älskade Mojan 

Inga-Britt 
Nilsson 

* 6 augusti 1940 
har lämnat oss 

i stor sorg och saknad 
Dalby 

 28 september 2016 
Kicky och Tommy 

Benny 
Cina och Thomas 

Rickard 
Nilla och Joachim 

Ronny 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn 

Begravningen äger rum 
i stillhet inom familjen. 

till alla Er som visat omtanke och medkänsla 
i vår djupa sorg vid vår älskade  

Ulf Nilssons 
sista färd. 

Han lever kvar i ett ljust och vackert minne. 
 

Tack för alla vackra blommor och brev till hemmet, 
samt till begravningen. 

Ett särskild tack till Erika och Roman, 
hemtjänsten i Oxie som bemött Ulf med 

självklar respekt samt kärleksfull omsorg och värme. 

IDA 
Linda, Sussi 
med familjer 

Vår kära

Vivi Jirle
* 2 oktober 1926

har stilla insomnat

Malmö

9 september 2016

Erling

Ricard med familj

Släkt och vänner

Begravningsgudstjänsten

har ägt rum

Tack till personalen på

Håkanstorps vårdboende

för god omvårdnad

Vår kära 

Elin Gunhild 
Schönström 

* 4 juni 1921 
 16 september 2016 

Agneta 
 Mats och Hildegunn 
 Barnbarn, 

barnbarnsbarn  
 Släkt och vänner 

Begravningsakten äger 
rum i Trons kapell, 

Limhamns kyrkogård 
tisdagen den 

13 oktober kl 14.  

Vår kära 

Gunn Quick 
* 5 november 1930 

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad 

Staffanstorp 
 28 september 2016 
Tomas och Sonja 
Peter och Sarocha 

Barnbarnen 
Nu slut är smärtan 

Du funnit frid 
men lämnat hjärtan 

som saknar Dig. 

Enligt Gunns önskan 
sker ingen 

begravningsceremoni. 
Gravsättningen kommer 

att ske i minneslunden på 
Brågarps kyrkogård. 

Vår käre Pappa

Svärfar, Morfar, Farfar,

Gammelmorfar och

Gammelfarfar

Jan
Bjerkenlöv
* 7 februari 1934

har idag stilla

insomnat

Malmö

den 27 september 2016

Pernilla och Richard

Minna och Joakim

Fredrik och Linda

Jörgen

Mye

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner

Tack för allt Du gav

Begravningen äger rum

i Heliga Korsets kapell,

Fosie

torsdagen den 13 oktober

kl. 13.00

Valfri klädsel

Efter akten skiljs vi åt

Vår älskade

Mamma,

Mormor, Svärmor

och Mormorsmor

Gun
Sandqvist

* 31/8 1933

har hastigt lämnat oss

9/9 2016

Ann-Christine

Susanne & Jan

Yvonne & Krister

Helene & David

Edward

När dagen synes oss

som bäst

Kom döden som vår gäst

Hämtar det som 

kärast var

Lämnar bara 

tomhet kvar

Begravningen har ägt rum

i stillhet

Vår älskade Mamma

Ingrid 
”Ninni” 

Gustafsson
* 30.3.1956
† 27.9.2016

Gina och Robert
Amanda, Vincent
Jessica och Roger

Kevin, Sammie, Philip
Övrig släkt och vänner

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i S:t Knuts 

kapell torsdagen  
den 13 oktober kl 15.00

Vår älskade Mor,

Svärmor, Mormor 

och Gammelmormor

Inga Hansson
* 31 januari 1927

har idag stilla

insomnat

Svedala

den 27 september 2016

BODIL och NIELS

Christian och Sandra

Alva, Teo

Stefan

Släkt och vänner

Stilla kom ängeln och log

viskade ömt, nu är det

nog.

Tog henne varligt vid

handen

och löste de jordiska

banden.

Begravningen äger rum i

Svedala kapell tisdag den

25 oktober kl.13.00. 

Svar om deltagande vid

efterföljande minnesstund

till begravningsbyrån tel.

040-404509 senast 

19 oktober. Valfri klädsel.

Ett varmt tack till

personalen på

Holmagården avd. Solhem

för god och kärleksfull

omvårdnad.
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HAVET

V em vill inte ha balkong mot 
havet under höst semestern 
söderöver? Vi ville. Men 
det fick vi inte. Det fick 

däremot vårt ressällskap.
Först blev vi lätt bittra och av-

undsjuka, men ganska snart bytte 
vi ståndpunkt och tyckte oss ha dra-
git vinstlotten.

Det var rätt vilsamt att, efter en 
lång dag på stranden, slå sig ner i den 
svala skuggan och blicka upp mot de 
vilda bergen. Och så slapp man den 
där intensiva solspegeln i havet som 
bränner värre än solen själv.

Solspeglar har vi lång erfarenhet av. 
Vi bor nämligen permanent vid havet, 
och sommartid omöjliggör solspeglar 
i vattnet all normal aktivitet i hem-
met, såsom matlagning och middags-
ätande.

Jodå. Vi har markis.  Men de ilskna 
strålarna letar sig in precis under 
kanten, och vi bara stönar i ljuset och 
hettan.

Ja, jag vet. Folk som har lyckan att 
bo precis vid vatten ska inte gnälla. 
Privilegierade människor ska hålla 
klaffen och inte hänga upp sig på de-
taljer. Då blir vi som de där miljonvin-
narna i tv-reklamen, som går omkring 
och surar för att det känns för san-

digt mellan tårna på den paradisiska 
stranden långt borta på den super-
dyra, exotiska semesterorten.

Och det vill vi ju inte.
Men, trots allt, måste jag få erkän-

na att det mitt i det underbara kan ha 
sina sidor att bo vid havet.

En framsida är havet  självt, det som 
visar sig från en ny sida varje morgon, 
alltid överraskar, aldrig är detsamma. 
Det tröttnar man aldrig på.

En annan är solnedgångarna, sär-
skilt under vår och höst, när himlen 
glöder illröd och molnformationerna 
skapar stor dramatik. Det var dem jag 
flyttade hit för, och det har jag aldrig 
ångrat.

När de är som vackrast parkerar tio 
förhoppningsfulla fotografer nedan-
för våra fönster för att försöka fånga 
skönheten. Det går inte, jag vet. Foton 
av solnedgångar kan aldrig bräcka 
verkligheten.

En baksida, förutom solspeglarna, 

KÅSERI

LENA ROSENDAHL
@sydsvenskan.se

med att bo vid havet är vinden. Det 
kan blåsa rätt ordentligt här ute i ut-
kanten. Ibland blåser det så pass att 
jag inte vågar mig ut. Vid ett flertal 
tillfällen har jag nämligen blåst om-
kull, tro det eller ej.

När den första ordentliga höststor-
men slog till efter vår inflyttning, var 
jag ensam hemma. Fönsterrutorna 
skallrade till den milda grad att jag 
befarade att de skulle ge med sig och 
jag skulle sugas ut tillsammans med 
alla möblerna. Jag sökte skydd bakom 
stängd dörr i klädkammaren.

Det är sexton år sedan nu. I dag 
skulle jag inte kunna göra om rädd-
ningsmanövern. Det står alltför 
många skor på klädkammargolvet. 
Många fler än år 2000, av nån märk-
lig anledning.

Solspeglar och vindar
”Privilegierade 
människor ska  
hålla klaffen och  
inte hänga upp sig  
på detaljer.”

Kvinnor anses få 
tåla mer smärta
FORSKNING
■ Två av tre sjukhus-
patienter besväras av 
smärtor som ligger över 
den gräns som anses  
acceptabel inom vår-
den. 

Kvinnor behöver  
också uppleva mer 
smärta jämfört med 
män för att det ska no-
teras i patient journalen.

Forskare vid Sahlgrenska 
akademin i Göteborg har 
intervjuat 700 patienter vid 
olika sjukhus i Västra Göta-
land om vad som besvärade 
dem mest. 

Symtom upplevelsen 
mäts enligt den tio-gradi-
ga så kallade VAS-skalan 
där noll innebär att man 
inte alls besväras och tio 
att symtomet upplevs som 
outhärdligt. 

I studien uppgav  två av tre 
patienter smärtupplevelser 
som i genomsnitt gradera-
des till sex på skalan.

”En vanlig riktlinje inom 
vården är att patienten ska 
få smärtlindring om upp-
levelsen av smärta är fyra 
eller mer. Därför är vi för-
vånade över att så många 
patienter anger att de be-
sväras av smärta. Hur pa-
tienten upplever symtom 
och besvär behöver efter-
frågas mer” säger profes-
sor Joakim Öhlén, som lett 
forskningen, i ett press-
meddelande.

Studien visar också  att 
kvinnor behövde rappor-
tera högre nivåer på VAS-
skalan jämfört med män 
för att det skulle noteras 
i journalen.

”Symtom verkar alltså 
inte lindras jämlikt på våra 
sjukhus. Det kan tyda på 
att personalen förväntar 
sig att kvinnor ska tåla mer 
än män”, säger Hanna Falk, 
en av forskarna bakom stu-
dien. TT

URBAN TJERNBERG
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MALMÖKRÖNIKAN

Snacka inte skit om 70-talet

Livsmedelsautomaterna i Kronprinsen var 70-talets jourbutik och hämtmatsställe. ARKIV: ROLF ZIEGER 1972

”Det var 
inte så jäkla 
 viktigt att 
det var rätt, 
perfekt och 
bäst från 
början.”

B or du i Malmö? Det är väl 
en häftig stad? Dit skulle 
jag gärna flytta!

Det är en vanlig reaktion 
när jag möter nya bekanta från andra 
delar av Sverige.

När de får höra att jag bott här 
i hela mitt liv lägger de huvudet med-
lidsamt på sned och säger:

”Men på sjuttiotalet kan det inte ha 
varit roligt att bo i Malmö.”

Jag håller ofta snällt med, det blir för 
mycket att förklara.

Men egentligen vill jag säga:
”Men hallå, det är min ungdomstid 

ni pratar om. Det är väl klart att vi såg 
till att roa oss”.

Trots att det var 70-tal.
För ett tag sedan skrev kollegan 

Martin Andersson att det 1976 fanns 
fem uteserveringar i centrala Malmö 
som fick servera vin.

Jag medger, det låter ju inte särskilt 
häftigt.

Det fanns så klart fler ställen som 
serverade öl och vin inomhus. Men 
det var ofta kö till de fem sex ställen 
som vi brukade gå till och köerna var 
så långa att vi ibland hamnade utan-
för den åtrådda kroggemenskapen.

Där inne kunde en stor öl kosta fem 
kronor, som på Chinatown. Det var 
lika mycket som hajfenssoppan.

En helkväll under tjugo kronor.
Och så finns det de som inte tror att 

det var kul på 70-talet.
Tyvärr fattade jag först senare att 

det inte enbart var gästernas peng-
ar som drev flera av ställena som 
vi hängde på.

Och även om jag inte kom in på kro-
gen var det inte en bortkastad kväll. 
I kön fanns en annan gemenskap. Här 

mötte jag nya bekantskaper och det 
blev ofta en fnissig och snackig stäm-
ning bland oss underdogs – ett slags 
”Vi här ute mot dom därinne-gemen-
skap.”

För när vi gick ut på 70-talet kunde 
det vara i bokstavlig mening – vi blev 
kvar utomhus.

Låter det inte kul? Det är bara för 
att du inte fnissat i snålblåsten utan-
för Hungaria.

I dag är utbudet så stort att om det 
inte finns plats på det ena ställe så be-
höver man inte gå många steg för att 
testa nästa.

Är det bättre?
Ja, det är klart att det är bättre på 

många sätt. Inte minst ur ett matper-
spektiv.

Hajfenssoppa, filld (ja, det hette så) 
paprika, jazzgryta och fyra små rät-
ter var inga kulinariska höjdare –men 
det jag tror att det magra krogutbudet 
gjorde att vi lärde oss att laga mat. 
Hemma i våra rivningskontrakts-
lägenheter puttrade linsgrytor och 
jäste bröd – ofta utan recept.

Vi testade, misslyckades och testa-
de igen.

En höjdpunkt  i det oförskräckta tes-
tandet var gurksoppan som liksom 
blev vatten med vatten. Gurksoppa 
finns numera på lyxkrogars menyer 
– kanske med en klick löjrom på top-
pen.

I dag finns det ett hämtmatsutbud 
för hela dygnet, samtidigt som våra 
kök ser ut att tillhöra stjärnkockar.

Blev vi hungriga mitt i natten på 
det tidiga 70-talet var det automat-
väggen på Kronprinsen som gällde. 
Här fanns allt från godis och bröd till 
Bullens pilsnerkorv – om man hade 
växel vill säga.

Nej, det var inte ett gigantiskt ut-
bud för oss som var unga på 70-talet. 
Vi fick däremot stora möjligheter att 
att göra misstag.

Det var inte så jäkla viktigt att det 
var rätt, perfekt och bäst från början 
som jag upplever att det är i dag.

Det kan bero att det då fanns bil-
liga lägenheter och jobb även innan 
vi hade utbildat oss. 

Det gav självförtroende och en 
framtidstro.

”Är det inte så bra idag, så blir det 
det nog sen.”

Vi hade stora möjligheter att öva oss 
på att bli vuxna och vi slapp bli cur-
lade av föräldrar.

Så snacka inte skit om 70-talet.
Och snacka inte skit om Malmö, för 

här har jag bott i hela mitt liv.

KRÖNIKA

LOTTA SATZ
lotta.satz@sydsvenskan.se

FOTO: PETER FRENNESSON

Smet från bagaren. När Sibyl-
le Lühr kom till sitt bageri över-
raskade hon tjuvarna. De flydde 
och tog med sig kassan, men en 
av dem tappade sin sko – och 
kassan var tom, så kuppen kos-
tade mer än den smakade. B3

Besök julmarknaden i 
sagostaden Salzburg.

Boka din resa idag på tel 0771-20 20 20 eller www.alpresor.se

Allt detta ingår i julbordsresan
»  Flygresa Malmö–Salzburg t/r
»   Två alt tre övernattningar på något av våra fina 

hotell i Bad Gastein med stor frukostbuffé
»  Julbord med alla läckerheter och en resp två 

femrätters middagar på Hotel Salzburger Hof
»  Tillgång till spa-avdelningar (ej Hotel Gisela)
»  Vi flyger även från Arlanda och Landvetter

Weekend (tors–sön)
15–18  dec ...................... pris fr 5 695 kr 

3 dagar (sön–tis)
18–20  dec  ...................... pris fr 3 495 kr

4 dagar (tis–fre)
20–23  dec ....................... pris fr 4 195 kr

Boka en julbordsweekend i december 
– flygresa, hotell och all mat fr 3 495 kr

Under julbordsresan kan du upp leva årets första skidåkning, julmarknaden i Salzburg 
eller Hotel Salzburger Hofs spa-avdelning. Dessutom står det läckra julbordet uppdukat.
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Glasskedja lämnar gågatan
■ Frozen yoghurt-kedjan 
Yogiboost lämnar gågatan 
i Malmö. Glass funkar bätt-
re i köpcenter än på gåga-
tan under större delen av 
året, menar man och läg-
ger om sin strategi.

I mitten av september 
stängde de butiken på Söd-
ra Förstadsgatan för sä-
songen.

– Vi kommer att flytta bu-
tiken till ett köpcenter. Vår 
verksamhet är inte hållbar 
här på gågatan på vinter-
säsongen. Vår strategi är 
att bara finnas på köpcen-
ter nu, säger Yogiboosts 
styrelse ordförande Ludvik 
Georgsson.

Till vilket köpcentrum är 
inte bestämt ännu. Idag har 

Yogiboost Malmöbutiker på 
Mobilia och Emporia. Yogi-
boost har också påbörjat en 
storlansering i Kina. Första 
butiken öppnade i Shenzen 
den 28 september.

– Det har hänt mycket där 
och nu har vi planer på att 
öppna 102 butiker i Kina, 
säger Ludvik  Georgsson. 

JONAS GILLBERG

KASSETTENS DAG

MALMÖ
■ Storhetstiden är för 
länge sedan förbi. Men 
kassetten lever. På sin 
alldeles egna dag fira-
des kassettband på två 
olika ställen i Malmö.

Vid andra träffen tog han 
med ett blandband till dej-
ten. Det föll väl ut och idag 
är Markus Svensson och 
Wanda Ugerup ett par. Nu 
står de och botaniserar 
bland kassetter i affären 
Rundgång.

– Jag minns egentligen 
inte vad det var på det där 
bandet, men vi har det kvar, 
säger hon.

– Inte jag heller. Något 
indiskt och Kraftwerk tror 
jag. Men blandbandet är 
väl ett sätt att säga att man 
bryr sig. Istället för att göra 
en playlist på några sekun-
der så la jag två timmar på 
att sätta ihop blandbandet 
och tänka på dig, säger han.

Det sägs att kassettbandets 
storhetstid tog slut 1995. 
I Dennis Loords affär har 
det fört en lågmäld tillvaro. 
Men på senare år har fler 
kassetter trängts på hyllan. 
I helgen täckte nyutgivna 
band ett helt bord. Det var 
kassettens egna dag, eller 
rättare sagt kassettbands-
affärens dag, ett världsom-
spännande jippo som fira-
des för fjärde gången.

– Många sa att kassetten 
dog ut i och med det digi-
tala. Och visst, hela bland-
bandskulturen är förstörd. 
Men jag skulle faktiskt säga 
att kassetten mår bättre än 
på tjugo år. Den har kom-
mit i kölvattnet av den nya 
vinylförsäljningen, säger 
butiksägare Dennis Loord.

Flera musiker väljer att ge 
ut sin musik, inte bara digi-
talt, utan på kassett.

Vinylskivan har sitt knas-
ter. Men vad har kassetten? 

Kasettfantasterna beskri-
ver ljudet som lite lägre än 
det digitala. Ett ljud som 
passade väldigt bra i bilen, 
menar de. Annars är för-
delarna mer praktiska, att 
man lätt kan ta det med sig.

På Norra Grängesbergs-

gatan började Kollektivet 
Records dagen till ära att 
sälja kassettband på Plan 
B. Carlo Emme förklarar.

– Jag är född på 1980-ta-
let och min bror gav mig 
alla hans kassetter. Så för 
mig är det först och främst 
nostalgi. Men jag är överty-
gad om att det är på väg att 
komma tillbaka.

Kollegan Viktor Höber:
– Jag tror att det hör ihop 

med att vi tröttnar allt mer 
på att göra saker online, 
bara skrolla ner, inte titta 
eller lyssna på något or-
dentligt. Då förlorar lyss-
nandet sin själ.

TEXT OCH FOTO: 
JESSICA ZIEGERER
jessica.ziegerer 
@sydsvenskan.se

Blandbandet  
förde dem samman

Blandbanden är utdöda. För de flesta. Men Markus Svensson 
och Wanda Ugerup uppskattar fortfarande kassetterna.  

Chef: Jonas Nyrén Biträdande chef: Camilla Sylvan
E-post: malmo@sydsvenskan.se Telefon: 040-28 24 00

Postadress: Nyhetsredaktionen, Sydsvenskan, 205 05 Malmö

E-Center, Agnesfridsvägen vid Fosie Bilprovning/Toyota, Buss 33. (Eko, Engelbrektsboden, Skopunkten + 11 andra butiker)

Vardagar 10-18 
Lördagar  10-15 
Söndagar 11-15

Missa inte helgens erbjudanden!
Butik i Fosie och på webben!

ERBJUDANDE!
DIN FÖR  

1 KR
VID KÖP FÖR 1500 KR

Varmfodrad från Five
Även i svart
Nu 1199 kr

Graninge Känga
Vibram - Vattentät
Kampanj! 899 kr

Salomon Switch
Varmfodrad Superkänga
REA! 1190 kr

Five Magda
Nu 1490 kr

Jack Wolfskin Selenium
Varm funktionsjacka
1895 kr Nu 1399 kr

Varm Herrjacka
1099 kr REA! 599 kr

Varm Damparkas
Tokpris! 899 kr

Overall till Barn
Varm & Vädersäker
REA! 499 kr

  
Hörselkonferens på SUS i Malmö 

tisdagen den 11 oktober 2016
CRC-aulan, Jan Waldenströms gata 35.

Hörselkonferensen är öppen för både medlemmar och allmänhet.

Öppet hus fr kl 15.00 

Leg audionomer från Widex och Audium finns på plats för att göra en snabb hörselbe-
dömning av alla som inte har hörapparat. Utställning och information om hörapparater 

och andra hörseltekniska hjälpmedel.

17.30–18.00  Inledning - Kristina Olsson, HRF Malmö, hälsar välkommen. 
                  Tolkcentralen, Region Skåne, informerar kort.

18.00–19.00  Vårt fantastiska hörselsinne. Helge Rask Andersen, 
  professor emeritus från Uppsala och CI-specialist.

19.00–19.20  Paus med frukt, vatten. Information från HRF.

19.20–20.30  Ménières sjukdom. Mikael Karlberg, docent och överläkare, 
  berättar om sin Ménièreforskning.

Varmt välkommen till årets Hörselkonferens!
Fri entre  (140 platser).  Ingen förhandsanmälan.

Hörselslinga finns • Skrivtolkar är beställda

Hörselskadades förening i Malmö
i samarbete med Hörselskadades distrikt i Skåne

www.hrf.se/malmo    www.hrf.se/skane 
E-post: malmo@forening.hrf.se   skane@distrikt.hrf.se 

Telefon:  040-12 01 35

Utställning och hörseltester kl 15.00-17.30

GÄSTSPEL PÅ HIPP 11 OCH 12 OKT 2016

AV LARS NORÉN
“STARKT LADDAT 
NORÉNDRAMA OM 
SKOLSKJUTNING”
SVENSK A DAGBLADET

“SMÄRTPUNKTEN. SJÄLV-
LYSANDE OM EN SÄLLAN  

SKILDRAD VERKLIGHET”
DAGENS NYHETER
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Bageriägare mötte tjuvar 
på väg ut med kassalåda
MALMÖ
■ Bageriägaren upp-
täckte att tjuvar var 
kvar i bageriet när hon 
kom till jobbet. Då flyd-
de de med kassaappara-
ten genom fönstret  
– och tappade en sko.

Klockan var fyra på tors-
dagsmorgonen och Sibylle 
Lühr låste upp dörren till 
sitt bageri på Östra Rönne-
holmsvägen. Genast kände 
hon att något inte stämde.

– Det lät konstigt. Jag 
undrade vad det var, säger 
hon.

Plötsligt insåg Sibylle Lühr 
att kassaapparaten var bor-
ta. Hon förstod att tjuvar 
var kvar längst inne i buti-
ken, backade tillbaka och 
gick ut på gatan igen.

– Jag stannade för att se 
om någon kom ut genom 
dörren. Men ingen kom.

Hon hann tänka att de 
kanske skulle klättra ut ge-
nom fönstret.

Då kom de.
Två killar och en tjej 

sprang rakt förbi henne. 
Med sig hade de den stora 
kassaapparaten. De hade 
brutit upp ett fönster som 
sitter två meter upp. I sin 
iver att komma ut tappade 
den ena tjuven sin sko i bu-
tiken.

– Det var ingen farlig si-
tuation, men det är klart att 
det känns. I dag när jag kom 
till jobbet så tittade jag in 
i fönstret först. Man blir lite 
mer vaken.

Efter händelsen blev hon 

också arg. Hon tycker inte 
att man ska behöva leva 
med rädsla och oro för att 
något ska hända. Samti-
digt har hon drivit bage-
riet i fyra år och aldrig va-
rit med om något liknande.

Vad tjuvarna inte vis-
ste var att kassaapparaten 
var tom. Sibylle Lühr säger 
att hon aldrig låter pengar 
vara kvar. Kassaapparaten 
hittades senare i en park 
i närheten.

JESSICA ZIEGERER

Sibylle Lühr mötte rånarna som brutit sig in i hennes bageri.
 FOTO: PETER FRENNESSON

E-Center, Agnesfridsvägen vid Fosie Bilprovning/Toyota, Buss 33. (Eko, Engelbrektsboden, Skopunkten + 11 andra butiker)

Vardagar 10-18 
Lördagar  10-15 
Söndagar 11-15

Kläder För Alla Väder
Butik i Fosie och på webben!

Five Aurora
Varmfodrad Funktionsjacka
2295 kr 1595 kr

Snygg Herrkänga 
Nubuck
Tokpris! 799 kr

Herrjackor Blandade Modeller
Utförsäljning! fr. 699 kr

ERBJUDANDE!
DIN FÖR  

1 KR
VID KÖP FÖR 1500 KR

Didriksons Herrjacka
Varm o Vädertålig
REA! 1699 kr

Salomon Funktionssko
Gore-Tex - dam&herr
Tokpris! 895 kr

Gilla oss på: www.facebook.com/onska.malmo

Hur länge vågar Ni vänta?

Rabatten gäller samtliga varor i butiken!

MÅLERÅS
SWEDEN

Since1890

20%
1-9 oktober

30%
10-16 oktober

50%
24-26 oktober

40%
17-23 oktober

FOTO: MICHAEL JONSSON

Kattsundsgatan 18b • 040-23 50 00 • caroli@onska.se • www.onska.se  
Måndag – fredag 10 – 19, lördag 10 – 18, söndag 11 – 17

Rea, ej byte • Rabatten gäller på ordinarie priser •  
Rabatten gäller ej beställningsvaror eller vid köp av presentkort

 Välkommen önskar Anna-Lena med personal

✗
REA

Vi expanderar och flyttar till större lokal i Kv Caroli

Köp årets rosa band
Bandet säljs på ICA, Lindex och Apotek Hjärtat
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NARKOTIKAHANDEL

Huset på Rasmusgatan som vetter mot Sofiagatan har under 
början av hösten varit drogförsäljarnas nya bas på Seved.

Väktare fick fly från Seved
SEVED

■ Knarklangarna stör återigen boende på 
Rasmusgatan. Väktarna har tvingats iväg 
och ett nytt hyreshus har under en tid 
använts som bas för drogförsäljningen.
Spåren efter narkotikahan-
teringen syns i tvättstugan 
på Rasmusgatan 20 och 22.

Förra sommaren och 
hösten var det hyreshuset 
på Rasmusgatan 28 som 
togs över av en grupp unga 
män som langar knark 
i området.

Hantverkare, väktare och 
hyresvärden hindrades från 
att jobba i huset. Istället 
packades knark i källaren 
och affärerna gjordes upp 
i trapphuset och på gården.

Polisen, kommunen och 
hyresvärden gjorde under 
vintern och våren gemen-
sam sak och situationen 
blev mycket bättre.

Knarkhandeln upphörde 
inte, men flyttade utomhus, 
till allmänna ytor. Boende 
stördes inte lika mycket.

Så sent som den 29 au-
gusti i år deklarerade Mal-

mö stad på sin sajt att det 
varit ovanligt lugnt i områ-
det. Bästa sommaren på Se-
ved på länge, enligt polisens 
utsagor till kommunen.

Men ungefär samtidigt 
har ett nytt hus använts 
som bas för knarkförsälj-
ningen. Huset i korsning-
en av Rasmusgatan och So-
fiagatan har blivit ”det nya 
nummer 28”, säger flera 
uppgiftslämnare.

– O, ja. Det stämmer till 
hundra procent, säger en 
kvinna som bor i huset.

Hyresvärdarna  på både 
Rasmusgatan 28 och 20 till 
22 har anlitat väktare för att 
störa knarklangarna. Väk-
tarna har kontrollerat så att 
inte obehöriga är i trapp-
uppgångarna eller källarna.

Men sedan förra helgen 
har väktarna lämnat Ras-

musgatan. Det är för far-
ligt, bedömer vaktbolaget.

Förra fredagen attackera-
des en väktare. Första gång-
en var vid 19.30-tiden. En-
ligt polisanmälan trycktes 
väktaren upp mot en vägg, 
och jagades sedan därifrån 
av tio till femton unga män. 
Väktaren ska ha sett knivar 
och andra tillhyggen.

En och en halv timme  se-
nare åkte väktaren in på 
Rasmusgatan igen i bil. De 
unga männen var då något 
färre. Men en av dem höll 
händerna bakom ryggen på 
ett sätt som väktaren upp-
fattade som att han hade ett 
vapen. ”Du har en kula som 
väntar dig”, ska mannen ha 
sagt till väktaren i bilen.

Senare på natten utsat-
tes väktaren en tredje gång. 
Enligt hans rapport blev 
han prejad av en bil på För-
eningsgatan. En man hop-
pade ur och slog en skylt 
i sidan på väktarbilen. Väk-
taren kopplar attacken till 
händelsen på Seved tidiga-
re på kvällen.

Fredrik Malmberg, hyres-
värd för Rasmusgatan 28, 
som har anlitat väktarna, 
har förståelse för att vakt-
bolaget drar in bevakning-
en.

– Jag har själv blivit 
mordhotad. De här killar-
na bär vapen. De övnings-
skjuter i källaren.

– Tidigare har de varit 
kaxiga, men att det skulle 
vara på den här nivån är 
överraskande. Framförallt 
att de sen jagar rätt på väk-
taren på en helt annan plats, 
säger Fredrik Malmberg.

– De vill se Seved som sitt 
område. De vill inte ha sam-
hället där. Det stör deras 
narkotikaförsäljning. To-
nen har höjts i och med att 
polisen går hårdare åt dem.

Ägaren till Rasmus gatan 
20 och 22 har inte gått att 
nå – han är i New York, sä-
ger personal på hans kontor.

Porten ut mot Rasmus-
gatan i hans hus gick länge 
inte att låsa. Unga män 
som inte bor i huset häng-
de så sent som i veckan 
i  trapphuset och på gården.

– De lever ett jävla liv, sä-
ger en man som bor i huset.

Flera boende vittnar om 
att gänget tar med narko-
tikakunder in i trapphuset.

– De sitter där och äter, 
röker och säljer hasch. De 
gömmer droger överallt ute 
på gården. Det luktar hasch 
i hela huset. Och det kom-
mer haschlukt in i lägen-
heten genom brevlådan.

Dörren till tvättstugan  sak-
nar lås. Där inne förpackas 
drogerna, säger boende.

En rulle plastfolie som 
Sydsvenskan hittar i ett 
ventilationsrör styrker de 
påståendena. Rullen är 
kapad på hälften – större 
plastbitar än så brukar inte 
knarklangare behöva.

– Man vågar inte gå ner 
på gården, säger en kvinna 
i huset.

Det ryktas att en granne 
snällt ska ha bett killarna 
att inte vara på deras gård. 
Tillbaka fick han ett mord-
hot. Och killarna blev kvar.

En man som Syd-
svenskan pratar med säger 

att han inte är rädd. Men 
han tittar knappt på kil-
larna.

– Jag går in. Gör mitt. 
Man kan bli arg, man be-
talar ju skatt. Men man får 
akta sig också. De är ju inte 
en, utan sju åtta stycken. 
Och det är uppgörelser här. 
Bilar brinner.

I torsdags åtgärdades 
portarna ut mot Rasmus-
gatan.

– Nu hoppas jag att vi blir 
av med dem, säger en man 
i huset.

Som andra har han en 
strategi för att inte råka illa 
ut.

– Blandar man sig inte så 
stör de en inte.

Ringer du polisen närdu 
ser olagligheter?

– Ahh! Det är inte lönt. 

TEXT: TOBIAS 
BARKMAN
tobias.barkman 
@sydsvenskan.se

Tvättstugan i källaren under Rasmusgatan 20 och 22 används för att förpacka droger, enligt boende. En rulle plastfolie som 
ligger i ventilationsröret styrker deras uppgifter.

En rulle plastfolie – kapad på hälften, så som knarklangare 
brukar. Rullen ligger i ett ventilationsrör i husets tvättstuga.

FOTO: PETER 
FRENNESSON
peter.frennesson 
@sydsvenskan.se

Polisen om läget: Inte värre än det har varit
■ Väntade fängelse-
straff kan förbättra si-
tuationen på Rasmusga-
tan, säger kommunpo-
lisen Jonatan Örstrand. 
Någon dygnet runt-pa-
trullering kommer poli-
sen inte sätta in.

– Det är en liten tillbaka-

gång nu, men det är inte 
värre än det har varit  
tidigare, säger Jonatan  
Örstrand.

– Under våren hade vi ett 
stort antal frihetsberöva-
de från Seved. De är ute nu 
igen. Det är säkert en bidra-
gande faktor. Men de vän-
tar på sina fängelsestraff. 

När de straffen ska verk-
ställas har jag inte fått be-
sked om.

Jonatan Örstrand, som 
har ett samordningsansvar 
mellan polis och andra ak-
törer i Innerstaden, säger 
att polisen är på plats ”väl-
digt mycket”. Men en ut-
posterad polis på den ut-

satta gatan ger enligt poli-
sen ingen bra effekt.

– Då hade man bara flyt-
tat brottsligheten runt hör-
nan. Vi arbetar mer lång-
siktigt med att lagföra – få 
bevisning som håller för 
fällande domar.

Knarklangarna har kört 
iväg väktarna och de gör 

i princip vad de vill i huset 
– kan inte det uppfattas 
som att det är de kriminel-
la som bestämmer?

– Jag förstår att det kan 
uppfattas så, men vi jobbar 
väldigt mycket framåt i om-
rådet. Vi kommer inte att 
backa undan, utan vi ökar 
snarare insatserna när det 

kommer signaler om ökade 
oroligheter.

– Det går lite i cykler. Det 
handlar om vem som är ute 
[ur fängelset] just nu, hur 
stämningen är där. Just 
nu är det en oro i området, 
men den kommer att däm-
pas igen.

TOBIAS BARKMAN
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SVEDALA

■ Tomma löften och  
öde butikslokaler.  
Fyra år senare är det 
fortfarande oklart när 
Ica-butiken på Storga-
tan kommer att rivas. 
”Just nu ser det för-
skräckligt ut”, säger 
Pehr Carlberg, vd på 
Svedalahem.

Det har snart gått fyra år 
sedan Ica lämnade fastig-
heten på Storgatan för nya 
lokaler söder om järnvägen.

Kommunen tog snabbt 
fram en detaljplan för byg-
gande av ett nytt butiks- 
och bostadskvarter – sedan 
har inget hänt.

De öde butikslokalerna  
står kvar som en tom kuliss 
på Storgatan – istället för 
de nya affärer och lägenhe-
ter som Svedalaborna hop-
pats på. Ica Fastigheter AB 

har inte velat bygga efter-
som bostäder ligger utan-
för bolagets ordinarie verk-
samhet.

I våras kom beskedet att 
rivningen äntligen skulle 
påbörjas.

– Vi är inte stolta över 
att det inte har gått fortare 
än vad som har varit fallet. 
Men nu tar vi itu med det 
här, lovade Ulf Jönsson, Ica 
Fastigheters kommersiel-
le förvaltare, i en intervju 
med Sydsvenskan i slutet 
av sommaren.

Rivningen  skulle enligt ho-
nom ta två månader och 
vara klar innan årsskiftet 
– men sedan har rivningen 
försenats igen.

Ica Fastigheter har fort-
farande inte gjort någon 
rivningsansökan till Sve-
dala kommun.

Nu kräver kommunala 
Svedalahem klara besked 
från Ica. Ett möte med en 
av företagets konsulter är 
inplanerat till senare delen 
av oktober.

– Vi har fått löfte om att 
de ska lägga fram en tids-
plan då, säger Pehr Carlberg.

Vad får ni för reaktioner 
från Svedalaborna över  
att det inte händer något?

– Det är många som und-

rar varför vi inte bygger – 
men vi äger inte frågan. Det 
är inte vår fastighet, men 
vi är naturligtvis intres-
serade. Det är viktigt för 
kommunen – ett oanvänt 
hus som står och förfaller 
mitt i centrum, säger Pehr 
Carlberg.

Är ett köp fortfarande 
aktuellt?

– Vi kan tänka oss att 
köpa, men Ica har satt ett 

för högt pris tidigare. Det 
andra alternativet är att de 
låter oss köpa för ett lågt 
pris och ta risken för en sa-
nering, säger Pehr Carlberg.

En annan sak  som har 
bromsat köpet är just frå-
gan om vad saneringen av 
möjliga miljögifter efter ti-
digare industriverksamhet 
på tomten skulle kosta.

– Det pratas om att det 
legat en bensinmack där ti-
digare. Vi har bett dem ta 
fram ett rimligt pris för riv-
ning och sanering, säger 
Pehr Carlberg.

De senaste veckorna har 
Sydsvenskan berättat att 
Svedala rasat i bransch-
organisationen Svenskt nä-
ringslivs rankning, att buti-
ker slår igen och att hand-
lare lämnar centrum. Pehr 
Carlberg  menar att planer-

na på bostäder fortfarande 
är högaktuella, men att su-
get efter butikslokaler har 
avstannat.

– Det är inte rimligt med 
fler butiker, inte som han-
deln ser ut. Men vi behö-
ver något som drar folk till 
centrum – och just nu ser 
det förskräckligt ut med 
den tomma Ica-lokalen,  
säger han.

Enligt Pehr Carlberg står 
det just nu 5 000 personer 
i Svedalahems bostadskö.

–  Det är stor efterfrågan 
på bostäder. En annan möj-
lighet är att bygga ett trygg-
hets- eller seniorboende på 
tomten, säger Pehr Carl-
berg.

TEXT: MICAELA 
LANDELIUS
micaela.landelius 
@sydsvenskan.se

Icas gamla lokaler i Svedala har stått tomma sedan 2012.

FO
TO

: PETR
A LÄ

N
SM

A
N

 BERG
LU

N
D

 

Skamfläck mitt i byn är kvar  
– oklart när gamla Ica rivs

SVEDALA

Zombiepyssel och graffiti lockade
SVEDALA
■ Den femte kulturnatten 
i Svedala slog an tonen re-
dan klockan elva på för-
middagen igår, när musi-
kern Jonas Almqvist spela-
de på Solgårdens äldrebo-
ende i Klågerup.

Under kvällen promene-
rar Svedalaborna mellan 
biblioteket, Folkets hus, 
Galleri Kvis och alla kvälls-
öppna affärer och restau-
ranger i centrum.

– Det här är roligt! Men 
om jag gör så här hemma 
blir mamma arg, säger Ju-
lia Pettersson-Lindsjö, 6 år, 

som står och sprejmålar 
röda hjärtan på graffitiväg-
gen på Storgatan.

Hennes mormor Chris-
tina Lindsjö visar hur man 
drar på sig en handske för 
att inte bli kladdig av fär-
gen, ställer sig med ryg-
gen mot vinden och sve-
per snabbt med färgstrålen 
över väggen.

Kulturnatten blåste igång 
på riktigt klockan fyra, när 
Svedala blåsorkester mar-
scherade genom centrum 
och spelade på torget. Lite 
senare satt tamburmajoren 
Mattias Rosén nedsjunken 

i en fåtölj på biblioteket och 
läste medan hans fyra barn 
knåpade ihop vampyrer 
och monster av gammalt 
industriavfall.

– Jag gör lite läskiga fing-
erdockor och spindlar och 
katter från en bok, berättar 
storasyster Freja Rosén, 11 år.

Det är Återskapa Malmö 
som bjuder på skräpkultur. 
Massor av barn gått loss 
och pysslat med de trådrul-
lar, strumpor, garnstum-
par och annat spillmaterial 
som Återskapa Malmö har 
fått från olika fabriker.

DAN IVARSSON
Christina Lindsjö och barnbarnen Julia och Felicia Pettersson-Lindsjö testade att måla graffiti 
på Storgatan under Svedala kulturnatt. Sedan skulle de vidare till biblioteket och Galleri Kvis.
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Burlöv, Svedala: Micaela Landelius, 040-28 02 78
Vellinge: Mats Amnell, 040-28 13 59

Katedralskolan har  

ÖPPET HUS  
onsdagen den 19/10 kl 17–20 

Välkomna!
MYNTKOMPANIET

Mynt,         medaljer,
silver och guld
Sälj till ett bra pris eller lämna in till auktion.
Frimärken, vykort, sedlar etc är också välkommet.

(från 1967
och äldre)

Ring för tidsbokning 0722-08 42 78
E-post Malmö: magnus.adler@philea.se  |  E-post Stockholm: mail@philea.se
Se våra inköpspriser på http://www.myntkompaniet.se

STC Tradecenter, Gyllerogatan 1 (portkod B0016), 23351 Svedala 

10 öre 1874-1961 .............1:00/st
25 öre 1874-1941 .............3:50/st
25 öre 1943-1961 .............2:00/st
50 öre 1875-1939 .............7:50/st
50 öre 1943-1961 .............4:50/st
1 krona 1875-1941.........15:00/st
1 krona 1942-1967 (68) ...7:50/st
2 kronor 1876-1940 .......30:00/st
2 kronor 1942-1966 .......14:00/st

5 krona 1935 ..................56:00/st
5 krona 1952-1971.........18:00/st
10 kronor 1972 ..............37:50/st
50 kronor 1975-1976 .....62:50/st
Äldre 100 kr sedel .........40:00/st
Silvertacka.......................3.083:-
Guldmynt 20:- .................1:940:-
Guld 18 k .........................175:-/g
Guld 23 k .........................225:-/g

10 öre 1874-1961 ............1:50/st
25 öre 1874-1941........... 4:00/st
25 öre 1943-1961 .......... 2:50/st
50 öre 1875-1939 .......... 8:50/st
50 öre 1943-1961 .......... 5:50/st
1 krona 1875-1941 .......17:00/st
1 krona 1942-1967 (-68) 8:50/st
2 kronor 1876-1940 .... 34:50/st
2 kronor 1942-1966 .... 16:00/st

5 krona 1935 ................ 65:00/st
5 krona 1952-1971 ...... 20:50/st
10 kronor 1972 ............ 43:50/st
50 kronor 1975-1976 .. 72:00/st
Äldre 100 kr sedel ....... 40:00/st
Silvertacka ................3.567:-/st
Guldmynt 20:- ............2.180:-/st
Guld 18 k ........................200:-/g
Guld 23 k ........................255:-/g

På lions.se/hardutid  

kan du skänka din tid, 
oavsett hur lite du har. 
Bara genom att läsa det 
här så har du skänkt 
ungefär fem sekunder 
och vet nu lite mer om 
oss. Tack för din tid!

Har du fem 
sekunder?
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LUND

Thomanders jul har i fyra år invigts på Stortorget genom att tomten väckts. Nu är framtiden för Thomanders jul oviss.   FOTO: LISBETH WESTERLUND

FÖRENINGSLIV

LUND

■ Föreningen Thomanders jul går i grav
en. I stället bildas Thomanders sällskap. 
Anledningen är krympande bidrag från 
Lunds kommun.
I fyra år har föreningen 
Thomanders jul förhöjt 
stämningen i Lunds centr-
um i adventstid  genom 
sina jularrangemang i gam-
maldags stil. 

Nu är framtiden oviss ef-
tersom kommunen under 
årens lopp dragit ner på det 
ekonomiska bidraget.

De första tre åren pågick 
jularrangemangen under 
varje adventshelg och kom-
munen anslog 300 000 kro-
nor per år. 

I takt med  att Lundabornas 
förväntningar på Thoman-
ders jul ökade ansökte för-
eningen förra året om mer 
pengar, 500 000 kronor, av 
Lunds kommun.

– Vi fick 300 000 kronor. 
Då valde vi att optimera 
Thomanders jul under en 
enda helg i stället, säger 
Stéfanie Feldmann Olofs-

son, en av initiativtagarna.
Trots ett mindre format 

gick Thomanders jul hem 
hos Lundaborna.

– Vår lön är  Lundabornas 
respons. När vi hör Lunda-
bor som säger ”Vi går all-
tid hit och väcker tomten”, 
då känner vi att vi har gjort 
något gott för staden, säger 
Stéfanie Feldmann Olofs-
son som är stolt över den 
varumärkesbyggande ef-
fekten som Thomanders 
jul inneburit.

– Lund nominerades  för-
ra året tack vare Thoman-
ders jul av tidningen ”Allt 
om resor” till topp fem-
ton-listan över mysiga jul-
resemål. Det gjordes i kon-
kurrens med Skansen och 
Fredriksdal. Och vi nomi-
nerades till Skånes mötes-
plats 2015 i konkurrens 
med tunga aktörer som 

Kiviks äppelmarknad och 
Malmö Gardenshow, säger 
hon.

I år anslår kommunen 
115 000 kronor till Tho-
manders jul, alltså mindre 
än hälften av vad förening-
en fick förra året.  En an-
ledning är att Lunds kom-
mun i år satsar på Vinter-
lund, ett nytt samverkans-
projekt mellan kommunen, 
handlarna och kultur- och 
föreningslivet i Lund och 
som har  Sommarlund som 
förebild.

Budgeten för  årets Tho-
manders jul  ligger nu på 
knappt 300 000 kronor. 
Det inkluderar andra bi-
drag, inte minst Sparbanks-
stiftelsens som stöttat Tho-
manders jul med 100 000 
kronor varje år sedan star-
ten.

Stéfanie Feldmann Olofs-
son vill inte säga om hon är 
besviken över de krympan-
de kommunbidragen. Men 
hon önskar att Lunds kom-
mun hade förvaltat Tho-
manders jul på ett bättre 
sätt.

Hon ifrågasätter också 
att Lunds kommun har till-
satt en tjänst som webb-
redaktör för att marknads-
föra Vinterlund.

– Är det rätt att använ-
da skattemedel till det när 
vi, som vanliga Lundabor, 
lyckats stärka Lunds mark-
nadsföring på egen hand? 
undrar hon.

Thomanders jul  slår nu in 
på nya vägar. Föreningen 
skrotas och i stället bildas 
ett sällskap som ska bidra 
med ”akademisk kunskap, 
lundahumor, glädje och 
 gemenskap”.

– Vi har hittat något som 
går hem och vi har ett stort 
förtroende att förvalta. 
Vi drömmer om att sällska-
pet ska kunna bidra med 
högläsning för äldre Lun-
dabor ur boken om Tho-
manders jul, om påskäggs-
letande i Lundagård med 
en påskhare i frack och hög 
hatt. Vi hoppas på att delta 
vid andra offentliga arran-
gemang med historisk prä-
gel i Lund.

Hur det blir med Tho-

manders jul i fortsättning-
en avgörs efter årsskiftet.

– Då ska vi summera de 
fem åren och diskutera hur 
vi ser på framtiden.

Anders Almgren (DS),  
kommunstyrelsen ord-
förande tycker att det är 
tråkigt om Vinterlund upp-
levs som ett hot.

– Vinterlund är den störs-
ta samlade satsning som 
vi gjort kopplat till vintern. 
Vår absoluta uppfattning 
är att Thomanders jul ska 
vara kvar som en grundbult 
i Vinterlund.

Innebär det att Thoman-
ders jul trots allt kan räkna 
med ett högre bidrag av 
kommunen?

– Jag kan inte de eko-
nomiska detaljerna, men 
Thomanders jul ska vi ha 
kvar. Jag hoppas och tror 
att vi kan skapa förutsätt-
ningar, säger han.

TEXT: GÖREL 
SVAHN
gorel.svahn 
@sydsvenskan.se

Sänkta bidrag gör framtid 
osäker för Thomanders jul

Stéfanie Feldmann Olofs
son, en av initiativtagarna till 
Thomanders jul.
 FOTO: SANDRA HENNINGSSON

FAKTA

Thomanders jul i år
■ Årets upplaga av Thomanders 
jul hålls den 26 och 27 novem-
ber, under första advent. Stéfa-
nie Feldmann Olofsson utlovar 
opera i världsklass.

– Operaverkstan kommer 
att ge operaföreställningar på 
Grand Hotel och i gatumiljö 
med sångare som Bengt Krantz, 
ordförande i Jussi Björlingsäll-
skapet, säger hon.
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■ Sedan i mån-
dags är mötes-
platsen Gnistan 
i Augustenborg, 
Malmö inte längre 
kvällsöppen. Tidi-
gare besökare är 
mycket kritiska till 
kommunens beslut 
att dra ner på verk-
samheten. 

REDAKTÖR

TERESA LINDSTEDT
asikter@sydsvenskan.se

Hej!

SÅ HÄR FUNKAR DET

■ Skriv max 3 000 tecken 
inklusive blanksteg, gärna be-
tydligt kortare. Vi förbehåller 
oss rätten att korta och redigera 
texter.
■ Underteckna med hela ditt 
namn och gärna med bostads-
ort. Signatur får bara förekom-
ma om särskilda skäl föreligger, 
namn och kontaktuppgifter 
ska även i dessa fall bifogas till 
redaktionen.

SKRIVTIPS

■ Belys något du brinner för, var 
gärna personlig. Ha ett tydligt 
budskap.
■ Börja med det intressantaste. 
Skriv så att både en 20-åring 
och en 80-åring förstår.
■ Argumentera för din sak, 
bemöt eventuella motståndares 
bästa argument. Styrk argu-
menten med fakta.
■ Undvik ”vi”, ”man” och att 
skriva i passiv. Var konkret, ge 
gärna exempel.

GNISTAN · DEBATT MALMÖ

V i är fyra unga vuxna som 
träffades på Augusten-
borgs mötesplats Gnistan 
i slutet av 90-talet. Idag 

är vi läkare, konstnärer och akade-
miker. För oss var Gnistan en plats 
där vi blev sedda och inkluderade, en 
plats där vi fick träffa vuxna och barn 
från livets alla hörn; nyanlända, ny-
utbildade, trasiga, till synes hela. Där 
blev vi motiverade och utmanade. 
Vi återvänder fortfarande till Gnistan 
för gemenskapen och utbytet av idéer. 

Idag är vi både besvikna och för-
bannade. Besvikna på Malmö stad 
och den totalitära beslutsfattningen 
– vart tog det demokratiska medbe-
stämmandet vägen? Vi är förbanna-
de för att det återigen är barnen som 
får lida. Vi är förbannade för att Au-
gustenborg kanske förlorar sin gnista.

Malmöpolitikerna skrev 2015 en dys-
ter prognos. Ett underskott innebar 
att kultursektorn och vården av unga 
och gamla skulle minska när budge-
ten inför detta året planerades. På vis-
sa håll har beslut redan verkställts, 
bland annat på mötesplatsen Gnis-
tan. Där har verksamheten minime-
rats med motiveringen att ”i stads-
områdesförvaltning Söders uppdrag 
ingår inte barnomsorg. Malmö stad 
erbjuder andra alternativ för föräld-
rar som behöver tillsyn av sina barn 
i samband med studier eller arbete”. 

Gnistan speglar ett interaktivt mik-
rokosmos av Malmö. Över hundra in-
skrivna barn från nio olika nationali-
teter, många vuxna stammisar och en 
växande andel nyanlända migranter 
sammanlänkas på Gnistan som en gi-
ven plats i Augustenborgs sociala nät-
verk. Det är ett ställe utan dess like 

i Sverige. Trots det har verksamheten 
alltid levt (och dessutom frodats) på 
minimum.

Nedskärningen bottnar i en by-
råkratisk definitionsfråga, en efter-
handskonstruktion. Områdesförvalt-
ningarna ansvarar för områdesut-
veckling, individ- och familjeomsorg 
och vård och omsorg. Gnistan är en 
mötesplats och faller under den första 
kategorin. Lämpligt, då Gnistan arbe-
tar med social hållbarhet både lokalt 
och regionalt. För att inte tala om allt 
som Gnistan bistår lokalområdet med 
i form av mellanhand till Försäkrings-
kassan, polisen, Arbetsförmedlingen, 
skolor och andra instanser. 

Ändå framhåller  en utredning gjord 
av stadsområdesförvaltningen Söder 
gång på gång att Gnistan är ett fritids-
hem som bedriver barnomsorg, utan-
för ramen för mötesplatsers lagstad-
gade arbete. Men det finns inga lagar 
om mötesplatser och riktlinjerna är 
diffusa. Det finns ännu inga bestäm-
melser om öppettider. Frågan är var-
för en utredning som skulle handla 
om arbetsmiljö istället blev en inven-
tering av barnåldrar och antal.

Att personer väljer att gå till Gnis-
tan pekar på att Gnistan är en mötes-
plats som svarar till områdets behov. 
Dessa behov är inte ”renodlade”, utan 
komplicerade i sin variation. En fem-
tedel av Gnistans föräldrar är ensam-
stående, en annan femtedel nyanlän-
da. Utredningen nämner att valet av 
mötesplatsen möjligtvis kan vara en 
klassfråga – priserna för fritidshem 
gör inte dem till självklara alterna-
tiv. Dessutom jobbar många föräld-
rar i skift eller kvällar. 

Utredningen pratar om att barn 

som egentligen borde gå till fritids 
istället kommer till Gnistan, men 
nöjer sig med att skrapa på ytan. Kan 
det vara så att Gnistans barn och för-
äldrar inte upplever skolan som sär-
skilt inkluderande? Det är tydligt för 
Gnistans barn och föräldrar att mö-
tesplatsen inte handlar om barnom-
sorg, utan om inkludering och social 
hållbarhet.

Vad vinner man på att reducera en 
verksamhet som redan nu bara kostar 
sin personal på en och en halv tjänst? 
Tjänstemän borde istället fråga sig 
vad en nedskärning av Gnistan kom-
mer att kosta. Föräldrar som förlorar 
tid från arbetssökande, studier och 
hjälp med byråkratisk hantering lå-
ses i arbetslöshet. 

Alla föräldrar vet  var det finns lang-
are, vilka hörn man ska undvika. Det 
finns få fria vägar kvar. Var ska bar-
nen vara? Nedskärningarna bidrar till 
en reproducerande cirkel av exklude-
ring från samhället med risk för ut-
anförskap och att barnen på olika sätt 
hamnar i risk zonen för kriminalitet 
och gängbildning. Nationalekonomer 
har räknat ut att den reella samhälls-
kostnaden för barn i utanförskap är 
minst 10–15 miljoner kronor per per-
son. Jämför detta med kostnaden för 
Gnistan på 1,2 miljoner per år.

Vi önskar att Gnistan fortsätter att 
finnas som den var, att kapacitet och 
kompetens möter behov, efterfrågan 
och krav. Och om man får drömma, 
hade vi önskat att Gnistan flyttar till 
en lokal på markplan. Gnistans barn 
förtjänar inte att gömmas i en källare. 

Enes Musa, Violeta Tafilaj, Erik  
Brancozzi och George Alajehji

Pedagogen Safija Imsirovic har drivit Gnistan sedan starten 1997 och förstår inte varför kommunen efter att tidigare ha visat så stor uppskattning nu drar ner 
på verksamheten.

Vår mötesplats Gnistan behövs i ett 
område med langare och utsatthet

SKRIBENTERNA

■ Enes Musa, Violeta Tafilaj, 
Erik Brancozzi och George Ala-
jehji träffades på Gnistan för 15 
år sedan.
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Vad tycker du? 
Mejla din åsikt till 
asikter@sydsvenskan.se

Redaktör: Teresa Lindstedt
E-post: asikter@sydsvenskan.se Telefon: 040-28 12 72

Postadress: Åsikter, Sydsvenskan, 205 05 MalmöÅSIKTER 
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I ZLATANS FOTSPÅR
SPORT 

Zlatans pojk- 
rum öppnas 
för barnen
Dörren till Zlatan Ibrahimovics barndomshem står 
 öppen.  Barnen på Törnrosen i Rosengård får möjlighet att 
se hur stjärnan hade det när han bodde på deras gård.

– Zlatan har också varit fattig, konstaterar 10-årige 
 Mihailo Pavlovic.

ROSENGÅRD
■ – Vad gör ni i Zlatans lä-
genhet?

Det är en man i 25-årsål-
dern som står i dörren till 
lägenheten på femte vå-
ningen och undrar. Han bor 
själv en våning upp och sä-
ger att han minns väl när 
Zlatan bodde här, men att 
han själv var för ung för att 
umgås med honom.

I lägenheten på femte 
 våningen på Cronmans väg 
5A bodde Sveriges största 
fotbollsstjärna när han var 
tonåring. Trerummaren, 
som han delade med sin 
mamma och sina syskon, 
är idag en evakueringslä-
genhet men fungerar ock-
så som ett kansli för den 
i höst nystartade Lördags-
cupen som spelas på Zlatan 
Court nere på gården. 

En onsdag i månaden 
står dörren till lägenheten 
öppen för barnen på går-
darna i området. Då kan de 

titta upp, gå husesyn och 
anmäla sig till helgens fot-
bollscup. 

Möjligheten att göra  nå-
got med lägenheten upp-
stod när den för lite mer 
än ett år sedan stod tom. 
B ostadsbolaget MKB vill 
skapa något kring sin tidi-
gare hyresgäst, men där 
gårdens barn fanns i fo-
kus. Det blev en återkom-
mande spontanfotbolls-
turnering där kansliet tog 
plats i lägen heten. Barnen 
ges utrymme att hänga där 
några timmar varje månad . 
 Lägenhetens möblering 
försöker dessutom flör-
ta med hur det såg ut när 
storstjärnan bodde där som 
tonåring.

– Var det här han sov? Åt 
han frukost här? Var spela-
de han Fifa? Det är oftast 
de frågorna som de ställer 
när de kommer för att se 
hur han bodde, säger Shqi-

Chaima El Marraki, Hassan Ahmed och Dounia Lamrini i en av matcherna som spelades i går på Zlatan Court.
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W Fortsättning på  
nästa uppslag.

pron Rexha som är husvärd 
i området och engagerad 
i Lördagscupen.

Vissa barn dyker upp på 
anmälningen och försvin-
ner sedan snabbt, medan 
andra utforskar Zlatanlä-
genheten grundligt.

Doha Shami och  hennes 
vänner gillar turneringen, 
men tycker också att det 
är spännande att kika runt 
och se hur storstjärnan en 
gång bodde.

Toalettdörren åker dock 
igen snabbt.

– Fy fan, det stinker, ut-
brister hon.

I pojkrummet testar hon 
på sängen under Ronaldo-
porträttet. 

Hon berättar att hon är 
imponerad av hans karriär, 
drar några historier som hon 
hört om honom på gården 
och förklarar stolt att hennes 
lärare även hade Zlatan som 
elev en gång i tiden. 

– Han var busig, men 
min lärare har också berät-
tat att han var snäll mot tje-
jerna.

Nyfikna föräldrar  dyker nu-
mera allt oftare upp i säll-
skap med barnen när de ska 
anmäla sig till helgens tur-
nering. Kanske för att själv 
få se sig om i lägenheten.

– Vi har också fått flera 
samtal från föräldrar som 
har frågat om deras barn 
verkligen har varit uppe 
i Zlatans lägenhet, berät-
tar Nurgül Iljas Eminov-
ska, chef för MKB:s sociala 
projekt. 

Från pojkrummet leder  
en dörr ut till balkong-
en där Zlatans mamma 
ofta stod och ropade  efter 
 honom när maten stod 
klar. Från balkongen på 
femtevåningen är utsikten 
fin över planen där Zlatan 
lirade sina flesta matcher 
som tonåring. 

FAKTA

Lördagscupen
■ Lördagscupen är ett fotbolls-
projekt i området Törnrosen 
i Rosengård som arrangeras 
av bostadsbolaget MKB och 
FC   Rosengård. Turneringen 
i spontanfotboll hålls en gång 
i månaden på Zlatan Court och 
är öppen för de mellan 8 och  
11 år som bor i området.
■ Anmälningar till cupen sker 
i Zlatans barndomslägenhet på 
Cronmans väg 5A på onsdagen 
den veckan som cupen spelas.
■ Turneringen spelas med 
3–4-mannalag och har öppet 
för åtta lag vid varje tillfälle. 
Både pojkar och flickor spelar 
mot varandra i turneringen.

Chaima El Marraki, Hassan Ahmed och Dounia Lamrini i en av matcherna som spelades i går på Zlatan Court.

Vardagsrummet är det som är mest möblerat och ska ge ett intryck av hur det såg ut när 
 fotbollstjärnan bodde där.

Mihailo Pavlovic sträcker ut sig i sängen på Zlatans rum framför kompisarna och lagkamrater-
na Nasrudin Dhidlawe, Kamal Zaidovic och Ardnor Haidini.

Vid ingången till hans 
court står hans egna ord 
tryckt på en plakett: ”Här 
finns mitt hjärta. Här finns 
min historia. Här finns mitt 
spel. Ta det vidare”. 

– Att bygga på den här 
lägenheten blir att byg-
ga på en stor, stor kändis, 
men också på en lokal stolt-
het. Det blir lokalhistoria 
i minia tyrformat. Zlatan 
har bott i de här trapporna 
och det finns stora spår av 
honom genom den fina pla-
nen nere på gården, men 
också i folks medvetande 
för det bor kvar folk här 
 sedan den tiden. Här finns 
folk som kände honom och 
tog hand om honom. Men 
de som är med på cupen 
nu var inte med då och på 
så sätt blir det lite lokalhis-
toriskt arbetet också, säger 
Daniel Möller, projektleda-
re för MKB:s sociala pro-
jekt, som dock inte vill un-
derskatta vikten av att um-

gås och lära känna varand-
ra med nya möten.

Fotbollsprojektet drivs 
tillsammans av MKB och 
FC Rosengård och är bara 
ett av flera sociala projekt 
som finns i området. 

Läxhjälp och ett konst-
projekt med Östra Grevie 
folkhögskola är andra en-
gagemang som de gjort för 
att skapa trygghet i områ-
det.

Nästan trettio barn spe-
lar Lördagscupen den här 
 eftermiddagen. Pojkar och 
flickor. Yngre och äldre 
barn. Den bistra oktober-
väderleken berör ingen av 
spelarna.

– Det roligaste som finns 
är att spela matcher med 
vårt riktiga lag. Men får 
man välja mellan att sitta 
hemma och spela Fifa el-
ler spela så här så är det 
här roligast, tycker 10-åri-
ge  Kamal Zaidovic som är 

med och spelar i Lördags-
cupen för andra gången.

Han och hans tre lag-
kamrater har varit på be-
sök i Zlatanlägenheten ett 
par gånger.

Mihailo Pavlovic konsta-
terar att kompisen Nasridin 
Dhidlawe bor i en identisk 
lägenhet.

– Zlatan har också va-
rit fattig, men nu bor han 
i lyx. Han har spelat i näs-
tan alla de bästa klubbarna 
och det är det som vi också 
vill göra.

Daniel Möller har varit dri-
vande i lägenhetsmöble-
ringen där MKB försökt 
hitta en bild av hur det såg 
ut när Zlatan bodde där. De 
flesta detaljerna har snap-
pats upp från filmscener 
i filmen ”Blådårar 2 – vägen  
tillbaka”.

Här bodde Zlatan Ibrahimovic

Lampan på soffbordet ska 
påminna mycket om en som 
skymtar förbi i scenerna i fil-
men ”Blådårar 2”.
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I ZLATANS FOTSPÅR
SPORT 

Projektet 
skulle  
hållas 
hemligt
■ MKB:s och FC Rosen-
gårds fotbollsturnering på 
Zlatan court skulle vara 
hemlig. Budskapet skulle 
spridas från mun till mun.

– Vi vill att det här skulle 
vara genuint. Det här är för 
barnen, byggt från grun-
den, säger MKB:s fastig-
hetschef Mats O Nilsson.

Zlatans gamla lägen-
het på Cronmans väg står 
i centrum i fotbollsturne-
ringen som spelas på Törn-
rosen. Den gamla lägenhe-
ten är ett dragplåster. Men 
trots ett gigantiskt intresse 
kring allt som Zlatan gör 
och allt som han gjort val-
de MKB att inte marknads-
föra turneringen. 

Inte utanför  gården.
– Vi valde att inte an-

vända våra vanliga kana-
ler utan ville vara lite ”un-
derground”. Vi pratar om 
en gård och barnen på den 
gården, säger Nurgül Iljas 
Eminovska som är chef för 
MKB:s sociala projekt.

– Vi ville träffa rätt i sjä-
len – och det har vi uppen-
barligen gjort. 

Många av barnen som spe-
lar cuperna är redan med-
lemmar i fotbollslaget FC 
Rosengård, men MKB och 
klubben ville att fler skulle 
hitta till föreningslivet.

– Målet med cupen är 
också att barnen ska ak-
tivera sig själva. De ska ta 
ansvar. Skapa ditt eget lag, 
anmäl och var med och spe-
la. Det är så det också fun-
gerar i föreningslivet, säger 
Nurgül Iljas Eminovska.

Den tredje cupen  spelades 
i går. Hur många fler cuper 
det blir är inte avgjort. Det 
finns ingen bortre gräns. 

– Det handlar om resur-
ser, men vi vill ju att så 
många som möjligt ska spe-
la. Vi vill att barnen ska ha 
en meningsfull fritid.

– Vi har sett barn som an-
mält sitt lag som har börjat 
träna inför cupen. De ser 
fram mot den. 

NIKLAS WIHLBORG

Från balkongen i Zlatans gamla lägenhet får man en vy över stora delar av gården och Zlatan Court.

W Fortsättning från före
gående sida.

Vardagsrummet är mest 
möblerat. Stilen flörtar 
med hur det såg ut på andra 
 sidan millennieskiftet, men 
är egentligen inte identisk 
på många punkter.

Ett antal renoveringar 
har gjorts sedan familjen 
Ibrahimovic flyttade ut för 
snart 15 år sedan. Kök, golv 
och väggar har fixats, men 
MKB vill inte se det som 
sitt uppdrag att återställa 
det som det var utan mer 
ge en känsla av hur Sveri-

ges främste idrottsstjärna 
en gång bodde.

– Lägenheten är ett verk 
i vardande och en del saker 
är på gång. Vi har till exem-
pel flera passande tavlor 
som vi vill sätta upp, säger 
Daniel Möller, men tilläg-
ger samtidigt att han inte 
vet hur länge lägenheten 
kan hänga med i projektet 
eftersom det är en evakue-
ringslägenhet.

På 90-talet var det en en-
kel, sliten grusplan mitt på 
gården. I dag är den ersatt 
med Zlatan Court. Den här 

lördagen var det exakt nio 
år sedan den invigdes av 
huvudpersonen själv. 

Med sin court har han 
satt en stämpel på gården 
som sin. Enligt MKB är den 
en av de populäraste i om-
rådet och har en stark drag-
ningskraft.

Niclas Öberg, med förflu-
tet i bland annat FC Rosen-
gård och LB07, står den här 
eftermiddagen vid staketet 
och tittar med sin son.

– Jag åker ofta till Ro-
sengård när mina barn vill 
spela fotboll för här är det 
alltid fullt med barn ute 

som spelar fotboll på går-
darna precis som på min 
tid,  säger han och berättar 
att han just den här dagen 
hade lovat att visa sin yngs-
te son Mateo var Zlatan 
bodde för sonens mamma 
är uppväxt i granntrappan.

För ett år sedan fanns 
tankar på att MKB och 
 Moderna Museet skulle 
göra  något ihop i lägenhe-
ten. Båda parterna såg en 
intressant möjlighet att 
bryta ny mark, men allt föll 
på att huvudpersonen inte 
var intresserad av att ska-

”Här är det alltid fullt      med barn”

Plaketten vid Zlatan Courts 
ena ingång.

”Lägenheten  
är ett verk  
i  vardande och 
en del saker är 
på gång. Vi har 
till exempel 
flera passande 
 tavlor som vi 
vill sätta upp.”
Danile Möller, projektledare  
för MKB:s sociala projekt.
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P lötsligt går vi verkligen bok-
stavligt talat i Zlatans fot-
spår. In i porten, upp med 
hissen och in i lägenheten.

In kommer kidsen som bor på går-
den i dag, för att anmäla sig till MKB:s 
anspråkslösa gårdsturnering. De tar 
samtidigt till sig ett stycke kulturhis-
toria som präglar deras uppväxt, de-
ras liv i staden Malmö, deras förhål-
lande till fotbollen – och Malmö FF.

Precis samtidigt – faktiskt – vand-
rar MFF-spelarna som är hemma och 
staben runt på Moderna museets ut-
ställning om klubbens historia – och 
tittar bland annat på spanjoren Alber-
to Ramirez porträtt av Zlatan.

För allt hör förstås ihop på något 
sätt. Eric Persson – MFF:s legenda-
riske hövding – ler säkert i sin ljusblå 
himmel, både åt Malmöpågen av vår 
tid och hans historia och det faktum 
att MFF-spelare går på museum igen. 
Det var nog ett tag sedan, det kan ha 
varit sedan Erics tid de gått i samlad 
tropp.

John Peter Nilsson – chefen på Mo-
derna museet – är MFF-supporter 
och trogen gäst på stadion och han 
har någonstans en dröm att inkorpo-
rera lägenheten med sin verksamhet. 
Så klart är det svårt att ha någon typ 
av museum präglat av en världskän-
dis i en alldeles vanlig trappuppgång 
i kvarteret Törnrosen.

Det var 1 200 lägenheter från bör-
jan, de byggdes 1962–65 och bildade 
den första hörnstenen i Rosengård. 
Och det är klart att man påverkas av 
att gå in i lägenheten, där vi egentli-
gen inte vet hur mycket och hur länge 
Zlatan bodde.

Allt är välkänt, men blir så påtagligt 
och konkret. Renoverat, men ändå sli-
tet. Återskapad nutidshistoria och nu-
tida verklighet.

Jag hoppas man hittar ett smakfullt 
sätt att ta tillvara denna lägenhet och 
på något sätt låta den minna om his-
toria, men också drömmar, förhopp-
ningar och framtidstro.

