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Ingen annan 
 dagstidning hade 

klarat av det här. 
Varför?  

Ingen  annan  
dagstidning har 

läsare som du. 
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FFRSTA MILJON!RSTA MILJON!
På bara drygt två veckor har Dagens ETC:s

prenumeranter och andra sympatisörer gett
mer än en miljon kronor för att  

dagstidningen ska bli dubbelt så bra  
och dubbelt så stark.
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SKAM FÖR SVERIGE
 I veckan har Joakim Medin befunnit sig på Lesbos. 
Hans reportage kommer på måndag. Men det är häpnads-
väckande att följa hur EU hanterar det lidande som fler än 
10 000 flyktingar drabbats av. Först på obestämd tid inlåsta, 
sedan bränderna. Ingenting verkar öppna gränserna norr-
ut. Men nu väljer ändå enskilda länder att göra undantag, 
att ta emot nödställda. Sverige hör inte till den skaran. 
Sverige anser sig ha gjort tillräckligt. Sverige? Nej, det är 
socialdemokratin och borgerligheten.LEDARE

Dagens ETC har en röd och grön ledarsida som är  
oberoende av politiska partier och andra intressegrupper. 
Här skriver bland andra Laila Vianden, Veronica Palm, Göran 
Greider, Johan Ehrenberg, Kajsa Ekis Ekman, Jenny  Bengtsson, 
 Somar Al Naher, Birger Schlaug, Ulrika Lindahl, Tomas 
 Kåberger, Andreas Gustavsson och Roya Hakimnia.

som på allvar börjar gnaga de stora borgerliga 
konkurrenterna i hälarna. Kunna veckla ut 
vingarna. Vi vet ju redan att vi kan flyga, efter 
att gjort runt 70 000 sidor Dagens ETC sedan 
starten i januari 2014. Dags att se hur högt vi 
kan nå – utan att kompromissa en millimeter 
med vår politiska profil eller något annat, som 
exempelvis att vi slängt ut fossila annonser.

NU BERÄTTAR NI vad Dagens ETC betyder för 
er, vad ni har för förväntningar, hur ni ser 
på den politiska utvecklingen i Sverige 
och världen. På tisdag ska vi publicera 
några av mejlen, så många som möjligt, 
tänker jag. Det här är vad insamlingen 
egentligen handlar om. Att det finns 
ett behov. Att det ska finnas en dagstid-
ning för den som är röd och grön, 
att alla vi ska ha en självklar plats 
att mötas där journalistiken är 
för oss, speglar våra värderingar, 
men också utmanar dem med 
en kritisk hållning.

”Jag tror på fria medier”, 
mejlar en moderat som lagt in 
500 kronor av ren princip, och 
för att hon hittar nyhetsartiklar i 
Dagens ETC som hon tycker håller 
hög klass och bidrar till debatten.

Många borde lyssna på det 
argumentet. Fria, starka, orädda 
medier är ingen självklarhet. 
Speciellt inte om vi tänker att de 
ska vara professionella snarare än 
att harva runt som bloggar eller 
hemsnickrade sajter. 

Det är ingen fabricerad hotbild. 

Hur många är beredda att betala för journa-
listik, snarare än att förvänta sig att journalis-
tik ska tillkomma ur antingen snabbt falnande 
hobbyprojekt eller ur den ekonomiska grund 
som kräver annonser från Preem? 

Vad kommer en konservativ regering att 
göra med presstödet om den vinner makten 
år 2022?  Vem skulle ställa sig på barrikaden 
för Dagens ETC? Ebba Busch? Ulf Kristersson? 

Jimmie Åkesson? Nej, de skulle plocka fram 
högafflarna. 

Så här är det.
Dagens ETC vore ingenting utan 

prenumeranter och donatorer.
Dagens ETC börjar och slutar 

med er.
Det är ett slags osynligt avtal.

Insamlingen har påmint alla 
inblandade om den saken.

Dagens ETC är heller 
inte vilken dagstidning 
som helst.

En miljon!
Det är alltid mycket 

pengar men nu är det 
mer, betyder mer – för 
varje krona bevisar 
att vi är många som 

vill göra Dagens ETC 
dubbelt så bra, dubbelt 

så stark.

INGEN ANNAN dagstidning 
hade klarat av det här.
Varför? 

De har inte läsare som du.
/ ANDREAS GUSTAVSSON

En miljon är mycket
men ibland är det mer

V
ad ska du göra i helgen? Själv ska 
jag svara på de 343 mejl jag hittills 
fått efter att ha frågat alla som bi-
dragit till vår insamling om varför 
de gjort det. Någon har köpt en 

prenumeration till en vän. Någon annan har 
gett 100 kronor. Ytterligare en 10 000 kronor. 
Eller anmält sig att ge en peng varje månad 
under kommande året. Oavsett variant, det 
är både ställningstagande och kravställan, en 
hand som pekat framåt, och jag älskar vad den 
här kampanjen redan gör med Dagens ETC. 
Tro inget annat än att alla vi som arbetar med 
att skriva, fotografera, redaktöra, redigera och 
sprida artiklarna är medvetna om att ni finns 
där ute och att ni förväntar er – varje dag – den 
absolut mest relevanta journalistik som vi 
förmår ge er.

EN MILJON KRONOR.
På fredagen passerade insamlingen den 

magiska gränsen.
Det tog bara två veckor, nu har ni säkrat vår 

satsning på fokusreporter – just nu är det 
Sveriges rusande ojämlikhet som granskas –  
och på expansiv kulturbevakning.

Sanslöst.
Det är naturligtvis alldeles oerhört.
Om några hävdar motsatsen, är chansen 

stor att det är samma latent bittra personer 
som för sju år sedan tyckte att Dagens ETC 
aldrig någonsin skulle kunna starta med hjälp 
av crowdfunding för att sedan bara tystna när 
vi just kunde starta med hjälp av donationer 
och prenumerationer.

Jag vet vad det här projektet betyder för mig.
Drömmen om att bygga en dagstidning 

”Dags att se 
hur högt vi kan 
nå – utan att 
kompromissa 
en millimeter 
med vår 
politiska 
profil.”

Andreas Gustavsson  
är chefredaktör på  
Dagens ETC. Skriver  
ofta om klimatkrisen, 
miljardärernas fest och 
om vilsen manlighet.
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Medverkande förutsätts acceptera 
publicering/lagring på webb.
Utbetalt arvode inkluderar publicering 
på ETC:s webbsida.

Hur jämställda är vi?
Hur många kvinnor respektive män vi 
intervjuar och har med på bild, samt 
anlitar som medarbetare:
19 kvinnor, 20 män
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… procent, så mycket har de svenska bostads-

priserna ökat på ett år. Detta trots en pandemi. Detta 
trots att många permitterats och förlorat sina jobb. 
Hur hänger allt ihop? Dagens ETC håller på med en 

artikel om just den saken. Kommer inom kort.

Det säger finansminister Magdalena Andersson om 
budgeten som lämnas in imorgon. Det är bra. Men det är inte 
tillräckligt bra. Ett tillägg på 600 kronor/månad förslår inte för 
den som sitter med en pension på så lite som 9 000 kronor.

”Sammantaget får nio av 
tio pensionärer högre 

disponibel inkomst i och 
med den här budgeten.”

DAGAR KVAR ATT RÄDDA KLIMATET
ETC.SE/800DAGAR
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Utvalda medlemserbjudanden
Du vet väl om att du är ETC Medlem? Jo, alla som har ETC El, ETC Mobil, är med i ETC:s stödförening 
eller handlar i vårt varuhus, deltar i våra kurser eller andra ETC aktiviteter blir automatiskt ETC Medlem. Det 
kostar inget men ger dig rabatt för många saker vi vill stödja. Mest klimatpositiva saker förstås. Men också 
en del som gör oss glada överhuvudtaget.

Se våra aktuella erbjudanden på www.etc.se/medlem

Det kan lätt kännas som om världen är på väg åt fel håll. Men  
vi gör alla vad vi kan för att få den att gå åt litet mer rätt håll.

 

Gör klimatnytta  
med din elräkning
Ett sätt du faktiskt kan förändra världen 
på, är att låta din elräkning skapa direkt 
klimatnytta. När du väljer ETC El köper 
du inte bara garanterat ren el (märkt med 
Naturskyddsföreningens Bra Miljöval) –  

du sätter också upp solceller för 19 kronor 
varje månad i någon av våra solcellsparker  
i Sverige. Det är en klimatinvestering som 
kan börja göra redan idag. Byt till ETC El du 
med på etcel.se.

För dig ska musiken bara vara ett smycke 
är en fascinerande berättelse om ned-
tryckt genialitet och om de begränsningar 
som skapande kvinnor, men även judar, 
fått leva under genom historien. Det är 
en berättelse om musiken som trots allt 
inte har tystats och nu tagit sin rättmätiga 
plats i kulturkanon 150 år efter att den 
skapades. Det är också en berättelse om 
en ovanligt stark kärlek mellan en syster 
och en bror som varken kunde skapa eller 
leva utan varandra.

De judiska syskonen Fanny och Felix växer 
upp i det tidiga 1800-talets Preussen. 
Musikaliska underbarn och varandras 
bästa vänner. Men deras omgivning blir 
alltmer antisemitisk och i Europa pågår 
Napoleonkrigen för fullt. När Fanny är 
fjorton år står det klart för henne att hon 

Berättelsen om musikgeniet  
Fanny Mendelssohn, nu för 79kr 
inklusive frakt!

förväntas följa en uppgjord väg. Musiken 
kanske kan bli brodern Felix framtid, men 
hon ska koncentrera sig på sitt verkliga 
kall – att gifta sig.

För att ta del av erbjudandet besök  
ETC.se/medlem

Nu är det dags att mysa!

Nu laddar vi upp inför hösten med massa 
bra filmer. Filmer som får dig skratta och 
gråta varvat med tankeväckande dokumen-
tärer. Så, luta dig tillbaka och mys in hösten 
med ETC Play.

ETC play är streamingtjänsten som er-
bjuder dig en härlig blandning av kvalitets-
filmer, dokumentärer, ljudböcker och ETC:s 
egna material. Skratt, gråt och politik, välj 
efter humör eller singla slant. Eller varför 
inte vila ögonen en stund och lyssna på 
Henning Mankells serie Wallander. Hos ETC 
Play är allt noga utvalt, så du behöver bara 
luta dig tillbaka och välja din favorit. Med 
ETC Play spenderar du alltid tiden väl.

Medlemserbjudande
Nu får du som ETC medlem en hel månads 
gratis tittande på ETC Play. Därefter kostar 
det 69 kronor/månad och du kan avsluta 
när du vill. För att ta del av erbjudandet gå 
in på www.etcplay.se och ange kampanj-
koden etcmedlem när du registrerar dig. 
Mycket nöje!



Det behövs nya metoder för att 
få bukt med våldet på särskilda 
ungdomshem. Annars kommer 
det snarare att bli värre, skriver 
socionomen och doktoranden 
Peter Andersson.

