Annika visar bidragen
inför schlagerfinalen

”En gång har jag
faktiskt träffat Runar”

TV S/

GÖRAN GREIDER, S/

Zlatans avstängning
urartar i pizzagräl
SPORT, S/

MÅNDAG

Sanne
tillbaka
med cd
och
show

 APRIL  • ÅRGÅNG 

Sandra
vann
”Fame
Factory”
NÖJE, S/

NÖJE, S/

Bedragaren
lurade henne
på lägenheten
EN -ÅRIG MAN som har

bedragit ett tjugotal bostadssökande i Stockholm
ställs
inför rätta på
torsdag. Kassandra Thorslund
(bilden) är en av
dem som var och tittade på en
andrahandslägenhet och betalade förskottshyra – och sedan
blev lurad.
S/

Kraftig ökning av
grova vapenbrott
MÄNGDEN ILLEGALA vapen i den
undre världen ökar stadigt – och
vapnen blir allt tyngre.
I förra veckan sprängde Stockholmspolisens krogkommission
en kriminell liga. Polisen fann ﬂera militära automatvapen. Samma vecka beslagtog tullen i Mal-

mö en bil fylld med sprängmedel
– bland annat trupplandminor
och automatvapen.
I fjol anmäldes över 4 400 personer för innehav av automatkarbiner, kpistar, pistoler eller andra
illegala vapen. Det är en ökning
med 700 vapen eller 14 procent

jämfört med för fyra år sedan.
Sedan förra årsskiftet har ett
tiotal större vapengömmor avslöjats av polisen. Polisen möter det
växande hotet med allt ﬂer vapen
främst genom bättre skydd. Att
skaffa tyngre beväpning ser inte
polisen som en utväg.
S/

  VAPEN STJÄLS

En del av vapnen kommer från
utlandet, andra stjäls i Sverige och hamnar i händerna på
kriminella.   försvinner
i Sverige årligen.

METROSPORT

Historisk poäng för Assyriska
hemma på Bårsta
S/

Hämnd möjligt motiv
till dubbelmord S/

METRORESOR

Malin från Stockholm
partajar i Malmö
S/–

Pedofilhärvan
på nätet växer

S/

M AT S A N D E R S S O N / S C A N P I X

Artur Szulc
fann
glömda
intervjuer
INTERVJUN, S/

UPP EMOT  DEMONSTRANTER samlades i går utanför Filadelfiakyrkan i Vasastan där kändispastorn Runar Søgaard för drygt en månad sedan i en
predikan utmålat muslimernas profet Muhammed som en ”förvirrad pedofil”. Abdullaziz Ahmed med sonen Adnan Abdullaziz tillhörde demonstranterna.

Muslimer i manifestation mot Runar
HUNDRATALS MUSLIMER demon-

strerade i går i Stockholm mot
kändispastorn Runar Søgaards
uttalanden i en predikan om att
den muslimske profeten Muham-

med skulle ha varit en ”förvirrad
pedoﬁl”.
Den lugna manifestationen var
arrangerad av föreningen Association of the Islamic Unity in Swe-

den, som är en del av Islamiska
shiasamfundet.
Demonstranterna bar på plakat
med texter som exempelvis ”Nej
till förnedring”, ”Ja till dialog”

och ”Respekt är allt
vi begär”.
S/
PASTOR
Runar Søgaard.



metro

MÅNDAG  APRIL 

NYHETER

INRIKES
RYMDE MED BOJOR I ett
tumult efter marknaden
i Norberg tappade polisen natten till i går bort en gripen
man i 20-årsåldern. Försedd
med handfängsel lyckades han
slita sig loss när en grupp människor gav sig på poliserna. T T

Så hittar du partyformen i Malmö s/–

METROSIFFRAN

673

av de  registrerade i Skattebetalarnas förening
röstade för valberedningens förslag.
Därmed misslyckades den högerkupp som initierats av knäckebrödsmiljonären Carl Lundström.
METRO

SVENSK RENINVASION Svenska
samer tänker driva tusentals
renar till norskt territorium den 1 maj. De stöder
sig på en lag från 1751
som träder i kraft eftersom
länderna i år inte lyckats
enas om ett nytt avtal.
TT

Stor ökning av illegala vapen
De illegala vapnen blir
bara fler och fler och
polisen upptäcker dessutom fler kriminella
vapengömmor.

fuhr på Rikspolisstyrelsens
vapenenhet.
Sedan det senaste årsskiftet har svensk polis
avslöjat åtminstone ett tiotal större vapengömmor. De
ﬂesta
av
TILLSLAG
dem i Stockholm
och
I år har
den
senaste
polisen
i förra veckavslöjat ett an då Stocktiotal stör- holmspolisens krogre vapenkommission
gömmor.
bland annat
beslagtog
ett stort antal militära automatvapen med två häktade
huvudpersoner som följd.
Antalet
polisanmälda,
stulna och försvunna vapen
är nu uppe i 2 500 per år

25-åring gripen för
Christianiamord
BROTT Polisen i Köpen-

ROGER ALVEFUHR PÅ
RIKSPOLISSTYRELSENS VAPENENHET

Det vi kan göra från polisens sida är att främst skydda oss. Att beväpna oss tyng-

FÖR ATT stoppa ökningen av
de illegala vapnen föreslår
regeringen skärpta regler
för innehav av vapen samt
utökade befogenheter för
polisen när det gäller kontroller av misstänkta personer. Man vill också ge polisen bättre tillgång till socialtjänstens, kriminal- och

sjukvårdens register.
Det nya lagförslaget har
precis varit ute på remissrunda hos 48 instanser.
JK, justitiekanslern och
Brottsförebyggande rådet
ställer sig bland andra positiva till förslaget. Bland de
mer tveksamma märks
Justitieombudsmannen (JO)

Mord på Gotland
kan vara hämnd
MORD Det par i 50-års-

åldern som hittats döda
och nedgrävda i ett grustag
på Gotland kan ha mördats
som hämnd. Det kan enligt
polisen handla om skulder.
Under helgen har polisen
på Gotland hållit förhör
med grannar, anhöriga och
personer i de mördades
bekantskapskrets.
Enligt förundersökningsledare Magnus Frank har
det funnits hot mot paret,
och de har tidigare utsatts
för våldsbrott. Det fanns
i går inte någon misstänkt
för dubbelmordet.
TT

JOHN LINDBLOM

Proposition i höst
• Före sommaren kommer
justitiedepartementet att ta
fram en lagrådsremiss som
i höst ska ge en färdig
proposition.