Kultur kan låta högtravande, men 
det är ju det som barnen tar del av på 
sitt eget vis här. Kan inte låta bli att 
tänka på Zlatan Ibrahimovics bok, 
som också den blev en kulturöppna-
re på ett annorlunda sätt. Som locka-
de till läsning för många som annars 
sällan öppnat en bok.

MFF-utställningen på Moderna mu-
seet hänger verkligen ihop med allt 
det här. MFF är en kulturyttring i den 
här staden, bevisat och inte minst för-
stärkt av alla de personligheter som 
öppet visar sina känslor både privat 
och utifrån sina plattformar.

På Moderna museet hänger Ger-
hard Nordströms klassiska porträtt 
av MFF:s oslagbara lag 1949–50, men 
också ett nytt verk med tre delar: Zla-
tan, ungdomsfotbollen, klubbmärket.

Nutida Malmöförfattarna Fredrik 
Ekelund, Torbjörn Flygt och Jacques 

Werup sätter ord på sina tankar, men 
inte bara i yrket. Werup står vid sta-
ketet, Flykt är aktiv på sociala medi-
er, Ekelund fortfarande på planen och 
diskuterar gärna MFF när vi möts i af-
fären. Björn Ranelid – ja, han är Björn 
Ranelid.

Nisse Hellberg, Frans, Timbuktu 
och Måns Zelmerlöw är tillsammans 
med enda kvinnan jag kan komma på, 
Åsa Jinder, MFF- och Zlatanrepresen-
tanter i musiken.

På läktarna skapar supportrarna 
sin egen kultur med malmöitiskt träf-
fande sånger och tifon som får en att 
häpna – ett av det mest klassiska: Zla-
tan och hans drömbil.

I våras kom Magnus och Fredrik 
Gerttens film ”Den unge Zlatan” och 
i sommar har Fredrik ordnat cykeltur 
i hjältens hjulspår. Och ingen glöm-
mer väl de båda Blådårar-filmerna.

Kommer ni förresten ihåg tv-serien 
som just hette ”I Zlatans fotspår”, där 
man följde nio talanger och vinnaren 
– Tibor Cica – fick träffa Zlatan. I dag 
spelar Tibor i Österlens FF, en annan 
av dem heter Erik Pärsson och spelar 
i Bois, en tredje Saman Ghoddoos och 
är allsvensk stjärna i Östersund. Någ-
ra har försvunnit helt från radarn – så 
är ju idrotten.

Nu är det lördagen den åttonde ok-
tober och det är faktiskt på dagen nio 
år sedan Zlatan Court invigdes av ho-
nom själv. På planen lirar åtta lag med 
stor entusiasm i MKB:s turnering.

Själv står jag nu bredvid Zlatans 
fotspår och ler. Hans autograf och 
avtryck av båda de magiska fötterna 
finns nämligen i marken precis bred-
vid ingången.

Fotboll, kultur, historia – Zlatan, 
Malmö och MFF. Visst hänger allt 
ihop. 

Fotboll, kultur, 
historia – allt 
hänger ihop

KRÖNIKA

MAX WIMAN
max.wiman@sydsvenskan.se

”MFF är en kultur
yttring i den här 
 staden, bevisat och 
inte minst förstärkt 
av alla de personlig
heter som öppet visar  
sina känslor både 
 privat och utifrån 
sina plattformar.”

pa ”Zlatanmuseet” i lägen-
heten på Rosengård.

Cupen och projektet bär 
heller inte Zlatans namn ef-
tersom huvudpersonen inte 
har engagerat sig i det. Han 
har kontaktats, men också 
deklarerat att det inte är ett 
projekt för hans profil.

Lördagscupen är  förhopp-
ningsvis bara i början av 
en lång resa. MKB och FC 
 Rosengård upplever en 
 positiv utveckling för båda 
parterna. Om ett år fyl-
ler dessutom Zlatan Court  
10 år och det ser de som en 

anledning att hålla cupen 
levande. 

Det finns också  ett besök 
som skulle vara den mest 
maxade jubileumspresen-
ten.

– Man vet aldrig när 
det gäller honom. Zlatan 
är  Zlatan, säger Shqipron 
Rexha.

TEXT: NIKLAS 
WIHLBORG
niklas.wihlborg 
@sydsvenskan.se

FOTO: PETER 
FRENNESSON
peter.frennesson 
@sydsvenskan.se

”Här är det alltid fullt      med barn”

”Man vet aldrig 
när det gäller 
honom. Zlatan 
är  Zlatan.”
Shqipron Rexha,  
husvärd i området.
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FORMEL 1

Rosberg startar  
först i Japan
■ Nico Rosberg var snabbast i kvalet 
på Suzukabanan och kommer pre-
cis som i fjol att starta Japans grand 
prix i pole position. Stallkamraten 
och  regerande världsmästaren Lewis 
 Hamilton, som vann loppet förra året, 
var näst snabbast.

Ferraris Kimi Räikkönen hade den 
tredje bästa tiden i kvalet.

För Saubers Marcus Ericsson gick 
det ungefär som vanligt. Svensken 
tillhörde de långsammaste förarna 
och körde i mål med den nittonde 
snabbaste tiden i kvalet. TT

GOLF

Drömrunda av  
Hatton på St Andrews
■ Tyrrell Hatton leder Europatourtäv-
lingen Dunhill Links inför slutrundan 

efter ha gått på 62 slag, tio under 
par, på St Andrews och är där-
med sammanlagt på sjutton 
slag under par. Engelsman-
nen leder med tre slags mar-

ginal ner till tvåan Ross Fisher.
Joakim Lagergren lig-
ger trea, fyra slag från 
ledningen, efter en 
69-runda medan 
Alex Norén ligger 
tolva. TT

DOPNING

IOK vill ge Wada  
och Cas större makt
■ Internationella olympiska kommit-
tén IOK vill flytta antidopningsarbe-
tet inom världsidrotten från special-
förbunden. Organisationen föreslår 
att en ny oberoende dopningstes-
tenhet inrättas inom ramen för anti-
dopningsbyrån Wada och att idrot-
tens skiljedomstol Cas dömer 
i samtliga dopningsfall från 
start.

För närvarande genomförs 
dopningstester av nationella 
antidopningsorganisationer eller 
internationella förbund, vilka även 

HANDBOLL

Svensk seger  
i EM-uppladdning
■ Sverige vann fyrnationsturneringen 
i Polen via finalseger mot värdnatio-
nen, 31–27 (20–14).

När ordinarie vänstersexan 
Loui Sand vilade klev ersättaren Oli-
via Mellegård in och satte sju bollar 
i sin andra landskamp.

”Olivia gör en fantastisk första halv-
lek. Hon har verkligen presterat och 
har gjort det respektlöst”, säger för-
bundskaptenen Henrik Signell i ett 
pressmeddelande.

Turneringen var första steget på 
vägen  mot hemma-EM i december. TT

ISHOCKEY · SHL

ÖREBRO –REDHAWKS

Ishockey, SHL

5–4
(3–1, 2–1, 0–2)

18  Skott 37
89,19 % Räddningar 72,22 %
31  Utvisningsminuter 4
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Redhawks
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HV71 HV71
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Skellefteå Skellefteå

Luleå Luleå
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Tyrrel Hatton.

TOPP TRE ·REDHAWKS

3 Andreas Thuresson. Oer-
hört konsekvent i allt. Hårt 

jobb och mål.

2 Rhett Rakhshani. 
Gjorde sina två första mål 

i Malmö tröjan.

1 André Benoit. Visade igen 
att han är en klassback.

■ Redhawkstoppen  
efter åtta omgångar:
Oscar Alsenfelt:  10
André Benoit:  7
Ilari Filppula:  5
Frederik Storm:  5 
 

■ Sviten sprack för Malmö Redhawks 
och nyckelspelaren Konstantin Komarek 
skadades, men lite av prestationspres-
sen försvann.

Ungefär de tankegångarna var tränaren 
Peter Andersson inne på.

– Många av spelarna är 
inte vana vid en situation 
där vi leder en serie. Det 
chockade oss lite, sa Peter 
Andersson och fortsatte:

– Vi har fått beröm, vil-
ket killarna har varit värda, 
och många ryggdunkning-
ar. Sånt är svårt att han-
tera. Men nu tror jag att 
vi har fått upp tåget på spå-
ret igen.

En smula känslosamt var 
det säkert för Peter Anders-
son att vara tillbaka i hem-
staden Örebro. Han förde 
klubben från en undan-
skymd plats i division 1 till 
SHL, men lämnade för Lu-
gano när avancemanget var 
ett faktum 2013.

Inledningsvis gick det 
tungt för Peter Anderssons 
Redhawks i Närke.

– Vi lämnade bort ett för 
stort handikapp, det är ing-
en hemlighet, sa Peter An-
dersson.

Efter fjorton minuter  ledde 
Örebro med 3–0. Någon mi-
nut senare bytte Redhawks 
målvakt. Ut med Cristopher 
Nihlstorp och in med  Oscar 
Alsenfelt, men försvarsblöd-
ningen fortsatte.

Örebro gick upp till 5–1 
– innan Redhawks svara-
de för en långspurt med 
tre raka mål. Amerikanske 
forwarden Rhett Rakhsha-
ni kom med i målprotokol-
let för första gången för sin 
nya arbetsgivare – dessut-
om två gånger.

Örebro höll dock undan 
och vann med 5–4.

– Vi gjorde ett gott för-
sök och var på vippen att 
få in en till. Vi håller huvu-
det högt ändå, sa Peter An-
dersson.

Örebromatchen  var ett be-
vis för att skottstatistiken 
ibland inte har något med 
resultatet att göra. Red-
hawks vann nämligen den 
avdelningen med 37–18.

– Matchen var ett fall 
framåt. Vi jobbade hårda-
re. Var mer aktiva och spe-
lade mer den hockeyn vi vill 
spela, sa Peter Andersson.

Inte nog med att seger-
sviten tog halt vid sju raka, 

Redhawks drabbades ock-
så av ett skadeavbräck. Cen-
tern Konstantin Komarek 
tvingades kliva av kampen 
efter en period. Detta sedan 
han hade råkat ut för en 
bentackling, som gav Öre-
bros Johan Motin match-
straff.

En tänkbar lårkaka?
– Det kan vara värre än 

så. Han kan vara borta ett 
tag, sa Peter Andersson.

Bortamatcherna  fortsätter 
för Redhawks. 

Linköping, Luleå, Brynäs 
och Frölunda väntar alla på 
Malmölaget.

– Att det är just borta-
matcher ser jag inga hinder 

med. Vi är på rätt väg igen, 
sa Peter Andersson.

Först den 27 oktober 
är det hemmamatch igen  
– mot Växjö.

Då kan det vara  skönt att 
ha 20 poäng av 24 möjliga 
i bagaget.

– Det hade vi naturligtvis 
inte räknat med, sa Peter 
Andersson.

Sviten gick upp i rök, 
men ändå troligen skönt att 
slippa allt snack om seger-
rader för Malmö Redhawks. 
Det finns ett hockey liv även 
efter en svit som bröts.

KENT JÖNSSON
kent.jonsson@sydsvenskan.se

Målvaktsbyte och sviten bruten
Örebros Petr Zamorsky satte 1–0 bakom Cristopher Nihlstorp efter drygt nio minuter. Hemmalaget gjorde ytterligare två mål i den första perioden innan Mal-
mö Redhawks prickade in sitt första.
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TENNIS

Dubbla dubbelsegrar 
för Fair Play i Uppsala
■ Malmöklubben Fair Play fortsättar 
att dominera på hemmaplan. I helgen 
blev det dubbla dubbelsegrar. På herr-
sidan vann Daniel Windahl och Pablo 
Figueroa dubbel-SM i tennis, som i går 
avgjordes i Uppsala. Malmöparet bese-
grade hemmaparet Daniel Berta och 
Nicklas Szymanski i finalen med 6–3, 
6–3. Segrarna gick genom mästerska-
pet utan att tappa ett set.

På damsidan blev Emma Ek mäs-
tare tillsammans med Jönköpingspe-
laren Adna Sofradzija. Även de gick 
genom turneringen utan setförlust.

FOTBOLL

Sneijder ser ut att  
missa toppmötet ...
■ I morgon möts favoriterna i Sveri-
ges VM-kvalgrupp när Nederländer-
na tar emot Frankrike. Men de orang-
ea ser ut att få klara sig utan lagkapte-
nen Wesley Sneijder efter att han fått 
en skada i baksidan av låret mot Vit-
ryssland i fredags.

– Jag tror att chanserna att Sneij-
der spelar med oss på måndag är 
väldigt små. Tiden att läka är väl-
digt kort, säger förbundskaptenen 

Danny Blind.
21-årige Tonny Vilhena har kallats 

upp som reserv för Sneijder. TT

FOTBOLL

Kristianstad mot nytt 
allsvenskt kontrakt
■ I Skånederbyt mot Vittsjö inför årets 
största publik på Vilans IP, 843 åskå-
dare, fick Kristianstad klart fastare 
mark under dobbarna. Hemmalaget 
hamnade i underläge när Emmi Ala-
nen gjorde 1–0 för Vittsjö i den 28:e 
minuten men kom tillbaka. I den 35:e 
minuten nickade Therese Ivarsson in 
Alice Nilssons hörna till 1–1.

Kristianstad har nu tre poäng 
och överlägsen målskillnad till-
godo på  Mallbacken och Umeå 
med tre omgångar kvar (Umeå 
har fyra matcher kvar). TT

FOTBOLL

... och Portugal får 
klara sig utan Nani
■ Portugals Nani, till vardags i Valen-
cia, missar VM-kvalmatchen mot Fär-
öarna i morgon på grund av en mus-
kelbristning, meddelar det portugi-
siska fotbollsförbundet. 29-åringen, 
som spelade en viktig roll i EM-suc-
cén i somras, missade även Portugals 
storseger mot Andorra (6–0) i fre-
dags.

Färöarna ligger före Portugal 
i grupp B efter kryss mot Ungern och 
seger mot Lettland. Nanis Portugal 
förlorade den första matchen mot 
Schweiz och ligger trea. TT

ISHOCKEY · SHL

Wesley Sneijeder.

FOTBOLL · VM-KVAL

Ö rebro var på väg att läsa lusen av Malmö Red-
hawks och ledde med 5–1. Redhawks visade 
emellertid moral och gjorde tre raka mål och 
var någon turstuds från en kvittering.

Men 5–4 till närkingarna innebar att Redhawks seger-
svit stannade vid sju vinster. 

Ingen kan klaga på Redhawkscoachen Peter Anders-
sons fingertoppskänsla i säsongsupptakten. Den har  varit 
oklanderlig, men mot Örebro borta valde han Cristopher 
Nihlstorp som målvakt istället för den superhete Oscar 
Alsenfelt. En Alsenfelt som hade släppt in ett mål på de 
två senaste matcherna

En given förklaring är förstås att det skiljde mindre än ett 
dygn mellan de båda Örebromatcherna. Och att rotations-
systemet med målvakterna hade fungerat perfekt tidigare.

Cristopher Nihlstorp släppte in tre mål på fyra skott. 
Försvarshjälpen var minimal och Nihlstorps skuldbör-
da liten. Det tredje målet tar han dock de flesta dagarna 
i veckan. 

Linjen mellan syndabocksrollen och matchhjältestatu-
sen är försvinnande liten för en målvakt. När väl Alsen-
felt kom in var inte heller han klockren. Också han hade 
minimal defensiv hjälp.

Allt gott har ett slut, att hålla ångan och koncentratio-
nen uppe match efter match är oerhört slitsamt. För alla. 
Örebro var grymt effektivt och Redhawks startade med 
skridskoskydden på.

Det viktigaste för Malmö Redhawks är att återhäm-
ta sig snabbt. Inte låta förlusterna bli två eller tre i rad. 
Hitta tillbaka till större marginaler i försvarszonen, öka 
 detaljmedvetenheten och inte sikta på någon snygghockey . 
Detta blir enormt betydelsefullt eftersom ytterligare fyra 
bortamatcher väntar.

Sviten stannade alltså på sju segrar i säsongsupptakten. 
Rekordet från 1991–92 är intakt. Då radade klubben upp 
åtta vinster. Totalt blev det då elva raka matcher utan för-
lust (på den tiden tilläts en hockeymatch sluta oavgjort). 

Den säsongen slutade med SM-guld. Redhawks 2016–
17 behöver inte ens drömma om titlar. Ett gäng slutspels-
matcher hade räckt långt och varit mumma för Redhawks  
– och balsam för klubbkassan. Med tanke på att laget be-
visligen har kvaliteter, är välcoachat och fått en god start 
ska det inte vara en omöjlighet.

KRÖNIKA

KENT LEIJON JÖNSSON
kent.jonsson@sydsvenskan.se

Segersviten får  
inte förvandlas  
till en förlustsvit
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Svår att stoppa. Peter Ankeresen och Danmark försökte 
med alla medel men Polens Robert Lewandowski gjorde 
 ändå tre mål när Polen vann hemma med 3–2.

Flög fram. Mario Götze och hans Tyskland hade inga som 
helst problem med att besegra Tjeckien i Hamburg, 3–0 
 slutade matchen.

Lyckad debut 
för Southgate
■ Gareth Southgate 
fick som väntat en bra 
start på jobbet som för-
bundskapten för Eng-
land. 2–0 mot Malta 
innebär att England är 
enda lag med full poäng 
i VM-kvalgrupp F.

Segern kom efter ett stort 
spelövertag, även om det 
dröjde nästan en halvtim-
me innan Jordan Hender-
sons passning nådde Liver-
pool-kompisen Daniel Stur-
ridges huvud fram till 1–0. 
När sedan Henderson spe-
lade fram Dele Alli tio mi-
nuter senare, och Alli sköt 
in en egen retur i mål, kän-
des segern klar.

Sloveniens  Rok Kronaveter 
gjorde sitt första landslags-
mål med sin första spark 
i matchen mot Slovakien. 
Inhopparen gjorde match-
ens enda mål i den 74:e 
 minuten, efter en knapp 
minut på plan.

Norge, med före det-

ta Djurgårdstränaren Per 
Mathias Högmo som för-
bundskapten, har samtidigt 
fått en riktigt jobbig inled-
ning på VM-kvalet.

Efter förlusten mot Tysk-
land (0–3) blev det nu 0–1 
borta mot Azerbajdzjan, 
vilket gör att norrmännen 
inte fått med sig en enda 
poäng eller gjort ett enda 
mål i den svåra kvalgrupp 
C. Tyskland slog Tjeckien 
med 3–0 – efter två mål för 
andra kvalmatchen i rad 
av Thomas Müller – och 
 delar därför topplacering-
en i gruppen med Azer-
bajdzjan.

Danmark lyckades inte  få 
med sig någon poäng från 
bortamötet mot Polen. 
Robert  Lewandowski gjor-
de Polens samtliga tre mål 
i 3–2-mötet i Warszawa. Ef-
tersom både Rumänien (5–0 
mot Armenien) och Monte-
negro (5–0 mot Kazak stan) 
vann ligger Danmark bara 
fyra i gruppen. TT

Maltas målvakt Andrew Hogg svarade för flera fina räddningar, men England lyckades vinna. Tottenhems Dele Alli gör här 
2–0, vilket även blev slutresultatet.
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■ Lina Nilsson darrar inte inför avgöran-
det i Linköping. Tvärtom.

– Det är sådana här matcher man vill 
spela, säger FC Rosengårds rutinerade 
ytterback.

Spelarna i FC Rosengård 
fick ledigt på fredagen 
 efter den tuffa prövningen 
på Island. 1–0 mot Breida-
blik i det första sextondels-
mötet i Champions League 
var gott nog inför returen 
i Malmö.

– Vädret där var något 
av det sjukaste jag har va-
rit med om, men man tar 
sig sakta men säkert fram-
åt, säger Lina Nilsson och 
skrattar.

Efter ett träningspass på 
lördagen bar det av till Lin-
köping i buss och en helt 
annan prövning på sönda-
gen.

Seriefinal med stort S.
Ettan Linköping mot 

tvåan FC Rosengård, som 
måste vinna för att gå för-
bi i  tabellen och ta tillbaka 
initiativet i guldjakten.

– Att spela en sådan vik-
tig match på bortaplan med 
mycket folk på läktarna är 

jättekul och jätteinspire-
rande, det är det man brin-
ner för, konstaterar Lina 
Nilsson.

De båda lagen har haft 
rejäla duster under senare 
år. Det fanns en period när 
Linköping gång på gång 
snodde poäng av FC Rosen-
gård, som ändå fixade SM-
guld tack vare att man inte 
tappade poäng mot någon 
annan.

Nu har Rosengård haft 
en bra period med seg-
rar i både cupmatcher och 
guldmatcher, något som 
kanske kan ge ett psykolo-
giskt övertag.

– Övertag vet jag inte, 
men på en bra dag slår 

vi dem alla gånger, fast det 
krävs en hundratjugo pro-
centig insats, säger Lina 
Nilsson.

Den rutinerade 29-åring-
en är en av få som varit 
med hela vägen och har ett 
skönt minne från guldmat-
chen i fjor, då hon skruva-
de en hörna direkt i mål 
i 5–0-krossen på Malmö 
idrottsplats.

Men 3–1-segern i cupfina-
len i somras smäller också 
högt.

– Tycker vi gör en av våra 
bästa matcher på jag vet inte 
hur många år. Allt klaffar och 
vi har total kontroll. Klart att 
man försöker hämta inspira-
tion från den matchen, säger 
Lina Nilsson.

Samtidigt duckar hon 
inte för att lära av sina 
misstag.

Säsongens allsvenska möte 
i Malmö såg ut att sluta med 
seger, men Linköping har 
allsvenskans poängdrott-
ning Pernille Harder som 
fixade 1–1 i andra halvlek ef-
ter att ha varit osynlig långa 
stunder.

– Vi slappnade av i några 
minuter och då satt bollen 
där, säger Lina Nilsson.

– Det är typiskt och visar 
att du måste vara på tå i nit-
tiofem minuter.

TEXT: JAN 
JÖNSSON
jan.jonsson 
@sydsvenskan.se

Ett avgörande som triggar

FOTBOLL · ALLSVENSK SERIEFINAL

I väntan på vadå? Veteranen Lina Nilsson har varit med i alla tuffa duster mot Linköping och gillar läget inför seriefinalen med stort S.
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AVSPARK  · FOTBOLL

16.00
Linköping–FCR
■ Linköping arena, Linköping. 
Domare:Pernilla  
Larsson.

■ Ersättare: Iina Salmi, Hanna 
Persson, Ebba Wieder, Emma 
Pennsäter. Sofia Lundgren (mv).

Aktuellt
■ Linköping: Anfallaren Fri
dolina Rolfö är tillbaka efter en 
skada. Hon börjar troligen på 
bänken. I fredags var 4000 bil
jetter sålda till seriefinalen. 

■ FC Rosengård: Lieke Mar
tens drabbades av en knäskada 
i veckan. Gaëlle Enganamouit 
och Erin McLeod är borta sedan 
tidigare.

Tränarna tycker
■ Martin Sjögren, Linköping: 
”Vi leder serien med två poäng, 
det är klar fördel oss. Det är 
också fördel för oss med hem
maplan”, säger han till corren.
se.

■ Jack Majgaard Jensen, FC 
Rosengård: ”Vi kommer att 
styra spelet och kontrollera 
matchen. Det har vi haft stor 
succé med tidigare mot Linkö
ping. Men Linköping har några 
duktiga individualister. Pernille 
Harder måste man ha koll på, 
det är hon som är farlig. Och det 
är [Claudia] Neto som försöker 
hitta Harder med passningarna. 
När Neto har bollen är det vik
tigt att vi snabbt är där.”

Z Musovic

 A Riley

Marta

E Berglund

I Landeka

A Ilestedt
L Nilsson

 A Asante

E Masar McLeod

N Andonova

L Schelin

FC Rosengård

Linköping–FCR
SVT1 15.45TV 

SYDSVENSKAN.SE L

■ Följ och kommentera serie
finalen på sydsvenskan.se/
sport.

■ Linköping tappade poäng 
mot Örebro senast.

FC Rosengård har där-
med slagläge i guldstriden.

Lotta Schelin gillar läget.
– Skönt att tabellen blev 

jämnare igen och att vi har 
allt i egna händer, säger 
hon.

FC Rosengård är två po-
äng efter Linköping inför 
dagens seriefinal.

– Det ska bli skitkul. Det 
känns som om det är 50/50.

Lotta Schelin kom i som-
ras till FCR från Lyon och 
omställningen till all-
svenskan har gått förhål-
landevis smärtfritt. Trots 
att 32-åringen har varit 
i Frankrike sedan 2008.

– Jag har ändå spelat 
i landslaget i alla år och har 
fått min dos av svensk fot-
boll där, säger Lotta Sche-
lin.

På fyra allsvenska match-
er för Rosengård har Lotta 

Schelin svarat för tre mål 
och två målgivande pass-
ningar.

– Jag sätter ingen press 
på mig själv. Det har redan 
rullat på hyfsat, säger Lotta 
Schelin.

Mot Linköping bildar 
hon anfallspar tillsammans 
med Ella Masar McLeod.

– Vi kompletterar var-
andra väl. Ella är en bra 
 targetspelare, men även 
duktig i djupled. Hon an-

passar sig lätt. Vi båda gil-
lar att löpa för varandra. 
Och skapa ytor, säger Lotta 
Schelin.

– Kul och enkelt att spela 
med henne. Vi brukar hit-
ta kombinationer och ska-
pa chanser, fortsätter Lotta 
Schelin.

Återstår att se om anfalls-
duon blir effektiv mot Lin-
köping.

KENT LEIJON JÖNSSON
kent.jonsson@sydsvenskan.se

Lotta Schelin gillar (guld)läget 

På fyra allsvenska matcher för FC Rosengård har Lotta Sche-
lin svarat för tre mål och två målgivande passningar.
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FOTBOLL · ALLSVENSK SERIEFINAL

■ Rosengård–Linköping 3–1
28 augusti 2016. FC Rosengård 
fixar Malmös första cuptitel på 
damsidan sedan segern som 
MFF 1997. Marta blir stor 
matchvinnare med två 
mål givande passningar och 
ett eget snyggt mål. 
 
 

■ Rosengård–Linköping 1–1
29 maj 2016. Första mötet i all-
svenskan den här säsongen  och 
delad poäng på Malmö idrotts-
plats. Marta ger  Rosengård 
ledningen i den 14:e minuten, 
Pernille Harder fixar kvitte-
ringen i den 62:a. 
 
 
 

■ Rosengård–Linköping 2–1
16 mars 2016. Sista supercup-
finalen (mötet mellan svenska 
mästarna och cupmästarna) 
och Rosen gård gör som 
året innan när man 
än en gång besegrar 
Linköping. Mittbacken 
Emma Berglund nickar 
in segermålet i den 72:a 
minuten. 
   

■ Rosengård–Linköping 5–0
18 oktober 2015. Rosengård 
behöver vinna för att säkra SM-
guldet, men nöjer sig inte med 
det, utan krossar Linköping 
med 5–0. Natasa Andonova 
sätter tre, Lina Nilsson och Sara 
Björk Gunnarsdottir var sitt mål. 
 
 
 

■ Linköping–Rosengård 2–1
22 juli 2015. Senaste mötet 
i Linköping – och senaste segern 
för Linköping. FC Rosengård 
tar ledningen genom 
Natasa Andonova, men 
Linköping vänder och 
vinner i slutminuterna. 
Danskan Mariann 
Gajhede Knudsen 
avgör på stopptid.

FAKTA

Fem senaste mötena  
– fördel FC Rosengård

■ Ludwig Augustinsson 
har själv fortfarande åldern 
inne för att spela med U21-
landslaget, men FC Köpen-
hamn-backen – som var en 
av de mest framträdande 
spelarna när Sverige vann 
EM-guld i fjol – har fullt upp 
med A-landslagets VM-kval.

– Det är en del spelare här 
som hade kunnat vara med 
där, säger Augustinsson, 
och syftar förutom sig själv 
på Emil Krafth, Alexander 

Fransson och Victor Nilsson 
Lindelöf som även de finns 
med bland seniorerna.

Inför den sista omgång-
en i U21-kvalet har Sverige 
21 poäng, precis före tvåan 
Kroatien och trean Spanien 
med 20 poäng var. Sverige 
kan endast vara helt säkert 
på att gå till EM i Polen om 
det blir vinst mot Kroatien 
i Trelleborg i morgon kväll.

– De [U21] har en bra 
trupp. Det är mycket spelare 

in och ut, men de har löst det 
bra. Jag tror att vi kommer 
att få se dem spela EM nästa 
år, säger Augustinsson.

Förbundskaptenen Håkan 
Ericson förväntar sig att Kro-
atien, vars A-landslag möter 
Finland i kväll, kommer att 
toppa laget och kalla ner 
några stjärnor, som Mateo 
Kovacic, Real Madrid, och 
backlöftet Tin Jedvaj, Bay-
er Leverkusen, från senior-
landslaget.

Guldhjälten tror på nytt U21-EM för Sverige
Något som knappast är 

aktuellt för svensk del – se-
niorlandslaget VM-kvalar 
mot Bulgarien på tisdag – 
men blir det EM-spel vill 
Augustinsson gärna vara 
med. Igen.

Håkan Ericsons kontrakt 
med förbundet sträcker sig 
just nu över ett eventuellt 
EM-slutspel i Polen nästa 
år. Augustinsson ser gärna 
att förbundet förlänger det 
kontraktet ytterligare

– Han får ihop gruppen  
på ett fantastiskt sätt och 
det har han fått med den 
här gruppen också. Men 
det gäller även spelet. 
Han anpassar sig. I EM 
[2015] hade vi en taktik där 
vi skulle ligga rätt och job-
ba hårt för varandra me-
dan det här nya laget har 
den biten men också vill 
vara bollförande. Han vill 
utvecklas och utveckla spe-
let. TT

FAKTA

EM-kvalgrupp 6
■ De nio gruppsegrarna går 
 direkt till EM 2017. Fyra av de 
nio grupptvåorna gör upp i play-
off om de två sista platserna.
1:  Sverige 21 poäng (9 matcher)
2:  Kroatien 20 (9)
3:  Spanien 20 (9)
■ Återstående matcher, 
i morgon: Sverige–Kroatien, 
Spanien–Estland.

■ Fulländad vill han inte 
kalla sig.

Jonas Thern, en av 
Sveriges nya scouter, 
hoppas bli vassare med 
tiden.

– Det skulle vara roligt 
att utvecklas och bli en 
bättre fotbollsanalyti-
ker, säger han.

Jonas Thern, som är en av 
förbundskapten Janne An-
derssons scouter, vill inte 
direkt påstå att han vet hur 
Sverige ska spela för att 
säkra tre poäng i VM-kval-
mötet med Bulgarien.

Däremot tror Thern att 
han har några detaljer som 
kan vara bra för att spelar-
na att veta om.

Efter att ha sett Bulga-
rien vinna mot Luxemburg 
med 4–3 och tappa 1–0 till 
1–4 mot Frankrike lyfter 
han fram två punkter som 
blir viktiga inför matchen 
i morgon.

Se till att göra  första målet.
– Får man ett underläge 

mot Bulgarien så blir det 
nog jobbigt. De jobbar med 
hela laget, sjunker djupt 
och det är inte bara att rull-

la runt för att hitta lägen. 
Det krävs kvalitet om man 
ska kunna skapa något, sä-
ger han.

Utnyttja Bulgariens  boll-
tapp.

Mot Frankrike var det 
spelare som gick hem när 
fransmännen ställde om 
och dessutom såg Thern en 
del tveksamheter i Bulga-
riens positionsspel.

– Det finns saker som 
man ... Nu är jag inte så 
frispråkig som jag brukar 
vara, jag måste hålla igen 
lite och jag ska inte säga för 
mycket. Men visst finns det 
defekter, det är inget snack 
om det, säger han.

– Att de släppte in så 
många mål mot Frankri-
ke går väl inte att säga så 
mycket om. Däremot mot 
Luxemburg så var det inte 
så bra försvarsspel.

Jonas Thern, som spe-
lade tio år i landslaget 
och var en betydande pjäs 
i VM-framgången i USA 
1994, tvekade inte när Jan-
ne  Andersson ringde och 
frågade om han var intres-
serad av att bli en av lands-
lagets scouter.

I VM-kvalet har han Bul-
garien som första upp-
gift. Nästa blir Vitryssland. 
 Redan i dag reser Thern till 
Minsk för att se Vitrysslands 
möte med Luxemburg på 
måndag.

– Jag är ju ny på det här. 
Det här är första gången 
som jag har fått titta på ett 
lag. Det är lite annorlunda, 
säger han.

– Det är lite träning för 
mig också. Jag är inte full-
ändad men jag tycker att 
det är skoj.

Sveriges match mot  Bul-
garien blir därmed Jonas 
Therns första riktiga prov.

Men det är inget som han 
oroar sig för.

– Nej, det är en så liten del 
som jag har jobbat med och 
kan det bidra med något så 
är det positivt, säger han.

– Det är en viktig match 
om vi ska hänga på där 
uppe. Vi måste vinna den 
här. Vi ska vara favorit, men 
vi ska inte underskatta Bul-
garien. Det är tekniska fot-
bollspelare, de är vassa, 
snabba, kvicka och kloka. 
De har farliga vapen. TT

ANDERS WALLIN

Thern om Bulgarien:  
Visst finns defekter

FOTBOLL · LANDSLAGET

Olsen  
kan spela 
matchen 
■ Den tidigare MFF-mål-
vakten Robin Olsen höll 
nollan i sin sjätte lands-
kamp och var lugnet själv. 
Betydligt mer uppskruvad 
var förbundskaptenen Jan-
ne Andersson som tyckte 
att Luxemburgs chansar-
tade forcering i jakten på 
kvittering var obehaglig.

– Man är förberedd  på det. 
Ligger man under med 0–1, 
trycker man upp allt man 
har och det var vad de gjor-
de. Oftast får du en farlig 
chans när du trycker upp 
så många spelare. Det var 
rätt likt hur det är i Köpen-
hamn [klubblaget FCK], 
där har jag inte mycket att 
göra ibland och så får mot-
ståndaren några chanser 
i slutet.

– Det gäller bara att vara 
redo för det.

Vilket är värst, att ha 
mycket att göra eller väl-
digt lite?

– Det spelar egentligen 
ingen roll, jag har testat 
båda. Men det är klart, står 
du sysslolös i 89 minuter, 
inte gör något, då är det 
svårare.

Olsen fick en rejäl smäll 
i slutskedet när hans knä 
slog ihop med ett annat. 
Han haltade lätt och grima-
serade. Men dygnet  efter 
1–0-segern hade han inga 
problem.

– Det är lugnt. Det gjorde 
ont då, men jag kan träna 
som vanligt.

Efter starten mot  Neder-
länderna (1–1) väntade Lux-
emburg (1–0), två motstån-
dare i olika ändar av fot-
bollens långa näringsked-
ja. Nu väntar Bulgarien på 
Friends på måndag.

Något mittemellan?
– Jag vet faktiskt inte. Jag 

har inte någon koll på Bul-
garien över huvud  taget. 
Det lär jag vi får reda på 
när vi går igenom motstån-
daren. TT

Den tidigare MFF- och landslagsspelaren Jonas Thern trivs med sitt nya jobb som scout.
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Prespa 
Birlik bröt 
ond cirkel

Prespa Birlik har haft en 
tung höstsäsong. Men 
en ljusning kom när de 
bröt en ond cirkel i form 
av  förluster efter 2–2 på 
hemma plan mot Husqvar
na. En poäng som assiste
rande tränaren Christian 
Lind värdesatte.

– Viktigt att vi kom in på 
banan igen. Den här poäng
en kan visa sig bli tung 
i slutändan i jakten på nytt 
kontrakt. Synd bara att 
vi drabbades av en onödig 
tidig utvisning. Vi fick ju 
spela 80 minuter med en 
man mindre på banan.

Det var  Umar Ahmed som 
i inledningen av matchen 
gick in med dobbarna före 
i en närkamp och fick rött 
kort direkt.

Ändå tog sig Prespa Bir
lik samman och låg när
mast vinsten enligt Chris
tian Lind.

– Vi hade två bollar i stol
pen och en i ribban. Synd 
bara att vi inte lyckades 
hålla undan när vi tog led
ningen med 2–1 en kvart 
före slut. Vi visade karaktär 
hela matchen. Extra beröm 
till Sadat Karim för sina två 
mål.

Prespa Birlik hade pla
nens gigant i mittfältaren 
Gabriel Frimpong.

– Gabriel var helt out
standing på mittfältet. Där 
dominerade han totalt.

Prespa Birliks jakt  på nytt 
kontrakt går vidare.

– Vi har Oddevold på 
bortaplan i nästa omgång. 
En svår motståndare. Men 
det finns inga lätta matcher 
i den här serien.

PEDER JOGSTAD
sporten@sydsvenskan.se

FOTBOLL 

■ Division 1 södra 
Prespa Birlik 2 (1)
Husqvarna 2 (1)

Höllviken såg ut att gå mot 
seger när de tog ledningen 
med 5–2 inför sista perio
den mot Sirius. 

Ändå fick Höllviken  nöja 
sig med en poäng efter 6–6 

i en dramatisk avslutning 
och förlängning. 

Höllvikens tränare Ola 
Persson var tagen av spän
ningen.

– I innebandy sväng
er det fort. Tyvärr är det 
ett par tunga utvisningar 
i tredje perioden som var 
nära att bli vårt fall. Så här 
efteråt känns det givetvis 
lite surt att vi tappade en 
så klar ledning som 5–2. 
Vi hade behövt en vinst.

I tredje perioden åkte 
Höllviken först på en två
minutersutvisning och se
dan följde ett tungt femmi
nuterstraff.

– Där gör Sirius  tre mål. 
Speciellt femminutaren var 
tuff. Det var vår Jakob Gull
berg som olyckligt råkade 
träffa en motspelare i an
siktet med klubban. Reg
lerna är kristallklara. Inget 
att säga om utvisningen.

Höllviken tappade tremålsledning mot Sirius
Dessutom kunde Sirius 

gå upp i ledningen med 
6–5.

– Vi hade målfarlige  Pontus 
Karlsson på bänken. Han 
hade oturen att stuka fo
ten på träningen i veckan. 
Nu chansade och släppte in 
 honom på planen hårt tej
pad de sista tio minuterna. 
Det var också Pontus Karls
son som hittade rätt med 
vår kvittering till 6–6.

Höllvikens starka and
ra period där man gör 3–0 
var hemmalagets största 
behållning.

– Kollektivet är bra i dag. 
Lite extra beröm till Fred
rik Sjöstedt. Vi hade an
nars problem med ska
dor före matchen och fick 
ändra om i formationerna. 
Där   lyckades vi ändå gans
ka bra.

PEDER JOGSTAD
sporten@sydsvenskan.se

”Tyvärr är det 
ett par tunga 
utvisningar  
i tredje perio-
den som var 
nära att bli  
vårt fall.”

Höllvikens tränare Ola Persson.

INNEBANDY 

■ Superligan
Höllviken 6
Sirius 6

INTERNATIONELLT
VM-kval Europa, grupp C

Tyskland–Tjeckien ....................3–0 (1–0)
1–0 Thomas Müller (13), 2–0 Toni Kroos 
(49), 3–0 Thomas Müller (65). 
Nordirland–San Marino ............4–0 (1–0)
1–0 Steven Davis (26 str), 2–0 Kyle Lafferty 
(79), 3–0 Jamie Ward (85), 4–0 Kyle Laf-
ferty (90). 
Azerbajdzjan–Norge .................1–0 (1–0)
1–0 Maksim Medvedev (11). (Baku)
Tyskland 2 2 0 0 6– 0 6
Azerbajdzjan 2 2 0 0 2– 0 6
Nordirland 2 1 1 0 4– 0 4
Tjeckien 2 0 1 1 0– 3 1
Norge 2 0 0 2 0– 4 0
San Marino 2 0 0 2 0– 5 0

VM-kval Europa, grupp E
Montenegro–Kazakstan ...........5–0 (1–0)
1–0 Zarko Tomasevic (24), 2–0 Nikola Vuk-
cevic (59), 3–0 Stevan Jovetic (64), 4–0 
Fatos Beciraj (73), 5–0 Stefan Savic (78). 
Polen–Danmark ........................3–2 (2–0)
1–0 Robert Lewandowski (20), 2–0 Robert 
Lewandowski (36 str), 3–0 Robert Lewan-
dowski (47), 3–1 självmål (49), 3–2 Yussuf 
Poulsen (69). 
Armenien–Rumänien ................0–5 (0–4)
0–1 Bogdan Stancu (4), 0–2 Adrian Popa 
(10), 0–3 Rzvan Marin (11), 0–4 Nicolae 
Stanciu (29), 0–5 Alexandru Chipiu (59).
Utv, Armenien: Gor Malakjan (3).
Montenegro 2 1 1 0 6– 1 4
Rumänien 2 1 1 0 6– 1 4
Polen 2 1 1 0 5– 4 4
Danmark 2 1 0 1 3– 3 3
Kazakstan 2 0 1 1 2– 7 1
Armenien 2 0 0 2 0– 6 0

VM-kval Europa, grupp F
Slovenien–Slovakien .................1–0 (0–0)
1–0 Rok Kronaveter (74).
Skottland–Litauen ....................1–1 (0–0)
0–1 Fedor Cernych (59), 1–1 James McAr-
thur (89).
England–Malta ..........................2–0 (2–0)
1–0 Daniel Sturridge (29), 2–0 Dele Alli  
(38)
England 2 2 0 0 3– 0 6
Skottland 2 1 1 0 6– 2 4
Slovenien 2 1 1 0 3– 2 4
Litauen 2 0 2 0 3– 3 2
Slovakien 2 0 0 2 0– 2 0
Malta 2 0 0 2 1– 7 0

VM-kval Afrika, grupp A
Kongo-Kinshasa–Libyen ...........4–0 (2–0)
1–0 Dieumerci Mbokani (6), 2–0 Jonathan 
Bolingi (45), 3–0 Dieumerci Mbokani (56), 
4–0 Ndombe Mubele (69).

VM-kval Afrika, grupp C
Gabon–Marocko ..................................0–0
HAVANNA. Landskamp, herrar
Kuba–USA .................................0–2 (0–0)
0–1 Chris Wondolowski (62), 0–2 Julian 
Green (71).

League 1
Bradford–Shrewsbury ...........................2–0
Gillingham–Oldham ..............................1–2
Scunthorpe–Northampton ....................1–1
Rochdale–Southend ..............................3–0
Peterborough–Bury...............................3–1
Swindon–Bolton ...................................0–1
Scunthorpe 12 7 4 1 27– 12 25
Bradford 12 6 6 0 15– 7 24
Bury 12 6 2 4 21– 16 20
Bolton 12 5 4 3 11– 10 19
Northampton 12 4 6 2 19– 13 18
Rochdale 12 5 3 4 16– 13 18
Sheffield U 11 5 3 3 14– 14 18
Peterborough 12 4 5 3 21– 15 17
Port Vale 11 5 2 4 15– 14 17
Bristol R 11 4 4 3 16– 16 16
Milton Keynes 11 4 3 4 15– 14 15
Oxford 11 4 3 4 12– 11 15
Gillingham 12 4 3 5 18– 23 15
Fleetwood 11 3 4 4 16– 16 13
AFC Wimbledon 11 3 4 4 15– 16 13
Walsall 11 3 4 4 13– 17 13
Chesterfield 11 3 3 5 16– 16 12
Charlton 11 2 6 3 12– 12 12
Millwall 11 3 3 5 18– 22 12
Swindon 12 3 3 6 12– 17 12
Oldham 12 2 6 4 7– 13 12
Southend 12 3 3 6 12– 23 12
Shrewsbury 12 2 4 6 11– 18 10
Coventry 11 1 6 4 8– 12 9

League 2
Colchester–Newport .............................0–0
Blackpool–Cambridge ...........................3–1
Luton–Crewe ........................................1–1
Accrington S–Cheltenham .....................1–1
Leyton O–Portsmouth ...........................0–1
Hartlepool–Crawley ..............................1–1
Yeovil–Wycombe ...................................1–0
Exeter–Grimsby ....................................0–0
Mansfield–Notts Co ...............................3–1
Morecambe–Carlisle .............................0–3
Stevenage–Plymouth ............................1–2
Doncaster–Barnet .................................3–2
Plymouth 12 9 1 2 19– 9 28
Doncaster 12 7 2 3 25– 16 23
Carlisle 12 5 7 0 19– 11 22
Portsmouth 12 6 2 4 19– 12 20
Luton 12 5 4 3 21– 13 19
Crawley 12 5 4 3 14– 14 19
Crewe 12 4 6 2 16– 16 18
Notts Co 11 5 2 4 18– 17 17
Mansfield 12 4 5 3 12– 11 17
Grimsby 12 5 2 5 17– 17 17
Blackpool 12 4 4 4 18– 13 16
Accrington S 12 4 4 4 16– 16 16
Colchester 12 4 4 4 16– 16 16
Hartlepool 12 3 7 2 18– 19 16
Morecambe 11 5 1 5 16– 21 16
Wycombe 12 4 2 6 13– 16 14
Yeovil 12 4 1 7 12– 19 13
Barnet 11 2 6 3 12– 15 12
Leyton O 12 3 3 6 12– 15 12
Cambridge 12 3 3 6 11– 18 12
Stevenage 11 3 2 6 15– 19 11
Cheltenham 12 1 7 4 13– 16 10
Exeter 12 3 1 8 8– 16 10
Newport 10 1 4 5 10– 15 7

DIVISION 1
Södra

Öster–Oddevold ........................2–1 (0–1)
Öster: Denis Velic, Mattias Pavic. Oddevold: 
Johan Patriksson.
Publik: 2500.
Prespa Birlik–Husqvarna ..........2–2 (1–1)
Prespa Birlik: Sadat Karim 2. Husqvarna: 
Arber Hasani, Semir Agovic.
Publik: 300.
Norrby 22 14 5 3 50– 25 47
Öster 22 14 4 4 38– 14 46
Landskrona 21 11 4 6 37– 19 37
Utsikten 21 10 5 6 29– 23 35
Oddevold 22 8 7 7 34– 33 31
Kristianstad 21 9 3 9 27– 28 30
Husqvarna 22 7 7 8 28– 25 28
Qviding/FIF 22 7 5 10 21– 27 26
Prespa Birlik 22 6 6 10 34– 45 24
FC Trollhättan 21 5 8 8 24– 32 23
Tvååker 21 5 8 8 25– 39 23
Oskarshamn 21 6 4 11 27– 40 22
Mjällby 21 4 8 9 20– 32 20
Höllviken 21 4 6 11 18– 30 18

Norra
Umeå–Sleipner .....................................3–3
Forward–Carlstad U ..............................0–1
Akropolis–Brommapojkarna ..................1–3
Brommapojkarna 22 15 6 1 52– 16 51
Vasalund 21 15 5 1 51– 21 50
Akropolis 22 10 6 6 44– 30 36
Brage 21 11 2 8 34– 24 35
Västerås SK 21 9 7 5 48– 30 34
Nyköping 21 8 6 7 34– 26 30
Umeå 22 7 8 7 32– 36 29
Carlstad U 22 8 4 10 26– 39 28
Enskede 21 7 5 9 29– 41 26
Thorengruppen 21 7 4 10 23– 43 25
Forward 22 6 2 14 25– 39 20
IFK Luleå 21 5 5 11 23– 40 20
Piteå 21 4 5 12 26– 42 17
Sleipner 22 4 3 15 28– 48 15

DIVISION 2
Södra Götaland

Torns IF–BK Olympic .................2–1 (2–0)
Torns IF: Patrik Östlund 2. BK Olympic: Sad-
mir Zekovic.

Olympic kunde kassera in ännu en 
uddamålsförlust mot ett Torn som 
i och med segern kan fortsätta jaga 
tredjeplatsen i tabellen. En första halv
lek i medvind lade grunden till hem
mavinsten.

– De var klart bättre än vi i första, 

inte mycket att säga om. Motvind och 
det faktum att Torn kändes tyngre 
gjorde stor skillnad. Men i andra spe
lade vi upp oss, menade Olympic trä
nare Ahmad Chahrour.

Då hade Patrik Östlund gjort både 
1–0 och 2–0 till Torn och, skulle det 
visa sig, skaffat hemmalaget en mar
ginal som skulle räcka till seger. Olym
pic skapade chanser, kom runt fint på 
kanterna – men räckte inte riktigt till 
i boxen.

– Trots allt är jag inte alldeles miss
nöjd med vår insats även om oavgjort 
hade känts mer rättvist och vi släpp
te in mål på hörna igen. Extra plus 
till MouhammedAli Dhaini som all
tid, berömde Ahmad Chahrour.

IFK Berga–IFK Malmö FK...........0–3 (0–2)
IFK Malmö FK: Mohammad El-Kayed 2, Ma-
thias Jung.

IFK Malmö gjorde vad man behövde 
och lite till mot Berga: tog tre poäng 
och säkrade därmed med marginal 
nytt kontrakt för nästa säsong.

– Skönt att klara det av egen kraft 
och inte behöva lita på andra. Känns 
alltid extra härligt, konstaterade IFK 
Malmös tränare Olle Nordin.

Det var heller inget snack om vem 
som ville mest av de två lagen. IFK 
Malmö tog kommandot direkt och tog 
också ledningen efter en knapp kvart, 
då Mohammad ElKayed gjorde sitt 
första av två mål – båda gångerna as
sisterad av kaptenen Martin Ingelsson.

– De var bra båda två idag, lik
som Mathias Jung som dessutom fick 
göra mål mot sina gamla kamrater, be
römde Olle Nordin.

ElKayeds andra mål innebar 3–0  
till IFK Malmö tio minuter in på and
ra halvlek. Därmed var matchen av
gjord.

– De verkade slagna efter det, även 
om vi slappnade av och bjöd in dem 
lite i matchen. På det stora hela tyck
te jag vi vann ganska komfortabelt 
trots att vi haft en del problem med 
 sjukdomar och annat, menade Nordin.

Lunds BK–FC Rosengård 1917 ..2–1 (2–0)
Lunds BK: Emil Pedersen, Gustav Hillstedt. 
FC Rosengård 1917: Kofi Yeboah Addae.

Rosengård orkade inte ta ännu en 
nödvändig vinst för att sätta press 
på Karlskrona i toppen utan får med 
största sannolikhet ställa in sig på 
kval.

– Så är det, det ska väldigt mycket till 
för att Karlskrona ska tappa båda de 
återstående matcherna. Men det blir 
kul att kvala också, menade Rosen
gårds tränare Malik Sesay.

Lunds BK:s vinst var måhända nå
got oväntad, men inte orättvis. Förs
ta halvlek var helt hemmalagets, som 
också fick utdelning på sina chanser 
och ganska snabbt kunde gå upp till 
2–0.

– Vi var riktigt bra i första och även i 
andra hade vi våra chanser. Totalt sett 
rättvist med tre poäng, tyckte Lunds 
BK:s tränare Georg ”Rossi” Eterovic.

Rosengård, som verkade taget av 
stundens allvar, spelade upp sig i and
ra halvlek och fick också till en redu
cering. Mer än så blev det dock inte.

–  Vi gjorde en bedrövlig första  
halvlek försvarsmässigt, där tap 
pade vi matchen, konstaterade Ma
lik Sesay.
Kvarnby–Lindsdal .....................2–2 (1–1)
Kvarnby: Melvin Frithzell, Johan Olsson. 
Lindsdal: Jaboc Petersson, Eric Alm.
Publik: 75.
Hässleholms IF–BW 90 .............7–2 (4–1)
Hässleholms IF: Tommy Filipovic 3, Fabrizio 
Cardaccio Tambucho 2, Kristian Eriksson, 
Joel Svensson. BW 90: Elias Johansson, 
Wasaja Israel.
Publik: 140.
Asarum–Nybro ..........................2–0 (1–0)
Johannes Heden 2.
Publik: 110.

Karlskrona 24 18 4 2 61– 24 58
Rosengård 25 17 4 4 65– 25 55
Asarum 25 12 5 8 50– 33 41
Torn 25 11 8 6 51– 38 41
Hässleholms IF 25 11 6 8 49– 42 39
IFK Hässleholm 24 10 6 8 46– 39 36
Lunds BK 25 9 9 7 42– 40 36
Kvarnby 25 9 5 11 43– 48 32
IFK Malmö 25 9 4 12 39– 48 31
Berga 25 7 9 9 35– 42 30
Lindsdal 25 8 6 11 38– 46 30
Nybro 25 5 7 13 38– 55 22
BW 90 25 4 5 16 30– 88 17
Olympic 25 2 6 17 27– 46 12

Västra Götaland
Högaborg–Torslanda ................0–1 (0–0)
Andreas Jernarp.
Publik: 250.
Dalstorp–Ullared.......................4–0 (3–0)
Johan Einarsson 2, Sebastian Forsblad, 
självmål.
Publik: 370.
Vinberg–HIF Akademi ..............3–1 (1–1)
Vinberg: Johan Sjögerén 2, Isak Petersson. 
HIF Akademi: Carl Thulin.
Publik: 220.
Halmia–Eskilsminne .................2–3 (0–1)
Halmia: Ervin Ribic, Niclas Taube. Eskils-
minne: Patrik Åström, Emil Åberg, Philip 
Petersson.
Publik: 200.
Tenhult–Sävedalen ...................3–1 (1–1)
Tenhult: Oskar Rosenqvist 2, Hamad Jaman. 
Sävedalen: Rasmus Tengfjord.
Publik: 197.
Assyriska BK–Lindome .............1–0 (0–0)
Daniel Albano Neves.
Publik: 120.
Laholm–Höganäs ......................2–1 (0–1)
Laholm: Jonatan Eriksson, Viggo Persson. 
Höganäs: Junior Aketch.
Publik: 270.
Assyriska BK 25 17 1 7 49– 32 52
Vinberg 25 14 1 10 47– 39 43
Halmia 25 13 3 9 42– 41 42
Eskilsminne 25 12 5 8 46– 36 41
Sävedalen 25 11 6 8 36– 39 39
Lindome 25 10 6 9 53– 43 36
Höganäs 25 11 3 11 48– 41 36
Tenhult 25 10 5 10 41– 37 35
Ullared 25 9 6 10 36– 42 33
Torslanda 25 9 4 12 42– 49 31
Dalstorp 25 9 4 12 33– 44 31
HIF Akademi 25 8 6 11 34– 34 30
Högaborg 25 8 6 11 31– 35 30
Laholm 25 3 6 16 26– 52 15

DIVISION 3, KVAL
Grupp 12

Harrie FF–Åkarps IF ...................1–3 (0–1)
Harrie FF: Hampus Persson. 
Åkarps IF: Eremal Zejnullahu, självmål, Ro-
bin Svensson.

Ett Harrie fortfarande präglat av be
svikelsen över att tappa seriesegern i 
sista skälvande omgången, orkade inte 
ladda om inför första omgången utan 
lät Åkarp vinna matchen tämligen 
komfortabelt. Gästerna tog ledningen 
en knapp halvtimme in i matchen och 
släppte den sedan aldrig.

– Vi kom inte upp i normal standard, 
vi hade inte rätta glöden. Det är inte 
godkänt, oavsett om man är besviken 
måste man kunna tända till i en kval
match, ett positivt kval dessutom, me
nade Harries tränare Richard Koffed.

Han erkände att Åkarp vann rättvist.
– Ja, det får man säga. De visade 

gnista.

Hyllie IK–BK Flagg .....................1–0 (0–0)
Det dröjde till sista minuten, men 

till slut kunde Hyllie avgöra matchen 
och skaffa sig en smakstart på kvalet 
när Arianit Mulaj satte dit en retur 
på skott från Johan Palmström. Trä
naren Esbjörn Berghult var nöjd med 
sina mannar.

– Jag tyckte vi skapade mer och var 
lite bättre totalt sett. Dessutom var 
det fjärde matchen i rad vi höll nollan, 
konstaterade han nöjt.

Det var en match lika jämn som siff
rorna visade. Flagg gjorde inte en av 

sina bästa matcher, men höll jämna 
steg med hemmalaget spelmässigt.

– Vårt passningsspel var inte bra 
idag och inte vår rörelse heller. Vi mås
te få bättre fart i veckan som kommer 
om vi ska klara det här kvalet, menade 
tränaren Ulf Körseus.

DIVISION 4, KVAL
Omgång 1

Södra Sandby IF–Åsums BK ......1–1 (1–0)
Södra Sandby IF: Jonathan Borg.

Två oavgjorda matcher räckte för att 
skicka Södra Sandby vidare i jakten på 
en division 4biljett. 2–2 på bortaplan 
mot Åsum och 1–1 hemma i returen 
räckte  för att gå vidare. Sandbys trä
nare Niklas Widerberg var nervös i 
slutskedet av matchen.

– Då kvitterade Åsum till 1–1 tio mi
nuter före slut. Det blev lite stirrigt i 
slutet men vi gick vidare på fler borta
mål. Vi borde ha dödat matchen i and
ra halvlek. Där spelade vi bra men mis
sade flera fina chanser.

Sandbys målvakt Dennis Jurs gjorde 
återigen en bra insats mellan stolpar
na. I nästa kvalomgång får Sandby ta 
sig an Veberöd.

– Vi startar hemma mot Veberöd 
nästa helg.

Bjärnums GoIF–Skegrie BK .......3–1 (1–1)
Bjärnums GoIF: Sökt utan framgång. Ske-
grie BK: Hans Håkansson.

Skegries resa under säsongen har 
överraskat många. Från nederlagstip
pad nykomling i femman till kvalspel 
till fyran. När man väl stod där var 
man sekunder ifrån att gå upp. Efter 
1–0 segern hemma och 2–1 underläge 
i den 93 minuten stod laget med ena 
benet i fyran, innan Bjärnums GoIF 
tryckte in 3–1 och säkrade sin fortsat
ta plats i fyran.

– Det är fotboll, man vet aldrig vad 
som händer. Vi har haft en bra säsong 
och det var tungt att förlora, speciellt 
när man är så nära med slutminuten 
på övertid. Vi har haft en del oflyt nu 
under kvalet, vi har åkt på skador och 
idag hade vi fem startspelare borta. 
Men Bjärnum var ett bra lag och trots 
det är det bara den sista minuten vi 
faller på, sa Skegries tränare Philip 
Beach.

Philip Beach ser trots allt positivt på 
säsongen som gått.

– Visst hade det varit kul att se hur 
vi stått upp med fullt lag i båda match
erna, men detta är också en del av fot
bollen. Skador och bredd på truppen.

– Men vi ser positivt på det hela 
ändå. Att vi hamnat så högt i serien 
att vi fick kvala uppåt. Nu blickar vi 
framåt och bygger vidare inför den 
kommande säsongen. Jag tror att när 
dagens match sjunkit in, så kommer 
alla i slutändan vara nöjda. Tittar man 
på säsongen som nykomling får man 
vara nöjd med att ha gått till kvalspe
let. Framförallt med tanke på att vi var 
en av favoriterna till att åka ur serien.

Skabersjö IF–Fortuna FF ...........5–0 (3–0)
Skabersjö IF: Robin Eriksson 3, Jöns Anders-
son, Markus Anderlund.

Skabersjö gjorde processen kort 
med Fortuna när man gick upp till 
3–0 redan i första halvlek och hade 
kontroll på matchen från start. Slutre
sultatet 5–0 var kanske lite i överkant, 
men trots allt rättvist. Stor matchhjäl
te blev Robin ”Ruben” Eriksson, som 
gjorde tre av målen.

– Vi var effektiva i första halvlek och 
sedan kändes det inte som att de var
ken hade kraft eller riktigt kunnande 
för att vända i andra, menade Skaber
sjös tränare Martin Prahl.

Skabersjö tog sig därmed vidare med 
7–2 totalt och sett över två matcher var 
det inte mycket att prata om.

– Nej, vi har en bred trupp och det 
visade sig här. Vi var helt enkelt bättre 
på många positioner, menade Prahl.
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Lilla Torg FF–Åstorps FF ............2–0 (2–0)
Åstorps FF: Sökt utan framgång.

Lilla Torg hade chansen att spela till 
sig en plats i division fyra inför den 
kommande säsongen. Efter 0–0 hem-
ma mot Åstorp FF förlorade man dock 
sin chans när Åstorp vann hemmamö-
tet med 2–0.

– Det är tungt. Men gör man inte mål 
så går man heller inte vidare i ett kval-
spel, det är så enkelt, sa Lilla Torgs trä-
nare Jonas Jönsson.

Efter hemmaledning med 2–0 i halv-
tid, tryckte Lilla Torg på i den andra 
halvleken för att utjämna målmässigt.

– Vi skapar målchanser för att göra 
målen, men vi tog inte till vara på dem 
och då blev det som det blev. Åstorp 
var effektiva. Det blev en ren jakt till 
slut. Vi försökte forcera och få in bol-
len i straffområdet så mycket som möj-
ligt, sa Jonas Jönsson.

Inför kommande säsongen siktar la-
get nu på att knipa direktplatsen till 
fyran.

– Ska vi gå upp så ska vi se till att 
vinna serien. Kvalspel är slumpartat. 
Det är många bitar som ska falla på 
plats för att gå upp då, avslutade Jo-
nas Jönsson.

Teknologkåren–Klagstorp ........2–1 (0–1)
Teknologkårens IF LTH: Martin Sollen-
berg 2.

Teknologkåren har spelat färdigt för 
säsongen. Teknologkåren hade behövt 
göra fler mål i segermatchen mot Klag-
storp. 2–1 räckte inte eftersom Klags-
torp vann första mötet med 3–1. Tek-
nologkårens tränare Marcus Hansson 
var inte alltför nedslagen.

– Vi har gjort en bra säsong. Vi gick 
upp i femman i fjor via kval. Det hade 
kanske varit för mycket av det goda att 
avancera ytterligare den här säsongen. 
Vi saknade dock inte chanser i andra 
halvlek till att göra både två och tre 
mål. Nu har vi fått erfarenhet av två 
kval två år i rad. Det kan vi ha nytta 
av framöver.

Martin Sollenberg har varit i stor-
form i båda kvalmatcherna mot Klag-
storp. I den här returen satte han Tek-
nologkårens båda mål.

DIVISION 5, KVAL
IFK Rössjöholm–Uppåkra IF ......0–0 (0–0)

Trots att Uppåkra fick ställa upp 
reservbetonat i första matchen bor-
ta mot Rössjöholm utanför Munka 
Ljungby fixade man 0–0. Därmed har 
Uppåkra en bra chans att fixa kontrak-
tet i femman i returen på hemmaplan 
helgen som kommer.

– Vi gör en jättebra insats med tanke 
på att vi hade flera juniorer i laget. Lite 
synd att vi inte lyckades göra ett mål 
på bortaplan idag. Då hade utgångslä-
get varit ännu bättre, tyckte Uppåkras 
lagledare Patrik Andersson.

Uppåkra hade en duktig målvakt i 
Hannes Reidarstad. Han svarade för 
flera kvalificerade räddningar under 
matchen. Det räcker att Uppåkra vin-
ner med uddamålet i returen för att 
kontraktet skall vara i hamn.

Nävlinge IF–Vellinge FF ............1–1 (0–0)
Nävlinge IF: Hampus Nilsson. Vellinge FF: 
Jimmie Hermansen.

Vellinge FF kämpar för sin överlev-
nad i division fem sydvästra. I den 
första kvalomgången för att klara sig 
kvar i serien mötte laget Nävlinge IF 
på bortaplan. Med sig hem tog man 
ett 1–1 resultat.

– Halvnöjda är vi. Det är ett rätt bra 
utgångsläge vi har nu, även om det är 
öppet ännu, sa Vellinge FFs tränare 
Fredrik Sjöström.

Nävlinge FF gjorde enligt Fredrik 
Sjöström en bra taktisk match och 
kämpade väl.

– De var verkligen ett hårt kämpan-
de lag. De sprang i 90 minuter. Men 
med 0–0 i nästa match är vi vidare. 

Även om det är en skör tråd, vi spelar 
ju självklart för att vinna.

Efter en bra inledning på dagens 
match, mattades Vellinge av något i 
den andra halvleken.

– Vi ska försöka spela som vi började 
idag, även på lördag. Spela fotboll allt-
så. I slutet föll vi in i deras kämpande 
och tjongande. Så länge vi höll bollen 
på marken så dominerade vi match-
en, sen jämnade de ut sig när vi föll 
in i deras spel.

– Chansen är kanske 55% inför retu-
ren eftersom vi klarar oss på 0–0, så 
lite plus till oss kanske. Men sen spelar 
nervositet och annat in. Så visst är det 
lite slump som avgör kanske, sa Fred-
rik Sjöström.

Janstorps AIF–Lunds FF ............1–1 (0–1)
Lunds FF: David Bjärverud.

Lunds FF har haft en tuff säsong 
och tvingats till kval för att säkra kon-
traktet i femman. Men Lunds FF har 
spurtat bra i höst och fick också ett bra 
resultat på bortaplan mot Janstorp i 
form av 1–1 på bortaplan i första kval-
mötet.

– Mål på bortaplan är viktigt. Tyck-
er att vi skall ha en bra chans i retu-
ren på hemmaplan. Det räcker ju att 
vi vinner med uddamålet, sa tränaren 
Johan Lundvall.

Lunds FF  låg närmast vinsten i form 
av flest klara målchanser.

– Tyvärr blev vår målskytt David 
Bjärveröd utvisad efter två gula kort. 
Det var minst sagt märkliga varningar 
som David råkade ut för.

Furulund–Lindeborgs FF 1948..0–0 (0–0)
Lindeborg spelade i går 0–0 bor-

ta mot Furulunds IK, i den första av 
två kvalmatcher för spel i division fem 
kommande år.

– Svårt här och nu att säga om vi är 
nöjda. Det viktigaste idag var ett bra 
resultat och 0–0 är bra borta tycker 
jag. Men nu gäller det att göra ett bra 
jobb hemma, sa Lindeborgs tränare 
Robert Ekholm.

Matchen i sig var mycket kamp och 
ställningskrig.

– Det var mycket nerver och kamp. 
Väldigt hafsigt spel ifrån båda lagen i 
en tuff vind.

– Man kan säga att det är halvtid 
nu med 0–0 och att vi får jobba vida-
re. Som matchen var idag så var det 
få heta chanser ifrån båda hållen och 
mestadels ställningskrig. Mer kamp 
än skönhet, om man säger så, sa Ro-
bert Ekholm.

Inför den kommande, direkt avgö-
rande returen har Robert Ekholm en 
tydlig men hemlig plan.

– Nu har vi en lite på gång inför näs-
ta match, men vi vill inte gå ut och 
säga något nu. Utan det gäller för oss 
att trycka dit den hemma och ha ett 
bra anfallsspel där vi kan komma runt 
och sätta dit den. Våra chanser är goda 
inför hemmamatchen och det är klart 
jag ser positivt på det. Men det ska spe-
las om det.