Under de senaste veckorna har man 
i de flesta tidningar kunnat läsa om 
tilltagande gängvåld med en ofta 
tillhörande grov våldskriminalitet. 
Många av dessa individer är unga, 
som inte sällan utnyttjas av äldre 
livsstilskriminella. Ett betydan-
de antal av dessa unga individer 
hamnar så småningom på något av 
de 22 särskilda ungdomshem som 
drivs av Statens Institutionsstyrel-
se (SiS). Våldet som vi ser att dessa 
unga individer använder sig av i 
samhället följer ofta med in på de 
särskilda ungdomshemmen. 

UNDER DE SENASTE två åren har 
våldsincidenterna ökat med cirka 
200 incidenter årligen. Samtidigt 
finns det säkerligen en under-
rapportering av våldet. Men den 
rapporterade ökningen av våldsin-
cidenter behöver varken betyda att 
våldet har ökat eller att de placerade 
ungdomarna blivit våldsammare. 

Så förebygger vi våldet
på ungdomshemmen

”Under 
de senaste 
två åren 
har vålds-
incidenterna
ökat med 
cirka 200 
incidenter 
årligen.”

PETER ANDERSSON
Socionom, legitimerad 
psykoterapeut, doktorand 
i socialt arbete på 
Stockholms Universitet, 
tidigare anställd på SiS

Ungdomshemmen utgör en våldsam kontext. Detta är något Statens Institutionsstyrelse måste inse för att kunna motverka våldet, enligt debattören.  BILD MARCUS ERICSSON/TT

Det kan istället handla om att det 
blivit enklare för personalen att 
rapportera om en våldsincident 
ägt rum eller att det är enklare för 
personalen att berätta om upplevt 
våld på arbetsplatsen.   

VAD GÖRS DÅ utöver att diskute-
ra längre och hårdare straff och 
skalskydd? Om våldet ska minska 
på de särskilda ungdomshemmen 
behöver SiS, utöver en glasklar dif-
ferentiering av ungdomarna vid 
placering och ett stärkt skalskydd 
på vissa institutioner, först och 
främst acceptera att de särskilda 
ungdomshemmen är en våldsam 
kontext, inte bara för ungdomar-
na, utan också för personalen. 

Personalen menar ofta att 
våldet ingår i deras yrkesvardag, 
därför tas våldet inte alltid på 
allvar eller så gör personalen 
motstånd mot att placeras i en 
position som våldsutsatt. Fysiskt 
våld är ofta synligt och enklare att 
reagera på, men det våld som ofta 
normaliseras är psykologiskt våld 
(till exempel hot), materiellt våld 
(inredning som slås sönder) och 
latent våld (en rädsla för kom-
mande våld). 

Personalen på de särskilda 
ungdomshemmen använder 
bland annat det lågaffektiva för-
hållningssättet No power no lose 
(NPNL). NPNL fokuserar numera 
på hur personalen i ett tidigt 
skede ska kunna upptäcka och 
identifiera våld i vardagssituatio-
ner i jämförelse med en tidigare 
version där fokus var på persona-
lens beteende. 

DET SAKNAS vetenskapliga och 
systematiska utvärderingar av 
NPNL i Sverige, men i en studie 
från Holland 2018 undersöktes ett 
liknande konflikthanteringsverk-
tyg (’No-violent resistance’, NVR) 
i tre olika institutionsmiljöer. På 
den institution som går att likna 
med ett särskilt ungdomshem 
ökade istället antalet vålds-
incidenter efter införandet av 
NVR, medan det i de två andra 
institutionsformerna (jämförbara 
med HVB-hem i Sverige) skedde 
en minskning av våldsincidenter. 
En förklaring var att personalen 
på det låsta ungdomshemmet 
kände sig tvungna att implemen-
tera NVR, att de inte trodde på 
metoden och att de hade låg 

tilltro på organisatoriska föränd-
ringar. 

DET BEHÖVS NÅGONTING utöver 
”färdiga metoder” för att minska 
våldet. För att minska våldet på de 
särskilda ungdomshemmen be-
höver SiS först och främst erkän-
na miljön som våldsam, men utan 
att ungdomarna stigmatiseras 
ytterligare. Först då går våldet att 
adressera och förebygga. Genom 
att prata om våldet erkänns dess 
existens. SiS måste också skapa en 
arbetsmiljö där personalen vågar 
och ges möjlighet att prata om sin 
våldsutsatthet. Det måste uttalas 
att våldet är våld och inte ingår i 
arbetsbeskrivningen, för att bryta 
normaliseringen av våldet. 

Steg två är att utvärdera de 
konflikthanteringsverktyg perso-
nalen använder sig av. Arbetar SiS 
med adekvata metoder eller inte? 

Steg tre är att alla SiS-institu-
tioner ska tillhandahålla obligato-
risk handledning för sin personal 
för att få tala om olika former och 
riktningar av våld. Utan dessa 
åtgärder kommer våldet på de sär-
skilda ungdomshemmen snarare 
att utvecklas än att avvecklas.

DEBATT söndag 20 september 2020  ı ı 55Vad tycker du? Skicka din text till debatt@etc.se
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För kvinnor med svåra förloss-
ningsskador är Bäckenbot-
tencentrum i Huddinge ofta 
ljuset i mörkret. Men ett nytt 
beslut av Region Stockholm 
gör att de snart förlorar en 
viktig del av sin verksamhet. 
   – Vi är väldigt besvikna, 
säger Gunilla Tegerstedt, 
överläkare. 

Bäckenbottencentrum på Ka
rolinska sjukhuset i Huddinge 
anses vara den främsta mottag
ningen för förlossningsskadade. 
Dit kommer kvinnor från hela 
landet. Men när Vårdens kun
skapsstyrningsnämnd i Region 
Stockholm utsåg vilken vård
givare i huvudstaden som ska få 
utföra operationer på de svåraste 
förlossningsskadorna, sfinkter
rekonstruktionerna, hamnade 
valet på Danderyds sjukhus. 

Gunilla Tegerstedt, över
läkare på Bäckenbottencentrum, 
är förvånad över att de inte fick 
uppdraget. 

– Det görs 50 om året av de 
här operationerna i hela Sverige. 
Jag vet att vi gör de flesta, unge
fär 30 om året.

Karolinska i Huddinge har 
byggt upp ett tvärprofessionellt 
team som tar emot kvinnor 
som fått svåra skador under 
förlossningen. Gunilla Teger
stedt forskar och opererar själv 
och har lärt sina yngre kollegor 
hur man opererar den här typen 
av skador. 

Socialstyrelsen vill att  
den vården ska ges på färre 
enheter, så att utförarna kan 
bli bättre på den. Över hela 
landet utses nu olika sjukhus 
som ska kunna bedriva den 
mest avancerade sjukvården 

–  nationell högspecialiserad 
vård. Varje region får nominera 
och skicka in en ansökan för 
vilket sjukhus de vill ha som 
utförare. 

Två sjukhus ska utses

Gunilla Tegerstedt var själv med 
i Socialsstyrelsens expertgrupp 
som skulle utse kriterierna för 
vilka som ska operera de svåraste 
förlossningsskadorna, sfinktero
perationerna. Eller ”rekonstruk
tiv kirurgi vid anal inkontinens 
och fistlar efter förlossning” som 
uppdraget formellt kallas av 
Socialstyrelsen. Bara två sjukhus 
i landet ska utses. 

En sfinkterruptur är den 
allvarligaste bristningen vid 
en förlossning och innebär att 
ändtarmens slutmuskel är tra
sig. Patienten har ofta ont och 
får stora problem med läckage 

av avföring och gaser. En skada 
på sfinktern ska alltid opereras, 
men kompetensen varierar 
över landet. Många kvinnor blir 
felopererade eller får sin skada 
missad av vården.

Såväl förlossningsskadade 
kvinnor och läkarna är förvån
ade över att det nu är Danderyd, 
och inte Huddinge, som har 
störst erfarenhet, inte ska få 
uppdraget.

Lägger ut på Ersta sjukhus

Ella Bohlin (KD), ordförande 
i Vårdens kunskapsstyrnings
nämnd i Region Stockholm, var 
med och nominerade Dande
ryds sjukhus.

– Förra veckan tog min 
nämnd där jag är ordförande ett 
beslut om att gå vidare med att 
låta Danderyd formulera ansö
kan, säger hon.

SVRA OPERATIONER  FLYTTAS
Ilska när Karolinska i Huddinge förlorar uppdraget att operera  de allvarligaste förlossningsskadorna

Gunilla Teger-
stedt, överläkare 
på Bäckenbotten-
centrum:
”De har verkligen 
inte satt sig in i 
det här fallet.”

Ella Bohlin, 
Vårdens kun-
skapsstyrnings-
nämnd i Region 
Stockholm:
”De måste ha 
all kompetens 
på plats.”

Lars Bryntesson, 
andra vice ordfö-
rande i Vårdens 
kunskapsstyr-
ningsnämnd:
”Vi ville se en kon-
sekvensanalys.”

Bäckenbottencentrum på Karolinska sjukhuset i Huddinge anses vara den främsta mottagningen för förlossningsskadade men när Vårdens kunskapsstyrningsnämnd i Region Stockholm utsåg vilken vårdgivare som ska få    utföra operationer på de svåraste 

förlossningsskadorna hamnade valet på Danderyds sjukhus.  BILD BILD ISABELL HÖJMAN/TT
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SVRA OPERATIONER  FLYTTAS
Ilska när Karolinska i Huddinge förlorar uppdraget att operera  de allvarligaste förlossningsskadorna

Ella Bohlin menar att det 
som diskvalificerar Karolin-
ska Bäckenbottencentrum 
i Huddinge är att de lägger ut 
operationer av fistlar på Ersta 
sjukhus.

– Socialstyrelsen har ställt 
väldigt konkreta kriterier. De 
måste ha all kompetens på plats 
och det har inte Huddinge just 
när det gäller de här svåraste 
operationerna kring fistlar. Vi 
måste uppfylla Socialstyrelsens 
kriterier annars får vi inte skicka 
in ansökan och det kan mynna 
ut i att Stockholm inte får det här 
uppdraget alls, säger Ella Bohlin. 

Vad gör Danderyd till bäst 
kandidat?

– Det är en expertgrupp som 
jobbat med underlaget till vilka 
som ska få söka. De har gjort en 
samlad bedömning och kommit 
fram till att på Danderyd har 

man möjlighet att genomföra 
all den här vården. 

Kan du förstå kritiken?
– Jag kan absolut förstå den 

och jag har full respekt för att 
man känner att man inte håller 
med om det här beslutet eller 
hade velat se att hela uppdraget 
går till Huddinge i stället.

V och S är kritiska

Gunilla Tegerstedt menar i sin 
tur att fisteloperationerna är 
en väldigt liten del i samman-
hanget. Ofta opererar man inte 
fistlar eftersom de självläker. De 
få som ändå behöver opereras 
skickas till Ersta. Hon tycker 
politikerna har fastnat i den 
detaljen.  

– Där har de hakat upp sig. 
De har verkligen inte satt sig in 
i det här fallet. Ella Bohlin har 
bara litat på tjänstemännen. 

Både Vänsterpartiet och 
Social demokraterna är kritiska 
och reserverade sig mot beslutet. 
Lars Bryntesson (S) som är andra 
vice ordförande i Vårdens kun-
skapsstyrningsnämnd menar att 
han inte tycker att det underlag 
de fick var tillräckligt bra.