Jägarnas Riksförbunds remissvar innehåller också
idel ifrågasättanden.
JOHN LINDBLOM

Muslimer i protest
mot kändispastor

MÅNGA SLÖT UPP i går för att demonstrera utanför Filadelfiakyrkan i Stockholm i går.
Anledningen var en predikan som Runar Søgaard höll i kyrkan för en dryg månad sedan.

POLISEN UNDERSÖKER grustaget i Fröjel söder om Klintehamn på Gotland där det
mördade paret hittades.

re tror jag inte på, kommenterar Roger Alvefuhr.

Förslag på skärpt lagstiftning

SCANPIX

hamn har gripit en 25-årig
man som misstänks för inblandning i mordet på en
26-årig man i Christiania
i torsdags.
Mannen är ägare till en
svenskregistrerad blå Audi,
som mördarna ﬂydde i.
Bilen har hittats på Nørrebro i centrala Köpenhamn
och polisens tekniker är
i färd med att undersöka
den.
Polisen tror att motivet
bakom mordet är knark.
Den mördade 26-åringen
har varit inblandad i haschhandel.
TT

”Det vi kan göra från polisens sida är att främst
skydda oss. Att beväpna oss tyngre tror jag inte på.”

M AT S A N D E R S S O N / S C A N P I X

Förra året polisanmäldes
4 448 personer för innehav
av kpistar, pistoler, gevär
eller andra illegala skjutvapen, drygt 700 och 14 procent ﬂer än för fyra år
sedan.
Drygt vart fjärde illegalt
vapen, 27 procent, påträffades i fjol i Stockholms län.
– Polisens skyddsutrustning har de senaste åren
förbättrats avsevärt, mycket
på grund av att skottlossning blivit allt vanligare,
kommenterar Roger Alve-

och antalet dömda för olika
vapenbrott ökar också dramatiskt. 2003 lagfördes
drygt 2 700 för brott mot
vapenlagen, och i en tredjedel av dessa var brott mot
vapenlagen huvudbrottet.
– Jag vet att en skärpt
vapenlagstiftning är på väg.

Tre gripna efter
kidnappning
BROTT En skuld i samband

med en hundaffär antas
ligga bakom kidnappningen av en fyraårig pojke
i Skånes
Fagerhult
GRIPNA
i går efterSent i går
middag.
kväll kunEn timme
senare
de polisen
hittades
gripa de
pojken till
misstänkta synes
– två män oskadd
i Hässleoch en
holm tre
kvinna.
mil från
hemmet. En svart bil efterlystes och sent i går kväll
kunde polisen gripa tre
personer, två män och en
kvinna, misstänkta för olaga hot och olaga frihetsberövande.
METRO

DEMONSTRATIONER Upp
emot 500 demonstranter
samlades i går utanför Filadelfiakyrkan i Stockholm
där kändispastorn Runar
Søgaard för en dryg månad
sedan i en predikan utmålat muslimernas profet
Muhammed som en
”förvirrad pedofil”.
Den lugna manifestationen var arrangerad av föreningen Association of the
Islamic Unity in Sweden,
som är en del av Islamiska
shiasamfundet.
Barn viftade med vita
vimplar, en symbol för fred
och icke-våld. Flera talare
tog upp yttrandefriheten i
Sverige, men menade att
Runar Søgaard passerat
gränsen med sitt kränkande uttalande.
TT

Nya anmälningar mot
nätpedofilen i Malmö
ETT FÅTAL ﬂickor har hört av
sig till Malmöpolisen under
helgen efter avslöjandet i
fredags att en 30-årig man
sexuellt utnyttjat ﬂickor
från hela landet efter kontakt via internet.
30-åringen är häktad misstänkt för sexuellt utnyttjande av ett stort antal ﬂickor,
många av dem är bara 13
eller 14 år gamla.
Han ﬁck kontakt med
ﬂickorna genom ungdomssajter där han utgav sig för
att vara kvinnan ”Alexandra” som gav komplimanger
och förmådde ﬂickorna att
skicka pornograﬁska bilder
på sig själva.

”Det allra viktigaste nu är att lyfta
skuldkänslan från flickorna, att få dem att förstå att de är offer.”
GUNNAR SANDELIN PÅ BRIS

Ett 20-tal ﬂickor som förekommer i mannens dator
har identiﬁerats, men åklagaren räknar med att antalet kommer att passera
hundra. Fler än 15 000 bilder
ﬁnns i datorn. Några ﬂickor
har även förmåtts att ha sex
med mannen.
Några ﬂickor har vänt sig
till Bris, Barnens rätt i sam-

hället, efter avslöjandet. Sexutnyttjade ﬂickor får ofta
självmordstankar, berättar
Gunnar Sandelin på Bris:
– Det allra viktigaste nu är
att lyfta skuldkänslan från
ﬂickorna, att få dem att förstå att de är offer, säger han.
Mannen är tidigare dömd
för liknande brottslighet
i norra Sverige.
Den nya härvan upptäcktes när två ﬂickor i Malmö
anmälde honom för våldtäkt för sex veckor sedan.
Han är också misstänkt
för våldtäkt mot en 16-årig
ﬂicka från Stockholm.
ANNIKA ANJOU
annika.anjou@metro.se

HALLÅ DÄR ...
EGIL KROG,
informatör på Tvätteriet Alingsås, där
man varje år konstaterar att   av
landstingets trosor försvinner
spårlöst.

◗ Har era blekta och ﬂaddriga boxertrosor blivit het
modetrend i Västsverige?
◗ ◗ – Ja, man kan undra
ibland. Jag tror helt enkelt
att folk får med sig kläder
hem och sedan blir de liggande. Ingen kan använda
dessa som diskotrosa en
lördag. De är alldeles åt helsike för fula.
◗ Kan ni inte tillverka nya
som är ännu fulare och
som skär in så förskräckligt att ingen vill ha dem?
◗ ◗ – Nä, det tror jag inte.
Sjuka människor ska ha
dem. Det måste både vara
kvalitet och de ska vara
behagliga att ha på sig.
◗ Nu drar ni igång en kampanj för att få tillbaka trosorna. Hur hudnära kommer ni att gå i den jakten?
◗ ◗ – Inte hudnära över
huvud taget. Vi kommer att
lämna ut en påse till samtliga vårdavdelningar inom
regionens sjukhus. När
patienterna åker hem och
man vet att de har våra kläder med sig så får de en
påse, och den ska de stoppa
kläderna i och ta med sig
vid nästa återbesök.
◗ Och så är det frågan jag
tyvärr måste ställa:
handen på hjärtat, Egil,
vilka kalsonger har du på
dig i dag?
◗ ◗ – Mina egna. Det kan
jag lova dig.
JONAS NYRÉN
jonas.nyren@metro.se