– Det blir nog jämt i nästa match 
också. Men jag har en tanke på hur vi 
ska lägga upp det.
Viby–Ovesholm .....................................0–3 
Näsby–Vanstad .....................................4–1 
Bara–Brunnby .......................................5–1 
Spjutstorp–Wä IF...................................3–0 
Hasslarp–Arlöv ......................................1–0 
Örkelljunga–Höör..................................2–1 
Yngsjö–Charlo .......................................1–2 
Ljungbyhed–Landora ............................0–2 
Lönsboda–Köpingebro ..........................2–1 
Medina–Skivarp ....................................0–4 

DIVISION 6, KVAL
Hjärnarp–Wollsjö ..................................0–2 
Stattena–Strövelstorp ...........................0–3 
Rörum–Malmö Boys ..............................2–2 
Östanå Bruk–Häljarp .............................2–2 
Rinkaby–Munka Ljungby .......................3–2 
Bellevue–Hörja .....................................5–0 

Skepparslöv–Svenstorp .........................0–2 
Möllan–Türk Anadolu ............................3–1 

UNGDOMAR
U 19 Allsvenskan södra 

Falkenberg–Landskrona ........................3–1 
Göteborg–Öster ....................................8–0 
Gais–FC Trollhättan ...............................5–0 
Ängelholm–Halmstad ...........................4–2 
Kalmar FF–Häcken ................................1–1 
Elfsborg 24 17 7 0 66– 24 58
Malmö FF 24 17 3 4 78– 25 54
Häcken 25 14 5 6 63– 34 47
Kalmar FF 25 14 4 7 64– 37 46
Göteborg 25 13 1 11 54– 31 40
Lunds BK 25 10 6 9 41– 37 36
Halmstad 25 10 4 11 52– 51 34
Öster 25 11 1 13 54– 57 34
Gais 25 10 4 11 48– 58 34
Landskrona 25 8 5 12 42– 64 29
Ängelholm 25 8 4 13 39– 53 28
Mjällby 25 7 5 13 43– 55 26
Falkenberg 25 7 1 17 41– 76 22
FC Trollhättan 25 2 2 21 16– 99 8

U 19 Div 1 södra Götaland 
Värnamo–Trelleborg .............................5–2 
Norrby–Kristianstad ..............................5–2 
Trelleborg 20 16 0 4 92– 22 48
Värnamo 20 14 3 3 56– 27 45
Kristianstad 19 11 4 4 44– 36 37
Utsikten 20 11 1 8 40– 37 34
Ytterby 18 8 4 6 33– 31 28
Varbergs Bois 19 6 3 10 45– 58 21
Norrby 19 6 3 10 32– 49 21
Qviding/FIF 20 6 2 12 29– 40 20
Högaborg 18 6 2 10 28– 52 20
Torslanda 18 5 3 10 31– 44 18
Osby 19 2 3 14 27– 61 9

U 17 Allsvenskan södra 
Elfsborg–Mjällby ...................................7–3 
Helsingborg 25 20 1 4 77– 33 61
Elfsborg 25 18 2 5 73– 31 56
Malmö FF 24 16 3 5 77– 33 51
Halmstad 24 14 3 7 57– 49 45
Örebro 24 12 4 8 65– 53 40
Göteborg 25 10 3 12 60– 51 33
Norrköping 24 8 7 9 50– 50 31
Häcken 24 8 6 10 59– 56 30
Gais 24 9 3 12 54– 59 30
Mjällby 25 9 3 13 51– 95 30
Falkenberg 24 8 0 16 52– 79 24
Jönköping 24 7 2 15 47– 63 23
Motala 24 6 4 14 44– 66 22
LB07 24 3 3 18 23– 71 12

DAMER
Allsvenskan

Kvarnsveden–Mallbacken ........3–1 (1–0)
1–0 Tabitha Chawinga (30), 2–0 Elizabeth 
Addo (57), 3–0 Tabitha Chawinga (66), 3–1 
Madelen Janogy (72). 
Publik: 550.
Kristianstad–Vittsjö ..................1–1 (1–1)
0–1 Emmi Alanen (28), 1–1 Therese Ivarsson 
(35). Publik: 900.
Kif Örebro–Göteborg ................1–3 (0–1)
0–1 Rebecka Blomqvist (40), 1–1 Melissa 
Tancredi (54), 1–2 Pauline Hammarlund 
(56), 1–3 Pauline Hammarlund (63).
Publik: 340.
Linköping 18 16 2 0 59– 14 50
Rosengård 18 15 3 0 53– 9 48
Piteå IF 18 9 5 4 24– 25 32
Eskilstuna 18 9 4 5 27– 18 31
Göteborg 19 7 5 7 31– 23 26
Djurgården 18 7 4 7 28– 26 25
Vittsjö 19 4 9 6 24– 31 21
Kvarnsveden 19 5 6 8 25– 42 21
Kif Örebro 19 3 8 8 22– 33 17
Kristianstad 19 3 4 12 14– 30 13
Mallbacken 19 2 4 13 18– 44 10
Umeå IK 18 2 4 12 15– 45 10

Elitettan
Hammarby–Sirius .....................2–1 (1–1)
Hammarby: Frida Sjöberg. Sirius: Julia Lyck-
berg.
Publik: 498.
Qbik–Kungsbacka .....................2–1 (0–0)
Qbik: Hanna Elizabeth Terry, Ebba Renberg. 
Kungsbacka: Mimmi Asperot.
Publik: 97.
AIK–IFK Kalmar .........................2–1 (2–0)
AIK: Loreta Kullashi 2. IFK Kalmar: Mathilda 
Johansson Prakt.
Publik: 87.

Redaktör: Erik Häggström

Linköpings Pernille Herder.

Kampen om SM-guldet
Linköping eller Rosengård 
kommer att vinna Dam
allsvenskan. Med fyra  
omgångar kvar möts de båda 
guldkandidaterna. SVT1  15.45

Sverige möter Bulgarien i Örebro.

Blicka tillbaka till 94
Bulgarien kommer med bland 
andra Hristo Stoitjkov för att 
möta svenska VM 94-laget. 
Vem har hållt i formen bäst? 
 TV12 18.25

SÖNDAG 9 OKTOBER

Här redovisas dagens direktsända sport och ett urval av repriser och magasinprogram.
Med reservation för eventuellt sena ändringar i tablån.

12.45 56:orna – en historia om Sverige.
15.45 Fotboll: Linköpings FC–FC 
Rosengård DIREKT Damallsvenskan. 
Från Linköping arena.  
19.00 Sportspegeln. 

23.45 Jonna – en film om riktiga  
rallybrudar. (R) 

19.30 Lilla Sportspegeln. 

19.00 Amerikansk fotboll:  
Cleveland Browns–New England 
Patriots DIREKT NFL. 
22.25 Amerikansk fotboll: Dallas 
Cowboys–Cincinnati Bengals 
DIREKT NFL. 
2.00 NFL Gameday. 
2.20 Amerikansk fotboll: Green 
Bay Packers–New York Giants 
DIREKT NFL. 

16.55 I huvudet på Gunde Svan. (R) 
19.10 Sporten. 

18.10 Innebandy: Helsingborg–
Dalen DIREKT SSL. 

20.30 Fotboll: Albanien–Spanien 
DIREKT VM-kval. 

13.00 Cykling 
DIREKT VM. Tempolopp, lag (d & h). 
21.00 Formel 1: Japans GP Highlights.

12.30 Trav  
DIREKT Lunchgaloppen Direkt. 
16.00 Trav 
DIREKT V64 med Grand Slam. 
18.00 Fotbollsstudio. 
18.25 Fotboll: Sverige–Bulgarien 
DIREKT Bronsmatchen med ”94-laget”. 

9.30 Formula E 
DIREKT FIA Championship. 
11.30 Watts. (R) 
12.00 Snooker 
DIREKT European Masters. Final. 
15.00 Cykel. (R) Lombardiet runt. 
15.30 Cykel 
DIREKT Paris-Tours. 
17.00 Fotboll. VM-kval. 
18.00 Fotboll: Finland–Kroatien 
DIREKT VM-kval. 
20.00 Follow Fabian. 
20.15 Watts. (R) 
20.45 Fotboll: Makedonien–Italien 
DIREKT VM-kval. 
22.45 Fotboll DIREKT VM-kval. 

13.30 Fotboll: Japan–USA. (R) U17-VM 
för damer. Gruppspel. 
15.00 Fotboll: Brasilien–England. (R) 
U17-VM för damer. Gruppspel. 
16.00 Snooker. (R) European Masters. 
Final. 
17.00 Fotboll: Japan–USA. (R) U17-VM 
för damer. Gruppspel. 
18.00 Snooker 
DIREKT European Masters. Final. 
20.55 Watts. 
21.00 Watts. (R) 
21.55 Eurosport News. (R) 

15.55 Ishockey: MODO– 
Västerviks IK DIREKT  
Hockeyallsvenskan.

6.30 Rakuten Japan Open 500 
DIREKT ATP-turnering. 
10.30 WTA China Open 
DIREKT WTA-turnering. 
13.30. China Open 500 
DIREKT ATP-turnering. 

20.30 Kalmar FF–IFK Göteborg. (R)  
Allsvenskan. 

20.45 Örebro HK–IF Malmö Redhawks. 
(R) SHL. 

21.00 Web.com tour 
DIREKT PGA-touren. 
0.00 Toshiba Classic 
DIREKT PGA-touren. 

15.55 Ishockey: MODO– 
Västervik DIREKT Hockeyallsvenskan. 

18.00 Fotboll: Paraguay–Colombia. (R) 
VM-kval. 
20.00 Fotboll: Peru–Argentina. VM-kval. 
22.00 Fotboll: Ecuador–Chile. VM-kval.  

19.00 Fotboll: Manchester United– 
Stoke. (R) Premier League. 

19.00 Paraguay–Colombia. (R)  
VM-kval. 
21.00 Uruguay–Venezuela. VM-kval. 
23.00 Peru–Argentina. (R) VM-kval. 

19.00 St Louis Blues–Dallas Stars. (R) 
Stanley Cup-slutspelet. Match 6:7. 
21.00 Pittsburgh Penguins–Washington 
Capitals. (R) Stanley Cup-slutspelet. 
Match 6:7. 
23.00 Dallas Stars–St Louis Blues. (R) 
Stanley Cup-slutspelet. Match 7:7. 

6.30 Formel 1: Japans GP. 
DIREKT Race.

6.00. Indonesian Masters 
DIREKT Asian Tour. 
13.30. Alfred Dunhill Links  
Championship 
DIREKT Europatouren.

14.55 Håndbold: HC Motor  
Zaporozhye–TTH Holstebro (m) 
DIREKT 
16.35 Håndbold: Bjerringbro  
Silkeborg–THW Kiel (m) DIREKT 
21.40 Sporten. 

16.05 Håndbold: Danmark–Norge 
(k) DIREKT Golden League. 
0.40 Cykling DIREKT Paris-Tours.  

17.55 Sportnytt. SVT Play 
19.00 Sportspegeln –  
teckenspråkstolkat. SVT Play  

FOTBOLL    SPELPROGRAM, RESULTAT OCH TABELLER PÅ SYDSVENSKAN.SE/SPORT

Eos tar för sig i basketligan. 
Segern borta mot Uppsala 
i förra omgången följdes 
i går upp med andra raka 
när anrika Alvik från Stock-
holm fick stryk med klara 
80–63. Eos tränare Johan-

na Ericsson värdesatte den 
fina skalpen.

– Vi presterar en bra 
match helt enkelt. Det var 
egentligen bara i andra 
perioden som vi hade en 
svacka.

Eos vann de övriga  peri-
oderna med klara siffror. 
I den andra var det Alvik 
som noterade 25–14.

– Främsta anledningen 
där var att Kajsa Lundahl 

som är en viktig spelare för 
oss tidigt drog på sig två 
fouls. Jag var tvungen att ta 
ut henne på bänken för att 
inte äventyra fortsättning-
en. Kajsa kom sedan tillba-
ka i matchen och klarade 
sig från att bli outfoulad.

Eos visade tålamod  och 
disciplin i spelet.

– Vi fick ordning både 
på defensiven och offen-
siven. Det var många av 

mina spelare som var duk-
tiga mot Alvik. Lite extra 
beröm skall Vee Young ha 
i anfallsspelet. Vi har fort-
farande en del att slipa på 
och förbättra men det kom-
mer efterhand.

Eos är på väg  uppåt i tabel-
len. 

Nästa uppgift blir Söder-
tälje på hemmaplan.

PEDER JOGSTAD
sporten@sydsvenskan.se

Andra raka segern för Eos
BASKET

■ Basketligan, damer
Eos 80
Alvik 63 

LB07 22 18 2 2 76– 28 56
Hammarby 23 16 3 4 49– 19 51
Växjö 22 14 3 5 65– 39 45
Sirius 23 13 2 8 47– 26 41
Hovås/Billdal 22 9 9 4 38– 28 36
Kungsbacka 23 10 4 9 32– 43 34
IFK Kalmar 23 10 2 11 44– 45 32
AIK 23 9 4 10 40– 38 31
Holmalund 22 9 3 10 35– 47 30
Östersunds DFF 22 8 4 10 38– 37 28
Qbik 23 6 4 13 23– 36 22
Sundsvalls DFF 22 6 1 15 28– 63 19
Älta 22 4 1 17 23– 53 13
Sunnanå 22 3 2 17 26– 62 11

Kval Div 1 grupp 1 Götaland 
Husie IF–Ifö Bromölla IF ............1–1 (1–0)
Husie IF: Pinar Yalcin. Ifö Bromölla IF: Elli-
nor Persson.

Eftersom Husie IF inte kunde knipa 
förstaplatsen i serien så innebar det 
kval. I kvalgruppen står IFÖ/Bromöl-
la IF och Glömminge IF som motstån-
dare för Husie.

Första matchen för Husie var hem-
ma mot IFÖ/Bromölla IF. Husie in-
leder starkt med ett frisparksmål av 
Pinar Yalcin redan fem minuter in i 
matchen. Inför halvtidsvilan så ledde 
Husie med 1–0, men Bromölla kvitte-
rar två minuter in i andra halvlek ge-
nom Ellinor Persson. Matchen slutar 
1–1 och en omgång kvar för Husie i 
kvalen mot division 1.
Ifö Bromölla 2 0 2 0 2– 2 2
Glömminge 1 0 1 0 1– 1 1
Husie 1 0 1 0 1– 1 1

Kval Div 1 grupp 2 Götaland 
Valinge–Skurup .....................................1–1 
Valinge 2 1 1 0 4– 3 4
Skurup 1 0 1 0 1– 1 1
Växjö DFF 1 0 0 1 2– 3 0

F19 södra 
Holmalund–Linköping ...........................1–3 
FC Rosengård 19 15 2 2 64– 19 47
Hovås/Billdal 19 12 2 5 43– 30 38
Kopparb./Gbg 19 9 6 4 76– 47 33
Växjö DFF 19 10 3 6 73– 44 33
Lb07 20 8 6 6 68– 51 30
QBIK 19 6 5 8 39– 38 23
IFK Kalmar 18 7 1 10 30– 37 22
Holmalund 20 7 1 12 46– 60 22
Linköping 19 5 5 9 32– 56 20
Kristianstad 18 3 4 11 24– 66 13
Kungsbacka 18 3 3 12 27– 74 12

Bandet säljs på ICA, Lindex 
och Apotek Hjärtat

Köp årets 
rosa band
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Ta rygg på Cathrine Erichsens formstall
JÄGERSRO
■ Norska Cathrine Erich-
sen har haft en fantas-
tisk säsong och hennes 
hästar har tjänat grova 
pengar. Därför känns 
det tryggt att luta sig 
mot henne när det gäl-
ler singelstrecket.

IKC Wildcat (lopp 4) är 
en av fyra hästar i hennes 

Jägersro filial, han trivs 
på hemmaplan och möter 
klart överkomligt motstånd 
i den sista V4–avdelningen.

– Han är en av de som gör 
upp om segern, tycker ock-
så tränaren själv.

Nu blir förmodligen IKC 
Wildcat rätt stor favorit och 
den som vill chansa lite kan 
lämna Pompeius (lopp 1) 
ensam. Han var kraftigt för-

bättrad i ett enklare gäng 
sedan han utrustats med 
blinkers senast. Vi tror att 
distansen ska passa och 
blir det samma effekt igen 
är det en toppchans.

Till det efterföljande V5–
spelet har vi en egen idé 
då vi tror att The Olympus 
Man (lopp 5) ska ha bra 
chans. Han har gjort fle-
ra fina lopp på slutet utan 

att vinna och han borde 
vara gynnad av att det bara 
är sex konkurrenter. Med 
singelstreck på en häst som 
knappast blir favorit finns 
chansen till fina pengar.

– Han borde kunna vara 
bland de tre, säger också 
tränaren Dina Danekilde 
inför dagens start.

ANDERS ENGMAN
anders.engman@sydsvenskan.se

GALOPP  · JÄGERSRO IDAG

JÄGERSRO I DAG

Första start 12.45
Lopp 1: 5 Pompeius, 3 Call Me Back, 7 Na-
nodes, outs: 8 Nerissa.
Lopp 2: 10 Rossmos Secret, 1 Turn the Page, 
8 Dorothy Hill, outs: 11 Zacapa.
Lopp 3: 3 Maxillaria, 1 Enjoy the Light, 2 
Osofin, outs: 7 Ikarostech.
Lopp 4: 4 IKC Wildcat, 1 Esme, 2 Golden 
Caviar, outs: 13 Nightjar.
Lopp 5: 3 The Olympus Man, 6 Margaux, 7 
My Dream, outs: 5 Be My Surprise.
Lopp 6: 6 Sir Benjamin, 9 Poppapp, 8 Prope-

lino, outs: 3 Tumblin Dice.
Lopp 7: 6 Ebba, 1 Sarafina, 4 Mad Sovereign, 
outs: 7 Zewina Zaid.
Lopp 8: 8 Joy Boy, 2 Steigtinden, 3 Noble 
Dynamite, outs: 4 Manassas.
Lopp 9: 7 Gazello, 6 Fajr Quardabiyah, 8 
Kaisar, outs: 4 Ramiz Al Aziz.

Strykningar
Lopp 7: 3 Pim, lopp 8: 1 Agaton

V4–systemet, 120 rader
Avd 1: 2 Fifty Shades, 3 Call Me Back, 5 Pom-
peius, 7 Nanodes, 8 Nerissa, 9 Sweet Hill (10 
La Maitresse, 4 Love to Love).
Avd 2: 1 Turn the Page, 8 Dorothy Hill, 10 

Rossmos Secret, 11 Zacapa (7 Otama Oba-
ma, 3 Allinornothing).
Avd 3: 1 Enjoy the Light, 2 Osofin, 3 Max-
illaria, 7 Ikarostech, 12 Double Cat (11 Mr 
West, 6 Fuego).
Avd 4: 4 IKC Wildcat (1 Esme, 2 Golden 
Caviar).

V5–systemet, 320 rader
Avd 1: 3 The Olympus Man (6 Margaux, 7 
My Dream).
Avd 2: 3 Tumblin Dice, 5 Saarim, 6 Sir Ben-
jamin, 8 Propelino, 9 Poppapp (11 Label, 10 
Sin Miedo).
Avd 3: 1 Sarafina, 4 Mad Sovereign, 6 Ebba, 

7 Zewina Zaid (2 Heart of Rose, 8 Clauses 
Velvet).
Avd 4: 1 Steigtinden, 3 Noble Dynamite, 4 
Manassas, 8 Joy Boy (7 Carambola Star, 5 
Mahadi).
Avd 5: 4 Ramiz Al Aziz, 6 Fajr Quardabiyah, 
7 Gazello, 8 Kaisar (2 Fakhret El Arab, 9 Mr 
Maximus). 

LD–systemet, 6 rader
Avd 1: 1,10. Avd 2: 1,2,3.

Lunchtrio, 33 kombinationer
4 som etta, 1,2,13 som tvåa och 
1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13 som trea.

RESULTATTIPS&TRAV
Med Leif Johansson och P-A Johansson. Söndag 9 oktober

Vulkanen mullrar på Island
ANALYS. Island med managern Heimir Hallgrímsson 
(bilden) överraskade alla under EM-slutspelet. Kolbe-
inn Sigþórsson besväras av en skada. Turkiet har valt 
att byta ut fyra profilspelare och bygger nytt igen.  
Oddsen: Island–Turkiet: spel: 2,40 – 3,15 – 2,95.

TOPPTIPSET SÖNDAG Spelstopp 15:59
Matcher:                                                      1  2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Island–Turkiet X2 1 X2 1 X2 1  X2 1  X2 1 X2 1
2 Finland–Kroatien 2 1X 1X 2 2 1X  2 1X  1X 2 2 1X
3 Ukraina–Kosovo 1 1 1 1 1 1  X2 X2  X2 X2 X2 X2
4 Wales–Georgien 1 1 1 1 1 1  1 1  1 1 1 1
5 Moldavien–Irland 2 2 2 1X 1X 1X  2 2  2 1X 1X 1X
6 Serbien–Österrike X2 X2 1 X2 1 1  X2 X2  1 X2 1 1
7 Albanien–Spanien 1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 1X2  X2 X2  X2 X2 X2 X2
8 Makedonien–Italien 2 2 2 2 2 2  2 2 2  2 2 2
System: 6–0–168 rader: Som ovan. 6–1–336 rader: Match 4 (1X). 7–0–504 rader: Match 4 (1X2). 
6–2–672 rader: Match 4 (1X) och 8 (X2). Streckspelet: 6–2–672 rader: Match 4 (12) och 8 (12).

SKA VI SLÅ VAD?
Spelstopp: 17:59     Halvtid  Sv Spel

514 Finland–Kroatien 2             2,25

Hans Backe redovisar 0–2–7 som 
resultat sedan han tog över Finland. 
Kroatien har Luka Modric skadad. 
Leder matchen efter första halvleken. 

BOMBEN Spelstopp 20:44
 
Bomben 2:
288 rader

Fotboll  
VM-kval 

A Albanien 0, 1.
 Spanien 1, 2.
B Island 0, 1, 2.
 Turkiet 0, 1.
C Makedonien 0.
 Italien 1, 2, 3.
D Serbien 1, 2.
 Österrike 0, 1.

BOMBEN Spelstopp 15:59
 
Bomben 1:
144 rader

A Modo 2, 3, 4.
 Västervik 2, 3, 4.
B CSKA Moskva 3, 4.
 Avan. Omsk 1, 2.
C Dinamo Riga 1, 2.
 Vitjaz Podolsk 3, 4.

Match A: Hockeyallsvenskan.
Match B och C: KHL.

KHL Det blev 43 procent hemma- 
vinster i KHL senaste säsongen. På nya 
säsongen har det ökat till 50 procent.

50%

Vassa lopp i Hamburg
TRIPOLINI TIPPAS. Det är bra klass på söndagens 
DD-omgång som körs i Hamburg. Danske Tripolini VP,  
med Jeppe Juel (bilden), har inte haft något flyt på 
slutet. I DD-1 är det dags för honom.
Dagens säkra: Sugarmakesmecrazy var bra senast.

1680m, auto 1680m, auto

DAGENS DUBBEL
Lopp 8 Lopp 9 

1 Montecore Mo Nimczyk M 32861
2 Je T’aime Express Untersteiner P 319101
3 Zorba Oldeson Vlieger Rob T. de d3331
4 Falcon Håleryd Untersteiner J 3d00d
5 Tripolini VP Juel J 45174
6 Tosca Victory* Lugauer C 15450
7 Snoopy Lindhardt C 54148
8 Banks Larsen M k1222
9 Jaguar Broline Hülskath R d2115
10 Beckman Kamminga Cees F. 1212d

RANK: 5-2-9-8-10-1-6-7-3-4

Tripolioni VP kördes passivt i 
V75-finalen senast och var inte tom 
i mål. Han var riktigt bra i skymun-
dan även gången innan. Bra uppgift 
och får tipset. Je T’aime Express 
har en bra uppgift då han är snabb 
ut och trivs på kort. Formen är dock 
ett frågetecken då han varit stru-
ken efter senaste starten.

1 Adriano BR Andersen N d1131
2 Sugarmakesmecrazy Adielsson E 12513
3 Fidelity Rhythm Bakker A 121d44
4 Alex Tröjborg Eriksson C 60201
5 Sahara One Lugauer C k1222
6 Wildintention Ås Lindgren M 50054
7 Colbert Juel J 04050
8 Fame Boko Mieras Jeffrey H. 43222
9 Dapper Don Nygren P 10200
10 Falco di Quattro Forss M 64d52
11 Cash Hanover Nimczyk M k1816
12 Napa Valley Kamminga Cees F. dd273
13 Tuonoblu Rex Bakker R 96215
14 Gijon Untersteiner J 10120
15 Cruzado Dela Noche Linderoth P 10450

RANK: 2-5-15-14-13-1-4-7-8-11-10-3-6-12-9

Sugarmakesmecrazy var duktig 
trea i V75 senast och har en bra 
uppgift. Sahara One var tvåa i fin-
ska derbyt, måste räknas tidigt.

DD-1 DD-2 

Hamburg-Bahrenfeld

DD-system DD-1: 2, 5
DD-2: 2, 5, 14, 158 rader 

POWERPLAY SÖNDAG Spelstopp 15:59
Matcher:                                                      1  2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Modo–Västervik X2 2 2 1 1 1  2 X  X 1 1 1
2 CSKA Moskva–A.Omsk 2 1 1 2 X2 1  X 1  1 X 2 1
3 D.Riga–V.Podolsk 12 12 12 12 12 12  12 12  12 12 12 12
4 Kiruna–Piteå 12 12 12 12 12 12  12 12  12 12 12 12
5 Lindlöven–Skövde 12 12 12 12 12 12  12 12  12 12 12 12
6 Åker/Strängnäs–Forshaga 1 1 X2 1 2 2  1 1  2 1 X X
7 Helsingborg–Tyringe 1 X2 1 X2 1 X2  1 2  1 2 1 2
8 Kallinge R-by–Hanhals 12 12 12 12 12 12  12 12 12  12 12 12
System: 4–4–288 rader: Som ovan. 5–3–432 rader: Match 5 (1X2).
6–2–648 rader: Match 3 och 5 (1X2). 

BASKET
Basketligan herrar

Södertälje–Norrköping ......................79–59
Basketettan herrar

Wetterbygden-Lobas  .....................97-72
(21-19, 29-19, 25-19, 22-15)

Wetterbygden som är ett tippat topp-
lag blev en för svår uppgift för Lobas 
basketherrar. Förlust för Lobas med 
72–97 men Lobas tränare Håkan Nils-
son var ändå nöjd.

– Vi kom sent igång med träningen 
inför säsongen. Wetterbygden har sat-
sat på förstärkningar och där kan vi 
inte mäta oss när det gäller spelartrup-
pen. Efter våra förutsättningar gör vi 
en klart godkänd insats.

Anfallsspelet var Lobas styrka men 
som Håkan Nilsson fortsatte.

– Vi behöver koordinera defensiv-
jobbet. Där brast vi mellan varven. 
En bra debut i vårt lag gjorde Bardos 
Kelmeni.

Basketligan damer
Eos–Alvik ........................................ 80–63
(19–14, 14–25, 27–14, 20–10)
Eos: Veshaundra Young 26, Antionette 
Thompson 17, Kajsa Lundahl 8, Vendela Genell 
8, Matilda Edrén 7, Louise Noaksson 6, Georgia 
De Leeuw 4, Amanda Nilsson 2, Sofia Gustafs-
son 2. Alvik: Klara Lundquist 20, Shawnice Wil-
son 18, Nathalie Schönberg 13, Paula Juhlin 7, 
Erica Iderstål 3, Matilda Salén 2.
Uppsala–Norrköping .........................48–82
Telge–Visby.......................................79–75

Basketettan södra, damer
Wetterbygden-Lobas  .....................84-47 
(18-14, 21-3, 19-17, 26-14)

Lobas basketdamer hade inte myck-
et att sätta emot när man mötte Wet-
terbygden i Huskvarnas idrottshall. 
Förlust med 37 poängs marginal. Lo-
bas tränare Johan Lunde`n var impo-
nerad av Wetterbygden.

– Wetterbygden har mönstrat ett väl-
digt starkt lag den här säsongen.

Lobas förlorade andra perioden med 
3–21.

– Där var vi inte bra. Men positivt att 
vi kom tillbaka i tredje perioden och 
höll jämna steg där.

Lobas hade en profil i Josefine Lind-
ström. Lindström hittade rätt i korgen 
med tolv poäng.
Mark–Hammarby ..............................67–57
Västerås–SBBK Utveckling ................63–57

BILSPORT
SUZUKA, Japan. Formel 1, tidskval, : 1) Nico 
Rosberg, Tyskland, Mercedes, 1.30,647, 2) 
Lewis Hamilton, Storbritannien, Mercedes, 
1.30,660, 3) Kimi Räikkönen, Finland, Ferrari, 
1.30,949, 4) Sebastian Vettel, Tyskland, Ferrari, 
1.31,028, 5) Max Verstappen, Nederländerna, 
Red Bull, 1.31,178, 6) Daniel Ricciardo, Italien, 
Red Bull, 1.31,240, 7) Sergio Perez, Mexiko, 
Force India, 1.31,961, 8) Romain Grosjean, 
Schweiz, Haas, 1.31,961, 9) Nico Hulkenberg, 
Tyskland, Force India, 1.32,142, 10) Esteban 
Gutierrez, Mexiko Haas, 1.32,547... 19) Marcus 
Ericsson, Sverige, Sauber, 1.33,222.

BORDTENNIS
Pingisligan A, damer

Mälarenergi–Halmstad ..........................1–6
Spårvägen–Åsa IF .................................6–0
Mälarenergi–Åsa IF ...............................6–0
Spårvägen–Halmstad ............................1–6

GOLF
SAINT-JEAN-DE-LUZ, Frankrike. Europa-
touren, damer, e tredje ronden (par 70): 
1) Diana Luna, Italien, 198 (65–67–66), 2) 
Beth Allen, USA, 199 (64–67–68), 3) Floren-
tyna Parker, Storbritannien, 203 (63–69–71).
Sv plac: 19) Johanna Gustavsson 210 (74–
68–68), 25) Linda Wessberg 211 (72–70–
69), 33) Isabella Ramsay 213 (72–69–72), 
42) Lina Boqvist 214 (70–73–71), 45) Lynn 
Carlsson 215 (71–73–71).
STANDREWS, Storbritannien. Europa-
touren, herrar, e tredje ronden: Tävlingen 
avgörs på tre banor: St. Andrews old course 
(SA, par 72), Kingsbarns (KI, par 72) och 
Carnoustie (CA, par 72).
1) Tyrrell Hatton, Storbritannien, (67 CA–70 
KI–62 SA), 2) Ross Fisher, do, (65 KI–68 
SA–69 CA), 3) Joakim Lagergren, Sverige, 
(66 CA–68 KI–69 SA) och Richard Sterne, 
Sydafrika, (69 CA–69 KI–65 SA).
Övr sv plac (bland de 65 bästa): 12) Alex 
Norén 208 (64 CA–71 KI–73 SA), 18) Niclas 
Fasth 209 (72 SA–69 CA–68 KI), 31) Rikard 
Karlberg (68 SA–71 CA–72 KI), Robert Karls-
son (71–KI–71 SA–69 CA) och Peter Hanson 
(71 SA–69 CA–71 KI), alla 211, 63) Kristoffer 
Broberg 241 (74 CA–70 KI–70 SA).
TAIPEI. USA-touren, damer, e tredje ron-
den (par 72): 1) Jang Ha-Na, Sydkorea, 200 
(69–69–62), 2) Shanshan Feng, Kina, 206 
(70–69–67), 3) Park Hee-Young, Sydkorea, 
207 (69–69–69).
Sv plac: 16) Anna Nordqvist 212 (72–70–
70), 50) Pernilla Lindberg 219 (72–77–70).

HANDBOLL
Champions League herrar, grupp B

Kristianstad–Zagreb ........ 29–22 (13–10)
Kristianstad: Albin Lagergren 9, Tim Sö-
rensen 6, Jerry Tollbring 6, Olafur Andres 
Gudmundsson 5, Mario Lipovac 2, Philip 
Henningsson. Zagreb: Stipe Mandalinic 5, 
Zlatko Horvat 3, Stefan Vujic 2, Igor Vori 2, 
Darko Cingesar 2, Luka Sebetic 2, Dobrivoje 
Markovic 2, Josip Valcic 2, Luka Rakovic, 
Lovro Jotic.
Publik: 4057.
Brest–R-N. Löwen .............................30–28

Kval till EHF-cupen, herrar  
andra omgången, första matchen

Haukar, Island–Alingsås ......24–24 (15–8)
Haukar: Tjörvi Thorgeirsson 8, Janus Dadi 
Smarason 6, Elias Mar Halldorsson 4, Gud-
mundur Arni Olafsson 3, Daniel Ingason 2, 
Jon Thorbjörn Johannsson. Alingsås: Jesper 
Konradsson 8, Magnus Persson 4, Emil Frend 
Öfors 3, Marcus Enström 2, Max Darj 2, Felix 
Claar 2, Pontus Johansson 2, Fredrik Teern.
Publik: 850.

Division 1 södra 
Warta–Höör H 65 ..............................22–22 
Kungälv–HP Alingsås.........................28–27
ZIELONA GORA, Polen. Fyrnationsturn, 
damer final
Polen–Sverige .................. 27–31 (14–20)
Polen: Karolina Kudlacz-Gloc 7 (3), Monika 
Kobylinska 5, Klinga Grzyb 4, Katarzyna Ja-
niszewska 3, Joanna Drabik 3, Kinga Achruk 
2, Marta Gega (1), Alina Wojtas, Ewa Andrze-
jewska. Sverige: Isabelle Gulldén 8 (6), Olivia 
Mellegård 7, Jenny Alm 5 (1), Linn Blohm 4, 
Hanna Blomstrand 3, Johanna Westberg , 
Sabina Jacobsen, Daniela Gustin, Ida Odén.
Publik: 1 500.

Match om tredje plats
Island–Slovakien ............................ 26–25

Allsvenskan damer
Lundagård-Tyresö  ............21-26 (11-10)

Lundagård höll jämna steg med Ty-
resö fram till 15–15 i andra halvlek men 
sedan gjorde gästerna ett ryck fram till 
16–22 som bäddade för en bortaseger 
till slut med 21-26. Lundagårds tränare 
Kent Engdahl accepterade förlusten.

– Tyresö är ett av de tippade topp-
lagen. Vårt problem i dag var att när 
matchen stod och vägde i andra halv-
lek tappade vi mycket av vårt anfalls-
spel med resultat att Tyresö hade fritt 
fram för snabba spelvändningar.

Lundagård hade en bra målvakt i 
Matilda Persson.

– Flera av våra unga spelare visade 
bra form. Estelle Ahlqvist-Lund var 
duktig offensivt.
Guif–Helsingborg ..............................20–17
Kungälv–Lidingö ...............................30–22
Önnereds HK–GT Söder .....................22–18

 Division 2 södra  dam
Kristianstad–Trelleborg .....................22–13 
Ystad IF–Ligu ....................................32–20 
Karlsk Flottan–Helsingborg ...............22–13 
Dalhem–Kävlinge ..............................25–22 

INNEBANDY
Superligan herrar

Höllviken–Sirius ..................................6–6
(2–2, 3–0, 1–4, 0–0)
Höllviken: Pontus Karlson, Jacob Gullberg, 
Mattias Andersson, Fredrik Sjöstedt, Chris-
toffer Andersson, Johannes Wilhelmsson. 
Sirius: Johan Eriksson 3, Dan Johansson, 
Daniel Stenlund, Peter Berlin. Publik: 826.
Falun–Mullsjö .....................................13–4
Falun 6 5 0 1 56– 26 15
Växjö 5 4 0 1 34– 28 12
Pixbo 4 3 0 1 27– 17 9
Dalen 4 3 0 1 22– 19 9
AIK 4 3 0 1 25– 35 9
Sirius 6 1 4 1 27– 27 8
Helsingborg 5 2 1 2 30– 29 7
Höllviken 6 1 2 3 34– 39 6
Mullsjö 5 2 0 3 26– 36 6
Warberg 5 1 1 3 22– 23 5
Storvreta 4 1 1 2 18– 21 4
Umeå 5 1 1 3 15– 27 4
Linköping 4 1 0 3 18– 22 3
Karlstad IBF 5 0 2 3 26– 31 3

Allsvenskan Södra herrar
Fagerhult–Alingsås................................9–5
Jönköpings IK–Visby .............................9–8

Division 1 södra Götaland 
Vöikers–Landskrona ..............................4–5 
Åstorp/Kvidinge–Carlshamn .................9–3 

Division 2 Skåne 
Malmö FBC U–Åby/Klippan ...................8–5 
Slottshöjden–Willands...........................2–8

Superligan damer
Iksu–Kalmarsund ..................................7–1
Uppsala–Warberg ..................................3–2

Division 1 Skåne  dam
Landskrona–Munka-Ljungby .................6–3 
Gantofta–Malmö FBC ..........................1–10 
Malmhaug–Engelholm ..........................5–7

ISHOCKEY
SHL

Örebro–Malmö ....................................5–4
(3–1, 2–1, 0–2)
Första perioden: 1–0 (9.09) Petr Zámorsky 
(Viktor Ekbom, Libor Hudacek), 2–0 (13.07) 
Bobo Petersson (Marcus Weinstock, Johan Mo-
tin), 3–0 (14.00) Greg Squires (Peter Anders-
son, Libor Hudacek), 3–1 (17.46) Ilari Filppula 
(Andreas Thuresson, Nils Andersson).
Andra perioden: 4–1 (11.54) Anders Eriks-
son (Marcus Weinstock, Petr Zámorsky), 

5–1 (13.15) Joel Mustonen (Libor Hudacek, 
Greg Squires), 5–2 (16.10) Andreas Thures-
son (Nichlas Hardt).
Tredje perioden: 5–3 (3.32) Rhett Rakhs-
hani (Jens Olsson, Fredrik Händemark), 5–4 
(14.10) Rhett Rakhshani (Frederik Storm, 
Jens Olsson).
Skott: 18–37. (4–13, 11–13, 3–11).
Utv: Örebro 3x2, 1x5, 1 matchstraff. Malmö 
2x2.
Domare: Patrik Sjöberg, Gävle och Andreas 
Harnebring, Sigtuna. Publik: 5 301.
Rögle–Karlskrona ...............................2–4
(0–1, 1–2, 1–1)
Första perioden: 0–1 (6.05) John Henrion 
(Daniel Gunnarsson, Morten Madsen).
Andra perioden: 0–2 (5.31) Mattias Guter (Jim-
my Andersson), 0–3 (7.48) Robin Gartner (Joel 
Kellman, Alexander Bergström), 1–3 (8.56) Se-
bastian Wännström (Sebastian Collberg).
Tredje perioden: 1–4 (17.10) Alexander 
Bergström, 2–4 (19.11) Ludvig Rensfeldt 
(Dominik Granak).
Skott: 27–20 (11–3, 6–12, 10–5).
Utv: Rögle 2x2. Karlskrona 5x2.
Domare: Tobias Björk, Boden och Pehr Claes-
son, Alvesta. Publik: 3 891.
Skellefteå–Brynäs ...............................1–2
(0–0, 1–2, 0–0)
Andra perioden: 0–1 (3.16) Jonathan Pudas 
(Ponthus Westerholm, Lukas Kilström), 0–2 
(11.20) Jonathan Granström (Nicholas John-
son, Ryan Gunderson), 1–2 (13.09) Niclas 
Burström (Joakim Lindström, Sebastian Aho).
Skott: 43–32 (12–13, 16–11, 15–8).
Utv: Skellefteå AIK 2x2. Brynäs 5x2.
Domare: Mikael Andersson, Mariefred och 
Daniel Winge, Leksand. Publik: 4 245.
HV71–Djurgården ...............................5–1
(2–0, 1–1, 2–0)
Första perioden: 1–0 (17.29) Simon Önerud 
(Martin Thörnberg, Andreas Borgman), 2–0 
(19.00) Erik Christensen (Martin Thörnberg, 
Simon Önerud).
Andra perioden: 3–0 (10.06) Mattias Te-
denby (Christoffer Persson, Simon Önerud), 
3–1 (10.41) Marcus Davidsson (Jonathan 
Davidsson, Axel Jonsson–Fjällby).
Tredje perioden: 4–1 (5.56) Simon Önerud, 
5–1 (9.30) Lawrence Pilut (Adam Almquist, 
Mattias Tedenby).
Skott: 34–17 (9–5, 10–5, 15–7).
Utv, HV71: 6x2. Djurgården: 5x2.
Domare: Marcus Linde, Kungälv och Mikael 
Sjöqvist, Karlstad. Publik: 6 809.
Färjestad–Frölunda ................... 2–1 e förl 
(0–0, 0–0, 1–1, 1–0)
Tredje perioden: 0–1 (14.33) Johan Sund-
ström (Henrik Tömmernes, Patrik Carlsson), 
1–1 (15.19) Joakim Nygård (Johan Ryno).
Fjärde perioden:2–1 (0.47) Jonas Holös (Per 
Åslund, Rasmus Asplund).
Skott: 27–36 (8–14, 8–16, 10–6, 1–0).
Utv, Färjestad: 5x2, 1x10. Frölunda: 4x2.
Domare: Morgan Johansson, Ljungby och 
Mikael Nord, Arboga. Publik: 7 162.
Malmö 8 6 1 1 29– 17 20
Karlskrona 6 5 0 1 20– 9 15
HV71 6 4 1 1 24– 11 13
Frölunda 7 4 1 2 18– 17 13
Brynäs 6 4 0 2 21– 13 12
Luleå 6 3 1 2 17– 12 10
Växjö 6 2 2 2 17– 16 9
Färjestad 6 1 2 3 13– 18 7
Skellefteå 6 1 2 3 11– 16 7
Linköping 6 1 3 2 10– 16 7
Örebro 6 1 2 3 15– 18 6
Djurgården 6 2 0 4 10– 18 6
Rögle 6 1 1 4 19– 25 5
Leksand 7 0 2 5 9– 27 2

Gilla Sporten på Facebook

De viktigaste sportnyheterna i ditt eget flöde.
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RESULTAT V75 SKELLEFTEÅ · LÖRDAG 8 OKTOBER

V75-RADEN

8–12–2–12–9–8–12
7 rätt: jackpot 6 rätt: 45 839 kr 5 rätt: 1 439 kr

Strukna: avd 1 nr 1, avd 2 nr 8, avd 3 nr 9 och 12, avd 5 nr 6. Boost: 641

LOPP 5, V75-1
2 140 auto: 1) Victory Bonsai, Mika Forss, 1.13,2 (27) 2) Rondine 
d’Asolo, 13,4 (404) 3) Liberty Face, 13,5 (139) 4) Manstone’s Classic, 
13,5 (762) 5) Buy the Law, 13,5 (1051) 6) Sembs Ouradour, 13,6 
(1329). Opl: Flip a Coin (1087), Suntory Royal (1620), Lord Rocket 
(304), Patricia Bishop d9g (373), Bravo Navarone dug (14). Tvilling: 
3/8 30,89. Odds: 2,73. Plats: 1,31–3,43–2,10. Struken: nr 1.
8 Victory Bonsai forcerades till spets i andra kurvan, fortsatte i bra 
fart (1.11,7/1 000 m), vann med en säker längd. 3 Rondine d’Asolo 
till spets, släppte efter 800 m, hängde med bra. 2 Liberty Face ut-
vändigt ledaren, fullföljde bra. 7 Buy The Law fjärdepar invändigt, 
kom loss 250 m från mål, avslutade bra.

LOPP 6, V75-2
2 640: 1) U.Bergs Oppzi, Krister Söderholm, 1.15,5 (225) 2) Namit 
Southwind, 15,8 (87) 3) Thed Ty Tass Zet, 15,9 (1599) 4) High Roller, 
16,6 (597) 5) Dirty Dancing In, 16,2 (139) 6) Nosoupforyou, 16,3 
(524) 7) Magic Simba, 16,5 (987). Opl: Action Stations (788), Mellby 
Charmören (68), Coconut Am (192), X.Factor ug (26), Vira Vircon 
W.F. d11g (1619), Mellby Don Juan dug (27), Christian Palema dug 
(1143). Tvilling: 7/12 74,20. Odds: 22,53. Plats: 4,86–3,02–24,55. 
Struken: nr 8.
12 Ubergs Opzi fyra i andraspår, full attack 400 m från mål, kopplade 
greppet mitt på upploppet efter en vass avslutning. 7 Namit South-
wind trea–fyra på innerspår, ut som första häst i andraspår 1 500 m 
från mål, övertog ledningen 600 m kvar, fick stor ledning men rejält 
stum sista 100 m. 10 Thed Ty Tass Zet tredjepar invändigt, fick fritt 
i sista kurvan, avslutade bra. 6 Mellby Charmören till spets efter 900 
m, slagen redan 600 m från mål. 1 Mellby Don Juan galopperade i 
spets efter 400 m.

LOPP 7, V75-3, V5-1
1 640 auto: 1) Junifaks, Erik Adielsson, 1.23,1 (46) 2) Myr Faksen, 
23,1 (21) 3) Myllarfaks, 23,3 (105) 4) Hulte Magnus, 23,3g (52) 5) 
Rote Jon, 23,4 (723) 6) Tyri Svarten, 23,4g (430). Opl: Krusen (333), 
Bodbäckssiv (989), Trippa Undan (584), Mel Odin (54). Tvilling: 2/3 
4,48. Odds: 4,64. Plats: 1,52–1,32–1,91. Strukna: nr 9 och nr 12.
2 Junifaks släppte spets kort efter start, därefter rygg på ledaren, 
kom fram invändigt på open stretch, fick nosen först i mål. 3 Myr 
Faksen övertog ledningen efter 200 m, tuff öppning (1.19,5/500 
m), kunde sedan lugna ner tempot en aning. Utmanad upploppet ner, 
fick ge med minsta möjliga marginal. 5 Myllarfaks utvändigt ledaren, 
höll farten starkt. 7 Hulte Magnus galopperade bort 30–40 m från 
början, därefter sist utvändigt. Attackerade i tredjespår i sista sväng, 
vass avslutning.

LOPP 8, V75-4, V5-2
3 140: 1) Bullyoung, Kenth Åkerlund, 1.14,7 (59) 2) Picasso, 15,0 
(35) 3) Kan Ha, 15,2 (314) 4) Narold Vox, 14,7 (72) 5) Nochebue-
na Face, 15,9 (689) 6) Digital Engine, 15,9 (34) 7) Elegant, 15,9 
(1644). Opl: Premier Kronos (184), Razor Kronos (132), Innovate 
Pellini (1594), Janne Sisu (704), Casanova Sisu dvändg (93), Only 
Eyes Broline dug (214), Quattro Lane dug (976), Andover Streamline 
dvändg (1616). Tvilling: 10/12 9,88. Odds: 5,99. Plats: 2,30–1,77–
5,02.
12 Bullyoung trea i andraspår, fram utvändigt ledaren 1 500 m från 
mål, övertog ledningen 300 m kvar, vann enkelt. 10 Picass0 kördes 
till spets knappa två varv från mål, kunde inte svara vinnaren i sista 
sväng men höll farten bra. 8 Kan Ha utvändigt ledaren, fick rygg 1 
500 m från mål, hängde med godkänt. 15 Narold Vox inledde på in-
nerspår, tog sig ut i andraspår 1 700 m från mål, gick på i tredje 900 
m från mål, fullföljde godkänt.

LOPP 9, V75-5, V5-3
2 640 auto: 1) Global Teardrop, Per Linderoth, 1.15,3 (870) 2) 
Bungle Rain, 15,3 (28) 3) Corroded, 15,4 (129) 4) Casper W.F., 15,6 
(141) 5) Pacific W.F., 15,6 (139) 6) Chenin Blanc, 15,8 (95). Opl: 
Global Science (799), Tigerfeet Dynamite (624), Diego Band (175), 
Global Security ug (43), Drabant Hornline dug (40). Tvilling: 1/9 
126,50. Odds: 87,09. Plats: 8,29–1,68–3,03. Struken: nr 6.
9 Global Teardrop tredjepar invändigt. Kom ut i andraspår 650 m 
från mål, fram som trea runt sista sväng, kopplade greppet 50 m från 
mål. 1 Djungle Rain till spets, fick hård press hela loppet, orkade 
svara vinnaren, ändå mycket bra. 12 Corroded fjärdepar invändigt, 

kom ut i ansraspår på sista långsidan, avslutade fint. 7 Casper WF 
tidigt fram utvändigt ledaren. Höll farten uppe, slagen i sista sväng 
men fullföljde godkänt

LOPP 10, V75-6, V5-4, DD-1
2 140 auto: 1) Erik Sting, Jorma Kontio, 1.13,2 (40) 2) Mellby Dar-
ling, 13,3 (112) 3) Angle of Attack, 13,3 (72) 4) New Steel, 13,5 
(105) 5) Global Obama, 13,5 (110) 6) Brothers In Am, 13,6 (47). 
Opl: Carja (394), All Time la Marc (203), Palermo Broline (72), Hot 
Pride (83), King of Mine (351), Victory Brodde (534). Tvilling: 4/8 
36,50. Odds: 4,06. Plats: 2,20–3,43–2,19.
8 Erik Sting femepar utvändigt. Attackerade i tredjespår 750 m från 
mål, fick draghjälp kort senare, kopplade greppet kort före mål, bra 
prestation. 4 Mellby Darling andra–tredjepar utvändigt. Attackerade 
600 m från mål, övertog ledningen i sista kurvan, kunde inte svara 
vinnaren sista 50 m. 7 Angel of Attack snabb start till spets efter 
400 m, slagen i sista sväng ken fullföljde rätt så bra. 10 New Steel 
fjärdepar utvändigt, ut i tredjespår 600 m kvar, höll farten bra.

LOPP 11, V75-7, V5-5, DD-2
1 640 auto: 1) Höwings Star, Mika Forss, 1.11,8 (152) 2) Officer 
C.D., 11,9 (54) 3) Rhapsody Ås, 11,9 (148) 4) Global Rebel, 12,3 
(113) 5) Bonbon Mearas, 12,4 (87) 6) X.Factor N.O., 13,0 (41). 
Opl: Claudius F. (298), Raging Mack (158), Sambucus P.R. (155), 
M.T.Insider (180), French Target (580), Serious Try ug (39). Tvilling: 
9/12 35,10. Odds: 15,27. Plats: 3,59–2,19–5,82.
12 Höwings Star sist utvändigt. Följde med i tredjespår på sista 
långsidan, avgjorde till enkel seger. 9 Officer CD fjärdepar utvän-
digt, fram utvändigt ledaren 600 m kvar, fullföljde bra. 8 Rhapsody 
Ås femma invändigt, kom ut i fritt spår 650 m från mål, fram som 
tvåa i andraspår runt sista kurvan, höll farten starkt. 5 X Factor No 
snabbstartade till spets, tröttnade helt.

ÖVRIGA LOPP
LOPP 1: 1) Caligula F., Malin Viklund, 1.16,4, 2) Ariel T.Dream, 3) 
Conrads Voldemort. Tvilling: 4/12 17,93. Odds: 5,75. Plats: 1,81–
1,93–1,50. Struken nr 6. 
LOPP 2: 1) Relay Runner, Ove A Lindqvist, 1.15,8, 2) Like Morgan, 
3) Ari Crowe. Tvilling: 3/6 23,44. Odds: 2,63. Plats: 1,83–3,98–9,41. 
Struken nr 2. 
LOPP 3: 1) Fender, Ulf Ohlsson, 1.25,6, 2) Mix Mollyn, 3) Sjö Odin. 
Tvilling: 3/8 11,05. Odds: 2,69. Plats: 1,22–1,65–1,40. Struken nr 2. 
LOPP 4: 1) Sir Ratzeputz, Jorma Kontio, 1.12,3, 2) Special Promise, 
3) Elit Håleryd. Tvilling: 2/3 2,95. Odds: 1,59. Plats: 1,12–1,37–1,69.
LOPP 12: 1) Kossu Sisu, Ulf Ohlsson, 1.13,9, 2) Digigirl I.H., 3) Spe-
cial Maestro. Tvilling: 5/11 7,58. Odds: 5,08. Plats: 1,65–1,54–1,53. 
Struken nr 6.

V5–RADEN: 2–12–9–8–1 
Lopp 7–11, 5 rätt: (1,00) 2 214 897 kr.

V4–RADEN: 4–3–8–3 
Lopp 1–4, 4 rätt: (6 903)  ......................................................211 kr.

V3–RADEN: 8–12–11 
Lopp 10–12, 3 rätt: (7)  ..................................................... 8 588 kr.

DAGENS DUBBEL: 8–12
DD–1:  ...............................................................8 Erik Sting (4,06)
DD–2:  .....................................................12 Höwings Star (15,27)
Odds: 160,60

LUNCHDUBBELN: 3–8
LD–1:  ..........................................................3 Relay Runner (2,63)
Struken nr 2
LD–2:  .................................................................... 8 Fender (2,69)
Struken nr 2. Odds: 7,26

TRIO
Lopp 8: 1) Bullyoung (5,99), 2) Picasso, 3) Kan Ha.
Komb: 12–10–8
Odds: 463,41

KENO · LÖRDAG

8 9 11 15 21 25 28 30 31 34 35 
37 40 47 56 58 59 61 67 70.
Kung Keno: 59

■ U.Bergs Oppzi – odds: 
22,53.

Global Teardrop – odds: 
87,09.

Höwings Star – Odds: 
15,27.

Det var tre skrällar i går-
dagens V75-omgång i Skel-
lefteå som tränas av ama-
törer. Så stora att ingen 
lyckades pricka in sju rätt. 
Därmed blir det ännu en 
jackpot nästa lördag.

Redan i det första V75-
loppet gjorde omgång-
ens största favorit, Bravo 
Nava rone, bort sig genom 
galopp . Segern gick till an-
drahandsfavoriten Victory 
Bonsai med finländaren 
Mika Forss i sulkyn.

– Det blev en tuff öpp-
ning första kilometern men 
Victory Bosai är stark och 
vann säkert. Han är nog en 
av Finlands bästa hästar, sa 
toppkusken Forss.

Han avslutade även V75-

Tre skrällar och tekniska fel

spelet med Höwings Star. 
Amatörhästen från Umeå 
avgjorde säkert efter en 
stark långspurt.

– Jag trodde aldrig att 
vi kunde vinna från spår 
tolv över kort distans. 
Nu måste jag skynda mig 
iväg eftersom jag ska tävla 
i Hamburg i morgon, sade 
finländaren.

U.Bergs Oppzi är ock-
så amatörtränad (Mikael 
Mele fors). Krister Söder-
holm körde ett snyggt av-
vaktande lopp med 22-odd-
saren som avslutade klart 
snabbast av alla.

Lördagens största skräll, 

87-oddsaren Global Teard-
rop, tränas av Kenneth The-
lin med licens på Solängets 
travbana i Örnsköldsvik.

Spelbolaget ATG hade 
en katastrofal dag med 
flera tekniska fel. Det bör-
jade  redan strax innan 
första V75-loppet då man 
inte kunde lämna in sina 
kupong er.

Det blev även spelstopp 
innan Dagens Dubbel som 
avgjordes i de två sista av-
delningarna. Man flyttade 
fram starten i tio minuter 
men utan att ATG kom till 
rätta med driftstörningar-
na. TT

LOTTO OCH JOKER

Lotto 1: 2–4–5–6–17–18–28.
Tilläggsnummer: 7–13–26–33.
7 rätt: ingen vinnare
6 rätt + tillägg: (31)  27 722 kr
6 rätt: (144)  3 481 kr
5 rätt: (8 325)  103 kr
4 rätt: (121 065)  20 kr

Lotto 2: 9–12–18–26–29–30–32.
Tilläggsnummer: 10–14–20–31.
7 rätt: (1)  2 077 599 kr
6 rätt + tillägg: (10)  71 231 kr
6 rätt: (112)  3 709 kr
5 rätt: (5 137)  138 kr
4 rätt: (80 091)  25 kr

Joker: 8805759
7 rätt:  ingen vinnare
6 rätt: (2)  250 000 kr
5 rätt: (20)  20 000 kr
4 rätt: (187)  2 000 kr
3 rätt: (2 015)  200 kr
2 rätt: (19 375)  80 kr

Hockeyallsvenskan
Almtuna–AIK .......................................4–1
(2–0, 0–1, 2–0)
Första perioden: 1–0 (7.02) Erik Santesson, 
2–0 (17.31) Victor Ekarv.
Andra perioden: 2–1 (18.57) Stefan Johans-
son (Jesper Frödén).
Tredje perioden: 3–1 (13.52) Victor Ekarv 
(Emil Larsson), 4–1 (19.39) Ludwig Blomst-
rand (Sebastian Hartmann, Eric Norin).
Skott: 24–27 (10–9, 8–7, 6–11).
Utv: Almtuna 6x2. AIK 6x2.
Domare: Joakim Bodén.
Södertälje–Bik Karlskoga ...................1–6
(1–1, 0–1, 0–4)
Första perioden: 0–1 (2.08) Carl Persson 
(Ricard Blidstrand, Juliuz Persson), 1–1 
(18.13) Fredric Weigel (Lucas Carlsson, 
Marcus Bohman).
Andra perioden: 1–2 (7.34) Alexandre La-
voie (Victor Ejdsell, Victor Berglind).
Tredje perioden: 1–3 (6.51) Juliuz Persson 
(Axel Lindström, Thomas Valkvae–Olsen), 
1–4 (13.15) Thomas Valkvae-Olsen (Victor 
Ejdsell, Theodor Lennström) spel fem mot 
tre, 1–5 (16.23) Jonas Karlsson (Carl Pers-
son, Alexandre Lavoie), 1–6 (16.56) Axel 
Lindström (Carl Persson, Juliuz Persson).
Skott: 20–27 (4–5, 8–8, 8–14).
Utv, Södertälje: 8x2. Bik Karlskoga: 8x2, 
1x5, 1 matchstraff.
Domare: Peter Lyth, Tullinge.
Västervik 8 6 1 1 33– 15 20
Timrå 8 6 1 1 24– 7 20
Tingsryd 8 5 0 3 21– 20 15
Oskarshamn 8 4 2 2 15– 14 15
Bik Karlskoga 8 4 0 4 18– 12 12
Modo 8 3 2 3 25– 22 12
Vita Hästen 8 4 0 4 15– 18 12
Mora 8 3 1 4 23– 25 11
Almtuna 8 3 1 4 16– 15 10
Pantern 8 2 3 3 15– 22 10
AIK 8 3 0 5 20– 23 9
Södertälje 8 2 2 4 19– 30 9
Björklöven 8 2 1 5 18– 29 7
Västerås 8 1 2 5 16– 26 6

KHL
Zagreb–Tjerepovets ..............................7–3
St Petersburg–Jokerit ...........................6–0
Dyn Minsk–Dyn. Moskva .......................2–0
Salavat Ufa–Tjeljabinsk .........................2–1
Kunlun Peking–Novgorod .....................2–4
Chabarovsk–Sotji ..................................3–2
Vladivostok–Spartak Moskva.................6–3
Novosibirsk–Novokuznetsk ..........3–2 e förl

RIDSPORT
RIESENBECK, Tyskland. Int hopptävl, 
1,45-hoppning: 1) Steve Guerdat, Schweiz, 
Dioleen, 0+0/33,22, 2) Markus Beerbaum, 
Tyskland, Dana Blue, 0+0/33,51, 3) Maikel 
van der Vleuten, Nederländerna, Dana Blue, 
0+0/33,88... 5) Henrik von Eckermann, Sve-
rige, Catover, 0+0/34,94.

RUGBY
SM-final, andra matchen

Stockholm–Göteborg ..........................24–3
■Stockholm mästare med sammanlagt 41–3.

Bronsmatch
Hammarby–Södertälje ......................21–12

SM-final, damer
Göteborg–Stockholm .................... 17–38

Bronsmatch
Uppsala–Vänersborg ....................... 5–10

SIMNING
DOHA. Världscupen, kortbana, herrar, 
100 m fritt: 1) Vladimir Morozov, Ryssland, 
45,77, 2) Chad le Clos, Sydafrika, 46,00, 3) 
Katsumi Nakamura, Japan, 46,83.
400 m fritt: 1) Myles Brown, Sydafrika, 
3.39,78, 2) James Guy, Storbritannien, 
3.41,96, 3) Bobby Hurley, Australien, 
3.42,44.
50 m bröst: 1) Felipe Lima, Brasilien, 26,14, 
2) Giulio Zorzi, Sydafrika, 26,47, 3) Li Xiang, 
Kina, 26,71.
200 m bröst: 1) Marco Koch, Tyskland, 
2.02,13, 2) Daiya Seto, Japan, 2.05,91, 3) 
Josh Prenot, USA, 2.06,90.
50 m fjäril: 1) le Clos 22,36, 2) Benjamin 
Proud, Storbritannien, 22,57, 3) Takeshi Ka-
wamoto, Japan, 22,62.
200 m fjäril: 1) Seto 1.49,84, 2) le Clos 
1.49,93, 3) Philip Heintz, Tyskland, 1.52,03.
100 m rygg: 1) Hurley 50,20, 2) Pavel Sanko-
vitj, Vitryssland, 50,54, 3) Kawamoto 50,65.
100 m medley: 1) Morozov 51,75, 2) Heintz 
52,27, 3) Sankovitj 52,68.
400 m medley: 1) Seto 4.02,39, 2) Heintz 
4.04,24, 3) Prenot 4.05,67.
Damer, 50 m fritt: 1) Jeanette Ottesen, Dan-
mark, 23,84, 2) Brittany Elmslie, Australien, 
24,48, 3) Katie Meili, USA, 24,63.
200 m fritt: 1) Katinka Hosszu, Ungern, 
1.53,29, 2) Madeline Groves, Australien, 
1.54,46, 3) Zsuzsanna Jakabos, Ungern, 
1.54,67.
800 m fritt: 1) Hosszu 8.27,58, 2) Fang Yi, 
Kina, 8.30,29, 3) Jakabos 8.31,27.
100 m bröst : 1) Alia Atkinson, Jamaica, 
1.03,18, 2) Julija Efimova, Ryssland, 
1.03,27, 3) Meili 1.03,90.
100 m fjäril: 1) Ottesen 55,93, 2) Hosszu 
56,03, 3) Groves 57,63.
50 m rygg: 1) Hosszu 26,38, 2) Daryna Ze-
vina, Ukraina, 26,53, 3) Cheng Haihua, Kina, 
27,01.
200 m rygg: 1) Zevina 2.01,25, 2) Hosszu 
2.01,48, 3) Haihua 2.07,33.
200 m medley: 1) Hosszu 2.05,77, 2) Efi-
mova 2.07,29, 3) Jakabos 2.08,42.

TENNIS
PEKING. ATP/WTA, herrsingel, semifinal: 
Andy Murray, Storbritannien–David Ferrer, 
Spanien, 6–2, 6–3, Grigor Dimitrov, Bulga-
rien–Milos Raonic, Kanada, w/o.
Damsingel, semifinal: Agnieszka Radwan-
ska, Polen–Elina Svitolina, Ukraina, 7–6 (7–3), 
6–3, Johanna Konta, Storbritannien–Madison 
Keys, USA, 7–6 (7–1), 4–6, 6–4.
TOKYO. ATP, herrsingel, semifinal: Nick 
Kyrgios, Australien–Gael Monfils, Frankrike, 
6–4, 6–4, David Goffin, Belgien–Marin Cilic, 
Kroatien, 7–5, 6–4.

VOLLEYBOLL
Elitserien herrar

Falköping–Tierp ..................................1–3
(20–25, 25–23, 11–25, 16–25)
Bästa poängplockare, Falköping: Joar Mill-
berg 13, Jesper Ullberg, Fredrik Ljung och 
Marcus Torstensson, alla 8. Tierp: Nicolas 
Dubinsky 25, William Lind 11.
Vingåker–Örkelljunga .........................1–3
(20–25, 14–25, 26–24, 21–25)
Publik: 275.
Bästa poängplockare, Vingåker: Adam Brad-
bury 20, Axel Qvarnström 14. Örkelljunga: 
Tomas Vilimas 24, Jakob Wijk Tegenrot och 
Peter Lundgren, båda 13.
Linköping–Sollentuna ........................3–1
(22–25, 25–16, 25–21, 25–21)

Elitserien damer
Gislaved–Svedala  ...............................3–1
(26–24, 25–20, 20–25, 25–21)
Bästa poängplockare, Gislaved: Alexandra 
Vajdova 20, Madison Mahaffey, Lisa Tan-
nerfalk, Matilda Carlsson och Malina Frans-
son, alla 11. Svedala: Manyi Ati 20, Elin 
Albertsson 17.

Svedala har en bit kvar till toppform, 
vilket visade sig i premiären mot Gis-
laved som man tappade med vad som 
till slut får betecknas som klara siffror. 
Svedala hade sina goda perioder, men 
totalt var man lite för ojämnt i kvalite-
ten för att vinna.

– Vi hade lite för många egna miss-
tag och gav bort lite för många poäng, 
konstaterade sportchefen Jörgen Lars-
son.

Svedala har bytt ut mycket folk inför 
säsongen, något som märktes i spelet.

– Vi har sagt hela tiden att det kom-
mer att ta längre tid att få ihop laget i 
år än ifjol, då vi hade turen att ha ny-
förvärv som spelat ihop tidigare. Med 
det sagt var det ändå mer vi som för-
lorade idag än Gislaved som vann, me-
nade Jörgen Larsson.
Falköping–Lindesberg ........................0–3
(20–25, 16–25, 22–25)
Bästa poängplockare, Falköping: Nora An-
dersson 9, Hanna Hellvig 7. Lindesberg: 
Nette Peit 16, Martina Konecna 12.
Örebro–Sollentuna .............................3–0
(25–14, 25–18, 25–13)
Bästa poängplockare, Örebro: Jona Vigfus-
dottir 18, Sofia Täcktor 10. Sollentuna: Vik-
toria Nordström 7, Anita Nolsjö och Matila 
Altin, båda 5.

Division 1 södra  dam
Hylte/Halmst B–Lund B .........................0–3 
Ljungby–KFUM Malmö ..........................2–3

SPORT I DAG
BASKET

Basketettan herr. Helsingborg–Huddinge 
(14.30).
Basketligan, dam. Udominate–Östersund 
(15), Mark–Luleå (16).
Basketettan. BG Mark–Högsbo (12.30), 
Brahe–Hammarby (15.30), Södertälje Utv–
Nässjö (16), Helsingborg–Malbas (17).

BOWLING
Elitserien herr. Team Pergamon–Team 
Alingsås (11).

FOTBOLL
Division 1 herr södra. Oskarshamn–Kris-
tianstad (15), FC Trollhättan–Mjällby (16), 
Landskrona–Tvååker (16), Utsikten–Höllvi-
ken (16).
Division 2 södra Götaland. FK Karlskrona–
IFK Hässleholm (16).
Kval, herr, Div 5. Fram–Svedala (14).
Allsvenskan dam. Umeå–Djurgården (14), 
Eskilstuna–Piteå (16), Linköping FC–FC Ro-
sengård (16).
Elitettan. Växjö DFF–Sunnanå (12), Sunds-
vall–Hovås/Billdal (13), Östersund–Limh 
Bunkeflo (13), Holmalund–Älta (15.15).

HANDBOLL
Handbollsligan herr. Aranäs–Ystads IF (17).
Allsvenskan. Skånela–Önnered (16), RP 
Linköping–Tyresö (16), Tumba–Rimbo (16), 
Amo HK–OV Helsingborg (16.15), Hallby–
Varberg (17.30).
Division 1 södra. IF Kristianstad–Kropps-
kultur (15), HK S-hof–Ystads IF U (16.15).
Division 2 södra. Karlshamn–Malmö HP 
(15), Lågan–Hultsfred (15.30), Ystadpå-
garna–Ankaret (16), Karlskr Flottan–Åhus 
(18.30).
Allsvenskan dam. Spårvägen–Bjurslätt/
Torsl (14), Skånela–RP Linköping (14.15).
Division 2 södra. Eslövstjej–Kalmar (16), 
Växjö–Åstorp (17).

INNEBANDY
Superligan herr. Thorengruppen–Växjö 
(13), Warberg–AIK (16), Storvreta–Pixbo 
(17), Karlstad–Linköping (17), Helsing-
borg–Dalen (18.10).
Allsvenskan södra. Lillån–Lindås (12), Mal-
mö FBC–Craftstaden (13), IBF Göteborg–IBF 
Örebro (14), Kalmarsund–Onyx (16).

Division 1 södra Götaland. Röke–Palm-
staden (14), Malmhaug–Lund Elit (15.30), 
Munka-Ljungby–Sävsjö (16).
Division 2. FBC Helsingb–Lomma (12.40), 
Lönsboda–Stanstad (15).
Superligan dam. Endre–Rönnby (13), 
Pixbo–Karlstad (16), Malmö FBC–Linköping 
IBK (16), Dalen–Tyresö Trollb (17).
Division 1. Röke–IBK Lund (17), Lund Elit–
FC Helsingborg (18.10).
Division 2. Willands–Skurup (13).

ISHOCKEY
Allsvenskan herr. Modo–Västervik (16).
HockeyTvåan södra B. Åstorp–Mjölby (16), 
Osby–Jonstorp (16), Alvesta–Kalmar (16), 
Boro/Vetlanda–Olofström (16), Lund–Mör-
rum (16.30).

VOLLEYBOLL
Division 1 herr södra. Lund–Engelholm 
(15).
Elitserien dam. Hylte/Halmstad–Engel-
holm (14.30).
Division 1 södra. Orion–Eneryda (14), 
Engelholm B–Göteborg (15), Jönköping–
Veddige (16.45).

ODDSET
MATCHEN

Färjestad–Frölunda  ................ 1–1 21,01
HV71–Djurgården  .................. 5–1 17,12
Rögle–Karlskrona  ................... 2–4 15,48
Örebro–Malmö  ....................... 5–4 105,25
Skellefteå–Brynäs  .................. 1–2 23,68
Södertälje–Bik Karlskoga  ........ 1–6 448,18
Almtuna–AIK  .......................... 4–1 34,49
Polen–Danmark ...................... 3–2 16,09
Tyskland–Tjeckien  .................. 3–0 6,79
Polen–Sverige  .................... 27–31 166,72
Kristianstad–Zagreb  ........... 29–22 816,90

BOMBEN 1
A Färjestad–Frölunda ............. 1–1
B HV71–Djurgården  .............. 5–1
C Södertälje–Bik Karlskoga  .... 1–6
Odds: Ingen vinnare, rullpott.

BOMBEN 2
A Rögle–Karlskrona  ............... 2–4
B Skellefteå–Brynäs  ............... 1–2
C Örebro–Malmö  ................... 5–4
Odds: 51 792,45

BOMBEN 3
A Polen–Danmark  .................. 3–2
B Skottland–Litauen  .............. 1–1
C Slovenien–Slovakien  ........... 1–0
D Tyskland–Tjeckien  .............. 3–0

STRYKTIPSET

1, 1, 2,  1, 1, X,  1, 1, X,  2, 1, X, 1.
13 rätt: (53)  83 858 kr.
12 rätt: (1 454)  1 146 kr.
11 rätt: (17 742)  75 kr.
10 rätt: (128 817)  21 kr.

TOPPTIPSET
1, 1, 2,  1, 1, X,  1, 1.
8 rätt: (1 821)  1 115 kr.