– Vi ville se en konsekvens-
analys. Om det blir Danderyd 
som får det här uppdraget, och 
inte Huddinge som har en välre-
nommerad, fin verksamhet, vad 
får det för konsekvenser? Vi vill 
ha en ordentlig redovisning av 
hur det här nationella uppdra-
get kommer att se ut så att våra 
tvivel och oro kan skingras. I så 
fall kanske vi kan ställa oss bak-
om ansökan. Men i dagsläget så 
gör vi inte det.

JENNY LINDSTRÖM
jenny.lindstrom@etc.se

Nationell högspecialiserad vård (NHV)
l 2017 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att koncentrera 
den avancerade vården på nationell nivå. Vården ska ges på färre 
enheter så att utförarna kan bli bättre på den. Det kallas nationell 
högspecialiserad vård (NHV). Socialstyrelsen har utsett olika områden 
som ska omfattas av NHV och sedan är det upp till de olika regionerna 
i landet att nominera de sjukhus som de vill ska blir NHV-enheter.
l Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad 
vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast 
ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, till-
gänglighet och arbete i multidisciplinära team.
l Genom att en enhet exempelvis får 
genomföra fler avancerade operationer 
blir de duktigare på operationerna 
och kvaliteten och säkerheten för 
patienterna ökar.  KÄLLA SOCIALSTYRELSEN

 Sfinkterrupturer
l Bristningar som kan uppstå i bäckenbotten i samband med för-
lossning delas in i fyra grader, där grad 3 och 4 räknas som allvarliga 
bristningar – så kallade sfinkterrupturer.
l En sfinkterruptur innebär bristningar både i bäckenbotten och 
i ändtarmens slutmuskel och ökar risken för framtida problem med 
inkontinens och smärtor i underlivet.
l Faktorer som framför allt anses öka risken för sfinkterrupturer är om 
barnet är stort och om förlossningen avslutas instrumentellt, det vill säga 
med sugklocka eller tång. KÄLLA SOCIALSTYRELSEN
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Anna Kullhammar fick 
genomgå sex misslyckade 
operationer innan hon till 
slut fick sin skada repare-
rad.
   – Om inte Huddinge hade 
funnits hade jag aldrig fått 
hjälp. Jag trodde att jag 
skulle få leva med det här 
resten av mitt liv, säger hon. 

Anna Kullhammar har alltid 
velat ha barn men vid sin för-
sta förlossning skadades hon 
så svårt att hon knappt kunde 
ta hand om sin bebis. Hon fick 
den allvarligaste förslossnings-
skadan, en total sfinkterruptur, 
som innebär att den födande 
spricker hela vägen mellan sli-
dan och ändtarmsöppningen. 

Varken operationen efter 
förlossningen eller de fem 
följande operationerna på 

Södersjukhuset gjorde henne 
bättre. Läkarna ansåg att det 
inte gick att laga hennes sfink-
terskada.

Hon hade svårt att klara 
jobbet som lärare och ta hand 
om barnen. Hon hade ont och 
var trött. För Annas partner 
blev det för mycket och förhål-
landet sprack.

Under flera år fick Anna 
leva med att läcka avföring 
och hon hade ”två snipphål” 
eftersom en brygga av hud 
läkt över skadan.

– När jag var på den sista 
undersökningen sa läkarna 
att det enda de kunde göra 
var att ge mig lokalbedövning 
och klippa bort det som hade 
läkt. Då kände jag bara att nu 
räcker det!

Andra tipsade om Huddinge

Precis som många andra 
förlossningskadade hittade 
Anna stöd av kvinnor i samma 
situation i en Facebookgrupp. 
Där pratades det hela tiden 
om två ställen – Huddinge och 
Linköping. De var de som var 
bäst och ”städade upp” efter 
de andra.

Efter tjat fick hon till slut 
en remiss till Karolinska 

i Huddinge. Men på Söder-
sjukhuset menade läkarna att 
ingen annan skulle kunna fixa 
skadan bättre. Deras miss-
lyckade försök var så bra det 
kunde bli.

För en vecka sedan 
opererades hon av Gunilla 
Tegerstedt på Karolinska 
i Huddinge. En ganska 
svår operation, men Anna 
Kullhammar känner sig ändå 
bättre än på länge. 

– Jag kan knipa både fram 
och bak. Och toalettbesöken 
funkar. För första gången 
känner jag ett hopp om att 
vara hel.

Såg möjligheten direkt

Gunilla Tegerstedt såg direkt 
att hon skulle kunna fixa An-
nas skador och vad läkarna på 
Södersjukhuset hade gjort för 
fel, berättar Anna Kullhammar.

– Man märker på Gunilla att 
hon verkligen brinner för det 
här. Hon sprang omkring på 
avdelningen och skulle hinna 
med så mycket som möjligt. 
Det engagemanget är det inte 
många som har. 

För kvinnor i samma situ-
ation hoppas Anna nu att de 
här operationerna ska få vara 
kvar i Huddinge. 

– Det vore en katastrof om 
Danderyd får det i stället, det 
finns ingen rim och reson 
i det, säger hon.

JENNY LINDSTRÖM

Hon gick igenom sex 
operationer – sen fick 
hon hjälp på Huddinge

Läkarna ansåg att det inte gick att laga Annas sfinkterskada.  BILD PRIVAT

En sfinkterruptur ökar risken för framtida problem med inkontinens och smärtor i 

underlivet.  BILD EMIL LANGVAD/TT

Anna Kullhammar

När jag var på den 
sista undersök-
ningen sa läkarna 
att det enda de 
kunde göra var att 
ge mig lokalbedöv-
ning och klippa bort 
det som hade läkt. 
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Bäckenbottencentrum på Karolinska sjukhuset i Huddinge anses vara den främsta mottagningen för förlossningsskadade men när Vårdens kunskapsstyrningsnämnd i Region Stockholm utsåg vilken vårdgivare som ska få    utföra operationer på de svåraste 

förlossningsskadorna hamnade valet på Danderyds sjukhus.  BILD BILD ISABELL HÖJMAN/TT
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USA ANKLAGAR HIZBOLLAH FÖR ATT LAGRA VAPEN I EUROPA
n Anklagelsen om att Hizbollah gömmer och lagrar vapen och ammoniumnitrat runt 
om i Europa kommer sex veckor efter explosionen i ett lager med ammoniumnitrat i 
Beirut. Hizbollah tros ha haft inflytande i hamnen där explosionen skedde. Nathan Sa-
les, koordinator för terrorismbekämpning i USA berättade i en video att man har hittat 
och förstört vapen från Hizbollah i Frankrike, Grekland och Italien. Anledningen till att  
man lagrar vapen i Europa är för att kunna begå terrorattentat när man vill, menar han. 

En stor del av polisstyrkan i 
den tyska staden Essens har 
avskedats och anklagas för 
att tillhöra den nazi anfrätta 
yttersta högern. Det handlar 
om 29 personer som i chatt-
grupper för poliser på nätet 
har laddat ned bilder på Hitler, 
hakkors, flyktingar i gaskam-
mare och på skjutna svarta 
människor.

Detta är bara den senaste av 
en rad skandaler som visar hur 
polis och militär har infiltre-
rats av högerextrema grupper. 
Delstaten Nordrhein-Westfalens 
inrikesminister Herbert Reul 
sade vid en presskonferens att 
avslöjandena har skakat förtro-
endet för polisen i staten.

– Detta är en skam för po-
lisen. Vi talar om den absolut 
värsta och motbjudande typen 
av neo-nazism, rasism och 
flyktinghat.

Det handlar om 126 olagliga 
bilder som laddats ner i fem 
Whatsapp-grupper som helt eller 
till största del innefattar poliser. 
De poliser i grupperna som iden-
tifierats, sammanlagt 29 stycken, 
har tvingats lämna in sina 
polisbrickor och vapen i väntan 
på vidare utredning efter 34 
gryningsräder på både polissta-
tioner och i privata bostäder.

Dödslistor över motståndare

Under senare tid har antalet fall 
av organiserade högerextremis-
ter inom den tyska polisen och 
militären mångdubblats. Bland 
dem finns en rad poliser och mi-
litärer som samlat på sig stora 
mängder vapen och upprättat 
dödslistor över motståndare. 
Så sent som i början på veckan 
gjorde polis en razzia mot en 
40-årig tysk soldat som utreds 
för högerterrorism.

Under många år har tyska 
politiker förnekat att högerex-
tremister infiltrerat säkerhets-
styrkorna. Man har hela tiden 
talat om att det bara handlar om 
enskilda personer. Men nu har 
myndigheterna kunnat konsta-

Nya högerextrema skandaler skakar tyska poliskåren

Poliser avskedade för att  
ha spridit nazistiska bilder

tera att det också handlar om 
storskalig infiltration. 

I somras tvingades det tyska 
försvaret att avveckla ett helt 
kompani ur ett nationellt tyskt 
elitförband därför att det styrdes 
av högerextremister. Försvars-
ledningen kunde helt enkelt inte 
lita på det. Detta blev en väckar-
klocka för den tyska försvarsled-
ningen och underrättelsetjänst-
erna har fått förstärkta uppdrag 
att intensifiera övervakningen av 
de väpnade styrkorna.

Högerextrem fraktion

I delstaten Hessen har utred-
ningar visat att datorer på 
polisstationer använts för att 
sända dödshot till vänsterpo-
litiker och kända tyskar med 
invandrarbakgrund. Delstatens 
inrikesminister har offentligt 
gått ut med farhågor att det 

finns högerextrema nätverk 
inom polisen. Också i München 
har myndigheterna identifierat 
en antisemitisk chatgrupp med 
rötter inom polisen.

Ett problem som man haft och 
fortfarande har är definitionerna 
av de högerextrema grupperna. 
Det tyska främlingsfientliga 
högerpartiet Alternativ för Tysk-
land, AfD, har en mycket stark 
högerextrem fraktion, som kallas 
just fraktionen. Flera av medlem-
marnas verksamheter definieras 
av tyska säkerhetstjänster som 
icke-konstitutionella samtidigt 
som de sitter i Bundestag, den 
tyska riksdagen, vilket gör frågan 
mycket känslig.

Krav på utredningar

Både från ledande socialdemo-
kratiskt håll och från de styrande 
kristdemokraterna har politiker 

krävt att utredningar mot höger-
extremister prioriteras. 

– Vi måste outtröttligt arbeta 
med infiltrationen inom polisen 
och visa nolltolerans mot 
fienderna till vårt demokratiska 
system, slår Sebastian Hartman 
från de tyska socialdemokrater-
na fast i ett uttalande.

Hårdast drabbade av den 
politiska förföljelsen från hö-
gergrupperna är vänsterpartiet 
Die Linke och De Gröna. I flera 
uttalanden har de menat att 
de tyska högerextremisterna 
i dag är ett allvarligt hot mot 
demokratin i landet och att det 
är mycket oroande att de har 
infiltrerat vissa säkerhetsstyrkor 
som har till uppgift att garante-
ra samhällsskicket.

Sebastian Hartman, 
tyska socialdemokraterna

Vi måste  
outtröttligt  
arbeta med  
infiltrationen  
inom polisen och 
visa nolltolerans 
mot fienderna till 
vårt demokratis-
ka system.