”Inför åldergräns
för värktabletter”
KRAV En åldersgräns för
köp av värktabletter med
paracetamol, som Alvedon,
Panodil och Reliv, skulle
stoppa många tonåringars
självmordsförsök.
Överläkare Ylva Forsheden vid barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm anser att det borde
vara lika självklart med en
åldersgräns
för tabletterna
som för
cigaret- YLVA FORSHEDEN
ter och vill ha åldersgräns
alkohol. för värktabletter
Varje
med paracetamol.
vecka
möter hon tonåringar som
försökt ta sitt liv med
receptfria värktabletter,
skriver Dagens Nyheter.
– Det här har blivit så
vanligt att det är en av våra
huvudsakliga uppgifter,
säger Ylva Forsheden.
TT

Utges av Tidnings AB Metro, ett företag inom Metro International SA. Postadress Box ,   Stockholm. Telefon -  . Chefredaktör och ansvarig utgivare Sakari Pitkänen. Trycks i Stockholm, .
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METROTREND

VISSTE DU ATT ... Britney Spears förbereder sig för sin andra ﬁlmroll, i ﬁlmen ”In the
pink” med Cher, Tim Allen och Bette Midler,
där hon ska spela en dörrknackare/försäljare.
H EN N ES

METRO I SAMARBETE MED TIDNINGEN:

www.tidningenhennes.se

Självsäker, smart
– redo för en seriös relation
vad de söker. De trivs med att vara
Ett år har gått sedan Carrie
singlar, men de skäms inte för att
trippade ur tv-rutan på sina
de längtar efter att träffa någon.
skyhöga Manolo BlahnikMänniskor i dag verkar ha en mer
realistisk bild av singelskapet. I börstiletter. En förebild för en hel
jan av 2000-talet var allt väldigt
singelgeneration tog farväl.
”Sex and the city”-aktigt.
◗ Så fördomen om att det bara
Men hur ser livet ut för svensEn
är desperata, kåta och konska singlar i dag?
undersökning

Att singlarna i dag skulle ha för
höga krav håller Helena inte med
om.
– Man ska ha höga krav! Däremot
tycker jag att man ska ha en
brainstorming med sig själv där
man listar de egenskaper man verkligen tycker är viktiga hos en partner.

Helena Ehnbom

▼

procent spenderar   kronor
eller mer i månaden på alkohol och
festande.

▼En

tredjedel har ett tomt kylskåp.

▼

procent lägger mindre än 
kronor i månaden på kläder.

▼

procent trivs med att vara
singlar, men vill snart träffa den
rätta.

1295:-

NU

ELGITARRPAKET
BEHRINGER V-TONE
INKL. GIGBAG,
KABEL, AXELBAND
M.M.

▼

• Gör: Arbetar som
kärleksdirektör på
www.match.com
• Familj: Förlovad med
Anders som hon
träffade på internet.

SVENSSON/HENNES

SINGELKVINNORNA – sådana är de!

procent vill omedelbart ha barn.

▼Var

tredje man lägger  kronor på
träning i månaden, medan var
femte säger sig vara vältränad.

▼Ska

han bjuda en potentiell partner
på middag blir det en ”ordentlig
köttbit”.

▼Hälften

anser att kontaktannonser
på internet är ett utmärkt sätt att
hitta en partner.

▼Nästan

 procent shoppar flera
gånger i månaden.

▼

▼

procent trivs med att vara
singlar men vill snart träffa någon.

▼Närmare

▼

▼

▼Inga

▼

procent anser att omtänksamhet
är det viktigaste hos en partner.
procent anser att barn inte är
något för dem.

en tredjedel lever över
sina tillgångar.
procent trivs på sitt nuvarande
jobb.

av kvinnorna uppger att
utseendet är det mest attraktiva
hos en partner.

procent går på gym några
gånger i veckan,  procent utövar
Källa: United Minds
yoga.

JUST NU!
NU

1995:-

NU

FENDER DG-8 PACK.
ORD. PRIS 3695:-.
STÅLSTRÄNGAD
WESTERNGITARR
MED SOLITT
LOCK. INKL
STÄMMARE,
GIGBAG,
AXELBAND,
M.M.

NU

NU

7995:-

5995:-

MARSHALLRIGG
ORD. PRIS 9245:-.
100W TOPP
MED 4X12" LÅDA.

3495:-

M-AUDIO FW 410.
2 IN 8 UT ANALOGT,
FIREWIRE

3950:-

KRK RP5. AKTIVA
STUDIOMONITORER

KORG D 1200 MK II.
ORD. PRIS 10950:-.
12 KANALS DIGITALPORTA
MED CD BRÄNNARE

NU

NU



SINGELMÄNNEN – sådana är de!

• Ålder:  år.

TV

tiga människor som ragbland Matchs
– Jag har verkligen värl- medlemmar visar att gar på nätet stämmer
 procent söker en
inte?
dens roligaste jobb!
utbrister Helena Ehn- långsiktig, seriös relation ◗ ◗ – Nej! Ungefär en
och hela  procent
bom, kärleksdirektör på
miljon svenskar dejtar
uppger att de letar
dejtingsajten Match.com efter en partner för på internet varje år. Förr
livet.
var det vanligt att folk sa att
◗ Är det ute att vara singel
”jag testar på det här för att se
2005?
vad det ger, som en kul grej” – i dag
◗ ◗ – Nej, men däremot är dagens
är det ett vanligt sätt att träffas.
singlar inte rädda för att tala om

Troligtvis hamnar inte snygga skor på den
listan ...
◗ Vilket är det vanligaste felet singlar gör?
◗ ◗ – Att de inte
engagerar sig. Den
perfekta partnern
kommer inte och
knackar på dörren.
En undersökning vi
gjort visade att
endast 17 procent
tar första steget. Då
kan det bli svårt att
träffa någon. LINDA

NU

995:-

YAMAHA YS 1.
ORD. PRIS 1590:-

7995:-

YAMAHA DTXPLORER.
KOMPLETT DIGITALT TRUMSET.
ORD. PRIS 10700:-.

SÖDERMANNAGATAN 10, 08-556 930 60
ÖPPETTIDER MÅNDAG-FREDAG 11-18, LÖRDAG 11–15
www.musikborsen.se

NU

4495:-

STANTON SPIN CYKLE
PAK. ORD. PRIS 5995:KOMPLETT DJ-UTRUSTNING
INNEHÅLLER MIXER,
SKIVSPELARE OCH
DJ-HÖRLURAR.

