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! Muf:s förste vice ordförande André Assarsson anklagas för lögner kring vad han kände till om sprit-
festerna hos Muf i Helsingborg. Assarsson medger också att han borde ha tagit ett större ansvar.   
 

MUF-TOPPEN
KÄNDE TILL
FESTERNA

”Jag vill ge  
tillbaka till det 

svenska folket.”

BRIST PÅ 
URMAKARE
! Sven-Arne 
Jansson var tio år 
när hans intresse 
för uret väcktes 
och hans framtid 
stakades ut.  
Mycket riktigt blev 
han urmakare – ett 
bristyrke med bra 
arbetsmarknad.   

CITY KOLLAR 
LÄGET I LAGEN
! Varannan 
vecka kollar 
City läget 
hos lagen 
som inte 
alltid får så 
stor upp-
märksam-
het. Start 
i dag.

NINA GICK 
NER 22 KILO
! Nina Ohlsson  
var elva år och 
vägde 80 kilo. Med 
hjälp av sin egen 
järnvilja och stöd 
från barnövervikts-
enheten gick hon 
ner 22 kilo. ”Det var 
som om himlen  
öppnade sig.”
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”Jag är medlem i Muf i Hel-
singborg men har ingen di-
rekt insyn i hur det går till 
på festerna.”

Så sa André Assarsson, 
riksdagskandidat och för-
ste vice förbundsordföran-
de i Muf, när HD och City 
konfronterade honom med 
uppgifterna om Muf:s olag-
liga spritförsäljning förra 
veckan.

Nu träder en helt an-
nan bild av Assarssons roll 
fram.

Gustaf Rosander försök-
te för två år sedan få stopp 
på festerna i Muf:s lokal på 
Präst gatan men lyckades 
inte. 

– Han ljuger rakt upp och 
ner. När jag för två år sedan 
sa till honom att det fanns 
minderåriga i lokalen som 
drack och köpte sprit lova-
de han att åtgärda det.

Då var Gustaf Ro-
sander 16 år. Han 
hade varit på en 
fest i lokalen 
och druckit öl 
men när han 
kom hem 
fundera-
de han på 
vad som 

egentligen försiggick.
– Att muta minderåriga 

med billig sprit är inte okej. 
Jag gick dit en tid efter och 
sa till. Det var då jag prata-
de med André Assarsson. 

Men inget hände. Och 
Gustaf Rosander orkade 
inte dra frågan vidare.

– Det kändes som ett för 
stort ansvar. Det var därför 
jag blev lättad när jag slog 
upp tidningen och såg att 
någon hade tagit tag i det. 

Nu har han startat Face-
bookgruppen: ”Vi som vet 
att han vet” – en grupp som 
på mindre än en vecka fått 
över 400 medlemmar. 

En person som tidigare 
varit en del av den innersta 
Muf-kretsen i Helsingborg 
bekräftar Assarssons roll.

– André Assarsson är all-
tid på festerna och har själv 
sålt alkohol till minderåri-
ga, säger personen till Citys 
reporter. 

Personen säger att fes-
terna är Muf Helsingborgs 
stomme och att det inte 
bara är den avgående sty-
relsen som har ansvarat för 
verksamheten i lokalen. 

– Det är Joel Berg till-
sammans med 
André Assars-
son som dri-
vit på fes-
terna och

”Han ljuger rakt upp och  
! André Assarsson har själv sålt alkohol till 

!

NYHETER I KORTHET

”Vi har inte fått 
något sådant här 
besked och detta 
borde man ha med-
delat oss genast” 

alkohol-
försälj-
ningen.

!

KLIMATMÖTET  
I KÖPENHAMN

27
DAGAR KVAR

!

Fyra maskerade yngling-
ar utsatte på måndags-
eftermiddagen en 16-årig 
kille för ett brutalt över-
fall. Kvartetten stormade 
en linjebuss utanför Hel-
singborgs lasarett, släpade 
ut 16-åringen på gatan och 
slog och sparkade honom 
framför ögonen på ett antal 
busspassagerare och andra 
vittnen. När polisen kom till 
platsen efter några minuter 
hade de fyra gärningsmän-
nen försvunnit.

Kulturen ska bli en del 
av sjukvården, åtminsto-
ne i Helsingborg. Reger-
ingen har avsatt en halv 
miljon kronor till försök 
med ”Kultur på recept” 
som ska genomföras i 
Helsingborg. Framför 
allt är det långtidssjuk-
skrivna personer med 
depressioner, ångest och 
långvarig smärta som 
kan komma i fråga för 
kultur på recept.

har inte fått

CITATET

När livbojarna i Trelleborg 
testades på Scandlines fär-
jor visade det sig att flytkraf-
ten var allt annat än bra. De 
sjönk. Men i Helsingborg på 
HH- leden är livbojarna av 
annat fabrikat skriver hd.se. 

– Det finns inte den typen 
av livbojar ombord på Scand-

lines färjor som trafikerar 
HH-leden, säger Joakim 
Kendahl informatör på Ste-
na Line som trafikerar HH-
 leden genom Scandlines.

Även på ACE-Link kon-
trollerades utrustningen inn-
an båtarna seglade ut på mor-
gonen. 
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Det enklaste sättet att njuta till Bose hemmabioljud och utnyttja din HDTV:s fulla potential. 
Varför nöja sig med en halv hemmabioupplevelse? BOSE® CineMate® ansluts med en kabel direkt 
till din TV och gör bilden komplett. Systemet har en ren design och är lätt att installera. 
Bose patenterade TrueSpace®  högtalarteknologi och en ACOUSTIMASS® basmodul ger dig 
surroundljud som från ett 5.1-system, från endast två högtalare. En liten, elegant fjärrkontroll 
medföljer. Färg: svart.  

Pris 6.995:-

NYHET! BOSE® CineMate® digitalt högtalarsystem för hemmabio

BOSE® hemmabioljud till din HDTV
- snabbt & enkelt

Upplev skillnaden med BOSE®  teknologier. Besök butiken för en demonstration.

[åf-logo]

NYHET
FRÅN BOSE

Demonstrationsprodukter

Produkter på lager

Kvalitetsrådgivning

Installationsservice

Tjänster efter försäljning

Auktoriserad Bose-återförsäljare
RADIOCITY
Södergatan 25

Helsingborg
042/12 75 20

www.radiocity.nu

– Jag borde ha tagit ett stör-
re kontrollansvar och ha 
varit mer uppmärksam och 
frågat om ålder.

– Jag har förutsatt att allt 
går rätt till, men så här  
i efterhand borde jag ha  
säkerställt detta.

Assarsson medger att 
han varit på vissa fester de 
senaste två åren men des-
sa har varit middagar med 
efterföljande fest. Längre 
än så sträcker sig inte hans 
minnesbild. 

– Jag har vetat att det varit 
problem i Helsingborg men 
inte exakt vad det handlade 
om. Det är inte mitt ansvar.

– Jag har inget minne av ett 
sådant samtal. Det är ett på-
stående som får stå för den 
personen.

André Assarsson tillbaka-
visar även uppgifterna om 
att han varit pådrivande i 
verksamheten och att han 
själv skulle ha sålt sprit till 
minderåriga. 

Dock ringer han senare 
upp och förklarar att han 
nog vetat om att det gått att 
handla rabatterad alkohol 
med så kallade vouchers.
 

FAKTA: ANDRÉ 
ASSARSSON
!

" 

" 

" 

" 

" 

" 

ner”
  ungdomar

Assarsson medger: 
”Jag borde ha tagit  
ett större ansvar”

!

Från juni 2007 fram till  
februari 2008 inträffa-
de flera fall av misshandel 
och hot i en flerbarnsfamilj  
i Helsingborg. Den 42-åri-
ge fadern har pekats ut av 
alla inblandade som den 

skyldige och nyligen ställ-
des han inför rätta åtalad 
för misshandel, olaga hot, 
hemfridsbrott och skade-
görelse.

42-åringen döms för att 
ha kastat en glaskanna mot 
sin son, tagit strupgrepp på 
honom och för att ha miss-
handlat sin ex-hustru och 
tre av barnen med en pin-
ne.

Till det döms han även 
att betala nästan 77 000 
kronor i skadestånd till sin 
familj. 

42-åring dömd till fängelse 
för hot och misshandel 

SFI
SKÅNSKA FÖR

INFLYTTADE

GRATTIS!
DEN 11

NOVEMBER

DETTA HAR HÄNT
!

!

!
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ARBETSMARKNAD

En pratstund 
med min vän Elsa 
om vaccination 

ag hämtade min sjuåriga vän Elsa från 
skolan i går. Hon ville prata om svininfluen-
san. Det är tydligen det enda de pratar om i 
skolan nuförtiden. (Vad hände med Turtles 
och könshår? Är det inte vad normala sjuår-
ingar ska prata om?)

”Mamma säger att jag inte ska vassinera mig” sa Elsa, 
med det talfel som bara behärskas av sjuåringar och folk-
partister. ”Vaccinera” rättade jag vänligt, och tillade pe-
dagogiskt ”din jävla dyslektiker”. Så att hon lär sig liksom. 
Ömsom piska, ömsom morot, man måste tänka på sånt 
när man är i närheten av barn. Ta sitt ansvar.

”Mamma säger att det är livsfarligt att vaksirera sig i 
alla fall!” kontrade Elsa buttert. ”Lätt för henne att säga” 
nickade jag, ”hon har ju frätt ner sina inre organ till härd-
smälta med en dedikerad diet av gin, gula Blend och re-
ceptbelagda bantningspiller, så inget sketet litet influen-
savirus kommer överleva i den kroppen”. 

Elsa påpekade då att ”Linaiskolan” (ett och samma 
ord) också sagt att man dör av att ”vaxinrera” sig. Det 
har Linaiskolans pappa 
sagt. Jag frågade vad 
Linaiskolans farsa job-
bade med, och fick sva-
ret att han ”jobbar på ett 
ställe som säljer verk-
tyg. Och trä.” 

förståen-
de och instämde givet-
vis i att den omfattan-
de medicinska utbild-
ning som lett honom till 
denna position i samhället självklart kvalificerar honom 
som expert på området. Detta enligt samma logik som att 
jag kommer lära mig att laga bilar genom att ta en jävla 
kvällskurs i teckenspråk. 

Sen försökte jag få Elsa att förstå att det här samhället 
hade fungerat fan så mycket mer effektivt om människor 
som hennes mamma och Linaiskolans pappa pumpa-
des fulla med elektricitet varje gång de försökte använda 
Google. Människor vars primära nyhetsinsamlande kom-
mer från Aftonbladets rubriksida och tre olika idioters 
jävla bloggar borde, för demokratins överlevnads skull, 
fråntas rösträtten. (Ja, helst rätten att uppfostra barn ock-
så, men då skulle det dessvärre finnas uppskattningsvis 
900 kvalificerade föräldrar i hela norra Helsingborg.)

”Mamma säger i alla fall att det 
typ är en konspissijation”, sa Elsa. 
”Konspiration, och din mamma 
är en foliehatt” svarade jag. ”Vad 
är det?” undrade Elsa. ”Ett skoji-
gare ord för idiot” sa jag.  

röt Elsa. 
”Med tanke på att din 
mamma kör dig till 
skolan med ett halvt 
apotek i blodomlop-
pet är det nog stör-
re risk att du dör i 
en bilolycka” sva-
rade jag.

Elsa tittade 
fundersamt på 
mig. ”Vad gör det 
då för skillnad om jag 
vaxinverar mig?”

Och, tja, där har 
ju ungjäveln för-
stås en poäng.

VAD HÄNDE?
”Vad hände med 
Turtles och köns-
hår? Är det inte 
vad normala  
sjuåringar ska  
prata om?”

! MUF. Som säljer 
sprit till minder-
åriga. Opinions-
siffrorna för mo-

derpartiet var för bra just nu 
eller?

! MUF. Är Mona 
Sahlin statsmi-
nister om ett år 
håller jag fan var-

enda en av er som personligt 
ansvariga.