29 poliser i tyska Essen har avskedats sedan de spridit nazistiska bilder i olika chattgrupper.  BILD BERND THISSEN/DPA/AP

Högerextrema poliser
l 29 poliser i tyska staden 
Essen har avskedats. 
l Mer än 200 poliser var 
inblandade i de räder som 
genomfördes på 34 polis- 
stationer och i privata hem. 
l De avskedade poliserna 
ska ha spridit mer än 100 
nynazistiska bilder i Whats-
app-grupper.

”Om du tar bort de blå staterna är vi 
på en nivå som jag inte tror att någon i 

världen skulle vara på. Vi är verkligen på 
mycket låg nivå. Men några av staterna, 

de är blå stater och är blåstatsstyrda.”
USA:s presidents Donald Trump skyller 

coronaspridningen i landet på Demokraterna. 
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Trump.

GUNNAR WESSLÉN
gunnar.wesslen@etc.se



ETC MOBIL
FÖRST MED  
BRA MILJÖVAL!
Ingen annan klarade det. ETC Mobil 
är den enda mobiloperatören 
med Naturskyddsföreningens  
märkning Bra Miljöval.

Mobiltelefoni som är smartare för både människa och miljö.
Beställ på www.etcmobil.se

BESTÄLL IDAG! 

139 kr/mån
Priset gäller abonnemanget ETC Liten. 
Komplettera ditt miljömärkta 
mobilabonnemang med en Fairphone 3.

Varför ska du välja vårt 
mobilabonnemang märkt 
med Bra Miljöval?

Ditt mobilabonnemang bidrar till 
minskad negativ miljöpåverkan.

Ditt mobilabonnemang bidrar med 
120 kWh/år till utbyggnad av solel i 
Sverige. På bland annat serverhallar!

Efter fyra år är ditt mobilabonnemang 
klimatneutralt.

1

2

3

Bra Miljöval är Natur-
skyddsföreningens  
egen miljömärkning. 
Deras märkning gör  
det lättare att hitta  
de  produkter och  
tjänster som är minst  
skadliga för miljön.

Läs mer om märkningen  
på bramiljoval.se/ 
mobilabonnemang

ETC Mobil är nu första mobiloperatören märkt 
med Bra Miljöval. För dig som kund är det en 
garanti på att ditt mobilabonnemang bidrar till en 
minskad negativ miljöpåverkan. För oss innebär 
det att vi fortsätter göra det vi gör. Genom att 
alltid sträva efter att gå ett steg längre i vårt 
klimatarbete driver vi på för att visa att det går att 
göra skillnad. Mobilbranschen måste också ta sitt 
ansvar. Därför monterar vi solceller och bygger 
soldrivna serverhallar bland mycket annat.
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I fredags lanserade organisa-
tionen Klimatriksdagen sin 
akutplan med en rad konkreta 
punkter som ska lyfta klimat-
frågan och få ner Sveriges 
utsläpp till netto noll inom 
tjugo år. Planen överlämnas 
till riksdagspartierna som ska 
få verktyg att hantera den 
aktuella klimatkrisen.

Den gröna omställningen 
måste ske snabbt. Under våren 
har den ideella organisationen 
Klimatriksdagen arbetat fram 
en akutplan för klimatet – som 
i kort går ut på att Sverige blir 
klimatneutrala fram till 2040. 
Samtidigt vill organisationen 
att Sverige blir föregångsland 
i klimatarbetet. På fredagen pre-
senterades den för medlemmar-
na, allmänheten och politiker.

Nätverket Klimatriksdagen 
bildades inför valet 2014, och 

hade då som mål att lyfta fram 
klimatet som en viktig valfrå-
ga. Vem som helst kan skriva 
motioner och lämna in till 
Klimatriksdagen, som sedan 
lämnas in till Sveriges riksdag. 
I början fick arbetet ingen större  
genomslagskraft, men sedan 
hösten 2019 har 150 motioner 
inom tio områden bildat den 
akutplan som nu ligger färdig.

Det är motioner som allmän-
heten har skickat in och som 
har tillkommit genom olika 
seminarium – uppsatta 
av Klimatriksdagen.

– Vi har riktat in 
oss på de tio vik-
tigaste områdena 
men det saknas 
fortfarande förslag 
inom till exempel 
jämställdhet och häl-
sa, som blir vårt nästa fo-
kus efter denna akutplan, säger 

Ett meddelande från Greenpeace på Riksdagshuset i 
Stockholm. Organisationen Klimatriksdagen lämnar 
nu en lista till riksdagspartierna med konkreta förslag 
på hur Sverige bör hantera klimatkrisen. 
BILD THOMMY TENGBORG/TT

Jonas Bane, som är ordförande 
i Klimatriksdagens styrelse.

Anordnar seminarium

Klimatriksdagen betonar att vi 
befinner oss i en klimatkris och 
har därför satt målet att utsläp-
pen måste minska med hela 70 
procent inom tio år, och nå net-
to noll inom tjugo år. Hur ska 
den då konkret få politikerna att 
sluta prata och börja handla?

– Utöver de kontakter vi tar 
med riksdagsledamöter kring 
akutplanen så anordnar vi även 
seminarium där vi fördjupar oss 
i frågorna och blandar den poli-
tiska debatten med sakkunniga 
experters utlåtanden. 

– Något annat mer konkret vi 
gör är att vi stöttar och facilite-
rar lokal klimataktivism runt 
om i landet, fortsätter Jonas.

Vad spelar det för roll vad ett 
litet land som Sverige gör när 

Donald Trump avvisar klimat-
förändringarna och jättar som 
Kina och Indien tuffar på med 
stora utsläpp?

– Vi måste gå i bräschen 
i regionala och internationella 
förhandlingar och leva upp till 
de stora ambitioner vi länge har 
uttalat i dessa sammanhang. Per 
capita har vi dessutom fortfa-
rande långt större utsläpp än 
länder som Kina och Indien, och 
delar av vår konsumtion i väst är 
också drivande för utsläpp i Öst, 
säger Jonas och konstaterar:

– Vi måste helt enkelt leva 
som vi lär.

Sverige som föregångsland

Klimatriksdagen anser att de 
som skitar ner ska få betala för 
det, och skatter ska få oss att 
styra bort från klimatskadlig 
konsumtion. Inför valåret 2022 
planerar organisationen att 

Jag valde att 
engagera mig 
specifikt i Klimat-
riksdagen då jag 
tror på folkbild-
ningens kraft.
Fanny Schörling

NY AKUTPLANNY AKUTPLAN
FR KLIMATETFR KLIMATET
Klimatriksdagen: ”Sverige måste gå i bräschen”
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internationellt samarbeta med 
andra liknande organisationer, 
och Sverige skulle kunna vara 
ett föregångsland inom till 
exempel industrisektorn.

– Industrin är världsledande 
och därför måste vi gå i mål med 
projekt som Hybrit (fossilfri 
stålproduktion reds. anm) och 
fossilfri cementproduktion, det 
skulle ge oss enorm potential 
att sprida svensk teknik till 
andra länder. 

Samtidigt finns det hinder, 
där till exempel transportsek-
torn är en svår nöt att knäcka. 
Den står för en tredjedel av 
Sveriges utsläpp, och medan 
diskussionen under åren har 
velat se utbyggda järnvägar så 
har antalet tunga lastbilar bara 
ökat på motorvägarna.

– Regeringen har i senaste 
budgeten flaggat för upp-
rustning av järnvägen, denna 

ambition är bra med vi måste 
trycka på och förbättra, både 
för fossilfria godstransporter, 
men även för att människor i 
hela Sverige ska ha tillgång till 
klimat neutrala kommunikatio-
ner, säger Jonas.

Blandad expertis 

Bland Klimatriksdagens med-
lemmar finns det över 60 aktiva 
personer inom olika utskott och 
arbetsgrupper, inom alla ålders-
grupper. Organisationen består av 
bland annat ingenjörer, statsveta-
re, psykologer och studenter.

–  Detta ger oss en bred syn 
på klimatfrågan, klimatföränd-
ringarna och klimatomställ-
ningens effekter, säger Fanny 
Schörling, som är Klimatriksda-
gens vice ordförande. 27-åringen 
är även statsvetare i grunden 
som de senaste åren riktat in sig 
på klimat- och miljöfrågor.

– Jag valde att engagera mig 
specifikt i Klimatriksdagen då 
jag tror på folkbildningens kraft 
och fann Klimatriksdagens 
fokus på den demokratiska pro-
cessen inspirerande, säger hon.

Förankrat i forskning

Innehållet i Akutplanen är en-
ligt henne förankrat i forskning 
och riktar sig till politiker och 
tjänstemän.

– De behöver veta att de har 
stöd i från både forskning och 
det svenska folket. Utöver att 
presentera genomarbetade 
policyförslag för våra politiker 
så arbetar vi kontinuerligt med 
folkbildning för att lyfta klimat-
frågan på den politiska agendan, 
säger Fanny.

Att Sveriges utsläpp hamnar 
på noll netto, eller är klimatneu-
trala, inom tjugo år är ”hundra 
procent möjligt”. Det tror i 

alla fall Jonas Bane är möjligt 
att uppnå genom till exempel 
smarta vägval som att använda 
skogen som kolsänka. Han sä-
ger vidare att vi borde pressa de 
som sitter på makten genom att 
delta i demonstrationer, skicka 
mejl och ringa till politikerna.

–  Vi måste utöva kon-
sumentmakt och trycka på 
företag en att bli mer hållbara.

 
Alla måste ta ansvar

Samtidigt är det inte enbart upp 
till politikerna och företagen. 
Varje enskild individ måste ta 
sitt ansvar menar Jonas.

– Vi behöver genast släppa 
myten om att all konsumtion 
går att ersätta med grön sådan. 
Vi behöver konsumera mindre 
och även röra oss mot hyr- och 
tjänstekonsumtion i större 
utsträckning.

JOHAN AUGUSTIN

Vi behöver genast 
släppa myten om 
att all konsumtion 
går att ersätta 
med grön sådan.

Jonas Bane

Det här föreslår klimatriksdagen (ett urval)

l På ett systemplan krävs att 
tillväxtmål och enskilda vinst-
intressen underordnas klimat-
målen och utformas så att de 
bidrar till nödvändig utfasning 
av fossila utsläpp samt att social 
hållbarhet prioriteras. 

l Regeringen bör ange att back-
casting (ett framtidsscenario 
etableras och sedan planeras 
baklänges vilka mål som måste 
uppnås år för år för att sce-
nariot ska bli verklighet) ska 
styra samtliga åtgärder inom 
klimatrelevanta verksamheter, 
främst transport, infrastruktur, 
energi, industri, samt skogs- och 
jordbruk. 

l Klimatlagen behöver skärpas 
genom bindande krav för att 
vara i linje med klimatmål och 
andra åtaganden i Parisavtalet, 
samt få rättslig verkan även för 
myndigheters och andra aktö-
rers beslut. 

l Regeringen behöver ta fram 
en koldioxidbudget som säkrar 
att Sverige får en utsläppsbana 

i linje med Parisavtalets tempe-
raturmål, samt justera klimat- 
politiska ramverkets mål och 
tidsperspektiv så att ramverket 
är i överensstämmelse med 
Sveriges åtaganden. Regeringen 
kan lämpligen ge Naturvårdsver-
ket uppdraget att ta fram denna 
koldioxidbudget och även att lö-
pande följa upp och justera den 
utifrån de utsläpp som registre-
ras år från år. 

l Koldioxidbudgetar ska också 
användas regelmässigt på 
kommunal och regional nivå. 

l Statens utredningsresurser 
måste användas för att ange hur 
mycket som finns kvar av koldi-
oxidbudgeten och hur mycket 
olika åtgärder har bidragit till att 
minska utsläppen. 

l Klimatpolitiska rådet behöver 
få ett vidgat uppdrag att även 
granska klimatpolitiken i för-
hållande till Sveriges åtaganden 
enligt Parisavtalet. 