NU

4995:-

YAMAHA S03SL.
ORD. PRIS 6560:STOR SYNTHESIZER MED
LITEN PRISLAPP, 700
LJUD, 22 TRUMSET
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Man höggs
i Hallunda
ETT GRÄL I ETT sällskap på

fyra personer som var på
väg från en krog i Hallunda
ledde till att en man i 30årsåldern höggs med kniv i
magen och ﬁck föras till
Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Händelsen inträffade vid tretiden
natten till i går.
Det var i går förmiddag
oklart hur allvarligt skadad
mannen var. Den misstänkte gärningsmannen, som
ingick i sällskapet, ﬂydde
efter dådet.
TT

TIMMAR
• TYRESÖ Allmänheten slår . larm om
att en kartong med benrester
står vid Åvavägen. Den senaste
tidens likfynd i Stockholmstrakten gör att polisen skickar
en patrull. En undersökning
visar att det rör sig om rester
efter en älg eller en ko.

• DANDERYD En kvinna får
sladd på bilen och krockar med
mittbarriären på E  i höjd
med Danderyds sjukhus
klockan .. Bilen studsar ut
i vägbanan och voltar. Kvinnan
blir fastklämd och plockas loss
av brandförsvaret. Hon klarar
sig dock utan allvarliga skador.

OLYCKOR En kvinnlig

cyklist i 60-årsåldern
omkom i går morse när
hon blev påkörd bakifrån
av en personbil på länsväg
205 söder om Karlskoga vid
sextiden på morgonen.
Mannen som körde på
kvinnan blev svårt chockad
och ﬁck föras till sjukhus.
– Just där olyckan hände
kan man som bilförare få
solen rätt i ögonen på morgonen, säger Thomas
Ginghagen, vakthavande
kommissarie på polisen
i Örebro län.
TT

-åring inför rätta för bedrägeri – erbjöd samma lägenhet till flera
Kassandra var överlycklig när hon och kompisen hittade en andrahandslägenhet mitt
i stan. Men liksom ett
tjugotal andra bostadssökande hade hon blivit
lurad av en bedragare.
På torsdag ställs en 23-årig
man inför rätta vid Solna
tingsrätt, misstänkt för ett
stort antal bedrägerier med
lägenheter. Mannen annonserade ut andrahandslägenheter i Solna, Hässelby,
”Ni
vid Universiär
de
tiontetet och i
de i dag
centrala
Stockholm, som komoch begärde
mer och ska
förskottshyra för dem. flytta in.”
– Vi var och tittade på
lägenheten, och allt såg bra
ut. Han pratade på, bjöd på
ﬁka och var ”mr Charmig”.
Vi köpte hela grejen totalt
för vi var så glada över att ha
hittat en lägenhet, berättar
20-åriga Kassandra Thorslund, som tillsammans med
kompisen Soﬁ var i desperat
behov av en lägenhet.
Mannen gav dem en nyck-

el till lägenheten på Tegnérgatan och de satte in förskottshyran, 5 500 kronor,
samma dag.

Möblerna var borta
Men när de skulle ﬂytta in
visade det sig att allt var en
bluff. Kylskåp, frys och
andra möbler som skulle
ingå hade försvunnit från
lägenheten. Dessutom hade
ﬂera andra varit där samma
dag i samma ärende.
– Det var en byggnadsarbetare som sa ”ni är de tionde i dag som kommer hit
och ska ﬂytta in”. Vi förstod
att vi hade blivit lurade,
och gick direkt till polisen.
Kassandra och Soﬁ hade
tur och lyckades lösa sin
bostadssituation på annat
sätt, men har ändå svårt att
smälta det som inträffat.
– Vi förlorade ju pengarna, och framförallt känner
vi oss väldigt lurade, säger
Kassandra Thorslund.
Sammanlagt har 19 personer anmält att de lurats
av mannen på sammantaget drygt 100 000 kronor.
Om mannen fälls för bedrägeri kan han dömas till
fängelse i upp till två år.
ANDERS GÖRANSSON
anders.goransson@metro.se

Prosit!
Snabb lindring för pollenallergiker.

Loratadin
ratiopharm

®
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• DANDERYD En man i -årsåldern går omkull med sin
motorcykel på E  i höjd med
Danderyds kyrka klockan
.. Han tvingas lägga
omkull cykeln i farten för att
undvika att krocka med en bil
som kommer från en påfart.
Han förs till sjukhus med
smärtor i rygg och nacke.

Lurad på kontraktet

Cyklist kördes på
bakifrån – omkom

”HAN BJÖD PÅ FIKA och var ’mr Charmig’,” säger Kassandra
Thorslund, offer för lägenhetsbedragaren.

ATT LADDA HEM FILM KAN
STÅ DIG DYRT.
SÄRSKILT OM DU SURFAR MED TELIA.

MODEM
OCH STARTAVGIFT

0:(Värde 1094:–)

TELE2
BREDBAND ADSL

TELIA
BREDBAND 8000

8 Mbit /s

8 Mbit /s

289 kr /mån

419 kr /mån

Med Tele2 Bredband ADSL får du upp till 8 Mbit /s rakt in i datorn för bara 289 kronor i månaden*.
Och just nu slipper du dessutom att betala startavgiften (595 kr) och modemkostnaden (499 kr).
Jämfört med motsvarande bredband hos Telia (som kostar 419 kr i månaden*) sparar du 1560 kronor
redan första året. Men det är inte bara billigt – det är enkelt också! Hör av dig till oss, så hjälper vi dig.
Välkommen till Tele2!

Beställ Tele2 Bredband ADSL på www.tele2.se eller ring 0200-25 25 25.
*Priserna gäller om du ringer med samma leverantör från din fasta telefon. Gör du inte det är priserna 339 kr/mån (Tele2) och 449 kr/mån
(Telia). Då sparar du 1320 kronor/år med Tele2. Avtalstiden för Tele2 Bredband ADSL är 12 mån. Fraktkostnad på 99 kr tillkommer för
modemet. Erbjudandet gäller t o m 31 maj 2005 och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Gäller bara privatpersoner och endast en
gång per telefonnummer. Av tekniska skäl som Tele2 ej råder över kan vi inte garantera ADSL till samtliga hushåll. Gå in på www.tele2.se
för att kontrollera om ditt telefonnummer kan anslutas till ADSL, samt till vilken hastighet (0,5 Mbit / s alt. 8 Mbit /s). För fullständig info
kring Tele2 Bredband ADSL gå in på www.tele2.se eller ring Kundservice på 0200 - 25 25 25.
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Arturs bok ger nytt liv åt
lägerfångarnas berättelser