KRÖNIKAN

FREDRIK
BACKMAN
BACKMANLAND@HOTMAIL.COM

KRÖNIKÖR

!!!

sp
år
si

derpartiet va

JA !!!
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ni
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enda en av er

LAND@HOTMAIL.CO
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– Jag har alltid fascinerats av klockor och tyck-
er det är roligt att få arbeta med dem, säger 
Sven-Arne Jansson.  

Sin utbildning fick Sven-Arne Jansson vid 
urmakarskolan i Borensberg. 1998 fick han sitt 
gesällbrev och sen dess har han testat på att  
arbeta på flera olika ställen. Bland annat har 
han undervisat vid skolan. 

– Det var skoj då behövde man inte tänka på 
att tjäna pengar utan man kunde helt och hållet 
gå upp i det man gjorde och fokusera på kons-
ten i sig, berättar Sven-Arne Jansson.

Han har också arbetat för Watch Market 
Service verkstad under en period. Men sen maj 
2007 har han haft ett eget företag.

!

! 

! 

– Jag trivdes i Helsingborg och ville inte flyt-
ta igen därför bestämde jag mig för att starta 
eget. 

Annars är arbetsmarknaden för urmakare väl-
digt bra. 

– Det är många av den äldre generationen ur-
makare som är på väg att pensioneras och det 
finns inte tillräckligt med ersättare, så arbets-
marknaden är mycket god, speciellt om man är 
beredd att flytta inom Europa, berättar Sven-
Arne Jansson.

Sven-Arne är också utbildad guldsmed något 
han också har användning för som urmakare.

– Det finns många ur med gulddetaljer och 
då har jag stor hjälp av min guldsmeds utbild-
ning, säger han. 

Kunder har Sven-Arne både privat personer 
och företag. Vilket gör arbetet omväxlannde. 

– Det är skoj med omväxling och jag trivs 
verkligen med mitt jobb, säger han. 

FAKTA: 

! 

! 

! 

!

Det var i december förra 
året på Söder som dramat 
utspelade sig. 

De båda inblandade bor 
grannar och hade tidigare 
haft ett förhållande. 

I förhör uppgav kvin-
nan hur mannen kom hem 

till henne vid midnatt och 
började ropa genom brev-
inkastet för att därefter  
försvinna en kort stund. 

När 30-åringen kom till-
baka hade han med sig  
julmust, chokladmjölk och 
vitlökssås som han hällde 
genom brevinkastet.

Kvinnan uppger att hon bad 
honom att lugna ner sig. 

Därefter öppnade hon 
dörren och släppte in 
30-åringen. 

Det hela resulterade  
i att han misshandlade 
kvinnan som fick uppsöka 

sjukhus med ett jack i hu-
vudet. 

I de inledande för hören 
med polisen berättar kvin-
nan att paret haft ett stor-
migt förhållande med 
mycket bråk. 

Senare tog kvinnan kon-
takt med polisen och för-
sökte ta till baka sin anmä-
lan. 

Hon uppgav att hon vil-
le gå vidare och att hon inte 
ville ha det hängande över 
sig.

I slutet av augusti tog kvin-
nan åter kontakt med po-

lisen och berättar att hon  
ljugit på flera punkter i tidi-
gare förhör. 

30-åringen själv förnekar 
att han misshandlat kvin-
nan men medger att han 
hällt saker innanför dörren 
och att han brukar göra så 
när hon inte öppnar dörren 
för honom.

I går åtalades mannen 
för misshandel och ofre-
dande.

Hällde vitlökssås i brevlådan  
för att komma in till sitt ex 
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CITYS ARTIKELSERIE OM VIKT

www.bossesmattor.se
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VI KANTSYR MATTOR
I ALLA STORLEKAR

ÄVEN RUNDA OCH TILL BÅT, HUSVAGN M M.

RYAMATTOR

UTVA A
MATTOR  30-50%

ÖPPET: Vardag 10 18 10 15

Fullständig inläggningsservice av golv

VREA!

KANONPRI -/m 119:-/m
Tr Tr Plastgol

Nina Ohlsson gick ner 22 
kilo, med hjälp av sin egen 
järnvilja och stöd från 
barnöverviktsenheten. Och 
längtan efter Fredrik. 

– Jag blev kär, det hjälp-
te mycket. Jag ville vara fin, 
och jag visste att han var 
populär bland tjejerna, och 
jag tänkte att han kommer 
inte att vilja ha mig som jag 
ser ut. 

Nina Ohlsson, i dag 17 år, 
har övervikt i släkten. Där-
för tänker de på vad som äts 
hemma, men Nina smygåt. 
Hon gömde godis i lådorna, 
drack en liter juice till fru-
kost och frossade i mack-
or. Tröståt, säger hon själv. 
Ändå hade hon det ganska 
bra och tänkte oftast inte på 
att kilona blev fler och fler.  

– Jag kunde se mig som 
söt när jag fixat till mig, och 
tänkte inte så mycket på 
hur jag såg ut. 

Men det fanns dåliga  
dagar, när någon retat hen-
ne. Då kunde hon stå fram-
för spegeln och bara gråta. 

Med hjälp av barnöver-
viktsenheten lärde hon sig 
äta måttligt, byta chips mot 
popcorn, nutella mot skin-

ka och tomat. Så fort de 
förs ta kilona rasat gick det 
lättare. 

– Det var som om himlen 
öppnade sig. Jag kunde! 

Efter 22 kilo orkade Nina 
ett helt träningspass igen, 
och det blev roligt att köpa 
kläder. Och hon vågade ta 
kontakt med Fredrik. 

– Vi är fortfarande till-
sammans. 

Men inte ens nu är hon helt 
nöjd. 

– Jag är inte smal, inte 
tjock, utan mittemellan. 
När jag står i ett provrum är 
det väldigt mycket tankar 
som surrar i huvudet.  

Det senaste året har hon 
dessutom gått upp några 
kilo igen. Nu kämpar hon 

för att både hålla vikten, 
och ett sunt förhållande till 
mat.

– Jag äter oftast inte på 
McDonalds, utan tar en  
kinabox om jag är ute. Jag 
bakar kaka med kompisar-
na, men vet att jag måste 
träna dagen efter. 

Hon ger media skulden 
för utseendefixeringen som 
gör att många tjejer bantar 
– även de som inte be höver 
det för hälsan. Själv är hon 
ändå oftast nöjd med sig 
själv. 

– Jag är inte så utseende-
fixerad – jag tycker inte det 
är jobbigt att gå i bikini, jag 
sminkar mig när tiden räck-
er till. Och jag har en pojk-
vän som älskar mig som jag 
är, det är jätteviktigt.

FAKTA: BARNÖVERVIKTSENHETEN
!

11 år och över 80 kilo  
– då fick Nina nog

!

!
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Vi betalar kontant upp 
till 200 kr/g för ditt guld!

www.smsguld.se

Vi köper allt ditt guld oavsett karat eller färg, även 
tandguld, vitguld, guldmynt, guldklockor och guldtackor. 

Ring 08-55 11 61 61 för mer info!

Där guld blir pengar!

Lörd. 14 15/11 kl 10-16
        Clarion Grand Hotel, Helsingborg
                     Stortorget 8-12

Välkommen till M  Guld On Tour!

Årets tema: ”På liv och död”.
Medverkande är följande:

Välkommen till Bredgatan 17!

Arkivens dag på Stadsarkivet
Öppet hus 10-15 14 november 2009 

Helsingborgs folkrörelsearkiv
(Beredskapsåren i Helsingborg)

Helsingborgs idrottsmuseum (Gunnar Nilsson)

Helsingborgs släktforskare- och bygdeförening
(Hjälper dig söka dina rötter i forskarsalen och

föreningslokalen)

Helsingborgs stadsarkiv (Kolera i Helsingborg 1873) 
(Nytorgsgatan 1935)
Möllevångsgillet (Bondeupproret 1811)
Nordvästra Skånes scoutmuseum (Scoutingens idé)
Skånes näringslivsarkiv (Skåneföretag)
Wällufsbygdens hembygdsförening (Frivilliga försva-
ret)
I stadsarkivets konferensrum presenteras följande:
10.15 Film: ”Brand- och bombövningar på 1920-talet” 
11.00 Gunnel Nilsson: ”Intressanta öden i min släkt-  
         forskning”
11.45 Film: ”Racing förr och nu”
12.30 Film: ”Helsingborg i förändring” 
13.15 Film: ”Brand- och bombövningar på 1920-talet”
14.00 Film: ”Racing förr och nu”
Delta i vår TIPSPROMENAD 
Ärtsoppa och kaffe med småbröd bjuds det på i
”Café Skånskans” 

   Julmarknad
Idrottens Hus Helsingborg

14-15/11 10.30-17.00
entré vuxna 20:- (Handikappvänlig lokal)

Hantverk - Hemslöjd - Hembakat 
 Glögg - Julklappstips - m.m.

Tomten läser sagor för barnen - Servering & lotteri
www.futuren.se

Tranemansgatan 48, Helsingborg
Telefon: 042-26 34 56  |  Fax: 042-26 23 30

E-post: info@kontorservice-raa.se  |  www.kontorservice-raa.se

Fri programmering och leverans.
*Avser fi nansiering genom Wasa Kredit. Baserat på 36 mån leasing. 

Alla priser exkl. moms, inkl kontrollenhet för skatteverket.

Våra öppettider är: måndag–fredag: 8.00–17.00 

Kassaservice 
för alla företag!

Snabb service på hemmaplan.

Omega IT 790
Pc baserat kassasystem  

Pris: ca 30:-/dag* Sam4s ER-280
Kassaregister med 15 varugrupper  

Pris: ca 14:-/dag* 

! Berlinmurens 
fall vet vi att censur lever 
kvar i många länder. 

Vad alla kanske inte vet 
är att den kinesiska reger-
ingen, som förövrigt länge 
censurerade nyheten om 
Murens fall, försöker utöva 
censur i Europa. 

Det franska mediefö-
retaget Eutelsat har gett 
vika för påtryckningar från  
kinesiska statstjänstemän 
och har slutat sända den 
Kina-fokuserade Tv-statio-
nen New Tang Dynasties 
NTDTV Europa och USA-
producerade Tv-program 
till Kina. 

en månad ef-
ter det att NTDTV började  
sända sina program till  
Kina från det franska  
mediebolaget Eutelsats  
satellit, fick det privata  

mediabolaget Eutelsat ett 
krav från kinesiska stats-
tjänstemän att stoppa sänd-
ningssignalerna in till Kina. 

På grund av starka pro-
tester från tittare runt om 
i världen och stöd från fri-
villiga organisationer och 
den amerikanska reger-
ingen fortsatte Eutelsat att 
sända NTDTV`s program 
till Kina. 

NTDTV för-
länga kontraktet 
med Eutelsat, men 
det franska priva-
ta medieföretaget 
nekade till detta 
på grund av ”af-
färsmässiga skäl”. 

Återigen medförde 
då stödet från tittare, olika 
organisationer och från den 
amerikanska regeringen att 
kontraktet kunde fortsätta 

– de kinesiska tjänstemän-
nens missnöje till trots.

2008, avbröts 
NTDTV`s sändningar till 
Kina helt – med ursäkten 
att det uppstått tekniska 
problem med  kraftförsörj-
ningen som gjorde att alla 
sändarna inte kunde få en-
ergi. 

Om den kinesiska reger-
ingen kan köpa tystnad av 

Europeiska företag, vil-
ka regimer kommer 

härnäst att med 
ekonomiska med-
el  kunna styra 
yttrandefriheten 
i Europa?

Enligt Reinfeldt, 
som gett sitt stöd till 

rätten till yttrandefrihet, 
så kan inte regeringstjäns-
temän lägga sig i och styra 
över vad privata mediefö-

retag gör i Eu-
ropa. Men är 
det inte just 
det som den 
kinesiska re-
geringen 
lyckas med 
att göra? 