MÅLTIPSET
3–4–5–10–17–22–29–30.
8 rätt:  ingen vinnare.
7 rätt: (32)  5 482 kr.
6 rätt: (1 255)  174 kr.
5 rätt (15 573)  10 kr.
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SR P1

5.55 Sjöväder. 6.00 Ekonyheter. 
6.03 Andliga sånger. Med Katarina Jo-
sephson. 6.50 Tankar för dagen. 6.55 
Landväder. 7.00–7.03 Ekonyheter. 
7.03 Vetenskapsradions veckomaga-
sin. 7.50 Radiofynd: Kafferansonering 
införs 1940. 7.55 Land- och sjöväder. 
8.00 Ekonyheter. 8.05 Söndagsinter-
vjun. 8.50 Forskarliv. 9.00 Ekonyhe-
ter. 9.03–11.00 Godmorgon, världen! 
10.00–10.03 Ekonyheter. 
11.00 Ekonyheter. 
11.03 Gudstjänst. Från Katarina 
kyrka, Stockholm, med prästen Olle 
Carlsson, jazzsångerskan Isabella 
Lundgren och barn- och ungdomskö-
rer under ledning av Emelie Powers på 
Tacksägelsedagen. 
12.00 Kaliber. Många hyr i dag rum 
eller lägenheter via airbnb när de är på 
semester. Den populära uthyrningssaj-
ten där privatpersoner kan hyra av an-
dra privatpersoner runt om i världen. 
Men gäller det här för alla? - Betalar 
du med kreditkort?  
12.30 Luncheko. 
12.50 Land- och sjöväder. 
12.55 USA-valpodden. 
13.30 På minuten. Med Ingvar 
Storm. 
14.00 Ekonyheter. 
14.03 Stil. Med Susanne Ljung. 
15.00 Ekonyheter. 
15.03 P1 Dokumentär: Bomberna 
i Rosengård, ett program av Lotta 
Malmstedt. När det nya bostadsbo-
laget tar över de ökända kvarteret på 
Ramelsväg i Malmö vill man rusta upp 
och städa bort kriminaliteten. När en 
familj vräkts sprängs bolagets lokal tre 
gånger på kort tid. Omfattande 
svartuthyrning, vapen och knark. Det 
här är en berättelse om en liten grupp 
män som dominerar kvarteret Herr-
gården i Rosengård i Malmö. Ett pro-
gram av Lotta Malmstedt 
15.55 Sjöväder. 
16.00 Ekonyheter. 
16.03 Lundströms bokradio. Med 
Marie Lundström. 
16.45 Dagens eko. 

17.00 Filosofiska rummet. 
17.45 Dagens eko med ekono-
mieko och sport. 
18.00 Medierna. 
18.35 Kluvet land. 
19.00 Ekonyheter. 
19.03 P1 Kultur. 
19.50 Kulturdjur. 
20.00–20.03 Ekonyheter. 
20.03 Drama i P1: Mural. Journalis-
ten står utanför och betraktar en 
enorm muralmålning på rivningshuset. 
Hon går in och möter hyresgästerna 
som bor kvar. I detta nyskrivna drama 
skvätter färgerna runt på en sönderfal-
lande samhällsvägg där de mest ut-
satta människorna skrapas fram. 
20.50 Drama i P1: Andrzej Tichy - 
ett porträtt. Stora dramapremiärer 
av kända namn och helt färsk nyskri-
ven drama i kortare format där debu-
tanter prövar vingarna och utforskar 
radiodramaformen på nya sätt. 
21.00 Ekonyheter. 
21.03 Meny. Med Tomas Tengby. 
21.40 Dagens dikt. 
21.45 Tankar för dagen. 
21.50 Land- och sjöväder. 
22.00 Ekonyheter. 
22.05–0.00 Godmorgon, världen!. 
23.00–23.05 Ekonyheter. 
0.00 Ekonyheter. 
0.02 Ute med P1: En programse-
rie om friluftsliv.
0.30 Drama i P1: Röster som döl-
jer sig i bruset. 
1.00 Ekonyheter. 
1.02 P1 Dokumentär: Bomberna i 
Rosengård, ett program av Lotta 
Malmstedt. 
2.00 Ekonyheter. 
2.02 Skolministeriet. 
2.35 Släktband. 
3.00 Ekonyheter. 
3.02 Konflikt. 
4.00 Ekonyheter. 
4.02 Ekots lördagsintervju med 
Moderaternas ekonomisk-poli-
tisk talesperson Ulf Kristersson. 
5.00 Ekonyheter. 
5.02–5.29 Vetenskapsradion klo-
tet: Spelet om kopparkapslarna 
för kärnbränslet. 

SR P2 SPRåK och MUSiK

6.00–7.00 Klassisk morgon.  1. 
Jean Sibelius: Fem pianostycken op 
75, ”Träden” (1914) spelas av Sonja 
Fräki. Från finska radion. 2. Carl Philipp 
Emanuel Bach: Cellokonsert A-dur. So-
list: Truls Mörk. Franska radions filhar-
moniker. Dirigent: Harry Bicket. Från 
franska radion. 3. Kristina Forsman: 
Rain-refrain (2007). Duo dialog. Capri-
ce CAP 21787. 4. Anton Bruckner: Ave 
Maria. Radiokören och Eric Ericsons 
kammarkör. Dirigent: Stefan Parkman. 
Konsert 2003, Vasamuseet, Stock-
holm. 5. Franz Berwald: Minnen från 
norska fjällen. Helsingborgs symfoni-
orkester. Dirigent: Tobias Ringborg. 
Konsert 22/10 2015, Helsingborgs 
konserthus.Med Birgitta Forsberg. 
7.00 Konsertti. 
7.30 Sisu-uutiset. 
7.34 Kulttuurikeskustelu Koukku. 
8.30 Sisu-uutiset. 
8.34 Meän pyhä. 
9.00 Ekonyheter. 
9.03 Söndagsmorgon i P2. 
11.00 Text & musik. 
12.00 Ekonyheter. 

12.03–14.00 cD-revyn i P2. 
14.00–15.00 P2 Dokumentär: 
Monica Zetterlund. ”Ja tror att han 
va ut etter nån spännande, som kan-
ske gick rätt käpprätt åt helvete men 
kun bli som…. kanske väldigt bra” Mo-
nica Zetterlund känns alltid aktuell, 
aldrig bortglömd, inte minst tack vare 
låtarna, den unika rösten, fraseringen 
och behandlingen av det svenska 
språket.   
15.00 SR Sameradion. 
16.00 Sisu-uutiset. 
16.04–17.00 Kielipuoli. 
17.00–20.00 Jazzradion. Med  
Märet Öman. 
18.00–18.03 Ekonyheter. 
20.00 Elektroniskt i P2. Sömn räk-
nas som en viloperiod för hela krop-
pen. Ändå händer det massor med sa-
ker när vi sover. Drömmar ger inspira-
tion och uppslag till ny musik. Dröm-
mar och sömn kan också påverkas av 
musik. Sömn är en av livets viktigaste 
saker. Att sova gott gör oss friska och 
pigga. Drömmar och sömn har i alla ti-
der influerat och inspirerat poeter, för-
fattare, konstnärer, arkitekter, politiska 
ledare och givetvis musiker. I veckans 

avsnitt pratar vi om hur viktigt det är 
att sova gott - och vad man kan göra 
för att göra det - med författaren och 
journalisten Björn Hedensjö. Vi pratar 
också hur viktiga drömmarna är för att 
skapa musik - med etiopiske produ-
centen Mikael Seifu som kallar sin 
egen musik för en ”dreambrew”. Vi 
kryper också in under Freuds berömda 
divan tillsammans med den svenska 
ljud- och konceptkonstnären Leif Elg-
gren och passar också på att höra hur 
hans snarkljud låter. Den brittiske 
kompositören Max Richter berättar 
om varför han valde att komponera 
Sleep - en symfoni som hyllar sömnen 
och som pågår i mer än åtta timmar. 
Vid framförandena av den får publiken 
ligga i sängar. Syftet är att sova  
sig igenom hela konserten.  
Elektroniskt i P2 tar en musikalisk 
tupplur helt enkelt. Med Andreas  
Tilliander. 
22.00–0.00 Kalejdoskop. Med  
Johan Norberg. 
0.00–6.00 Notturno. 

SR P3

Ekonyheter varje timme. Väder i an-
slutning till ekosändningen 0.00, 
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
15.00, 16.45, 22.00 och 23.00.
6.03 P3 musik. 
8.05 Morgonpasset. 
11.03 22 kvadrat i P3. Med Willi-
am, Linda och Hampus. 
12.03 Digilistan. Med Jessica Ehrby. 
14.03 P3 Älskar Skövde. Med Jose-
fin Johansson. 
16.03 Thor radio. Med Sanjin & 
Youthman. 
18.03 P3 Dokumentär: Rosen-
gårdskravallerna. 
20.03 Verkligheten i P3. 
22.05 Musikguiden i P3: Soul. Två 
Sverigeaktuella artister. Mary J Blige 
föddes i vad hon själv beskriver som 
ett råtthål, men viljan att sjunga som 
Meli’sa Morgan och Alicia Myers, 
sångerskorna från familjens skivsam-
ling, förde henne långt därifrån. 
0.02 Vaken. 

SR P4 KRiSTiANSTAD

Ekot varje hel timme. Dagens eko 
16.45 Lokala nyheter varje halvslag 
8.30–13.30.
6.03 Efter sex: Ulf Elfving med lå-
tarna du aldrig glömmer. 
7.03 Mifforadio. 
8.05 Barnradions bokpris. Med 
Manuel Cubas. 
8.20 SöndagsMorgan i P4. 
10.33 helt sant!. 
10.45 Drama för unga: Den be-
synnerliga händelsen med hun-
den om natten, del 1. 
11.03 Svensktoppen. 
12.03 P4 Dokumentär: Enviken, 
baby. 
13.03 P4 extra. Med Erik Blix. 
15.03 Sportextra. 
19.30 P4 Dans. Med Thomas  
Deutgen. 
21.03 Kärlek i P4. 
22.05 Söndagarna. Med Stina  
Wollter. 
0.02 Vaken. 

SR P4 MALMö

Ekot varje timme. Dagens eko 16.45. 
Lokala nyheter varje halvslag  8.30-
13.30.
6.03 Efter sex: Ulf Elfving med lå-
tarna du aldrig glömmer. 
7.03 Mifforadio. 
8.05 Barnradions bokpris. Med 
Manuel Cubas. 
8.20 SöndagsMorgan i P4. 
10.33 helt sant!. 
10.45 Drama för unga: Den be-
synnerliga händelsen med hun-
den om natten, del 1. 
11.03 Svensktoppen. 
12.03 P4 Dokumentär: Enviken, 
baby. 
13.03 P4 extra. Med Erik Blix. 
15.03 Sportextra. 
19.30 P4 Dans.  Med Thomas 
Deutgen. 
21.03 Kärlek i P4. 
22.05 Söndagarna. Med Stina  
Wollter. 
0.02 Vaken. 

TV4 FAKTA
6.00 Uppdrag: Missbruk. 8.00 Brotts-
plats USA. 10.00 Landsbygdsakuten. 
10.55 Barnmorskorna. 13.50 Austra-
liens värsta brottslingar. 16.00 Super 
size me. 18.05 Försöksmänniskor. 
18.40 Bubber granskar Danmark. 
19.45 Louis Theroux spelar i Las Ve-
gas. 21.00 Vassa fruar. 22.00 Polis-
kvinnorna. 23.00 Louis Theroux: The 
city addicted to crystal meth. 0.20 
Brottsplats USA. 0.50–2.00 Austra-
liens värsta brottslingar. 

TV4 KoMEDi
6.00 Gröna lyktan. 7.05–7.55 Bat-
man. 11.10 Under svällande segel. 
12.35 Bror min och jag. 14.00 The 
talk. 16.30 Live at the electric. 17.45 
Åsa-Nisse ordnar allt. 19.30 Bloopers. 
20.00 Två panka tjejer. 21.00 Piranha. 
22.40 Coriolanus. 0.40 666 Park Ave-
nue. 1.20–2.05 666 Park Avenue. 

TV4 GULD
6.00 Kvinnofängelset. 8.10–8.40 Skål. 
11.45 Lilla huset på prärien. 13.45 
Kommissarie Gently. 15.40 Kommis-
sarie Morse. 17.50 Ett fall för Frost. 
20.00 Brokenwood mysteries. 22.00 
Nord och syd. 0.00 Dr Quinn. 1.00–
2.00 Dr Quinn. 

AxESS TV
6.30 Världens historia. 7.30 Axess 
lunchseminarium. 8.30 Shtisel. 9.30 
Den kungliga trädgården. 10.00 Anti-
ka världar. 11.00 Kulturarv under hot - 
Museernas roll i krig och konflikt. 
13.30–13.54 Israel: Start-Up Nation. 
14.00 Historien om Armadan. 15.00 
Skottland och dess författare. 15.55 
Gergiev dirigerar Mariinskijorkestern. 
16.30 Veckans bok. 17.00 Onedinlin-
jen. 18.00 Dr Virus och Mr Hyde. 
19.00 Stalins fängelseö. 20.00 Global 
Axess: Geopolitikens återkomst. 
20.30 Gergiev dirigerar Mariinskijor-
kestern. 21.00 Kampen om Vita huset. 
21.45 En ny bok. 22.00 Studio Axess. 
22.30 Tre filmer - tre städer. 23.30 In-
diska inkarnationer. 1.00–1.27 Luth-
ersson läser världslitteraturen. 

TV12
6.25 Stampen i Detroit. 6.55 Cops un-
cut. 7.25–7.50 Cops uncut. 9.55 Lu-
rad! 10.55 Betjänt sökes. 11.55 Cops 
uncut. 12.30 Trav. Lunchgaloppen Di-
rekt. 14.00 Torpederna. 15.00 Histori-
en om Solsidan. 16.00 Trav. V64 med 
Grand Slam. 18.00 Fotbollsstudio. 
18.25 Fotboll: Sverige–Bulgarien. 
Bronsmatchen med ”94-laget”. 19.50 
Fotbollsstudio. 20.00 Maktspel. 22.05 
Generalens dotter. 0.20 Lurad! 1.20–
2.15 Specialister på fuskbygge. 

DiScoVERy
6.00 How it’s made. 6.25 How do 
they do it? 12 with Kenneth Tonef. 
7.20 How things work. 8.15 Auction 
Hunters: Pawn Shop Edition. 10.00 
Mythbusters. 13.00 Treehouse mas-
ters. 15.00 River monsters. 16.00 
Royal Navy Sailor School. 17.00 Out-
back truckers. 18.00 Misfit garage. 
19.00 Salvage hunters. 20.00 Alaska 
Mega Machines. 21.00 Sydney Har-
bour. 22.00 North America. 23.00 
Deadliest Catch: Dungeon Cove. 0.00 
The last Alaskans. 1.00–2.00 Mighty 
ships. 

ANiMAL PLANET
6.00 The wild life of Tim Faulkner. 
6.25 My cat from hell. 7.15 Operation 
Whale. 9.05 Tanked. 10.00 Rugged 
justice. 10.55 Hello World! 11.50 The 
wild life of Tim Faulkner. 17.20 Tree-
house masters. 18.15 Operation Wha-
le. 19.10 Toucan Nation. 20.05 Tree-
house masters. 21.00 Mountain 
monsters. 21.55 Mermaids: The new 
evidence. 22.50 Extinct or alive: The 
Tasmanian tiger. 23.45 Killer swarms. 
0.40–1.35 Deadliest place on Earth. 

ViASAT NATURE
6.00 Djurakuten. 8.55 The zoo. 11.25 
Hundens bästa vän. 13.50 Djurakuten. 
16.45 Fierce! 17.35 Naturens mikro-
världar. 20.10 Hundens bästa vän. 
21.00 Isbjörnen - Spionen på isarna. 
21.50 Inside nature’s giants. 22.35 
Honungsgrävlingen: Tuffast i djurriket. 
23.35–23.59 Djurakuten. 

NATioNAL GEoGRAPhic
6.00 Gruvkungarna. 6.45 Från metall 
till jackpott. 7.10 Den första synden: 
Sex. 8.05 Dirty Rotten Survival. 9.00 
Guldjakt i Yukon. 9.55 Haverikommis-
sionen. 10.50 Ice Road Rescue. 11.45 
The Story of God with Morgan Free-
man. 17.15 Dirty Rotten Survival. 
18.10 Haverikommissionen. 19.05 Ice 
Road Rescue. 20.00 Andra världskri-
get: Dränera haven. 21.00 Ett möte 
med…. 22.00 Historiens värsta natur-
katastrofer. 0.00 Ice Road Rescue. 
0.55 Dirty Rotten Survival. 1.50 Lev 
fritt eller dö. 2.40 Outsiders: Livet i 
vildmarken. 3.30 Gruvkungarna. 4.25 
Big Fish Texas. 5.10–6.00 I gnuernas 
spår. 

TV FiNLAND
7.12 Unna Junná. 7.26 Namnsdags-
gratulationer: 9.10. 7.27 Snurrefåglar-
na. 7.38 Siri och Krokodilen. 7.44 Di-
nosaurietåget. 8.07 Galaxen Play. 
8.27 Snobben. 8.35–8.45 Ridstjärnor-
na. 9.00 Gudstjänst. 10.05 Yle Nyhe-
ter Veckan på teckenspråk. 10.15 
Morgonhjärta. 10.55 Pressklubben. 
11.25 Stambordet. 12.25 Seija Rautio 
& konsertgäster. 12.50 En senior på 
jobb. 13.05 En ny dag. 13.33 En ny 
dag. 14.01 En ny dag. 14.30 Yles 
morgon-tv. 15.25 Mammor som am-
mar. 15.55 På resande not. 16.55 Fin-
ländsk antikrunda. 17.25 Jägarliv. 
17.55 Jägarliv. 18.00 Strömsö. 18.30 
Yle nyheter TV-nytt. 18.40 Det vilda 
kortet. 19.30 Yle nyheter. 19.45 
Sportrutan. 20.05 Hemmasalongen: 
Korpelas gatlopp. 20.56 Kommande: 
Sorjonen. 21.00 Eftersnack. 21.40 
Morgonettan. 22.20–3.00 Nyhets-
fönstret. 

BBc BRiT
6.00 Pointless. 6.45 Masterchef. 8.30 
QI. 11.00 Masterchef. 11.55 Top gear: 
The races. 13.35 Top gear. 14.30 
Masterchef. 15.20 Rudeish tube. 
15.45 Pointless. 17.15 Masterchef. 
18.10 James May: The reassembler. 
18.55 Rudeish tube. 21.15 Live at the 
Apollo. 22.00 The Graham Norton 

show. 22.45 QI. 23.15 Would I lie to 
you? 23.45 Rudeish tube. 1.25–2.15 
Masterchef. 

ARD
8.35 Die Pfefferkörner. 9.00 Die Pfef-
ferkörner. 9.30 Die Sendung mit der 
Maus. 10.00 Tagesschau. 10.03 Der 
Meisterdieb. 11.00 Die drei Federn. 
12.00 Tagesschau. 12.03 Presseclub. 
12.45 Europamagazin. 13.15 Tagess-
chau. 13.30 Plötzlich Onkel. 15.00 
Notfall für Dr. Guth. 16.30 Wildes 
Deutschland: Die Müritz. 17.15 Ta-
gesschau. 17.30 Wie kannst Du nur? 
Kloster statt Karriere. 18.00 Sports-
chau. 18.30 Bericht aus Berlin. 18.49 
Gewinnzahlen Deutsche Fernsehlotte-
rie. 18.50 Lindenstraße. 19.20 
Weltspiegel. 19.58 Ansprache des 
Bundespräsidenten. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Tatort: Zahltag. 21.45 
Anne Will. 22.45 Tagesthemen. 23.05 
TTT - Titel Thesen Temperamente. 
23.35 Nowhere Boy - Als John Lennon 
ein Junge war. 1.08 Tagesschau. 
1.10–3.03 Das geheime Leben der 
Worte. 

SAT 1
6.15 Auf Streife - Berlin. 7.15 Auf 
Streife - Berlin. 8.10 So gesehen - Talk 
am Sonntag. 8.30 Auf Streife - Die 
Spezialisten. 9.30 Auf Streife. 10.25 
Auf Streife. 11.20 Auf Streife. 12.15 
Auf Streife. 13.10 Für immer Liebe. 
15.15 The Da Vinci Code - Sakrileg. 
17.55 Das große Backen. 18.55 Julia 
Leischik sucht: Bitte melde dich. 

19.55 Nachrichten. 20.15 Navy CIS. 
21.15 Navy CIS: L.A. 22.10 Scorpion. 
23.05 Criminal Minds. 0.00 Navy CIS. 
0.55 Navy CIS: L.A. 1.45–2.25 Scorpi-
on. 

3SAT
6.15 makro: Die Zukunft des Autos. 
6.45 Tele-Akademie. 7.30 Alpenpano-
rama. 9.00 ZIB. 9.05 100(0) Meister-
werke. 9.15 Sternstunde Philosophie. 
10.15 lesenswert sachbuch. 10.45 
Meisterklasse. Die Opernprofis von 
morgen. 11.45 Meisterklasse. Die 
Opernprofis von morgen. 12.45 Leben 
unter Schweizer Palmen. 13.00 ZIB. 
13.05 Von Affe bis Zebra - Die Tierwelt 
Herberstein. 13.30 Schönbrunner 
Tiergeschichten - Leben im Zoo. 
14.15 Genpool der Alpen - Alpenzoo 
Innsbruck. 15.00 Schätze der Welt - 
Erbe der Menschheit. 15.15 Schwarz-
waldmädel. 16.55 Italienreise - Liebe 
inbegriffen. 18.30 Schweizweit: Der 
Ruf der Tiere. 19.00 heute. 19.10 
Streetfood für Gourmets. 19.40 Sch-
ätze der Welt - Erbe der Menschheit. 
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Anstalt. 
21.05 Die Mathias Richling Show. 
21.50 Anleitung zum Unglücklichsein. 
23.10 Polizeiruf 110: Die letzte Chan-
ce. 0.25 Unthinkable - Der Preis der 
Wahrheit. 1.55–2.35 Wir sind die 
Schweiz. 

ZDF
6.00 Löwenzähnchen. 6.05 JoNaLu. 
6.30 Die Biene Maja. 6.45 Die Biene 
Maja. 6.55 Meine Freundin Conni. 
7.05 Meine Freundin Conni. 7.20 Bibi 
Blocksberg. 7.45 Bibi und Tina. 8.10 
Löwenzahn. 8.35 Löwenzahn Classics. 
8.58 Anders fernsehen 3sat. 9.00 
heute Xpress. 9.03 Sonntags. 9.30 
Evangelischer Gottesdienst. 10.15 
Bares für Rares. 12.00 heute Xpress. 
12.05 Die große Drei-Länder-Show. 
14.00 Der Haustier-Check. 14.43 
heute Xpress. 14.45 Die Thomas 
Crown Affäre. 16.30 planet e.: Elektro-
autos - Top oder Flop? 17.00 heute. 
17.10 ZDF SPORTreportage Extra. 
18.00 ZDF.reportage. 18.30 Terra 
Xpress. 18.55 Aufruf des Bundespräsi-

denten zur Woche der Welthungerhil-
fe. 19.00 heute. 19.10 Berlin direkt. 
19.28 Aktion Mensch Gewinner. 
19.30 Faszination Universum. 20.15 
Inga Lindström: Willkommen im Le-
ben. 21.45 heute-journal. 22.00 Echo 
Klassik 2016. 0.00–0.45 ZDF-History. 
. 

RTL
6.00 Formel 1: Countdown. 7.00 For-
mel 1: Das Rennen. Das Rennen zum 
Großen Preis von Japan (Suzuka). 8.45 
Formel 1: Siegerehrung und High-
lights. 9.15 Der Blaulicht Report. 
12.10 Die Schöne und das Biest. 
13.50 Oben. 15.40 Bauer sucht Frau - 
Die große Bauernolympiade. 17.35 
RTL Bibelclip. 17.45 Exclusiv - Week-
end. 18.45 RTL Aktuell. 19.03 RTL Ak-
tuell - Das Wetter. 19.05 Schwieger-
tochter gesucht. 20.15 White House 
Down. 22.55 Spiegel TV Magazin. 
23.40–2.10 White House Down. 

TV5
7.45 Et si... vous me disiez toute la vé-
rité. 8.00 Le journal de radio-Canada. 
8.25 Tv5monde le journal. 8.40 Le 
code chastenay. 9.00 Flash info. 9.05 
Percy et ses amis. 9.15 Chico chica 
boumba. 9.20 Sherlock yack, zoo-dé-
tective. 9.35 Chronokids. 9.45 Eliot 
kid. 9.55 Eliot kid. 10.10 Foot de rue 
extrême. 10.35 Tactik. 11.00 Paroles 
de clip. 11.15 Jour de rugby. 12.00 
Flash info. 12.05 Coup de pouce pour 
la planète. 12.10 Internationales. 
13.00 Territoires d’infos. 13.30 Le 
journal de la rtbf. 14.00 Vivement di-
manche prochain. 15.15 Les nou-
veaux paradis. 15.45 Un air de famille. 
16.30 Maghreb-orient express. 16.55 
Destination francophonie. 17.00 Flash 
info. 17.05 Kiosque. 18.00 64’ le 
monde en français - 1re partie. 18.25 
Météo. 18.30 Le bar de l’europe. 
18.40 Les héros du gazon. 20.25 Con-
te-moi. 20.30 Le journal de France 2. 
20.55 Météo. 21.00 Mascarades. 
22.30 La vie sans truc. 23.00 Le  
journal de la RTS. 23.25 Tv5monde  
le journal afrique. 23.45–23.50 
L’invité. 

22.05 TV12. ”Generalens dotter” 
med Travolta och Stowe.

Samhällskritiskt drama om en vägg
Det nyskrivna dramat 
”Mural” kretsar kring en 
vägg som många männis-
kor samlats kring. Väggen 
sitter på ett sönderfallan-
de rivningshus och är 
symbol för en samtid av 

trångboddhet och steg-
rande frustration.

– Det är viktigt att vre-
den från de arga rösterna 
får höras och synas, säger 
skaparen Andrzej Tich, till 
Sveriges Radio. P1 20.03
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premiere series familysf-kanalen

first hits seriestv4 film

action hits

comedy tcm

dansk radio dansk tv

film och serier

stars fox

”Precious”.
TV4 Film 22.55

”Dag och natt”.
SF-kanalen 21.55

”Gisslan”.
Viasat Film Action 20.00

”The gunman”.
Viasat Film Premiere 23.00

”Irrational man”.
C More First 21.00

”Flesh and Bone”.
C More Series 21.00

7.00 danny collins. 
9.00 muminfamiljen på rivieran. 
11.00 min iilla syster. 
13.00 away and back. Dramakomedi 
från 2015 med Jason Lee. 
15.00 no way Jose. Komedi från 
2015 med Adam Goldberg. 
16.40 fathers and daughters. Ita-
liensk-amerikanskt romantiskt drama 
från 2015 med Russell Crowe. 
19.00 enough said. Komedi från 
2013 med Julia Louis-Dreyfus, James 
Gandolfini. Regi: Nicole Holofcener. 
21.00 Wrong turn 6: last resort. 
Skräckfilm från 2014 med Anthony 
Ilott. 
23.00 the gunman. Action från 2015 
med Sean Penn. 
1.00 straight outta compton. 
3.30 curve.  
5.00–7.00 Wrong turn 6: last resort. 

5.05 19-2.  
6.00 community.  
8.05 men at work.   
10.00 the late late show with James 
corden. Pratshow från 2015.  
13.20 seinfeld. Komediserie från 
1994.  
17.00 navy cis. Kriminaldramaserie 
från 2011.  
21.00 numbers. Kriminalserie från 
2005.  
22.30 crossbones. Äventyrsserie från 
2014.  
0.00 you’re the worst. Dramakomedi 
från 2014.  
0.45 Blunt talk. Komediserie från 
2015.  
1.40 durham county.  
2.25 crossbones.  
3.55 19-2.  
4.40–5.25 19-2. 

19.00 step up 3. Musikal från 2010 
med Rick Malambri, Adam G. Sevani. 
New Yorks intensiva, alternativa street 
dance-rörelse kommer till liv när en 
grupp streetdansare slår sig ihop med 
Moose. De ställs mot världens bästa 
hip hop-dansare i en uppgörelse med 
höga insatser som kommer att föränd-
ra deras liv för alltid. Regi: Jon Chu. 
20.45 strange magic. Animerat även-
tyr från 2015. Följ med vättar, alver, 
feer och imper på deras äventyr under 
kampen om en mäktig trollbrygd. Rös-
ter: Alan Cumming, Evan Rachel Wood. 
Regi: Gary Rydstrom. 
22.25 Beyond the lights. Musikdrama 
från 2014. 
0.20 kurt blir elak. Norsk-dansk ani-
mation från 2008. 
3.00 Utbrytarkonungen. 
4.30–6.00 krummerne. 

8.00 skrållan, ruskprick och  
knorrhane. 
9.35 ingen rövare finns i skogen. 
10.05 hoppa högst. 
10.35 lilla Jönssonligan och  
cornflakeskuppen. 
12.00 drömkåken. 
13.40 släpp fångarne loss,  
det är vår! 
15.20 mitt liv som hund. 
17.00 kajsa kavat. 
17.35 emil i lönneberga.  
18.00 rasmus på luffen. Del 3 av 4. 
18.30 lejontämjaren. 
20.00 Änglagård: tredje gången 
gillt. Svensk komedi från 2010.
21.55 dag och natt. 
23.30 nu är pappa trött igen! 
1.00 vargtimmen. 
2.25 miffo. 
4.00–5.50 rallybrudar. 

6.50 så ock på jorden. 
9.00 this is where i leave you. 
10.40 manglehorn. 
12.15 mr turner. 
14.45 micke & veronica. 
16.25 Jersey boys. Drama från 2014 
med John Lloyd Young. 
18.35 Blended. Komedi från 2014 
med Adam Sandler. 
20.30 close up. 
21.00 irrational man. Kriminaldrama 
från 2015 med Joaquin Phoenix. 
22.40 hitman: agent 47. Action från 
2015 med Rupert Friend. 
0.15 no good deed. Thriller från 2014 
med Idris Elba. 
1.40 a million ways to die in the 
west. Västernkomedi från 2014 med 
Seth MacFarlane. 
3.35 the giver. 
5.10–6.45 she’s wild again tonight. 

6.05 min systers barn och  
guldgrävarna. 
7.30 legally blonde. 
9.05 legally blonde 2. 
10.40 svenskjävel. 
12.20 my old lady. 
14.05 Beethoven’s treasure. 
15.40 Jennifer lopez: dance again. 
17.05 Unga sophie Bell.  
18.30 absolutely anything. Sci fi-
komedi från 2015 med Simon Pegg. 
20.00 things we lost in the fire. Dra-
ma från 2007 med Halle Berry, Beni-
cio Del Toro. Regi: Susanne Bier. 
22.00 true story. Thriller från 2015 
med Jonah Hill. 
23.40 partisan. Australisk dramathril-
ler från 2015 med Vincent Cassel. 
1.15 Beck: vägs ände. 
2.50 exodus: Gods and kings. 
5.15–7.00 tusen bitar. 

6.00 close up. 
8.00 mad men. 
15.00 Girls. Dramakomediserie från 
2016.   
20.00 silicon valley. Komediserie 
från 2016. Del 1 av 10. 
20.30 silicon valley. Komediserie 
från 2016. Del 2 av 10. 
21.00 flesh and Bone. Dramaserie 
från 2015. Del 3 av 8. 
22.00 the making of the mob: chi-
cago. Dokumentärdrama från 2016. 
Del 4 av 8. 
23.00 halt and catch fire. Dramase-
rie från 2016. Del 8 av 10. 
0.00 Game of thrones. Äventyrsserie 
från 2016. Del 7 av 10. 
1.00 Game of thrones. 
4.10 close up. 
5.15 veep.  
5.45–6.15 veep. 

6.35–8.15 scary movie 2.  
11.55 chocolat.  
14.25 on the road. Fransk-brittiskt 
äventyr från 2012 med Sam Riley, 
Garrett Hedlund. 
17.00 carnage. Fransk-tysk-polsk 
dramakomedi från 2011 med Jodie 
Foster, Kate Winslet. 
18.50 shall we dance? Romantiskt 
drama från 2004 med Richard Gere, 
Jennifer Lopez. 
21.00 flugornas herre. Äventyr från 
1990 med Balthazar Getty, Chris 
Furrh. 
22.55 precious. Drama från 2009 
med Gabourey Sidibe, Mo’Nique. 
1.15 solitary man. Dramakomedi från 
2009 med Michael Douglas, Susan 
Sarandon. 
3.05 dog pound.  
5.05–5.06 driven.

18.00 The librarian 3: Curse of the Ju-
das chalice. Fantasyaction från 2008 
med Noah Wyle. Världen riskerar att 
tas över av vampyrer och den enda 
som kan sätta stopp för det är den 
bokälskande hjälten Flynn Carsen. 
20.00 Gisslan. Thriller från 2005 med 
Bruce Willis. Jeff Telly är en före detta 
gisslanförhandlare från Los Angeles. 
Han har gett upp sitt jobb och sin fa-
milj efter flera misslyckanden i arbets-
livet. 22.00–0.00 Alien vs predator. 
Skräckfilm från 2003.

7.00 Over her dead body. 9.00 Bru-
dens bäste man. 11.00 Paul Blart: 
Mall cop 2. Komedi från 2015. 13.00 
Motherhood. Komedi från 2009. 
15.00 Sune i fjällen. Svensk familje-
komedi från 2014. 17.00 The ama-
teurs. Komedi från 2005. 19.00 The 
rebound. Komedi från 2009 med Ca-
therine Zeta-Jones, Justin Bartha. 
21.00 5 to 7. Komedi från 2014. 
23.00–1.00 Pineapple express. Ac-
tionkomedi från 2008. 5.00–7.00 
Wanted.

6.00 Love’s brother. 7.40 Highlander 
2: The quickening. 9.30 Under the In-
fluence: John Leguizamo. 10.00 Under 
the Influence: Joan Allen. 10.30 
Oskuld. 12.00 Love’s brother. 13.40 
About face: The supermodels, then 
and now. 15.00 Go west: A Lucky Luke 
adventure. 16.25 Oskuld. 17.55 La 
zona. 19.30 Go west: A Lucky Luke 
adventure. 21.00 The signal. 22.40 
Chopper. 0.15 About face: The super-
models, then and now. 1.30 The sig-
nal. 3.10–5.25 8 1/2. 

6.20 Made in Denmark (R) 7.00 
De forunderlige dyr 7.50 Italien: 
Fra Sardinien til Abruzzo 8.40 
Mord på hjernen (R) 10.15 Puk 
og Herman går i land - Endelave 
(R) 11.15 Guld på godset (R) 
12.15 Guld på godset (R) 
13.15 Kriminalkommissær Bar-
naby (R) 14.55 Håndbold: HC 
Motor Zaporozhye–TTH Holste-
bro (m) 16.35 Håndbold: Bjer-
ringbro Silkeborg–THW Kiel (m) 
18.30 tv avisen med 

sporten og vejret 
19.05 atlanterhavet: 

verdens vildeste hav 
Dokumentar fra 2015. Del 3 
av 3. Atlanterhavet strækker 
sig over 16000 kilometer. 
Dette er historien om ekstre-
mernes hav fra de mørke 
dybder til de frodige kyster. 
Her i Caribien svømmer 
søkoen rundt, den er tre me-
ter lang og er en fjern slægt-
ning til elefanten. Den er på 
jagt efter sin livret, nemlig 
søgræs. Et andet sted under 
havets overflade samles sti-
mer på tusindvis af snappere 
for at gyde. Det er dog langt-
fra alle æggene, der bliver til 
noget. Her lever hvalhajen 
nemlig også, og den elsker 
æg. 

20.00 Bedrag 
Del 3 av 10. Nicky bruger al 
sin tid på at arbejde for 
Svenskeren. Det udfordrer 
ikke kun Nicky, hans familie 
og autoværkstedet - også 
venskabet til Bimse bliver sat 
på prøve. Mads og Alf puster 
Nicky i nakken, samtidig med 
de graver dybere i sagen om 
Nova Bank og deres behand-
ling af virksomhedskunder. 

Der er noget som ikke stem-
mer. Alt imens Kristinas ny-
ligt opdagede graviditet sæt-
ter hendes og Mads’ forhold 
på prøve, endnu engang. 
Claudia slås med at få eta-
bleret forholdet til sin søn 
igen, og hun kæmper for at 
hjælpe Absalon Bank, som 
trues af Nova Banks forsatte 
ønske om at overtage kon-
kurrenten. Serien er uegnet 
for mindre børn Medvirken-
de: Natalie Madueño, Tho-
mas Bo Larsen, Esben Smed, 
David Dencik, Sonja Richter 
m.fl. Se også: Instagram: BE-
DRAGDR Facebook: facebook.
com/bedragDR Sendes med 
synstolkning på DR1Syn 

21.00 21 søndag 
Vært: Kim Bildsøe Lassen. 

21.40 sporten 
21.50 killer elite 

Australsk actionthriller fra 
2011. Den tidligere lejesol-
dat Danny har lagt pistolen 
på hylden, men Danny må i 
aktion igen, da hans mentor 
bliver kidnappet af en arabisk 
sheik. I rollerna: Jason Stat-
ham, Clive Owen, Robert De 
Niro. Regi: Gary McKendry. 

23.40 BlackJack (r) 
Australsk krimiserie fra 
2004. 

1.10 taggart: døden 
checker ind (r) 
Skotsk krimi fra 1998. 

2.50 mørkets gerninger (r) 
4.25–5.10 dr1 dokumentar: 

danskere omringet af is 
5.25 dr-friland: efterår på 

friland (r) 
5.55–6.25 de unge  

truckere (r) 

7.00 Nyhederne og vejret 8.00 
Go’ morgen Danmark 12.00 Ny-
hederne 12.20 Hvem vil være 
millionær? 13.10 Landmand 
søger kærlighed 13.55 Størst 
14.45 Toppen af poppen 15.50 
Håndbold: Golden League: Studi-
et 16.05 Håndbold: Danmark–
Norge (k) 16.55 Håndbold: Dan-
mark–Norge (k) 
17.55 dit efterårsvejr 
18.00 nyhederne og 

sporten 
18.15 regionale nyheder 
18.25 razzia 
19.00 nyhederne 
19.30 regionalprogram 
20.00 toppen af poppen 

Den sidste for bordenden i 
denne omgang er hele Dan-
marks soulmama Hanne 
Boel. Glæd dig til at høre his-
torien om hende store gen-
nembrud, om storhedstiden i 
80erne, om Hannes optræ-
den for paven og hør de im-
ponerende fortolkninger af 
hendes mange hits.

21.00 stille hjerte 
Dansk drama fra 2014. Es-
ther og hendes mand Poul 
har samlet deres nærmeste 
familie til en weekend på 
parrets fynske landsted. I rol-
lerna: Ghita Nørby, Morten 

Grunwald, Paprika Steen. 
22.45 snyd eller borrelia 

Diagnosen fra Tyskland - do-
kumentar. Danske patienter 
opsøger i stigende grad tyske 
læger og laboratorier for at 
få behandling for sygdom-
men borrelia. 

23.40 camilla Pedersen - 
jernkvindens vej tilbage 
Den danske triatlet Camilla 
Pedersen er en helt ekstraor-
dinær person. 

0.40 cykling 
Direkt. Paris-Tours. 

1.15 de unge piloter 
Mange engelske piloter ar-
bejder for det indonesiske 
flyselskab Susi Air, der flyver 
til nogle af de mest fjerntlig-
gende og smukkeste steder 
på Jorden. 

1.50 location, location, 
location 
Del 3 av 7. North of Leeds. 
Boligguruerne Kirstie og Phil 
er taget til Yorkshire - nær-
mere bestemt Harrogate og 
Ilkley - for at give en hjæl-
pende hånd til to boligsøgen-
de par. 

2.45 fri mig for tvangstan-
ker! 

4.00–4.01 nyhederne

7.30 Nyheder fra Grønland. 8.00 Mor-
gen. 9.00 Detektor. 9.30 So ein Ding: 
Kreativ i Kina. 10.00 Debatten. 11.00 
Jersild minus spin. 11.45 Barndom på 
bistand. 13.15 Ung, nøgen og udstillet. 
14.00 Koraltrekanten. 16.30 Husker 
du.... 17.30 Convoy. Actionkomedie fra 
1978. 19.20 De fattige 80’ere: Kam-
pen mod AIDS. 20.00 Supermarkedets 
hemmelighed. 21.00 Grådighedens 

pris - Finansmandens fald. 21.30 7 
døgn med Trump og Clinton. 22.30 
Deadline - Trump vs. Clinton. 23.25 
Quizzen med Signe Molde. 23.55 Jer-
sild minus spin. 0.40 Hillary Clinton - 
USA’s næste præsident? 1.35 Trump: 
frygt, had og vrede. 2.20 Verdens 
brændpunkter: Washington 1979. 3.00 
Trump vs. Clinton: Den anden præsi-
dentdebat. 4.35–4.36 Deadline nat. 

dr p1/p2

7.03 søndag morgenmusik. 
9.07–11.03 stines søndag. Med 
Stine Rosengren. 
9.54 højmesse. 
11.05 hjernekassen på p1. 
12.00 radioavisen. 
12.15 søndagsfrokosten. P1 De-
bat Søndag. 
13.03 feature: mor for livet. I en 
alder af 95 år kan Ulla Bondo tænke 
tilbage på et liv med fem børn. Et liv, 
hvor den yngste af dem fyldte så me-
get mere end alle de øvrige. 
13.30 p1 business. Aktuel debat 
om erhvervslivet, hvor danske topche-
fer bliver udfordret på deres holdning-
er. Med Solveig Bjørnestad. 
14.03 skønlitteratur på p1. Et ak-
tuelt ugemagasin med nyheder, repor-
tager og samtaler om interessante 
tendenser og nødvendig litteratur. 
Med Klaus Rothstein, Nanna Mogen-
sen. 
15.03 arabiske stemmer. Historier 
fra Mellemøsten - en verden i forand-
ring. Hør bl a hver uge om debatten på 
blogs, twitter og i de arabiske medier. 
Med Steen Nørskov. 
15.33 radiofortællinger. Radio-
fortællinger er P1s program med de 
krøllede, storslåede og hemmelige 
historier. 
16.03 harddisken. Et magasin fra 
virkelighedens virtuelle verden. Frem-
tidsvisioner, informationssamfund og 
digitale drømme. 
17.10–18.03 europa lige nu. Aktu-
elle historier fra kontinentet. Med 
Anne Haubek. 
18.03 Jersild & Jukeboxen. Med 
Jens Olaf Jersild. 
19.20 p2 Guldkoncerten. Jevgenij 
Mravinskij i Leningrad. Jevgenij Mra-
vinskij (1903-88) var en af de vigtigs-
te repræsentanter for den sovjettiske 
dirigentskole, og forenede spontanei-
tet og kontrol på en unik måde. Tjaj-
kovskij: Francesca da Rimini. Musorg-
skij: Forspil til Kovantsjina. Glinka: Ou-
verture til Ruslan og Ludmila. Tjajkov-
skij: Symfoni nr. 5. Leningrad Filhar-

monikerneDirigent: Jevgenij Mravin-
skij. /Koncerter i Leningrad, 1981 og 
1983). 
22.00 natsværmeren. Med klassisk 
musik og det, der ligner. Med Carsten 
Wolf Andersen. 
0.05 værket. Vært: Svend Rastrup 
Andersen. Med Svend Rastrup Ander-
sen. 
0.50 intermezzo. 
1.03 p2 koncerten. Divaens Ynd-
lingsarier. Den amerikanske koleratur-
sopran Sarah Coburn synger arier af bl 
a Rossini, Bellini, Richard Strauss, 
Gounod og Donizetti. Tivoli Copenha-
gen Phil. Dirigent: Giancarlo Andretta. 
Konferencier: Henrik Engelbrecht. (Ti-
volis Koncertsal, København 25. juni). 
3.43 intermezzo. 
4.03 danmark live. 
5.00 radioavisen. 
5.03–6.05 Grammofon. 

dr p3

6.03 Weekendmorgen. Med Mads Ax-
elsen. 9.03 P3 sporten. 9.05 Musik-
quizzen. 12.00 P3 nyheder. 12.03 P3 
sporten. 12.05 P3 med. 15.03 LIGA. 
P3s daglige sportsunderholdning, hvor 
lytterne får alt at vide om de største 
og mest spektakulære begivenheder 
fra sportens verden. 19.03 P3 med. 
20.03 Barometeret.  Med Stine Ro-
senfeldt, Regitze Engelhardt. 23.03 
Aftenvagten. Programmet for den ab-
solut nysgerrige P3 lytter. 0.05 Natra-
dio. 5.00 Radioavisen. 5.03–6.04 
Natradio. 

dr p4

6.03 Morgenstund. 7.03 P4 week-
end. 10.03 Café Hack. 12.00 Radio-
avisen. 12.15 Radiosporten. 12.17 
Hit med historien. 12.30 Regionale 
nyheder. 12.32 Hit med historien. 
14.03 Povlsen & Holm. 16.03 Radio-
sporten. 16.04 Madsen. 18.03 P4 
aften. 19.03 Radiosporten. 19.05 P4 
aften. 22.03 Dansktimen. 23.03–
0.05 P4 aften. 5.00 Radioavisen. 
5.03–6.05 Morgenstund. 

6.00 The beaver. 8.00 Tid att älska.  
10.00 21. Kriminaldrama från 2008. 
12.00 The end of the tour. Drama från 
2015. 14.00 Punch-drunk love. 
Dramakomedi från 2002. 16.00 The 
walk. Äventyrsfilm från 2015. 18.00 
Mitt stora feta grekiska bröllop. Kome-
di från 2002 med Nia Vardalos, John 
Corbett. 20.00 99 homes. Drama från 
2014 med Michael Shannon, Andrew 
Garfield. 21.50–0.00 Den siste action-
hjälten. Action från 1993 med Arnold 
Schwarzenegger, Charles Dance. 

6.00 En ganska snäll man. 7.50 Den 
fantastiska räven. 9.15 Broadcast 
news – nyhetsfeber. 11.25 Tre tjejer. 
13.05 Close up. 13.35 Chef. 15.35 
Bad neighbours. Komedi från 2014. 
17.10 Interstellar. Science fiction från 
2014. 20.00 Zoolander 2. Komedi 
från 2016. 21.45 Guldkysten. Danskt 
drama från 2015. 23.40 The purge: 
Anarchy. Thriller från 2014. 1.25 The 
loft. Thriller från 2014. 3.05 Get on 
up. Drama från 2014. 5.35–6.55 Min 
systers barn och guldgrävarna. 

6.00 Star Trek Enterprise. 10.00 The 
good wife. 13.35 NCIS: New Orleans. 
14.30 Kul med djur. Underhållning 
från 2016. 16.30 Numbers. Kriminal-
serie från 2006. 20.05 American go-
thic. Dramaserie från 2016. 21.00 I 
love you Philip Morris. Dramakomedi 
från 2009. 22.55 Wayward Pines. 
Dramaserie från 2016. 23.55 NCIS: 
New Orleans. Kriminalserie från 2015. 
0.55 Extrema samlare. Reality från 
2010. 4.30 Star Trek Enterprise. 
5.15–6.00 Star Trek Enterprise. 
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FILM AV BJÖRN BRÅNFELT

Ash spelas av Bruce Campbell. 
 Foto: Matt Klitscher/Starz!

Nu är ”Ash vs evil dead” 
till baka med en andra 
säsong. Ash (Bruce 
Campbell) och hans 
gäng möter upp sin 
 forna fiende, Ruby. Ska 
de klara av att samarbe-
ta tillräckligt väl för att 
värja sig mot demoner-
na ännu en gång?

Ash vs evil 
deAd
Serie C More

Peter och Anna säljer lantstället

– Jag tycker att man ska lita på sin magkänsla, den känslan är stark och ärlig, säger Peter Siepen. Foto: TV4

I livsstilsserien ”Dröm dig 
hem” möter vi svenskar 
som köper och säljer bo-
städer. I veckans avsnitt 
säljer Peter Siepen sitt 
lantställe.

”Dröm dig hem”
Sjuan 19.30

SäSongSStart

Det är ett 1700-talshus ut-
anför Katrineholm, som va-
rit i tv-profilen Peter Sie-
pens ägo sedan 2010, som 
han och fästmön Anna 
Svensson har ute till för-
säljning.

– Vi har nyligen fått barn 
och vi var i huset allt mer 
sällan. Min tjej vill aldrig 
vara på landet. Sedan har vi 
köpt en jättefin vindsvå-
ning som ju också skulle 
betalas, säger Peter Siepen.

I programmet visar paret 
runt i huset och på gården 
och vi får följa med före 
och efter försäljningen.

Peter Siepen köpte huset 
för att han ville ha ett hus 
vid vatten. När han kom dit 
var det kärlek vid första 
ögonkastet.

– Jag har inte ångrat att 
jag slog till. Det är ett bra 
sätt att klippa navelsträng-
en till stadslivet.

Sara Lodin

Det var väldigt smickrande och såklart en jättechans 
att kanske få träffa kvinnan i mitt liv.

Årets ungkarl Sebastian Ljungberg om att bli tillfrågad att vara med  
i ”Bachelor”. 

Elizabeth
¿ hBo norDIC Brit-
tiskt drama från 1998. 
Om de tidiga åren av 
 Elizabeths regerande.  
I rollerna: Cate Blanchett, 
Geoffrey Rush.

Motorsport: Formel 1
Sport  vIAPLAy 6.30 
 Japans Grand Prix. 
 Kommentatorer: Janne 
Blomqvist och Eje Elgh.

Blue bird
¿ Svt PLAy Belgiskt-
franskt drama från 
2011. Två barn letar  
efter en blå fågel. I roller-
na:  Bafiokadie Potey och 
Tene Potey. 

SVT1 i Morgon
10.00 Engelska Antikrundan. 11.00 
Sport. 11.30 Topptur i Jotunheimen. 
11.40 nobelpriset. 12.15 Världens 
Barn. 13.00 Strömsö. 13.30 Skavlan. 
14.30 Vi som går scenvägen. 16.00 
gomorron Sverige sammandrag. 16.20 
Vildmarkstjejer. 17.00 Vem vet mest? 
17.30 Sverige idag. 18.00 nyheter. 
18.45 Fråga doktorn. 19.30 nyheter. 
20.00 Sveriges bästa hemtjänst. 21.00 
56:orna – en historia om Sverige. 22.05 
Billions. 23.00–23.15 Jag var en vinnare.

SVT2 i Morgon
7.55 Sverige idag på meänkieli. 8.00 
Ur. 9.00 SVT Forum. 16.15 guds-
tjänst. 17.00 Det söta livet – sommar. 
17.15 SVT nyheter på lätt svenska. 
17.20 nyhetstecken. 17.30 oddasat. 
17.45 Uutiset. 18.00 Motor: Motor 
rallyX  magasin. 19.00 Vem vet mest? 
19.30 För växlingen. 20.00 Vetenska-
pens värld. 21.00 Aktuellt. 22.00 
Sportnytt. 22.20 Dox: How to change 
the world. 0.10 Förväxlingen. 0.40–
2.05 nyheter.  

6.35 Vildmarkstjejer (r) 
7.15 Strömsö (r) 
7.45 anna Järvinen och 

kvinnorna (r) 
8.15 Det handlar om oss 
8.45 Sverige! (r) 
9.15 Landet runt (r) 
10.00 go’kväll (r) 
10.45 Sociala monster 
11.15 Svett & etikett (r) 
11.45 gissa låten! (r) 
12.45 56:orna – en histo-

ria om Sverige (r) 
13.45 tro, hopp och  

kärlek (r) 
Svensk realityserie från 
2016. Repris från 4/10. 
Även SVT24 10/10. 

14.45 Vem tror du  
att du är? (r) 
Svensk släktforsknings-
serie från 2016. Ewa Frö-
ling. Repris från 3/10.

15.45 Fotboll: Linköpings 
FC–FC rosengård 
Sport  Direkt. Damall-
svenskan. 

18.00 rapport 
18.10 Lokala nyheter 
18.15 Världens Barn: 

Summeringen 
19.00 Sportspegeln 
19.30 nyheter 

8.35 Det söta livet (r) 
9.00 SVt nyheter 
9.05 Kultur i farozonen 
9.35 nysvenskar (r) 
10.05 gudstjänst 
10.50 Sverige idag 
11.00 nobelpristagaren 

Svetlana aleksijevitj 
12.00 SVt nyheter 
12.05 Kulturstudion (r) 
12.10 Für Elise – vem var 

hon egentligen? (r) 
13.00 Kulturstudion (r) 
13.05 Ödessymfonin  

– så kom den till (r) 
14.35 Kulturstudion (r) 
14.40 Beethovens  

femma här hemma (r) 
15.15 Kulturstudion (r) 
15.20 Dansa till  

Beethoven (r) 
15.40 Kulturstudion (r) 
15.45 Bygden  

som försvann (r) 
15.55 Sverige idag 
16.00 SVt nyheter 
16.05 Hundra procent 

bonde (r) 
16.35 Du är här! 
17.00 Ur
18.00 perfektion 
18.30 Jenni möter 
19.00 Världens natur 

genikampen 
Svensk tv-lek från 2016. 
Del 7 av 8. Sex av Sveri-
ges skarpaste hjärnor 
tävlar i udda grenar och 
actionfyllda utmaningar. 
Det gäller att tänka 
snabbt, vara strategisk 
och ha både järnvilja och 
stort mod. Programleda-
re: Micke Leijnegard. 
Även 12/10, 15/10. 

21.00 Follow the money 
Dansk kriminalserie från 
2016. Del 10 av 10. Alla 
är chockade över Ener-
greens bankrutt och mitt i 
villervallan söker Mads 
och Alf vidare efter bevis. 
Även 10/10 och SVT24 
13/10. 

22.00 Happy Valley 
Brittisk thrillerserie från 
2016. Del 6 av 6. Cathe-
rine följer ett tips och gör 
flera hemska upptäckter. 
Även 10/10. 

23.00 SVt nyheter 
23.05–0.35 Millennium

Svensk thrillerserie från 
2010. Del 6 av 6. Lisbeth 
Salander är fortfarande 
misstänkt för trippelmord 
och rättegången närmar 
sig. Repris från 2010. 

3.00–4.30 USA-val: Debatt 2016. 
4.45 Sportspegeln. 5.15–6.00 Värl-
dens Barn: Summeringen. 

20.00 agenda:  
partiledardebatt 
Svensk samhällsmagasin 
från 2016. Riksdags-
partiernas partiledare 
möts i direktsänd debatt.  
Fortsätter efter Aktuellt. 
Även 11/10 och 16/10. 

21.00 aktuellt 
21.15 agenda:  

partiledardebatt 
Partiledardebatten fort-
sätter. 

22.00 Babel 
Svenskt litteraturmagasin 
från 2016. Del 7 av 12. 
Leif GW Persson och 
Evert Bäckström är tillba-
ka. Serietecknaren Liv 
Strömqvist tar grepp på 
staten och kapitalet.
Program ledare: Jessika 
Gedin. Även 12/10 och 
15/10. 

23.00 gudstjänst (r) 
Repris från tidigare i dag. 
Även 10/10. 

23.45 Jonna – en film om 
riktiga rallybrudar (r) 
Svensk dokumentär från 
2016. Hon är den enda 
kvinnliga föraren i rally-
SM. Jonna Eson Brådhe 
följer i både sin mammas 
och mormors fotspår som 
rallybrud. Repris från 
6/10. 

0.45–5.05 nyheter. 

20.00

söndag

SaMHäLLE

UnDErHåLLnIng SErIE UnDErHåLLnIng

Partiledarna möts 
i direktsändning
I kvällens ”Agenda” är det 
dags för partiledardebatt.

– Det är en omtumlande 
tid där mycket stöps om 
och partierna har mycket 
nytt att förhålla sig till, sä-
ger programledaren Camil-
la Kvartoft. SVt2 20.00

Maria och Sara  
är mästertestare
I kvällens avsnitt testar 
Maria Montazami och dot-
tern Sara en lövblås som 
inte är helt lätt att använ-
da. Tillsammans med fem 
andra familjer ingår de  
i TV3:s testpatrull i ”Mäs-
tertestarna”.  tV3 19.00

Friends with benefits
KoMEDI ¡¡¡
Hon (Mila Kunis) är head-
hunter som värvar art di-
rector (Justin timberlake). 
De dras till varandra men 
tänker inte ha någon rela-
tion. Lyckad romantisk 
komedi som försöker att 
inte vara det. (USA, 2011)

Kanal 5 21.00

A dangerous method
DraMa ¡¡¡
En schäslong kan vara rätt 
möbel att ligga i för pratig 
men hyperintressant skild-
ring av relationen mellan 
Carl Jung och Sigmund 
Freud. Keira Knightley  
lyser i kvinnliga huvud-
rollen. (Storbritannien, 
2011) tV4 23.15

Snaran dras åt 
kring ledningen
I den sista delen av den 
danska kriminalserien  
”Follow the money” har  
Energreen gått i konkurs. 
Juristen Claudia får en 
chock när hon inser att  
hon riskerar att hamna  
i fängelse.   SVt1 21.00

”Solsidan”-par  
bildar blått lag
I kvällens ”Parlamentet” 
bildar Josephine Borne-
busch och Johan rheborg, 
även kända som Mickan 
och Fredde i ”Solsidan” det 
blå laget. De möter komi-
kerna robert Gustafsson 
och henrik hjelt. tV4 20.00
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       snabba tips

6.00 Wizard wars. 7.00 The new nor-
mal. 7.30 Face off. 8.25 Jims värld. 
9.45 Community. 10.45 Last man on 
earth. 11.15 Franklin & Bash. 12.15 
¿ ¡¡ Poppers pingviner. 14.00 
NCIS: Los Angeles. 17.00–18.00 Simp-
sons. 

18.00 amazing race
19.00 ink master Usa
20.00 How i met your mother

Amerikansk komediserie 
från 2013. Del 7–8 av 24. 

21.00 2 1/2 män
Amerikansk komediserie 
från 2014. Del 7 av 16. 

21.30 anger management
Amerikanske komediserie 
från 2014. Del 13 av 21.

22.00 Family guy
Amerikansk animerad serie 
från 2015. Del 4–5 av 18. 
Brians plastikoperation  
leder in honom på ett nytt 
karriärspår som fastighets-
mäklare, vilket genast  
leder till problem med 
Quagmire. 

23.00 Lethal weapon. 0.00 2 1/2 män. 
0.30 Anger management. 1.00 How  
I met your mother. 1.55 American dad. 
2.15 Family guy. 3.05 ¿ ¡¡¡ 
The perks of being a wallflower. 
 Romantiskt drama från 2012. 4.45 
Amazing race. 5.05 The new normal. 
5.30–6.00 Seinfeld. 

6.40 Extreme makeover weightloss. 
7.35–8.40 Rachel Khoos matresa - 
London. 10.45 Djurpolisen. 11.45 Ett 
hus under miljonen. 12.55 Från ett hus 
till ett hem. 14.00 Må bästa hus vinna. 
15.00 Holiday home sweet home. 
16.00 Barnens sjukhus. 16.30 Veteri-
närerna. 

18.30 Leilas supermat (R)
19.00 Vad blir det för mat (R)
19.30 Dröm dig hem
20.00 Det okända (R)

Svensk ockultserie från 
2016. Del 7 av 10. Holm-
sjö. Vendela Cederholm be-
ger sig till Holmsjö för att 
hjälpa de blivande föräld-
rarna Anton och Sophie. Re-
pris från 3/10. 

21.00 spårlöst
Svensk dokumentärserie 
från 2016. Del 7 av 14. 

22.00 Miss Marple
Brittisk kriminaldramaserie 
från 2008. Del 2 av 4. Un-
der en tågresa träffar miss 
Marple miss Pinkerton som 
berättar att hon är på väg 
att sätta dit en mördare. 

0.00 När spöken anfaller. 1.00 Onda 
andars hus. 2.00 Obduktion: Anna Nico-
le Smith. 2.55 Bakom rubrikerna: Från 
flickvän till mördare. 3.55 Lärare, kvin-
na och sexualförbrytare. 4.55 Från ett 
hus till ett hem. 5.25–6.20 Säljakuten.

6.00 En plats på landet. 7.00 Hustop-
pen. 9.00 Drömhem till salu. 9.55 Mil-
lion dollar listing New York. 10.55  
Escape to the continent. 12.20 Celeb-
rity masterchef. 14.25 Shark tank. 
15.25 Dragons’ den. 16.45 Alex Poliz-
zis Italien. 17.45 Miss Fisher’s murder 
mysteries. 

18.55 Father brown
Brittisk dramaserie från 
2016. Del 6 av 10. Lady 
Felicias vårdslösa bilkör-
ning slutar med att hon 
hamnar i en sjukhussäng 
bredvid Mrs McCarthy. 

19.55 Mord i paradiset
Brittisk kriminalserie från 
2013. Del 4 av 8. Kommis-
sarie Goodman utreder fal-
let med flygvärdinnan Na-
tasha Thiebert, som hittas 
död på ett hotell. 

21.00 Morden i Midsomer
Brittisk kriminalserie från 
2011. Del 7 av 8. Klostret i 
Midsomer har blivit vanda-
liserat, men de tillbaka-
dragna nunnorna vill inte 
ha någon hjälp av polisen. 

23.00 Unforgettable. 0.00 Chicago 
fire. 1.00 CSI. 2.00 The mob doctor. 
2.45 Father Brown. 3.30 Miss Fisher’s 
murder mysteries. 4.25 Shark tank. 
5.10–6.00 The taste UK. 

6.05 NY Ink. 7.00–8.00 Kostymnissar-
nas fight. 8.45 Fresh Prince i Bel Air. 
9.20 Agents of SHIELD. 10.20 Rude 
tube. 11.50 2 1/2 män. 13.20 Dog 
and Beth: On the hunt. 14.20 Brew 
dogs. 15.20 Dealing steel. 16.20 Boy 
to man. 17.25 Gordons hotel hell. 

18.25 Gränsbevakarna  
australien (R)

19.25 Grand Designs Living (R)
Del 2 av 4. Kevin följer par 
som bygger på avlägsna 
platser. Programledare:  
Kevin McCloud. 

20.30 Fotboll:  
albanien–spanien
spoRt  Direkt. VM-kval. 
Kval till fotbolls-VM i Ryss-
land 2018. Kommentato-
rer: Niklas Jarelind, Anders 
Svensson. (T) 

23.00 ¿ ¡ The condemned. 1.10 
¿ ¡¡ Dödsspelet. 3.00 Dog and 
Beth: On the hunt. 3.50 NY Ink. 5.15–
6.05 Rude tube. 

9.00 UR Samtiden. 15.00 Författarliv 
mellan dikt och verklighet. 15.30 Från 
mull till guld – Camilla Plums kryddväx-
ter. 16.00 Artityd. 16.30 Lärlabbet 
Student. 17.00 Din plats i historien. 
17.05 Världens fakta.  

18.05 Darwins glömda rival 
18.55 berlin-tokyo med bil (R)
19.40 Ät Vietnam (R)
20.10 planet earth (R)

Brittisk naturserie från 
2006. Även 11/10 och 
15/10. 

21.00 Matchmaking i tel aviv
nytt  Relationsserie. Även 
10/10. 

21.45 storbritanniens  
hemliga avlyssningar (R)
Brittisk dokumentär från 
2012. Repris från 7/10. 
Även 11/10. 

22.30 Vetenskapsstudion (R)
23.00–23.55 For one more 

hour with you (R)

6.10 Sara och Anka. 6.15 Daniel Tigers 
kvarter. 6.30 Greta Gris. 6.35 Hej 
Jycke. 6.40 Lulu Zipadoo – äventyr i 
naturen. 6.45 Elias och räddningstea-
met. 7.00 Morgonshowen. 9.00 Dis-
neydags. 9.55 Thunderbirds. 10.15 
Bara på skoj. 10.30 Flax Max. 10.40 
Geronimo Stilton. 11.05 Rudi kapplöp-
ningsgrisen. 11.35 Djungelgänget: Till 
undsättning. 1.45 Pingvinerna från 
 Madagaskar. 12.10 Barnprogram. 
16.25 Nelly och Nora. 16.35 Tinga 
tinga sagor. 16.45 Full fart i Verksta. 
17.00 Fifi och blomsterfröna. 17.10 
Dinosar. 17.25 Pelle Kanin. 17.45 Så 
många frågor, Luna! 

18.00 bolibompa
18.30 Katt & company
19.00 Lilla Djursjukhuset
19.30 Lilla sportspegeln
19.45 Mi High
20.10 Limbo
20.40 bara på skoj
20.55–21.00 oddbods

21.00 tova testar vuxenlivet
Svensk realityserie från 
2016. Inredningen. Tova 
ska inreda en lägenhet. Att 
shoppa inredning är inte så 
svårt men när möblerna 
sen ska monteras så ökar 
frustrationen. Även 14/10. 

21.20 Vem tror du att du är? 
Svensk släktforskningsserie 
från 2016. Skådespelaren 
Ewa Fröling tar oss med på 
en släktresa full av livs-
öden. Där finns både tidiga 
baptister, en spådam och 
en barnamörderska. Repris 
från SVT1 3/10. 

22.20 Mitt psyke och jag (R)
22.40 Resten av sverige (R)
23.35 Världens barn:  

summeringen (R)
0.20 sportspegeln (R)
0.50 Uppdrag granskning (R)
1.50–2.20 Hundra procent 

bonde (R)

6.00 Timmerkungarna. 7.00 Kungarna 
på riggen. 8.00 Bilbaronen i Las Vegas. 
10.00 Highway Patrol. 12.00 Garage 
Gold. 12.30 Förrådsfyndarna. 13.00 
spoRt  Cykling. VM. Tempolopp, lag (d 
& h). Från Doha, Qatar. 15.50 Pawn 
Stars Australien. 16.15–18.00 Moun-
tain Men. 

18.00 Jay Leno´s Garage (R)
19.00 ax men (R)
20.00 Förrådsfyndarna

Amerikansk realityserie 
från 2011. Brandon och 
Lori krigar för att få köpa 
en skivproducents förråd, 
där ovärderlig musikhisto-
ria kan finnas undangömd. 

21.00 Formel 1: Japans Gp 
Highlights (R)

22.00 ten days of victory

23.05 Ten days of victory. 0.05 Gatu-
gängens inre krets. 2.05 Brit Cops. 
3.55 Vinnie Jones i Ryssland. 4.50 The 
gadget show. 5.10–6.00 Timmerkung-
arna. 

6.00 Once upon a time. 6.50 Newly-
weds: The first year. 7.50–8.20 Trophy 
wife. 10.15 Gilmore girls. 11.15 Once 
upon a time. 12.15 Devious maids. 
13.10 Suburgatory. 13.40 A to Z. 
14.10 Real housewives of New York. 
15.10 So you think you can dance. 
17.00–18.00 Crazy ex-girlfriend. 

18.00 top model 2016 (R)
Del 12 av 24. Modellerna 
får ett iskallt uppdrag. Pro-
gramledare: Jonas Hallberg, 
Lina Rafn, Janka Polliani. 
Repris från 5/10. 

20.00 the bachelorette
Amerikansk realityserie 
från 2016. Även 15/10. 

21.50 Fråga olle- 
dokumentären
Svensk dokumentärserie 
från 2012. Även 14/10. 

22.50 botched (R)

23.50 Dead of Summer. 0.50 Castle. 
2.50 Criminal minds. 4.30–6.00 Ar-
row. 

TV3 I MORGON
9.00 How I met your mother. 10.00 
Djurakuten. 11.00 Sex and the city. 
12.00 Masterchef USA. 13.00 Lyxfäl-
lan. 14.00 The real housewives of Be-
verly Hills. 15.00 Tonårsbossen. 16.00 
Sex and the city. 17.00 Lyxfällan. 
18.00 The real housewives of Beverly 
Hills. 19.00 Tonårsbossen. 20.00 Lyx-
fällan. 21.00 Kniven mot strupen. 
22.00 Paradise hotel. 22.50 Million 
dollar listing New York. 23.50 Navy 
CIS. 0.50–1.50 The mentalist. 

TV4 I MORGON
5.50 Nyhetsmorgon. 10.00 Malou ef-
ter tio. 11.35 Hem till gården. 12.35 
Holby city. 14.00 Jamie Oliver: Middag 
på 15 minuter. 14.30 Halv åtta hos 
mig. 15.00 Sveriges mästerkock. 
15.55 Husjägarna. 16.55 Äntligen 
hemma. 17.55 112 – på liv och död. 
18.50 Keno. 19.00 Nyheterna. 19.30 
Halv åtta hos mig. 20.00 Kockarnas 
kamp. 21.00 Äntligen hemma. 22.00 
Nyheterna. 23.00 Brottskod: Försvun-
nen. 23.55–0.50 The following.  

Kanal 5 I MORGON
7.10 Desperate housewives. 8.05 Arga 
snickaren. 9.05 Ett jobb för Berg. 10.05 
Familjen Kardashian. 11.05 Desperate 
housewives. 12.00 Ellen DeGeneres 
show. 12.55 Real housewives of New 
Jersey. 13.55 Real housewives of New 
York. 14.55 Top chef. 15.55 The little 
couple. 17.00 Grey’s anatomy. 18.00 
Vänner. 19.00 Fotboll: Sverige–Bulga-
rien. Kval till fotbolls-VM i Ryssland 
2018. 23.30 CSI. 0.30 Person of inte-
rest. 1.25–2.30 American horror story. 