KOLUMNEN

Religiösa bråk
är en mardröm

METROINTERVJUN

E

I  ÅR HADE en samling in-

H E N RY L U N D H O L M

tervjuer med polacker som
kom till Sverige från nazisternas koncentrationsläger
legat bortglömda i ett arkiv
i Lund. Historieforskaren
Artur Szulc tog fram dem.
I veckan kommer hans bok
”Röster som aldrig tystnar”.
Det började med en Cuppsats i historia. Artur
Szulc
ﬁck
”Det tips om att
intervjuerna
här måste
fanns och tifå komma
nade upp en
nedfrusen
ut.”
bit historia.
ARTUR SZULC
Elva av interOM UTGIVNINGEN AV
vjuerna som
BOKEN
översatts av
Artur Szulc ﬁnns i boken.
◗ Varför skrev du boken?
◗ ◗ – Jag kände att jag måste gå vidare på något sätt.
Det här måste få komma
ut, det som de berättade så
nära inpå tiden då de var
i lägren.
◗ De ﬂesta som interjvuades var kristna polacker,
inte judar. Var det många
polska ”icke-judar” som
hamnade i lägren?
◗ ◗ – Ja. Även om det talas
mycket om andra världskriget tror jag att många
fortfarande inte känner till
vad den tyska ockupationen av Polen innebar. Ockupationen var väldigt brutal
i hela upplägget. Det var
inriktat på folkmord. Judarna var den största folkgrup-

ARTUR SZULC FANN GLÖMDA intervjuer med polska lägerfångar. Nu ges de ut i en bok.

pen som drabbades, men
övriga polacker var också
en stor grupp som skulle
utplånas. Många deporterades till arbetsläger, andra
tvångsﬂyttades från sina
hem. De som vägrade sköts
på ﬂäcken.
◗ Några i boken är polacker som först fängslats av
Gestapo och sedan hamnade i koncentrationsläger.
Var det så det gick till?
◗ ◗ – För de icke-judiska
polackerna var det ofta så.
De polska judarna samlades först i getton och började sedan systematiskt att
skickas till förintelselägren. Judarna och icke-judar-

Tiotusentals lägerfångar kom till Sverige
• Våren och sommaren  kom tiotusentals räddade koncentrations- och arbetslägerfångar til Sverige, många av dem
från Polen. De intervjuade polacker som
boken ”Röster som aldrig tystnar” handlar om anlände dels genom Röda korsets
försorg med Folke Bernadottes vita bussar,
dels med hjälptransporter arrangerade av
föregångaren till FN.
• Omslagsbilden på boken föreställer kvinnliga överlevare som befriats från förintelseläger, förmodligen Ravensbrück i Polen, där
det var mest kvinnor. Här sitter de på ett
fartyg som sannolikt är på väg till Sverige.

na mötte döden på samma
sätt, men de hade olika
vägar dit.
◗ Du kommer själv från
Polen …
◗ ◗ – Ja , jag är född i Polen,
och kom hit 1981 när jag
var fem år. Min farmor
hade ﬂyttat till Sverige
under 70-talet och gift sig
med en svensk. Vi skulle
hälsa på henne under julen
1981, men i samband med
det inträffade Luciakuppen
i Polen när armén tog över
och general Jaruzelski införde undantagstillstånd.
Min mamma ﬁck politisk
asyl och farmor övertalade
henne att stanna och det är
jag tacksam för.
◗ Har du någon personlig
koppling till Förintelsen?
◗ ◗ – Inte egentligen. Min
morfar sändes till tvångsarbete under kriget, men han
hade det bra. Han hamnade
hos en tysk bonde som var
tacksam för hans hjälp.
◗ Vet du vad som hände
med de intervjuade sedan?
◗ ◗ – Jag har funderat på
det, men ett problem är att
så många skickades tillba-

Svensken vill festa med Reinfeldt
SVENSKA FOLKET VILL hell-

När Skop i oktober 2004
började mäta de ledande statsministerkandidaternas sociala
kompetens ville
52 procent festa
med statsministern.
Vid nästa utfrågning,
i december,
föredrog
54
procent Persson.
I den tredje
och senaste

kalasenkäten har han halkat ned till 41 procent.
Kvinnor och män, i storstad och på landsbygd, i alla
åldrar och inkomstklasser,
föredrar Reinfeldt som middagssällskap.
I helgen publicerade Skop
en opinionsundersökning
som visar att en majoritet
av svenskarna tror att en
borgerlig regering skulle
göra ett bättre jobb än den
nuvarande. Inte sedan i maj
1997 har förtroendet för regeringen varit så dåligt som
nu. 45 procent tycker att
regeringen gör ett mycket
eller ganska dåligt jobb. T T

V

Artur Szulc

arför har religion blivit ett så vanligt stridsämne i politik och samhälle? Jämfört med för
ett årtionde sedan viner i dag de religiösa förolämpningarna genom luften. I USA utnyttjade
Bush i sin presidentkampanj kraften i de moralistiska frågor som den yttersta kristna högern driver.
Och varför är intresset i Sverige
plötsligt så stort för påvefrå”När Guds
gan? Det tror jag beror på att
självutnämnda
Sverige i och med EU-medlemombud blandar
skapet kommit närmare de desig i politiken
lar av Europa där katolicismen
leder det alltid
är en viktig politisk kraft. I förtill problem.”
slaget till den nya EU-konstitutionen ﬁnns det tydliga drag av
Vatikanens syn på samhället.
Själv har jag inget emot religion när den handlar om en
personlig trosövertygelse. De
allra ﬂesta människor har inom
sig något slags tro på en ordning större än den världsliga.
Så är det, ty så små är vi under
stjärnhimlen. Men det är också
GÖRAN
så att de allra ﬂesta människor
GREIDER
helst inte vill att religionen ska
Chefredaktör,
vara något annat än en privatDala-Demokraten
sak, som på sin höjd kan inspirera människor till att fördjupa värderingarna de
tar med sig in i politiken. När Guds självutnämnda
ombud blandar sig i politiken leder det alltid till
problem, vare sig det är iranska mullor, svenska
pingstpredikanter, spanska katolska präster eller
amerikanska högerkristna som talar i Guds namn.