äg-
de en hea-
ring rum 
i handels-
domstolen i 
Paris. Representanter från 
NTDTV ville få klarhet i 
den verkliga orsaken bak-
om det Europeiska medie-
bolagets skäl till sändnings-
signalens avstängning.

NTDTV är ett TV- 
bolag, grundat 2002. Re-
portrar finns i 70 städer 
runt om i världen. Huvud-

kvarteret är i New York. 
Uppdraget är bland annat 
att informera om kinesisk 
tradition och kultur och 
ge samhällsinformation 
till kineser boende utom-
lands. Detta kan man läsa 
på www.ntdtv.com

! Yunus! Hur ung Du 
än är så är Din visdom  
i varje fall uråldrig (obs 
positivt) ! 

Och vilket vackert 
språk! Jag är övertygad 
om att poetens/förfat-
tarens bana väntar Dig! 
Lycka till!

Poetens bana 
väntar dig

Kan kinesiska regeringen köpa 
tystnad av europeiska företag?
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”Men den 11 

juli 2008, avbröts 
NTDTV`s  

sändningar till 
Kina helt”



SVERIGE & VÄRLDEN
BRA COACHING
”De allra flesta 
coacher gör ett 
 jättebra jobb.”

SVERIGE I KORTHET

3 700
!

Dömd till 
livstid för 

andra gången 6,4

Stoppar vagnar 
efter olyckor
Barnvagnar av märket Ma-
claren stoppas av butiks-
kedjan Babyland. I USA 
återkallas en miljon vag-
nar av samma märke sedan 
gångjärnen klippt av eller 
trasat sönder flera barns 
fingertoppar.  VÄRLDEN I KORTHET

30 döda i pakistanskt attentat
Minst 30 människor dödades när en 
sprängladdning detonerade på en 
välbesökt marknadsgata i Charsadda 
i nordvästra Pakistan i går. Ett 100-tal 
människor sades ha skadats.  

4 000 KYCKLINGAR DÖDADE
!

PROVOCERANDE BESÖK
!

Femte dödsfallet  
i svininfluensan 

Ytterligare en 
person tros ha dött av 
svininfluensan. En man 
i 60-årsåldern i  Örebro 
län har avlidit efter en 
luftvägsinfektion. Det 
är det femte fallet hit-
tills i landet som är 
kopplat till svininfluen-
san.

Mannens influensa tros 
ha utlöst en hjärtinfarkt, 
som blev den direkta döds-
orsaken. Ett test har visat 
att mannen, som inte till-
hörde någon medicinsk 

riskgrupp, bar på influen-
saviruset A/H1N1.

Läget är fortsatt allvar-
ligt men stabilt för 
den influensasju-
ke 14-årige pojke 
som är nedsövd 
och vårdas i re-
spirator på läns-
sjukhuset i Kal-
mar. Det rör sig 
med allra största san-
nolikhet om svininfluensa.

Dessutom vårdas ytter-
ligare en person, en kvinna 

i 40-årsåldern, i respirator 
på Hudiksvalls sjukhus ef-
ter att ha smittats av svin-
influensa. Tillståndet för 
kvinnan, som enligt sjuk-

huset tillhör en risk-
grupp och har svårt 

att syresätta sig 
själv, är allvarligt.

I går anlände 
500 000 nya vaccin-

doser till landstingen 
och mottagningar. Men det 
 räcker inte, efterfrågan är 
långt större än tillgången. 

Många landsting börjar nu 
vaccinera skolbarn och barn 
mellan tre och sex år.  Skåne 
har redan gjort det en tid.

Göran Stiernstedt, direk-
tör på Sveriges kommuner 
och landsting (SKL), anser 
att det är helt rätt att prio-
ritera barnen.

– Det är smart att vacci-
nera så många icke immuna 
individer som möjligt, och 
de absolut minst immuna 
är barn. Alla tjänar på det 
eftersom barn är väldiga 
smittspridare, säger han.

FLER  
VACCINERAS

”Alla tjänar på det 
 eftersom barn är 

 väldiga smitt  - 
spridare.”

En sjöstrid mellan krigsfartyg 
från Nordkorea och Sydkorea i 
går riskerar att försämra de redan 
spända relationerna på den kor-
eanska halvön. Sydkoreas premi-
ärminister Chung Un-Chan kal-
lade incidenten ett ”direkt anfall” 
mot Sydkoreas flotta. Nordkorea 
å sin sida krävde att Sydkorea ska 
be om ursäkt för den ”allvarliga 
väpnade provokationen”.

Sjöslaget inträffade bara några 
dagar före ett toppmöte i Singa-
pore, där USA:s president Barack 
Obama ska delta. 

Sjöstrid mellan 
Nord- och Sydkorea

”Folk är 
 dumma 
och detta är 
 beviset”.

CITATET

Politiker köpte sex av minderårig
Folkpartiets 

ledning kräver att kom-
munalrådet Åke Blom-
qvist i Huddinge avgår 
sedan det avslöjats att 
han dömts för att ha 
försökt köpa sex av en 
minderårig flicka.

– Uppgifterna var helt över-
raskande för oss, säger FP-
ledaren Jan Björklund.

– Jag fick kontakt med en 

man som kom hem med en 
tjej mitt på dagen. Jag beta-
lade 1 500 kronor för henne 
men uppfattade aldrig att 
hon var minderårig,  säger 
Blomqvist till tidningen 
Metro.

Åke Blomqvist har flera 
tunga poster i kommunen. 
Han ansvarar bland annat 
för barn- och ungdomsfrå-
gor.

Rånare 
 misstänkt  
för mordbrand
En av de misstänkta, en 
38-åring, för helikopterrå-
net i Västberga den 23 sep-
tember häktades i går även 
för anstiftan till grov mord-
brand mot Glädjens köp-
centrum i Upplands Väsby.

36-åringen häktades för 
samma brott för två veckor 
sedan. Köpcentret totalför-
stördes i en brand natten 
mellan den 9 och 10 sep-
tember i år.

Kammaråklagare Björn 
Frithiof vill inte närmare 
kommentera mordbrands-
misstankarna eller vilket 
motiv som skulle kunna lig-
ga bakom. 

Det ultimata pysslet



MODE

Varje år är det samma sak. 
Snygg eller varm, varm el-
ler snygg? De flesta yt-
terkläder av den mer 
eleganta typen ver-
kar vara designade 
för en Milanovinter 
eller på sin höjd en 
kall vår i Paris. 
Som boende i 
det snöblan-
dade regnets 
stad får man 
i stället hålla 
till godo med 
en rejäl täck-
jacka, gå 
runt som en 
michelin-
gubbe i dun 
anpassat 
till arktis-
ka förhål-
landen, el-
ler bara ta 
smällen och 
alltid frysa. 

Några undan-
tag finns dock, 
ibland gör de 
mer tekniska 
sportföretagen 
fina kläder, ib-
land går det att 
hitta guldkorn 
hos svenska mär-
ken som Filippa K 
och Acne. Men 
det är ändå 
sällan som 

någon lyckas kombinera 
egenskaperna fin och varm 

i samma plagg.
Ett par designers 

som försöker göra just 
det är Ann Ring strand 
och Stefan Söderberg 
på Hope. De gör ofta 

grejer med ur-
sprung i någon 

form av ar-
betskläder, 
rejäla och 
raka men 
med en rätt 
elegant 
touch. Se-
dan star-
ten 2002 

har de haft 
ett särskilt 
gott öga till 
ytterplagg:

– Vi ville 
satsa på att 
göra schyss-
ta ytterkläder 
eftersom vi 

tyckte det sak-
nades. Sen är vi 
är rätt förtjusta i 
kappor och rock-
ar över lag, säger 
Ann Ringstrand.

– Framför allt tyck-
er vi om när det finns 
ett klassiskt ursprung 
som man gör i modern 

tappning, ta trenchcoaten, 
en arméparka, ytterplagg 
som hänger ihop med en 
tradition, en viss använd-
ning. Det vi lägger till är 
moderna material och nya 
typer av skärningar utan 
att försaka funktionen. Jag 
gillar det på damsidan, ge 
de plaggen detaljerna som 
annars herrplagg brukar 
få – innerfickor, fint foder 
och så vidare. Ofta när man 
tänker tjej blir det bara ut-
smyckning av det, vi vill att 
det ska vara lite coolt ock-
så. 

– Du måste kunna ditt 
hantverk för att göra yt-
terplagg. Kunna kommu-
nicera med fabriker där 
tekniken finns. En jacka 
innehåller så mycket fler 
komponenter och en mer 

komplicerad konstruktion 
än en klänning exempel-
vis. Det är dessutom dyra 
plagg, man kan inte missa 
så mycket. Då är det bra att 
ha gjort det några gånger ti-
digare, veta vad som krävs.

– Jag tycker mycket om 
två av våra kappor, ”Your 
coat” och ”My coat” heter 
de. Båda är varma och lite 
uniformsinspirerade, den 
ena av skepparkavajen, den 
andra mer av en kavalleri-
rock. 

– Jag tycker det blir säm-
re och sämre (skratt), an-
tingen är det vi som blivit 
bättre eller så är jag ute för 
lite. Min kompanjon Stefan 
tycker Burberry är dukti-
ga på sin grej, de håller all-
tid sin stil och är innovativa 
utan att förlora funktionen.

– Fishtail-parkan. Då 
hade jag inte suttit här, vi 
hade varit på andra sidan 
jordklotet nu, särskilt så-
här i november …

! Sverige har världens för snygga ytterkläder. För  för 
de riktigt avancerade grejerna, för  för allt annat. Men det finns vissa 
som gett sig fan på att göra riktigt bra . Hope exempelvis.

!  !  
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SPORT

tt se Rögle spela is-
hockey på hemma plan 
är lite som att veta om 
att grannen har en flå-
dig platt-tv med det 
 fetaste kanalutbudet. 

Du vet om att upplevelsen  skulle 
kunna vara så mycket mer, så 
mycket starkare. Men i stället får 
du sitta hemma och kolla på ettan, 
tvåan och fyran på din tjockis-tv 
utan fjärrkontroll.

Rögle har gått från att förra 
 säsongen vara elitseriens  roligaste 
och kanske bästa hemmalag till att 

vara det tråkigaste och sämsta. På 
bortaplan är det precis tvärtom. 
Från sämsta till det bästa.

oerhört märklig, 
men en förklaring är naturligtvis 
att Gunnar Persson är väldigt olik 
sin föregångare Peter Johansson. 
För Persson kommer defensiven 
på första, andra och tredjeplats 
och han lever efter devisen att 
”håller man nollan förlorar man 
åtminstone inte”. Rögle höll nollan 
i går och förlorade inte. Samtidigt 
var man inte i närheten av en vinst. 

Det har smugit sig in en osäkerhet 
på hemmaplan och den måste man 
ta tag i nu på en gång. 

 visserligen 
 några förmildrande omständig-
heter.  Dominik Granak och Daniel 
Glimmenvall var sjuka och Rögle 
tvingades egentligen klara sig på 
fyra backar under hela matchen. 
När Tommy Enström tvingas gå 
ner och spela back (han gjorde det 
dock med den äran) så vet man att 
det är rätt tunnsått i truppen.

Den här ”hängslen-och-livrem”-

garderingen är dock inte hållbar  
i längden. 

På bortais finns inga krav på 
 roligt spel, eller ens på att man tar 
några poäng. I Lindab arena finns 
hemmapubliken och kraven. Det 
verkar också som att prestations-
ångesten är lagets största fiende 
just nu. 

Rögle måste börja vinna på 
hemma plan. Annars växer kraven 
på att man ska reparera skadan på 
bortaplan. Den ångesten kan vara 
förlamande.

Det har inte Rögle råd med.

Rögle måste börja vinna hemma

Rögle var härjat av sjuk-
domar inför mötet mot Bry-
näs och det blev inte min-
dre besvärligt av att back-
paret Dominik Granak och 
Daniel Glimmenvall tving-
ades lämna återbud strax 
före matchen. 