6.00 seriously funny kids 
6.30 Gladiatorerna 
7.55 nyhetsmorgon 
11.30 säsongsavslut-

ning: sveriges bästa 
13.15 Kockarnas kamp 
14.20 brynolf & Ljung  

– street magic (R) 
14.50 parlamentet (R) 
15.20 Halvvägs  

till himlen (R) 
15.55 bytt är bytt (R) 
16.55 i huvudet  

på Gunde svan (R) 
Svensk underhållning från 
2016. Anders. Repris från 
5/10. 

17.55 Keno 
Redovisning av dagens 
Kenodragning. 

18.00 bingolotto 
Svenskt spelprogram från 
2016. Del 7 av 19. Stefan 
Holm gästar Ingvar. Upp-
träder gör Daniel Lind-
ström, Mattias Bylund le-
der husbandet. Även 9/10.

18.55 nyheterna
18.55 Nyheterna. 19.10 
Sporten. 19.20 Väder. 

19.25 bingolotto 
Svenskt spelprogram från 
2016. 

6.00 star wars rebels 
6.20 young & Hungry 
6.40 america’s funniest 

home videos 
7.05 Jessie 
7.30 biggest loser (R) 
8.25 brothers & sisters 
9.20 Hart of Dixie 
10.10 Mike & Molly 
10.35 the middle 
11.05 biggest loser 
12.00 barncancergalan  

– Det svenska humor-
priset (R) 

14.00 10 orsaker att 
hata dig 
¿ ¡¡¡ Amerikansk 
romantisk komedi från 
1999. I rollerna: Heath 
Ledger, Julia Stiles. 

16.00 Familjen  
Kardashian 

17.00 Real housewives 
of new Jersey 

18.00 Ett jobb för berg 
Svensk underhållningsse-
rie från 2016. 

19.00 Wahlgrens värld 
Svensk realityserie från 
2016. I premiäravsnittet 
åker Pernilla på gig med-
an Bianca styr upp hem-
met. Repris från 6/10. 

svenska  
Hollywoodfruar 
Svensk realityserie från 
2016. Del 2. Det är dags 
för Åsa att glänta på dör-
ren till sitt nya lyxhus i 
Los Angeles och sen åker 
hon hem till Maria och av-
slöjar en hemlighet. 

21.00 Änglar och  
demoner 
¿ ¡¡ Amerikansk 
thriller från 2009. Strax 
efter påvens död, dör 
även de som tippats att 
bli hans ersättare, en ef-
ter en. Alla ledtrådar pe-
kar mot broderskapsor-
den Illuminati. I rollerna: 
Tom Hanks, Ewan McGre-
gor, Stellan Skarsgård. 

23.45 X-men 
¿ ¡¡¡ Amerikansk 
science fiction från 2000. 
När en ung pojke skiljs 
från sina föräldrar i ett 
koncentrationsläger släp-
per han lös en magnetisk 
kraft som böjer metall-
grinden i lägret. I rollerna: 
Hugh Jackman, Patrick 
Stewart, Ian McKellen. 
Regi: Bryan Singer. 

1.45 ¿ När mörkret faller. Action-
drama från 1996. 3.20 Djurakuten. 
3.45 Mulaney. 4.05 Alla älskar Ray-
mond. 4.50 Jims värld. 5.35–6.00 The 
new normal. 

20.00

6.00 alla älskar Raymond 
6.50 Jims värld 
7.35 the new normal 
8.00 top model England 
9.00 Ladies of London 
10.00 totalrenovering 
11.00 Family gathering 

¿ ¡¡ Kanadensiskt 
drama från 2010. I roller-
na: Natasha Henstridge, 
Harry Hamlin. 

13.00 skönhetsfällan 
Danmark 

14.00 Rum för dig (R) 
15.00 paranorman 

¿ ¡¡¡ Amerikansk 
animerad film från 2012. 
Röster: Melker Duberg, 
Lennart Jähkel. 

17.00 Lyxfällan 
18.00 Karlssons (R) 

Svensk realityserie från 
2016. Del 6. Familjen 
Karlsson styr skutan mot 
Överkalix, där Leif-Ivan 
ska föreläsa. 

19.00 Mästertestarna 
Svenskt underhållnings-
serie från 2016. Del 2. 
Jakten fortsätter på den 
ultimata prylen. En mini-
elbil står på testschemat 
för två av testgrupperna. 

parlamentet 
Svensk satirserie från 
2016. Del 7 av 8. Josep-
hine Bornebusch och  
Johan Rheborg möter  
Robert Gustafsson och 
Henrik Hjelt. Programle-
dare: Anders S Nilsson. 

20.30 Halvvägs  
till himlen 
Svensk komediserie från 
2015. Del 7 av 8. Albin 
går med på att ställa upp 
i biskopsvalet. Även 
16/10. 

21.00 Johan Falk:  
Ur askan i elden 
¿ Svensk actiondra-
ma från 2015. Johan Falk 
följer med hustrun till en 
död maffiaboss till Lett-
land. I rollerna: Jakob Ek-
lund, Jens Hultén. 

22.00 nyheterna
22.10 Johan Falk:  

Ur askan i elden, forts 
23.15 a dangerous  

method 
¿ ¡¡¡ Brittisk-tyskt 
drama från 2011. Under 
upptakten till första 
världskriget behandlar 
psykiatern Carl Jung den 
rysk-judiska Sabina Spiel-
rein. I rollerna: Keira Knight-
ley, Viggo Mortensen.

1.15 ¿ ¡¡¡ Maverick. Västern 
från 1994. 3.50–4.45 Dicte.

20.00 Dessert-
mästarna 
Svensk matlagningsserie 
från 2016. Del 5 av 6. 
Deltagarna ska bygga tju-
siga desserttorn, varsin 
så kallad croquembouche, 
av små petit choux-bakel-
ser som byggs på varan-
dra. Repris från 5/10. 

21.00 Friends with  
benefits 
¿ ¡¡¡ Amerikansk 
romantisk komedi från 
2011. Dylan och Jamie 
tror att det blir lätt att 
lägga till sex till deras 
vänskap. Men de upp-
täcker snart att det leder 
till komplikationer. I roller-
na: Mila Kunis, Justin Tim-
berlake. Regi: Will Gluck.

23.10 Farlig förbindelse 
¿ ¡¡¡ Amerikansk 
thriller från 1987. Dan 
Gallagher är en familjefar 
vars liv förvandlas till en 
mardröm då Alex, en 
kvinna han spenderat en 
het natt med, börjar för-
följa honom. I rollerna: 
Michael Douglas, Glenn 
Close, Anne Archer. Regi: 
Adrian Lyne. 

1.35 2 1/2 män. 2.30 Major crimes. 
3.25 Shameless. 4.25 Carrie diaries. 
5.15 The middle. 5.35–6.00 America’s 
funniest home videos. 

20.00

20.30 TV4. Albin ställer upp i bi-
skopsvalet i ”Halvvägs till himlen”.

3.05 TV6. Romantiska dramat ”The 
perks of being a wallflower”.

21.00 SVT24. Tova och pojkvännen 
Raed provar på vuxenlivet.

3
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MÅNADENS VÄDER

MÅNEN

SOLEN

SVERIGETOPPEN

MALMÖSTATISTIK

EUROPA IDAG

VÄRLDEN

MALMÖSVERIGE

IDAG IMORGON

UPP & NERSKÅNE IDAG

FEM DAGAR FRAMÅT

■ Malmö

Upp 
Ner 
Förändr 
■ Stockholm
Upp 
Ner 
Förändr 
■ Luleå
Upp 
Ner 
Förändr 

■ Malmö
Upp 
Ner 
■ Stockholm
Upp 
Ner 
■ Luleå
Upp 
Ner 

0°

+5°

–5°

+10°

–10°

+15°

–15°

+20°

–20°

+25°

+30°

Temp/Datum Högst Lägst
Malmö 
Lund

Beirut 

Bombay 
Bryssel 
Chicago 

Dallas
Damaskus 

Hanoi 

Hongkong 

Kairo 
Kanarieöarna 
Kapstaden 
Kinshasa 
Kreta 
Lissabon 

Miami 

Moskva 
Nairobi 
New Delhi 

Nice 
Oslo 

Rio de Janeiro 

San Francisco 

Sydney 
Teheran 
Tokyo 
Tunis 
Warszawa 
Wien 

Nederbörd Mm Normal
Malmö 
Lund

Kallast 
Varmast
Blåsigast 
Nederbörd 

Prognosen idag  OsäkerGanska säkerSäker

Natt
mm
m/s

˚ Natt
mm
m/s

˚ Natt
mm
m/s

˚ Natt
mm
m/s

˚ Natt
mm
m/s

˚

/ /
/ /

Imorgon kl lokal tid

VÄDER

t o m

IGÅR Vädret kl 

London 
Los Angeles 
Madeira 
Madrid 
Malaga 
Maldiverna 
Mallorca 
Manila 
Mexico City 

Montreal 

New York

Paris 
Prag 
Reykjavik 

Rom 

Shanghai 
Singapore 

Alicante 
Amsterdam 
Antalya 
Aten 
Auckland 
Bagdad
Bangkok 
Barcelona 
Beijing 

Berlin

Cypern

Dubai 
Edinburgh 
Geneve

Helsingfors 

Istanbul 
Jerusalem 

■

■

Helsingborg

Hörby
Kristianstad
Skillinge

Lund
Falsterbo

Malmö

Växjö
Visby

Göteborg

Stockholm

Östersund

Kiruna

Ängelholm

Landskrona

Ystad

Halmstad
Kalmar
Karlskrona
Karlstad

Umeå

Luleå
Mora
Sundsvall

Örebro

Temperatur de senaste 14 dagarna

Nederbörd de senaste 14 dagarna
(mm)

kl 20-14

–

–

–

Söndag
12:00

˚˚
˚

˚
˚

˚

˚

Måndag
12:00

˚˚
˚

˚
˚

˚

˚

˚ ˚

Malmö

Helsingborg

Ängelholm

Simrishamn

Kristianstad

Trelleborg
Ystad

Lund

Landskrona

Köpenhamn

METEOROLOG:
LOVISA ANDERSSON

M
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M
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N
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m
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■

 ■

TILL SJÖSS

Sydkusten/Bornholm
Idag 

I morgon 

Bälten/Öresund
Idag 
I morgon 

O
O

NO
NO

8-12
6-9

6-9
6-9

God sikt.
God sikt.

God sikt.
God sikt.

°

° °

°

°

° °
°

°

°

m/s

m/s

m/s

I natt

I natt

I natt

I natt

I natt

I natt

I natt

I natt

I natt

m/s

”

I Götaland och Svealand mycket moln och regn eller 
skurar. I norr mest torrt väder och halvklart till mulet. 
Bäst solchanser i fjällen.

✔

˚+11 ˚+10 ˚+12 ˚+11 ˚+10
+7

2-5
NO 6

+7
0-2
NO 8

+8
0-2
O 7

+9
0
O 7

+8
0
O 4

Högtrycket i norr förskjuts söderut 
och trycker bort lågtrycksområdet som 
berör södra Sverige.

MÅN TIS ONS TOR FRE

07.26
18.21

6.36

07.13
17.57

7.57

07.09
17.29
12.49

15.13
23.48

15.15
23.08

15.49
22.02

-8
+12

NO 16
18

Nikkaluokta
H. Väderö

Örskär
Gladhammar

Idag väntas i allmänhet mycket moln och regn eller 
skurar passerar västerut. Vi kan få tvåsi�rigt på termo-
metern, framför allt i södra Skåne.”

17.6 1 3.5 5
18.6 1 3.9 5

14

+25 moln

+27 åska
+12 moln
+19 moln

+24 moln
+26 sol

+31 sol

+25 regn

+30 sol
+26 sol
+16 moln
+29 åska
+26 sol
+21 sol

moln

moln
sol
sol

moln
mulet

moln

sol

moln
sol

mulet
moln

mulet
skur

+24 moln moln+12
+12 mulet sol+28
+27 moln moln+23
+21 moln sol+23

+16 mulet moln+25
+36 sol skur+27
+31 skur moln+20
+16 mulet åska+28
+18 sol moln+16

+27
+11 mulet moln+12

+7
+24
+32

+25 moln moln+17
+17

+9
+35 sol moln+14
+10 moln mulet+11
+10 mulet moln+7

+21
+7 mulet skur+17

+16
+20 mulet mulet+21
+26 sol åska+28

+31
+22
+18
+25

+9
+11

7/10

19.6 12.9
19.8 13.6

+10

+11
+10

+10

+8

+9

+10

+9
+9

8-12

8-126-9

8-12

+13

+21

+24 +23

+13
+10

+14

+18

+9

+7

14

+11 NO 6

+11 NO 5
+9 N 6

+10 N 6
+10 N 5

+9 N 7

+11 NO 6 mulet
+10 NO 7
+10 NO 6

mulet
mulet
mulet
mulet

halvklart
mulet

halvklart
mulet

mulet
mulet

regn/skur

halvklart
halvklart

skur
regn/skur

mulet

mulet
halvklart

mulet

mulet
mulet
mulet
mulet

+10 NO 4 mulet

+8 NO 6

+9 NO 6

+8 NO 8

+10 NO 4
+10 NO 6
+10 NO 5

+9 NO 7
+11 NO 7

+8 N 7
+8 NO 5

+3 NO 2

+1 V 1
+8 N 2
+6 N 5
+8 NV 5

+6

+7

+6

+4

+7

+7

+7

+8

+7

+11
+8

+6

+3

+9

+8

+10 +11
+9

+4

+5

+8

+7

+9

+10 +11

Långhusgatan 1 på Svågertorp • 040-630 46 46 • www.glashusetmalmo.se
Måndagar stängt, Tisdag-Fredag 10-19, Lördag 10-17, Söndag 11-17

WHEN LIFE IS FULL OF IMITATIONS

WHO ARE YOU?

SOFFA GREAT LIFT 220 cm
Klädd i tyg Tangent; Termoli och Bakar prisgrupp 3 med höjbart nackstöd
och ben i matt krom. Två kuddar medföljer. Design by Jens Juul Eilersen. 

Pris från

36.990:-
SPARA MINST

 
  PÅ ALLA VAROR

HOS ILVA

FREDAG 7 – SÖNDAG 9 OKTOBER
GO CRAZY

 VAROR LEVERANS-
GARANTI
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ELLER KOMPENSATI
O
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V
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ATCHAR ALLA PRISER
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O
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ILVA MALMÖ  
Nornegatan 1 Svågertorp 
215 86 Malmö t 040-600 30 00

ÖPPET:
Måndag  -Fredag 10  -  20
Lördag  -Söndag 10  -  18 FACEBOOK.COM/ILVASVERIGE

SHOPPA PÅ ILVA.SE

Gäller ej redan nedsatta produkter och Everyday Low Price
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Per Svensson ser Mao  
ta plats på operascenen. C2

Resor. En mäktig upplevelse 
att se öknen från hästrygg. C14

Samtidigt på e� 
helt annan �anal

Reportage. Youtube är det nya tv för unga. Men vem gör programmen? Häng med och se! C6

INNEHÅLL:    KULTUR   C2   ·   REPORTAGE   C6   ·  RESOR   C14   ·  KORSORD   C28 
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Ellinor Rosander sätter 
linserna på plats för den 
nya sminkningen i Elli
macs. Kanalen har över 
600 000 prenumeranter 
– många av dem i USA.
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NIXON IN CHINA 

Ö ppningsscenen är mag
nifik. Ett molnhav pro
jicerat mot fonden. Mitt 
i havet ett flygplan. Det 

zoomas in mer och mer. I ett fönster 
skymtar en läsande man. Det är pre
sidenten. 

Planet går in för landning. Motorer
na dånar, och plötslig står planet där 
på scenen med nosen mot publiken 
och Richard Nixon stiger ut på trap
pan för att vinka till världen och sina 
kinesiska värdar.

Stockholmsoperans uppsättning 
av ”Nixon in China” har med rätta 
hyllats av kritiken. Den amerikans
ke kompositören John Adams bru
kar räknas till den ”minimalistiska” 
skola där Steve Reich och Philip Glass 
är de andra affischnamnen, men här 
demonstrerar han dessutom en maxi
malistisk sida. De hypnotiska repeti
tiva slingorna är motorn, som dri
ver operan framåt genom ett turbu
lent musikhistoriskt molnhav: ame
rikansk populärmusik, romantiska 
ekon, Wagner …

Det var den  Polarprisbelönade regis
sören Peter Sellars som gav Adams 
idén att göra opera av president Nix
ons sensationella besök i det kommu
nistiska Kina i februari 1972. ”Nixon 
i China” hade urpremiär, i regi av Sel
lars, i Houston 1987. 

Den version av operan som nu går 
på Kungliga operan är en adaption av 

en uppsättning som gjordes i Vancou
ver 2010. 

Regissören Michael Cavanagh och 
scenografen Erhard Rom har skapat 
en filmisk föreställning, där de dri
vande molnen i öppningsscenen i ef
terhand framstår som de centrala me
taforerna.

Detta är inte ”Dokument utifrån” 
i operaversion. Detta är världshisto
ria som drömspel, en molnvärld där 
allt som verkar fast när som helst kan 
byta form. 

Richard Nixon  (Ola Eliasson) och 
hans hustru Pat (Hanna Husahr) lan
dar i en sagovärld, lite som Dorothy 
och hennes hund Toto i ”Trollkarlen 
från Oz”. Trollkarlen är Mao Zedong, 
som tenoren Michael Weinius gör till 
ett orakel någonstans mellan Budd
ha och Jabba the Hutt. Och häxan? 
Det får bli madame Mao, ordföran
dens hustru Chiang Ching (Marian
ne Hellgren Staykov). Hon represen
terar de oförsonliga revolutionärer
na, medan Jeremy Carpenters Zhou  
Enlai får personifiera det pragmatis
ka förnuftet.

Men rollerna är inte statiska och 
givna. Poängen är istället att gestalter
nas konturer efter hand blir allt mind
re skarpskurna. Till sist är de som pus
selbitar som kan fogas till varandra 
och bilda en melankolisk tavla där pa
ret Nixon förenas med Mao och hans 
maka i nostalgins bitterljuva dans.

Fast i själva verket förenades de ju, 
som ambassadören Örjan Berner på
pekade i ett panelsamtal före före
ställningen i tisdags, av maktpolitiska 
intressen. Nixons USA och Maos Kina 
hade en gemensam fiende: Sovjet
unionen.

”Nixon in China”  är en påminnelse 
om vikten av att inte försöka sätta 
likhetstecken mellan konst och verk
lighet. Mao är en av historiens värsta 
massmördare, med ofattbara många 
människoliv på sitt samvete. Är det 
ändå försvarbart att göra honom till 
en sago gestalt i en opera? 

Ja, just eftersom konst inte är verk
lighet. Där behöver inget vara poli
tiskt eller moraliskt anständigt. Det 
räcker med att det är konstnärligt för
svarbart.

Men det finns en komplikation 
i ”Nixon in China”. Det är Henry 
Kissinger, Nixons säkerhetspolitiska 
rådgivare. I andra akten uppträder 
han plötsligt i gestalt av en sexual
sadistisk kinesisk bondeplågare i en 
tablå i en revolutionär balett. 

Librettot till ”Nixon in China” är 
skrivet av den amerikanskbrittiska 
poeten Alice Goodman. Hon svarar 
också för librettot till en annan opera 
av John Adams, ”The Death of Kling
hoffer”. 

Också den bygger på en verklig 
händelse; ett palestinskt terrordåd 
1985 då en judisk man mördades 

Mao är ju bara människa?

KRÖNIKA

PER SVENSSON
per.svensson@sydsvenskan.se

Men var-
för då låta 
just Hen-
ry Kissing-
er, född i en 
tyskjudisk 
familj, för-
kroppsliga 
en antisemi-
tisk kliché-
bild.

ombord på ett italienskt kryssnings
fartyg.

”The Death of Klinghoffer” har 
under åren skuggats av anklagelser 
om antisemitiska underströmmar. 
Goodman, som själv kommer från 
en judisk familj men har konverte
rat till kristendomen och vigts till 
ang likansk präst, har i en intervju i  
Guardian (29/1, 2012) utvecklat ett 
resonemang kring den ”avhumani
sering” som bidrog till att möjliggöra 
Auschwitz. Det hon strävat efter i sina 
libretton är att förmänskliga gestal
terna, göra dem sammansatta.

Men varför då låta just Henry 
Kissinger, född i en tyskjudisk familj, 
förkroppsliga en antisemitisk kliché
bild; sexuellt lysten, förslagen …

Varför tycks det alltid vara så fres
tande för så många som säger sig vilja 
väl att utesluta just ”judar” från den 
gemenskap de säger sig vilja skapa? 
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I Maos arbetsrum: premiärminister Zhou Enlai (Jeremy Carpenter), Maos sekreterare (Katarina Leoson, Susann Végh, Kristina Martling),Mao Zedong (Michael Weinius), Richard Nixon (Ola 
Eliasson)  och Henry Kissinger (Olle Persson). 

Kulturchef: Rakel Chukri
E-post: nojen@sydsvenskan.se Telefon: 040-28 12 00

Postadress: Nöjen, Sydsvenskan, 205 05 Malmö



C3Söndag 9 oktober 2016

SDS 161009 E4 C3

KULTUR  SÖNDAG

RECENSION

Två gånger Rydberg, Birgitta Rydberg och Robert Rydberg, har sällskap på scen av Kryddan Peterson och Allan Svensson i ”Rakt ner i fickan” på Nöjesteatern.  FOTO: PATRICK PERSSON 

TEATER

Rakt ner i fickan
Av: Michael Cooney.
Regi och översättning: Edward 
af Sillén. 
I rollerna: Allan Svensson,  
Carina Lidbom, Lotta Thorell, 
Kryddan Peterson, Birgitta Ryd-
berg, Robert Rydberg,  
Kalle Rydberg, Fritte Friberg, 
Niklas Jönsson, Stina Eriksson.
Spelas på Nöjesteatern, Malmö, 
till den 4 december.

■ Fyra dörrar och en 
trappa. Det är klassisk 
farssceno grafi på Nöjes
teaterns scen när ”Rakt ner 
i fickan” sätts upp. Spring
möjligheterna in och ut ur 
den möblerade hallen och 
vardagsrummet är många.

Föreställningen drar  igång 
med dunder och brak, bok
stavlig talat. Fast om san
ningen ska fram är den 
första halvtimmen den se
gaste. Då ska själva upp
lägget presenteras. Om 

Erik Svahn (Allan Svens
son) som inte vill erkänna 
för sin fru att han förlorat 
jobbet och istället i smyg 
drar in pengar på att lura 
allsköns myndigheter på 
bidrag.

På papperet verkar det 
rätt torrt. Jag bävar för lätt
köpta poänger om ett blå
ögt bidragsland och para
grafälskande svenskar. 
Men ganska snabbt blir bi
dragen en bisak och hand
lingen mynnar ut i en fart
fylld och kaosartad karusell 
av förvecklingar och märk
liga möten. 

Först dyker en  inspek
tör från Försäkringskas
san upp, strax efteråt en 
familje rådgivare från So
cialstyrelsen. Erik Svahn 
tvingas dra in sin oskyldi
ge hyresgäst Göran Jans
son (Robert Rydberg) i en 
allt värre härva av lögner. 

Dörrarna används flitigt. 
Genom dem kliver, spring
er, snubblar ett ständigt 
växande persongalleri. Folk 

dör, återuppstår, blir döva, 
kan höra. Publiken skrattar 
allt högre. Ja, det förekom
mer män som klär ut sig 
till kvinnor och torrbollar 
som super sig fulla och blir 
lustiga. Men det är faktiskt 
omöjligt att inte skratta. 

Fars må handla om 
spring i dörrar. Men det 
handlar också om fart och 
överrumpling. Publiken 
kan utan större ansträng
ning räkna ut vad som 
ska hända men det gäller 
att det händer precis när 
vi inte är beredda. En oryt
misk felsekund och scenen 
faller. 

Men den här ensemblen 
är skicklig, tajmingen sit
ter, manuset är välskrivet 
och regin tajt. 

Framför allt går  det undan, 
stundtals så snabbt att det 
är svårt att hålla reda på 
alla nyuppfunna karaktä
rer och hittepånamn. Men 
det är inte ett problem utan 
en förutsättning för att det 
ska funka. Sömmarna i en 

sådan här historia får inte 
synas för noga.

”Rakt ner i fickan” skrevs 
ursprungligen på 1990 
talet av britten Michael 
Cooney, med titeln ”Cash 
on Delivery”. Den sattes upp 
i Edward af Silléns översätt
ning och regi redan i som
ras i Kalmar. Till nypremi
ären i Malmö finns flera 
referenser till staden och 
ensemblen är i stora delar 
utbytt. Tre gånger Rydberg 
– Birgitta, Robert och Kal
le – intar scenen och de har 
sällskap av tre kompanjo
ner från den gamla humor
serien Helt Apropå – Fritte 
Friberg, Kryddan Peterson 
och Lotta  Thorell.

Allan Svenssons  huvud
person Erik har vissa lik
heter med rollen som den 
motvalls Svenssonpappan 
i den kända tvserien. Men 
personerna runt honom är 
lika viktiga. 

Kryddan Peterson är 
fantastisk som den still
samt ståndaktige inspektö

ren. Birgitta Rydbergs rätt
rådiga och yvigt gestiku
lerande familjerådgivare 
drar ner skrattsalvor. 

Robert Rydberg vänder 
nästan ut och in på sig själv 
som den allt mer förtvivla
de stackars hyresgästen.

Slutet kommer lika för
utsägbart som abrupt och 
när den sista förklädnaden 
lagts och ljuset tänts så 
ekar skratten ganska tom
ma. Nej, det var faktiskt 
inte mer än så här.

Dessutom händer något 
 den sista kvarten, ensem
blen tappar energi, vet 
inte om det beror på tek
nikstrul eller någon miss, 
men förhoppningsvis var 
det premiärrelaterat. På 
det hela taget får man som 
publik göra exakt det man 
kom för – skratta, mycket. 
 

TEXT: ELIN 
WRETHOV
elin.wrethov 
@sydsvenskan.se

Full fart in i skrattkarusellen

Birgitta och Robert Rydberg.

”Ja, det före-
kommer män 
som klär ut sig 
till kvinnor och 
torrbollar som 
super sig fulla 
och blir lustiga. 
Men det är fak-
tiskt omöjligt 
att inte skrat-
ta.”
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■ Nyligen publicerades ännu en 
i raden av nedslående rapporter om 
människans destruktiva inverkan på 
miljön. Australiska biogeografer visa-
de att endast mellan 1993 och 2009 
hade 10 procent av den globala vild-
marken försvunnit till följd av män-
niskans kontinuerliga utbredning. 
En ”katastrofal nedgång” i miljöer 
”ostörda av människan”, skriver för-
fattarna, med risk för ännu kraftiga-
re urlakning av den redan hårt ansat-
ta biologiska mångfalden på plane-
ten. I Sydamerika uppgick förlusten 
av vildmark till ofattbara 30 procent 
under dessa sexton år. 

Man kunde nästan tro att forskar-
na hade synkroniserat publiceringen 
av sina data med Andrea Wulf, förfat-
taren till den på svenska nyutkomna 

biografin över en av upplysningsti-
dens superstjärnor: proto-miljörätts-
kämpen  Alexander von Humboldt. 
I ”Vetenskapens bortglömde hjälte” 
tar hon med läsaren på protagonis-
tens anmärkningsvärda odyssé ge-
nom den exotiska vildmarken, en resa 
som kom att definiera den naturve-
tenskapliga vurm som rådde i Europa 
vid sekelskiftet 1700–1800-talet. 

Som det framgår av titeln  driver Wulf 
tesen att Humboldt oförtjänt har fallit 
i glömska och boken ämnar ”återbör-
da [honom] till sin rättmätiga plats 
[…] i vetenskapens panteon”. Men för 
att vara bortglömd är Humboldt en 
ytterst närvarande historisk karaktär. 
Som författaren själv skriver är han 
en av de personer som fått flest sa-

ker döpta efter sig – allt från djur- och 
växtarter till städer, gator och univer-
sitet. Utöver det skrev Daniel Kehl-
mann så sent som 2005 en (mycket 
rolig) semi-fiktiv bästsäljande dub-
belbiografi vid namn ”Världens mått” 
som avhandlade Humboldt och mate-
matikern Gauss liv och gemensamma 
forskargärningar. Men Wulf har för-
modligen rätt i att fler idag känner till 
exempelvis Charles Darwin än Alex-
ander von Humboldt.

Född 1769 i en förmögen  och högt 
uppsatt preussisk adelsfamilj växte 
Humboldt upp under ekonomiskt 
privilegierade former i den historis-
ka brännpunkt då den vetenskapliga 
metoden och upplysningstidens ideal 
hade börjat rota sig djupt i den yngre 
europeiska generationen – idérörelser 
som skulle komma att blåsa liv i de fi-
losofiska och politiska eldar som skul-
le definiera västvärlden de nästkom-
mande århundradena. Trots att Hum-
boldt tidigt blev faderlös såg modern 
till att han och hans äldre bror fick 
den för tiden bästa tänkbara utbild-
ningen med höga preussiska ämbeten 
i sikte. Men Humboldt var aldrig in-
tresserad av en politisk karriär. Han 
kände sig rotlös, fylld av en intensiv 
äventyrslusta och en iver att bevisa 
sin intellektuella förmåga. Den unge 
preussaren drömde om att utforska 
exotiska länder och undersöka tro-
piska vulkaner. Vid 27 års ålder, när 
den stränga modern dog, ärvde han 
en stor summa pengar och blev eko-
nomiskt oberoende. Ivrig och ”yr av 
lycka” gav han sig av på ett vetenskap-
ligt äventyr i Sydamerika på egen be-
kostnad.

Wulf guidar läsarna  genom Hum-
boldts mödosamma vetenskapliga 
kartläggningar av den spanska kro-
nans territorier i Nya Granada (da-

RECENSION · VETENSKAPENS BORTGLÖMDE HJÄLTE

Han var en äventyrare som gjorde 
 naturvetenskap till en angelägenhet 
för massorna. Och en förgrunds-
gestalt i miljörättsrörelsen. Men var 
Alexander von Humboldt en veten-
skaplig hjälte? Nja, tycker Farshid 
Jalalvand. 

En annan 
sorts hjälte

BOKEN

Andrea Wulf

Vetenskapens 
bortglömde hjälte 
– Alexander von 
Humboldts även-
tyr. Övers Camilla 
Jacobson och Emile 
André. Leopard 
förlag.

Alexander von 
Humboldt, por-
trätt av Friedrich 
Georg Weitsch, 
1806. Målningen, 
som föreställer en 
30-årig Humboldt 
arbetande i den 
venezuelanska 
djungeln, finns på 
Alte Nationalgale-
rie i Berlin.

”Humboldt blir, 
 mycket tack vare  
berömmelsen som 
följde på hans  
populära böcker, en 
spindel i det världs-
historiska nätet.” 
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gens Venezuela, Colombia, Ecuador 
och Panama) med den ikoniska klätt-
ringen uppför vulkanen Chimborazo 
som klimax. Preussaren och hans föl-
je undkommer jaguarer, krokodiler, 
moskithärdar, myrkaravaner, svält 
och utspillt curare – alltmedan den 
maniske informationsinsamlaren 
mäter, kartlägger och tecknar ner allt 
han ser. 

Vid återkomsten till Europa hyllas 
Humboldt (som kontinuerligt kom-
municerat sina resultat till forskare 
på hemkontinenten) som en hjälte 
och skriver en strid ström av bäst-
säljande böcker om sina resor – al-
ster som kom att djupt inspirera den 
kommande generationen naturveta-
re, som till exempel Charles Darwin.

Wulf redogör sakligt  för Humboldts 
upptåg. Prosan i ”Vetenskapens bort-
glömde hjälte” är initialt strikt de-
skriptiv, stilistiskt lite torftig och utan 
finesser. Författaren jäktar igenom 
beskrivningar av ett till synes oändligt 
antal händelser utan avbrott. Därmed 
blir det inledningsvis en något själ-
lös läsning på grund av det andfådda 
tempot och frånvaron av kontext. 

Men efter ungefär hundra sidor 
blixtrar den till. När Wulf börjar knyta 
ihop politiken och naturen i samband 
med Humboldts återkommande mö-
ten med den amerikanske presiden-
ten Thomas Jefferson blir analyserna 

Kulturchef: Rakel Chukri Redaktionssekreterare: Olof Åkerlund
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ANDREAS NORMAN
författare och före detta diplomat

RWANDA

KRÖNIKA

Folkmordsoffer som mördades i och omkring en katolsk  
kyrka i Rwanda 1994. 

I folkmordets skugga. 
Förövarnas barn kan inte se 
det förflutna i ögonen.

 D en franske krigskorrespondenten Jean Hatzfeld 
sitter en kväll 1997 i en bar i Rwandas huvud
stad Kigali och får höra om en kvinna, tutsi, so
cialarbetare, som kör omkring i en pickup i sko
garna i Nyamatadistriktet. Hon letar upp vilse

komna barn, föräldralösa efter folkmordet. Hatzfeld söker 
upp kvinnan, och så växer ett livsverk fram. Under femton 
år återkommer han till området för att tala med föröva
re, överlevande och deras barn.  Här, precis som i övriga 
Rwanda, mördade hutuer sina tutsigrannar under fyra 
helvetiska månader 1994. Folkmordet på nära en miljon 
tutsier hade föregåtts av decennier av hatiska stämning
ar mot tutsier, och när den dåvarande presidenten Juvé
nal Habyarimana dödades i en flygkrasch iscensatte den 
hutu ledda regeringen en välplanerad utrotningskampanj. 

I ”Une saison des machettes” (Macheternas årstid) skriver 
Hatzfeld fram förövarnas berättelser, genom samtal med 
ett kompisgäng som sitter dömda för folkmord i stats
fängelset Rilima. Hur gick dödandet till? Varför begick de 
morden? Det är synd att den inte finns översatt till svens
ka. I ”Antilopernas list”, som nu finns som svensk pocket, 

fortsätter Hatzfeld sitt samtal med mör
darna men ger dem som överlevde folk
mordet röst. I dagarna kommer den tred
je delen, ”Pappas blod” (Weyler förlag), 
i översättning av Karin Lidén. Här står 
barnen i fokus, de som växt upp i skug
gan av föräldra generationens fasor. 

Hatzfeld bjuder in till en värld där man 
om kvällarna hör ”de gälla skriken från 

svävande vita gamar, ibisfåglarnas skrattsalvor”. Landska
pets skönhet blir en kuslig kontrast till de grymma vitt
nesmålen av hutuer som jagar tutsigrannar genom träs
ken där ”liken ruttnade så fort att man inte kände igen 
dem man själv hade jagat upp”, som en av mördarna be
skriver det. 

Hatzfeld är journalist, han ställer frågor.  Vad gjorde du 
i träsken? Berättar du för dina barn? Och det fantastiska 
är: människor ger svar. Stilen är tät och osentimental. Det 
är små resor in i mänskligt mörker. Kanske hade jag ve
lat ha ännu mer av dessa samtal, och mindre av de natur
lyriska platsskildringarna. För Hatzfeld kan konsten att 
lyssna. Känslan av att delta i ett förtroendefullt samtal ger 
böckerna en melankolisk skönhet. Där Svetlana Aleksije
vitj mejlsar fram enorma lyriska körverk skapar Hatzfeld 
en mer lågmäld växelsång.  

Hur fick de veta sanningen om folkmordet? Hur ser de 
på sina föräldrar? Tror de på Gud? Det blir en fascineran
de utforskning av det outtalades enorma tyngd. Misstro 
och tystnad härskar, men här finns även vardag: Face
book, dans och kompisar. Berättelserna ger fascinerande 
inblickar i ett ungt Afrika och de tysta följderna av ett fä
dernas våld. Medan överlevarnas barn kan sörja, fastnar 
många förövares barn i sina liv. ”De vågar inte se det för
flutna i ögonen”, som en ung kvinna säger. ”Tiden håller 
dem tillbaka.” 

År efter år återkommer Hatzfeld till dessa människor. 
Tiden går, och ger berättelserna en djup klang. Hartzfeld 
lyssnar och vi får lyssna med honom. Det är en gåva.
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FARSHID JALALVAND
postdoktor i mikrobiologi vid Köpenhamns universitet

mer ingående och djupsinniga. Hum
boldts politiska hållning bereds stort 
utrymme, filosofier vävs in och tids
andan börjar skina igenom.

Om man är anhängare  av den brit
tiske historikern James Burkes teo
ri om att historia och vetenskap bäst 
kan förstås genom kopplingarna mel
lan olika personer är ”Vetenskapens 
bortglömde hjälte” en givande läs
ning. Boken innehåller hela kapitel 
om kopplingarna mellan Humboldt 
och andra personligheter såsom Tho
mas Jefferson, Johann Wolfgang von 
Goethe, Simón Bolívar, Charles Dar
win, Henry David Thoreau och Ernst 
Haeckel. Han träffar Napoleon, Pusj
kin och Alessandro Volta, umgås för
troligt med Friedrich Schiller, inspi
rerar Walt Whitman och Jules Verne 
och stimulerar den tidiga miljörörel
sen med sina texter. Humboldt blir, 
mycket tack vare berömmelsen som 
följde på hans populära böcker, en 
spindel i det världshistoriska nätet. 
I den bemärkelsen är ”Vetenskapens 
bortglömde hjälte” väldigt allmänbil
dande.

På andra viktiga punkter  slirar Wulf 
betänkligt. Diskussioner om grova 
vetenskapliga felsteg utelämnas helt 
eller avhandlas i bästa fall i fotno
ter. Till dessa hör Humboldts egen 
teori om ”animalisk elektricitet”, La
marcks felaktiga evolutionsteori, 
och kanske mest anmärkningsvärt, 
Haeckels vurm för ”vetenskaplig ra
sism”. Istället ägnas ett tiotal sidor åt 
Haeckels målningssejour på en ita
liensk ö. Detta får en att ifrågasätta 
den naturvetenskapliga nivån i bo
ken.

Men hur är det med huvudperso
nen? Är han en forskningens hjälte? 
Andreas Wulf lyckas i vissa avseen
den visa Humboldts betydelse, som 

när han banbrytande förkastar den 
rådande synen att människans inver
kan på naturen alltid var ”förskönan
de” och ”av godo”. Humboldt kunde 
tvärtemot visa den destruktiva effekt 
människan hade på miljön när vild
marken skulle ”kuvas” och ”förbätt
ras” genom jordbruk. Han insåg tidigt 
att ekosystemet var en balans: ”Drar 
du ett snöre, rör sig allt.” Han visade 
för första gången skogens funktion 
i ett ekosystem och för klimatet. För 
detta får han inte tillräckligt erkän
nande.

Men boken lyckas aldrig riktigt dri
va hem poängen om Humboldts ve
tenskapliga storhet. Fixeringen vid 
hans sammanföring av ”poesin” och 
”fantasin” med naturvetenskapen – 
tidstypiska uttryck för romantikens 
idérörelse – tillför inte mycket till ve
tenskapshistorien. 

I slutändan var  Alexander von Hum
boldt ingen Darwin, Faraday, New
ton eller Pasteur. Bortsett från hans 
tidiga observationer om människans 
nedbrytande effekt på miljön har tys
ken inget bestående vetenskapsteo
retiskt arv. Hans insats bestod istäl
let i de tiotusentals observationer och 
mätningar han gjorde i vitt skilda fält 
och som han sedan sammanfattade 
i bästsäljande böcker. Hans magnum 
opus ”Kosmos”, ett flerbandsverk utgi
vet på ålderns höst, mottogs på sam
ma sätt som en ny  Iphone mottas idag 
med ”folk som kämpade rena slagen 
för att få tag på en kopia”. 

Humboldt var ett levande uppslags
verk, en inspiratör och en kraft som 
populariserade naturvetenskapen. 
Hans viktigaste insatser gjordes inte 
inom vetenskapen, utan för den.
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En dag 
för sorg
■ Inom judendomen 
finns inga påvliga bullor 
som styr det religiösa li
vet. Varje församling har 
sin uttolkning i enlighet 
med den mångtusen
åriga traditionen. Där
för finns också lokala 
sedvänjor som fördju
par religionen.

I Malmö, den förs
ta svenska ort koncen
trationslägerfångarna 
fick se, återspeglas tra
giken på den gamla ju
diska begravningsplat
sen. Där ligger de som 
överlevde befrielsen 
men dog i sviterna ef
ter svält eller tyfus. En 
del ligger där anonyma 
utan namn, andra med 
enkla gravstenar. Man 
kan se att många var 
tonåringar, ensamkom
mande flyktingar med 
dagens språkbruk, kan
ske den sista efterlevan
de i en släkt med hund
ratals medlemmar.

Dit går vi en gång per 
år, mellan de stora hel
gerna Nyåret och För
soningsdagen. Det läses 
dödsbönerna El mole 
rachamim, Gud full av 
barmhärtighet, och en 
sörjandes Kaddish. Sex 
ljus tänds, ett för varje 
miljon mördade.

Sålunda vigs ännu en 
stund av eftertanke åt 
dessa Minnets sår. Has
kara heter dessa ögon
blick av sorg. Idag sön
dag känns bördan av 
Människans förtvivlan.

SALOMON SCHULMAN
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Youtube är det nya tv för den yngre 
 generationen. Över hela världen strävar folk 
 efter att slå igenom på videosajten. Så också i 

Skåne.  Vi har träffat personerna bakom några  
av de mest framgångsrika skånska Youtube

kanalerna, från Malmö till Hässleholm.

Jo du: Youtube!

Montefjanton. Ungefär 
100 avsnitt av ”Felix recen-
serar” har det blivit hittills. 
På senaste Guldtuben var 
Montefjanton nominerade 
till årets Youtubeserie.

Featureredaktör: Maria G Francke
E-post: helg@sydsvenskan.se Telefon: 040-28 12 00

Postadress: Maria G Francke, Sydsvenskan, 205 05 Malmö
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1
miljard användare över  

hela världen. 4
miljarder visningar en 

genomsnittlig dag.

300
timmar nytt material 

laddas upp varje minut.

48
miljoner prenumeranter 

har svenske Felix Kjell-
berg, mer känd under 

sitt alias Pewdipie, vilket 
gör honom till världens 

störste youtubare.

2 000
kanaler har över en 

 miljon prenumeranter.

Ellimacs. Ellinor Rosan-
der och Macs Moser gör 
sminkningar inspirerade 
av bland annat skräck-
filmer. Deras kanal har 
600 000 prenumeranter. 

Elinens. Elin Anders-
son vloggar om lite av 
varje. Hennes  kanal 
har drygt 25 000 
 prenumeranter. 

Arga skånska män. 
Danny Pedersen och Tim 
Lindqvist  sysslar med 
gaming och dubbningar 
– och en serie där de gör 
saker med tensmaskin 
kopplad till kroppen.
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De möttes av en 
slump. Reklam- och modefotografen Macs Mo-
ser skulle plåta en artist inför Melodifestivalen. 
Vem det var minns han inte riktigt nu. Det har 
ju hänt så mycket sedan dess.

Den ordinarie sminkösen hade fått förhin-
der. I hennes ställe dök Ellinor Rosander upp, 
en ung makeupartist och hårstajlist som också 
drev en egen sminkblogg.

Det här var tidigt på våren 2013. På hösten 
planerade Ellinor Rosander att blogga lite 
sminktips inför halloween. Macs Moser skul-
le ta bilderna. Då kom han med en annan idé. 
Kunde de inte testa att filma istället?

Macs Mosers sporadiskt uppdaterade You-
tubekanal följdes av ”ungefär sextio polare”. 
Ändå fick deras video, där Ellinor Rosander 
sminkar sig till zombie, 3 000 visningar på bara 
något dygn. Det gick någon vecka och plötsligt 
var siffran 20 000. Så rullade det på, och de ma-
tade ut fler videor.

– Jag har alltid tyckt om att rita och måla, 
klippa och klistra. Bild var det enda ämne jag 
gillade i skolan. Det kändes mer som ett hant-
verk att göra specialeffekter än vanligt beauty-
smink, säger Ellinor Rosander.

Idag fungerar Macs Mosers studio,  inhyst i en 
källare i ett plåtbeklätt hus i Västra hamnen, 
också som skräckkabinett. Överallt ligger mor-
bida masker, huvudbonader och sylvassa hugg-
tänder. Väggarna är täckta av skräckfilmsaffi-
scher. Där hänger också en plakett från Youtube 
som förkunnar att Ellimacs, som de kallar sig, 
har nått 100 000 prenumeranter. Den är nume-
ra rätt daterad.

Man blir yr av att prata siffror med dem. Idag 
har de över 600 000 prenumeranter på You tube, 
därtill snart 200 000 följare på Instagram. Sin 
mest galna tillväxtperiod hade de förra året. I au-
gusti 2015 passerade de 100 000. De hann knappt 
korka upp bubblet förrän det var dub blerat. Och 
runt halloween var de uppe i 300 000.

Hur gick det till?
– Ja, hur fan ... vi förstår inte heller riktigt, sä-

ger Macs Moser.
Sedan starten för drygt tre år sedan har de 

blivit Sveriges största renodlade sminkkanal 
på Youtube, och publicerat närmare 200 vide-
or. Den allra första, med zombiesminkningen, 
var mer av en inspirationsvideo. Nuförtiden gör 
de så kallade tutorials – pedagogiska instruk-
tionsvideor som låter tittaren följa processen 

steg för steg. Ofta utgår de från en känd film-
karaktär, som Freddy Krueger, Voldemort, eller 
Jokern i Batman.

Deras konstruktioner är enkla men snillrika. 
De gillar att jämföra sig med MacGyver. En spin-
delmask gjord av svartmålade tops, ett svamp-
angripet huvud av expanderande isolerings-
skum från närmaste byggvaruhus.

– Det blir mycket toalettpapper, servetter, 
maskeringstejp, folie, gelatin. Saker man hittar 
hemma. Saker man hittar på Ica, säger Ellinor 
Rosander.

Hur många som gick på halloweenfest förra 
året med en plastkniv genom huvudet är svårt 
att säga. Men klippet ”Friday the 13th – Jasons 
girlfriend” har idag sex miljoner visningar.

Vilka är då alla dessa tittare? Tack vare You-
tubes statistikverktyg vet de en hel del om dem. 
Den största delen av deras prenumeranter bor 
i USA, följt av Mexiko och Tyskland. En bråkdel 
finns i Sverige. Och det är kanske tur.

– Om alla våra prenumeranter var svenskar 
skulle vi nog inte kunna gå ut på gatan, säger 
Ellinor Rosander.

 ■

2014 publicerade det amerikanska nöjes-
branschmagasinet Variety en undersökning där 
en forskare hade bett ungdomar mellan tretton 
och arton år att ranka tio youtubare och tio tra-
ditionella kändisar efter inflytande. I topp ham-
nade fem youtubare (däribland svenske Felix 

Ellimacs. Ellinor Rosander                    sminkar sig ofta efter förlagor från kända skräckfilmer. Här har hon och Macs Moser inspirerats av ”Killer klowns from outer space” från 1988.

Ellimacs. Ellinor Rosander och Macs Moser träffades under 
en fotosession 2013. Deras första samarbete, en video där 
Ellinor Rosander sminkade sig till zombie, blev en succé –
och sedan har kanalen bara vuxit.

Elinens. Elin Andersson vloggar från sitt rum i villan utanför 
Helsingborg. ”Jag gör videor om min vardag. Jag pratar om 
saker jag stör mig på.”

”Det blir mycket toalettpapper, 
 servetter,  maskeringstejp, folie,  gelatin. 

Saker man  hittar hemma. Saker man 
 hittar på Ica.”
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Kjellberg, mer känd under sitt artistnamn Pew-
diepie), framför storstjärnor som Katy Perry och 
Jennifer Lawrence.

Om motsvarande undersökning gjordes i Sve-
rige skulle resultatet förmodligen bli snarlikt. 
Senaste upplagan av rapporten ”Svenskarna och 
internet” visar att fler personer i ålderskatego-
rin 16–25 ser på Youtube än på traditionell tv. 
Youtube är också betydligt större än såväl Net-
flix som tv-kanalernas play-tjänster.

Den brittiske medie- och teknikanalytikern 
Mark Mulligan menar att Youtube har ersatt 
musik som ett sätt för den unga generationen 
att skilja ut sig från sina föräldrar. Idag har ton-
åringar svårt att hitta musik som bara är deras 
egen, som föräldrarna inte ”sjunger med till”, 
och har därför dragits till Youtubestjärnor, pre-
cis som ungdomsgenerationer före dem dyrka-
de Elvis, Beatles och Sex Pistols. ”Det är hela 
poängen med ung kultur – äldre generationer 
ska inte förstå den”, skrev Mulligan på sin blogg 
förra året.

 ■

Elin Andersson bor i en villa utanför Helsing-
borg. På garderoben i hennes rum hänger en 
massa olika bilder.

– Det är lite allt möjligt, mitt liv egentligen, 
säger hon.

Ett foto från Youtubegalan Guldtuben 2015. 
Ett porträtt av henne själv som hon har fått från 
en tittare.

– Jag har slutat ge ut min adress nu. Men jag 
har funderat på att skaffa en postbox.

Hon startade sin kanal Elinens för två år se-
dan. Då var hon tretton år. Hon är en så kal-
lad vloggare, videobloggare. Varje onsdag läg-
ger hon upp ett nytt inlägg där hon pratar om 
sitt liv in i kameran.

– Jag gör videor om min vardag. Jag pra-
tar om saker jag stör mig på. Jag har en serie 
som heter skånska ord, där jag lär mina följare 
skåns ka. Ibland gör jag smink- och moderelate-
rade videor, säger hon.

Elin Andersson har lärt sig att filma och redi-
gera på egen hand, genom att googla och kolla 
instruktionsvideor på Youtube. Hon lägger ner 
rätt mycket tid på sin kanal – ibland för mycket, 
enligt föräldrarna.

– Det händer att de inte vill att jag ska vlogga, 
att det bara ska vara en lugn stund med famil-
jen. De kan bli lite trötta på det.

Hon har precis börjat gymnasiet och ser på 
Youtube som en hobby. Men det är en hobby 
som genererar intäkter. Ibland gör hon exem-
pelvis videor som är sponsrade av ett visst varu-
märke, enligt ett avtal framförhandlat av hennes 
nätverk, Splay.

 ■

Många känner nog igen hans nuna från TV4:s 
reseprogram ”När och fjärran”, där han var pro-
gramledare några år under första halvan av 
2000-talet. Men inte Youtubeprofilerna som in-

går i hans stall. De är alldeles för unga för att 
minnas.

De sista åren innan Vigor Sörman bestämde 
sig för att lämna den traditionella tv-industrin 
jobbade han med att ta fram nya format på pro-
duktionsbolaget Meter. Han kände sig frustre-
rad. De yngre tittarna försvann. Men vart tog de 
vägen? Han började göra research – och hittade 
dem på Youtube.

Han kallade de tio största Youtubeprofilerna 
– däribland humorkollektivet I Just Want To Be 
Cool och Clara Henry – till ett möte för att stäm-
ma av läget.

– Jag insåg att det fanns enormt begåvade 
innehållsproducenter som hade en massa titta-
re. Men de fick inget erkännande och de kunde 
inte tjäna så mycket pengar. Här fanns det nå-
gonting. Jag kände att jag kunde hjälpa de här 
unga kreatörerna att bygga en långsiktig kar-
riär, säger Vigor Sörman.

I februari 2013 startade han Splay.  Många av 
hans gamla kollegor tyckte att det var dumdris-
tigt. Youtube – det var väl bara klipp på katter?

De hade en föråldrad bild av videosajten. 
Youtube drog igång 2005 och alldeles i början 
bestod utbudet av skakiga amatörfilmer på gul-
liga djur och bebisar som bråkar. Den allra förs-
ta Youtubevideon visar en ung kille framför ele-
fanterna på ett zoo. På arton sekunder hinner 
han förklara att det coola med elefanter är att 
WFortsättning på nästa uppslag

”Jag insåg 
att det fanns 
enormt begå-
vade innehålls-
producenter 
som hade en 
massa tittare. 
Men de fick ing-
et erkännan-
de och de kun-
de inte tjäna så 
mycket peng-
ar.”
Vigor Sörman, grundare av 
Splay.

Ellimacs. Ellinor Rosander                    sminkar sig ofta efter förlagor från kända skräckfilmer. Här har hon och Macs Moser inspirerats av ”Killer klowns from outer space” från 1988.
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de har så långa snablar: ”Och det är ungefär 
allt som finns att säga”, mumlar han och så är 
klippet över.

Ett år efter starten köpte Google sajten för 
1,5 miljarder dollar. I början trodde de flesta att 
Google såg Youtube som en förlängning av sin 
sökmotorverksamhet. Men redan innan försälj-
ningen hade grundartrion Steve Chen, Jawed 
Karim och Chad Hurley – alla med ett förflu-
tet på Paypal – en genomtänkt affärsplan: först 
skulle man ackumulera mängder av amatörfilm, 
sedan skulle man röra sig mot välproducerad 
underhållning som man kunde kapitalisera på.

Reklam infördes kort efter Googles förvärv, 
och 2007 lanserade Youtube sitt partnerpro-
gram, som lät upphovsmakarna ta del av an-
nonsintäkterna.

Sedan dess har fokus skiftat från enskilda 
videor med många visningar till kanaler, som 
i sin tur ofta är knutna till ett nätverk av kana-
ler, så kallade Multi Channel Networks, exter-
na innehållsleverantörer som ofta har ett avtal 
med Youtube.

 ■

Youtube bar på ett löfte  om experimenterande 
och upptäckande, men har allt mer kommit att 
likna traditionell tv, med prenumerationer, ka-
nalnätverk och reklamsnuttar i samband med 
videorna. Det säger Patrick Vonderau, medie-

forskare vid Stockholms universitet, som har 
forskat om Youtube sedan 2008.

– Youtube fokuserar inte längre på ”you”. Det 
handlar inte om communityn, som under de ti-
diga åren. Youtube har mer och mer blivit en 
teknisk infrastruktur för tv-bolag. De erbjuder 
en service bestående av teknik, analys och sta-
tistik – sådant som är dyrt att investera i.

Splay, som Vigor Sörman drog igång för tre 
och ett halvt år sedan, har idag 70 anställda 
i fem länder och i Sverige har man 350 kreatörer 
knutna till sig. Dessa får tillgång till studio och 
inspelningsutrustning, hjälp med marknadsfö-
ring, sponsorsamarbeten och inhämtning av an-
nonsintäkter från Youtube. Splay säljer också 
dyrare premiumannonser som ger högre intäk-
ter än de automatiserade annonserna.

– Att bli antagen av Splay är lite som det var 
att få skivkontrakt på 1970- och 1980-talen. 
Vi får en massa mejl varje dag där folk skriver 
att deras högsta dröm är att bli antagna av Splay, 
säger Vigor Sörman.

Men samtidigt som  den unga Youtubegenera-
tionen vill fjärma sig från sina föräldrar, söker 
den också deras bekräftelse. När Vigor Sörman 
drog igång Splay ville de unga talangerna inte 
bara ha hjälp med att växa på Youtube, de ville 
också skriva böcker, synas på tv och intervjuas 
i tidningar. Clara Henry har skrivit en bok om 
mens, varit sidekick i Melodifestivalen (i år ska 

hon leda programmet) och haft ett eget radio-
program i P3. I höst kommer Therese Lindgren, 
en av Sveriges största kvinnliga vloggare, med 
självbiografiskt stoff mellan hårda pärmar.

Låter det paradoxalt? Det tycker Vigor Sör-
man också.

– Men jag tror att det handlar om att i det di-
gitala kan man ha enormt många följare, hund-
ratusentals prenumeranter, men det är svårt att 
ta på. Vem som helst kan lägga upp grejer digi-
talt, även om vissa kreatörer blir väldigt fram-
gångsrika. Men när det kommer till en tidning 
eller ett tv-program så har man blivit utvald. 
Ofta kanske man får höra från föräldrar: ”Vadå 
Youtube, det är inget riktigt jobb. Du måste skaf-
fa en utbildning.” Då kan det vara skönt att kun-
na visa: ”Titta här, mamma och pappa, jag är på 
omslaget.”

 ■

Felix Nordh slår sig ner framför kameran. Fäster 
micken i skjortan.

– Är du redo? frågar Sebasthian Wilnerzon 
Thörn.

– Typ.
Felix ögnar igenom manuset en sista gång 

i mobilen. Sedan sätter han igång.
– Hej och välkomna till Felix recenserar! Idag 

ska vi kolla på den underbart dåliga filmen ”Un-
der solen”.

Han harklar sig. Pausar några sekunder.

WFortsättning 

”Vi brukar välja filmer som känns som lovliga  
byten. Men det har hänt att vi inte har kunnat  

recensera filmen. Som när vi såg ’I rymden 
finns inga känslor’. Den var för bra.”

”Youtube fo-
kuserar inte 
längre  på ”you”. 
Det handlar 
inte om com-
munityn, som 
under de tidiga 
åren. Youtube 
har mer och 
mer blivit en 
teknisk infra-
struktur för tv-
bolag.”
Patrick Vonderau, medieforska-
re vid Stockholms universitet.

Montefjanton. Sebas
thian Wilnerzon Thörn 
och Felix Nordh har You
tubekanalen Montefjan
ton med 100 000 prenu
meranter. Ibland anord
nar de träffar med sina 
fans. ”Det är kul, och bi
sarrt. Man sitter framför 
datorn på ett halvsunkigt 
kontor och så kommer 
man ut och träffar män
niskor som bara älskar 
det man gör”, säger Se
basthian.

Montefjanton recenserar bara ”underbart  dåliga” svenska filmer. Men en bra har det blivit: ”Vi har recenserat ’Fucking Åmål’ och den är riktigt bra. Men det fanns ändå brister som vi kunde poängtera”, säger Sebasthian Wilnerzon Thörn.
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– Om jag säger att en film med Helena Berg-
ström har varit Oscarsnominerad skulle ni kan-
ske inte tro mig – men det stämmer tyvärr!

Sedan behöver han flera tagningar på sig för 
att komma ihåg att slänga in brasklappen ”en-
ligt mig” efter påståendet att Helena Bergström 
är ”fucking talanglös”.

Barndomskompisarna Sebasthian Wilnerzon 
Thörn och Felix Nordh har gjort filmer ihop se-
dan de var 10 år gamla. Idag är de 23 och dri-
ver Youtubekanalen Montefjanton, knuten till 
nätverket United Screens, som startade några 
månader efter Splay. När de 2011 lade upp en 
recension av filmen ”Hip hip hora” tog det fart 
på allvar.

Filmsågningarna – där logiska luckor, teknis-
ka brister och tondöva repliker hånas – lockar 
numera över 100 000 prenumeranter till kana-
len som Sebasthian och Felix sköter på heltid 
från ett slitet kontorshus i Hässleholm.

– Vi har alltid varit intresserade av film. Gjort 
film, läst om film, kollat på film. Det är kul och 
intressant att leta efter fel som kanske inte alla 
ser, säger Felix Nordh.

De har recenserat över hundra ”underbart då-
liga” filmer – däribland samtliga Liam Norbergs 
och nästan alla Staffan Hildebrands.

– Jag tror att vi har en kvar. Den som han gjor-
de om bandet Europe. De jobbar som svetsare, 
typ. Jättekonstigt. Den borde vi ta snart, säger 
Felix Nordh.

Skulle ni kunna recensera en bra film?
– Vi brukar välja filmer som känns som lov-

liga byten. Men det har hänt att vi inte har kun-
nat recensera filmen. Som när vi såg ”I rymden 
finns inga känslor”. Den var för bra, det fanns 
inget vi kunde göra med den, säger Sebasthian 
Wilnerzon Thörn.

De lägger ut en ny recension varannan vecka. 
Alltid på söndagar. Det kanske kan ses som yt-
terligare ett bevis för Patrick Vonderaus påstå-
ende att Youtube alltmer kommit att likna den 
gamla tv-strukturen. Trots friheten från tablån 
publicerar sig de flesta ambitiösa youtubare på 
bestämda tider.

 ■

På tisdagar, fredagar och söndagar kan Arga 
skånska mäns drygt 40 000 prenumeranter för-
vänta sig en ny video. Deras kärnverksamhet är 
gaming, en etablerad Youtubegenre som går ut 
på att filma sig själv medan man spelar dataspel.

Men när vi besöker Danny Pedersens lägenhet 
på Kirseberg en dag i början av juli arbetar han 
och parhästen Tim Lindqvist med sin sidokanal, 
Skånska dubbningar. Tidigare har de bland an-
nat gjort ”Top model” och ”Hell’s kitchen” med 
ett körverk av skånska dialekter.

Under fotbolls-EM höll de med hjälp av kom-
pisar koll på när en supporter, tränare eller spe-
lare öppnat munnen.

Nu sitter de framför datorn och pratar in re-

FAKTA

De svenska 
Y outubenätverken
■ De flesta ambitiösa, profes-
sionella youtubare är knutna till 
ett kanalnätverk. Numera satsar 
många nätverk lika mycket 
på andra sociala medier, som 
Snapchat och Instagram, som 
på Youtube. I Sverige finns tre 
stora nätverk.
■ Splay. Grundades av tv-
utvecklaren Vigor Sörman 
i februari 2013. Har idag kontor 
i fem länder.
■ United Screens. Grundades 
hösten 2013 av bland and-
ra Stina Honkamaa Bergfors, 
tidigare Sverigechef för Google. 
Har talanger i Sverige, Finland 
och Norge.
■ ENT. Startades av TV4 
förra året, och beskrivs som ett 
”plattformsöverskridande” nät-
verk. En av de största profilerna, 
Ett språk för alla, har Instagram 
som huvudsaklig plattform.

plikerna. ”Bollajävel!” skriker Danny – ord som 
läggs i munnen på en man i Englands tränar-
stab.

– Danny har ju alkisrösten nära till hands. Du 
har din mormorsröst också. Du kan verkligen 
låta som en rökig Trelleborgstant, säger Tim.

En man iklädd Waleströja står och gråter på 
läktaren. När han upptäcker att han blir filmad 
skriker han något mot kameran. Danny och Tim 
har inte riktigt bestämt sig för vad han ska säga.

– Jag tror nog på det där vi snackade om, att 
han har hamnat i fel publik, säger Tim.

Ett par dagar senare gör klippet – där några 
isländska spelare spoilar ”Game of thrones” för 
Cristiano Ronaldo och där den hulkande man-
nen i Wales-tröja vädjar om att bli hjälpt till rätt 
läktarsektion – succé i sociala medier.

Samma morgon som vi ses  har Tim och Dan-
ny varit uppe redan 04.30. Tillsammans med 
Svenskt Näringsliv Skåne gör de en Youtube-
serie där de testar olika yrken, som bagare, kock 
och plåtslagare. I morse var de på en bondgård 
och mjölkade kor.

– Man får en helt annan respekt för mjölk, sä-
ger Danny Pedersen.

Annars är de rätt restriktiva med sponsorsam-
arbeten.

– Hade vi plötsligt börjat packa upp hårgelé 
så skulle det inte vara relevant för våra följare, 
WFortsättning på nästa uppslag

Montefjanton recenserar bara ”underbart  dåliga” svenska filmer. Men en bra har det blivit: ”Vi har recenserat ’Fucking Åmål’ och den är riktigt bra. Men det fanns ändå brister som vi kunde poängtera”, säger Sebasthian Wilnerzon Thörn.
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säger Danny Pedersen.
Båda har heltidsjobb som de trivs med – Tim 

är sociala medier-analytiker och Danny webb-
utvecklare.

Men skulle de inte vilja livnära sig helt på sitt 
videoskapande?

– Det vore sjukt kul att köra på. Men då får ju 
båda gå in med inställningen att nu kör vi. Och 
då får man släppa allt annat och bara kriga, sä-
ger Danny Pedersen.

Och det finns så klart risker med det.
Felix Nordh och Sebasthian Wilnerzon Thörn 

i Hässleholm livnär sig helt på Youtube. Men 
allt är relativt.

– Det är knappt att det går. Jag bor fortfaran-
de hemma. Felix bor med sin flickvän. Vi tjänar 
lite mer hela tiden. Men det är inga stora sum-
mor det handlar om, säger Sebasthian.

Felix Nordh säger att det finns en bild av att 
youtubare tjänar mycket pengar. Man har hört 
om Jockiboi och Pewdiepie och tror att alla har 
det lika fett.

– Men så är det inte. De flesta tjänar gans-
ka lite.

 ■

I studion i Västra hamnen visar Macs Moser 
ännu ett Ellimacs-klipp i sin telefon.

– Nu ska vi bara tjäna lite pengar, säger han 
när annonsen – för vårtplåster – drar igång.

Det är en sådan annons som inte går att klicka 
bort.

– Det är där pengarna finns.
Nja. När vi ses har Macs Moser fortfarande 

kvar sitt brödjobb som ad på Solresor. Ja, på da-
garna redigerar han bilder på lockande solned-
gångar och vita stränder.

Några veckor senare ringer han och berät-
tar att han har sagt upp sig (”Någon gång mås-
te man våga satsa”) för att helt kunna gå in 
i skräckens värld.

Ellimacs har vuxit sig så stora att enbart an-
nonsintäkterna förmodligen räcker till två an-
ständiga heltidslöner. Men för de allra flesta är 
det inte alls där pengarna finns. Inte de stora 
i alla fall.

Precis som traditionell tv,  men till skillnad 
från exempelvis Netflix, är Youtube annons-
finansierat.

Och om det finns något som den unga on de-
mand-generationen avskyr så är det just reklam, 
i alla fall traditionell sådan. Därför har många 
av dem – hälften, enligt vissa uppskattningar – 
installerat reklamblockerare i sina datorer, surf-
plattor och telefoner.

Men det finns ju reklam som inte går att mota 
bort, nämligen den som är inbakad i själva inne-
hållet. Det kallas kanske fortfarande för ”smyg-
reklam” i folkmun, men på fackspråk heter det 
influencer marketing.

Det är den snabbast växande intäktskällan 
hos Splay, som har en hel säljavdelning som ser 
till att matcha rätt varumärke med rätt kreatör.

– När vi drog igång för tre år sedan var det väl-
digt få företag som vågade satsa på det här. Det 
var främst globala varumärken med en stark po-
sition i USA, där man hade kommit längre. Se-
dan har det förändrats totalt. Framförallt un-
der det senaste året, säger Splays grundare Vi-
gor Sörman.

Men även aktörer i sociala medier  måste följa 
marknadslagen, som fastslår att all reklam, in-
klusive sponsorsamarbeten, ska märkas ut. För-
ra året fälldes den unga vloggaren Misslisibell 
av Reklamombudsmannen på grund av otydlig 
annonsmärkning.

Kort därpå publicerade Konsumentverket 
ett dokument med riktlinjer för marknadsfö-
ring i sociala medier. Där framgår att reklam 
”genast och enkelt” ska kunna identifieras. Där-
emot finns det inga direktiv om exakt hur en an-
nonsmärkning ska se ut. På Splay har man på 
eget bevåg infört en annonsmärkt-garanti, som 
alla deras profiler måste underkasta sig.

I och med att de traditionella annonserna är 
en krympande del av intäkterna blir också be-
roendet av Youtube mindre. Det är därför Splay 
inte längre kallar sig för ett Youtubenätverk, 
utan för ett ”digitalt mediehus”. Plattformen 
spelar mindre roll. Huvudsaken är att man kan 

WFortsättning

Raggningspartiet. Mobilen är ett av deras viktigaste arbetsredskap. Fejzullah Gasi och Mustafa Alfredji är aktiva i en lång rad sociala medier förut-
om Youtube: Snapchat, Periscope, Facebook och Instagram. ”När man träffar någon idag säger man inte ’Lägg till mig på Facebook’ utan ’Följ mig på 
Youtube’. Det är det som börjar hända”, säger Mustafa Alfredji.

Arga skånska män. Danny Pedersen och Tim Lindqvist ligger bakom Youtubekanalen Arga skånska män. Deras dubbning av fotbolls-EM spreds 
snabbt i sociala medier i somras.

Arga skånska män. Förutom gaming     och dubbningar gör Danny Pedersen och Tim Lindqvist en serie videor där de filmar sig själva när de gör saker med en tensmaskin kopplad till kroppen, som att äta med pinnar och bygga lego.

”Det vore sjukt kul att köra på. Men då 
får ju båda gå in med inställningen att 

nu kör vi. Och då får man släppa allt 
annat och bara kriga.”

”Det är knappt 
att det går. Jag 
bor fortfaran-
de hemma. Fe-
lix bor med sin 
flickvän. Vi tjä-
nar lite mer 
hela tiden. Men 
det är inga sto-
ra summor det 
handlar om.”
Sebasthian Wilnerzon Thörn, 
Montefjanton.
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sammanfläta innehåll och produkt och få maxi
mal exponering.

– Vi gör ingen skillnad på olika plattformar. 
Vissa av våra talanger tjänar mer pengar på 
Snapchat eller Instagram än på Youtube, säger 
Vigor Sörman.

 ■

Mustafa Alfredji och Fejzullah Gasi har strate
gin klar. För att växa ska de göra tio inlägg på 
Snapchat varje dag. Tre gånger i veckan ska de 
sända live på Periscope. Och en dag i veckan 
ska de ta bilder med sin fina kamera till sitt Ins
tagramkonto. Dessutom ska de hinna med att 
göra filmer till sin Youtubekanal.