• Ålder:  år.
• Familj: Gift
med Erika.
• Bor: I lägenhet
i Tullinge
utanför
Stockholm.
• Jobb: Gymnasielärare och historiker. Jobbar nu med ett
ungdomsprojekt på Fryshuset.
• Aktuell: Med boken ”Röster
som aldrig tystnar”, en historisk berättelse utifrån cirka
 intervjuer som gjordes
med överlevare från nazisternas koncentrationsläger i
Polen när de kom till Sverige.

ka till Polen. Andra fortsatte till andra länder. Många
är nog inte i livet. Jag valde
att fokusera på vad de berättade då. Jag är helt övertygad om att deras berättelser skiljer sig från dem som
berättats senare. Minnena
var som starkast då, väldigt
avskalade, rakt på sak om
vad de upplevt. Minnen påverkas och förändras under
den tid som förﬂutit.
ULRICA KARLSSON
ulrica.karlsson@metro.se

LO-folk gillar Persson
• Statsministern kan i alla fall
glädja sig åt att bland de LOanslutna vill en majoritet sitta
vid hans bord på festen.

V

•  tillfrågade moderater föredrog Göran
Persson
som middagssällskap
framför
Fredrik
Reinfeldt.

 PROCENT AV SVENSKARNA vill ha Fredrik Reinfeldt
(m, till höger) till bordet på en fest, om de får välja
mellan honom och Göran Persson (s, till vänster).

SCANPIX

re festa med Fredrik Reinfeldt än med Göran Persson.
Enligt opinionsinstitutet
Skop tycker en majoritet
av svenska folket att det
skulle vara både roligare
och trevligare att
sitta vid Reinfeldts bord på
ett kalas. Göran Persson
har hittills
lett trevlighetsligan,
men nu
vill 59
procent
av väljarna hellre
dela bord
med moderatledaren.

n gång har jag faktiskt träffat predikanten
Runar Sögaard. Det var för många år sedan,
i en taxi på väg till en tv-studio. Men allt jag
minns var den starka doften av parfym kring
honom; jag kände hur det ilade i näsborrarna.
Lättad steg jag ur taxin och ut i friska luften.
I veckan har han ställt till med rabalder sedan
han i en predikan visat hur lite han vet om islam
och dess profet. Han hävdade att Muhammed inte
alls var någon Gud, vilket alla muslimer redan
vet: Islam är i denna mening en mer modern religion än kristendomen där Jesusgestalten tidigt
gjordes om från en inspirerande motståndsman
till en halvgud. Men Runar menade dessutom att
Muhammed var pedoﬁl och gjorde därmed otaliga muslimer förbannade. Att Muhammed levde
i ett efterblivet klansamhälle, som han gjorde sitt
bästa för att reformera – genom att till exempel
begränsa månggifte och bekämpa idéer om
blodshämnd – är historiska kunskaper som denne pingstpredikant naturligtvis inte har.

i lever i en tid där djupa sociala motsättningar inte erkänns. Klassamhället har förvärrats
de senaste årtiondena, ändå är det i dag mindre
accepterat att tala om kampen mellan klasserna.
I en sådan tid kliver i stället de sekundära och
egentligen oväsentliga religiösa motsättningarna
fram och tolkas som bärare av sociala och politiska motsättningar. Detta är en mardröm, eftersom
bråk om religioner så ofta slutar i fundamentalistiska gräl om vad som står i de uppenbarade skrifterna.
Finns det en Gud bryr han sig naturligtvis inte
om vad som står i Bibeln, Koranen eller någon av
de andra heliga skrifterna. Det är den insikt som
till slut alltﬂer nog kommer att hysa. Då har predikanternas parfym dunstat bort och politikens
tid anländer. Då kan vi bråka om de väsentliga
sakerna.

TYCK TILL: Mejla till goran.greider@metro.se
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Låt inte lättjan kosta skjortan
DEN  MAJ närmar sig och
deklarationshetsen är i full
gång. Metro har tittat närmare på avdragen du ska
göra, och avdragen som inte
fungerar.
– Ett år var det någon
som försökte dra av sin
andel i Jasplanet som protest mot det omdiskuterade
ﬂygplanet, säger Anders
Strid, kontrollstrateg på
Skatteverket.

Kolla här – avdragen många svenskar missar
• Om du måste köra bil
på grund av hög ålder,
sjukdom eller handikapp
får du göra avdrag
oberoende av avstånd.
• Åker du moped till
jobbet får du dra av 
kronor per mil.
• Kör du bil i tjänsten får
du göra avdrag med 
kronor per mil.

Lättja kostar pengar
SÄNGAVDRAG
– bara
en önskedröm.

• Tvingas du
kronor.
flytta för att
behålla din tjänst drar du av
flyttkostnaderna.
• Använder du din mobil för

• Du som använder hjälm,
hörselskydd, skottsäker väst
eller skyddsglasögon i tjänsten kan få göra avdrag för
dem om inte arbetsgivaren
står för kostnaderna.
• Måste du vidareutbilda dig
för att behålla jobbet – dra
av studiematerial, resor och
ökade levnadskostnader.
• Den yrkesverksamme DJ:n
och musikern får skriva av
sina skivor.
• Långpendlare får göra
avdrag för resor till och från
jobbet. Avståndet till arbetet ska vara minst  kilometer från bostaden. Kör du
eget fordon ska du tjäna
minst två timmar jämfört
med att åka kommunalt.

De konstigaste avdragen som inte gått igenom
miste om skatteåterbäring
för att de bara bekräftar
deklarationen av ren lättja.
– Det är ett problem. Folk
vet inte vad de får göra för

avdrag och skickar
in deklarationen
som den är, säger Strid.
PERNILLA AHLSEN
pernilla.ahlsen@metro.se

• Säng – de behövde sova bra
för att göra ett bra jobb

• Influensaspruta – för att hålla
sig frisk

• Bröstimplantat – för att större
attribut gav fler kunder

LÄS METRO IMORGON:

• Hårklippning – för att se
representativ ut på jobbet

Blir du specialgranskad
av skatteverket?

• Startavgift till Vasaloppet

JA, FÖRSÄKRINGAR ÄR TRÅKIGA.
MEN VI ÄR I ALLA FALL BILLIGA.