Det blev också en ganska 
ostrukturerad historia mel-
lan två offensivt tama lag. 

– Vi försökte verkligen 
vinna, men det var förtviv-
lat svårt att göra mål, säger 
Gunnar Persson.

Rögletränaren tror hel-
ler inte att det kommer att 
bli något underhållande is-
hockey framöver.

– Det står så viktiga po-
äng på spel att alla blir för-
siktiga. Det lär inte bli nå-
got glimrande spel fram till 
jul, från något lag.

!

”Det var 
förtvivlat 
svårt att 
göra mål”

HV 71 17 11 1 5 70– 46 35
Färjestad 17 10 3 4 42– 41 34
Luleå 17 8 3 6 52– 43 29
Skellefteå 17 9 1 7 39– 40 28
Linköping 17 8 2 7 48– 36 27
Frölunda 17 8 2 7 47– 49 26
Djurgården 17 7 3 7 43– 41 24
Rögle 17 6 3 8 38– 45 22
Brynäs 17 4 7 6 32– 33 21
Södertälje 17 5 4 8 40– 54 20
Timrå 17 4 5 8 41– 51 17
Modo 17 2 6 9 38– 51 15



TYCK TILL SMS 721 30 · SKRIV CITYS (MELLANSLAG) HBG (MELLANSLAG) DIN TEXT

SUPERLIGAN

VECKOKOLLEN

HBBK 6 6 0   565–323 12
Playmaker 6 6 0  475–349 12
Malbas 6 5 1  587–357 10
Lobas 7 4 3  482–482 8
Eos Lund 8 2 6  484–634 4
KFUM Ystad 7 1 6  477–617 2
Halmstad   8 0 8  459–617 0

Eos Almer  4 4 0  299–181 8
HBBK 4 3 1  306–202 6 
ÄLI Basket 5 3 2  258–269 6
Lobas 4 3 1  192–174 6
Lugi BBK 5 2 3  276–294 4
KFUM C4 5 2 3  203–218 4
Malbas utv 5 1 3  177–244 2
Halmstad 4 0 4  145–245 0

Eslöv 5 4 0 1     18–7   18
Söderhamn 6 3 0 3     18–12  18
Falkenberg 6 5 0 1     16–14  16
Spårvägen 6 4 0 2     16–14  16
Österlen 6 3 0 3     15–15  15
Halmstad 6 3 0 3     14–16  14
Warta 6 2 0 4     14–16  14
Mariedal 5 2 0 3     12–13  12
Rekord 6 1 0 5     11–19  11
Växjö 6 2 0 4     11–19    11 
 

BTK Frej 4 4 0 0      24–7  8
Råå BTK 4 4 0 0      24–7  8
Taberg 4 3 0 1      22– 11 6
Dänningelanda 4 2 1 1      20–17 5
Fal kenberg 4 1 1 2      15– 21 3
BTK Linné 4 0 1 3      11– 23 1
Malmö IF 4 0 1 3        8– 23 1
Långemåla 4 0 0 4        9– 24 0

Spader Dam 7 6 1 0 102– 38 13
Team X-Calibur 8 6 0 2 92– 68 12
BK Pollux 8 5 0 3 95– 65 10
Örgryte 8 4 1 3 73– 87 9
Scandinavia 7 3 0 4 76– 64 6
Sundbyberg 7 2 1 4 53– 87 5
BK Skrufscha 8 1 1 6 63– 97 3
Team Vasa 7 1 0 6 46– 94 2

Farmen 7 6 0 1 197–138 12
OV  6 5 0 1 164–120 10
Kalmar 6 4 1 1 136–108 9
Dalhem 6 3 2 1 145–132 8
Flottan 5 3 2 1 145–132 7
Lågan 7 3 0 4 153–171 6
Eslövstjejerna 7 2 1 4 146–151 5
Karlshamn 5 2 0 3 115–122 4
Kristianstad 5 1 1 3 106–135 3
Ronneby 6 1 0 5 105–137 2
Pandora 6 0 0 6 102–162 0

Team Drott 7 7 0 0 234–176 14
Oxie  6 5 0 1 183–155 10
Ligu 6 5 0 1 180–160 10
Helsingborg 5 3 0 2 166–154 6
Ystadpågarna 7 3 0 4 210–219 6
Lejonen 5 2 0 3 153–146 4
Ankaret 6 2 0 4 174–177 4
Lundagård 6 2 0 4 176–186 4
Hök 6 2 0 4 179–196 4
Vinco 7 2 0 5 175–196 4
Dalhem 5 2 0 3 126–148 4
Lödde Viking 6 1 0 5 150–193 2

Landskrona 5 4 1 0 32–16 13
Palmstaden 5 4 0 1 16–88 12
FCH 5 3 1 1 26–19 10
Engelholm 4 2 1 1 19–12 7
Hjärnarp 4 2 0 2 21–22 6
Röke 4 2 0 2 16–19 6
Kävlinge 5 2 0 3 15–18 6
Malmö 5 1 1 3 16–20 4
Engelholm 5 0 2 3 16–21 2
Malmhaug 4 0 0 4 6–28 0

Tyringe 11 9 2 0 55– 20 20
Alvesta 11 7 2 2 44– 32 16
HHC 11 7 1 3 66– 33 15
Värnamo 11 6 2 3 55– 44 14
Limhamn 11 6 1 4 46– 41 13
Jonstorp 11 5 2 4 47– 42 12
Kallinge 11 5 1 5 56– 40 11
Hässleholm 11 2 0 9 29– 66 4
Osby 11 1 1 9 20– 51 3
Trelleborg 11 0 2 9 24– 73 2

Helsingborg 3 3 0  9–0  9
Kristianstad 4 3 1  10–7  9
Vindrarp B 4 2 2  7–8  6
Malmö B 3 1 2  5–7  3
Ystad 3 1 2  4–6  3
Lunds VK C 3 0 3  2–9  0

Kristianstad 3 3 0  9–1  9
Ljungby 3 3 0  9–1  9
Eneryda 3 2 1  6–6  5
Kronan 4 1 3  6–9  4
Svedala B 3 1 2  5–6  3
Helsingborg 2 1 1  3–4  3
Malmö B 4  0 4  1–12  0

Håll dig . Varannan vecka kollar vi  
som kanske inte alltid får så mycket uppmärksamhet.  

!

HALLÅ DÄR!

Den stora skillnaden mel-
lan lagen i går kväll var Hel-
singborgs forward Daniel 
Johnsson.

Den fruktade målskyt-
ten var het som ett stryk-
järn och hittade rätt fyra 
gånger.

Förra säsongen tvingades 
FC Helsingborg till förläng-
ning för att besegra Väster-
ås borta. I går var skåning-
arna tillbaka i Västmanland 
och den här gången kunde 
man åka hem med full po-
äng.

– Vi spelade smart och 
tog vara på våra chanser. 
Det är alltid skönt med tre 
poäng, sa FCH-tränaren 
Mikael Karlberg.

Som vanligt var det annars 
kollektivet som bärgade se-
gern åt FCH. Gästerna fick 
en kanonstart på matchen 
och ledde med 3–0 efter 
drygt åtta minuter.

Västerås gav inte upp 
och när man reducerade 
till 2–3 efter 18.43 var det 
match igen. Helsingborg 

hade det trögt i andra pe-
rioden, men lyckades ändå 
hålla undan.

– Vi tappade rytmen och 
spelade lojt, men jag vet att 
vi är ett bättre lag än Väs-
terås, sa han.

I stort sett var hemma-
laget aldrig nära att störa 
skåningarna. FCH-träna-
ren var heller aldrig orolig 
för att Västerås skulle vän-
da matchen.

– Vi har inte samma 
djupdykningar som förra 
säsongen, sa han.

Johnssons show frälste FCH

AIK 8 8 0 0 73– 27 24
Warberg 9 6 1 2 52– 36 19
Caperiotäby 8 6 0 2 62– 39 18
Helsingborg 9 6 0 3 50– 42 18
Pixbo 8 4 2 2 46– 37 16
Storvreta 7 4 1 2 44– 27 14
Dalen 8 4 0 4 43– 51 12
Balrog 8 3 2 3 50– 59 12
Sirius 9 4 0 5 41– 51 12
Falun 8 3 1 4 43– 45 10
Tyresö 8 2 1 5 23– 38 7
Järfälla 8 1 2 5 32– 45 5
Umeå 8 1 0 7 35– 56 3
Västerås 10 1 0 9 35– 76 3

!
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IDROTTSGALAN 2010

Entré 20 kr (fr 7 år).
Fri entré med spelarpass 
och säsongskort.
helsingborgbasketbollklubb.se 

19.00 DIV 2 HERRAR

HBBK VS. LOBAS

GA-HALLEN 11 NOVEMBER 
Publikentré Nytorgsbacken (norra sidan GA-hallen) 

Det började med en pin-
sam 16:e plats i kvalet och 
missad finalplats på 100 
meter fritt, fortsatte med 
att han diskades på 100 
meter rygg. I sista grenen, 

100 meter medley, gick 
Phelps till slut vidare, men 
bara som sjua.

Därför fick publiken 
på de fullsatta läktarna 
bara uppleva den störste i 
knappt en minut vid kväl-
lens finalpass.

Det man fick se var då 
inte speciellt exalterande, 
i stället en tredjeplats, 37 
hundradelar från vinna-
ren.

De svenska simmar-
na övertygade desto mer, 
framförallt då Therese Als-

hammar och Stefan Ny-
strand. På 100 meter fritt 
sänkte Nystrand sitt eget 
svenska rekord med 29 
hundradelar.

– Jätteroligt och jävligt 
skönt att få förpassa det två 
år gamla rekordet även om 
det nu var lite ”fusk” efter-
som det var med den här 
dräkten.

På halva distansen tog 
sedan Alshammar ännu en 
vinst i jakten på totalse-
gern.

Phelps svek – svenskar imponerade

Magnus Larsson blir as-
sisterande förbundskap-

ten till Thomas Enqvist 
i svenska Davis cup-laget. 
Larsson var som bäst i ten-
niskarriären rankad som 
nummer tio i världen.       

Efter att ha spelat det se-
naste året utomlands åter-
vänder Rudy Mbemba till 
Solna, som han tog SM-
guld med 2008. Guarden 
kommer närmast från spel 
i grekiska ligan. 

Enligt Real Madrid kan 
inte Cristiano Ronaldo 
spela med Portugal i VM- 
playoffmatcherna mot Bos-
nien den 14 och 18 novem-
ber.

Trots det släpptes stor-
stjärnan iväg till Portugal 
för att landslagsläkarna, 
som fortfarande hoppas 
på Cristiano Ronaldos del-
tagande i ödesmatcherna, 
skulle få titta på hans ska-
dade fot.

Hammarbys bandylag gjor-
de som Leksands hockey-
lag – fick svininfluensavac-
cin före riskgrupper. Enligt 
Stockholms läns landsting 
är det inte okej. Hammar-
by-läkaren Per Gyllfors 
tog svininfluensavaccin 
från sitt arbete på en vac-
cinmottagning och gav det 
till spelarna, enligt Svenska 
Dagbladet.

SPRINTKUNGEN LÄGGER AV
”Jag vill egentligen inte sluta, men 
jag är orolig för att jag ska få fram-
tida men.”

!

Var med och
halvera antalet 
hjärtattacker.
Ring nu! Ring 0200-89 19 00 – pg 90 91 92-7

i grekiska ligan.

– Det var det mest krävande 
året hittills för juryn. Det är 
inte ett lika starkt idrottsår 
som tidigare, säger ordfö-
rande Lasse Granqvist.

Nomineringsmötet drog 
ut på tiden och det blev om-

röstning i kategorin Årets 
prestation.

– Det finns inga själv-
klara kandidater i de störs-
ta idrotterna. Det är svårt 
att veta hur man ska väga 
ett EM-silver mot ett VM-
brons till exempel, säger 
Granqvist.