De kallar sig Raggningspartiet, ett namn 
de kom på när de gjorde smygfilmade upptåg 
bland partitälten på Gustav Adolfs torg under 
senaste valrörelsen.

Innehållet på kanalen spretar. Förutom 
pranks gör de matlagningsvideor, vloggar och 
sketcher.

De tjänar några tusenlappar på annonsintäk
ter från Youtube varje månad, men målet är att 
kunna leva på sitt skapande snart. Och då är det 
sponsring som gäller.

– När du har kommit till ett stadium där du 
har väldigt många tittare – det är samma sak 
som att tjäna pengar när du sover. För mig är 
det frihet, säger Mustafa Alfredji.

Hittills har de gjort två sponsorsamarbeten, 

bland annat med en frisersalong. Det finns en 
anledning till att det inte blivit fler.

– Vi har försökt bygga upp en följarbas på ett 
bra sätt, så att de ska slippa se ”sponsrat” hela 
tiden, säger Fejzullah Gasi.

Men så snart de har vuxit sig stora tänker de 
göra fler sponsorsamarbeten. De har inget nät
verk som förhandlar åt dem. De har nyligen ta
git studenten från Thorén Business School och 
tycker att det är kul att göra det själva och slip
pa mellanhänder som ska ha sin del av kakan.

– Det är bara att ta upp telefonen och be att få 
snacka med marknadschefen: ”Jag har världens 
fetaste kanal, du måste göra ett samarbete med 
mig.” Då får du hundra procent av dealen, säger 
Mustafa Alfredji.

De har planer på att sälja in en serie muk-
bangvideor – en populär Youtubegenre där 
man äter mat medan man pratar in i kameran 
– till olika restauranger i Malmö.

– Annonsörerna får en typ av äkthet och inne
håll som de inte får i den gamla tvreklamen. 
Min mamma och pappa kollar på Elgigantens 
reklam, det är där de köper sina produkter. Så 
är det inte med dagens ungdomar. De tänker: 
”Vad köpte Therese Lindgren? Jag vill ha sam
ma sak!” säger Mustafa Alfredji.

 ■

Ellinor Rosander och Macs Moser är restrikti
va med sponsorsamarbeten. De har ett på gång 

FOTO: EMMALISA PAULY
helg@sydsvenskan.se

FOTO: ANNA WAHLGREN
helg@sydsvenskan.se

TEXT: FILIP YIFTER-SVENSSON
filip.yifter-svensson@sydsvenskan.se

Arga skånska män. Förutom gaming     och dubbningar gör Danny Pedersen och Tim Lindqvist en serie videor där de filmar sig själva när de gör saker med en tensmaskin kopplad till kroppen, som att äta med pinnar och bygga lego.

där de ska sminka en karaktär ur ett tvspel, och 
har gjort reklam för ett nätforum där man dis
kuterar specialeffekter. Men att leende stå och 
säga att en produkt är bäst och nästa dag säga 
samma sak om en annan skulle Ellinor Rosan
der aldrig göra.

– Jag vill inte att en tolvåring, som kanske 
sitter där hemma på sitt rum i USA ska känna: 
”Åh, jag vill göra den sminkningen men jag har 
inte råd.”

I studion i Västra hamnen pågår förberedel
serna för fullt inför halloween. Kanalen växte 
explosionsartat förra året, och nu hoppas Elli
nor Rosander och Macs Moser på att ta sig upp 
ytterligare en nivå.

– Mitt mål, för att vara realistisk, är att vi vid 
årets slut åtminstone ska vara uppe och tafsa på 
en miljon, säger Ellinor Rosander. 

”Min mamma 
och pappa kol-
lar på Elgigan-
tens reklam, 
det är där de 
köper sina pro-
dukter. Så är 
det inte med da-
gens ungdomar. 
De tänker: ’Vad 
köpte Therese 
Lindgren? Jag 
vill ha samma 
sak!’”
Mustafa Alfredji, Raggnings
partiet.
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DUBAI

Det guldgula ljuset smeker sanddynstopparna när vi kommer i full galopp mellan dynerna och sneddar upp mot toppen i trav. Vi lämnar ett moln av sand bakom oss. Känslan är både märklig 
och mäktig, som att rida i lössnö fast termometern visar 25 grader så här på morgonkvisten.

E-post: resor@sydsvenskan.se Telefon: 040-28 12 00
Postadress: Resor, Sydsvenskan, 205 05 Malmö
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DUBAI

■ Öknens beridna söner har sedan 
länge bytt kamelerna mot knallröda 
Ferrari, långa teceremonier i tält mot 
en snabb kopp espresso i luftkonditio-
nerade varuhus, lågmälda samtal mot 
ständigt uppkopplade konversationer 
i mobiltelefoner, och enkla hus av sol-
torkad lera har sedan länge ersatts av 
marmorpalats. Men den flertusenåri-
ga historien finns bakom lyxen.

I Dubais gamla stadskärna, med 
trånga basarer och gamla byggna-
der, går det fortfarande att få en li-
ten glimt av emiratets rötter i Ara-
bien, och ännu tydligare syns de när 
man kommer utanför staden. Öknens 
magi är visserligen naggad i kanten 
av sexfiliga motorvägar, men den 
finns, bara någon mil utanför stads-
kärnan.

Det är tidig morgon  i turistanlägg-
ningen Al Sahra. Det guldgula lju-
set smeker sanddynstopparna och 
sträcker ut skuggorna. Vi kommer 
i full galopp mellan dynerna där vin-
den sopat bort sanden och gjort un-
derlaget hårt som på en galoppbana. 
Vid foten av en stor sanddyn sväng-
er vi av och sneddar upp mot toppen 

i trav. Ett moln av sand tornar upp 
sig runt hästarna och skymmer för 
ett ögonblick både solen och sikten. 
Känslan är både märklig och mäktig, 
som att rida i lössnö fast termome-
tern visar 25 grader så här på mor-
gonkvisten. De arabiska fullblodshäs-
tarna är vältränade, vana vid att pul-
sa i drivor av sand och visar inte det 
minsta tecken på trötthet. Från top-
pen av dynen är utsikten vidsträckt. 
Man ser ända till Dubais skyskrapor 
i horisonten. Framför oss sträcker sig 
ett böljande hav av finkornig sand.

– Att uppleva den magiska ökenmil-
jön till häst är en oslagbar upplevelse, 
säger den tyska ridguiden och fältryt-
taren Sonja Timani. Allt fler turister 
vill göra något annorlunda vid sidan 
om shoppingen och strandlivet och 
då ligger ett ridäventyr i öknen nära 
till hands.

Lusten att rida i öknen  väcktes redan 
i min ungdom när jag läste om Wil-
fred Thesiger, som utforskade Ara-
biska halvöns södra ökenområde. 
Den fick nytt liv då jag för några år 
sedan färdades i jeep genom emira-
ten som utgör Förenade arabemira-

ten. Det var ett möte med en av dessa 
beridna ökensöner som levde ensam 
i ett gammalt fort uppe i Hajarbergen, 
på gränsen mot Oman, som fick mig 
att slutligen våga närma mig ökenli-
vet till häst.

Med Persiska viken i ryggen läm-
nar vi Dubai och åker mot Indiska 
oceanen. Naturen blir sterilare och 
torrare ju längre bort från stadens 
bevattningar vi kommer. Vid en tre-
vägskorsning i Masafi i emiratet Fu-
jairah reser sig Hajarbergen med sina 
branta bergstoppar som en mörk 
fond i förmiddagens motljus. Av en 
lastbilschaufför har jag fått tipset att 
det ska ligga ett gammalt fort någon-
stans i närheten av byn al-Bithnah, 
inte långt härifrån, som lär bebos av 
en eremit.

Efter mycket letande  viker vi av från 
stora vägen och följer en wadi, en ut-
torkad flodbädd, där palmerna av-
slöjar att det finns vatten djupt un-
der sanden. Plötsligt skymtar vi fäst-
ningens torn på en höjd i dalgången. 
Det söndervittrade fortet ser ut att 
ligga helt öde, men efter att chauffö-
ren tutat några gånger sticker ett få-
rat, skäggprytt ansikte upp över mu-
ren. Vår tolk talar med mannen och 
till slut blir vi insläppta i borgen ge-
nom en knappt meterhög port. Man-
nen heter Sahid Ali Jumá. Han balan-
serar vant, trots sin höga ålder, uppför 
den rangliga stegen som leder upp till 
ett av tornrummen, där han har sin 
bostad. Några solstrålar letar sig in 

De enkla husen av soltorkad lera har för länge sedan ersatts 
av marmorpalats, men den flertusenåriga historien skiner 
igenom lyxen, om man anstränger sig att se.

Souken vid Dubai Creek i den gamla delen av staden är en 
marknadsplats där mat, frukt, kryddor och textilier säljs. Att 
bara strosa runt, lukta och lyssna på köpmännens sorl är en 
upplevelse.

Arabiska kaffebönor mals för hand och serveras i små koppar 
medan samtalet böljar fram och tillbaka över elden. Kaffet är 
centralt i beduinernas samvaro.

Dubai – en sandsaga
genom en glugg i muren. Möblering-
en är enkel: en bönematta, en järn-
säng samt några enkla kokkärl som 
utgör köket och är placerade under 
sängen. I hela sitt liv har han bott här 
uppe i bergen och livnärt sig på att 
driva getter och får och sälja kameler.

– Fortet fick jag som en gåva av 
min gode vän, den dåvarande schej-
ken av Fujairah, på 1950-talet. Sedan 
dess har jag bott här uppe i tornrum-
met, ensam, berättar Sahid. Det ser 
inte mycket ut för världen, men det är 
mitt hem och jag trivs bra här.

Storstaden Dubai har han bara hört 
talas om, men aldrig besökt.

– Det är inget som lockar mig, säger 
han kort och för handen genom det 
långa, grånade skägget. 

Som en Arabiens soldat Svejk  är han 
ensam försvarare, inte av någon ytt-
re fiende utan snarare en historiens 
beskyddare. Det samhälle som bedui-
nerna i den arabiska öknen levde i när 
han var ung var ett samhälle där alla 
tillhörde någon stam. Alla var på ett 
eller annat sätt beroende av varandra 
eftersom de härstammade från sam-
ma stamfader. Ju starkare släktskap, 
desto större lojalitet kände man mot 
sina fränder. Denna lojalitet som fun-
gerat i generationer rådde även över 
de personliga känslorna. I tider av 
nöd och fara, som alltid existerade 
i öknen på den tiden, gav medlem-
marna i samma klan varandra stöd.

WFortsätter på nästa sida

Att möta Dubais mäktiga ökennatur 
till häst är en mäktig upplevelse och 
ett sätt att komma nära beduinernas 
historia.

”Att uppleva 
den magiska 
ökenmiljön 
till häst är 
en oslagbar 
upplevelse.”
Sonja Timani, 
ridguide.
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FAKTA

Resa
■ Det finns direktflyg från 
Köpenhamn till Dubai med Emi-
rates. Flera stora flygbolag har 
resor till Dubai.

Ökenridning
■ Bästa tiden för ridning är 
november till mars när tempe-
raturen är lägre. Tidiga morgnar 
och sena eftermiddagar är att 
föredra.

■ Fem dagars ridsafari i ök-
nen
■ Horsexplore arrangerar ett 
sexdagars ridäventyr i Dubai, 
som leds av ridinstruktören 
Sonja Timani. Hon har ridit 
i över trettio år och tävlat som 
distansryttare.
■ Utöver ökengalopper mel-
lan sanddyner och på stränder 
finns det tid att njuta av öknens 
lugn, både på den lite enklare 
men bekväma äventyrscampen 
och på den lyxiga hotellanlägg-
ningen med tillhörande privat 
pool. Resan börjar och avslutas 
på det femstjärniga lyxhotellet 
Hilton Al Hamra Beach & Golf 
Resort, 45 minuter från Dubais 
internationella flygplats. Kost-
nad: cirka 20 000 kronor för en 
veckas program.

■ Al Sahra Desert Resort 
Equestrian Centre
■ Stallet ligger strax utanför 
Dubai utmed al-Ain Road. 
Anläggningen är en del av ho-
tellgruppen J A Resorts & Hotels 
och erbjuder gästerna möjlighe-
ten att prova på ridning i öken. 
Grupper kan boka tid för att få 
en inblick i arabisk kultur och 
en glimt av utvecklingen i be-
duinernas liv, uppfödning och 
träning av arabiska hästar och 
kameler samt ta del av dadelod-
lingens betydelse i det arabiska 

vardagslivet. Ritterna bokas per 
timme eller heldag.

■ Dubai City Stable
■ Här kan du välja olika typer av 
ridning beroende på din ridnivå, 
allt från en timmes ritt till hel-
dagsritt med övernattning eller 
ridning i bergen i norra delen av 
emiratet. Väl tränade hästar och 
kunniga instruktörer.
■ Ridningen bokas per timme 
eller heldag.

■ Al Maha
■ Al Maha Resort ligger inbäd-
dad i en grönskande oas mitt 
i öknen i den norra delen av 
emiratet Dubai. Området är 
också ett reservat för ökendjur 
som gaseller och oryxantiloper. 
Anläggningen har nära sam-
arbete med ett ridcenter som 
ligger ganska nära hotellet. Rid-
utflykter på en eller två timmar.

Bo

■ One & Only The Palm 
■ Vill man bo riktigt lyxigt, 
femstjärnigt, så är hotellet 
One & Only The Palm platsen. 
Elegant i en sofistikerad stil. En 
skön oas för den som vill njuta 
av det bästa. Pris: från 4 000 
kronor natten i dubbelrum.

■ J A Palm Tree Court.
■ Detta är ett prisvärt familje-
hotell som erbjuder helpension, 
all inclusive. Hotellet ligger lite 
utanför city men har gratisbus-
sar in till centrum. Pris: cirka 
2 000 per natt.

■ Park Regis Kris Kin.
■ Ett billigt femstjärnigt hotell, 
med Dubaimått. Ligger centralt 
nära shoppingcentret Burjuman 
och kostar cirka 1 200 kronor 
natten.

DUBAI

Turistanläggningen Al Maha i öknen är en vacker oas. Här kan 
man både rida, beskåda falkjakt och åka på safari i den skyd-
dade naturliga djurparken. Det är lyx men i samklang med 
naturen.

Dubai Creek är en tio kilometer lång havsarm som i slutet bildar en hamn där de gamla träbåtarna fortfarande tar passagerare 
mellan den moderna stadsdelen och den gamla, Deira.

– Så har jag blivit uppfostrad, men 
jag är inte säker på att mina barn kän
ner släktskapets lojalitet lika starkt, 
säger min chaufför Muhammad när 
vi lämnar Sahid och hans borg. De 
bästa egenskaperna har vi fått från 
ökenlivet; vår djupa religiösa insikt, 
känslan av kamratskap, stoltheten 
och värdigheten och vår stora förkär
lek för att prata med varandra.

Det senare gäller kanske inte ere
miten på fortet i Hajarbergen tänker 
jag när vi fortsätter vår färd söderut 
mot turistanläggningen Al Maha och 
ett nytt ökenäventyr till häst. Lyx
en på Al Maha är så långt man kan 
komma från eremitens liv, men den 
smälter väl in i miljön, där det gam
la förenas med det nya, och visar på 
en hänsynsfull inställning till histori

en. Som en bortskämd västerlänning 
kan jag inte motstå njutningen i att 
efter några timmar på hästryggen få 
glida ner i poolen och därefter inta en 
lunch på Hajar Terrace Bar med ara
biska oryxantiloper och gaseller spat
serande bland sanddynerna utanför.

”Jag kom till den arabiska öknen 
i sista minuten. Andra kommer att 
färdas omkring i bil och hålla kontakt 
med yttervärlden genom radion. Men 
de kommer aldrig att ha lärt känna 
landets själ eller arabernas storhet”, 
skriver Wilfred Thesiger i sin bok, 
”Arabisk öken”.

En av dem som kom för sent är jag, 
men en liten glimt av landets själ och 
människornas storhet har jag i alla 
fall fått.

TEXT OCH FOTO: JÖRGEN ULVSGÅRD

Khalil har falkträning som sin stora hob-
by. Nästan all sin tid tillbringar han här 
ute i öknen med sina falkar. 
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Vinnare blir den person som står för abonnemanget 
på den telefon som du ringer ifrån.

LILLKRYSSET 9188

VINNARE 

SIFFERKRYPTO 8468 KORSORD 5947

Söndagskorsord
■ Ring 0944-114 90 02 och tävla senast 17.10. Du behöver en  
knapptelefon. Samtalet kostar 7 kr. 
■ Fem vinnare per korsord får tre Trisslotter var eller en  
biocheck (Lillkrysset).
■ Vinnarna och rätt lösning presenteras 23.10. Frågor om krysstäv-
lingar och vinster besvaras endast via email till: support@wordex.se

NYCKEL

■  Lös korsordet 
och fyll i bokstä-
verna i de gula 
rutorna här. 

■ 2. Vilken siffra 
motsvarar bok-
staven i rutan? Se 
nyckeln här nedan.

■ 3. Ring och  
följ anvisningarna  
du får i telefonen.

0944 114 90 02 XXXX # XXXXXX #

Dagens korsordsnummer

Bokstav Siffra
Å-Ä-Ö ➛ 1
A-B-C ➛ 2
D-E-F ➛ 3
G-H-I ➛ 4
J-K-L ➛ 5
M-N-O ➛ 6
P-Q-R-S ➛ 7
T-U-V ➛ 8
W-X-Y-Z ➛ 9

G, H eller I blir   
alltså siffran fyra.
När du översatt bok-
stäverna i de gula 
rutorna till siffror i 
de vita har du fått 
lösningskoden.

■ Du kan också skicka  
ett SMS till 72790 med  
texten WKS, dagens  
korsordsnummer följt  
av den sexsiffriga  
lösningskoden:

WKS XXXX XXXXXX

■ SMS:et kostar    
10 kronor plus  
eventuell trafikavgift.
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Sifferkrypto 1517
Tre Trisslotter skickas till:
Tommy Nilsson, MALMÖ 
Mårten o. Ingrid Ol Mårtensson, MALMÖ 
Lisbeth Sandberg, KÄVLINGE 
Karl Sune Vilhelmsson, SVEDALA 
Kjell-Åke Persson, STAFFANSTORP 

Korsord 8545
Tre Trisslotter skickas till:  
Frank Kullberg, SVEDALA 
Irene Persson, SIMRISHAMN 
Elin Gunhild Bornemark, LIMHAMN 
Ylva Inga-Lill Andersson, TRELLEBORG 
Britt-Marie Sjöstrand, LUND 

Lillkrysset 3678
En biocheck skickas till:  
Karl-Åke Jönsson, HÖGANÄS 
Anders Malmberg, BUNKEFLOSTRAND 
Alma Lindvall, LUND 
Magnus Sjöblom, MALMÖ 
Lena Mårtensson, VEBERÖD

Vågrätt
 7.  Har mången minister
 9.  Gränsar mot Victoria-

sjön
 10.  Kan man kalla häst 

framför vagn?
 12.  Fick den snopne
 13.  Vill vi helst ha kaffet
 15.  Rör sig dansösen
 18.  I änden av snaran
 20.  Snuddande nära tårar
 21.  Utstrålning
 22.  Kirseberg
 23.  Anses den fege
 26.  Märke i huden
 27.  Är kanske både röst 

och sten

 30.  Används vid maskerad
 32.  De används för dekom-

pressionsbehandling

Lodrätt
 1.  Kör ofta på vintervägar
 2.  Kan man garnet
 3.  Är reavaran
 4.  En är melankolisk
 5.  Är de som är tillfreds 

och glada
 6.  Är känd för en julsång
 8.  Kan man mötet och 

även trötta barn
 9.  För baken
 11.  Populär sångare på 

femtiotalet

 14.  Är lillebror
 16.  Anhängare av uråldrig 

religion
 17.  Gör aktören efter sin 

entré
 19.  Är både man och kvinna
 22. Träffas
 24.  Rymmer många  

sovplatser
 25.  Har segel
 28.  Abessinier
 29.  Gör väl skada
 31.  Den sitter nog på  

kubben efter jobbet
  

KONSTRUKTÖR: ANSI JACKSON, JACKSON.IDALEN@HOTMAIL.COM  © BONNIER KORSORD

KONSTRUKTÖR: PER BLOMQVIST, VAGRATT@ICLOUD.COM  FOTO: BIGSTOCK © BONNIER KORSORD

KONSTRUKTÖR: INGER PETTERSSON  ILLUSTRATION: BIGSTOCK   © BONNIER KORSORD

LILLKRYSSET 3678

VINNARE 

SIFFERKRYPTO 1517 KORSORD 8545

Söndagskorsord
■ Ring 0944-114 90 02 och tävla senast 3.10. Du behöver en  
knapptelefon. Samtalet kostar 7 kr. 
■ Fem vinnare per korsord får tre Trisslotter var eller en  
biocheck (Lillkrysset).
■ Vinnarna och rätt lösning presenteras 9.10. Frågor om krysstäv-
lingar och vinster besvaras endast via email till: support@wordex.se

NYCKEL

■  Lös korsordet 
och fyll i bokstä-
verna i de gula 
rutorna här. 

■ 2. Vilken siffra 
motsvarar bok-
staven i rutan? Se 
nyckeln här nedan.

■ 3. Ring och  
följ anvisningarna  
du får i telefonen.

0944 114 90 02 XXXX # XXXXXX #

Dagens korsordsnummer

Bokstav Siffra
Å-Ä-Ö ➛ 1
A-B-C ➛ 2
D-E-F ➛ 3
G-H-I ➛ 4
J-K-L ➛ 5
M-N-O ➛ 6
P-Q-R-S ➛ 7
T-U-V ➛ 8
W-X-Y-Z ➛ 9

G, H eller I blir   
alltså siffran fyra.
När du översatt bok-
stäverna i de gula 
rutorna till siffror i 
de vita har du fått 
lösningskoden.

■ Du kan också skicka  
ett SMS till 72790 med  
texten WKS, dagens  
korsordsnummer följt  
av den sexsiffriga  
lösningskoden:

WKS XXXX XXXXXX

■ SMS:et kostar    
10 kronor plus  
eventuell trafikavgift.
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KÄKADE
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DEN SOM 
FÅR ONT

RANDIG 
INSEKT
ALDRIG 
ANVÄND

VIRVLAT

1 2 3 4 5 6

Sifferkrypto 7620
Tre Trisslotter skickas till:
Hans Ingemarsson, LAHOLM 
Ingvar Persson, LUND 
Käte Wilhelmsson, SKANÖR 
Birger Axel Norrman, SIMRISHAMN 
Peter Löfman, HJÄRUP

Korsord 4653
Tre Trisslotter skickas till:  
Tord Lennart Holm, HÄSSLEHOLM 
Else Möller, MALMÖ 
Nils-Erik Anders Jönsson, LIMHAMN 
Dan Lissman, SANKT OLOF 
Bertil Lennart Rosenqvist, HÖGANÄS 

Lillkrysset 3542
En biocheck skickas till:  
Per-Åke Bliselius, BJÄRRED 
Berne Nordblad, FALSTERBO 
Peter Aaröe, TRELLEBORG 
Ingemar Sonesson, TYGELSJÖ 
Bengt Roos, HELSINGBORG 

Vågrätt
 7.  Spelman på taket
 8.  Plats för buskis
 10.  En kompis som Boll 

kunde hålla sig i
 11.  Uppenbara
 13.  Har fått en egen 

stämma
 14.  En sann är glad utan att 

tänka på pengar
 16.  Kräver dansande par
 19.  Redskap för Aron och 

Bubka
 21.  Vill jumbon komma
 22.  Kan stoppas, i munnen
 23.  Kan vi väl kalla Gundes 

dotter Julia
 24.  Spelar roll
 27.  For med par
 28.  Vad

 31.  Glenn, Glenn, Glenn 
och Glenn

 33.  Då är det ofta för sent
 34.  Vill vi kanske inför 

jubileet

Lodrätt
 1.  Mindre bygge för 

byggare
 2.  Skenhelig, kan även ses 

som nektar
 3.  Valsort
 4.  Här kan vi ha svaret 

som i en liten ask
 5.  Ger tröst
 6.  Sjuk stadshalva
 9.  Följd av att en politiker 

tabbat sig
 10.  Var di undar jordi
 12.  Led

 15.  Saknar inte fotografen
 17.  Kan Alice, Filippa och 

Ingrid Marie tänkas 
vara

 18.  Spexkex
 20.  Bistod Sickan
 23.  Heligt tal
 25.  Gör många i spåret
 26.  Nedläggningsobjekt
 29.  Varar som ett ögonblick
 30.  Jobbigt att räkna med
 32.  Skulle med i politisk 

slogan
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LILLKRYSSET 3678

VINNARE 

SIFFERKRYPTO 1517 KORSORD 8545

Söndagskorsord
■ Ring 0944-114 90 02 och tävla senast 3.10. Du behöver en  
knapptelefon. Samtalet kostar 7 kr. 
■ Fem vinnare per korsord får tre Trisslotter var eller en  
biocheck (Lillkrysset).
■ Vinnarna och rätt lösning presenteras 9.10. Frågor om krysstäv-
lingar och vinster besvaras endast via email till: support@wordex.se

NYCKEL

■  Lös korsordet 
och fyll i bokstä-
verna i de gula 
rutorna här. 

■ 2. Vilken siffra 
motsvarar bok-
staven i rutan? Se 
nyckeln här nedan.

■ 3. Ring och  
följ anvisningarna  
du får i telefonen.
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P-Q-R-S ➛ 7
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G, H eller I blir   
alltså siffran fyra.
När du översatt bok-
stäverna i de gula 
rutorna till siffror i 
de vita har du fått 
lösningskoden.

■ Du kan också skicka  
ett SMS till 72790 med  
texten WKS, dagens  
korsordsnummer följt  
av den sexsiffriga  
lösningskoden:

WKS XXXX XXXXXX

■ SMS:et kostar    
10 kronor plus  
eventuell trafikavgift.
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 22.  Kan stoppas, i munnen
 23.  Kan vi väl kalla Gundes 

dotter Julia
 24.  Spelar roll
 27.  For med par
 28.  Vad

 31.  Glenn, Glenn, Glenn 
och Glenn

 33.  Då är det ofta för sent
 34.  Vill vi kanske inför 

jubileet

Lodrätt
 1.  Mindre bygge för 

byggare
 2.  Skenhelig, kan även ses 

som nektar
 3.  Valsort
 4.  Här kan vi ha svaret 

som i en liten ask
 5.  Ger tröst
 6.  Sjuk stadshalva
 9.  Följd av att en politiker 

tabbat sig
 10.  Var di undar jordi
 12.  Led

 15.  Saknar inte fotografen
 17.  Kan Alice, Filippa och 

Ingrid Marie tänkas 
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 18.  Spexkex
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 25.  Gör många i spåret
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LILLKRYSSET 3678

VINNARE 

SIFFERKRYPTO 1517 KORSORD 8545

Söndagskorsord
■ Ring 0944-114 90 02 och tävla senast 3.10. Du behöver en  
knapptelefon. Samtalet kostar 7 kr. 
■ Fem vinnare per korsord får tre Trisslotter var eller en  
biocheck (Lillkrysset).
■ Vinnarna och rätt lösning presenteras 9.10. Frågor om krysstäv-
lingar och vinster besvaras endast via email till: support@wordex.se

NYCKEL
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och fyll i bokstä-
verna i de gula 
rutorna här. 

■ 2. Vilken siffra 
motsvarar bok-
staven i rutan? Se 
nyckeln här nedan.

■ 3. Ring och  
följ anvisningarna  
du får i telefonen.
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ett SMS till 72790 med  
texten WKS, dagens  
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av den sexsiffriga  
lösningskoden:
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■ SMS:et kostar    
10 kronor plus  
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 23.  Kan vi väl kalla Gundes 

dotter Julia
 24.  Spelar roll
 27.  For med par
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 31.  Glenn, Glenn, Glenn 
och Glenn

 33.  Då är det ofta för sent
 34.  Vill vi kanske inför 
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byggare
 2.  Skenhelig, kan även ses 
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    C18 Söndag 9 oktober 2016

SDS 161009 E4 C18

albatros.se | 08–52 50 38 68    
mån–fre 08:30–17, lör–sön 09–13 | SYS40 
I priset ingår: Albatros reseledare, flyg, övrig transport, utflykter och måltider enligt program 
Medl. Rejsegarantifonden Danmark  |  Med förbehåll för tryckfel och utsålda avgångar 

Ladda batterierna under tre veckor på Costa del Sol! 
Andalusien har Europarekord i solskenstimmar och 
bjuder dessutom på spännande kultur och historia. 
Vi provsmakar det lokala vinet i Picassos hemstad 
Málaga, besöker den vackra vita byn Mijas och  
staden Ronda med den vackra bron. Den som vill kan 
även boka en utflykt till det imponerande palatset 
Alhambra i Granada, den vackra huvudstaden Sevilla 
och den engelska kronkolonin Gibraltar. Förutom de 
planerade utflykterna kommer reseledarna att ar-
rangera gemensamma middagar på stranden, hålla 
föredrag eller stå för spontana utflykter. Läs mer om 
våra hotell på hemsidan.

FÖLJANDE UTFLYKTER INGÅR 
Stadsvandring med tapaslunch i Málaga • Utflykt till 
den vackra vita staden Mijas • Utflykt till Ronda 

BOKA EXTRA UTFLYKTER 
Brittiska kronkolonin Gibraltar • Andalusiens huvud-
stad Sevilla • Granada och det imponerande palatset 
Alhambra • Córdoba med moskén La Mezquita

ALLT DETTA INGÅR 
Skandinavisk reseledare • Flyg Stockholm – Málaga 
t/r • Transport till och från flygplatsen i Málaga • 
Utflykt till Málaga inkl. tapaslunch • Utflykt till Mijas 
• Utflykt till Ronda • Boende i delat dubbelrum  
(se hemsida för hotell) • Halvpension på hotellet 
(frukost/middag) • Skatter och avgifter

Långtidssemster  
i Andalusien  
Med Málaga, Mijas & Ronda 
Byt ut det trista svenska vädret mot de ljumma  
vindarna på den spanska Solkusten

Crazy Horse, Custer  
& Little Bighorn  
En vilda västernresa till Klippiga bergen, 
Yellowstone och Salt Lake City

Följ med på ett äventyr tillbaka i tiden till slaget  
vid Little Bighorn, där Custer och hans män  
angrep Sitting Bulls styrkor och krigshövdingen 
Crazy Horse. Vi reser i spåren på legendariske 
Buffalo Bill och naturligtvis går vi på en klassisk 
rodeo- och västernshow. 

Resans längd: 14 dagar. Avresa Köpenhamn 
(Stockholm) 29/5, 21/8, 26/8 & 11/9 2017

Pris från endast 28 998 kr

Resans längd: 5 dagar  
Avresa Köpenhamn 29/12 2016

Pris från endast 10 998 kr

Här får du mycket för pengarna

Gästernas bedömning    4,1 av 5

Halvpension

Gästernas bedömning    4,3 av 5

Nyår i Lissabon  
Fira nyår i charmiga Lissabon med 4-stjärnigt  
hotell och fyrarätters nyårsmiddag

Fira nyår med oss i Lissabon! Nyårsafton firar vi 
med en fyrarätters middag på den legendariska 
restaurangen Leão d’Ouro. Vi bor på centralt  
belägna Turim Avenida Liberdade Hotel. Dessutom 
utforskar vi Lissabons gamla kvarter, där vi upplever  
några av stadens historiska höjdpunkter.

Málaga

Gibraltar

Mijas

Granada

Córdoba

SPANIEN

Sevilla

Ronda

Gibraltar sund

Resans längd: 22/*29  dagar 
Avresa Köpenhamn 15/12 2016 & 7/1, 8/1, *21/2 2017

Pris från endast 12 498 kr
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HAR DU UPPLEVT RÜGENS SKÖNHET?
Tysklands största ö Rügen bjuder på fantastisk natur och fängslande 
historia, endast 4-timmars båtresa bort. Vandra i den vackra bok-
skogen och besök de kända kalkstensklipporna. Kombinera med 
härliga strandpromenader och sköna spaupplevelser i kurorten Binz.

Fyll bilen med shoppingfynd och goda drycker till höstens och julens 
fester. I vår bordershop ombord och i Sassnitz hamn handlar du upp 
till 60% billigare än i Sverige.

OMBORD PÅ ALLA SVENSKA FÄRJELINJER

Minisemester i Tyskland

 fr 249:-/pers*

TRELLEBORG–SASSNITZ • BIL & 1 PERS

Alltid rabatt 

på båtresan när 

du bokar boende

samtidigt!

Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.*Trelleborg–Sassnitz enkel väg 
fr 249:-/1 pers & bil, ta med fl er i bilen fr 114:-/pers. Trelleborg–Sassnitz dagstur 
t/r fr 288:-/1 pers & bil, ta med fl er i bilen fr 117:-/pers. Begränsat antal platser.

Boka på stenaline.se eller ring 0770-57 57 00
(0)411-52 41 75 | info@hagestadtouring.se 
www.hagestadtouring.se
We’re on our way!

MUSIK-TEATER
Mamma Mia The Party 3d 10/2  4195:-
The Phantom 3d  4, 12/11  ����������������������� 3995:-
”Macken – 30 år” 2d, 4/3��������������������������2295:-
FLERDAGARSRESOR
Jubileumsresa 2 d 10/11, 6/12 ���������������1295:-
Jubileumsresa 3 d 25/11, 2/12 ��������������2295:-
Jokkmokks Marknad & Ishotellet 
6 d 1/2 ������������������������������������������������������������������7295:-
Bremen Classic Motorshow 3d, 3/2 ��2995:-
JULRESOR
Huseby Julmässa 10/11 �������������������������������730:-
Wapnö Julmässa 17/11 ��������������������������������770:-
Rostock 3d 21/11, 16/12 ����������������������������� 2995:-
Lübeck 2d 23, 30/11, 15/12 ������������������������1895:- 
Bremen 2d 2/12 ���������������������������������������������2995:- 
Schwerin/Wismar 3d 8/12 ����������������������2795:- 
Berlin 4d 8/12 ��������������������������������������������������3495:-
Hildesheim 3d, 9/12 ������������������������������������2995:-

DAGSRESOR
Bordershop 25/10, 1, 14/11 �����������������������400:- 
Ullared 13/10, 3/11, 1/12 �����������������������������300:-
Bordershop-Heiligenhafen  
26/10, 9/11, 7/12 �����������������������������������������������500:-
Gåsamiddag&Julmässa 4/11 ������������������800:-
JUBILEUMSFEST
Surbrunnsparken Ystad 19/11������595:-

Nyår i Berlin!
3 d  30/12  3195:-

Re
sT

ea
m

et

Fria anslutningar väg 21 Kristianstad-Åstorp och E6:an Ängelholm-Malmö              
 0435-100 01 • 040-12 10 01 • www.resteamet.se

  Upplevelser/weekend
Bremen Ölfestival 
3 dgr 28/10 ................................................ 2495:-

  Julmarknadsresor
Rostock 3 dgr 25/11, 28/11,  
2/12, 5/12, 9/12, 12/12, 16/12 ..............fr 2195:-
Hamburg 3 dgr 2/12, 5/12,
9/12, 12/12  ...........................................  fr 2195:-
Lübeck 3 dgr 25/11, 28/11, 
2/12, 5/12, 9/12 ....................................  fr 2195:-
Wismar 3 dgr 2/12, 
5/12, 9/12, 12/12  ..................................fr 2195:-
Schwerin 3 dgr 28/11, 2/12,
5/12, 9/12, 12/12, 16/12 ........................fr 2095:-
Celle  
3 dgr 2/12 .................................................. 2395:-
Bremen  
3 dgr 2/12, 9/12 ........................................ 2495:-
Stade  
3 dgr 28/11, 9/12 .................................. fr 2295:-

  Skidresa
Vecka 8 Mayrhofen/Österrike  
17/2, 10 dgr, centralt boende,  
8 skiddagar på plats ...............................  fr 6495:-

  Dagsturer (Begränsad anslutning)

Huseby Julmarknad  
5/11, 8/11 .....................................................600:-
Julmarknad i Liseberg  
8/12 .............................................................  400:-
Heiligenhafen
27/10, 15/11, 22/11, 15/12 ..........................380:-
Bordershopen
18/10, 10/11, 19/11, 1/12 ............................380:-
Ullared ......................................................190:-
4/10, 20/10, 1/11, 17/11, 24/11, 1/12, 15/12

Arlövsrevyn Inkl räksmörgås/kaffe
29/1, 4/2, 5/2, 11/2, 18/2, 26/2, 5/3 ..........  815:-

Alltid centrala 
★★★ - ★★★★ hotell!

Skidresor till Italien 
och Österrike. 
Pris ex.Sportlov:

fr. 6400:- 
7 skiddg, resa, boende,

7 x halvpension

Rabatter för familjer/grupper

www.asr.nu • 0303-773829

I samarbete med vår amerikaspecialist Swanson’s bjuder 
vi på specialerbjudanden, spännande och inspirerande 
presentationer om rundresor med svensk guide eller att 
resa på egen hand och övriga arrangemang i Amerika. 

Plats: Hotel Noble House, entré från Per Weijersgatan 6
Tid: kl. 18 – kom i tid! Entré: 150 kr/pers, kortbetalning. 
Inkl. tilltugg & dryck – allergier & specialkoster föranmäls.
Anmälan: senast 17/10 via mobilia@ticket.se,  
på 040-712 10 eller i vår butik. Anmälan är bindande. 
Platserna är begränsade, först till kvarn gäller!

Välkommen till Ticket Mobilia Köpcentrum

Amerika-afton 24/10

Goodiebag
till alla som deltar  
under kvällen.
Välkomna!

(0)411-52 41 75 | info@hagestadtouring.se 
www.hagestadtouring.se
We’re on our way!

SKIDRESOR 2017
Val di Fiemme / Italien, 10-d. 17/2, pris fr .... 5995:-
Val di Sole / Italien, 10-d. 17/2, pris vuxen ....8295:-
Skidsafari Österrike, 10-d. 17/2, pris vuxen  8595:-
Sälen /Stöten, 5-d. 25/1, pris fr.............................3000:-

endast med Solresor
FLYG DIREKT FÖRSTKLASSIGA HOTELL

SVENSKTALANDE GUIDER

BRA UTFLYKTSPAKET 

HOTEL LA PALMA PRINCESS
Ex. avgång 8/12 från Köpenhamn fr. 5 495 kr

VANDRINGSRESOR fr. 9 995 kr

PREMIUM LA PALMA
med upplevelser utöver det vanliga fr. 8 995 kr KARIBIEN

Ex. avgång 14/4 från Köpenhamn fr. 15 595 kr

PAKET MED 3 UTFLYKTER fr. 2 995 kr

LA PALMA DOMINIKANSKA
REPUBLIKENBOKA NU OCH FÅ UTFLYKT FÖR ENDAST 1 KR!

FRI UPPGRADERING TILL COMFORT CLASS 
Värde 600 kr

s

BOKA PÅ SOLRESOR.SE ELLER RING 0775-51 00 00
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HÖSTRESOR 
Swinoujscie

Hilton 4d fr.1599:-Lyx 3d 
fr.1199:- 

Spa 4d fr.1799:-
Cityweekend

13/10, 14/10, 3/11 fr.1399
NYÅR 4d 2199:-

Resa 3n Spahotell
behande . Supe /Drycker

Vardagar 17-18:00
www.team-polen.com

054-10 24 05 
hurtigruten.bengt-martins.se

Hurtigrutens största samarbetspartner i Skandinavien

Vår utvalda butik i Malmö  
är Resia på Gustaf Adolfs Torg 

Hurtigruten

Världens vackraste sjöresa

Vi upprepar fjolårets succe:

Flygresan på köpet 
& upp till 

25% rabatt!
På alla rundresor under 2017 – Pris från 6.940:–

Boka nu för bästa pris – erbjudandet gäller längst till 31/10
Pris avser del i dubbelhytt basic, inkl. helpension  

och flygresa från Köpenhamn.

KROATIEN 

Vi bor på 4-stjärniga hotell Meteor med hav, stad och natur utanför dörren. I 
resan ingår: direktflyg fr. Kastrup, Skavsta, buss, halvpension, citytur, 2 utflykter 
med lunch+dryck (en skärgårdskryssning och en bytur) 2 hälsoaktiviteter/dag, 
musik o underhållning på hotellet., KRORES Evergreen. Svensktalande guider! Även 
avresor 15.10-22.10 (6.995:-) och 22.10-29.10 (5.995:-). Utflykter i tillägg:  

5.995:- 

- Mycket innehåll & hög  
kvalitet till bra priser! 

018-4441099 
0761/909444  

www.krores.eu  
info@krores.eu 

  SENIORTRIVSEL 15 eller 22 oktober 

  MAKARSKA RIVIERA   

Njut av 
sensommar  
SENIOR 
TRIVSEL 

ROLFS
www.rolfsbuss.se · 0771 - 15 00 00

Nyheter

Dubrovnik 5d..........fr.5.595:-
Halvpension, rundtur, 14/4, 18/4
Alassio 8d....................fr.7.695:-
Halvpension, utflykter, 2/3, 9/3
Madeira 8d....................9.975:-
Halvpension, alla utflykter, 6/12, 7/3, 14/3
Nepal 8d....................fr.15.975:-
6 middagar, utflyktsprogram, 4/5
Las Vegas 9d....................12.975:-
Direktflyg t/r, 2 bruncher, rundtur, 12/3
Los Angeles 9d...............14.975:-
Rundresa, utflyktsprogram, 11/3

Nashville-Memphis 9d.17.575:-
Rundresa, alla utflykter, 24/11
Kapstaden 10d........fr.14.975:-
Rundresa, utflykter, 8/3, 21/3, 11/4
Miami 12-15d..........fr.14.975:-
Solsemester i Florida, 7/2, 14/2, 21/2, 23/2
Vietnam 12d............fr.16.975:-
Rundresa, utflykter, 12/3
Madagaskar 13d....fr.25.975:-
Halvpension, rundresa med guide, 6/11, 26/2
Ecuador 13d..............fr.28.975:-
Med Galapagos, 18/1, 9/2, 15/3, 12/4, 10/5

Argentina & Brasilien
Buenos Aires, Iguazufallen och Rio de Janeiro, 22/1, 5/3

En rundresa som inkluderar de bägge storstäderna Buenos Aires 
& Rio med ett av världens mäktigaste vattenfall

fr25 975:-
13 dagar

Peru
Inkaland och kondorer, 2/2, 2/3, 30/3, 27/4, 25/5, 22/6

En rundresa i inkakulturens spår. Vi besöker Anderna, Cusco, 
Machu Picchu och Titicasjön. Enastående vyer, historia och kultur

fr23 975:-
13 dagar

Berlin Weekend 4d..fr.4.375:-
Centralt hotell, en lunch/middag, 27/10, 3/11, 10/11
Dubrovnik 5d.............fr.5.575:-
Halvpension, utflykter, 14/4, 18/4
Barcelona 5d..............fr.5.975:-
Centralt hotell, middag, alla utflykter, 13/3, 20/3
Nice 5d..............................fr.6.575:-
Centralt, alla utflykter, 11/4, 18/4, 25/4, 2/5
Rom 5d..........................fr.6.375:-
Centralt hotell, utflykter, 23/10, 12/3, 19/3
New York 7d.............fr.14.375:-
Centralt hotell, utflykter, 7/12, 8/3, 22/3, 29/3
Lloret de Mar 8d....fr. 6.375:-
Helpension, 14/5, 17/5
Dubai 8d...................fr. 10.975:-
Centralt hotell, utflykter, 9/11, 28/11, 22/1

Portugal 8d..............fr. 11.575:-
7 middagar, alla utflykter, 5/4, 23/4, 6/5
Sicilien 8d......................11.975:-
7 middagar, alla utflykter, 20/4, 6/5, 13/5
Japan 9d.......................fr.17.575:-
3 middagar, alla utflykter, 9/5, 17/5
San Francisco 9d......fr.17.975:-
Utflyktsprogram, 13/4
Almunecar 15d...........fr.8.995:-
Halvpension, centralt hotell, 26/11, 4/2, 11/2
Mallorca 15d.............fr.11.975:-
Albufera, halvpension, 8/4, 22/4, 29/4, 13/5
Västra USA 15d.......fr.26.975:-
Rundresa västkusten, alla utflykter, 25/10, 11/4
Lanzarote 29d.........fr.14.575:-
4**** hotell, halvpension, 17/1, 31/1, 14/2

Flygresor
Kuba

Havanna - Trinidad - Santiago de Cuba, 18/10, 26/11, 30/11, 10/1

Kuba den fascinerande ön som välkomnar oss med sin västindiska 
charm och som är känt för sina cigarrer och goda rom

fr22 575:-
15 dagar

Australien
En rundresa till kontinenten Down Under, 28/2

En resa med inledning i Sydney, vidare med The Outback och de 
sista dagarna i Cairns vid Stilla havet och Stora barriärrevet

36 975:-
14 dagar

Bussresor

Polen Weekend 4d...2.595:-
Radisson Blu Stetttin, en middag, 3/11, 30/3
Tyska Rivieran 4d......3.975:-
Boltenhagen, 3 middagar, alla utflykter, 5/5
Prag 6d...................................4.975:-
3 middagar, rundturer, 28/3, 4/4, 12/4, 18/4
Holland 6d.....................5.975:-
Blomsterparaden, utflykter, 18/4, 19/4, 20/4
Polen rundresa 7d.....5.975:-
6 middagar, utflykter, 7/4, 14/4, 21/4, 28/4
Wien 7d...........................5.975:-
6 middagar, alla utflykter, båttur, 6/5, 20/5
Mosel 7d.........................6.375:-
6 middagar, alla utflykter, båttur, 6/5, 20/5
Paris 7d......................... fr.6.375:-
5 middagar, en lunch, rundtur, 22/10, 1/4, 15/4

Budapest-Bratislava  8d..6.275:-
7 middagar, rundturer, 21/4, 12/5
Fyra huvudstäder 9d..6.975:-
4 middagar, rundturer, 17/4, 1/5, 22/5, 29/5
Gardasjön 10d.............7.975:-
9 middagar, utflykter, 21/4, 5/5, 12/5
Toscana 10d..................7.975:-
Halvpension, utflykter, 7/4, 14/4, 28/4, 5/5
Provence 10d...............8.975:-
8 middagar, en lunch, rundturer, 21/4
Normandie 10d..........9.975:-
9 middagar, utflykter, 12/5, 26/5, 23/6
Italienska Rivieran11d.8.775:-
Halvpension, rundturer, 13/4, 18/5, 25/5
Kroatien Runt 12d.........9.375:-
Halvpension, 17/5

Julmarknadsresor till Tyskland 
Shopping och Glühwein

Varje år lockar julmarknaderna till sig tusentals människor till sina 
bodar som har allt man kan önska sig i julklappar och godsaker

fr1 995:-
3-5 dagar

Bremen Freimarkt 
Oktoberfest, 13/10, 20/10, 27/10

Under Oktoberfest firas Freimarkt. Det är den äldsta marknadsfesten 
och största tillställningen i Norra Tyskland med ca 4 miljoner besökare

fr2 875:-
4 dagar

SYDAMERIKA

Tel: 035-17 88 75, 08-21 88 75
www.sydamerikaexperten.com
Tel: 035-17 88 75, 08-21 88 75

Kontakta oss för skräddarsydda resor

Peru Runt 1/11, 6/3  42.900:-
Kuba 19/11, 3/2, 2/3  33.900:-
Påskön 21/11, 23/2  42.900:-
Costa Rica & Panama 25/1  34.950:-
Karnevalen i Rio 22/2  24.965:-
Chile, Argentina, Brasilien 2/3  42.875:-
Brasilien Runt 3/3  40.990:-
Guyana - Surinam 5/3  59.900:-

Hållplatser: Malmö, 
Lund, Krstd, m.fl

www.kristianstadbuss.se

044-12 40 65Med det lilla extra!040-630 01 08

Fler resor på  
vår hemsida!

THE PHANTOM OF THE OPERA 
- Stockholm 3 dgr, centralt hotell. 
14/10, 1/11, 11/11, 24/3 .fr: 2995:-
BURG CENTRUM Vinprovning  
& shopping, 2 dgr, 16/12 ........1195:-
JULMARKNADSRESOR
HUSEBY 1 dag 6/11, 10/11 ...350:-
KÖPENHAMN 1 dag  
19/11, 2/12, 3/12, 6/12..........260:-
KÖPENHAMN 1 dag inkl vinprovning 
19/11, 2/12, 3/12, 6/12 .........560:-
WAPNÖ 1 dag 20/11 .............515:-
ROSTOCK 3 dgr 23/11 ........2195:-
TIMMENDORFER STRAND/
LÜBECK 3 dgr 25/11 ...........2595:-
GÖTEBORG -Liseberg  
2 dgr 25/11 ..........................1295:-
LÜBECK 2 dgr 4, 12/12 .......1595:-
BERLIN 3 dgr 9/12 ..............2195:-
BREMEN 3 dgr 9/12 ............2495:-
ROSTOCK 2 dgr 11/12 ........1295:- 
WISMAR 2 dgr 10/12 ..........1395:- 
KOSTA outlet 1 dag 4/12 ........395:-

BORDERSHOP 1 dag (75 kg)
Okt: 15, 22, 29
Nov: 5, 12, 19, 26 ................... 450:-
BORDERSHOP DIREKT 1 dag  
 Bagage 100 kg/p!
Tidigare avresa = tidigare hemkomst 
Okt: 15, 29. Nov: 5, 19, 30.
Dec: 3, 8, 17, 27. .................... 550:-
ULLARED 1 dag
Okt: 12, 18, 26, 31. Nov: 10, 17, 22, 
29. Dec: 5, 13......................... 200:-
ULLARED 2 dgr m hotellnatt
25/11 ................................. fr 895:-
KRYSSNING - Stholm/Mariehamn 
Med Lasse Stefanz inkl bussresa, 
middagsbuffé m fri dricka o frukost- 
buffé.2 dgr 25/10 ................ 1395:-
SISTA MINUTENPRIS - Nu endast 995:-*
Uppge rabattkod: SYD395
* Gäller endast nybokningar!

Lasse Stefanz 50 år
Kristianstad Arena. Främre parkett & 
middagsbuffé 1 dag 5/1...1245:-

Bestall pa tfn: 0045 3374 1414 

NJUT AV SOMMAREN
i hjärtat av Köpenhamn

Beställ på tfn: 0045 3374 1414 – upplys kod 003

Toldbodgade 24-28 | Köpenhamn | T: +45 33 74 14 14
admiral@admiralhotel.dk | www.admiralhotel.dk

Övernattning i dubbelrum och stor frukostbuffé
DKK 715 per person

Bo på Admiral Hotel och upplev Köpenhamn från 
första raden med de största attraktionerna och

shopping inom gångavstånd 

Toldbodgade 24-28 | Köpenhamn | T: +45 33 74 14 14
admiral@admiralhotel.dk | www.admiralhotel.dk

HALLOWEEN I 
KOPENHAMN

2016
Dubbelrum 1345 DKK exkl frukost 
Enkelrum 1165 DKK exkl frukost

(Bokningskod 003)

NÖJEN ●

        En gnistrande  
   Konsertföreställning   

Var är Julstjärnan,          
Klapparna och  när
    kommer Släkten?

   Uppbackade av
 J 3ergman Trio

Åsa Fång &   Christopher Wollter är tillbaka !

Biljettbyrån 046-13 14 15 
Kulturcentralen 040-10 30 20

Lunds Stadsteater 29 november kl.19.30

Malmö, Palladium 7 december kl.19.00

POLEN
SWINOUJSCIE

FÖRBOKA DIN RESA TILL HOTEL 
ALBATROS SWINOUJSCIE 17-20/11

Resa från Ystad kl 12.00  
med vår KÄNDIS RESE LEDARE  

DOGGE DOGGELITO

Ingår: Resa Ystad-Swinoujscie t/r  
3 hotellnätter m frukost, middag fredags- 
kväll, resa till populär marknad. 1995:- 

SHOPPING 3/11 FRÅN 1390:-
NYÅRSRESA 30/12-2/01 2017.  

FRÅN 2170:-  
Erbjudandet gäller till 5/11

Boka på 073-777 26 04,  
040-23 69 00 eller

www.hotel-albatros.com.pl

Ge barn en 
framtid.
Låt alla barn 
gå i skolan.
Bli fadder 
idag!

Köp årets rosa band
Bandet säljs på ICA, Lindex och Apotek Hjärtat
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V Ä L K O M M E N  T I L L

GÅS, JUL & NYÅR

Självplockning 
Äppelupplevelser för alla sinnen

Öppet lör-sön 11-18

Gårdsbutik, mathantverk, 
Gårdscafé med hembakat.

Ring 0705-13 32 11  
www.gloriasappelgard.se

Skånsk gåsmiddag 
10, 11 & 12/11

560:- per vuxen.  
Särskild barnmeny, 10:- per år fyllda för barn  

t o m 17 år.

Kolgrillad gris 
på fars dag 13/11

295:- per vuxen.  
10:- per år fyllda för barn  t o m 17 år.

Julbord 
från 25/11 

495:- per vuxen.  
10:- per år fyllda för barn  t o m 17 år.

Välkommen att boka bord!

040-48 38 00 |  

Tis - Ons - Tors  350 kr
Fre - Lör  425 kr

Inkl. glögg & kaffe. Serveras från tis. 22/11
Vi tar även emot större företagssällskap.

Tänk på att boka i god tid.

Bordsbokning:
info@hipp.se | 040 - 97 40 30

Varmt välkomna!

Traditionellt
Skånskt Julbord

hoganassaluhall.se

Saluhallens 
 hemlagade  
      Julbord

Röstånga 
Gästgivaregård

Tel 0435-91780 | Fax 0435 91787
www.rostangagastgivaregard.se

Gåsamidda’ 
Ett genuint skånskt gåsagille.

Gås-julbordsweekend 
Dans med orkester, logi o frukost.

Julbordspremiär 27/11 
(dans med orkester) även julafton.

Lego och film för barnen. 
Dags att boka 
för nyår & 
tretton-
dagsbal.

FOLLOW US
/olearysmalmo

O’Learys Entré  

 JULBORD MED  
3-kamp alt. bowling

- Det svenska julbordet med 
inslag av O’Learys! 

040-69 49 800 
olearys.se/entre-malmo-bowling

Pris från 249 kr tisdagar
serveras tis-fre. Gåsamiddag på slottet!

4-19 november
klassisk 4-rätters gåsmiddag 595 kr /person.

Från 1895 kr/person inklusive övernattning och frukost.

Traditionellt julbord!
1-17 december

Torsdag, fredag och lördag kväll 595 kr/person.
Från 1495 kr/person inklusive övernattning och frukost.

Välkommen!

Ring o
ch bo

ka!

JULBORDJULBORD
16 nov – 21 dec

Malmös godaste julbord med alla klassiker!

040 680 32 88   BIGBOWL.SE040 680 32 88   BIGBOWL.SE

Julbord & bowling från 359:-
Jullunch med 1 timme bowling

varje fredag under hela december 249:-249:-Jullunch med 1 timme bowling
varje fredag under hela december

Julbord & bowling från 359:-

Följ oss på Facebook 
Tel. 0411-125 54 

Karlshemsvägen, 3 km fr.  
Ystad vid väg 19 

www.abergstradgard.com

Höstmys i Caféet! 
Onsdagar i oktober 
soppbuffé 12–14.

Måndagar scones med 
hemgjord marmelad!

Höstens- och vinterns 
växter i plantskolan.

Nyinkommet i 
trädgårdsbutiken! 

Café och Plantskola/
Trädgårdsbutik är öppet 

varje dag till 23 dec!

Välkomna att koppla 
av med en fika eller en 
lättare lunch i vårt my-

siga café eller prova vårt 
sortiment av både när- & 
härodlat i vår ombyggda 

gårdsbutik.

– en smak av Österlen ett  
stenkast från Lund!

SOLNÄS GÅRD

ÖPPETTIDER
Tis-Fre 10-17 
Lör-Sön 10-16

VÄLKOMMEN TILL  
SOLNÄS GÅRD!

Info: www.kiviksmusteri.se

E6:an avfart Bjärred mot Lund 300 m

Hotell • restaurang • Konferens • Golf

Elisefarm
herrgårdshotell, spa och konferens

tel 0431-330 70 www.elisefarm.se
25 min från malmö, 12 min från Lund

Gås- och
Julbordspaket

Fri tillgång till Spa
Logi och en härlig frukost!

1.350:-/personJulbord
del i dubbelrum

Enbart gåsmiddag / julbord

495:-

 Höör – Mitt i Skåne • Tel 0413-332 23, 332 55 
www.ringsjowardshus.se

After Work 21/10 
Öppet alla dagar för lunch,  
fest, middag, konferens!
Välkomna! Lena och Boris med personal
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Biopremiär fredag!

fÖrKÖp pÅgÅr! sf.se eller i appen. från 15 år

royal • filmstaden storgatan 
filmstaden lund • filmstaden helsingborg

Biopremiär fredag!
3d sv tal fs storgatan • fs lund • fs helsingborg • biohuset/höllviken 

2d sv tal fs entré • fs lund • fs helsingborg • biohuset/höllviken
sf.se. Barntillåten i vuxens sällskap, annars från 7 år

Restaurangen på 26:e våningen, Regementsg 52, Malmö – 040-98 06 50 – www.oversten.se

SÖNDAGSBRUNCH IDAG 11-15
Boka årets julbord nu och 

glöm inte FARS DAG 13 nov

ÖMHJÄRTAD
familjeföreställning 10-13 år

Spelas söndagar 
16/10 & 23/10 kl 16.00

SDS Stjärnkort gäller
Biljetter: 040-10 30 20
www.kulturcentralen.nu

SÖNDAG 9 OKTOBER
Fri entré gäller till alla evene-
mang om inget annat anges.

Bunkeflo kyrka kl 18.00
LOVSÅNGSGUDSTJÄNST  
PÅ TACKSÄGELSEDAGEN
Medverkande:
Mikael Ekholm, flöjt
Johannes Parkler, kontrabas
Bunkeflo Kyrkokör
Per Grundberg, körledare
Marco Aldén, liturg.

S:t Petri kyrka kl 18.00
POULENC & REGER
Musik av Poulenc, 
Reger och Bach.
Medverkande:
Petri Sångare
Jonas Lundblad, orgel
Alexander Einarsson, dirigent.

Läs mer på:  
svenskakyrkanmalmo.se/musik

ARABIAN BAROQUE - 
CROSSROADS
Bastard Barock
Ensemble SYD
Sång: Samah Mustafa
Oud: Bilal Irshed
Violin: Akram Abdulfattah
Qanun: Amar Al Kaise
Dirigent: Daniel Hansson
Musiker och sångare har fär-
dats genom tid och rum för 
att träffas vid ett musikaliskt 
vägskäl och utforska hur det 
kunde ha låtit, och låter nu. 
Med stöd av Sten K Johnsons 
stiftelse och Tegelhuset.
Tisdag 18 okt kl 16:00
Tegelhuset. Von Rosens väg 
40, Malmö
Torsdag 20 oktober kl 21:00
Universitetsaulan,  
Sandgatan 2, Lund
Fri entre

IDAG kl 16.00
Svenska Amerika Linien
En flytande epok på Atlanten
med Mattias Enn

Jubileumshelgen SALTO! 20 år  
14-16 okt
Dansgästspel
Fredag 14 oktober kl 19.00
Dear Humans
Mari Carrasco & Dansstatio-
nens Turnékompani

Lördag 15 oktober kl 12.30
And then…Och sen… 
Claire Parsons Co

Lördag 15 oktober kl 19.00
Sann förvirring
ZeBu och Teater Minsk

Söndag 16 oktober kl 12.30
Burken
Anna Vnuk/ZebraDans

Söndag 16 oktober kl 18.00
Barn på Palladium
Matta Matta  
 – En dansföreställning som 
inte håller sig på mattan
The 100Hands & Dansstatio-
nens Turnékompani

Torsdag 20 oktober kl 12.15
Lunchkonsert på Palladium
Musikhögskolans pianister
Fri entré

Torsdag 20 oktober kl 19.00
Lunds Studentsångare  
& Loa Falkman
Solistpriskonsert

Fredag 21 oktober kl 19.00
Beches Indian Brew

Tisdag 25 oktober kl 19.00
Med flygeln i centrum
Bobo Stenson

Torsdag 27 oktober kl 19.00
Aerials – Lina Nyberg & 
Vindla String Quartet
After Work kl 17.30-19.00 
i foajén, ingår i Malmös 
matvecka

Fredag 28 oktober kl 19.00
Janne Schaffer Music Story

Lördag 29 oktober kl 19.00
Sven-Bertil Taube

Söndag 30 oktober kl 15.00
Anna-Larsson & Francisca 
Skoogh

Tisdag 1 november kl 19.30
Dansgästspel
Idiot – Syncrasy
Igor & Moreno

Onsdag 2 november kl 19.00
Simon & Garfunkel Revival 
Band
Remembering 50 Years – The 
Sound of Silence

Torsdag 3 november kl 19.30
Nisse Hallberg
”Jag är sjuk” 

Söndag 6 november kl 19.00 
Mahotella Queens

Tisdag 8 november kl 19.30
Dansgästspel
Badke – Les ballets C de la B 
och KVS

Onsdag 9 november kl 19.00
Timo sjunger Ted

Torsdag 10 november kl 19.00
Driss el Maloumi Trio

Lördag 12 november kl 13.00 
Dansgästspel
Utmaningar – En fysisk 
föreställning om vikten av 
våra val
Regionteater Väst/Kasper 
Ravnhøj – i Studion

Lördag 12 november kl 19.00
Anna-Lena Brundin-Bergelin 
& Jan Sigurd
– Jazz för skeppsbrutna – en 
kabarékonsert

Söndag 13 november kl 16.00 
Lucrezia Borgia
– Skräckhistoria i  
koloraturkaskader

www.palladium.nu
Biljettkassa & servering 
öppnar 1 timme innan  
resp föreställning
Förköp 040-10 30 20
www.kulturcentralen.nu

KULTURFOAJÉN ●

Självplockning 
Äppelupplevelser för alla sinnen

Öppet lör-sön 11-18

Gårdsbutik, mathantverk, 
Gårdscafé med hembakat.

Ring 0705-13 32 11  
www.gloriasappelgard.se

Följ oss på Facebook 
Tel. 0411-125 54 

Karlshemsvägen, 3 km fr.  
Ystad vid väg 19 

www.abergstradgard.com

Höstmys i Caféet! 
Onsdagar i oktober 
soppbuffé 12–14.

Måndagar scones med 
hemgjord marmelad!

Höstens- och vinterns 
växter i plantskolan.

Nyinkommet i 
trädgårdsbutiken! 

Café och Plantskola/
Trädgårdsbutik är öppet 

varje dag till 23 dec!

Välkomna att koppla 
av med en fika eller en 
lättare lunch i vårt my-

siga café eller prova vårt 
sortiment av både när- & 
härodlat i vår ombyggda 

gårdsbutik.

– en smak av Österlen ett  
stenkast från Lund!

SOLNÄS GÅRD

ÖPPETTIDER
Tis-Fre 10-17 
Lör-Sön 10-16

VÄLKOMMEN TILL  
SOLNÄS GÅRD!

Info: www.kiviksmusteri.se

E6:an avfart Bjärred mot Lund 300 m

 Höör – Mitt i Skåne • Tel 0413-332 23, 332 55 
www.ringsjowardshus.se

After Work 21/10 
Öppet alla dagar för lunch,  
fest, middag, konferens!
Välkomna! Lena och Boris med personal

UPPLEV
SKÅNE

Köpenhamn

Malmö

Vellinge

Trelleborg

Skurup

Lund

Landskrona
Eslöv

Höör

Helsingborg Ljungbyhed

Ystad

Sjöbo

Tomelilla Simrishamn

Kivik

Åhus

Kristianstad

Hässleholm

Osby

ÖrkelljungaÄngelholm

Röstånga

Hörby

För information och annonsbokning:   042-20 60 60 • celeber@hdsydsvenskan.se

1

1

2

2

3

3

4

4

UPPLEV
SKÅNE
Vill du synas här?
För mer information kontakta oss:

042-20 60 60 • jens.bondeson@hdsydsvenskan.se

Tillsammans kan vi hjälpa djuren!
Sms:a DJUR till 72120 för mer information.
www.djurensratt.se  I 08-555 914 00
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”ÅRETS ROLIGASTE 
 SKILSMÄSSOPAR”

TARA

2x110 (4)

Läs mer, se trailer och köp biljetter på sf.se eller i appen. Bt

FILMSTADEN STORGATAN Sö 15.25, 17.30, 20.00 Må 12.00, 14.50, 
21.10 Ti 12.00, 14.50, 17.30, 20.30 On 12.45, 15.10, 17.30, 20.30 

To 12.45, 15.10, 18.00, 21.10 
FILMSTADEN LUND Sö 16.00, 17.30 Må-ti 15.10, 17.30, 19.40 On 11.00, 

15.10, 17.30, 19.40 To 15.10, 18.00, 19.40 
FILMSTADEN HELSINGBORG Sö 18.45 Må-to 16.00, 18.30, 20.10

BIOPREMIÄR FREDAG!
sf.se • panora.se • kino.nu • biografspegeln.se. Från 11 år

FILMSTADEN STORGATAN • FILMSTADEN LUND  
FILMSTADEN HELSINGBORG • PANORA • KINO • SPEGELN

FS STORGATAN Sö 13.50, 19.00 Må-ti+to 14.20, 19.00 On 15.00, 19.00 
FS HELSINGBORG Sö 17.00 Må-to 15.15, 17.00 • PANORA Sö 15.15, 18.00 

Må-to 20.00 • KINO Sö 17.00 Må-ti+to 19.30 On 14.30, 19.30 
SPEGELN Sö-må 18.00 Ti 15.15 On 19.00 To 15.30, 18.00

PUBLIKRUSNING! BOKA I TID!

sf.se • panora.se • kino.nu • biografspegeln.se. Från 15 år

sf.se • panora.se

FILMSTADEN STORGATAN 
Sö 12.15
Ti 11.55 On-to 13.40
PANORA Sö 13.30
Barntillåten

FILMSTADEN LUND 
Sö 13.00, 15.00
FILMSTADEN HELSINGBORG
Sö 12.15

A V  S T U D I O N
S O M  G A V  O S S
LEGO® FILMEN

MED RÄTT ATT LEVERERA

”STORT HJÄRTA”
A F T O N B L A D E T

”UNDERHÅLLANDE”
M O V I E Z I N E

SE DEN PÅ BIO IDAG!
Läs mer, se trailer och köp biljetter på sf.se. 

Barntillåten i vuxens sällskap, annars från 7 år

BIOPREMIÄR
21 OKTOBER

Café Society W Allen �����������������������15�15 
Medan vi lever Adam Kanyama ������15�30
Min pappa Toni Erdmann Årets stora 
filmsnackis! �������������������������������������18�00
The Girl with All the Gifts C McCarthy  
��������������������������������������������������������18�15
SALONG BAR DECO – SERVERADE 
VISNINGAR:
Absolutely Fabulous ����������������������15�00
Bridget Jones baby ������������������������17�30

Friisgatan 19D, Malmö
040-611 20 97 • panora.se

Förbjuden kärlek Dokumentär ��������12�00
Juniora: Flyg! sa Alfons Åberg �������12�15
Juniora: Snipp Snapp Snut �������������12�30
Den allvarsamma leken P� August ��13�15
Juniora: Siv sover vilse �������������������13�30
Kubo och de två strängarna Sv� tal ��� 14�00
Café Society Woody Allen����������������16�00
Min pappa Toni Erdmann���� 15�15, 18�00

The Girl with All the Gifts Sci-fi �����18�15
Medan vi lever + Inledning �������������18�30
Captain Fantastic Viggo Mortensen �� 20�30
The Lobster Yorgos Lanthimos ��������20�45
Love and Friendship Austen Komedi ���21�00

046-303080  kino.nu
Kyrkog. 3, Lund

Klassiker: Moderna tider Chaplin ����11�00
Love & Friendship Austen���������������11�00
Medan vi lever Adam Kanyama ������13�00
Klassiker: Doktor Zjivago end en visn ���13�00
Min pappa Toni Erdmann���������������17�00
The Girl with all the Gifts ���������������18�00
Café Society Woody Allen����������������20�00
Right Now, Wrong Then Korea �������20�15

6-9 okt www�archfilmlund�se

046-131050  kino.nu
Mejeriet, Lund

Knattefilm: Ville & Vilda kanin 30:- ���14�00
Familjefilm: Den stora vänliga jätten 50:- 
Steven Spielberg ������������������������������15�00
The Beatles: Eight Days a Week 70:- ���17�30

Hitta Doris (Sv tal) ���������������������������13�30
Siv sover vilse ��������������������������������14�45
Storkarna 3D (Sv tal) ����������������������15�45
Miss Peregrines hem för besynnerliga 
barn 3D �������������������������������������������17�00
Jag älskar dig - En skilsmässokomedi   
��������������������������������������������������������17�50
Masterminds ����������������������������������19�20
Bridget Jones Baby �����������������������19�50
 GRAND BIO Trelleborg Tel: 0410-71 15 35

Hitta Doris 80:- �������������������������������11�45

Storkarna 80:- ��������������������������������12�00
Storkarna (3D) 100:- ����������������������14�15
Siv sover vilse 80:- ������������������������14�30
Husdjurens hemliga liv 80:- ����������16�15
Miss Peregrines hem för… 100:- ��16�30
Bridget Jones Baby 100:- ��������������18�30
Jag älskar dig 100:- �����������������������19�00

 Bioprogram SöNDAG 9 oKToBER 2016

www.biografspegeln.se 
www.kino.nu • www.panora.se
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BIOPROGRAM 
9 � 13 OKTOBER

Film dagtid
alla dagar
i veckan

Malmö
Plusstolar! 
De är bredare och 
har extra benutrymme. 
Finns på biograferna 
Royal, FS Storgatan. 
Läs mer och boka på sf.se

Värnhemstorget.
K.ö. sö 14.00, 
må-to 17.00

Bad Moms
Sö 18.00 (7 år) 
Bridget Jones’s Baby
17.45 (Btill) 
Deepwater Horizon
21.10 (15 år) 
Don´t Breathe  (15 år)
21.20  
Hitta Doris
 Eng tal:  
18.10 (7 år)
 Sv tal 3D, otextad:  
Sö 14.45  
Husdjurens hemliga 
liv  Sv tal, otextad:  
Sö 15.10 (7 år) 
Kubo och de två 
strängarna 
 Sv tal 3D, otextad:  
Sö 15.00 (7 år) 
Mad Dog 
PREMIÄR!
21.30 (15 år) 
Masterminds
PREMIÄR!
18.20 (11 år) 
Miss Peregrins hem
för besynnerliga barn
20.45 (11 år)
 3D:  Sö 14.30, 17.30 
Må-to 17.30  
Snowden
21.00 (15 år) 

Storkarna 
 Sv tal, otextad:  
PREMIÄR!
Sö 15.20 (7 år) 
War Dogs
Må-to 18.00 (11 år)

Södra Tullgatan 4.
K.ö. sö 12.00, må+on-to 
17.15, ti stängt!