Varför inte lägga pengarna på något kul istället? Det ﬁnns faktiskt tusenlappar att spara på att välja rätt försäkringsbolag. Din försäkring hos oss är lika bra som hos alla andra. Skillnaden är att vi lägger pengarna på våra kunder och
inte på stora kontorshus och jobbiga telefonsäljare. Vi på netviq syns bara på nätet och svarar direkt i telefon när du
ringer. På så sätt minskar vi våra administrativa kostnader, och du betalar mindre för din försäkring.
Lite smartare, mycket billigare. www.netviq.se

PLAKAT

Han har sett det mesta.
Många försöker dra av privata kläder som de arbetar
i, men bara skyddskläder
som inte arbetsgivaren
står för får dras av.
Samma sak gäller privata möbler.
Över huvud taget
är det få saker
som är avdragsgilla och
de ﬂesta är
redan förtryckta.
Tänk ändå igenom alla dina utgifter
innan du skickar i väg
deklarationen. Många går

• Arbetar du på annan ort får
du dra av för dubbelt
boende och
en hemresa i
AVDRAG
veckan med
Cykel till
billigaste
kommunjobbet?
ikationsmedlet.
Dra av 

tjänstesamtal får du göra
avdrag för dem, men inte
för abonnemangsavgift och
inköp av själva mobilen.
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Radiotjänst kräver licens från äldreboenden
hela vägen med det, säger
för att få tv-licens av varje Radiotjänsts vd Lars Lindpensionär på servicehus berg till TT.
Kammarrättens dom om
och boenden som inte kan
servicehuset i Skilses som vårdhem.
lingaryd kom i januRegeringsrätten beari. Den gick på penslutade att inte ta
sionärernas linje, likupp företagets översom tidigare även
klagande gällande
länsrätten gjort.
ett serviceboende i AVGÖR
Kammarrätten
småländska
Personen
konstaterar att om
Skillingaryd. Men sisnågon invänder mot
ta ordet är inte sagt ska ha ett
att betala tv-licens,
om äldreboenden i mer eget
så är det Radioallmänhet.
boende,
tjänsts sak att utre– Det kommer nya
da om personens
fall. Vi får ta nästa inte en
boende är sådant att
och se om vi kan gå vårdplats.

RADIOTJÄNST tar nya tag

det krävs licens. Någon
sådan utredning hade Radiotjänst inte gjort i Skillingaryd, och därför avslogs bolagets krav.

Tog ej upp ärendet
Radiotjänst överklagade
till Regeringsrätten, som inte tog upp ärendet eftersom
överklagandet ansågs ha
kommit in för sent.
Enligt kammarrättenär
den avgörande frågan om
den enskilda personen kan
uppfattas ha en vårdplats,
eller om sättet att bo är
mera självständigt.
TT

Snacka till
dig en mobil.
Ju mer du ringer, desto mindre betalar du för mobilen
hos oss. Dessutom får du ringa för hela månadsbeloppet.
Och det kostar bara 79 öre/minut till alla alltid.

Vårt 3G-erbjudande:

0:-/min
för video och röstsamtal
i Vodafones nät.****
Nokia 6630
3G-mobil med
1,3 megapixelskamera.
Videokamera du kan
filma med upp till en
timme per klipp.

695 kr
vid köp
299 kr/mån som du
ringer för i 24 mån.*
Nokia 6020
Mobilen som innehåller
det mesta och mer därtill.
Inbyggd kamera, videokamera,
E-post och Sync ML. Fungerar
i fem världsdelar.

1 295 kr
vid köp
299 kr/mån som du
ringer för i 12 mån.**

Nokia 5140
Tålig och slitstark mobil
med inbyggd kamera,
kompass och FM-radio.

990 kr
vid köp
299 kr/mån som du
ringer för i 12 mån.**

Nokia 2600
Ny modell i klassiskt
utförande. Färgskärm,
kalkylprogram, och
kalender.

595 kr
vid köp
149 kr/mån som du
ringer för i 12 mån.***

Nyheter
Vodafones nya abonnemang

0:-

i abonnemangsavgift.

79 79

öre/min öre/sms
till alla alltid.

till alla alltid.

Välkommen till våra egna butiker

Vodafone Stores
www.vodafonestores.se
Birger Jarlsgatan 76 • Centralen • Drottninggatan 70 • Götgatan 71 • Hamngatan 26
Humlegårdsgatan 2 • Kungsgatan 36 • Mäster Samuelsgatan 49 • Sturegatan 6 • Arlanda Sky City
Farsta Centrum • Forum Nacka • Heron City • Kista Galleria • Solna Centrum • Sundbyberg Torget 3
Södertälje Mälargatan 2 • Täby Centrum • Älvsjörondellen
*Minsta totalkostnad under bindningstiden är 7426 kr (299 kr x 24 mån + anslutningsavgift 250 kr). 299 kr avser kostnad för den minimiavgift som kan användas för ordinarie nationella samtal. **Minsta totalkostnad under bindningstiden är 3838 kr (299 kr x 12 mån + anslutningsavgift 250 kr). 299 kr avser kostnad
för den minimiavgift som kan användas för ordinarie nationella samtal. ***Minsta totalkostnad under bindningstiden är 2038 kr (149 kr x 12 mån + anslutningsavgift 250 kr). 149 kr avser kostnad för den minimiavgift som kan användas för ordinarie nationella samtal. En uppsägningstid på 3 månader gäller alltid. Samtliga telefoner i annonsen är operatörslåsta i 12 mån från inköpstillfället. Kan därefter låsas upp mot en kostnad av fn 350 kr. Erbjudandet gäller så
länge lagret räcker dock längst tom 2005-04-30. ****Gäller under kontraktstidens längd när du köper en 3G-mobil och tecknar Vodafone Privatabonnemang
med minimiavgift 299 kr eller 399 kr. 79 öre i startavgift tillkommer. Gäller t om 30/6-2005.
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Måla – polera – sjösätt
sjön måste den bottenmålas
med en färg som inte är giftig. Men det allra bästa är att
skrubba botten på båten ett
par gånger under sommaren, då behöver man ingen
färg och sparar både miljö
och pengar, säger Michael
Westin, chefredaktör på tidningen Praktiskt Båtägande.
◗ Är det inte lite sent att
börja bottenmåla när
båten ska i sjön?
◗ ◗ – Jo, många kommer
ned till båten bara några
timmar innan. Det bästa är
att kolla båten under vintern eller ännu hellre skriva en lista redan på hösten

Vårnytt i din Scholl butik
Nätt ballerinasko
för fest och vardag
till härligt vårpris!

450 kr

Finns i svart och vitt skinn samt syrenfärgad nubuck. Damstorlekar.
Ord. pris 750 kr. Gäller så långt lagret räcker eller t om 24/5 2005.

Njut av en skön fotvårdsbehandling. Beställ tid idag!
Götgatan 75, 08-644 19 33
Kungsgatan 19, 08-23 07 85
Kornhamnstorg 49, 08-21 12 92
Odengatan 47, 08-673 72 59
Sibyllegatan 16, 08-662 62 71
Skärholmens C, 08-721 90 10

Textilvecka
25-30 april

Adolf Fredriks Kyrkogata 5-7, Götgatan 79,
Hornsgatan 96, Tomtebogatan 5, Skärholmen C,
Kolargatan 2, Uppsala: Sysslomansgatan 16-18
och Kungsängsgatan 20.
Givarservice: 020-140 00 44. www.myrorna.se
Vill du ge ett ekonomiskt stöd till Frälsningsarmén,
använd pg 90 04 80-5.