Två idrottare nomine-
rades till två priser: Zla-
tan Ibrahimovic som efter 
en avslutande klackspark 
vann den italienska skytte-

ligan och Sarah Sjöström 
som simmat sig till både 
guld och världsrekord.

Fotbollen är represente-
rad i flera kategorier, men 
bortsett från Zlatan är det 
de yngre förmågornas pre-
station som framhävs. U21-
landslaget, tränarduon 
Jörgen Lennartsson och 
Tommy Söderberg och an-
fallaren Rasmus Elm är no-
minerade.

Svagt idrottsår gav juryn problem

!

!

!

!

!

!

!

!
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Hur mycket har egentligen 
hänt på 30 år?

I år fyller den svenska lagen mot barnaga 
30 år. Tyvärr händer det fortfarande att 
barn blir slagna i sina hem. 

Vi behöver ditt stöd. 
Sätt in din gåva på BRIS.se.
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Vacker och finstämd. De 
orden trod-
de  man 
aldrig att 
man skulle 
blanda in i 
en text om 
Organism 
12 när han 
först slog igenom som skry-
trappare i Mobbade Barn 
Med Automatvapen. En 
briljant låt-idé.   
 

Exportstoltheterna från 
Fager sta 
har dund-
rat ut den 
ena succé-
låten efter 
den andra 
under hela 
00-talet och 
”Veni Vidi Vicious”-plattan 
står för de allra snyggaste av 
dem. Det krävs bara tre ack-
ord av skramliga ”Decla-
re guerre nucleaire” för att 
man drömma sig bort till en 
blöt festivaläng där How-
lin’ Pelle är kung och tiotu-
sen Conversedojjor studsar 
i takt.   

!

Måns Zelmerlöw, som täv-
lat två gånger i tävlingen 
och även lett Lilla Melodi-
festivalen, ska vara med  
i alla deltävlingarna och  

i finalen – tillsammans med 
Christine Meltzer.

Svenska actionfilmstjär-
nan Dolph Lundgren ska 
vara med på plats i den för-
sta deltävlingen och i fina-
len.

– Jag jobbar på några 
filmprojekt och skriver ett 
manus borta i Los Ange-
les, så vi har lagt upp nå-
gon slags hemlig plan. Jag 
har ju jobbat utomlands  
i 25 år nu. Jag vill ge till -

baka lite till svenska fol- 
ket, säger Dolph Lund -
gren. 

Humortjejen och skåde-
spelerskan Christine Melt-
zer är peppad.

– Det kändes helt fantas-
tiskt när jag fick höra att jag 
skulle få jobba med både 
Måns och Dolph. Jag tyck-
er det är en sådan rolig mix. 
Vi är så olika, säger hon. 

Christine Meltzer och 
Dolp Lundgren är lättade 

över att ha erfarne Måns 
Zelmerlöw att stötta sig 
mot.

– Lite schlager och hur 
det går till på plats kan jag 
nog lära dem. Men jag vill 
utveckla mig som program-
ledare, säger han.

I förra veckan blev Darin 
klar som den förste av fyra 
jokrar. Sedan tidigare är 
Jessica Andersson, Per nilla 

Wahlgren, Sibel och Ola 
Svensson påtänkta namn 
för schlagerfestivalen.

På torsdag presenterar 
SVT vinnaren i tävlingen 
webjokern, som ger ytterli-
gare en friplats i tävlingen.

Årets Melodifestival-
turné inleds i Örnskölds-
vik den 6 februari, och täv-
lingen kommer till Malmö 
Arena 27 februari. Finalen 
är i Globen i Stockholm den 
13 mars.  

!

an må va stiffare än alla 
actionhjältar han någon-
sin gestaltat, men Dolph 
Lundgren är också över-
raskningarnas man. Jag 
vet, för jag har träffat  

honom.
Det var på Studentafton i Lund 

2007 och även om den deffade film-
hunken till en början gav ett ganska 
tillknäppt intryck, så tog det inte mer 
än 20 sekunder förrän han började 
bjussa på lite värme. Inte bara det  
– han kom ut som en riktig mjukis.

Dolph Lundgren snackade om att 
han har för vana att hyra sorgliga  
filmer när han bor på hotell, bara  
för att få en ursäkt att gråta ut  
i sin ensamhet. Chaplins rullar var 
tydligen favoriter. 

 av honom 
som hårdnackad Rocky-skurk och 
lipande norrlänning i hotellsängen 
blev så lustig att vi båda fick oss ett 
gött garv. 

Skrattandet fortsatte när jag fråga-
de honom om han någonsin har  

användning för sina kunskaper  
i kemiteknik. (Dolph är utbildad  
till civilingenjör på KTH). 

På amerikansk-bruten svenska 
svarade han: ”Nej, det har jag inte. 
Eller jo förresten…när jag blandar 
drinkar i Holl-y-wood”. 

Om Dolph kommer funka  
i Melodi festivalen? 

Klart som tusan. 
En rolig mjukis med stjärnglans  

är kanske precis vad som krävs för  
att få lite action i det utnötta tv-
 jippot. 
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Orkester: Jonas Nydesjö, Johan Norman, Olof Löfgren

LITE HAPPY!
En modern humorshow

Kommande:
18/11 - Peter Wahlbeck, 25/11 - Mårten 

Andersson (Raw), 2/12 - Thomas Petersson
3/12 - Martin Svensson & Khalid Geire, 

9/12 - Anna Lena Brundin, 16/12 - Stand up gala

THE TIVOLI / CIRKUS ONS 11/11
Förköp & info www.thetivoli.nu

Tel 042-18 71 71

IKVÄLL!14 november   info: sundsparlan.se

Bo Kaspers Orkester kl 22.30
Dodgeball-turnering 09.00-16.30

Thorleifs 13/11
Dans kl 21.30. Restaurang 20.00

042-183270 el. www.sundsparlan.se

På torsdag och fredag sätter 
Unga danskompaniet, un-

der ledning av Marie Brolin 
Tani, upp föreställningen 
Esperanza på Helsingborgs 
stadsteater. Ett av verken är 
”Adams dilemma” av koreo-
grafen Tim Rushton.

– Han är en klassiskt skolad 
dansare från början men 
nu är han en av de störs-
ta nordiska koreograferna 
och det här är en fantastisk 

möjlighet för oss att skaffa 
erfarenhet, säger dansaren 
Björn Nilsson.

För det var ju just det, att 
skaffa erfarenhet. För sju av 
kompaniets dansare är det 
efter jul dags att söka sig 

 vidare när deras kontrakt 
går ut. Björn Nilsson är en 
av dem.

– Efter att vi slutat  spela 
Esperanza 28 november är 
det auditions som gäller, 
säger han.

Nassim Meki söker allt 
som finns att söka, från 
Skånes dansteater till musi-
kaler. Året med Unga dans-
kompaniet har gett ovär-
derliga erfarenheter.

– Hade jag sökt jobb utan 
den här erfarenheten hade 
de nog tänkt ”hon är bra 
men har ingen erfarenhet”. 
Här har jag dessutom blivit 

säkrare och mognare i mina 
rörelser

– Absolut, man vet hur det 
är från början. Och att stå 
på en scen, vara ute och tur-
nera och träffa folk och få 
feedback är värt lite stress, 
säger Björn Nilsson.

Hopp om 
dansjobb

!

  FAKTA: UNGA DANSKOMPANIET
  !

  ! 

  ! 



Psykiatrin i Halland söker:

Sjuksköterska
till vuxenpsykiatriska mottagningen i Laholm
Tillsvidareanställning, 100 % 

Ref nr 28/09 

Sjuksköterska
till vuxenpsykiatriska mottagningen i Hyltebruk
Tillsvidareanställning, 100 % 

Ref nr 29/09 

Mer information om tjänsterna hittar du på www.lthalland.se/jobb 

Folktandvården Skåne söker

TANDSKÖTERSKA 
till Klippan
Läs mer om tjänsterna och ansök online på  
www.skane.se/platsnytt. 

Ta ett klokt beslut för både minne och
framtid. Din gåva går till forskning, 
vård och omsorg. Det betyder mer 

än att skänka en tanke..

Hedra med en minnesgåva!

PG 90 11 19-8  |  BG 901-1198 
Givarservice 020-30 11 30   
www.alzheimerfonden.se

g

Vi behöver ditt stöd. 
Sätt in din gåva på 

BRIS.se.



Barnmorska
till privat  

gynmottagning i Hbg. 
   042 -14 63 04
0736 -22 06 86

Vi söker
Kyrkokamrer 75% och 

Kanslist/Informatör 100%
Läs mer på:
www.svenskakyrkan.se/barkakra

BARKÅKRA FÖRSAMLING

 

Som inköpare på Släpis kommer du att ansvara för den opera-
tiva inköpsfunktionen kring ett nytt centrallager i Ängelholm.  
Vi söker en initiativrik, ansvarstagande och självgående doer 
med god förståelse för hela inköpskedjan. Teknisk bakgrund 
eller erfarenhet från fordons- och släpvagnsbranschen är  
meriterande. 

Ansök och läs mer om tjänsten på manpower.se  
(annonsnr: 600230). Frågor besvaras av rekryteringskonsult  
Maria Boström, tel: 042-37 16 43.

Manpower är ett auktoriserat 
bemannings företag.

Släpis är en komplett leve-
rantör av originalreservdelar 
och tillbehör till släpvagnar 
och trailers. Släpis finns med 
kontor i Ängelholm, Sollen-
tuna, Göteborg, Helsingborg, 
Jönköping och Växjö. Totalt 30 
medarbetare som omsätter ca 
115 miljoner kr. Företaget ingår 
i BPW-koncernen som i sin tur 
är världens största tillverkare 
av släpvagnsaxlar av högsta 
kvalitet. 

www.slapis.se

Inköpare

Vi söker

KLIPPANS
KOMMUN

www.klippan.se

Klippans Kommun

264 80 KLIPPAN

Tel. 0435-28 000

E-post:

kommun@klippan.se

2 gymnasielärare 
inom naturbruk
till Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby
I Klippans kommun bidrar vi till livskvalité, 
vi är stolta över våra jobb, vi har gemenskap, 
vi har möjlighet att växa i våra yrken och möjlighet 
att påverka den verksamhet vi arbetar i.
Vill du arbeta med oss?  Gå in på klippan.se

Ängelholms kommun söker 

GIS-ingenjör till VA-avdelningen
För mer information besök vår webbplats www.engelholm.se

I Ängelholms kommun värnar vi om en levande
demokrati och arbetar för jämlika arbetsplatser 

där alla människor är betydelsefulla och har lika värde.

VÄLKOMMEN TILL ÄNGELHOLMS KOMMUN

LACK-TECH AB
Lack-Tech AB har södra Sveriges modernaste lackerings-

verkstad som är belägen på Berga industriområde i 
Helsingborg. Vi är ett 10-tal anställda som servar de 

exklusivaste bilfi rmorna i Helsingborgsregionen.

Vi söker, för omgående anställning, en 
kvalifi cerad 

billackerare
med mångårig erfarenhet.

Vi erbjuder en fast anställning, god lön
och hälsosam miljö för rätt person.

Svara eller hör av dig till
Patrik eller Conny 042-15 55 50

Pistolgatan 8, 254 66 Helsingborg
conny@lack-tech.se
patrik@lack-tech.se
www.lack-tech.se

Du är inte bara 
Arkitekt eller 
Ingenjör.
Människan bakom, 
är lika viktig 
för oss!

JKAB Arkiteter 
tänker på hel-
heten. Att 
arbeta nära våra 
uppdragsgivare 
är en självklarhet.
  Målet är att vara 
med från idéstadiet som 
professionella diskussionspartners 
till färdig byggnad/fastighet.
  Vi söker dig som har minst 5 års 
erfarenhet och är väl förtrogen 
med projekteringsarbete.
  Program vi idag arbetar 
med är Revit, Autocad och 
Sketchup.
  Ring Lars Jongård 
042-25 33 51 eller Bo Hertzman 
0705-24 62 39 för ytterligare 
information!

www.jkab-arkitekter.se

”Hos oss är alla en viktig spelare i laget”!