Läs mer: www.klimatriksdagen.se

Klimatriksdagen

l När den första Klimatriks-
dagen hölls 2014 var den tänkt 
som ett en kraftsamling för den 
svenska miljörörelsen inför 
riksdagsvalet. Det var först efter 
Klimatriksdagen 2018 som orga-
nisationen blev permanent. 
l Akutplanen är en samling kli-
matpolitiska förslag från folket, 
forskningen och klimatrörelsen. 
l Klimatriksdagen vill att Sve-
riges energisystem ska bidra till 
netto noll i utsläpp om 20 år och 
då vara helt fossilfritt, förnyelse-
bart och flexibelt, utan kärnkraft. 
Det ska inkludera utsläppen 
från vår import, utrikesflyg och 
sjöfart: den samlade konsum-
tionen. Målet är ett de globala 
temperaturökningarna begrän-
sas till 1,5 grader. Samtidigt ska 
vindkraft och solkraft utökas.Jonas Bane

Fanny Schörling



BILDEN / Lesbos / Grekland

5 000 tvingas in
i nytt läger som
armén byggt

Efter bränderna 
i flyktinglägret har 

fler än 10 000 personer 
tvingats klara sig bäst de 
kan, under bar himmel. 
Men på fredag började 
runt 5 000 personer flyt-
tas till ett nytt läger. Av 
dem har 135 testats posi-
tivt för corona. Samti-
digt bråkar EU-länderna 
vidare om hur flykting-
arna ska hanteras. Ett 
flertal länder är beredda 
att ta emot dem, särskilt 
då barnen. Sverige är inte 
ett av dessa länder. 

Imorgon publicerar 
Dagens ETC ett längre 
reportage från Lesbos, 
där vår reporter Joakim 
Medin har vistats i veck-
an för att rapportera om 
den europeiska migra-
tionspolitikens yttersta 
konsekvens. 

BILD  PETROS GIANNAKOURIS/AP/TT

söndag 20 september 2020
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HÖSTERBJUDANDE  
HELA SEPTEMBER!

Klimatsmarta varuhuset
På varuhuset.etc.se hittar du produkter som försöker vara en del av 
lösningen, inte problemet. Vi tänker klimatsmart så mycket det går. 
Och försöker visa varor som också roar och inspirerar.

Välkommen in till varuhuset.etc.se!

BESTÄLL PÅ VARUHUSET.ETC.SE
ANGE KOD: SKÖRDEFEST2020 

25 %  
RABATT

på utvalda 
produkter! 

Erbjudandet gäller  
hela september 2020 på 

 varuhuset.etc.se och  
så långt lagret räcker.
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Jenny Warsén, Sveriges största 
matbloggare, har skrivit kokboken 
vars titel många googlar fram i pa-
nik inför veckans middagar. Snabbt, 
gott och billigt. Går det?

Snart börjar ny vecka. Jobb, hämtning-
ar, lämningar, aktiviteter, tvätt och 
städning. Och så mitt i det där ska det 
också lagas bra mat som alla äter och 
som helst inte kostar halva lönen. 
Omöjligt. Eller? Den nysläppta kok-
boken ”Snabbt, gott och billigt” har 
beskrivits som en problemlösare i kö-
ket. Boken innehåller 80 recept med 
allt-i-ett-rätter kan lagas på mindre än 
20 minuter eller som sköter sig själva 
i ugnen medan du sysslar med annat.

– Det här är mina favoritrecept. Jag 
har utgått från vad jag själv letar efter 
för att underlätta i vardagen, säger 
Jenny Warsén. 

Kokboken riktar sig kanske främst 
till barnfamiljer, studenter och pensi-
onärer men Jenny menar att de flesta 
nog kan hitta något de gillar. 

– Ofta är det på maten man kan spa-
ra både tid och pengar. Inspirationen 
har kommit utifrån det jag själv letar 
efter när jag lagar mat och vill göra det 
snabbt och nyttigt till barnen, säger 
Jenny. 

”Intresset kom när jag blev mamma”

Jenny Warsén har tidigare skrivit kok-
böckerna ”Baka med godis”, ”Middags-
tipset” och ”Jennys jul” samt drivit 
en av Skandinaviens största 
matbloggar i tolv år. 

– Själva matintres-
set kom när jag blev 
mamma, vilket 
var rätt tidigt, 
jag var 18 år när 

Snabbt och billigt som 
räddar veckans middagar

Recept på Jennys barns 
favoritmat: Spagettisoppan 

(Med möjliga veganiseringstips från Dagens ETC) 

För 6 portioner
1 gul lök

1 vitlöksklyfta
1 morot
ca 800 g färs (nöt/fläsk/soja)
3 msk tomatpuré
10-12 dl vatten
2 msk koncentrerad kött/grönsaksfond
1-2 msk kinesisk soja

800 g krossade tomater
1 ½ msk paprikapulver

ca 200 g okokt spagetti 
ev. ½ msk–1 msk sambal oelek
salt och peppar
smör/olja att steka i
(riven parmesanost att toppa med)  

Till servering 
Créme fraiche/havre eller soja fraiche och 
bröd  

•Skala och finhacka löken och vitlöken. 
Skala och skiva moroten. Hetta upp 
smör/olja i en kastrull och fräs lök, vitlök 
och morot tills det börjar dofta nötigt. 
Blanda ner färsen, lite i taget, och fortsätt 
fräsa tills den är genomstekt. Tillsätt 
tomatpuré och fräs i ytterligare 1 minut. 
Häll i vatten, fond, soja och tomater och 
krydda med paprikapulver, salt och pep-
par. Låt koka upp. Bryt ner spagettin och 
låt koka i 8-10 minuter under lock, tills 

pastan är al dente. Smaka eventuellt 
av med sambal oelek 

om du vill ha lite 
hetta. Häll upp 

i djupa skålar 
och strö even-
tuellt över lite 
parmesanost. 
Servera direkt 

med en klick 
fraiche och en 

bit gott bröd. 

Recept på Jennys 
favoritefterrätt: 
Jordgubbsdröm 

4 portioner 
8 småkakor, t.e.x. mördegskakor 
eller 
digiestivekex
ca 250 g färska jordgubbar
ca 75 g mörk choklad
2 dl lättvispad grädde 

•Krossa kakorna, skiva jordgubbarna 
grovt och grovhacka chokladen. Varva 
ingredienserna i portionsglas. Avsluta 
med jordgubbar och choklad på toppen. 

jag fick min son. Då började jag laga 
mat i hiskelig fart. Bloggen kom till 
för att jag ville spara ner mina recept 
för min egen skull och för mina barn 
i framtiden. 

Från att länge ha haft mellan 
en eller två läsare per dag så ökade 
spridningen av Jennys recept plötsligt 
lavinartat.

– Det fanns inte så många bloggar 
på den tiden, men Pernilla Wahlgren 
var en som bloggade och efterfrågade 
recept på en kladdkaka, då skickade jag 
en länk med mitt recept. Hon hörde av 
sig strax efter och frågade om jag inte 

skulle jobba med henne, 
och på den vägen 

är det, berättar 
Jenny Warsén. 

Idag har 
Jenny fyra 
barn och 

behovet av enkla och snabba recept 
är större än någonsin. De flesta recept 
i kokboken tar mellan 15 och 20 minu-
ter att tillaga. 

– Pastasåserna ska gå lika snabbt 
som pastan kokar. Sen är också tanken 
att göra stora grytor och såser som 
man kan man laga dubbelt upp och 
frysa in alternativt göra matlådor.

Tricket är crème fraiche och soja

Förutom vardagsrätterna innehåller 
kokboken också en del enkel vardags-
lyx, mellanmål och efterrätter. Om 
man alltid har ett par basvaror hemma 
kan man komma långt. 

– För den maten som jag lagar 
kan jag rekommendera att ha crème 
fraiche,  kinesisk soja och fonder hem-
ma, det tycker jag är fantastisk gott när 
man gör såser. 

SOFIE AXELSSON

Jenny Warséns kokbok ”Snabbt, 
gott och billigt” riktar sig kanske 
främst till barnfamiljer, studen-
ter och pensionärer.

Jenny Warsén.
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Varje månad bidrar du direkt med 19 kronor till 
nya solceller i någon av våra solenergiparker. 
Och all vår el är märkt med Naturskydds
föreningens Bra Miljöval. Vi kan därför med 
stolthet säga att vi levererar Sveriges renaste el.

Byt till ETC El och skapa klimatnytta direkt!
Du gör det enkelt på www.etcel.se/bli-kund-hos-etc-el

SOLEN ÄR 
FRAMTIDEN.
Därför går allt vårt överskott till nya solceller.
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Under coronapandemin 
har hjärtinfarkterna tydligt 
sjunkit i antal. Att fler äldre 
har dött i covid-19 i och ett 
mindre stressigt karantänliv 
kan vara orsakerna. 

Hjärt-kärlsjukdom är den van-
ligaste dödsorsaken i Sverige. 
Men utvecklingen går åt rätt 
håll, särskilt markant har den 
varit under coronapandemin. 
Antalet hjärtinfarkter har varit 
betydligt färre i år jämfört med 
tidigare år, enligt en studie från 
Swedeheart, det nationella kva-
litetsregistret för hjärtsjukvård.

– Sedan början av juni i år 
fortsätter det inrapporterade 
insjuknandet i hjärtinfarkt att 
vara lägre än vad som observe-
rats för samma period under de 
fem tidigare åren. Det hand-
lar om cirka 8 procent färre 
hjärtinfarkter och skillnaden 
är tydligast för stora och mer 
allvarliga infarkter, säger David 
Erlinge, professor vid Skånes 

universitetssjukhus i Lund, i ett 
pressmeddelande. 

De hjärtinfarkter som 
behandlades med ballong-
vidgning minskade med 
25 procent i början av corona-
pandemin. I Stockholm sjönk 
siffrorna för allvarliga hjärt-
infarkter med 40 procent under 
påskhelgen i våras. 

Att siffrorna sjunker så mar-
kant kan enligt Swedeheart bero 
på tre saker. Den allvarligaste or-
saken är att drabbade inte söker 
vård under pandemin och då går 
miste om livräddande behand-
ling. Det kan också handla om 
att äldre och sjuka personer som 
skulle ha fått en hjärt infarkt i 
stället gick bort i sviterna av en 
covid-19 infektion. 

En mer hoppfull anledning är 
att ett lugnare karantänliv och 
minskad stress har lett till att 
hjärtinfarkterna minskat. 