Bridget Jones’s Baby
Sö 19.15 
Må+on-to 21.15 (Btill) 
Hitta Doris 
 Sv tal 3D, otextad:  
Sö 12.45 (7 år) 
Miss Peregrins hem
för besynnerliga barn 
 3D:   (11 år)
Må+on-to 18.15 

Storgatan 22. K.ö. 11.00

Blair Witch
Sö 21.20 Må-ti 21.30 
On-to 21.40 (15 år) 
Bridget Jones’s Baby
Sö 14.30 Må-ti 14.30, 18.15
On-to 14.50, 18.15 (Btill) 
Café Society
PREMIÄR!  (15 år)
Sö 14.20, 17.00, 19.45 Må 
12.45, 15.15, 17.40, 20.00 
Ti 12.45, 14.00, 17.40, 
20.00 On-to 13.30, 16.00, 
18.25, 20.40 
Barnvagnsbio: On 11.15 
Deepwater Horizon
Sö 17.15 
Må+on-to 17.50 (15 år) 
Den allvarsamma 
leken
Sö 17.45 Må-ti 15.00 
On-to 15.20 (7 år) 
Florence Foster 
Jenkins
Må-ti 11.50, 18.35 On 
12.10, 18.35 To 12.10 (Btill) 
Hitta Doris 
 Sv tal, 
otextad:  

Sö 11.45
 (7 år) 

Husdjurens hemliga 
liv 
 Sv tal, otextad:  
Sö 11.55, 14.50 (7 år) 
Imse & Vimse 
 Otextad:  
Knattebio: Sö 12.20 
Ti+to 13.10 (Btill) 
Jag älskar dig
– En skilsmässokomedi
Sö 15.25, 17.30, 20.00 
Må 12.00, 14.50, 21.10 
Ti 12.00, 14.50, 17.30, 
20.30 
On 12.45, 15.10, 17.30, 
20.30 To 12.45, 15.10, 
18.00, 21.10 (Btill) 
Love and Friendship
Sö 16.00 
Må-ti 15.45, 21.20 
On-to 16.10, 21.20 (15 år) 
Masterminds
PREMIÄR!  (11 år)
Sö 20.15 Må-ti 20.20 
On-to 21.30  
Min pappaMin pappa
Toni Erdmann  (15 år)
Sö 13.50, 19.00 Må-ti+to 
14.20, 19.00 On 15.00, 19.00  
Miss Peregrins hem
för besynnerliga barn
Sö-on 18.00 (11 år)
 3D:   
Sö 14.40, 18.15, 21.10 Må 
21.00 Ti-to 14.40, 21.00  
Molly Monster
och äggmysteriet
Sö 14.00 (Btill) 
Mötley Crüe – The End 
 KONSERT:  
VISAS PÅ TORSDAG!
Konsertfi lm av Christian 
Lamb, Jeff Tremaine
Speltid: 2 tim 14 min
To 18.30 (Btill) 
Siv sover vilse
Sö 12.15 
Ti 11.55 On-to 13.40 (Btill) 
Snowden
Sö+on-to 11.40 (15 år) 

Stora vänliga jätten 
 Sv tal 3D, otextad:  
Sö 12.35 (7 år) 
Storkarna 
 Sv tal 3D, otextad:  
PREMIÄR!
Sö 12.45, 15.15 Må 13.30, 
16.00 Ti 16.00 On 14.00 To 
12.00, 15.00 (7 år) 
Sully  (11 år)
Sö 20.30  
The Beatles:
Eight Days a Week 
 INKL KONSERT:  
Må-ti 11.30 On 12.20 
To 12.20, 18.05 (Btill) 
The Girl with all
the Gifts PREMIÄR!
Sö 18.30 Må-ti 18.25
On-to 18.45 (15 år) 
The Magnificent 
Seven  (15 år)
Sö 21.00 Må-to 20.50  
Vem lurar Alfons 
 Otextad:  
Knattebio: 
Sö 11.30 (Btill) 

Lund
Film dagtid
alla dagar
i veckan

V. Mårtensgatan 12.
K.ö. sö 11.30, må-to 14.00, 
on äv 10.00-11.15

Blair Witch  (15 år)
Sö 19.45  
Bridget Jones’s Baby
Sö 17.50, 20.45 Må-to 
14.30, 17.50, 20.45 (Btill) 
Café Society
PREMIÄR!
Sö-ti+to 15.40, 19.00 On 
11.00, 15.40, 19.00 (15 år)
Barnvagnsbio: On 10.30 
Deepwater Horizon
Sö-on 21.00 
To 20.20 (15 år) 

Den allvarsamma 
leken  (7 år)
Sö 17.10 Må-ti 18.15 On 
14.30, 18.15 To 14.30, 16.45  
Don´t Breathe  (15 år)
Sö-on 21.10  
Florence Foster 
Jenkins
Må-ti 14.30 (Btill) 
Hitta Doris
 Sv tal, otextad:  
Sö 14.10, 16.30 
Må-to 16.30 (7 år)
 Sv tal 3D, otextad:  
Sö 12.10  
Husdjurens hemliga 
liv  Sv tal, otextad:  
Sö 13.20 (7 år) 
Imse & Vimse 
 Otextad:   (Btill)
Knattebio: Sö 12.00  
Jag älskar dig
– En skilsmässokomedi
Sö 16.00, 17.30 Må-ti 
15.10, 17.30, 19.40 On 
11.00, 15.10, 17.30, 19.40 
To 15.10, 18.00, 19.40 (Btill) 
Kubo och de två 
strängarna 
 Sv tal 3D, otextad:  
Sö 14.50 (7 år) 
Love and Friendship
Må-on 15.30, 17.10 
To 14.30, 17.10 (15 år) 
Masterminds
PREMIÄR!
Komedi, Zach Galifi anakis, 
Kristen Wiig, Owen Wilson
Speltid: 1 tim 34 min
21.20 (11 år) 
Miss Peregrins hem
för besynnerliga barn
Sö-on 18.00 (11 år)
 3D:  
Sö 14.40, 17.30, 20.30 
Må-to 17.30, 20.30  
Mötley Crüe 
– The End 
 KONSERT:  
VISAS PÅ TORSDAG!
To 18.15 (Btill) 
Siv sover vilse
Sö 13.00, 15.00 (Btill) 
Snowden
Sö 18.15 (15 år) 

Stora vänliga jätten 
 Sv tal,

 otextad:  
Sö 13.20 
(7 år) 

Storkarna
PREMIÄR!
 Sv tal, 
otextad:  
Sö 12.00, 

12.40 (7 år)

Storkarna PREMIÄR!
 Sv tal 3D, otextad:  
Sö 13.10, 15.30 
Må-to 15.20  (7 år) 
The Beatles:
Eight Days a Week 
 INKL KONSERT:  
To 19.20 (Btill) 
The Magnificent 
Seven  (15 år)
Sö-on 20.00 To 21.00 

Helsingborg

Södergatan 19.
K.ö. sö 11.30, må+on-to 
14.00, ti 12.30

Blair Witch
Sö 20.10 (15 år)

Bridget Jones’s 
Baby
Sö 18.00, 21.00 
Må-ti+to 15.00, 18.00, 
21.00 On 21.20 (Btill)

Café Society
PREMIÄR!
Sö 14.20, 17.15, 20.00
Må+on-to 14.45, 18.40, 
21.00 Ti 14.45, 18.40 (15 år)

Deepwater Horizon
Sö 21.15 Må+on-to 20.20 
Ti 21.20 (15 år)

Den allvarsamma 
leken
17.30 (7 år)

Don´t Breathe  (15 år)
21.10 

Florence Foster 
Jenkins
Sö-må+on-to 14.30
Ti 13.00 (Btill)

Hitta Doris
 Sv tal, otextad:  
Sö 13.45
 Sv tal 3D, otextad:  
Sö 12.45, 15.45 (7 år)

Husdjurens 
hemliga liv 
 Sv tal, otextad:  
Sö 16.00 (7 år)

Imse & Vimse 
 Otextad:  
Knattebio:
Sö 12.00 (Btill)

Jag älskar dig
– En skilsmässokomedi
Sö 18.45 
Må-to 16.00, 18.30, 
20.10 (Btill)

Kubo och de två 
strängarna
 Sv tal, otextad:  
Sö 12.00
 Sv tal 3D, 
otextad:  
Sö 16.15 
(7 år)

Love and Friendship
14.45 (15 år)

Masterminds
PREMIÄR!  (11 år)
Sö 20.30 Må-to 20.40 

Min pappaMin pappaMin pappa
Toni Erdmann
Sö 17.00
Må-to 15.15, 17.00 (15 år)

Miss Peregrins hem
för besynnerliga barn
Sö 18.15
Må+on-to 14.30, 17.30
Ti 14.30, 15.30
 3D:  
Sö 12.00, 15.00, 17.45, 
20.45
Må-to 17.15, 20.00 (11 år)

Molly Monster
och äggmysteriet
Sö 12.30 (Btill)

Mötley Crüe – The End
 KONSERT:  
VISAS PÅ TORSDAG!
To 18.00 (Btill)

Siv sover vilse
Sö 12.15 (Btill)

Snowden  (15 år)
Sö-on 18.10 

Storkarna
PREMIÄR!
 Sv tal, otextad:  
Sö 13.30 
Må-to 15.45
 Sv tal 3D, otextad:  
Sö 13.00, 15.30 (7 år)

The Beatles: Eight 
Days a Week 
 INKL KONSERT:  
Ti 21.00 (Btill)

The Magnificent 
Seven  (15 år)
Sö 21.15 Må-to 20.50 

7 år Kan ses av yngre barn i vuxens sällskap. • 11 år Kan ses av barn från 7 år i vuxens sällskap. 
15 år Denna åldersgräns gäller alla, även i vuxens sällskap. Läs mer och köp biljetter på sf.seÅldersgränser på bio:

Sö 20.10 (15 år)

21.00 On 21.20 (Btill)

Må+on-to 14.45, 18.40, 
21.00 Ti 14.45, 18.40 (15 år)

Deepwater Horizon
Sö 21.15 Må+on-to 20.20 
Ti 21.20 (15 år)

17.30 (7 år)

(15 år)

Ti 13.00 (Btill)

strängarna
 Sv tal, otextad: 
Sö 12.00
 Sv tal 3D, 
otextad: 
Sö 16.15 
(7 år)

The Magnificent 
Seven  (15 år)
Sö 21.15 Må-to 20.50 

Ti 21.20 (15 år) CAFÉ SOCIETY 

New York och Hollywood under 

1930-talet, en period av pulserande 

nattliv, fi lmstjärnor, playboys, gangsters, 

fantastisk musik och mycket glamour.  

Bobby (Jesse Eisenberg) känner att han 

behöver byta miljö och söker därför upp 

sin morbror Phil (Steve Carell) i Hollywood. 

Hans liv ändras radikalt när han träffar 

Vonnie (Kristen Stewart).

 PREMIÄR!

Må-to 17.30 

Snowden
21.00 (15 år)

12.10, 18.35 To 12.10 (Btill)

Hitta Doris 
 Sv tal,  Sv tal, 
otextad: 

Sö 11.45
 (7 år)

Deepwater Horizon
Sö-on 21.00 
To 20.20 (15 år)To 20.20 (15 år) Siv sover vilse

Sö 13.00, 15.00 (Btill)

Snowden
Sö 18.15 (15 år)

Stora vänliga jätten Stora vänliga jätten 
 Sv tal, Sv tal,

 otextad: 
Sö 13.20 
(7 år)

Storkarna
PREMIÄR!
 Sv tal, 
otextad: 
Sö 12.00, 

12.40 (7 år)

Kan ses av yngre barn i vuxens sällskap. • 11 år Kan ses av barn från 7 år i vuxens sällskap.
Denna åldersgräns gäller alla, även i vuxens sällskap. Läs mer och köp biljetter på sf.se

STORKARNA 

Storkarna levererar bebisar...

eller de brukade göra det i alla fall. 

Nu levererar de paket åt ett globalt 

internetföretag. Junior som är 

företagets bästa stork är på väg att 

bli befordrad men råkar av misstag 

sätta igång maskinen som 

producerar människobarn.

 PREMIÄR!

Läs mer och
köp dina 

biljetter på 
sf.se/knattebio

Läs mer och

biljetter på 
sf.se/knattebio

biljetter på 
sf.se/knattebio

För små fi lmälskare.

sf.se/barnvagnsbio

VISAS 20, 23 & 25/10!  
LäS mer och köp bILjetter på Sf.Se eLLer I Appen

mUSIkAL på Sf bIo

FÖRKÖP  
STARTAR  

12/10!

KONSERT PÅ SF BIO 13/10!  
LäS mER Och KöP BILjETTER PÅ SF.SE ELLER I aPPEN

Exklusivt   
material och 
intervjuer

sf.se • panora.se • kino.nu 
biografspegeln.se 
biorodakvarn.se

FILMSTADEN STORGATAN 
Sö 14.20, 17.00, 19.45 Må 12.45, 15.15, 17.40, 20.00 Ti 12.45, 
14.00, 17.40, 20.00 On-to 13.30, 16.00, 18.25, 20.40 
FILMSTADEN LUND Sö-ti+to 15.40, 19.00 On 11.00, 15.40, 19.00 
FILMSTADEN HELSINGBORG Sö 14.20, 17.15, 20.00 
Må+on-to 14.45, 18.40, 21.00 Ti 14.45, 18.40 
PANORA Sö 16.00 Må-to 18.00 Från 15 år
KINO Sö 20.00 Må-ti+to 17.30 On 15.00, 17.30 

SPEGELN 
Sö 15.15 Må+to 17.30 
Ti 15.30 On 18.00 
RÖDA KVARN/HELSINGBORG 
Sö 19.30 Må 18.00 Ti 20.00
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MOTOR ●

Inbjudan 
 För besökare under utställningen, kom till Höör och Fogdaröd 

Fjolårets succé återkommer igen! Välkommen!

Arrangör:
KONSTRUNDAN 

MITTSKÅNE

HöstSalongen Konst i Skåne
Stor Konstutställning i Konsthallen Höör, på Fogdaröd 
lördag-söndag den 15-16 och 22-23 oktober kl 12-16.
41 kända konstnärer från hela Skåne visar spännande 
konstverk i många olika tekniker.

Fri entré. Fri parkering.  
Fjolårets succé återkommer igen!  Välkommen! 

Läs mer på www.konstrundan.com / Inbjudan till / Höstsalongen

Audi Finansiering   Audi Försäkring   Audi Service Audi Malmö
Audi Helsingborg

Pilotgatan 2. 040-607 33 00. www.audimalmo.se

Muskötgatan 1. 042-17 00 00. www.audihelsingborg.se

Öppettider: Vardagar 09.00-18.00. Lörd, söndag 11.00-15.00

EN DEL AVEN DEL AVEN DEL AVEN DEL AVEN DEL AVEN DEL AVEN DEL AV

Gilla oss på Facebook.com/Audisyd    @audimalmohbg

Kampanjdagar hos Audi Malmö

Bränsleförbr. bl. körning 4.2-4.6 l/100 km. CO 97-114 g/km. Miljökl. EU6. Audi Privatleasing 36 mån, 1.000 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (sep 2016). Övermil debiteras med 7.50 kr inkl. moms per mil. Onormalt slitage 
debiteras utöver leasingavgiften. Serviceavtal ingår i 3 år/6000 mil. Med Audi Serviceavtal väljer du bland fem alternativ hur du lämnar in din Audi på service hos oss. Boka service online: audimalmo.se/service. Vi reserverar oss för eventuella ändringar/avvikelser. Uppläggnings- och admi-
nistrationsavgift tillkommer. Bilarna på bilden är extrautrustade. Erbjudandet gäller endast lagerbilar, vi reserverar oss för slutförsäljning.

Audi Vorsprung durch Technik

Audi Q5 Off road Edition
2.0 TDI 190 hk quattro® S tronic

Privatleasing från

4.495 kr/mån
Inklusive Audi Serviceavtal

0 kr kontantinsats

Kampanjdagar 

Audi A5 Sports Edition Black
1.8 TFSI 144 hk Sportback

Privatleasing från

3.495 kr/mån
0 kr kontantinsats

KONSTUTSTÄLLNINGAR ●

SVEDALA. Tel 040-40 20 10
Vardag 9-18, Lördag stängt, Söndag 11-15 

www.mazdacenter.nu

MAZDA 3
TEKNIK SOM STICKER UT

MAZDA 3 
KAMPANJPRIS 
Från 164 900:-
MÅNADSKOSTNAD FR 1.519:-*

Bränsledekl. vid bl. körning 3,9-5,8 l/100 km, CO2 104-135 g/km.  
Tioårsgarantin innefattar: 3 års fabriksgaranti samt 7 års förlängd 
garanti.  Se fullständiga villkor på mazda.se. Priserbjudandet  
gäller t.o.m. 2016-10-31. *30% kontant, ränta 2,95%, 84 mån

FÖR DIN GAMLA BIL
Pris:

2016 MAZDA CX-3 2,0 OPTIMUM ACC PKTUTR ALU 197.900:-
2014 MAZDA CX-5 2,0 SPORT AUT AWD ACC PKTUTR LÄDER ACC 257.900:-
2013 MAZDA 6 2,0 VISION KOMBI AUT ACC PKTUTR 203.900:-
2013 MAZDA 6 2,0 SEDAN VISION ACC PKTUTR 187.900:-
2013 MITSUBISHI ASX 2.2 D 4WD AUT ACC PKTUTR ALU 173.900:-
2012 FORD FOCUS 1,6 TDCI 5-D TITANIUM ACC PKTUTR 107.900:-
2012 HYUNDAI IX20 1,6 CRDI ACC PKT DRAG PANORAMA 124.900:-
2011 VOLVO V60 T4 MOMENTUM 180 ACC PKTUTR ALU MM 149.900:-
2010 VOLVO C30 1,6 D DRIVEMOMENTUM ACC PKTUTR 119.900:-
2009 OPEL CORSA 1.3 CDTI ECOFLEX 5-D 75 AC PKTUTR 69.900:-
2008 VOLVO S60 2,4 170 AUTOMAT ACC PKTUTR 97.900:-
2008 MAZDA 6 SPORT 5-D ACC PKTUTR 97.900:-
2008 MAZDA 2 1,3 5-D ADVANCE AC PKTUTR 53.900:-
*Gäller vid köp av beg personbil. Funktionell, besiktigad och skattad. 

RÄNTA
2,95%  i Tillbehörscheck vid köp av nya Mazda 3 under Oktobermånad!
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Skrotbilar köpes
billebergabildemontering.se

Bilbrist! Bilbrist!
Allt i bilväg köpes!
Kontant bet. 040-44 81 11
www.michaelsbilar.se

5 �rs Nybilsgaranti med fri k�rstr�cka • 5 �rs V�gassistans • 3 �rs Vagnskadegaranti
Priser �r av generalagent rekommenderade cirkapriser. Lokala prisavvikelser kan f�rekomma. Finansieringsf�rslag via 
Hyundai Finans: 3,33% r�nta, 36 m�n, 30% kontant eller inbytesbil, 41% restv�rde, eff. r�nta 5,30%. Br�nslef�rbrukning 
vid blandad k�rning: Tucson: 4,6-7,3 l/100km, CO2: 119-169 g/km. Santa Fe: 5,7-6,6 l/100km, CO2: 149-174 g/km.

264 900 KR

2 649 KR/MÅN

NU
FRÅN

ELLER 4
349 900 KR

3 499 KR/MÅN

NU
FRÅN

ELLER

VINTERPAKET
4WD OCH LJUSRAMP

PÅ KÖPET
(V�RDE 30 000 KR)

Hyundai Tucson och Santa Fe

Välkomna vintern i
en välutrustad SUV

■ Eluppv�rmd l�derratt
■ Eluppv�rmda s�ten fram/bak
■ �ppningsbart panoramatak
■ Backkamera

■ Automatisk fickparkering
■ Navigationssystem
■ Autobroms
■ Filh�llningsassistans

UTRUSTNINGSEXEMPEL

Öppettiderna: Vardagar 9-18, lördag-söndag 11-15
5 �rs Nybilsgaranti med fri k�rstr�cka • 5 �rs V�gassistans • 3 �rs Vagnskadegaranti
Alla priser �r av generalagent rekommenderade cirkapriser. Lokala prisavvikelser kan f�rekomma. 
i20: Br�nslef�rbr. vid bl. k�rning: 4,1-6,4 l/100km, CO2: 106-155 g/km. i30: Br�nslef�rbr. vid bl. k�rning
3,6-5,8 l/100km,  CO2: 94-169 g/km. i40: Br�nslef�rbr. vid bl. k�rning: 4,2-7,1 l/100km, CO2: 110-165 g/km.

PRIS
FR�N  206 900 KR

SPARA 40 000 KR

PRIS
FR�N  117 900 KR

SPARA 20 000 KR

PRIS
FR�N  139 900 KR

SPARA 30 000 KR

SPARA UPP TILL 40 000 KR
Lagerrensning  n  Begr�nsat antal  n  V�gar du v�nta?

PERSONBILAR ●

Nya o beg släpvagnar
för bil, båt och häst.
Reparationer o reservdelar.
Tel: 040-22 83 75.

SLÄPVAGNAR ●

SKROTBILAR ●

5-50 000 kr
Betalar vi för din bil!
Drop in på Solg. 5, Malmö
Må-lö, 9-18, 040-911010

Bilar köpes.
Alla årsmodeller. Vi hämtar.
Äv def. Drop in. Öppet alla
dagar. Russgatan Bil & Däck,
Malmö. 040-49 24 25.

Volvo XC60 D3 Classic Kinetic

Klimatpaket med Volvo On Call, 
rattvärme, baksätesvärme och 
mycket mer.

Pris 299.900:-

Erbjudanden i denna annons gäller Modellår 2017, kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter samt längst 
t.o.m. 20161103. Bilen på bild är extrautrustad. Med reservation för slutförsäljning, prisförändringar och tryckfel. 
Bränsleförbrukning blandad körning: 4,5 l/100km, CO2 117 g/km.

Just nu hos Bilia: 
Fria vinterhjul! 
Värde ca 17.900:-

just nu hos Bilia

VINTERPAKET PÅ KÖPET 

Allt som rör bilen. Och lite till. 
Nå oss dygnet runt på bilia.se  
eller ring Bilia Nu 0771-400 000

Bil/Mc köpes,äv def
Bil från-04.Äldre mc gärna
2-takt typ rd 350.moped
Zundapp/casal.Allt av
intresse 0705-281325.per

Krockskadade och def
bilar köpes.
Bet 1000:- - 20000:-.
billebergabildemontering.se
Tel: 0418-66 09 24.
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Tänk gärna på
Sjöräddningssällskapet

pg 90 05 00-0
Minnesgåva sjoraddning.se

eller 077-579 00 00

För mer info gå in på www.proffsbygg.com
eller ring 040-6152291

Takläckage?
Nu är det dags att se över era tak inför hösten/vintern!

Just nu har vi höstkamanj med gratis besiktning och 

upp till 30% rabatt
vid bokning av jobb mellan oct-feb!

Vi utför allt från stormskador/rep till hela takomläggningar.

Smycken bijouterier köpes.
Jag samlar på äldre bijouterier
och smycken. Avstår gärna
från plast och hemmagjort.
Hör av er till Martin 0707
166679

Städhjälp, lättare hus-
hållsarbete önskas
2 ggr/v till villa i Bjärred,
ca 10 tim/v. Telefontid mån
15-17. T 046-291138. Eva

Brunos konst & kuriosa
Limhamnsvägen 111/113
Öppet lör-sön 10-16

Oljetanksrivning.nu
Har du en olaglig tank i din
källare som ej används? Vi tar
bort den! 0704-523 775,
0707-317 526

Slipning av parkett- o trägolv, 
även måln o tapet. ROT-avdr. 
040-215 000, 046-25 85 00 

WIDÉNS GOLV 60 ÅR 
www.widensgolvomaleri.se

GOLVSLIPNING
Rep-läggn äv trappor m
garanti. Golvarb utf i hela
Skåne. Golventr Syd AB
0418-82150. 0701-56 21 76
billebergagolv.se

Renoveringsarbete
Allt inom snickerier. Fasad-
renovering, murning,
målning, kakel, klinker,
badrum, våtrumsbehörighet,
tillbyggnad, plattsättning,
el och VVS. Goda referenser.
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
040-15 00 31/0763-757541
maintainsyd@live.se

Bokföring,
deklarationer,

skatter och bokslut.
Cessibel Konslult AB

Tel: 072-730 49 07

Vi har öppet för inlämning & visning
Mån-Tors 11-17, Fre 11-16.30
Murmansgatan 124, MALMÖ

040-128480, www.garpenhus.se

DÖDSBO KÖPES!
Värderar, köper, röjer, tömmer 

och städar med garanti
Kostnadsfritt hembesök

Sydsvenska 
Sterbhustjänst AB

www.vsst.se
Info@vsst.se

Org.nr 559030-9893Andreas
Tel. 0767-13 50 02

Thomas
Tel. 0767-13 50 03

Dödsbo köpes
röjning/städning.
0704-93 08 19

Tak & Fasadtvätt
samt impreg, mot alger,
lav o mossa.
Takpannemålning.
Målning- o murningsarbete.
ROT-avdrag
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
040-150031 / 0763-757541
maintainsyd@live.se

Dödsbo köpes
röjning/städning.
0704-93 08 19

Stensättning
mur, trädgårdsarb, egna 

maskiner. Fri offert. 
Bästa pris. 076-315 63 32

Flaggstänger 

Från 4.875 kr
inkl grävning och gjutning

Tel 0708-160654

FÖNSTERPUTSNING
JIMMY. Tel 070-755 98 88
Företag + privat.

Äldre herrarmbandsur,
Omega mm, köpes, betalar
minst 1000 kr.
Ring Sten, 0733-678101

Köpes: Alla slags antika
vapen, sabel, pistol el. gevär.
Ring till: U.Sjöberg
0702-559943

FRIAB söker familjehem
Friab arbetar med personer med psykosocial- och
neuropsykiatrisk problematik. Vi söker familjer som har ett
intresse att öppna sitt hem under en tid samt vara ett stöd
för personen i vardagen under behandlingstiden hos Friab.
Ring eller maila, 042-24 46 50 eller info@friab.se

Äpplen. Fina obesprutade
Belle de Boskoop, Pigeon,
Cox Orange mm från villa-
trädgård. Tel 040 913611

Trädfällning, häckklippning,
beskärning, stubbfräsning,
bortforsl, rivning & bygg.
Rotavdrag F-skatt och
försäkring. Malmö,
0735-81 41 81

Matpotatis  Bintje, King Ed-
ward och Asterix fr 4 kr/kg
säljes måndagar kl 16-18 i
Södervidinge. Välkomna!
Tel 070-759 76 60

KÖPER Lisa Larson, Danska
Figuriner, Musselmalet, Guld
& Silver, Konstglas, Fickur &
Armbandsur mm. Köper delar
av dödsbo. 073-53 74 727

Silver köpes i alla former,
extra bra betalt för
äldre/ovanliga föremål.
Även armbandsur av bättre
märken, smycken, prydnads-
saker mm. Fri värdering,
30 års branschvana.
0766- 54 22 00.

GULD OCH
SILVER KÖPES
Vi köper allt även tand och
skrotguld, silverbestick,
mynt, tackor, bägare,
smycken mm. Ring eller kom
in för en gratis värdering.
Royal-Ädelmetall
Davidshallsg 22, Malmö
040-611 30 23, må-fr 11-17

Märklin modelljärnväg, äldre
leksaksbilar & plåtleksaker.
Herrarmbandsur,
typ Omega m fl.
T 0768-816 869

Glimåkra vävstol 193x160cm
Varpa 188cm hög 400cm
omkrets. 6st Trampor, 4 skaft
& pall höj/sänkbar
Tele: 070-302 1793  1000kr

Säljes!  Krus, nytt täcke,
lugo-set, Lindemans Låda,
lampor, LP-skivor, kryckor,
bord, fåtölj.
Telefon 040-295218

KÖPES ● SÄLJES ●

ÖVRIGT ●

JOBB ●

ÖVRIGT ●

LOPPIS ●

BYGGNADSARBETEN ●

YRKE & HANTVERKSHJÄLP ●

GOLVARBETEN ●

KONTORS- 
HJÄLPEN ●

TOMTARBETEN ●

VVS-ARBETEN ●

ÖVRIGT ●

MEDDELANDEN ●FYNDET ●

PRO Bara inbjuder
till medlemsmöte måndagen
den 17 oktober kl 13.00 i
Bara GIF:s klubblokal.
Underhållning av
"Glada gänget"
Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Söta Yorki poolvalpar, fäller
ej, uppvuxna med föräld-
rarna i kärleksfullt hem.
Vetbes, avm, chippade,
dolda fel försäkrade,
lev klara v 44. 8000 kr
(endast seriösa köpare).
Tel 070-427 58 62

Buxbom
köpes och klippes till högsta
Stockholmspris. 0417-314 44
Vi betalar alltid högsta pris

Jag köper myntsamlingar
och silver kontant.
Ring Roger 0734/233634

Olja och akvarell av Tommy
Rading. Har ett trettiotal verk
av konstnären så ni är
välkommen på visning
0734352174.

Omega Jeager Lemania
Halda+andra även trasiga
Smycken Guld o Silver.
Samlare
073-828 00 99

LP-Skivor med Pop, Rock,
Blues, Progg eller Jazz från
60-talet och framåt köpes av
samlare. Gärna större
samlingar. Hämtas i skåne.
0733-863912

Levin gitarr LG4-1976 i
mycket fint skick och med
fodral. 800 kr. 040-978395

Köpes bilar, motorcyklar,
husvagnar, husbilar, även
obesikt. och oskattade.
Mvh Aron, tel: 0762809636

SKPF avd 10 Malmö
håller budgetmöte Onsdagen den 19 oktober kl. 14.00
i Motettens Folkets Hus, Munkhättegatan 202
Aktuell information. George och Victoria underhåller.
Vi bjuder på kaffe och kaka. Vänligen ring vår exp.
040-128850 och meddela
om ni kommer på mötet. Anmälan är bindande.
Välkomna. Styrelsen.

PENSIONÄRER ●

Järnvägsplan för nya mötesspår i
Kågeröd och Svalöv, Svalövs
kommun
Trafikverket har tagit fram en järnvägsplan för nya

mötesspår i Kågeröd och Svalöv. Järnvägsplanen

inklusive miljöbeskrivning och samrådsredogörelse

ställs nu ut för granskning.

Granskningstid: 18 oktober - 8 november, 2016.

Plats för handlingar: 
�

Trafikverket, Gibraltargatan 7, Malmö.
�

Kommunhuset, Herrevadsgatan 10, Svalöv.
�

www.trafikverket.se/soderasbanan-etapp3.

Skriftliga synpunkter skickas till: Sofie Ulvestad,

Trafikverket, Box 366, 201 23 Malmö eller via e-post till

sofie.ulvestad@trafikverket.se senast den 8 november

2016. Ange ärendenummer TRV 2015/12813.

Mer information: Sofie Ulvestad, projektledare, telefon:

010-123 73 03, e-post: sofie.ulvestad@trafikverket.se.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt

långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

www.trafikverket.se

Granskning av järnvägsplan

Samlare önskar köpa äldre
böcker. 1800-tal och bakåt.
Helst på svenska.
0736433874.

Pianodragspel Delicia, röd
pärlemo, 7 register i klav,
2 i bas. Pris 3000:- ( kan
diskuteras! ) T 073-936665
Malmö

DÖDSBON 
KÖPES 
Bättre möbler,  

porslinsfigurer, konst,  
samlingar m m köpes. 

Vi betalar BÄST!
Röjningar utföres. 

Tel 040-97 49 50 
Bamses Invest AB

Stereoanläggning, gammal
modell med separata delar.
Gärna träkanter (ej krav)
köpes till vettigt pris.
073-657 13 45

STENSÄTTNING
murn, snickeri, allt i trädgård,
Äv häckklippning Fri offert.
Goda ref. 073-926 47 60

KUNGÖRELSER ●

LPskivor EP singlar 60-70tal
pop, rock, jazz. Kont bet
Tel: 0730-575 362

Dödsbon, Antikt o Beg köpes 
Hela och delar av hem och dödsbon. Röjning,
flyttstädning av lägenheter, hus och gårdar, även trans-
porter. Tillstånd och försäkring. Vänd er med förtroende
till oss. Ring alla dagar. Rut avdrag 50%.

Karlssons Auktioner
www.karlssonsauktioner.se  0410-137 39, 0708-27 72 66

Flyttar utomlands. Fynda det
är mycket att hitta och köpa,
från kl 13-16. Östra
Promenaden 9 B, Malmö.
Tel 0706-865594

ANBUD
Serviceeliten i Malmö AB försattes i konkurs den 
27 september 2016. Bolaget är ett tjänsteföretag 
med ca 30 anställda, verksamt i Skåneregionen. 
Bolaget har utfört städ- och trädgårdsservice åt 
företag och privatpersoner. Konkursboet driver 
verksamheten vidare i avvaktan på anbud. 

Anbud infordras härmed på nedanstående:
1. Maskiner, verktyg, kontorsinventarier
2. Kundregister
3. Leasingfordon/maskiner; om intresse finns  

att överta leasingavtal förmedlas kontakt  
med leasegivare.

För information angående försäljningen kontak-
ta Ann-Christine Halén, 046-33 34 84, e-post: 
ann-christine.halen@ackordscentralen.se.
   
Anbud på hela eller delar av egendomen enligt 
ovan skall vara undertecknad konkursförvaltare 
tillhanda senast den 14 oktober 2016 kl 12:00, 
på ovanstående e-postadress. Beräknat tillträde 
den 20 oktober 2016. Fri prövningsrätt förbehålls, 
liksom rätt att sälja hela eller delar av egendomen 
under tid anbudsförfarandet pågår.

Besök vår hemsida www.ackordscentralen.se för 
anbudsunderlag.

Beskärning
Trädfällning - stenarbete
markbyggmastaren.com
0703-971655 040-915591

ENTREPRENAD, ANBUD ●

ÖVRIGT ●

FÖRETAGENS MARKNAD ●

AUKTION ●
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Jan Olof Bengtsson, 
Halmstad.

Seine Hansson, Karlstad. Lennarth Nilsson, Nödinge. Sven Åke Jonsson, Söderala. Anna Kristina Bratt, Rengsjö. Margaretha Norinder, 
Uppsala. Peter Thunholm, Uppsala. Inga-Lill Elisabeth Johansson, Hälsö. Kirsti Annikki Seppä, Malmö. Stig Erik Juhlin, Överum.  

Conny Robert Mikael Ågren, Hovmantorp. Mona Ringbom, Visby. Nils Håkan Nyman, Kristinehamn. Svea Johlgren-Eriksson, Karlskoga. Anne Haugan-Andersson, Kalix. 
Ann-Marie Granath, Göteborg. Ture Rudolf Snygg, Åhus. Susanne Granroth, Upplands Väsby. Matts Gunnar Jensner, Staffanstorp. Inga Wilhelmsson, Hjo. 
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4524 Lämna in lösningen senast onsdag 12/10 24.00
LÖSNING VECKA 38 (FÖRRFÖRRA VECKAN)

VINNARE 
VECKA 38

När du ringer eller skickar sms med ditt tävlingsbidrag, så ska ditt telefonnummer vara registrerat och inte hemligt. Annars kan vi inte hitta dig om du vinner!
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Inred enligt
feng shui

Barnrum: 
Ordning för
lek och ro D10

Det grönskar högst upp i

HEMMA

Hej kollega.

funderar du på att sälja din bostad?
Boka en professionell och helt kostnadsfri 
värdering med en av våra experter redan idag.

du och mäklarna på bjurfors 
är experter på din bostad 
och dina kvarter.

Läs mer på bjurfors.se/kollega
patricia menger | fastighetsmäklare

Just nu får 
du 5.000 poäng 
när vi värderar 

din bostad. 
Ytterligare 25.000 poäng 

när du säljer via oss. 

Just nu får 
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C

Sovsockor och extrafilt. 
Äntligen får man gå i ide.

Sommarkläderna 
i tvättberget.

Naturen inne
Trenden att ta in naturen i hemmet har pågått i ganska många år 
nu, och personligen har jag tröttnat. Kanske på grund av att jag 
gjorde en lite väl vågad satsning. Jag har nämligen tema fåglar 
i vårt sovrum. Jag vet inte varför, ibland snappar man upp något 
och det blir alldeles för enkelt att spinna vidare. Man går i spinn 
och plötsligt är hela sovrummet förvandlat till en fågelbur.

Jag kan inte förklara det på något annat sätt. Jag gillar verkligen 
inte fåglar, har en ganska normal fågelfobi och ryser av alla flaxan-
de ljud. 

En gång när jag var liten irrade sig en gråsparv in i mitt rum. Jag 
satt och läste läxor i vid mitt skrivbord när något började flaxa och 
pipskrika under sängen bakom mig. Tänkte jag då: åh så trevligt, en 
liten pippifågel hälsar på i mitt sovrum? Även om jag redan då var mycket 
inredningsintresserad så tänkte jag inte: naturen! Här kommer naturen! 
Låt oss ta in naturen! 

I stället klättrade jag upp på skrivbordet, öppnade fönstret och hoppade 
ut i trädgården. För att inte återvända förrän huset var garanterat fågelfritt.

Tema i sovrummet nu kommer att bli skog. Ja, jag hör redan hur jag kom-
mer att raljera över detta om några år. Jag tycker inte om skogen utan blir 
lätt mörkrädd och rädd att gå vilse. Men just nu känns det spännande med 
en koja i mossgrönt. Och jag tänker inte släppa in några djur.

1
1. Serveringsvagnen har blivit 
en riktig ”it-pryl” för den trend-
känslige. Lyxiga bartillbehör 
fyller nu butikerna. Eva Solo 
lanserar en ny serie fasettsli-
pade glas.

2. Svalt grått är fortfarande hett 
och fungerar som ett alternativ 
till vitt som fond för mer iögon-
fallande färger. Vasen Rimm 
från By Lassen finns nu i en ljust 
grå nyans.

3. Dunkers kulturhus inleder 
ett nytt samarbete med Atelje 
Larsen i Helsingborg. Grafik av 
en ny konstnär presenteras en 
gång i månaden i södra delen 
av entréplan. Först ut är Ann 
Edholm.

4. Modeskaparen och regissören 
Tom Ford gjorde 2009 filmen 
A Single Man som fick mycket 
uppmärksamhet, inte minst 
bland inredningsintresserade, då 
en stor del av filmen utspelade 
sig i ett hus från 1949 fyllt med 
skandinavisk design. Bland de-
taljerna fanns Rosendahls Grand 
Cru-karaff, som nu relanseras 
med nya detaljer i silikon.

5. Flera av de stora danska varu-
märkena har sina flaggskepps-
butiker inom räckhåll för skå-
ningen. Hay, Royal Copenhagen, 
Gubi och Carl Hansen är några 
av dem. Normann Copenhagen 
hade nyligen nypremiär för sitt 
kombinerade showroom och 
flaggskeppsbutik på Österbro-
gade i Köpenhamn. 

2

STINA LODÉN
redaktör

hemma@
sydsvenskan.se

PÅ OMSLAGET

Magnus och Sofia bor högst upp 
i Turning Torso. Citronträden trivs 
i solljuset. Läs mer på sidan 4.

OMSLAGSFOTO: PETER ERLANDSSON
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5 HETA
HEMMA 

- inredningsnyheter 
vecka 40

Solmog-
na apriko-
ser i hös-
tens färger. 
Medan års-
tiderna av-
löser var-
andra med 
viss tvekan 
fylls Him-
ma-appen 

med vackra bilder från 
skånska hem och trädgår-
dar. Himma är HD-Syd-
svenskans nya satsning på 
inredningsinspiration. Du 
hämtar Himma-appen gra-
tis i Appstore.

Himma-användaren Inspireramera bjuder på apri-
koser i oktober. Se mer inspirerande bilder i Him-
ma-appen.

Veckans
Himma

3

Stockholmsrekord. Medelslutpriset för en liten lägenhet i 
Stockholms kommun har i september legat på över 3 miljo-
ner. Detta rapporterar bostadssajten Booli och noterar där-
med sitt högsta medelslutpris någonsin för små lägenheter i 
kommunen.

FO
TO

: SH
U

TTER
STO

CK

E-post: hemma@sydsvenskan.se Telefon: 040-28 12 00
Postadress: Hemma, Sydsvenskan, 205 05 Malmö

Hemma görs av Braun&Lodén www.braunloden.se
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Dummy

hela denna sida är en annons från bjurfors

 Cirka 50 mil fågelvägen, sydväst om Cannes, lig-
ger en annan plats som många svenskar dröm-
mer om – Mallorca. Här arbetar Haralds kollega 
Jackie von Stedingk, som trots ett helt liv på ön 
pratar svenska utan brytning. Hon är erfaren 
mäklare och känner varje vrå av ön.

– När det gäller många svenskars dröm om Mal-
lorca tvingas jag tyvärr ofta anpassa dem till verk-
ligheten. Bostadspriserna är höga, spekulanterna 
många och objekten få. Ön är ju inte så stor, påmin-
ner Jackie, som är en av tre svensktalande mäklare 
på Bjurfors kontor i Palma.

nio mäklare för mycket
I Spanien är det mycket som skiljer i sättet att köpa 
bostad. Ett lite förvånande exempel är att upp till 
tio mäklare kan försöka sälja samma fastighet.

– Det har hänt att jag har stått med en kund 
nere vid poolen som precis har bestämt sig för 
att köpa. Plötsligt upptäcker jag ett annat säll-

Du vet, den där sista semesterkvällen. När 
medelhavsvågorna sköljer stilla över sand som 
ännu är varm. Doften är tung av mimosa och cika-
dorna spelar. Vem har då inte lekt med tanken att 
bara stanna kvar, att vägra checka ut. 

– Den svenska drömmen om franska Rivieran 
handlar främst om två saker: Medelhavsklimatet 
och kärleken till fransk kultur och livsstil, berät-
tar Harald Starke, sedan många år chef för de tolv 
medarbetarna på Bjurfors kontor i Cannes.

Som mäklare på Rivieran har Harald hjälpt 
mängder av svenskar att hitta sina drömbostäder 
längs den azurblå kusten. Att guida dem genom 
den omtalade franska byråkratin är en viktig del 
av jobbet.

– Frankrike har ett statligt notariesystem. Det 
gör att bostadsaffärerna är något mer komplice-
rade, med invecklade dokument och en inte all-
deles enkel juridik. Att vi mäklare behärskar både 
svenska och franska är en förutsättning för många 
svenska kunder.   

Den stora fördelen, berättar han, är dock att 
systemet har gjort Frankrike berömt för sin omfat-

tande köptrygghet. 
– Juridiska problem i samband med bostads-

affärer är mycket sällsynta här.

i slalompisten inom en timme
Cirka 25 000 svenskar bor i Frankrike, en stor an-
del av dem på just Rivieran. De flesta av oss tän-
ker nog på pensionärer med boulekloten i högsta 
hugg. Men den myten vill Harald avliva.

– Kunderna är numera oftast i 40-årsåldern. 
Det är ju billigt att flyga hit, om så bara för en 
weekend. De kan sätta stavarna i slalompisten 
efter någon timme i bilen och vem älskar inte vy-
erna, maten och klimatet, undrar Harald.

  Till den som vill förverkliga sin dröm har han 
några kloka råd. 

– Ägna mycket tid åt att undersöka vilket områ-
de du vill bo i. Kom ner flera gånger, gärna under 
vintern då vädret faktiskt är som bäst här nere. Vi 
hjälper självklart till, säger Harald.

Att drömma sig hem
skap uppe i huset där en annan mäklare just av-
slutat affären, berättar Jackie.

Därför råder hon alla att vara väl förberedda 
när de besöker Mallorca för att titta på hus.

– Man bör ha finansieringen klar och en hand-
penning tillhands. 

Hon råder också spekulanterna att hålla sig 
till en mäklare som ges uppdraget att leta rätt på 
tänkbara objekt.

– Sen ber jag alla mina kunder att prioritera vad 
som är viktigast. När de väl får den rätta känslan 
för en bostad är ofta den ursprungliga kravlistan 
bara uppfylld till häften, skrattar Jackie.

Förutom i Palma de Mallorca och Cannes har 
Bjurfors kontor i Barcelona, Marbella och Torre 
Vieja. Där arbetar erkänt duktiga och svenskta-
lande mäklare. Alla med lång erfarenhet av att 
förverkliga svenska drömmar. 

Vill du veta mer eller komma i kontakt med 
Bjurfors mäklare, besök bjurfors.se/realestate

ATT GUIDA KÖPARE GENOM DEN OMTALADE FRANSKA 
BYRÅKRATIN ÄR EN VIKTIG DEL AV JOBBET FÖR 
BJURFORS MÄKLARE PÅ RIVIERAN.

MATTIAS LARSSON,  
VICE VD PÅ BJURFORS, 

HAR KOLL PÅ 
BOSTADSMARKNADEN .

Att köpa en bostad på franska Rivieran eller på Mallorca är mångas dröm. Bjurfors mäklare  
på plats hjälper till att förverkliga den. 300 soldagar per år är värt besväret. 

BOSTADSPRISERNA PÅ MALLORCA ÄR HÖGA, 
SPEKULANTERNA MÅNGA OCH OBJEKTEN FÅ.

— 
Vem har inte  

lekt med tanken  
att bara stanna  
kvar, att vägra  

checka ut. 
—

I SPANIEN KAN UPP TILL  
TIO MÄKLARE FÖRSÖKA SÄLJA

 SAMMA FASTIGHET.

— 
Plötsligt  

upptäcker  
jag en annan  

mäklare  
som precis  

har avslutat  
affären. 

— 
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Livet i en pinne

Hemma hos. När familjen Bergholtz snabbt behövde en ny bostad hamnade de i Malmös 
högst belägna och dessutom största lägenhet i Turning Torso. Ett svindlande läge ovanför  
staden och molnen med en hisnande utsikt över hela Skåne. 

D et är en nästan overklig käns-
la att bara komma som besö-
kare till en av Malmös högst 
belägna lägenheter. 

– Nej, det svajar inte myck-
et alls här, förvånansvärt lite faktiskt, svarar  
Sofia, på den givna frågan på 51:a våningen 
i Malmös högsta byggnad Turning Torso.

Att Sofia och Magnus Bergholtz med barnen 
Nelly och Melker hamnade just här var lite av 
en slump.

– Vi hade köpt en ny lägenhet och allt var bo-
kat för flytten då vi fick reda på att vi inte fick 
bygglov för de förändringar som behövdes göras 

i den nya lägenheten. Vi fick helt enkelt backa 
köpet och eftersom vår gamla lägenhet var såld 
behövde vi någon annanstans att bo. 

Barnen går i skolan i området så familjen vil-
le gärna hålla sig kvar i närheten, men de hade 
bara tio dagar på sig innan de var tvungna att 
flytta. 

– Det var helt enkelt panik!
Eftersom paret vid ett tidigare tillfälle varit 

och tittat på lägenheter i Turning Torso, chan-
sade de och ringde till hyresförmedlingen och 
förhörde sig om det fanns något ledigt. 

– Vilken tur, en hyresgäst höll precis på att 
flytta ut!

I februari flyttade de in i Torsons största lägen-
het, 190 kvm, på näst översta våningen. 

– När vi tittade på den regnade det och var 
slaskigt men utsikten är ju enorm när man är 
här. Om det så är dimma över hela stan är det 
ändå klart här uppe. När man vaknar så vak-
nar man upp ovanför molnen, precis som när 
man flyger.

En annan egenhet för läget ovan molnen är tyst-
naden.

– Stänger man fönstren hör man inte ens 
stans svaga brus, det är väldigt tyst här, det är 
på något sätt ovanför alla ljud.

”Stänger man 
fönstren hör 
man inte ens 
stans svaga 
brus, det är 
väldigt tyst 
här, det är 
på något sätt 
ovanför alla 
ljud.”
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Livet i en pinne

HEMMA HOS

■ Här bor: Magnus Bergholtz 
41 år, Sofia Bergholtz 45 år, 
Nelly 15 år, Melker 13 år och 
hunden Mindy.
■ Var: Turning Torso, 190,4 m 
högt, byggt 2005. Arkitekt San-
tiago Calatrava
■ Boyta: 190 kvm
■ Hur: Hyreslägenhet 
■ Övrigt: Sofia jobbar som 
överförmyndarhandläggare för 
ensamkommande flyktingbarn. 
Magnus jobbar som designer 
inom it-branschen.

För många Malmöbor är det kanske lite av en 
dröm att bo i Turning Torso. 

– Det känns kul att ha bott här en gång i sitt 
liv. Det är ju den högsta byggnaden i Skandi-
navien och därmed också den allra högsta bo-
staden.

Att bo i Torson har sina fördelar. Det finns en re-
ception som håller koll på alla som går in och ut 
ur byggnaden. Det finns dessutom gym, vinkäl-
lare, spa-avdelning, hotellrum som går att hyra 
för gäster och en festlokal med utsikt över Öre-
sundsbron.

0Fortsättning på nästa sida.

Den stora öppna ytan har gjort att matplatsen bli-
vit en självklar mittpunkt. Matbord från Norrgavel 
och stolarna i ek är Lilla Åland av Carl Malmsten.

Turning Torso är 
Nordens högsta 
byggnad, 190 m  
med 54 våningar.  
Konstruktionen  
vrider sig 90 grader 
på sin väg upp  
mot toppen.

Sofia Bergholtz 
med hunden  

Mindy.

Eftersom lägenhe-
ten inte har raka 
väggar utan for-

men av en solfjäder 
har familjen fått an-

passa inredningen 
därefter. Möbler 

med runda former 
smälter fint in. Den 
röda soffan är mo-

dell 968 av Josef 
Frank för Svenskt 
tenn och skinnfå-
töljerna som fått 

ny klädsel kommer 
från Sofias farmor 

och farfar.

I vardagsrummet 
märks familjens 
förkärlek för fem-
tio- och sextiotals-
möbler. Soffan är 
från Mio och soff-
bordet är ett lop-
pisfynd. Tavlan 
med hästarna är 
målad av Barbro 
Skantze och parets 
bröllopsporträtt 
av Anna Forsman, 
som är en god vän 
till Sofia.

Köket från Kvänum 
ligger lite avsides 

men är ändå en  
del av det stora,  
ljusa och öppna  

allrummet.
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FOTO: PETER ERLANDSSON
hemma 
@sydsvenskan.se

TEXT: SUSANN LARSSON
hemma 
@sydsvenskan.se

– Går man ut med hunden får man en kopp kaf-
fe i receptionen på vägen. Vi har luciatåg och 
olika jularrangemang varje år. Vid nyår får hy-
resgästerna dessutom fira in tolvslaget på den 
översta våningen som är en konferenslokal. 

Hyresvärden målar om mellan varje hyresgäst 
men hann i Bergholtz fall bara måla en vägg där 
det var lite hål, plus att de tog bort en tapet i det 
ena sovrummet. 

– Alla sneda linjer har påverkat möbleringen. 
Vi har inte så raka möbler och då funkar det. 
Vi gillar organiska former. 

Sofia och Magnus tycker om att blanda gam-
malt och nytt och har en förkärlek för design-
klassiker.

– Vi köper emellanåt någon möbel på Lauritz 
eller Bukowskis om det dyker upp något. 

Magnus var nyligen med i tv-programmet 
”Vem bor här?” i SVT och visade då upp deras 
gamla lägenhet. 

– Magnus är designer och väldigt noga, jag 
däremot hade tidigare mycket mer saker med 
torkade blommor och sådant. Nu har vi mixat 
ihop de två olika stilarna.

Lägenheten i Turning Torso är planmässigt 
disponerad som en utslagen solfjäder med hal-
len längst in och alla rummen ut mot fönstren.

En nackdel med en lägenhet utan balkong är 
att det inte går att odla, men det har Magnus 
och Sofia ändå gett sig på. De odlar grönsaker 
i fönsterkarmen och citrusfrukter i stora kru-
kor på golvet.

– Vi odlar bland annat sallad, chili och avoka-
do. Det är en process i tre steg där man flyttar 
plantorna efter hand. Nu har vi mycket basilika, 
i alla fall nog för att kunna göra pesto.

0 Fortsättning från föregående sida ”Alla sneda linjer  
har påverkat  
möbleringen.  
Vi har inte så  
raka möbler  
och då funkar det.  
Vi gillar organiska  
former.”

I köket står någ-
ra burkar från 

1960-talet som 
Sofia hittat på lop-

pis och på sina 
föräldrars vind.

Den beige fåtöl-
jen, Jättepaddan av 
Carl Malmsten, är 
strategiskt place-
rad för att ge utsikt 
utåt men också inåt 
lägenheten.

Magnus och Sofia 
odlar både grön-

saker och kryddor 
i fönsterkarmen 

enligt en trestegs-
metod där man 

flyttar de små 
plantorna från en 

behållare till en 
annan alltefter-

som de växer sig 
större.

Lägenheten har 
ett badrum och 
en toalett med 

dusch. Badrum-
met är försett 

med ett runt li-
tet fönster som 

går att öppna lite 
grand.

Även sovrummet 
har formen av en 
solfjäder. Säng 
och sängbord 
från numera ned-
lagda Stjärnefälts 
Möbler i Tibro och 
sängkläder från 
Lexington.
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HEMMA

Odla inomhus
■ Saknar du sommarens odlarglädje? Det 
går faktiskt alldeles utmärkt att fortsätta 
odla egna tomater, sallad och örter hela 
året – inomhus!

Under de allra mörkaste 
månaderna kan dina hem-
maodlingar behöva lite ex-
tra ljus, det ordnar du en-
kelt med hjälp av växtbe-
lysning. 

Välj en ljuskälla som inte 
avger för mycket värme, 
det är ljuset de spirande 
bladen vill åt. 

Det finns dock värmeäls-
kande växter som basilika 
– den får du att trivas ge-
nom att placera krukan på 

en speciell värme-
matta som 

finns att köpa i handeln. 
Om du har golvvärme stäl-
ler du krukan på golvet, det 
fungerar lika bra. 

Örter, tomater, cirusväx-
ter, avokade, paprika och 
sallad är godsaker du kan 
odla och skörda inomhus 
året runt. 

Plantera fröna i närings-
rik jord, är krukorna små 
tillsätt näring då och då. 
Som kruka kan du använ-
da vad du vill – bara du 

gör hål i botten för 
dränering. För 

att vara säker 
på att dina 

frön gror kan du starta 
din odling i ett miniväxt-
hus för inomhusbruk, det 
finns till och med själv-
vattnande modeller. 

Odla sådant du an-
vänder ofta – så att 

du verkligen får glädje av 
skörden. Sår du om med 
några veckors mellanrum 
har du alltid färska örter 
till exempel. Låter du ör-
terna gå i blom tappar de 
smak och kan bli beska. Så 
skörda, skörda – det du inte 
gör av med direkt kan du 
torka. Eller sätt några kvis-
tar av till exmpel oregano 
i en liten vas och njut av 
blomningen.

STINA LODÉN

Det finns en uppsjö med  
olika sorters chili att bota-
nisera bland för de odlings-
sugna.

 FOTO: BLOMSTERFRÄMJANDET

Citrusträd kan 
trivas och ge 
frukt på en 

solig fönster-
bräda inomhus, 

året runt. 
FOTO: ISTOCK

Hypokondrik är ett alternativt sätt att odla inomhus. Tekniken bygger på att plantorna växer  
i vatten, utan jord.  FOTO: IKEA

Örter .................................................Så om och skörda ofta
Tomater ..................................................... Kräver stor kruka

Avokado ...........................................................Använd kärnan
Citrusfrukter .............................................Vill ha mycket solljus
Paprika, chili ............................................... Kräver mycket jord
Sallad ........................ Välj småbladig som baby leaf och ruccola

GOTT ATT ODLA INNE

Malmö - nu och då - 
genom Malmöporten!
Malmö, tidigare en varvs- och industristad med hamnen som ett viktigt 
nav, är idag en plats präglad av kunskap och innovation. Men stadens 
historia är inte bortglömd; den följer förändringen, får ta plats och 
påverkar det nya Malmö som utvecklats.
I sitt verk ”Malmöporten” har konstnären Johan Falkman tagit fasta på 
de personer som haft betydelse för framväxten av Malmö hamn, där 
idag området Västra hamnen breder ut sig som ett arkitektoniskt lapp-
täcke. Såväl i konstverket som i staden möter det gamla det nya.
Följ med på en vandring där du får möjlighet att titta närmare på 
”Malmöporten”, Anna Töörn, auktoriserad Skåneguide, är vår ciceron 
genom historien. Efter vandringen bjuds vi in till fika på restaurang 
M.E.C.K.

Pris: 195 kr (ord pris 295 kr). Gäller för hushållet.
När: 18 oktober kl 13–ca 15.
Plats: Samling vid Media Evolution, Stora varvsg 6A, Malmö
Bokning: sydsvenskan.se/guidadtur 0455-619 700
Info: Begränsat antal platser, först till kvarn! Turen är ca 
3 km lång. Du måste kunna promenera i normal takt. 
Vandringen genomförs oavsett väder. 

En annan 
adress ett par 

veckor?

Gör det själv. När du vill.
På vår webbsida kund.sydsvenskan.se har vi alltid
öppet. Här kan du enkelt sköta dina prenumerations-
ärenden, till exempel göra en tillfällig adressändring.
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Hemmet enligt feng shui
■ Har du svårt att sova i ditt sovrum? 
Känner du dig stressad i tv-soffan? Det 
kan handla om att elementen är i oba-
lans, eller att du sitter mitt i ett energi-
flöde. Så resonerar inredare som arbetar 
enligt feng shui. Vi reder ut begreppen. 

Feng shui är en gammal 
österländsk tradition som 
vi i Sverige kommit i kon-
takt med främst inom in-
redning. Feng shui bygger 
på läran om de fem grund-
elementen trä, eld, jord, 
metall och vatten. Med-
an de som arbetar mer el-
ler mindre professionellt 
med feng shui hävdar att 
balansen mellan elemen-
ten i hemmet påverkar 
hur vi mår, menar andra 
att feng shui är en pseu-
dovetenskap. Kvarstår gör 
dock feng shuins popula-
ritet inom inredning, och 
många menar att feng shu-
in återspeglar grundläg-
gande metoder som redan 
styr hur inredare och sty-
lister arbetar. Feng shuins 
”verktyg” fungerar därför 
som arbetsmetod, och den 
tusenåriga historien tillta-
lar många. 

Förutom de fem elementen 
talar man inom feng shuin 
om energier och flöden, 
som sammanfattas i ter-
men chi. När man inreder 
gäller det att låta chi flö-

da lagom mycket. Entrén 
till ett rum eller ett hem är 
chis ”källa” – härifrån flö-
dar energin tills den stöter 
på ett hinder som hejdar 
och riktar om den. På så vis 
kan man påverka chi med 
möblering, material, möns-
ter och former. Man brom-
sar chi på vissa ställen, och 
släpper fram chi på andra 
ställen. 

Resultatet blir en inred-
ning som är alldeles la-
gom. Inte övermöblerad 
– vem har inte upplevt ett 
rum översållat med prylar 
och möbler som otrivsamt, 
oavsett om man hört ta-
las om feng shui eller inte 
– och inte för kal. I det se-
nare fallet tillåts chi flö-
da fritt, vilket vi upplever 
som stressande, enligt feng 
shui-konsulterna. 

Hur gör man då, för att inre-
da enligt feng shui? Förutom 
energier handlar det alltså 
om grundelementen och hur 
de representeras i hemmets 
olika möbler och objekt. 

Trä är ett givet material 

som ska finnas med i var-
je rum. 

Eld finner vi i lampor, 
ljus och eldstäder men ock-
så i allt som kommer från 
det som levt: päls, ull, fjäd-
rar och ben. 

För att få in jord i in-
redningen ska man välja 
naturmaterial som kakel, 
klinker, tegel och keramik. 

Vatten representeras av 
färger som blått och vitt, av 
speglar, glas och kristall. 

Även övriga element har 
sina egna färger: träets fär-
ger är gröna och blå – var-
ken för ljusa eller för mör-
ka, eld är alla varma färger 
från orange till vinrött och 
jordfärgerna går i brunt 
och gult. 

Varje element represen-
teras också av former och 
mönster. 

Trä står för pelare, stol-
par och ränder, eld för 
trianglar och pyramider, 
jord för större tomma, 
fyrkantiga ytor som lik-
nar landskap, medan me-
tall syns i cirklar och båg-
former. Oregelbundna och 
organiska former är vatt-
nets.

Så – känns något fel i ditt 
vardagsrum? Se över ele-
menten och energiflödena 
enligt feng shui, och pro-
va dig fram genom att dra 
ifrån och lägga till. 

STINA LODÉN

”Resultatet  
blir en inred-
ning som är  
alldeles lagom. 
Inte över- 
möblerad.”

Ett centralt begrepp inom feng shuin är chi, som står för ener-
gi. Där dörren öppnas flödar chi in. Genom att som här placera 
små sidobord i en öppen korridor bromsas chi och inredningen 
blir mer harmonisk.  FOTO: SHUTTERSTOCK

Elementen balanseras i inredningen enligt feng shui. Här möter vaserna i metall vatten i bordsskivan i glas, i soffan eld i form av kudde med fjädrar och jord i den ockrafärgade kudden. 

Alla gillar inte gardiner, men i sovrummet vill de flesta kun-
na dra för. Enligt feng shuin är det chi – energi – som flödar in 
genom fönstren och för mycket chi kan skapa känslor av oro 
och stress. Därför rekommenderas alltid gardiner i någon 
form, om man inte har en rejäl skog av växter på fönsterbrä-
det. Det räcker med en tunn, vit gardin.  FOTO: SHUTTERSTOCK
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Stjärnklubb

Stjärnkort_HDpass_2016.indd   3

2015-11-20   13:04

Detta och mycket mer 
hittar du på shoppia.se! 

En förmånlig webbutik för dig med Stjärnkort.

Modern fasadskyltar ger ditt hus 
ett exklusivt och modernt intryck!

Stjärnpris

395 - 595kr
(Ord pris 490–740kr)

Beer Collection, ölglas från Orrefors, 
3-pack. Perfekt för den som älskar öl och 
genom glaset vill framhäva doft och smak.

Stjärnpris

299kr
(Ord pris 449kr)

Gjutjärnspanna från Orrefors Jernverk. 
Godset i grytan fördelar värmen jämnt.
Fungerar på alla typer av spisar och hällar.

Stjärnpris

400kr
(Ord pris 599kr)

Brandkit från Nexa. En liten brand-
släckare i 3 olika färger som passar 
att ha i mindre ytor. 

Stjärnpris

350kr
(Ord pris 499kr)

Logga in 

med ditt 

Sydsvenskan-

konto för att få

 bästa pris.

www.shoppia.se

ALLTID FRI FRAKT PÅ SHOPPIA!
DU VET VÄL OM ATT FRAKT INGÅR PÅ ALLA DINA KÖP HOS OSS?

HAR DU ÄNNU INTE SKAPAT KONTO GÖR DU DET ENKELT PÅ 

sydsvenskan.se/skapakonto

Vinjetten  
återkommer  
6 november.

 
Boka din  

annons hos  
Sydsvenskan, 

Annika  
Sahlström,  

tel: 
 070-146 44 24.

HUS & HEMALLT FÖR
SÖNDAGAR I SYDSVENSKANS 

HEMMA-DEL

040-21 40 80 · 042-14 40 80 · fax: 040-21 51 90 · kontakt@rolandsystem.se 
www.rolandsystem.se · Besöksadress: Agnesfrigsvägen 186 · 213 75 Malmö

• ALLTID ”SKRÄDDARSYTT”
• OSLAGBARA PRISER

• MONTERAT OCH KLART
• ÄVEN SNEDTAK

Vi gör det lätt för dig!

OBS! Kostnadsfri måttagning och konsultation

RENOVERINGSARBETE

maintainsyd@live.se
www.maintainsyd.se

Glasbruksgatan 4, Limhamn.
Tel: 040-15 00 31, 0763-75 75 41.

Underhå l l  -  Produk t ion  -  Utb i ldn ing
ISO certifierade: ISO 9001:2008 • ISO 14001:2004

Allt inom:
Badrum • Våtrumsbehörighet Kakel • Klinker 
Murning • Dränering • Målning • Snickerier 
Fasadrenovering • Tillbyggnad • EL och VVS 

Plattsättning • Taktvätt • Impregnering 
Målning av takpannor

Köp årets rosa band Bandet säljs på ICA, Lindex 
och Apotek Hjärtat
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Dekorera med höstlöv
Naturen  
målas nu i 
höstens 
färger. 
Plocka in 
höstlöven, 
släpp loss 
kreativiteten 
och skapa höst-
stämning även  
inomhus. 

Ordning  
och reda  
i barnens rum
■ Barnrummet ska fungera för både lek 
och sömn, dessutom passa barnet från 
år till år. En neutral bas med utbytbara 
detaljer samt smart och rolig förvaring är 
en bra start. 
Även om de flesta väggar 
i hemmet är vita är just 
barnrummet ett av de rum 
där man inte alltid behö-
ver följa inredningsstilen 
i hemmet i övrigt. Ett rum 
som avviker lite förstärker 
också känslan av att det är 
just ett eget rum. En rolig 
färg eller tapet är ett en-
kelt sätt att få barnrummet 
att kännas kul. Fina färger 
inbjuder till lek och en kul 
färgskala och roliga detal-
jer gör att rummet känns 
extra spännande att vistas i. 

Ett barnrum blir lätt rö-
rigt med många olika in-
tryck. Välj även här en en-
hetlig färgskala med två 
till tre färger så blir hel-
hetsintrycket ändå harmo-
niskt. Låt barnet välja sina 
favoritfärger på väggar och 
lösa detaljer men håll möb-
ler som du inte tänkt byta 
ut på några år i en neutral 
färg. 

Satsa på detaljer som är 
lätta att förändra i takt med 
att barnet blir äldre. Väggde-
kaler är ett sätt att få in ro-
liga mönster och kul detal-
jer utan att behöva måla om. 

Ett barnrum ska inte bara 
fungera för lek med kom-
pisarna dagtid utan också 
vara en lugn och skön sov-
plats på kvällen. Leksaker 
och prylar ska snabbt kun-
na plockas bort när det är 
läggdags.

Att leksaker ligger huller om 
buller på golvet är nog nå-
got som alla föräldrar har 
problem med. Gör det enk-
lare att tampas med prylar-
na genom att ha roliga lådor, 
backar och askar som bar-
nen själv kan stoppa leksa-
kerna i. Det gör att det ock-
så går fort att städa och blir 
roligare för barnen att själv 
plocka undan. En enkel sop-
kvast med skyffel är ett lätt 
sätt att få bort de minsta le-
gobitarna från golvet.

För det lilla barnet kan det 
räcka med en byrå för för-
varing av kläder men efter 
några år kanske en riktig 
garderob behövs. 

Många barn tycker om att 
sitta och pyssla och finns 
det plats för en liten pyssel-
hörna i det egna rummet är 
det ett extra plus. Då behövs 
även ett bord, en stol och 
kanske några hyllor och lå-
dor till alla pysselprylarna. 
Sätt gärna upp en tavellist 
eller några klämmor så att 
det går att hänga upp de 
färdiga teckningarna utan 
att göra hål i väggarna.