!"#$%&'($&$%")*#+,*-"%+./0/
1+2')$-$#*#

®

Storgatan 23, Landskrona.
Tel 0418-41 13 45

www.eddys.nu

Frisörer
sökes

070-553 74 36

ARBOGA KOMMUN söker dig som 
vill utveckla den moderna staden 
i en kulturhistorisk miljö. Mer 

info på www.arboga.se/jobb.

Planchef /Arkitekt

Network Technology Services Sverige AB utför in-
stallationer och service i de fasta och mobila tele-
näten. Vår störste uppdragsgivare är Ericsson AB. 
Vi driver verksamhet i hela Sverige med hjälp av
underentreprenörer och egen personal.

NTS söker underentreprenörer inom telekom. 

Kolla www.ntsnetworks.se. Skicka ansökan nu!

NTS på uppdrag av Ericsson AB.

NTS.

söker kompetenta medarbetare

Svetsare  Projektledare
Mer information på vår hemsida

www.nitatorstainless.se

Kontakta vår Produktionchef
Dzemal Joldic på tel. 042-38 38 80
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Sökes
Leg optiker

En av våra optiker skall ! y" a till Stockholm och vi behöver en ersä" are för henne.
För mer information kontakta Anders Fejne 042/21 30 70.

anders.fejne@optica.se  www.optica.se

söker 
erfaren mekaniker med el-kunskaper
Barry Callebaut Sweden ligger i Kågeröd och tillverkar 
chokladpulver och cappucinopulver för dryckesindustrin.

Företaget har utökat produktionen och behöver därför 
anställa en el-mekaniker till fabriken. Fabriken är uppde-
lad i en process och en packningsdel. Processdelen består 
av avancerad blandnings- och mixningsutrustning och 3 
stora spraytorkar. I packningshallen står 8 packningslin-
jer uppställda. Både processen och packningen är högt 
automatiserad och företaget har kontinuerligt investerat i 
ny utrustning.

Position: Som mekaniker kommer du att ingå i verkstads-
gruppen och arbeta med förebyggande- och avhjälpande 
underhåll i både process och packning. Du skall även 
kunna bistå vår elektriker med felsökning i elskåp 
och bortkoppling av elektrisk utrustning. Deltagande i 
projektarbete kommer att bli aktuellt vid inköp av ny 
utrustning och ombyggnad av befi ntlig utrustning. 

Profi l: Vi söker dig som har minst 10 års erfarenhet 
av mekaniskt arbete inom industrin och då gärna med 
påspackningsmaskiner, wrap-around maskiner och pallas-
tare. Erfarenhet av arbete med spraytorn och blandnings-
utrustning är meriterande. 

Elbehörighet motsvarande BB1 eller BB2 är viktigt för 
att du skall få felsöka i elskåp och arbeta med elektrisk 
utrustning. Som person skall du vara samarbetsvillig och 
konstruktiv och se möjligheter till förbättring.

Kontakt: Vid frågor angående tjänsten är ni välkomna att 
ringa till produktionsansvarig Martin Tofft 0418 450 365 
eller 0706 03 19 47. Skicka ansökan antingen via mail till 
Martin.Tofft@Barry-Callebaut.com eller skicka in det till:

Barry Callebaut Sweden AB
Martin Tofft, Böketoftavägen 23, 260 23 Kågeröd
Läs gärna mer om världens största chokladtillverkare på 
hemsidan www. barry-callebaut.com!

Eftersom vår nuvarande assistent går i pension söker vi

 Assistent 100%
till pastorsexpeditionen i Klippans församling
Klippans församling har ca 7700 kyrkotillhöriga.
Det fi nns fyra kyrkor i församlingen och vi är
ca 35 anställda. Pastorsexpeditionen ligger vid S:t 
Petri kyrka i Klippan.
Huvudsakliga arbetsuppgifter  består av:

Kyrkobokföring
n

n
Allmänna kontorsgöromål

Till detta söker vid dig som:

 
   I stort sett allt arbete sker med hjälp av dator,
   varför god datorvana är ett krav

r
Tillhör Svenska kyrkan

Under 2010 kommer församlingens organisation att
ses över varför tjänstens innehåll delvis kan komma 
att förändras.
Provanställning 6 månader
Information om tjänsten  lämnas av:

 Ky

Klippans församling   264 21 Klippan
 klippans.forsamling@svenskakyrkan.se

Produktionschef (annonsnr: 599772) 
Du har förmåga att driva en kostnadseffektiv produktion där 
process ansvar och verksamhetsutveckling sätts i fokus. Du ingår i 
Distriktets Ledningsgrupp och har personalansvar för ca 50 terminal-
arbetare.

Administrativ Chef (annonsnr: 599902) 
Du ansvarar för ekonomiuppföljningen, som person är du själv-
gående, ordningsam och arbetar på ett strukturerat sätt. Du ingår  
i Distriktets Ledningsgrupp, till din hjälp har  
du tre medarbetare. 

Ansök och läs mer på manpower.se  
(se  annonsnr). Frågor om Prod.chef  besvaras 
av Markus Holmgren, 042-37 16 42 och  
Adm.chef av Maria Boström, 042-37 16 43.

Manpower är ett auktoriserat  
bemannings företag.

DB Schenker producerar 
och marknadsför trans-
port- och logistiktjänster 
som möter högt ställda 
krav på kvalitet, effekti-
vitet, enkelhet och miljö-
ansvar. Våra 4200 med-
arbetare finns på 70 orter 
i landet, hanterar drygt 
18 miljoner sändningar 
om året och ger service 
till 42 000 avtalskunder. Vi 
är en del av Schenker AG, 
en av världens ledande 
leverantörer av logistik-
tjänster. Läs mer på  
www.dbschenker.com/se

Distrikt Helsingborg söker Teknisk
     Säljare
Pulver färg - Industri
För mer info:
www.teknos.com under lediga tjänster

Paint on your mind

Vi söker
MILJÖINSPEKTÖRER

Vill du arbeta
med oss? 
Gå in på

www.soderasensmiljoforbund.se

Datanörd sökes
ett par timmar i veckan för hjälp med hemsida.
För mer info ring Annas Guld, Örkelljunga 0705-95 00 38

www.orkelljunga.se
  

Fastighetsingenjör
Sista ansökningsdag är 2009-11-22.

Ansökan sker via www.personaldirekt.se - Lediga tjänster

Örkelljunga
Kommunfastigheter AB Enhetschef inom Hemvården

Vård- och omsorgsverksamheten i Höganäs 
kommun är inne i ett intensivt utvecklingsskede 
- vill du vara med i utvecklingen?

Mer information om tjänsten och om
oss i Höganäs kommun fi nner du på:
www.hoganas.se

0200-230 230
BRIS-mejlen: BRIS.se

”Mina föräldrar hinner 
aldrig lyssna på mig.”

”Jag vågar inte 
fråga henne”

Till BRIS kan du
ringa och skriva 

om både stora och
små saker.

”När jag blir stressad 
får jag ont i magen.”
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Farao började bli gammal och ville överlämna rikets 
styre till sina sex söner. Han bestämde därför att 

hans rike (visas till höger) skulle 
delas upp i sex delar, alla exakt lika 
stora.

Territorierna skulle ha exakt 
samma form, men kunde vridas i 
förhållande till varandra.

Hur delade sönerna upp
Faraos rike?

K0006
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11 NOVEMBER Tor Fre Lör Sön
Mulet men mest 

uppehåll.

Mulet men i stort sett 
uppehåll.

Mulet men i stort sett 
uppehåll.

Mulet men i stort sett 
uppehåll.

Mulet men mest 
uppehåll.

Mulet men mest uppehåll.

Mulet men mest uppehåll.

Mulet men mest uppehåll.

Mulet men mest 
uppehåll.

Mulet men mest 
uppehåll.

Klockan 13.00

Det bjuds på riktigt 
höstväder i hela 
landet. Lite regn i 
söder och någon 
snöfall i 
Norrland.
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18.00 Rapport med A-ekonomi 
18.10 Regionala nyheter 
18.15 Go’kväll 

Magasin. Även 12/11 och 
SVT24 12/11. 

19.00 Kulturnyheterna 
Även senare i dag. 

19.15 Regionala nyheter 
19.30 Rapport med A-ekonomi 
20.00 Uppdrag granskning 

Samhällsprogram. Om 
kampsporten mixed martial 
arts, MMA. Även 12/11, 
14/11, SVT24 12/11 och 16/11. 

21.00 Morden 
Cege och hans grupp har 
stationerat sig på Skärsö. 
Även 17/11. 

22.00 True blood 
Jason sitter inspärrad men 
Sookie anser sig vara nära 
sanningen om vem som 
ligger bakom morden i Bon 
Temps. Även SVT24 13/11. 

22.55 Kulturnyheterna (R) 
Repris från tidigare i dag. 

23.10 Livet i Fagervik (R) 
En spionerande granne 
anmäler 75-årige Birger 
för hustrumisshandel. 
Även 14/11 och SVT24 12/11. 

23.55 Sommarpratarna (R) 
0.55 Jekyll (R) 
1.50 Dina frågor 

– om pengar (R) 
2.20 Kobra (R) 
2.50 Andra Avenyn (R) 
3.35 Debatt (R) 
4.05–5.05  Sommar-

pratarna (R) 
5.15–6.00  Go’kväll (R)

18.00 Så blev jag den jag är 
Brittisk vetenskapsserie 
från 2008. Del 2 av 3. Hur 
blir vi de människor vi är? 
Även Kunskapskanalen 
16/11 och 17/11. 

18.55 Rapport 
19.00 Vem vet mest? 

Frågesport. Även 15/11 och 
SVT24 12/11. 

19.30 Välkomna nästan 
allihopa 
UR. Samhällsprogram. 
Del 3 av 7. Blir fördomarna 
färre på en mångkulturell 
ort? Även SVT1 13/11 och 
16/11. 

20.00 Hotellet 
Del 6 av 6. Madame 
Boratto får hon en musika-
lisk uppvaktning. Även 
12/11 och SVT24 13/11. 

20.45 In Sweden everybody 
can swim 
Svensk kortfi lm från 2002.  

21.00 Aktuellt 
21.30 Babel 

Svenskt litteraturmagasin. 
Del 11. Möt Salman Rush-
die. Även 13/11, 15/11, SVT1 
13/11, SVT24 16/11 och 17/11. 

22.00 Sportnytt 
22.15 Regionala nyheter 
22.25 Rapport 
22.30 Hemlös 

UR. Samhällsprogram. 
Del 5 av 10. Utsatta 
kvinnor. Även SVT1 13/11. 

23.00 Galeasen (R) 
K special. Repris från 6/11. 

0.00–0.30  Världens 
konfl ikter (R)

18.00 Navy CIS 
En sergeant misstänks ha 
mördats. Även i kväll. 

19.00 2 1/2 män 
Amerikansk komediserie 
från 2004. Del 13 av 24. 
Efter att Judys hus för-
störts 
i ett 
jord-
skalv 
fl yttar 
hon in 
hos 
Charlie 
och 
Alan – 
något 
som inte gör Charlie 
särskilt glad. Även i kväll. 

19.30 2 1/2 män 
Amerikansk komediserie 
från 2004. Del 14 av 24. 
Då Evelyn blir inlagd på 
sjukhus undrar hennes 
söner om det hela är ett 
spel. Även i kväll. 

20.00 Stockholm-Arlanda 
Svensk realityserie från 
2009. Del 6 av 10. Holly-
wood-hunken Nicklas 
Söderblom fl yger mycket 
ofta men är fl ygrädd. 