Färre hjärtinfarkter under coronakrisen

JENNY LINDSTRÖM
jenny.lindstrom@etc.se

Hjärtinfarkt

l Hjärtinfarkt är syrebrist i 
hjärtat som oftast orsakas av en 
blodpropp i hjärtats kranskärl 
och som leder till förlust av hjärt-
muskelceller.
l Symptom på hjärtinfarkt är 

ihållande smärtor i bröstet som 
kan stråla ut i armar, hals, nacke, 
käkar, mage eller rygg.
l Vissa kan drabbas av hjärtin-
farkt utan att de upplever smärta.
l I Sverige drabbades 24 800 

personer av hjärtinfarkt under 
2018. 5 800 personer dog av 
hjärtinfarkt. 
l Antalet dödsfall i hjärtinfarkt 
har halverats under de senaste 
tio åren. KÄLLA: HJÄRT-LUNGFONDEN

Organisationen Swedeheart har 
undersökt antalet hjärtinfarkter 

under en femårsperiod.

BILD SHUTTERSTOCK

Även små mängder alkohol 
under graviditeten kan inne-
bära risk för fostret, och i Eng-
land kan gravida kvinnors 
alkoholdrickande komma att 
registreras i barnets journaler 
i syfte att förebygga och 
diagnosticera barn som fått 
men. Förslaget har mött kritik 
från förespråkare för gravidas 
rättigheter, som lyfter att det 
kan stå i strid med data-
skyddsföreskrifter.

Enligt ett förslag hos National 
institute for health and care 
exellence (Nice) i England kan 
det bli aktuellt mer registrering 
av alkoholvanor hos gravida. 
Förslaget är en del av en konsul-
tation om att fastställa rikt-
linjer vid förebyggande arbete 
och diagnostisering av fetala 
alkoholspektrumstörningar. 
Det rapporterar tidningen The 
Guardian. Förespråkare för 
registreringen anser att barns 
rätt att skyddas från att drab-
bas av syndrom efter mödrars 
alkoholkonsumtion väger 
tyngre än mödrarnas integritet. 
Motståndare till förslaget menar 
att kvinnor inte förlorar sina rät-
tigheter till medicinsk sekretess 
för att de är gravida.

Organisationer som arbetar 
med gravida i England, bland 
andra British pregnancy advi-
sory service, säger att riktlinjer 

kring registrering av alkohol-
vanor kan falla på dataskydds-
föreskrifter.

– Vi är förvånade över att det 
här är den väg Nice har gått, 
säger Clare Murphy som är chef 
för yttre frågor hos British preg-
nancy advisory service till The 
Guardian.

– Resultatet blir att vi skapar 
ett klimat kring graviditet som 

leder till ökad ångest, stress, oro 
och enorm skuld för mödrar, 
särskilt om någonting går fel, 
säger hon.

Kan ge tidigare diagnoser

I England är alkoholmissbruk en 
faktor i sju av tio fall då barn blir 
bortadopterade. Sue Armstrong 
Brown som är chef för Adoption 
UK säger till tidningen att det 

måste finnas en balans mellan 
barnets och moderns rättig-
heter, och att barn ofta inte får 
diagnostisering.

– Forskning visar att om 
barnet får diagnosen innan de 
fyller sex år, så halveras risken 
för senare psykiska problem.

Fetala alkoholspektrumstör-
ningar är ett samlingsbegrepp 
som omfattar både fysiska, 

beteendemässiga och kogniti-
va avvikelser som orsakade av 
moderns alkoholkonsumtion 
under graviditeten. Med en dag-
lig konsumtion på mer än en 
till två enheter alkohol per dag 
ökar riskerna för lägre födelse-
vikt och förtidig förlossning. 
Även skador på den växande 
hjärnan, allvarliga hälsotillstånd 
som hjärtfel, nedsatt syn och 
nedsatt hörsel kan kopplas 
till alkoholkonsumtion under 
graviditet.

Även vid lägre alkoholkon-
sumtion förekommer risk 
för skador, och det går inte 
att fastslå en mängd alkohol 
som är säker att dricka, enligt 
rapporten rapporten ”Alkohol, 
graviditet och spädbarns hälsa 
– ett gemensamt ansvar” som 
publicerades tidigare i år och är 
en sammanställning av interna-
tionell och svensk forskning.

ZANNA NORDQVIST

Storbritannien vill registrera 
 gravidas alkoholkonsumtion

”Resultatet blir  
att vi skapar ett 
klimat kring gravi-
ditet som leder till 
ökad ångest, stress, 
oro och enorm 
skuld för mödrar.

I England är alkoholmissbruk en faktor i sju av tio fall då barn blir bortadopterade.  BILD SHUTTERSTOCK
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”CIA:s hemliga paramilitära grupper från kalla 
kriget,” sa Fadime till Malins förvåning. ”En av mina 
favoritkonspirationer.” Samma smarta och hungriga 
leende som hon hade haft på morgonen dök upp. 
Som om det här var något hon verkligen gillade.

”Det har skrivits mycket om Stay Behind i Sverige 
senaste åren,” fortsatte Fadime från bakom sin skärm. 
”Flera böcker. Inte alla har varit bra. Några artiklar. 
Vänta…” Hon skrev något i datorn, vred runt den och 
visade en tidningsartikel från DN där en Inga-Britt 
Ahlenius, före detta generaldirektör för Riksrevisions-
verket, skrev om Stay Behind i koppling till Palme-
mordet, och likheterna med mordet på Kennedy. Det 
sista gav Malin inte mycket för. Så djupt ner i träsket 
av foliehattar hade hon aldrig velat vandra trots sitt 
intresse av Stay-Behind. Hon läste dock den avslutan-
de meningen högt:

”Anmärkningsvärt nog har Sverige aldrig utrett 
frågan. Det är nu angeläget att regering och riksdag 
snarast tar initiativ till en sådan för att kartlägga 
nätverkets omfattning, karaktär, struktur och finan-
siering.”

Fadime tog upp en Wikipediasida. Längst till höger 
syntes ett stor emblem med en fallskärm, en örn, ett 
ankare och ett svärd över texten: ”Silendo Libertatem 
Servo”.

”Vad betyder det där?” frågade Hanna och pekade 
på texten under det invecklade gyllene emblemet 
med svärdet, örnen, fallskärmen och allt det andra. 
”Silendo Libertatem Servo,” sa hon högt och försökte 
uttala orden.

Malin behövde inte svara på Hannas fråga. Fadime 

verkade betydligt kunnigare om ämnet än henne 
själv.

Fadime lutade sig fram och läste. ”In being silent, 
I save freedom.” Hon såg upp. ”Genom att vara tyst 
räddar jag friheten.”

Det största leende Malin hade sett på längre bred-
de ut sig på Fadimes ansikte. ”Jag älskar sånt här,” sa 
hon.

Kapitel 73, Livgardets övningsfält, 
 Upplands-Bro

Tallar och granar passerade på ömse sidor om den 
röda pickupen. Inne i den satt Nour och tittade ut. 
Bredvid henne satt Ulvis. Musiken på radion var så 
låg att det svaga motorljudet och vägbruset dränkte 
gitarren som spelade ett långt pendlande solo.

”Han som först rekryterade mig,” sa Ulvis som 
svar på frågan hon hade ställt. Hans röst var lägre än 
den varit innan. ”Bear… Han var en sadist. Det finns 
inget annat sätt att säga det på, tycker jag, nu såhär i 
efterhand.” Han såg på Nour. ”Jag menar inte att han 
dansade naken i blod. Ingen sån överdriven skit. Alls. 
Men ska man hålla på med det vi gjorde mot slutet 
i mer än tio år, så måste man gilla det.” Han drog in 
luft och släppte ut den långsamt. ”Jag tror verkligen 
det. Eller vara religiöst övertygad om att det är rätt.”

Nour tänkte på frågan han själv hade ställt nere i 
träningslokalen om hennes hijab.

Därefter på skälen till varför han kunde tänkas ha 
brutit med sitt gamla liv. Längre än så kom hon inte.

Ulvis ton blev mer saklig, men den var fortfarande 
lägre och enformigare än hon hade hört honom låta ti-
digare, som om det var en annan person hon lyssnade 
till än han som hade hjälpt henne inne i polishuset.

”Plikt kan få en att döda,” började Ulvis med röst 
som gav en bitter eftersmak. ”Visst.

Flera gånger. Till och med barn.” la han till. ”Viljan 
att vara någon likaså. Den är stark. Status.” Han 
släppte ratten och viftade slött med sin stora hand. 
”Att vilja tillhöra gänget och inte bli utfryst kan få 

Erik  
Bruun

FÖLJETONG
DEL 96

hemligheter
Inga fler 

’Anmärkningsvärt 
nog har Sverige 
aldrig utrett frågan.’
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folk att tortera och döda. Jag har sett det fler gånger 
än jag skulle önska. Religion likaså. Men…” Handen 
blev stilla. ”…även med tron att Gud vill att du gör vad 
du gör… Det går en gräns någonstans där man inser 
vem man har blivit och slutar. Eller att Gud hade fel. 
Så är det.” Han torkade sig över munnen och tog tag 
i ratten igen. ”Även om det dröjer år tills man fattar, 
och sen ångrar att man inte fattade innan. Och kanske 
super ner sig för att ångern inte räcker. Eller…” Han 
förde upp två fingrar till tinningen. ”…skjuter sig 
själv.” Han tryckte av med tummen. ”Fler soldater dör 
ensamma hemma i sin lägenhet än i krig idag. Fuck-
ing ensamma!”

Ulvis såg efter en stund på Nour med en märklig 
blick som hon inte visste hur hon skulle tolka. ”Eller i 
värsta fall,” sa han, ”så inser man att man börjar tycka 
om det.” Han lät meningen hänga en stund. ”Att döda.”

Återigen tänkte hon på varför han kunde tänkas ha 
slutat.

”I början…” sa Ulvis. ”När jag började, tyckte jag att 
det var coolt, kan du förstå det? Att Bear och de andra 
killarna…” Han tvekade. ”Jag tyckte att det var coolt 
att han kunde göra vad fan som helst utan att bry sig. 
Inga hinder. Han var ostoppbar. Som en stridsvagn. En 
bulldozer. Världen var en jävla lekplats för honom och 

Erik Bruun
l Inga fler hemligheter är Erik Bruuns debut
roman. 

l En högaktuell konspirationstriller som rör sig 
mellan Stockholm och USA i efterdyningarna av 
en eldstrid på Stockholms centralstation. 

l Erik Bruun är före detta militär med lång 
 erfarenhet av antiterrorarbete och säkerhets
operationer i Sverige och utomlands. 

l Erik Bruun heter egentligen något annat.

”Inga fler hemligheter” går som följetong i Dagens 
ETC sju dagar i veckan. För att läsa avsnitten 

i våra digitala nummer, ladda ned vår app! 

hemligheter

de andra, utan gränser. Den ultimata mannen, så 
som jag hade lärt mig att en sån skulle vara.”

Vägen svängde till höger och sedan vänster i en 
längre böj som lutade svagt uppåt. Uppe på krönet 
fortsatte den rakt. Förbi ett slitet tegelhus och sedan 
långsamt neråt igen. Fortfarande omgiven av skog.

”I början tänkte jag att de inte gjorde mer än vad 
som krävdes för att göra jobbet. Och kanske var det 
sant.” Ulvis ryckte på axlarna. ”Men sen. Mot slu-
tet. Då syntes det att han och några till i gruppen 
tyckte om det. Det var den enda glädjen de hade 
kvar. Jag tror att det var då jag insåg vad vi höll på 
med. Kanske, i varje fall… Jag vill tro det. Men det 
var nog annat också.”