Bra belysning är viktigt 
även i barnrummet. Kom-
plettera taklampan, med 
en läslampa vid sängen, en 
mindre lampa vid pyssel-
bordet och kanske en sva-
gare nattlampa. 

STINA LODÉN

”Ett barnrum 
ska inte bara 
fungera för lek 
med kompisar-
na dagtid utan 
också vara en 
lugn och skön 
sovplats på 
kvällen.”

Griffelfärg är uppskattad i barnrummet, liksom rolig och kreativ förvaring som inbjuder till lek.

Pimpa avlagda möbler till 
barnens rum med färg och 

nya detaljer som beslag och 
knoppar. En fondvägg med 

avtagbara klistermärken kan 
förändras i takt med att bar-

net blir äldre.

Skapa ett 
eget konst-

verk genom att 
placera ut höstlöv 

och blommer likt en 
mandala som du sedan 

fotograferar.  FOTO: ISTOCK

Använd löv som 
bordsdekoratio-
ner på höstens 
fester. 

FOTO: BLOMSTER- 

FRÄMJANDET/MINNA 

MERCKE SCHMIDT

Klä blomkrukor 
med löv som du 
binder fast med 
ett enkelt snöre. 

FOTO: BLOMSTER- 

FRÄMJANDET/MINNA 

MERCKE SCHMIDT

AV: STINA LODÉN
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Grannens  
visning lockar
■ Går du på visningen 
när grannen säljer sin 
bostad; av nyfikenhet 
eller för att få inred-
ningsinspiration? Då är 
du inte ensam. En un-
dersökning visar att 
många följer sin lokala 
bostadsmarknad på nä-
ra håll.

Det är på bostadsmarkna-
den våra livs största affä-
rer sker. Ett bostadsköp re-
presenterar en förändring 
i livet, och markerar över-
gångar från ett skede till 
ett annat: första flytten he-
mifrån, samboskap, äkten-
skap, familjeliv och seni-
orboende. Att vi följer bo-
stadsmarknaden med in-
tresse även då vi inte står 
inför ett omedelbart bo-
stadsbyte kommer där-

för kanske inte som någon 
överraskning. 

En undersökning genom-
förd av ett mäklarföretag vi-
sade nyligen att drygt hälf-
ten av de tillfrågade följde 
prisutvecklingen i sitt eget 
bostadsområde. Men det 
handlar inte enbart om sur-
fande på bostadssajterna; 
många hade också gått på 
visning hos grannen. Hälf-
ten av de tilfrågade ang-
er att skälet för detta var 
att få en uppfattning kring 
prisläget medan det för 38 
procent helt enkelt var ny-
fikenheten som tog över. 
Var femte var verkligen in-
tresserad av att köpa bosta-
den och 19 procent uppgav 
att de gick på visningen för 
att få inredningsinspira-
tion. Undersökningen är 

genomförd av TNS Sifo på 
uppdrag av Svensk fastig-
hetsförmedling. 

61 procent av de tillfråga-
de* svarade att de följer 
bostadspriserna i sitt eget 
område. Var tionde uppger 
till och med att de noggrant 
bevakar utvecklingen. Det 
visar sig också att intres-
set stiger med åldern. De 
äldsta i undersökningen, 
56 till 79 år, svarar i störst 
utsträckning att de intres-
serar sig för värdet på sina 
bostäder.

STINA LODÉN
*Undersökningen är genomförd 
under mars 2016 i form av en 
webbenkät via undersöknings-
företaget TNS Sifo. 1 069 per-
soner deltog i undersökningen 
som är statistiskt säkerställd 
och riksrepresentativ.

Vad får grannen för huset? Genom att dyka upp redan på visningen håller en del koll på både 
marknaden och grannarnas inredning.  FOTO: SHUTTERSTOCK

Bind en vacker 
krans att hänga på 
dörren eller lägga 
på bordet. 

FOTO: SHUTTERSTOCK

Skär ut 
former ur 
stora löv – 
använd i collage 
eller som bords-

dekorationer. 
FOTO: SHUTTERSTOCK
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MALMÖ 4:A HUSIE/TOFTÄNGEN 1 195 000 KR
ERNST JAKOBSSONS GATA 2C
Visning: Sön 9/10 kl. 13:00-13:30. Öppen visning, välkomna!
malin.strender@MOHV.se, 0766-455 718
Vån: 1 Uteplats: Ja Boarea: 76 kvm Avgift: 6 110 kr/mån inkl värme, VA, kabel-tv, parkering EP:
130,00

I FOKUS PÅ MOHV

LUND 2:A CENTRUM 2 495 000 KR
LILLA ALGATAN 5A
Visning: Sön 9/10 kl. 13:00-13:45, tis 11/10 kl. 17:00-17:30, sön 16/10 kl. 12:00-12:30. Öppen visning,
välkomna!
jacob.edman@MOHV.se, 0766-455714
Vån: 2 Boarea: 63 kvm Avgift: 4 508 kr/mån inkl. Värme, VA och Kabel-TV EP: 194,00

I FOKUS PÅ MOHV

MALMÖ 3:A ERIKSLUST/ SLOTTSSTADEN 1 795 000 KR
KÖPENHAMNSVÄGEN 43 A
Visning: Sön 9/10 kl. 12:00-12:30. Öppen visning, välkomna!
irna.arvill@MOHV.se, 0766-455 707
Vån: 1 Hiss: Ja Balkong: Ja Boarea: 74 kvm Avgift: 4 761 kr/mån inkl värme, VA, kabel-tv, bredband

I FOKUS PÅ MOHV

LUND VILLA MÖLLEVÅNGEN 4 195 000 KR
MÖLLEVÅNGSVÄGEN 77
Visning: Sön 9/10 kl. 11:30-12:30, mån 10/10 kl. 16:45-17:30.. Öppen visning, välkomna!
michael.wisting@MOHV.se, 0766-455701
Boarea: 122 kvm Tomt: 154 kvm / Trädgårdstomt

I FOKUS PÅ MOHV

MOHV.se

I FOKUS PÅMOHV
040-739 00 | 046-13 91 00 | 042-400 90 20

MOHV.se 040-739 00 | 046-13 91 00 | 042-400 90 20

040-739 00
046-13 91 00 eller

042-400 90 20

Karl XI gatan 1 LUND
Kronborgsvägen 5MALMÖ
Drottninggatan 20-22 HELSINGBORG
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Ett tillfälle att förvärva en exklusiv penthouselägenhet i Lomma
Hamn. 3:a i toppskick på bästa penthouseläge med stor
takterrass i fyra väderstreck. Kan enkelt göras om till en 4:a.

3:A LOMMA HAMN

ADRESS HAMNALLÉN 16, VÅN 4/4
BOAREA 95,5 M² / 3 ROK
PRIS 5 450 000 KR AVGIFT 4 404 KR/MÅN
VISAS SÖN 16/10, RING FÖR TID.
MÄKLARE ROBERT LUNDIN TELEFON 0708-575077

 

Mycket välhållen och pedantiskt välskött familjevilla om 153
kvm boyta. Många plusfaktorer, t;ex: 3 toaletter, 3-4 sovrum,
stora förrådsutrymme, stora sällskapsutrymme med täljstens-
kamin, fjärrvärme, inglasat uterum, garage och förråd mm.
Fantastisk uppväxt trädgård i söderläge om hela 1204 kvm.

LOMMA - BÅTGATORNA
ADRESS SKONAREGATAN 19 BOAREA 153 M² / 6 ROK
TOMTAREA 1204 M²  PRIS 3 875 000 KR
VISAS 13/10 SAMT 16/10, RING FÖR TID.
MÄKLARE MICAEL HULT TELEFON 0708-575074
ENERGIKLASS E

 

ADRESS ORMVRÅKSVÄGEN 19 C
BOAREA 97 M² / 4 ROK
PRIS 1 500 000 KR AVGIFT 6 710 KR/MÅN
VISAS 11/10 SAMT 16/10, RING FÖR TID.
MÄKLARE MICAEL HULT TELEFON 0708-575074

Bekvämt boende ett par minuters gångväg från Bjärreds
centrum. En mycket välplanerad 1-plans friliggande brf-villa
med garage och förråd intill. Bostaden har trevlig planlösning
med generösa ljusinsläpp i alla rum. Bra läge på promenad-
avstånd till Bjärreds centrum med butiker och service.

4:A BJÄRRED CENTRALT

 

ADRESS VILDVINSGRÄNDEN 2
BOAREA 126 M² / 5 ROK TOMTAREA 641 M²
PRIS 4 750 000 KR
VISAS 12/10 SAMT 16/10, RING FÖR TID.
MÄKLARE MICAEL HULT TELEFON 0708-575074

På bästa möjliga hörntomtsläge och på största tomten i
området kan vi nu erbjuda detta ljusa och mycket trivsamma
1-plans gavelhus om totalt 5 rum. Mycket fin uppväxt trädgård
om 641 kvm med uteplats/skärmtak i bästa syd/västläge.
Praktiskt och behagligt enplansboende på bra Nilstorpsläge.

LUND NILSTORP

 

ADRESS SANDBY 1031
BOAREA 93 M² / 3 ROK TOMTAREA 2468 M²
PRIS 1 950 000 KR
VISAS TORS 13/10 16:30-17:30, RING FÖR ANMÄLAN.
MÄKLARE ANNA BORGUDD TELEFON 0708-575078

Strax utanför Södra Sandby finns denna äldre fastighet i dag
1-plan med stor oinredd vindsvåning. Huset byggdes
ursprungligen till skolbyggnad, men har nyttjats som
bostadshus. Stor potential - utveckling/ombyggnad!
Vidbyggt garage och förråd. Välkomna på visning!

SÖDRA SANDBY

 

Etta på bästa läge i City på tvärgata till Södra Esplanaden!
Belägen mot lugn innergård och med härlig västerbalkong.
Detta är en oslipad pärla med renoveringsbehov.

1:A LUND CENTRUM

ADRESS TULLGATAN 8 A, VÅN 4/4
BOAREA 52 M² / 1 ROK
PRIS 1 450 000 KR AVGIFT 2 964 KR/MÅN
VISAS TORS 13/10 15:45-16:15 & SÖN 16/10 12:15-12:45
MÄKLARE ANNA PERSSON TELEFON 0708-575073

 

Attraktiv 4:a i Hsb brf Päronet med västerbalkong och garage!
Endast ca 10 minuters promenad från torgen i centrum samt
nära till grönområde och bra pendlingsmöjligheter. Välkomna!

4:A LUND JÄRNÅKRA

ADRESS MELLANVÅNGSVÄGEN 5, VÅN 4/6
BOAREA 110 M² / 4 ROK
PRIS 2 395 000 KR AVGIFT 4 386 KR/MÅN
VISAS TORS 13/10 16:45-17:30, RING FÖR ANMÄLAN.
MÄKLARE ANNA PERSSON TELEFON 0708-575073

 

Unik etagélägenhet med sällskapsytor på entréplan och stor
balkong i västerläge samt en extra uteplats vid entrén.
Garageplats medföljer bostaden. Välkomna på visning!

4:A LUND VÄRPINGE

ADRESS ERNST WIGFORSS GATA 118, VÅN 2/3
BOAREA 110 M² / 4 ROK
PRIS 1 795 000 KR AVGIFT 6 916 KR/MÅN
VISAS TORS 13/10 18:00-18:30, RING FÖR ANMÄLAN.
MÄKLARE ANNA PERSSON TELEFON 0708-575073

 

 

 

lansfast.se/lund | 046-433 98 70 | lund.bobutik@lansforsakringar.se
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Fler objekt, mer information, bilder och planritningar finns på vår hemsida. Hallonqvist fastighetsbyrå AB,   T 040 13 83 23,   www.hallonqvist.se

 ERIKSLUST / SLOTTSSTADEN – 114 m2           

 DJUPADAL / LIMHAMN – 130 + 98 m2  

 RIBERSBORG / SLOTTSSTADEN – 63 m2                              

Fyra på gavel med öppen och fri utsikt över Öresund!
På första parkett, med hiss från markplan, möter vi denna magnifika våning med öppen planlös-
ning mellan kök, matplats och vardagsrum, varifrån man når vinterträdgården som vetter mot 
väster. Lägenheten har tre sovrum, två badrum samt en balkong i österläge. Som en levande 
tavla möter man dagligen ett skiftande motiv, i tre väderstreck, över Öresund. Måste upplevas. 
Pris 2 995 000 kr Avgift 5 762 kr                          Visning på tisdag - ring för bokning 070-401 31 80.

Vacker funkisvilla, med vidbyggt garage, på friköpt tomt om 859 kvm i Djupadal!
På bästa läge i populära och barnvänliga Djupadal möter vi en gedigen byggmästarvilla från 60-talet med tidstypiska attribut såsom blyinfattade fönster, fönsterkarmar i sten, trägolv och utvändigt 
av vackert rött tegel samt koppardetaljer.  I 1 1/2 plan fördelar sig generösa sällskapsytor, badrum, gwc, kök med matplats och tre sovrum samt en inredd källare med generöst allrum, kontor och gwc 
samt tvättstuga. Den väl tilltagna tomten är friköpt och erbjuder en uppvuxen och prunkande trädgård med bl.a. björnbär, kiwi, fikon och äpple. Här finns möjlighet att skapa flera uteplatser.

Pris 5 750 000 kr                                                                                                        Visning idag - ring för bokning 070-401 31 80.

 LIMHAMN / ÖN – 106 m2        GARAGEPLATS 

   B
udgivning pågår!

   B
udgivning pågår!

I stabila HSB Brf. Vadsbo möter vi denna totalrenoverade trea!
Vi möter en ombyggd och totalrenoverad trea, en hörnlägenhet på andra våningen. Här finns 
balkong i söder, totalrenoverat kök och badrum samt fina trägolv och vita släta väggar. Denna 
lägenhet, som från början var en traditionell trea, har byggts om och erbjuder idag ett stort kök 
med goda arbetsytor som ligger öppet mot det generösa matrummet. Låg avgift och hiss.
Pris 1 995 000 kr Avgift 3 080 kr                                                         Ring för bokning 070-401 31 80.

   B
udgivning pågår!

Totalrenoverad gavellägenhet på fjärde våningen!
I välskötta Brf. Pukan finner vi på fjärde våningen, denna renoverade och stilrena gavellägenhet 
med högklassigt kök från SieMatic, ombyggt och totalrenoverat badrum samt stora sociala ytor.  
Lägenheten erbjuder tre sovrum och ett stort kök som ligger i öppen planlösning med matrum 
och vardagsrum, varifrån man har utgång till balkongen som vetter mot söder. 
Pris 3 250 000 kr Avgift 5 083 kr                                                         Ring för bokning 070-401 31 80.
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MALMÖ HÖLLVIKEN SVEDALA 040-98 11 77   LUND 046-12 11 77   HELSINGBORG 042-400 89 80  vaningen.se

3:a Drottningtorget  Renoverat 
Österportsgatan 3a  Boarea 81 m²  Vån 3/5
Pris 2 595 000 kr  Avgift 4 650 kr/mån  EP 158
Visas sön 9/10 15:00-15:30 & tis 11/10 18:00-18:30
Mäklare Johan Dahlgren 0704-22 90 41

3:a Södertorp Inglasad balkong
IngenJÖrsgatan 4  Boarea 88 m²  Vån 1/6
Pris 2 195 000 kr  Avgift 4 267 kr/mån  EP 123
Visas sön 9/10 13:00-13:30
Mäklare angela Kingberg 0734-40 21 78

3:a Dockan  Generösa kvadrat, dubbla balkonger och tre väderstreck!
Isbergs gata 16  Boarea 104 m²  Vån 2/7
Pris 3 795 000 kr  Avgift 4 766 kr/mån  EP 90
Visas sön 9/10 15:00-15:30
Mäklare Michaela thulin 0760-51 73 77

Ett fullkomligt ljuvligt boende med generösa kvadratmeter med fokus på de sociala ytorna och dess-
utom dubbla balkongmiljöer! Vackert ljusflöde från stora fönsterpartier, badrum plus gwc samt ett 
underbart sällskapskök. Allt på kanonläge i stabila Brf Dockterrassen.

4:a Ribersborg  Vacker våning med uteplats, öppen spis och högt i tak!
LIMhaMnsvägen 6C  Boarea 79,5 m²  Vån 1/9
Pris 2 995 000 kr  Avgift 2 759 kr/mån  EP 158
Visas sön 9/10 12:00-12:30
Mäklare Leila Manouchehrian nilsson 0705-67 48 77

Välkommen till denna unika pärla på Limhamnsvägen. Fyrarummare med balkong på våning ett. 
Fiskbensparkett, fungerande öppen spis, klassiska materialval och öppen planlösning på Ribersborg.

3:a Västra Hamnen  Ljust och trivsamt med optimal planlösning och två balkonger!
anKargatan 15  Boarea 56 m²  Vån 3/5
Pris 2 295 000 kr  Avgift 3 536 kr/mån  EK g
Visas sön 9/10 & tis 11/10. ring för bokning
Mäklare nina berglund 0723-73 42 35

I lugna Västra Hamnenkvarter där vattnet aldrig är långt borta! Här erbjuds nu en väldisponerad 
våning med balkong mot Turning Torso och loftgångsbalkong med blicken mot lummiga innergår-
dar och kanal. Helkaklad badmiljö med tvättpelare, klassiskt kök i vitt som möter sällskapsrum.

3:a Möllevången  Sekelskifte
MÖLLevångsgatan 39  Boarea 83 m²  Vån 2/5
Pris 2 395 000 kr  Avgift 4 801 kr/mån  
ring 0708-42 42 74 för visning
Mäklare Maja ristic Johnsson 0708-42 42 74
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MALMÖ HÖLLVIKEN SVEDALA 040-98 11 77   LUND 046-12 11 77   HELSINGBORG 042-400 89 80  vaningen.se

Michaela Thulin

Michaela har framgångsrikt arbetat 
som fastighetsmäklare sedan 2007 
och har lika stor kärlek för sitt 
arbete idag som den dagen hon 
började. Stor erfarenhet och 
kompetens kännetecknar henne och 
många återkommande kunder ger 
henne sitt bästa och högsta betyg 
vilket bland annat resulterat i titeln 
”Årets Mäklare”. Som kontorschef 
på vårt citykontor har hon ständigt 
ett driv i affärerna och sitt ledar-
skap med tillgänglighet, omtanke, 
målmedvetenhet och service som 
grundstenar.

0760-51 73 77
michaela@vaningen.se

Veckans mäklare
2:a arlöv  Modern, i bästa skick
TågvirkesgaTan 6  Boarea 62,5 m²  Vån 1/5
Pris 1 195 000 kr  avgift 3 782 kr/mån  eP 110
Visas sön 9/10. ring 0733-90 49 89 för bokning
Mäklare aase rensell Thalin 0733-90 49 89

2,5:a Värnhem  Gavelvåning 
HösTgaTan 35a  Boarea 78 m²  Vån 3/4
Pris 1 395 000 kr  avgift 5 337 kr/mån  eP 186
Visas sön 9/10 14:00-14:30 & tis 11/10 17:00-17:30
Mäklare Johan Dahlgren 0704-22 90 41

1:a Ribersborg  Havsnära läge
nicoloviusgaTan 5B  Boarea 32 m²  Vån 1/9
Pris 1 095 000 kr  avgift 2 252 kr/mån  eP 129
Visas sön 9/10 12:00-12:30 & mån 10/10 17:00-17:30
Mäklare Johan Dahlgren 0704-22 90 41

2:a lugnet  Västerbalkong
BolagsgaTan 2  Boarea 62,5 m²  Vån 4/6
Pris 1 295 000 kr  avgift 4 921 kr/mån  eP 82
Visas sön 9/10 13:00-13:30 & mån 10/10 18:00-18:30
Mäklare Johan Dahlgren 0704-22 90 41

Visste du att...  
 homestyling ingår?
 Om du vill.

håkantorp  Representativt och pampigt strax utanför Löddeköpinge, måste ses!
lanDskronavägen 285  Boarea 375 + 55 m²  Rum 8
Pris 6 725 000 kr  Tomtarea 1 062 m²  eK c
Visas sön 9/10. ring 0739-09 07 76 för bokning
Mäklare åsa carlsson 0739-09 07 76

På landet med milsvidd utsikt, strax utanför Löddeköpinge, ligger denna representativa pampiga 
villa. Med genuina, genomtänkta materialval och osedvanligt stora ytor skapas en känsla av lyx och 
rymd. Nära till det mesta, golf, gym, ridsportanläggningar, rekreation, hav, shopping, skolor m.m.

NIVÅNIVÅ
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PETER LANDGREN CHRISTINA KULLENBERG JONAS STÅLGARD JOSEFIN DANKULL MAX NILSSON

LUDVIG ANDERSSON SOFIA NEBRELIUS MATTIAS HÄGG CATRIN KOLSRUD THERESE LAGERFELT

REBECKA SANDBERG

MARCUS JÖNSSON

SOPHIE WENNERBERG

SANJA DJORDJEVIC 

INES LANDGREN ANNICA LINDSTRÖM

NICOLIN JERHAMMAR

ILIR SYLEJMANI

SARA LAWETT

ALEXANDRA MÖLLER ALMA LINDVALL EMELIE LÖVGREN VEENA ANDERSSON

ANDRÉ CARLSSON SANDRA NORDSTRÖM CARL-JOHAN PEHRSSON CLAES AURELL

WIVEKA SAMUELSSON

IDA WIBERG
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CHRISTIN KOEBE

KEVIN KARLSSON LOUISE NILSSON KAROLINE RYNÉ OSKAR LEGHAMMAR LINA KILCEVSKIS

HAMPUS KJELLBERG JENNY PALLER

LENA SANDMARK

FREDRIK PALMÉR NICKLAS BJÖRKLUND

LINDA ALFELT HALLGREN EVA HAGENBORN JOHAN LIHUVUD

OLA MARKLUND

LARS-EVE JÖNSSON MARCUS PERSSON EMELIE NILSSON MADELEINE LARSSON MALIN STRID

JIMMY KARLSSON IRJA FORSBERG HOLST MARTIN KRANTZ PATRIK SJÖDINSARA HERTZMAN 
PERSSON

PETER JÄRVELIDANNAH ODEHAMMAR

MONICA PERSSON

VIOLA TENGGREN

Fler mäklare betyder mer tid för dig.
landgren.com
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En bra bostadsaffär är beroende av att saker får ta sin tid. 
Det är därför vi på Landgren ser till att våra mäklare har 
just detta. Tid. 

Det betyder mer tid att lyssna och ge råd. Mer tid för juridiska 
förberedelser, proffsiga förhandlingar och visningar av topp-
klass. Mer tid att skräddarsy marknads föringsinsatser som 
passar just din bostad. Vi tar inga genvägar och tvekar inte 
att lägga ner själ och hjärta för att du ska bli vår nästa 
Landgren-ambassadör.   

Vi är många som vill ditt bästa. 

Kort sagt, vi har mer tid för dig. 

Fler mäklare betyder 
mer tid för dig.

Just nu har Landgren 267 bostäder till salu på 12 kontor i sydvästra Skåne. 
Kom gärna in på något av våra kontor, eller titta in på vår hemsida.  

Malmö City  •  Malmö Väster  •  Malmö Söder  •  Malmö Öster  •  Lund 
Lomma  •  Bara  •  Kävlinge  •  Eslöv  •  Landskrona  •  Höllviken  •  Trelleborg

landgren.com
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LUND 2:A VÄSTER 1 545 000 KR
TRASTVÄGEN 8
Visning: Sön 9/10 kl. 13:00-13:30, mån 10/10 kl. 18:00-18:30. Öppen visning, välkomna!
michael.wisting@MOHV.se, 0766-455701
Vån: 5 Hiss: Ja Boarea: 56 kvm Avgift: 3 583 kr/mån Inkl värme, vatten, kabel-TV & bredband EP:
185,00

LUND VILLA MÖLLEVÅNGEN 4 195 000 KR
MÖLLEVÅNGSVÄGEN 77
Visning: Sön 9/10 kl. 11:30-12:30, mån 10/10 kl. 16:45-17:30. Öppen visning, välkomna!
michael.wisting@MOHV.se, 0766-455701
Boarea: 122 kvm Tomt: 154 kvm / Trädgårdstomt

MALMÖ 2:A SLOTTSSTADEN 1 795 000 KR
BERIDAREGATAN 20B
Visning: Sön 9/10 kl. 14:00-14:45, mån 10/10 kl. 17:30-18:15. Öppen visning, välkomna!
sanna.svensson@MOHV.se, 0766-455 719
Vån: 3 Boarea: 58 kvm Avgift: 3 749 kr/mån inkl värme, VA, kabel-tv och bredband EP: 194,00

LUND 1,5:A VÄSTER 1 745 000 KR
BOKBINDAREGATAN 6B
Visning: Sön 9/10 kl. 13:00-13:45, tis 11/10 kl. 17:00-17:30. Öppen visning, välkomna!
ulf.block@MOHV.se, 0733-25 63 00
Vån: 3 Balkong: Ja Boarea: 41,9 kvm Avgift: 2 682 kr/mån inkl. värme och VA. El tillkommer. EP:
126,00

MALMÖ 3:A BORGMÄSTAREGÅRDEN 1 645 000 KR
ALBINSROGATAN 1C
Visning: Sön 9/10 kl. 14:00-14:30. Öppen visning, välkomna!
sofia.lundh@MOHV.se, 0708-83 11 10
Vån: 9 Hiss: Ja Balkong: Ja Boarea: 86 kvm Avgift: 5 520 kr/mån inkl värme, VA, kabel-tv EP: 142,00

MALMÖ FRITIDSHUS: ALMÅSA C-OMRÅDET 350 000 KR
COSMEAGATAN 34 LOTT 303
Visning: Sön 9/10 Ring eller maila för tidsbokning!
josefin.bevacqua@MOHV.se, 0766-455713
Boarea: 45 kvm Tomt: 345 kvm / Arrende

MALMÖ 1:A DROTTNINGTORGET 995 000 KR
ÖSTERPORTSGATAN 5C
Visning: Sön 9/10 kl. 14:00-14:30, mån 10/10 kl. 17:00-17:30. Föranmälan krävs, ring eller maila!
yessica.thornsater@MOHV.se, 0766-455 717
Vån: 1,5 Boarea: 44 kvm Avgift: 2 837 kr/mån inkl värme, VA, kabel-tv EP: 134,00

MALMÖ 2,5:A TRIANGELN 1 395 000 KR
NORRA SKOLGATAN 13
Visning: Sön 9/10 kl. 13:00-13:30. Öppen visning, välkomna!
irna.arvill@MOHV.se, 0766-455 707
Vån: 4 Balkong: Ja Boarea: 59 kvm Avgift: 4 380 kr/mån inkl värme, VA EP: 155,00 EK: -

LUND 2:A SOFIAPARKEN 1 595 000 KR
SOFIAPARKEN 5E
Visning: Sön 9/10 kl. 12:00-12:30, mån 10/10 kl. 17:00-17:30, sön 16/10 kl. 13:00-13:30. Öppen
visning, välkomna!
jacob.edman@MOHV.se, 0766-455714
Vån: 1 Balkong: Ja Boarea: 60 kvm Avgift: 2 967 kr/mån inkl. värme, VA och kabel-tv EP: 114,00

040-739 00
046-13 91 00
042-400 90 20

MOHV.se 040-739 00 | 046-13 91 00 | 042-400 90 20

040-739 00 | 046-13 91 00 | 042-400 90 20MOHV.se
MOHV
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Pris: 5 995 000 kr   Antal rum: 6   Boarea: 175 kvm
Tomt: 777 kvm   Adress: Nummersjuvägen 24

Visning: 9/10, ring för bokning   Mäklare: Andreas 070-830 13 05
EP Beställd

MALMÖ, KVARNBY / HUSIE
FUNKISHUS - MYCKET FINT SKICK - FEM SOVRUM

Pris: 6 975 000 kr   Antal rum: 7   Boarea: 202 kvm   Tomt: 989 kvm   Adress: Sånekullavägen 53
Visning: 9/10, ring för bokning   Mäklare: Andreas Bülow 070-830 13 05

MALMÖ, BELLEVUE SJÖSIDA

UTMÄRKT LÄGE - FINT SKICK - 1-PLANSHUS
Pris: 3 395 000 kr   Antal rum: 6   Boarea: 142 kvm   Tomt: 700 kvm   Adress: Långhällagatan 93

Visning: 9/10 kl 14.30-16.00   Mäklare: Christoffer Carlström 070-876 01 80
EP 109

MALMÖ, RISEBERGA / HUSIE
Pris: 1 795 000 kr   Antal rum: 4   Boarea: 116 kvm

Tomt: 148 kvm   Adress: Linåkersvägen 12
Visn: 9/10, 12/10, ring för bokning   Mäklare: Fredrik 070-353 90 96

EP 81

OXIE

Malmö Tessins väg 9, 040-300 305, 040-302 700  |  Malmö Föreningsgatan 77, 040-28 56 60  |  Lund St Södergatan 61, 046-39 60 60 
 Löddeköpinge Barsebäcksvägen 60, 046-71 20 71 |  Svedala Nygatan 7, 040-40 56 00  |  Genarp 040-20 82 92  |  www.bulowlind.se

26 ÅR 
I BRANSCHEN BARA DEN BÄSTA

 
Kontakta Bülow & Lind när du ska sälja din bostad

ÄR BRA NOG!
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Välkommen till oss på Bülow & Lind

Malmö Tessins väg 9, 040-300 305, 040-302 700  |  Malmö Föreningsgatan 77, 040-28 56 60  |  Lund St Södergatan 61, 046-39 60 60 
 Löddeköpinge Barsebäcksvägen 60, 046-71 20 71 |  Svedala Nygatan 7, 040-40 56 00  |  Genarp 040-20 82 92  |  www.bulowlind.se

4-5 SOVRUM - SOLSÄKER TOMT - MÅNGA MÖJLIGHETER
Pris: 6 595 000 kr   Antal rum: 6   Boarea: 150 kvm   Tomt: 931 kvm   Adress: Katedervägen 1

Visning: 9/10, ring för bokning   Mäklare: Magnus Lind 070-626 73 13
EP 133

LUND, MÅRTENS FÄLAD

FUNKISPÄRLA - SÖDERBALKONG - TOPPSKICK
Pris: 2 095 000 kr   Avgift: 4 641 kr   Antal rum: 3   Boarea: 76 kvm   Adress: Beridaregatan 20B

Visning: 9/10 kl 12.30-13.45   Mäklare: Christoffer Carlström 070-876 01 80
EP 194

MALMÖ, SLOTTSSTADEN / RÖNNEHOLM

RENOVERAD 2016 - MYCKET FIN - STORT KÖK
Pris: 795 000 kr   Avgift: 3 607 kr   Antal rum: 2   Boarea: 60 kvm   Adress: Östra Farmvägen 46a

Visning: 9/10, ring för bokning   Mäklare: Andreas Bülow 070-830 13 05
EP 157

MALMÖ, SORGENFRI / NOBEL

LANTLIGT - BRA SKICK - STOR TOMT
Pris: 2 195 000 kr   Antal rum: 6   Boarea: 97 kvm   Tomt: 860 kvm   Adress: Sunnanåvägen 175

Visning: 9/10 kl 11.00-11.45   Mäklare: Christoffer Carlström 070-876 01 80
EP Beställd

BURLÖV, SUNNANÅ
NYBYGGT - TOPPSKICK - TREVLIGT OMRÅDE

Pris: 5 895 000 kr   Antal rum: 7   Boarea: 156 kvm   Tomt: 722 kvm   Adress: Guldåkersvägen 2
Visning: 9/10, ring för bokning   Mäklare: Magnus Lind 070-626 73 13

EP Beställd

LUND, SÖDRA RÅBYLUND

20 KVM INGLASAD BALKONG - 2 BADRUM - MÖJLIGHET TILL 3 SOVRUM
Pris: 2 895 000 kr   Avgift: 7 574 kr   Antal rum: 3   Boarea: 108 kvm   Adress: Mellanvångsvägen 49

Öppen visn: 16/10 kl 12.00-12.45   Mäklare: Magnus Lind 070-626 73 13
EP 139

LUND, JÄRNÅKRA
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öresundsregionen | 040-608 30 00 | bjurfors.se

öresundsregionen

besiktigad: Huset är besiktigat, och säljaren tecknar dessutom en säljarförsäkring mot dolda fel. Energiprestanda (ep): Mätt i enheten kWh/kvm och år.
energiklass (ek): Energideklarationer gjorda fr o m 1 januari 2014 redovisas som energiklass på en skala från A-G.

Gedigen villa från 1920-talet

Utgångspris: 2.995.000 kr  antal rum: 6  EK: D
adress: Dukatgatan 36  boarea: 146 + 29 kvm
Bokad visning: 9/10 kl. 15.00-16.00
Malmö Öster: Lidija Jakob, tel: 040-608 30 76

Villa MALMÖ - HÖJA

Villa KLÅGERUP
Utgångspris: 7.995.000 kr  antal rum: 13
adress: Hybyvägen 19  boarea: 322 + 51 kvm
visning: Ring mäklaren för visning/information.
Malmö City: Dajana Kalman, tel: 040-608 30 34

Praktfull villa

1930-talsvilla i centrum
Villa LUND - VÄSTER

Utgångspris: 4.600.000 kr  antal rum: 7  EP: Saknas
adress: Slöjdgatan 3  boarea: 178 + 150 kvm
Bokad visning: 9/10 kl. 12.30-13.15, 10/10 kl. 16.45-17.15
Lund Centrum: Daniel Frostmo, tel: 046-273 26 47

| Kedjehus LOMMA - NORRA VINSTORPTilltalande kedjehus på hörntomt
Utgångspris: 3.400.000 kr  antal rum: 5  EK: C Adress: Hammeltygsgången 7  boarea: 130 +  16 kvm
Visning: 9/10 kl. 12.00-12.45, 10/10 kl. 17.30-18.00  Lomma: Magnus Nilsson, tel: 040-615 19 32

|
Utgångspris: 3.995.000 kr  antal rum: 5 EP: 81 kWh/m2 år Adress: Räng Sandsvägen 11B  boarea: 130 +  15 kvm
Bokad visning: 9/10 kl. 12.00-12.45, 11/10 kl. 17.00-17.30  Höllviken: Katarina Lindvall, tel: 040-608 30 94

Parhus HÖLLVIKENMed insynsskyddad  tomt i söder
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öresundsregionen | 040-608 30 00 | bjurfors.se

öresundsregionen

besiktigad: Huset är besiktigat, och säljaren tecknar dessutom en säljarförsäkring mot dolda fel. Energiprestanda (ep): Mätt i enheten kWh/kvm och år.
energiklass (ek): Energideklarationer gjorda fr o m 1 januari 2014 redovisas som energiklass på en skala från A-G.

Utgångspris: 7.195.000 kr  antal rum: 7  EP: Saknas
adress: Borgåslingan 48  boarea: 185 + 35 kvm
Bokad visning: 9/10 kl. 15.00-15.45, 11/10 kl. 17.00-17.30
Lund Centrum: Markus Hedhill, tel: 046-273 26 44

Villa LUND - ÖSTRA TORN

Unikt stenhus som andas kvalitet

|  Radhus SKANÖRSmakfullt radhus på hörna
Utgångspris: 3.595.000 kr  antal rum: 7  EK: F Adress: Åldermannens gata 64  boarea: 146 kvm
Bokad visning: 9/10 kl. 14.00-15.20  Höllviken: Daniel Jönsson, tel: 040-608 30 96

| Villa HÖÖR - SÄTOFTADrömmen på Guldkusten
Utgångspris: 6.495.000 kr  antal rum: 6  EP: Saknas adress: Lars Ols väg 7  boarea: 222 + 111 kvm
Bokad visning:  9/10 kl. 11.30-12.30  Lund Centrum: Lidija Jakob, tel: 040-608 30 76

1-planshus på bästa läge
Kedjehus BJÄRRED - CENTRALT

Utgångspris: 3.695.000 kr  antal rum: 5  EK: E
Adress: Nordmannavägen 16  boarea: 133 +  12 kvm
Bokad visning: 9/10 kl. 13.00-13.45, 11/10 kl. 18.00-18.30
Lund Centrum: Simon Wall Sanktnovius, tel: 046-273 26 52

Utgångspris: 2.595.000 kr  antal rum: 4  EP: Saknas
adress: Siporexgatan 18  boarea: 137 + 21 kvm
Bokad visning: 9/10 kl. 14.00-14.45, 10/10 kl. 18.00-18.30
Lund Centrum: Daniel Frostmo, tel: 046-273 26 47

Totalrenoverad och välplanerad
Villa DALBY

Villa HÖÖR - VETERINÄRSOMRÅDET
Utgångspris: 1.795.000 kr  antal rum: 3  EP: Saknas
adress: Björkgatan 25  boarea: 100 kvm
Bokad visning: 9/10 kl. 12.00-12.30, 10/10 kl. 17.00-17.30
Lund Centrum: Erik Timner, tel: 046-273 26 61

Nyrenoverad 1-plansvilla



    D24 Söndag 9 oktober 2016

SDS 161009 E4 D24

öresundsregionen | 040-608 30 00 | bjurfors.se

öresundsregionen

besiktigad: Huset är besiktigat, och säljaren tecknar dessutom en säljarförsäkring mot dolda fel. Energiprestanda (ep): Mätt i enheten kWh/kvm och år.
energiklass (ek): Energideklarationer gjorda fr o m 1 januari 2014 redovisas som energiklass på en skala från A-G.

| 3:a MALMÖ - VÄSTRA HAMNENTerrass med fri havsutsikt
Utgångspris: 2.995.000 kr  Avgift: 3.865 kr  EP: 118 Adress: Scaniaplatsen 7C  boarea: 69 kvm
Öppen visning: 9/10 kl. 14.00-14.30, 10/10 kl. 18.00-18.30  Malmö City: Marielle Jungerup, tel: 040-608 30 40

|
Utgångspris: 950.000 kr  Avgift: 3.742 kr  EP: 143 Adress: Sallerupsvägen 30  boarea: 57,5 kvm
Öppen visning: 9/10 kl. 15.40-16.10, 11/10 kl. 13.30-14.00  Malmö City: Robert Hjalmarsson, tel: 040-608 30 31

2:a MALMÖ - ELLSTORPGavelbostad högt upp

| 4:a MALMÖ - LUGNETBekvämt på cityläge
Utgångspris: 2.100.000 kr  Avgift: 5.893 kr  EP: 146 Adress: Lugna gatan 50  boarea: 98 kvm, våning 1 av 7
Bokad visning: 9/10 kl. 12.00-13.00, 11/10 kl. 17.30-18.00  Malmö Väster: Dan Andersson, tel: 040-608 30 24

| 1,5:a MALMÖ - GAMLA VÄSTER
Utgångspris: 2.195.000 kr  Avgift: 2.262 kr  EP: Saknas Adress: Gibraltargatan 1B  boarea: 46,5 kvm
Öppen visning: 9/10 kl. 15.00-15.30, 10/10 kl. 17.00-17.30  Malmö City: Marielle Jungerup, tel: 040-608 30 40

Nyproducerad citydröm

Fin marklägenhet med uteplats
4:a MALMÖ - KLAGSHAMN

Utgångspris: 1.995.000 kr  Avgift: 6.987 kr  EP: 136
Adress: Badvägen 14  boarea: 113 kvm
Bokad visning: 10/10 kl. 17.30-18 15
Trelleborg: Lena Wiklund, tel: 0410-72 46 03

Öppen planlösning och balkong

Utgångspris: 3.050.000 kr  Avgift: 6.411 kr  EP: 108
Adress: Södra vägen 9G  boarea: 110 kvm
Öppen visning: 9/10 kl. 13.00-13.30
Lund Centrum: Kristoffer Karlsson, tel: 046-273 26 49

4:a LUND - CENTRUM Utgångspris: 2.795.000 kr  Avgift: 4.147 kr  EP: 212
Adress: Bokhållaregatan 35 C  boarea: 66 kvm
Bokad visning: 9/10 kl. 17.00-17.45
Malmö Öster: Lidija Jakob, tel: 040-608 30 76

2:a MALMÖ - S:T KNUT

Presentabel etagevåning
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öresundsregionen | 040-608 30 00 | bjurfors.se

öresundsregionen

besiktigad: Huset är besiktigat, och säljaren tecknar dessutom en säljarförsäkring mot dolda fel. Energiprestanda (ep): Mätt i enheten kWh/kvm och år.
energiklass (ek): Energideklarationer gjorda fr o m 1 januari 2014 redovisas som energiklass på en skala från A-G.

|
Utgångspris: 2.295.000 kr  Avgift: 2.288 kr  EP: 122 Adress: Kung Oskars väg 3  boarea: 69 kvm
Öppen visning: 9/10 kl. 14.00-14.30, 10/10 kl. 17.00-17.30  Lund Centrum: Linda Corneliusson, tel: 046-273 26 58

2:a LUND - CENTRUMPå fjärde våningen med hiss på Kungagatorna

|
Utgångspris: 1.895.000 kr  Avgift: 4.043 kr  EP: 153 Adress: Trastvägen 9  boarea: 79 kvm
Öppen visning: 9/10 kl. 12.00-12.30, 10/10 kl. 17.00-17.30  Lund Centrum: Hanna Nilsson, tel: 046-273 26 51

På fjärde våningen med hiss och söderbalkong 4:a LUND - VÄSTER

Utgångspris: 975.000 kr  Avgift: 2.120 kr  EP: 149
Adress: Västra Bernadottesgatan 23B  boarea: 39 kvm
Bokad visning: 9/10 kl. 12.00-12.30, 10/10 kl. 17.00-17.30
Limhamn: Anna Helsing, tel: 040-608 30 86

1:a LIMHAMN

Attraktivt läge nära havet
Vackert med tidstypiska detaljer
3:a LUND - CENTRUM
Utgångspris: 2.795.000 kr  Avgift: 4.605 kr  EP: 150
Adress: Magnus Stenbocksgatan 4  boarea: 90 kvm
bokad visning: 9/10 kl. 11.30-12.15, 10/10 kl. 17.00-17.30
Lund Centrum: Jennie Kristensson, tel: 046-273 26 43

Marklägenhet med två badrum

Utgångspris: 2.095.000 kr  Avgift: 4.860 kr  EP: 158
Adress: Fagottgränden 7A  boarea: 102,5 kvm
Öppen visning: 9/10 kl. 11.00-11.30
Lund Centrum: Kristoffer Karlsson, tel: 046-273 26 49

4,5:a LUND - ÖSTRA TORN

Utgångspris: 1.595.000 kr  Avgift: 3.660 kr  EP: 148
Adress: Rådmansgatan 23C  boarea: 58 kvm
Öppen visning: 9/10 kl. 13.00-13.30, 10/10 kl. 17.30-18.00
Malmö City: Jannike Ebbing, tel: 040-608 30 05

2:a MALMÖ - TRIANGELN

Citynära med balkong i söder

Utgångspris: 1.695.000 kr  Avgift: 3.190 kr  EP: 119
Adress: Van Dürens väg 22  boarea: 64 kvm
Öppen visning: 9/10 kl. 13.00-13.30, 10/10 kl. 18.00-18.30
Lund Centrum: Hanna Nilsson, tel: 046-273 26 51

Totalrenoverad med hiss
2:a LUND - VÄSTER
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PRIS 1 695 000 kr/bud. AVGIFT 4 085 kr/mån. EP 110 kWh/m²/år. VISAS Sö 9/10 14.00-14.30. Ti 11/10 16.00-16.30.
Ring för tidsbokning. Linnégatan 29. MÄKLARE Karin Liss 0768-84 01 20.

MALMÖ - LIMHAMN 3 rok, 75,5 kvm

Toppskick Renoverad 2014 Centrala Linnégatan
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PRIS 2 995 000 kr/bud. AVGIFT 6 144 kr/månad. EP 150 kWh/m²/år. VISAS Sö 9/10 13.00-14.00. Ring för tidsbokning.
Roslins väg 8. MÄKLARE Fredrik Berglund 0768-84 01 04.

MALMÖ - RIBERSBORG 3 rok, 100 kvm

Härligt ljusinsläpp Vackra perspektivfönster Trevliga detaljer
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PRIS 1 650 000 kr/bud. AVGIFT 3 382 kr/månad. VISAS Sö 9/10 12.00-12.45. Må 10/10 17.30-18.00.
Ring för tidsbokning. Edward Lindahlsgatan 18B. MÄKLARE Daniel Karlsson 0768-84 01 23.

MALMÖ - FÅGELBACKEN 2 rok, 67 kvm

Genomgående planlösning Stilsäkert Högst upp i huset
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PRIS 1 695 000 kr/bud. AVGIFT 3 623 kr/månad. EP 149 kWh/m²/år. VISAS Sö 9/10 13.15-14.00. Ti 11/10
17.30-18.00. Ring för tidsbokning. Krutmeijersgatan 12A. MÄKLARE Daniel Karlsson 0768-84 01 23.

MALMÖ - FÅGELBACKEN 3 rok, 60 kvm

Ljus hörnlägenhet Välplanerat och praktiskt Balkong
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WWW.SVENSKFAST.SE
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AVGIFT 4 778 kr/månad. EP 83 kWh/m²/år. Stora trädgårdsgatan 6B. MÄKLARE Jesper Björnsson 0768-84 01 03.

MALMÖ - DROTTNINGTORGET 2 rok, 72 kvm

Exklusivt boende Skön industikänsla Sekelskiftesattribut
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PRIS 1 550 000 kr/bud. AVGIFT 3 507 kr/mån. VISAS Sö 16/10 11.30-12.00. Sofiaparken 6C. MÄKLARE
Sara Örnwigh 046-540 34 47.

LUND - SOFIAPARKEN 2 rok, 60 kvm

Exemplarisk planlösning Vackra detaljer Balkong i söderläge
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PRIS 2 995 000 kr/bud. TOMT 958 kvm. EP D. VISAS Sö 9/10. Må 10/10. Ring för tidsbokning. Stenkällevägen 30.
MÄKLARE Ebba Jönsson 0768-84 01 41.

MALMÖ - VIRENTOFTA 5 rok, 127 kvm

Uppvuxen hörntomt Generösa sällskapsytor Mysig familjevilla
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 1 195 000 kr/bud. AVGIFT 4 561 kr/mån. EP 146 kWh/m²/år. VISAS Sö 9/10 14.30-15.00. Valdemars väg 96.
MÄKLARE Josefine Karlsson 046-540 34 46.

LUND - LINERO 2 rok, 68,5 kvm

Välplanerat radhus Härligt uterum Fantastiskt fin trädgård

S
M
S
:A

1
3
9
8
4
8

T
IL
L
7
1
1
2
2

AVGIFT 3 478 kr/mån. EP 102 kWh/m²/år. VISAS Må 17/10. Förhandsvisning, ring för tidsbokning. Vårvädersvägen 6 B.
MÄKLARE Charlott Stockenberg 046-540 34 49.

LUND - KLOSTERGÅRDEN 2 rok, 64,2 kvm

3 balkonger Renoverat dusch/wc Nytt kök/diskmaskin i arbetshöjd
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WWW.SVENSKFAST.SE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING
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KÖPSTARKT KUNDREGISTER VÄRLDEN ÖVER

Vi har ett fl ertal köpstarka spekulanter, såväl lokala som internationella, som just nu söker villa på Malmös starkaste 
adresser samt på pendlingsavstånd med upp till 30 min till brofästet. Funderar ni på att sälja?

Kontakta oss på 040 - 838 00, malmo@sothebysrealty.se eller kom förbi vårt nya kontor på Regementsgatan 88 
så diskuterar vi hur vi kan hjälpa er med försäljningen.

Regementsgatan 88, Malmö, 040-838 00, malmo@sothebysrealty.se WWW.SKEPPSHOLMEN.SE

FUNKIS PÅ EFTERTRAKTAD ADRESS I MALMÖ
VIKINGAGATAN 38A, BELLEVUE SJÖSIDA, LIMHAMN, 7 ROK, 183+76 KVM

PRIS: 7.950.000 KR/BUD

Välkomna till ett tilltalande funkishus med charm och fi nt ljusfl öde på en av Malmös 
starkaste adresser. Huset har varsamt moderniserats och originaldetaljerna i form 

av vackra golv och karaktäristiska fönster över hörn har bevarats. De sociala ytorna 
återfi nns på bottenvåningen och sovrummen en trappa upp. Tomten är insyns-

skyddad och lättskött och erbjuder soliga uteplatser oavsett tid på dagen.      
  Vänligen kontakta Markus Hultman, 0739-82 80 17 för mer info och visning. 
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TORNA-HÄLLESTAD - SURAPILSVÄGEN  1
6 rum och kök, 173+43 kvm, tomt om 820 kvm. Pris 3.900.000 kr

SÄTOFTA - HÖÖR - SKEPPAREVÄGEN 11
6 rum och kök, 155+137 kvm, tomt om 9.100 kvm. Pris 6.300.000 kr

LOMMA - SJÖGATAN 14 - VISAS 9/10, 12.00-12.30
3 rum och kök, 73 kvm, avgift 3.905 kr/mån. Pris 2.500.000 kr

LUND - MARGARETAVÄGEN 3 K
3 rum och kök, 78 kvm, avgift 4.237 kr/mån. Pris 1.795.000 kr

LUND - SOCKERKOKAREGATAN  4 - VISNING 10/10, 17.00-17.30 - RING 0732-39 99 00 FÖR BOKNING
3 rum och kök, 114 kvm, avgift 2.336 kr/mån. Pris 6.195.000 kr

Hettinger AB, Ringvägen 5, 222 25 Lund 
046-211 71 30, info@hettinger.se, www.hettinger.se

F a s t i g h e t s m ä k l e r i  p å  d i n  h e m m a p l a n  s e d a n  1 9 7 8

SAXTORPSSKOGEN - HURULUNDAVÄGEN 2 - VISAS 9/10, 15.15-15.45
6 rum och kök, 152+50 kvm, tomt om 1.276 kvm. Pris 3.495.000 kr

LOMMA HAMN - STRANDPROMENADEN 10 - RING 0708-18 12 00 FÖR VISNING
4 rum och kök, 142,5 + 10,5 kvm, takterrass om ca 140 kvm, avgift 8.643 kr/mån. Pris 10.000.000 kr

Unik takvåning på första parkett i Lomma hamn om hela 142,5 kvm med takterrass om ca 140 kvm. 
Upp till ca 3,3 meters takhöjd, hiss direkt in i lägenheten, eldstad, fantastiskt vardagsrum med enorm rymd, 
två badrum separat tvättstuga. Förråd med fönster om 10,5 kvm vägg i vägg med lägenheten samt stort  
förråd i källaren. Takvåning med Lommas bästa utsikt som måste upplevas! Läs mer på www.hettinger.se

Unik takvåning på första parkett
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Pris: 2 495 kronor. Samtliga böcker, biobiljett, entré till Bokens Dag, 
mat och dryck vid träffarna ingår i priset.
Datum: 26 oktober, 21 november, 15 december, 16 januari.  
Alla träffar startar klockan 18 och pågår i ca 1,5-2 timmar.
Bokens Dag äger rum på Malmö opera den 19 november klockan 14.
Plats: Rådmansgatan 16, Malmö.
Bokning: sydsvenskan.se/bokcirkel eller 0455-619 700.
Info: Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.  
Läs mer om böckerna vid bokningen.

Vid fyra exklusiva träffar, under ledning av Per Svensson, samta-
lar vi och reflekterar över böckerna samtidigt som vi umgås, äter 
och dricker gott. Första boken blir "Den allvarsamma leken" och 
du får också möjlighet att se den på bio före första träffen.

I november arrangeras Bokens Dag på Malmö opera, där Ebba 
Witt-Brattström är en av deltagarna. Självklart är vi på plats.

Sydsvenskans bokcirkel

Kärlek i det 
tjugoförsta 
århundradet
Tinder och trassel, ensamhet och tvåsamhet, längtan och lycka 
– en bokcirkel om relationer i vår tid. Var kärlekslivet lugna-
re förr? Det är lätt att intala sig det. Men Lydia Stille och Arvid 
Stjärnblom hade det inte heller så lätt. Kärleksparet från Hjalmar 
Söderbergs klassiker ”Den allvarsamma leken” har i år fått förnyat 
liv i Pernilla Augusts filmversion av romanen.

Känner vi fortfarande igen oss?
Sydsvenskans bokcirkel tar avstamp i ”Den allvarsamma leken” 
och stämmer sedan träff med samtidens relationsproblematik i 
några högaktuella svenska romaner:

Sydsvenskans exklusiva  
bokcirkel under ledning  

av Per Svensson 

Premiär  

för vår 

bokcirkel!
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046-270 42 00 | info@lenastrom.se | www.lenastrom.se

Pris 3 495 000 kr
Boarea 129 m2

Övrigt Stort förråd

Tomt 963 m2

Biarea 24 m2

EP Beställd

Löddeköpinge - Mellanvången - Kopparvägen 10

Villa på lugn gata med närhet till både förskola och skola i
ett barnvänligt område. Stor trädgård på hörna med
uterum och trädäck. Öppen planlösning och fyra sovrum i
avskild del och två helkaklade badrum. Välkomna!

Modern 1-plans villa påMellanvången byggd 2004

Visning Idag. Ring Susanne 0733-44 42 30

Pris 3 750 000 kr
Boarea 135 m2

Övrigt Uterum, garage

Tomt 1 200 m2

E-klass G

Hofterup - Byastugsvägen 50

Stenvilla belägen med utsikt över öppna fält och närhet
till både Hofterup och Barsebäck. Härligt lantligt kök och
stort vardagsrummed kamin. Nyare badrum -14, stort
garage, uterum och pool.

Mycket fin 1-plansvilla byggd 2004med utsikt över öppna fält

Visning Ring Anna 0708-15 69 89

Charmigt hus för den lilla familjen

Visning Ring Anna 0708-15 69 89

Hofterup - Hippodromvägen 15

Pris 1 750 000 kr
Boarea 45 m2

Övrigt Förråd

Tomt 697 m2
Friköpt tomt för nybyggnation i Hofterup

Visning Ring Anna 0708-15 69 89

Hofterup - Hippodromvägen 15 - Tomt

Pris 1 000 000 kr
Miljö Härligt område m
närhet till både skog o hav

Tomt 690 m2

Övrigt Bra
pendlingsmöjligheter

Mycket smakfullt renoverad 1-plansvilla

Visning Ring Anna 0708-15 69 89

Löddeköpinge - Centralt - Frejas Väg 8

Pris 2 450 000 kr
Boarea 105 m2

Övrigt Uteplats & garage

Tomt 560 m2

E-klass G

Reserverad

Poolvilla i naturskönaÅlstorp 5

Visning Ring Anna 0708-15 69 89

Ålstorp 5 - Simmarvägen 3

Pris 3 200 000 kr
Boarea 190 m2

Övrigt 2 garage, uppfart

Tomt 1 390 m2

Biarea 29 m2

E-klass F

Budgivning
pågår

Modern 1½-plansvilla i vinkel

Visning Ring Pia 0709-70 71 10

Kävlinge - Gryet - Algots Väg 6

Pris 2 895 000 kr
Boarea 132 m2

Övrigt Garage

Tomt 672 m2

EP 94 kWh/m2/år

Reserverad

Centralt belägen 1:amed söderbalkong

Visning Ring Pia 0709-70 71 10

Pris 375 000 kr
Avgift 2 921 kr/ mån inkl

värme,VA,kabel-tv

Vån 1 av 3
EP 150 kWh/m²/år
Övrigt Bredb ingår

Kävlinge - Centralt - Föreningsgatan 4 B

Reserverad

2:amed västerbalkong, 60m²

Visning Ring Pia 0709-70 71 10

Pris 595 000 kr
Avgift 4 227 kr/mån inkl

värme,VA,kabel-tv

Vån 3 av 3
EP 144 kWh/m²/år
Övrigt Bredb ingår

Kävlinge - Centralt - Fridhemsgatan 4 B

Välplanerad familjevilla i bra område

Visning Ring Pia 0709-70 71 10

Löddeköpinge - Mellanvången - Metallvägen 9

Pris 3 595 000 kr
Boarea 151 m2

Övrigt Carport och förråd

Tomt 556 m2

E-klass D

Reserverad

Pris 2 295 000 kr
Boarea 86 m2

Övrigt Förråd

Tomt 313 m2

E-klass E

Hofterup - Järavallen - Litorinavägen 12K

Välskött hem i härlig miljömed skog, hav och golf inpå
knuten! Lättskött boende i ett plan med skyddad trädgård
i söderläge. Ljusa materialval, två sovrum (kan bli tre) och
renoverat badrum 2014 ger ett trivsamt boende.

Välskött och inbjudande boende nära naturen

Visning Idag. Ring Pia 0709-70 71 10

Snart till salu:

1-plansvillamed
källare och pool i
Ålstorp
Ring Anna 0708-156989

1-plansmed källare - lugnt område

Visning Tis 11/10. Ring Susanne 0733-44 42 30

Kävlinge - Åkershäll - Humlevägen 16

Pris 1 795 000 kr
Boarea 88 m2

Övrigt Garage & Carport

Tomt 604 m2

Biarea 88 m2

EP 72 kWh/m2/år
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Ett långsamt vattenfl öde, kluckande ljud och dålig lukt kan vara 
tecken på att ett stopp i avloppet är nära förestående. 

Var vänlig ha fastighetsbeteckning till hands vid bokning. Priset 1.395:- är för en normalstor villa. Vid underhållsspolning spolar vi rören/avloppet i köket, tre golvbrunnar samt huvudledningar  
ut till kommunens ledning. Har ni tidigare avloppsproblem i huset har vi inspektionsutrustning och kan fi lma avloppssystemet för en låg merkostnad. Priset gäller ej vid akuta åtgärder. Fast pris på stopp.

OBS. I en underhållsspolning ingår inte rengöring av vattenlås, det är en tilläggstjänst.

Just nu erbjuder vi en underhållsspolning av avloppet i din fastighet 

för endast  1.395:-* 
Vänta inte, ring oss idag!

*Efter ROT-avdrag. Fast pris. Ord. pris vid utryckning och spolning är 2.995:-.

Bromölla............ 0456 - 101 70
Halmstad ........... 035 - 10 12 21
Helsingborg ....... 042 - 600 50 98
Hässleholm ....... 0451 - 70 01 10
Höör & Eslöv ...... 0413 - 40 40 90
Karlshamn ......... 0454 - 102 20
Klippan .............. 0435 - 44 11 91
Kristianstad ....... 044 - 777 00 88
Kävlinge ............. 046 - 460 15 46
Landskrona ....... 0418 - 49 90 88

Lomma .............. 040 - 617 00 88
Lund .................. 046 - 460 15 46
Malmö ............... 040 - 617 00 88
Simrishamn ....... 0414 - 44 80 90
Sjöbo .................. 0416 - 69 00 90
Tomelilla ............ 0417 - 77 33 11
Trelleborg .......... 0410 - 33 50 10
Ystad .................. 0411 - 31 10 90
Ängelholm ......... 0431 - 37 88 86
Vellinge .............. 040 - 617 00 88

S e  m e r  p å :  w w w. a v l o p p s j o u re n . s e

Telefontid vardagar mellan 8.00 och 15.00! VÅRA TJÄNSTER – ERA FÖRTJÄNSTER

VÅR DYGNET-RUNT-JOUR INNEBÄR ATT VI ALLTID KAN STÅ TILL TJÄNST MED KORT VARSEL, DYGNET RUNT, OCH LÖSA DITT PROBLEM SNABBT OCH PROFESSIONELLT.
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www.skanegardar.se  046-19 04 40

70 HA  ÅKERMARK GISSLEBERGA
TECKOMATORP
Ca 70,78 ha åkermark, klass 7 och 9 samt ca 8 ha björkskog 
och bete. Beläget mellan Norrvidinge och Teckomatorp. 
Anbud till Skånegårdar senast den 11 november 2016.

Beg. pris: 22,5 Mkr eller högstbjudande

 LUND – KRISTIANSTAD – JÖNKÖPING – UDDEVALLA

22 HA – AXELVOLD
Ca 21,71 ha åkermark belägen strax söder om Axelvold, 
Svalöv ca 6 km och Kågeröd ca 6 km. Närhet till väg 106 
ger god tillgänglighet.

Beg. pris: 4,9 Mkr eller högstbjudande

75 HA ÅKERMARK GISSLEBERGA
TECKOMATORP
Ca 75,20 ha åkermark, klass 9 och 2,21 ha betesmark, 
belägen i Teckomatorp mellan Kävlinge och Svalöv. 
Anbud till Skånegårdar senast den 11 november 2016.

Beg. pris: 26,5 Mkr eller högstbjudande

Modern 1-2 pl fastighet b 1981-2012 på 7068 kvm 
fördelat på 10 lokaler, produktion, lager, kontor, 
sjukgymnast, totalhyra 3,1 milj/år. Pris 22 milj, vilket 
ger en förräntning på hela priset på 10,4 % och 
på egen 40% insats 21,5 %.

Hyres-Affärs-Industrifastigheter sökes

STORT FÖRETAGSHOTELL
ÄNGELHOLM/MUNKA LJUNGBY

ÖVRIGT ●

SÄLJES ●

Registrera din bostad på

www.keyrelocation.se
Telefon 031-40 59 66

Vi söker för företags räkning:
Villor i Örgryte och Västra Göteborg

samt lägenheter i Landala, Vasa och Linné.

Vi söker för företags räkning:
För kort och långtidsuthyrning,  

villor och lägenheter i Malmö och Lund.

Telefon: 040-690 25 95 040-690 25 66

För kort- och långtidsuthyrning, villor och  
lägenheter i Malmö, Lund och Helsingborg.

KÖPES ●

BOSTAD ●

• Högsta dagspris 
– kontat

• Vi upprättar 
köpehandlingar

WWW.ALVSBYHUSMALMO.SE             
FACEBOOK.COM/ALVSBYHUS 

TELEFON 040-493020
MALMO@ALVSBYHUS.SE

040-49 30 20
• Vi ombesörjer 

all pappersexercis
• Snabbt, enkelt, 

kostnadsfritt
0706-35 99 98

TELEFON 0706-35 99 98

VILLATOMTER ●

Fritidshus Södra
Rörum
Vinterbonat 50 kvm, 3 rok,
1000 kvm arrendetomt ca
3.900:-/år. Pris 250000:-
Bilder finns. 076-1252518
eller marris@telia.com

GÅRDAR, LANTBRUK ●

Villa köpes i Höganäs
med omnejd!
Skötsamt par söker ett hus i
Höganäs-Nedre, Lerberget,
Viken eller norra
Helsingborg. Gärna med
renoveringsbehov.
Friskrivningsklausul är inget
hinder.
Ring Linda: 070-7312328

Ring Myresjöhus i Malmö, tel 010-434 12 00

myresjohus.se/malmo

TOMTER KÖPES!

FASTIGHET SÄLJES ●

Tel 010-1307470, malmo@nrgab.com
www.nrgab.com

LÄGENHETER & VILLOR SÖKES
för företags räkning i

MALMÖ-LUND-HELSINGBORG med omnejd
Möblerat & omöblerat

Stefan Jansson blev blodgivare efter att ha överlevt en våldsam 
 trafikolycka för många år sedan. Nu har han gett blod i över tjugo 
år och lyckats få många av sina vänner att göra detsamma.

– Jag har fått så mycket hjälp och vill ge tillbaka. En halvtimmes 
blodgivning några gånger per år kan rädda en annan människas liv. 
Det krävs så lite, men betyder så mycket, menar Stefan – som vet 
vad han talar om.

Vill du också rädda liv? De flesta mellan 18 och 60 år som är 
 friska och väger mer än 50 kilo kan bli blodgivare.

Gå in på vår webbplats Geblod.nu så får du veta hur enkelt det  
är att lämna blod och göra en insats för livet.

Vi behöver alltid fler aktiva blodgivare. 
Hoppas du är en av dem.

Kan jag – kan du
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HEDRA ETT LIV – GE ETT ANNAT  
EN CHANS ATT LEVAS.
SOS Barnbyar räddar föräldralösa  
barn och hjälper de mest utsatta.  
Stöd oss med en minnesgåva på  
sos-barnbyar.se eller ring 
08-545 832 08.
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Fastigheten Helsingborgsvägen 50 i Ängelholm är till salu
Tomtareal c:a jan 6000 kvm. Bebyggd area c:a 2500 kvm.
Fastigheten består av 3 sammanbyggda huskroppar, i form av ett E, alla i samma storlek som visas på fotot. Här finns det rikligt med parkeringar.

Fastigheten är helt uthyrd, med undantag av en lokal på 400 kvm med flera stora skyltfönster, som vetter mot Helsingborgsvägen. Denna är ledig för köparen. Tidigare 
har här varit utställningshall för bilar samt en auktionshall. En mycket lättskött fastighet, då alla lokalerna uppvärms med separata värmepumpar och har egna el-mätare.

Som investering, lär detta vara en attraktiv fastighet, då kummunen ”planerat utbyggnad av flera nya stadsdelar i Södra Ängelholm”. Översiktsplanen omfattar områdena 
Fridhem och Vilhelmsfält (mellan Kullavägen och Helsingborgsvägen) På kartan syns aktuell fastighet under M-et i Fridhem. Här kommer det att uppföras ett större antal 
villor. Grannfastigheten kommer att rivas för att i stället bli infart till det nya området.     
Prisidé: 15 Miljoner. För mera info, ring ägaren direkt 0725 24 34 32, fakiren1@yahoo.se

VILLAVISNING IDAG KL 12-14
Vi har öppet i vårt visningshus 
Kornett på Bergströmsväg 46, 

Stora Uppåkra/Hjärup.

Vägbeskrivning: Lundavägen norr om 
Hjärup tag av vid Öspab, följ skyltning

På vår lokala hemsida hittar du alla 
våra byggklara tomter!

För mer info ring oss på 

tel 040-10 17 50

myresjohus.se/malmoVILLA
VISNING

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Mamma Jenny och Frank, nu 3 1/2 år. HJÄLP OSS RÄDDA LIV I FRAMTIDEN OCKSÅ. 
TESTAMENTERA EN GÅVA.

”Vi befann oss på en liten ö i skärgården. 
En kväll när vi precis hade lagt oss fick 
Frank, som då bara var fyra månader, 
plötsligt väldigt svårt att andas. Läget blev 
snabbt akut. Ambulansen skulle behöva 
en och en halv timme för att komma,  men 
Sjöräddningssällskapet kom på bara några 
minuter. Frank fick syrgas ombord och de 
hade samordnat med ambulans och heli-
kopter som mötte oss på fastlandet. Deras 
insats räddade livet på Frank.” 

Vill du hjälpa oss att fortsätta rädda liv till sjöss? Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation  
som är beroende av gåvor, donationer och testamenten för att kunna rädda liv till sjöss. Testamenterar  
du till oss bidrar du till att våra frivilliga sjöräddare kan fortsätta rädda liv i framtiden. Läs mer på  
sjoraddning.se/testamente eller ring 031-761 62 00.
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 Skaffa katt
 Bli Tigerfadder på wwf.se
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ikanobostad.se/omtank

Omtänk: Vi har startat två fritidsgårdar och anställt 
våra hyresgäster för att driva dem. 

Ljust och välplanerat  
boende med fritidsgård   

ikanobostad.se/omtank

Exempel på nytt stenhus

BETALA 
 FÖRST VID 
INFLYTTNINGEN 

MALMÖ TEL. 040-620 08 30 HELSINGBORG TEL. 042-600 51 20

Du ska bygga ett nytt hus och du har massor av frågor.
Många som bygger nytt hus vill vara med under hela byggprocessen och de vill kunna påverka både utseendet och 
inredningen. När du bygger ett stenhus i dansk design med HusCompagniet ger vi tydlig information både före, 
under och efter byggnationen. Det är tryggt för dig att veta.

Välkomna till visning idag!
Ängavångsvägen 8 i Klagshamn öppet kl 12-14
Titta in och få svar på alla dina frågor av våra erfarna byggrådgivare som finns där för att hjälpa till. 
Läs mer på: huscompagniet.se/visningshus

Bygg nytt och få skräddarsytt



LUND TEL 046 37 05 50  |  MALMÖ LIMHAMN TEL 040 16 26 00  |  MALMÖ SÖDRA CENTRUM TEL 040 19 13 30  |  MALMÖ VÄSTRA CENTRUM TEL 040 630 77 00
MALMÖ ÖSTRA CENTRUM TEL 040 630 77 77  |  ESLÖV TEL 0413 130 00  |  HÖLLVIKEN TEL 040 45 77 77  |  HÖRBY TEL 0415 127 50  |  HÖÖR TEL 0413 243 00

STAFFANSTORP TEL 046 25 46 56  |  SKURUP TEL 0411 409 00  |  TRELLEBORG TEL 0410 130 40  |  YSTAD TEL 0411 787 00  |  SVENSKFAST.SE

Vi stödjer

Dags att sälja?
Vi på Svensk Fastighetsförmedling säljer hem. Där par blir föräldrar, där barn  
blir stor, större, vuxen. Hem med rum för livet. Men mitt i det som är livet kan  
det otänkbara hända. Att ett barn får cancer. 

Därför vill vi göra skillnad. På våra visningar skänker vi 5 kronor till Barncancer- 
fonden för varje visningsgäst. Sälj med oss så är du med och bidrar. Vill du veta 
mer kontakta oss eller läs mer på svenskfast.se/rumforlivet. 

För en lite ljusare framtid.
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