21.00 Efterlyst 
Direkt. Svensk program-
serie från 2009. Del 11. 

22.00 Southland 
Juveltjuvar länsar hus
 i Bel Air. 

23.00 Navy CIS (R) 
Teamet kopplas in när en 
sergeant misstänks ha 
bragts om livet medan en 
telefonsäljare hade honom 
på tråden. 

23.55 2 1/2 män (R) 
Judy fl yttar in hos Charlie 
och Alan – något som inte 
gör Charlie särskilt glad. 

0.20 2 1/2 män (R) 
Då Evelyn blir inlagd på 
sjukhus undrar hennes sö-
ner om det hela är ett spel. 

0.50 Spin city 
Charlie upptäcker att Jen-
nifers före detta partner 
är en kvinna. Även 12/11. 

1.15 The unit 
Jonas ger sig ensam ut 
för att jaga en terrorist. 

2.05 Southland 
Juveltjuvar länsar hus. 

2.55 Everest 
4.25–5.00  The Boondocks 

Det är bara februari, men 
rekordvarmt.

TIPS OM TV

 Kanal 5 21.55. “So you think you can dance” 
drar igång sin sjätte säsong som inleds med en 
casting i Los Angeles. FOTO: 20TH CENTURY FOX

TV ONSDAG

Jon
Cryer

Varför snabb?
Rekordsnabbe häcklöparen 
Colin Jackson söker san-
ningen om sin talang i ”Så 
blev jag den jag är”. Föds 
vissa människor till atleter, 
eller handlar det bara om 
hårt arbete?

 SVT2 18.00

Bondepraktik
De utvalda brevskrivarna 
har anlänt till gårdarna 
i ”Bonde söker fru”. De får 
se sig om och prova på ar-
betet. Det blir bland annat 
mjölkning och ridning.

 TV4 20.00

Film och bindor
Efter jul har fi lmen ”Snabba 
cash” premiär, en av fi lmer-
na med 15-års åldersgräns. 
Vad är det som tolvåring-
ar inte får se? ”Rea” under-
söker filmcensuren. Test-
patrullen provar bindor.

 Barnkanalen 18.45

USA:s bästa dansare ska utses
Via uttagningar i New Orleans, Boston, Atlanta, Phoenix, 
Salt Lake City och Los Angeles väljs 200 dansare ut. De går 
till en auditionvecka i Las Vegas där de får genomgå ex-
tremt krävande uttagningar. Tio killar och tio tjejer gallras 
ut av juryn och får tävla om amerikanska folkets röster.

21.00
Cege och hans grupp är 

inte populära på ön.
FOTO: JOHAN PAULIN

19.30
Doreen och Musse pratar 

om svensk vardagsrasism.
FOTO: JOHAN BERGMARK/UR

FILMGUIDEN MED  BJÖRN  BRÅNFELT
Klute – en smart snut

    
Thriller. Snut från landet 
(Donald Sutherland) 
söker försvunnen vän 
i New York och möter 
lyxprostituerad kvinna 
(Jane Fonda, Oscars-
belönad). Så här ser en 
tät, välskriven psykolo-
gisk thriller ut. Av Alan J 
Pakula. (Klute, USA, 1971) 
TCM 21.00

Så vanns vilda västern
   

Västern. Påkostat och 
stjärnspäckat epos som 
skildrar en nybyggar-
familj under tre genera-
tioner. Med Henry Fonda, 
James Stewart, Gregory 
Peck – och självklart 
Walter Brennan. Belönad 
med två Oscar. (How 
the west was won, USA, 
1962)
TCM 22.50

Mary Shelley’s 
Frankenstein

   
Skräck. Robert de Niro 
gör Frankensteins mons-
ter till en intelligent varel-
se med fi losofi ska grubb-
lerier. Kenneth Branaghs 
fi lmatisering är trogen 
förlagan. Det är mer in-
tressant än det är skräm-
mande. (Mary Shelley’s 
Frankenstein, USA, 1994)
TV4 FILM 0.35

Perfect stranger
   

Thriller. Journalist (Halle 
Berry) börjar undersöka 
det brutala mordet på en 
barndomsvän i New York. 
Hon dras in i en farlig 
katt-och-råtta-lek med 
kopplingar till internet – 
och en mäktig reklam-
man (Bruce Willis). 
Traditionell spänning på 
nytt vis. (USA, 2007)
TV1000 18.00

Dick Tracy möter 
Biljardbollen

   
Thriller. Jodå, Dick Tracy 
dök upp på fi lm långt 
innan den stjärnspäckade 
Warren Beatty-fi lmen 
1990. Här spelas han 
av Morgan Conway i en 
skönt stämningsfull fi lm 
om jakten på en ondske-
full gangster. (Dick Tracy 
vs Cueball, USA, 1946)
SVT1 15.00

Arn - tempelriddaren
  

Drama. Den påkostade 
första fi lmen (av två) efter 
Jan Guillous romansvit är 
till olika delar historielek-
tion, romantiskt pekoral 
och b-action. Bibi Anders-
sons onda abbedissa hö-
jer tempen, mycket känns 
transportsträcka till del 
två. (Sverige, 2007)
CANAL+ ACTION 21.00

Helena
Bonham Carter

Halle
Berry
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FILM

20.00
Maria hjälper till med att 

fixa sin mammas lägenhet.
FOTO: BELLA STÅHL/KANAL 5

18.00 Cops 
18.30 Seinfeld 
19.00 Simpsons 

Bart börjar som healer. 

19.30 Simpsons 
Mr Burns tar in på hälso-
klinik. 

20.00 Scrubs 
JD och Turk erbjuder sig 
att skriva sketcher. 

20.30 Scrubs 
När JD åker på semester 
är hans enda länk till sjuk-
huset Elliots mobiltelefon. 

21.00 Ultraviolet 
Amerikansk science fi ction 
från 2006. I rollerna: Milla 
Jovovich, Cameron Bright. 

22.45 Scrubs 
23.45 How I met your mother 
0.15 Seinfeld (R) 
0.45 My name is Earl 
1.15 Skål 
1.45 Knight rider (R) 
2.40 Våra värsta år (R) 
3.30 Eureka (R) 
4.20 New York undercover 
5.10–5.35  Cops (R)

18.05 Doctors (R) 
19.00 Dr Phil 

Pratsjow. Om kvinnors 
åldrande. Även 12/11. 

20.00 Det okända (R) 
21.00 Dagens man 
21.30 Trav: Vinnare plus 
22.00 Law & order: 

Criminal intent (R) 
22.55 Pang i bygget (R) 
23.35 M.A.S.H. (R) 
0.10 Coupling (R) 
0.45 Law & order: 

Special victims unit (R) 
1.45 Law & order: 

Criminal intent 
2.35 Mannen som talar 

med andar (R) 
2.55 Vem dömer Amy? 
3.40 Army wives (R) 
4.25 Dawson’s creek 
5.10 General hospital (R) 
5.55–6.25  Små i stora 

världen (R)

18.50 Masterchef goes large 
19.25 Nigella 

Brittisk matlagningsserie 
från 2001. 

20.00 Brottskod: Försvunnen 
Femårige Ethan Heller 
förs bort mitt på dagen, 
och teamet börjar tro 
att pojkens pappa vet 
mer än han säger. 

21.00 Adaktusson 
Spelet bakom Volvo.

21.30 DiTV 
22.00 Edward Bloms gästabud

Återupprätta brunsåsen. 
23.00 Seinfeld 
23.30 Seinfeld 
0.00 Nip/Tuck 
0.55 På heder och 

samvete (R) 
1.50 Brottskod: Försvunnen 
2.35 Edward Bloms gästabud 
3.30 Flipping out (R) 
4.20 Adaktusson 
4.45 DiTV 
5.10–6.00  Deutsche Welle 

journal

18.00 The Jay Leno show (R) 
19.00 SOS Skottland 
19.30 Gränsbevakarna 

Australien 
20.00 CSI Miami 

En vän till en journalist blir 
mördad. Även i natt. 

20.55 Grand designs revisited 
Brittisk inredningsserie 
från 2008. Ett hus med fan-
tastisk utsikt. Även i natt. 

22.00 Sjön suger 
23.00 The Jay Leno show 
0.00 CSI Miami (R) 
0.55 Daily Show med 

Jon Stewart 
1.25 Frasier (R) 
1.55 Ett fall för 

Dalziel & Pascoe 
3.00 Grand designs 

revisited (R) 
4.00 The bill (R) 
4.50 Ballykissangel (R) 
5.35–6.00  Daily Show med 

Jon Stewart (R)

SVT1
6.00 Nyh. 6.28 Gomorron. 9.30–
11.40 UR. 12.00 Nyh. 12.05 Doobi-
doo. 13.05–13.50 Andra Avenyn. 
14.15 Fråga doktorn. 15.00 Som-
marpratarna. 16.00 Nyh. 16.05 
Gomorron. 17.00 Hannah Montana. 
17.25 Robins. 17.55 Sportnytt. 
18.00 Nyh. 18.15 Go’kväll. 19.00 
Kulturnyh. 19.15 Nyh. 20.00 Niklas 
mat. 20.30 Mitt i naturen. 21.00 
Plus. 21.30 Ett fall för Louise. 22.00 
Debatt. 22.45 Kulturnyh. 23.00 
Uppdrag granskning. 0.00 Skavlan. 
1.00 Kysst av spriten. 1.30 Sleeper 
cell. 2.25 Sylvia. 4.15 Uppdrag 
granskning. 5.15–6.00 Go’kväll. 

SVT2
9.30–15.10 24 direkt. 15.10 Doku-
ment inifrån: Att skapa en serie-
mördare. 16.10 Hotellet. 16.55 
Hallå Mumbai. 17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 17.45 Uutiset. 
18.00 Andra världskrigets av-
görande uppdrag. 18.25 Gäst-
arbetaren. 18.55 Rapport. 19.00 
Vem vet mest? 19.30 Skolfront. 
20.00 Hype. 20.30 Existens. 
21.00 Aktuellt. 21.30 Världens 
konfl ikter. 22.00 Sportnytt. 22.15 
Regionala nyheter. 22.25 Nyh. 
22.30 Clockwork orange. Brittiskt 
drama från 1971. 0.45–1.15 Dina 
frågor – om pengar. 

TV3
6.30 Montel Williams. 7.25 Spin 
city. 7.55 Alla älskar Raymond. 
8.25–8.50 How I met … 9.40 
Oprah. 10.30 Våra bästa år. 11.25 
Project runway. 12.20 How I met … 
12.45 Alla älskar Raymond. 13.15 
Oprah. 14.10 Home makeover. 15.05 
Pets and people. 16.00 Project 
runway. 17.00 Hell’s kitchen. 18.00 
Navy CIS. 19.00 2 1/2 män. 20.00 
Singing bee celeb. 21.00 Lyxfällan. 
22.00 Comedy fi ght club. 22.30 
How I met … 23.00 Navy CIS. 23.55 
2 1/2 män. 0.50 Spin city. 1.15 The 
unit. 2.05 Cityakuten. 2.55 Ögon. 
4.35–5.00 The Boondocks. 

TV4
5.50 Nyh. 10.05 Efter tio. 11.55 
Hem till gården. 12.55 Nyh. 13.00 
Trav. 13.25 Förlossningskliniken. 
14.30 Nyh. 14.35 Jon, Kate … 
15.05 Ghost whisperer. 16.00 That 
’70s show. 17.00 Förkväll. 18.20 
Keno. 18.30 Lokala nyh. 18.40 Eko-
nominyh. 18.50 Vädret. 19.00 Nyh. 
19.30 Halv åtta hos mig. 20.00 
Mammas pojkar. 21.00 Glee. 22.00 
Nyh, sport, väder. 22.40 Ice road 
truckers. 23.40 Jordan, rättsläka-
re. 0.35 The District. 1.30 Arkiv X. 
2.15 The practice. 3.00 Popular. 
3.45 Robin Hood. 4.30 Bröllops-
form. 5.15–5.50 Veterinärerna. 