Ulvis tittade ut mot vägen innan han vände sig 
om och såg rakt på henne.

”Till slut, Nour,” sa han, som om det var det sista 
han tänkte säga. ”I en vargflock som har tappat sitt 
kall i livet, eller upptäckt att det inte finns något kall, 
annat än mer makt, så vänder sig vargarna inåt. Det 
är oundvikligt.” Vägen svängde lätt. ”Det är samma 
sak i ungdomsgängen jag växte upp i. Eller bland de 
yrkeskriminella som vi såg upp till då. Vi var som 
en hundflock. De är som hundflockar. Den största 
risken kommer till slut alltid inifrån. Hierarkin måste 
upprätthållas. Någon dag kommer de som en gång sa 
sig vara dina bröder att vända sig emot dig, om våld 
är det enda ni kan; om makt är det enda ni förstår 
och eftersträvar. Det enda ni respekterar. Om inte du 
vänder dig emot dem först. När den tanken väl har 
satt sig, att det är oundvikligt att ni till slut kommer 
stå emot varandra, går det inte att lita på någon.”
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’Jag tyckte att det var 
coolt att han kunde 
göra vad fan som 
helst utan att bry sig. 
Inga hinder. Han var 
ostoppbar. Som en 
stridsvagn.’



solfest
föreläsningar
musik och rea26/9

Seko sjöfolks stora anläggning 
kopplas in i elnätet på Solfesten. 
Detta samarbete mellan Seko 
sjöfolk och ETC El står nu klart 
och kommer ge ren el i minst 25 år. 
När anläggningen är i gång kommer 
den producera 1 miljon kWh.

föreläsare

invigning
med seko

Se fullständigt program och köp biljett på varuhuset.etc.se eller facebook.com/etcsolpark
Välkommen hit! ETC Solpark är öppen vardagar, 9–16. Energikullen 1, Katrineholm
Vi har ett begränsat antal besöksbiljetter till Solfesten men mängder med digitala. 

Vi inleder med lunch för de som vill och 
sedan kommer vi ha vår vanliga vandring 
i parken där vi  diskuterar solenergi, fram-
tiden och vad vi kan göra var och en – och 
tillsammans – i klimat frågan. Det blir flera 
intressanta föreläsningar och under 
dagen kommer vi också inviga  SEKO 
 sjöfolks stora solcelslanläggning. 

Vi kommer också ha en klimatrea 
i  butiken där vi kommer att ha en del 
riktigt bra priser på solceller, tillbehör för 
off-grid-anläggningar och mycket annat 

klimatsmart. 
Vi avslutar 

med lite härlig 
musik med 
 Stefan Sundström 
och sedan en middag för 
er som vill stanna lite längre. 
Vegetariskt alternativ kommer att 
finnas och öl och vin serveras.

Vi har också ha en digital visning för er 
som inte kan närvara. En liveström där du 
kan följa med under dagen hemifrån.

detta händer under dagen

Rebecka Bohlin
CHEFREDAKTÖR  
ETC NYHETSMAGASIN

Författare och 
ledarskribent.

Stefan Sundström
ARTIST OCH FÖRFATTARE

Låtskrivare, trubadur, 
rockartist och författare.

Johan Ehrenberg
GRUNDARE ETC

Journalist, publicist, 
företagare, debattör och 
författare som brinner 
för klimatfrågan.

Beatrice Rindevall
SUPERMILJÖBLOGGEN

Jobbar som hållbarhets-
konsult på Tell Us i 
Stockholm. Föreläser, 
modererar och 
göteborgsskämtar.

Birger Schlaug
F.D. SPRÅKRÖR (MP)

Svensk debattör, 
författare, bloggare och 
före detta språkrör för 
Miljöpartiet.

Begränsat  
antal besöks
biljetter men 

mängder  med 
digitala!
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Bokklubb, Popup-butik, 
Konferenslokal, Diktuppläs-
ning, Kontorsplats frilans, 
Galleri, Brädspelskvällar, 
Workshops, Föredrag, Stu-
diecirkel, Banderoll verkstad, 
Akustiska livespelningar, 

Loppis, Event, Etc, 
Etc, Etc, Etc ...
St Paulsgatan 14 i Stockholm   
Kontakta studio@etc.se

HYR 
VÅR 
LOKAL! ETC 

STUDIO

Visste du att...

Rätt förvarat 
kan ett äpple 
hålla sig i tio 

månader utan 
att ruttna. 



KULTUR

TV, RADIO & PLAY

06:10 Muren
07:10 Hem till byn
08:00 Motorsport
09:00 Helgstudion
12:00 Världens sämsta  
 indier
12:30 Sport generellt
17:00 Rally-VM -   
 sammandrag
17:55 Sportnytt
18:00 Rapport
18:10 Lokala nyheter
18:15 Landet runt
19:00 Sportspegeln
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 Sveriges starkaste  
 familj
21:00 White wall
21:45 Das Boot
22:45 Rapport
22:50 Jag är Klimpen,  
 motherfucker!
23:50 Giftattacken  
 i Salisbury
00:35 Världens historia:  
 Kalla kriget
04:45 Strömsö
05:15 Landet runt

06:00 I djurens tjänst
06:25 I djurens tjänst
06:50 I djurens tjänst
07:15 Marlon
07:40 Marlon
08:05 How I met   
 your mother
08:35 How I met   
 your mother
09:35 How I met   
 your mother
10:05 The real housewives  
 of Atlanta
11:05 The real housewives  
 of Atlanta
12:05 Extreme makeover:  
 Home edition
14:00 Top chef jr
15:00 The Chronicle  
 mysteries: The  
 wrong man
17:00 Gordon Ramsay’s  
 24 hours to hell  
 and back
18:00 Svenska   
 Hollywoodfruar
19:00 Drömfällan
20:00 Helikopterpiloterna
21:00 Spy
23:25 Svenska fall
00:30 White House down
03:00 I huvudet på en  
 gärningsman
03:50 How I met   
 your mother

06:00 Cake boss
06:25 Södertäljepolisen
08:00 Södertäljepolisen
09:00 Vägens hjältar
10:00 Vägens hjältar
11:00 Vägens hjältar
12:00 Wahlgrens värld
13:00 Wahlgrens värld
14:00 Superstars  
 på hemmaplan
15:00 Över Atlanten
16:00 Den stora   
 hälsoresan
17:00 Wahlgrens värld
18:00 Vägens hjältar
19:00 Superstars  
 på hemmaplan
20:00 Över Atlanten
21:00 Fullt hus
21:30 Aldrig vuxen
22:05 Alla mot alla med  
 Filip och Fredrik
23:05 Alla mot alla med  
 Filip och Fredrik
00:05 Alla mot alla med  
 Filip och Fredrik
01:05 Alla mot alla med  
 Filip och Fredrik
01:55 Fullt hus
02:20 Aldrig vuxen
02:45 Criminal minds
03:30 Criminal minds
04:10 Vägens hjältar
04:55 Tunnelbanans bästa
05:35 Cake boss

06:00 Spårlöst
07:00 En plats i solen:  
 Vintersol
08:00 Bagges hemlösa  
 hundar
09:00 Bagges hemlösa  
 hundar
10:00 Spårlöst:   
 Danmark
10:55 Makalösa hem
11:55 Chokladens  
 underbara värld
12:50 Trädgårdsmästarna
13:50 Mord och inga visor
14:50 Mord och inga visor
15:50 Poirot
16:55 Poirot
18:00 Miss Marple
20:00 Årets kock
21:00 Spårlöst
22:00 Poirot
00:00 Ett fall för Frost
02:10 A million little things
03:05 A million little things
04:00 Gold digger
05:00 Judys domstol
05:30 Judys domstol

08:05 Maddy the model
09:05 Mona Lisas  
 hemligheter
10:00 Gudstjänst
10:45 Jubileumskonsert  
 för Norska  
 försvarsmusiken
11:50 Mitt ögonblick
12:00 Motorsport
13:30 Last night   
 of the proms
15:50 Glimt av Norge
16:00 Rapport
16:05 Emma hittar hem
16:15 En särskild sommar
17:00 Aucune idée
17:11 Kortfilmsklubben  
 - tyska
17:38 Kortfilmsklubben  
 - tyska
17:52 Hitta hem
18:00 Dollagáttis
18:30 Tjejer gör lumpen
19:00 Världens natur: De  
 sju kontinenterna
20:00 Babel
21:00 Aktuellt
21:15 Agenda
22:00 Dokument utifrån:  
 Läkemedels-
 jättarnas makt
22:55 Gudstjänst
23:40 Ekonomibyrån
00:10 Heja Sverigelaget
00:55 Svenska förklarad

06:00 Dr Phil
07:00 Dr Phil
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Idol
12:25 Idol   
 - resultatshow
12:30 Idol
14:30 Klassfesten
15:50 Fyraåringarna på  
 äldreboendet
16:50 Hela Sverige bakar
17:55 Keno
18:00 Bingolotto
19:00 TV4Nyheterna
19:10 Sporten
19:25 TV4Vädret
19:30 Bingolotto
20:00 Hellenius hörna
21:00 Maria Wern
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 Maria Wern
23:10 Maskeradligan
00:10 Stockholmspolisen
01:10 Stockholmspolisen
02:10 En plats 
 i solen:   
 Vintersol
03:10 En plats   
 i solen:   
 Vintersol
04:20 Younger
05:05 Younger
05:30 Köket
05:45 Nyhetsmorgon

06:00 Superstore
06:25 Chevaleresk
06:50 Bilprovningen
07:45 Just shoot me
08:10 Brooklyn nine nine
08:35 Brooklyn nine nine
09:00 Man with a plan
09:30 Man with a plan
10:00 Superstore
10:30 Superstore
11:00 Impractical jokers
11:30 Impractical jokers
12:00 2 1/2 män
12:30 2 1/2 män
13:00 Brooklyn nine nine
13:30 Superstore
14:00 Superstore
14:30 Min klassiker
15:40 Amazing race
16:45 Circue du freak:  
 The vampire’s  
 assistant
19:00 Golf
00:00 Sniper: Ghost  
 shooter
02:10 Kick-Ass 2
04:00 Lethal weapon

04:45 
Superstore
05:10 Last man 

on earth
05:35 American 
dad

06:00 Man caves
06:20 How it’s made
06:45 How it’s made
07:10 Gold Rush: Dave  
 Turin’s lost mine  
 specialavsnitt
08:00 Gold Rush: Dave  
 Turin’s lost mine
08:55 Gold Rush: Dave  
 Turin’s lost mine
09:55 Mythbusters
11:00 WTCR Höjdpunkter
11:30 Kustbevakarna
12:30 Kustbevakarna
13:35 Grand designs:  
 The street
14:35 Ullared
15:40 Highway cops
16:10 Highway cops
16:40 Top gear
17:55 Kustbevakarna
18:55 Ullared
19:55 Highway cops
20:30 Highway cops
21:00 Criminal minds
22:00 FBI
22:55 FBI
23:50 Top gear
01:00 Highway cops
01:25 Highway cops
01:55 Criminal minds
02:45 The walking dead
03:35 Mountain monsters
04:30 Bizarre foods:  
 Delicious   
 destinations

SVT1 SVT2 TV3 TV4 KANAL 5

TV 7

TV6

KANAL 9

Spy
Amerikansk actionkomedi från 2015. Susan Cooper är en oansenlig kontorsråtta på CIA vars arbete är långt ifrån 
glamoröst. Men när en av byråns agenter hamnar i knipa och en farlig vapenhandlare hotar världsfreden sadlar 
Susan om till hemlig agent och börjar infiltrera skurkarna. Producerat år 2015. Regissör: Paul Feig, Skådespelare: 
Melissa McCarthy, Jude Law, Jason Statham, Miranda Hart, Rose Byrne.                  TV3 klockan 21.00

White wall. Maddy the model. Marlon. Maria Wern. Fullt hus. Cirque du freak.