KANAL 5
6.05 Home videos. 6.30–9.00 Vak-
na. 9.30 Quizzo. 11.00 Biggest loser. 
11.50 Sjunde himlen. 12.45 DeGene-
res. 13.35 Good morning, Miami. 
14.05 Christine. 14.35 Fresh Prince. 
15.05 Home videos. 15.35 One Tree 
Hill. 16.35 Unga mödrar. 17.05 Las 
Vegas. 18.05 Christine. 18.35 Vän-
ner. 19.05 Biggest loser. 20.00 SOS 
Gute. 21.00 Criminal minds. 22.00 
Nöjespokalen. 23.00 Vänner. 23.30 
CSI NY. 0.25 Criminal minds. 1.25 
Intervention. 2.25 Ett herrans liv. 
3.25 Mannen som var gravid. 
4.20 Spa of embarrassing illnesses. 
5.05–5.50 DeGeneres. 

TV6
8.00 Stargate SG-1. 8.50 Knight 
rider. 9.40 Smallville. 10.35–11.30 
Eureka. 12.00 Våra värsta år. 12.55 
Stargate SG-1. 13.50 How I met 
your mother. 14.15 Jesse. 14.40 
Jesse. 15.10 Smallville. 16.05 Simp-
sons. 17.00 Scrubs. 17.30 Scrubs. 
18.00 Cops. 18.30 Seinfeld. 19.00 
Simpsons. 19.30 Simpsons. 20.00 
Simpsons. 20.30 Family guy. 21.00 
Miami vice. 23.30 Scrubs. 0.00 
Scrubs. 0.30 How I met your mot-
her. 1.00 Seinfeld. 1.30 My name is 
Earl. 2.00 Skål. 2.30 Knight rider. 
3.20 Våra värsta år. 4.10 Eureka. 
5.00–5.45 New York undercover.

TV TORSDAG

ÖVRIGA KANALER
TV4 GULD
14.15 Hill Street Blues. 15.05 
Aidensfi eld. 16.45 Skönheten … 
17.40 21 Jump Street. 18.30 
Dynastin. 19.20 Felicity. 20.10 Bay-
watch. 21.00 Hotellet. 21.50 Hill 
Street Blues. 22.40 Arkiv X. 23.30 
Six feet under. 0.25 Skönheten … 
1.15 Scali. 3.45–5.20 Doktorn kan 
komma. 5.25–6.25 Six feet under. 

TV4 KOMEDI
14.20 Kung av Queens. 14.45 Let-
terman. 15.30 Klovn. 15.55 M.A.S.H. 
16.20 Räkna med bråk. 16.40 Futu-
rama. 17.05 Taxi. 17.30 Skål. 18.00 
Tracy Morgan. 18.30 Everybody 
*hates Chris. 18.55 Fem i familjen. 
19.25 30 Rock. 19.50 Inte bara 
morsa. 20.15 Comedy store. 20.45 
Futurama. 21.10 Kung av Queens. 
21.35 South Park. 22.00 30 Rock. 
22.25 En ängels tålamod. 22.55 
Letterman. 23.40 Tracey takes on. 
0.05 Shameless. 0.55 Taxi. 1.20 
Skål. 1.45 Bosom buddies. 2.15 Räk-
na med bråk. 2.40 Tracy Morgan. 
3.00 The game. 3.20 Tracey takes 
on. 3.45 Murphy Brown. 5.05 Co-
medy store. 5.30–6.15 Letterman. 

TV400
14.25 Bridezillas. 15.20 Sunset tan. 
15.50 Scare tactics. 16.25 Buffy 
the vampire slayer. 18.10 Jerry 
Springer. 20.00 Medium. 21.45 
Plastikdoktor. 22.45 Big brother. 
0.35 Dirt. 1.40 Time of fear. 3.10 
Jerry Springer. 5.25–6.10 Avslöjad. 

TV4 FAKTA
14.00 Chockvåg. 14.55 Det som 
inte kan hända. 15.25 Stormvar-
ning. 15.55 Katastrofens hjältar. 
17.00 Kriminellt. 18.00 Brottsplats 
USA. 19.00 Små mirakel. 20.05 
Förlossningskliniken. 21.10 Det 
kungliga lasarettet. 22.10 Trauma: 
Livet på akuten. 23.15 Kvinnostyr-
kan. 0.15 Polisstyrkan. 1.10 Brotts-
plats USA. 2.10 Förhörsledarna. 
3.05 Kriminellt. 3.55 Mordutred-
ning pågår. 4.40 Polisstyrkan. 
5.25–6.10 Kvinnostyrkan. 

SVT24
15.15 Sista dansen – leva livet le-
vande. 16.00 Rapport. 16.05 24 
vision. 17.00 Rapport. 17.03 24 
vision. 17.30 Sverige! 18.30 Debatt. 
19.00 Simning. 21.00 Vem vet 
mest? 21.30 Trädgårdsfredag. 
22.00 Dina frågor – om pengar. 
22.30 Andra Avenyn. 23.15 De-
batt. 0.00 Rapport. 0.10 Sportnytt. 
0.25 24 vision. 0.30 Rapport. 0.40 
Västerbottensnytt. 0.50–1.00 ABC. 

DISCOVERY
12.00 Femmans växel. 13.00 Ex-
trem överlevnad. 14.00 Skitiga jobb. 
15.00 Framtidens vapen. 16.00 
Really big things. 17.00 How stuff 

works. 17.30 Så funkar det! 18.00 
Bilfi xarna. 19.00 LA Ink. 20.00 
Skitiga jobb. 21.00 Mythbusters. 
22.00 Time Warp. 23.00 Extrema 
explosioner. 0.00 Everest: På liv och 
död 2. 1.00 Am choppers. 2.00 LA 
Ink. 3.00 Time Warp. 3.55 Extrema 
explosioner. 4.45 Femmans växel. 
5.35–6.00 Så funkar det! 

MTV
14.30 America’s best dance crew. 
15.30 Made. 16.30 My super sweet 
16. 17.00 EMA 2009. 18.00 Brooke 
knows best. 19.00 South Park. 
21.00 A double shot at love. 22.00 
Jackass. 22.30 Nitro circus. 23.00 
Fist of zen. 23.30 South Park. 
1.30–6.00 After hours. 

DR1
14.10 Landsbyhospitalet. 15.00 DR 
update. 15.10 Boogie mix. 16.00 
Pigerne mod drengene. 16.30 
Spiderman. 16.55 Den lyserøde 
panter. 17.00 Tagkammerater. 17.15 
Pinky Dinky Doo. 17.30 Vestindiens 
hemmelighed. 18.00 Aftenshowet. 
18.30 TV Avisen. 19.00 Aftenshow-
et. 19.30 Hvad er det værd? 20.00 
DR1 Dokumentaren – Forbandede 
gener. 21.00 TV Avisen. 21.25 
Penge. 21.50 Sportnyt. 22.00 Tag-
gart: Syndens sold. 23.10 Onsdags 
Lotto. 23.15 DR1 Dokumentaren: 
Alarm 112 – er der nogen? 0.15 MC’s 
fi ght night – det store 10 års jubi-
læumsshow. 1.15–2.05 Boogie mix. 

TV2 DANMARK
14.00 Nyh. 14.20 Ed. 15.05 Amys 
ret. 16.00 Nyh. 16.05 Reg nyh. 
16.15 Et umage par. 17.05 Venner. 
18.00 Nyh. 18.10 Reg nyh. 18.20 
Vejret. 18.25 Go’ aften Danmark. 
19.00 Nyh. 19.30 Regionalpro-
gram. 20.30 I en anden del af Dan-
mark. 21.10 Desperate housewives. 
22.00 Nyh. 22.20 Reg nyh. 22.40 
Vejret. 22.45 Sportsnyh. 22.55 
Dags dato: Joycees 18 år i fangens-
kab. 23.50 Huse for millioner. 0.35 
Venner. 1.30 Et umage par. 2.20 
The Wire. 3.25 Go’ aften Danmark. 
3.50 Lov og uorden. 5.00 Bananer 
i pyjamas. 5.05 Teletubbies. 5.30–
6.00 Monster Knuser Klubben. 

AL JAZEERA
14.00 News hour Doha. 15.00 Wit-
ness. 15.30 Listening post. 16.00 
News hour. 17.00 News. 17.30 I 
knew.... 18.00 News. 18.30 Inside 
story. 19.00 News hour. 20.00 Lis-
tening post. 20.30 101 east. 21.00 
News. 21.30 Riz Khan. 22.00 News 
hour London. 23.00 News. 23.30 
Inside story. 0.00 News. 0.30 
Witness. 1.00 News. 1.30 Riz Khan. 
2.00 News. 2.30 People and
 power. 3.00 News. 4.00 I knew.... 
4.30 Listening post. 5.00 News. 
5.30–6.00 Inside story.

TV ONSDAG

18.15 Lotto, Joker 
och Drömvinsten 

18.20 Keno 
18.30 Lokala nyheter 
18.35 Lokalt väder 
18.40 Ekonominyheterna 
18.50 Vädret 
19.00 Nyheterna 
19.30 Halv åtta hos mig 

Svenskt matlagnings-
program från 2009. Del 15 
av 40. Sanne Svensson 
står på tur. 

20.00 Bonde söker fru 
Svensk realityserie från 
2009. Del 6 av 13. Roger 
Karlsson får hjälp med 
mjölkningen. På Per Jör-
gen Östlings gård får tje-
jerna fl ytta kor.  Även 15/11. 

21.00 Oskyldigt dömd 
Svenskt kriminaldrama 
från 2009. Del 7 av 12. En 
rektor på en internatskola 
tar lagen i egna händer. 
Även 15/11. 

22.00 Nyheterna 
22.25 Sporten 
22.35 Vädret 
22.38 Lokalt väder 
22.40 Kvällsöppet med Ekdal 

Samhällsprogram. 

23.40 Jordan, rättsläkare (R) 
Jordan och Woody 
undersöker dödsfallen 
av två soldater där den 
ena dödats i Irak och den 
andre i Boston. 

0.35 The District (R) 
En hemlighet från Nolands 
förfl utna kommer fram.  

1.30 Arkiv X (R) 
En fånge avrättas 
i elektriska stolen. Efter 
hans död börjar hans 
fi ender att dö, en efter en. 

2.15 The practice (R) 
Bobby försvarar sin gamla 
mentor, Raymond Oz. 

3.00 Popular 
Brooke måste dumpa 
Josh om hon ska bli balens 
drottning. 

3.45 Robin Hood (R) 
Robin tänker få tag på det 
dokument som bevisar 
sheriffens landsförräderi. 

4.30 Bröllopsform (R) 
Svenskt livsstilsprogram 
från 2008. 

5.15–5.50  Veterinärerna (R) 
Svensk dokumentärserie 
från 2002.

18.00 Christine 
Under ett Thanksgiving-
besök upptäcker Christine 
en hemlighet. Även 12/11. 

18.30 Vänner 
Chandler följer med Joey 
till en sömnklinik. Även 
i kväll. 

19.00 Biggest loser 
Amerikansk realityserie 
från 2007. Veckans 
ut maning är att springa 
uppför trapporna på ett 
tiovåningshus. Även 12/11. 

20.00 Arga snickaren 
Svensk inredningsserie 
från 2009. Syskonen 
Martin, 28 och Maria, 29, 
bor med sin mamma i en 
hyresrätt. Även 14/11. 

21.00 Grey’s anatomy 
En patient har en svår 
tumör på ryggraden. 
Även 15/11. 

21.55 Säsongstart: So you 
think you can dance 
Amerikansk realityserie 
från 2009. Casting 
i Los Angeles. Även 14/11. 

22.55 Vänner (R) 
Chandler följer med Joey 
till en sömnklinik. 

23.25 CSI NY 
En bränd kropp hittas. 

0.25 Criminal minds 
1.20 Intervention 
2.20 Paranormal state 
3.20 I shouldn’t be alive 
4.20 Spa of embarrassing 

illnesses 
5.05–5.50  Ellen DeGeneres 

show (R)