Mord och inga visor.

söndag 20 september 2020

Kick -Ass 2.Das Boot.



23 

Dox: Flygkaparen som försvann
Brittisk dokumentär från 2020. Den osannolika historien om den mystiske DB Cooper som i november 
1971 kapade Northwest Orient Airlines flight 305. Mitt under flygningen tog han på sig en fallskärm och 
hoppade ut med hela lösensumman i en portfölj. Trots en intensiv jakt har FBI aldrig lyckats hitta honom. 
Vem var DB Cooper? Vart tog han vägen?. Efter 47 år riktas misstankarna mot fyra personer – var och en 
med helt olika berättelser. Någon ljuger. Frågan är bara vem. Regissör: John Dower.

Kunskapskanalen klockan 18.00

KUNSKAPSKANALEN 
09:00 UR Samtiden 15:00 Islands 
fängslande historia 15:30 I 
matindustrins spår 16:10 
Uppfinnarens driv 
17:05 Cykeläventyr 
på Europas öar 
18:00 Dox: 
Flygkaparen 
som försvann 
19:25 Omöjlig 
ingenjörskonst 
20:10 Stilla ha-
vets hemligheter 
21:00 Kanaler, bå-
tar och kärlek 21:50 
Utmanande bergstoppar 
22:35 Nixon och skandalerna 
23:20 Tatueringar i världen 

SVT24 
20:00 Engelska Antikrundan 21:00 
White wall 21:45 Historiejägarna 

22:15 Cowboybåten 22:45 Weis-
sensee 23:35 Världens sämsta 

indier 00:05 Hem till byn 00:55 
Rederiet 

SVT BARN 
06:00 Stella och 

Sam 06:10 
Alfons Åberg 
06:25 Regn-
bågsstadens 
hjälte 06:35 
Pirata & Piloto 

06:45 Monster-
skolan 06:55 Lilla 

prinsessan 07:05 
Monsterbarnvakterna 

07:20 Pyjamashjältarna 
07:30 Träd Fu Tom 07:50 

Simon 08:00 Biet Maya 08:10 Spök-
patrullen 08:25 Andys förhistoriska 
äventyr 08:40 Ax till max 08:50 
Robin Hoods rabalder och rackartyg 

09:00 Fixa rummet 09:45 Vilse i Oz 
10:10 Skattsökarna 10:20 Djupet 
10:40 Legendarerna 11:00 Alisa kla-
rar sig alltid! 11:25 Ranchen 11:50 
Snö + 7 12:15 Pirater i huset intill 
12:25 Min riddare och jag 12:35 Fun-
nen och vunnen 13:00 Riebana dálvi 
13:15 Riebana dálvi 13:30 Game 
on 13:45 Pii ja Poju 14:00 Miniräk-
narna - syntolkat 14:10 Berätta för 
mig - syntolkat 14:20 Jakten på den 
glömda historien - syntolkat 14:40 
Jobbigt läge 15:05 Tracy Beaker 
kommer tillbaka 15:35 De magiska 
tingens byrå 15:55 Kompisar på 
nätet 16:20 Nina Patalo 16:30 Furiki 
rullar 16:40 Oddbods 16:50 Bara på 
skoj 17:00 Ett fall för KLURO 17:10 
Mästerflygarna 17:25 Draken Digby 
17:35 Bing 17:45 Greta Gris 17:50 
Victor & Josefine 18:00 Bolibompa 
18:05 Maja Sprall 18:15 Visor med 
Doreen

RADIO 
P1 05.55 Sjöväder 06.00 Nyheter 
från Ekot 06.03 Ekots lördagsintervju 
06.45 Jiddisch far alle 06.55 Land-
väder 07.00 Nyheter från Ekot 07.03 
Vetenskapspodden 07.50 Radiofynd 
07.55 Land- och sjöväder 08.00 
Nyheter från Ekot 08.05 Söndags-
intervjun 08.55 P1 Kultur med krö-
nika 09.00 Nyheter från Ekot 09.03 
Godmorgon, världen! 11.00 Nyheter 
från Ekot 11.03 Gudstjänst 12.00 
Stadsinspektionen 12.30 Lunchekot: 
nyheter och reportage 12.50 Land- 
och sjöväder 12.55 P1 Kultur med 
krönika 13.00 Radiokorrespondenter-
na 13.30 Kaliber 14.00 Nyheter från 
Ekot 14.03 Stil 15.00 Nyheter från 
Ekot 15.03 P1 Dokumentär: Fagerhult 
15.55 Sjöväder 16.00 Nyheter från 
Ekot 16.03 Vetenskapsradion Klotet 
16.45 Dagens Eko: sammanfattning 
av dagens nyheter 17.00 Filosofiska 
rummet: Demokratin under attack, 
men varför och hur ska den överleva? 
17.45 Dagens Eko: sammanfattning 

av dagens nyheter 18.00 Medierna 
18.35 Ekonomiekot Extra 19.00 
Nyheter från Ekot 19.03 Söndagsin-
tervjun 19.50 Jiddisch far alle 20.00 
Nyheter från Ekot 20.03 Snedtänkt 
med Kalle Lind 21.00 Nyheter från 
Ekot 21.03 Lundströms Bokradio 
21.50 Land- och sjöväder 22.00 
Nyheter från Ekot 22.05 Godmorgon, 
världen!

P2 06.00 Nyheter från Ekot 06.03 
Andliga sånger 07.00 P2 Klassiskt 
09.00 Nyheter från Ekot 09.03 Sön-
dagsmorgon i P2 11.00 Text & musik 
med Eric Schüldt 12.00 Nyheter från 
Ekot 12.03 Musikrevyn i P2 14.00 
Samtal med Mühlrad: Det sjungande 
pianot. Med Staffan Scheja 15.00 
Folkmusiken i P2 17.00 Jazzradion: 
Tidlöst 18.00 Nyheter från Ekot 
18.03 Jazzradion: Nya improvisa-
tioner 18.40 Jazzradion: Live! Ida 
Sand & Friends på Jazz Baltica 2020 
20.00 Den svenska musikhistorien: 
Hårdrock och metal i Sverige 20.30 

Klassiska konserten i P2: Beethoven 
2020 22.00 Kalejdoskop med Karl 
Jonas Winqvist

P3 06.00 Nyheter från Ekot 06.03 P3 
med Frida Blomstedt Lidén 06.30 P3 
Historia 07.00 Nyheter från Ekot (3 
min) 08.00 Nyheter från Ekot (3 min) 
08.30 P3 med Isabelle Hambe och 
Albin Olsson 09.00 Nyheter från Ekot 
(3 min) 10.00 Nyheter från Ekot (3 
min) 11.00 Nyheter från Ekot (3 min)  
12.00 Nyheter från Ekot 12.03 Digi-
listan med Emma Percival 13.00 Ny-
heter från Ekot (3 min) 14.00 Nyheter 
från Ekot (3 min) 14.30 P3 med Sara 
Kinberg och Ison Glasgow  15.00 Ny-
heter från Ekot (3 min)  16.00 Nyheter 
från Ekot (3 min)  17.00 Nyheter från 
Ekot (3 min) 17.30 P3 Musikdoku-
mentär 18.00 Nyheter från Ekot (3 
min) 19.00 Nyheter från Ekot 19.03 
P3 Dokumentär 21.00 Nyheter från 
Ekot 21.03 Verkligheten i P3 22.00 
Nyheter från Ekot 22.05 P3 Soul med 
Mats Nileskär

söndag 20 september 2020

DAGENS TIPS FRÅN

play.etc.se

Himmel över Havanna (drama)
På en terrass i Havanna träffas fem vänner för att fira att en 
av dem har återkommit efter 16 år i exil. Den glada stämning-

en ändras sakta till något mer allvarligt när de börjar diskutera det 
förflutna, gemensamma erfarenheter och orealiserade drömmar. 
Spänningen mellan vännerna växer när det blir klart för dem att den 
som åkte iväg hela tiden ville komma tillbaka hem, och att de som 
blev kvar på Kuba vill flytta därifrån. Filmen hade sin premiär på 
Venedigs filmfestival, där den vann Venice Days Award.

Idol (drama)
 ”Idol” bygger på den sanna historien om en pojke i Gaza som 

drömmer om att bli en stjärna och få sjunga på stora scener. 
Men det tuffa vardagslivet i Gaza gör att drömmen om en musiker-
karriär känns långt borta. Tills en dag då han bestämmer sig för att 
satsa allt och på något sätt ta sig till uttagningarna av Idol i Kairo. 
För att kunna ta sig ut ur de ockuperade områdena måste Moham-
med både vara listig och modig. Mot alla odds ger han sig iväg, med 
falskt visum och utan en giltig anmälan till uttagningen.

Paradise Hills (hyrfilm)
På en isolerad ö vaknar Uma på en skola där unga kvinnor 
skolas till propra damer. Men bakom en sagolik fasad 

döljer ön mörka hemligheter som blir till hot för Uma och hennes 
kamrater. En blivande young adult-klassiker späckad med stjärnor 
som Emma Roberts (American Horror Story), Awkwafina (Crazy 
Rich Asians, Ocean’s Eight), Milla Jovovich (Det femte elementet, 
Hellboy) och Eiza González (Baby Driver, Alita: Battle Angel).

Pii ja Poju.



ETC Play visar exklusiv 
förhandsvisning av biofilmen 
Adults in the room. Ett politiskt 
drama om maktspelet i EU:s 
korridorer mitt under 
greklandskrisen.

ETC Play är din guide i denna nya värld av ständiga val. 
 Vi tror på berättelsen och samtalet. 
Du väljer själv hur du använder tjänsten.  
Gratis, streaming eller hyr på www.etcplay.se

LADDA NER 
ETC PLAY-APPEN 

MED MASSA  
BRA FILMER!

Finns där 
appar finns!

Nu har vi laddat upp inför hösten med massa bra 
filmer. Filmer som får dig skratta och gråta varvat 

med tankeväckande dokumentärer. Så, luta dig 
tillbaka och mys in hösten med ETC Play.

MYSHÖST MED 
ETC PLAY

BESTÄLL DITT ABONNEMANG IDAG PÅ WWW.ETCPLAY.SE.
FÖR 69 KRONOR/MÅNAD FÅR DU HANDPLOCKADE FILMER, DOKUMENTÄRER, 
ETC:S EGNA MATERIAL, PODDAR OCH LJUDBÖCKER.

Abacus dissekerar hur rättsystemet gynnar de starka 
aktörerna och slår ner på de mindre. Nominerades 

2018 till en Oscar för bästa dokumentärfilm.
Se Abacus och mycket mer på ETC Play!
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