TILL FÖ RMÅN FÖR FRÄLSNINGS ARMÉNS S OCIALA AR BETE

över vad som måste göras
på våren, säger Westin.
Har man motor på båten
måste oljan bytas och motorn gås igenom. Viktigt är
att se till att vattenpumpen
fungerar. Båten bör sedan
poleras. Är den liten kan
det göras med handkraft.
– Även här bör man undvika starka kemikalier.
Säkerhetsmässigt krävs
en noggrann översyn. Finns
det sprickor i båten? Fungerar brandsläckarna? Är styrkablarna till ratten i gott
skick? Är bränsleﬁltret rengjort?
GUNNAR STÅHL
gunnar.stahl@metro.se

U R BA N B RÅ D H E

SOLEN GLIMMAR, vattnet
glänser och nu ska båten
sänkas i sjön. Men innan
den åker ned i spat ﬁnns det
en del saker att tänka på.
Statistiska
MÅNGA
centralbyrån
Det finns
har intervjuat 13 000 per 
om defritidsbåtar soner
ras båtvanor.
i Sverige.
Det visade
sig att den
vanligaste båten i Sverige är
en motorbåt med minst tio
hästkrafters motor som det
inte går att övernatta i.
Oftast är den gjord av plast.
– Innan man lägger den i

EDUARDO NUNEZ bottenmålar Phoenix som ska sjösättas i Pålsundet.

INRIKES



Färre narkomaner
smittas av hepatit B
ANTALET sprutnarkomaner

som smittats av hepatit B
har halverats.
En förklaring kan vara
det omdiskuterade sprutbytesprogrammet i Skåne.
I början av 2000-talet ökade antalet hepatit B-smittade narkomaner, men förra
året vände siffran för nya
smittade ner för att lägga
sig på en mer normal nivå.
Enligt Smittskyddsinstitutets statistik har antalet
smittade missbrukare som
troligen fått viruset genom

att använda orena sprutor
minskat från 216 personer
2003 till 113 förra året.
Annika Linde, chef vid
SMI:s virologiska avdelning,
ser två möjliga förklaringar.
– Under några år har
missbrukare som hamnat i
sjukvården eller kriminalvården uppmanats att
vaccinera sig mot sjukdomen och det kan ha fått
effekt. Dessutom är det
möjligt att effekten av
sprutbytesprogrammen nu
börjar synas, säger hon. T T

Nya och akuta
patienter hälsas
välkomna!
Vi utför all slags tandvård,
bl a estetisk tandvård,
implantat protetik.
Mångårig erfarenhet
i trivsam miljö.
Anslutna till
Försäkringskassan.

Dentist for You

Özgul Icmen
Leg. Tandläkare

08-82 12 52

Ny symaskin?

VÄLJ SINGER!
Singer 3722 blev Bästa Köp i ett stort test.
Detta vill vi ﬁra med att erbjuda vår
succémaskin Singer 3709 (samma prestanda
som 3722 med färre dekorationssömmar)
för fantastiska 2.995:- (ord. 3.995:-).
(Testen är publicerad i Holländska Consumentengids)

NU MED

5 å rs

• Alla nyttosömmar.
GARANTI
• Stark, syr jeans och skinn.
Köp nu - börja betala
• Elastiska sömmar.
30/6 -05.
• Overlockssömmar.
0:- i handpenning.
Nu
• Knapphålsautomatik.
Stockholms Sycenter Hagagatan 2, T-Odenplan. Tel. 30 55 27
Sos Symaskiner Götgatan 37, T-Medborgarplatsen. Tel. 644 65 00
Öppet alla vardagar 10-18 (lunch 13-14). Lördagar 11-14
- Stockholms Sycenter AB - din bästa symaskinsaffär Besök oss på www.symaskin.nu

2.995:-
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STARTA
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SEK

FRÅN

ENKELRESA

RYANAIR.com - FLY CHEAPER

www.tourismireland.com

Boka till midnatt 28/4-05 på www.ryanair.com. Utvalda flyg finns från 12/5-05 t.o.m 30/6-05. Erbjudandet gäller inte under storhelger, allmänna semesterdagar eller i samband
med stora idrottshelger. Plats i mån av tillgång. Erbjudandet har vissa förbehåll. Administrationskostnad för kreditkort tillkommer med 25 SEK per passagerare per enkelresa.
Direktanpassade bussar till alla Ryanairs flyg till och från Stockholm och Linköping Centralstation. Direktflyg från Stockholm Skavsta.



metro

UTRIKES

MÅNDAG  APRIL 

PADDOR EXPLODERAR OCH DÖR Hundratals paddor i norra
Tyskland har gått en brutal och bisarr död till mötes. Djurrättsaktivister och veterinärer står handfallna medan paddor
sväller till över tre gånger sin normala storlek– och exploderar. En aktivist beskriver det som ren science ﬁction.
T T-AFP

23 döda
i irakiska
bombdåd
IRAK Minst 15 människor

Kvinna stenad till döds
EN KVINNA som anklagades

för äktenskapsbrott uppges
ha stenats till döds i Afghanistan. Steningen ska ha
inträffat i fredags i Badakshan-provinsen, 35–40 mil
norr om huvudstaden Kabul. Polisen har inlett en
utredning.
Enligt polischefen i provinsen ska steningen ha

skett efter OTROGEN
beslut av en
lokal mulla. Dödad på
– Förövar- order av
na ska grimakens fapas och ställas inför rät- milj.
ta,
säger
polischefen Shah Jahan
Noori.
Även människorättsorga-

nisationen AIHRC har sänt
representanter till området
för att ta reda på om rapporterna är sanna.
– Vi har hört att en kvinna dödades av makens familj för att hon hade en osedlig relation. Mannen i
fråga ska ha blivit bestraffad med piskrapp, säger en
talesman för AIHRC.

HALLÅ DÄR ...

Kvinnans make hade återvänt efter fem år i Iran och
kvinnan ville skilja sig från
honom. Men när maken
och hans familj ﬁck veta att
hon hade varit otrogen tog
de lagen i egna händer.
Händelsen beskrivs som
den första i sitt slag sedan
den fundamentalistiska talibanregimens fall 2001. T T

Fusk och kravaller
på valdagen i Togo
stängde efter preisdentvalet
i Togo i går utbröt oroligheter i huvudstaden Lomé.
Gäng med knivar och påkar
drog runt på gatorna. Polisen satte in tårgas. Tre personer sas ha dödats. Väljare
uppgav att folk från regeringspartiet ertappats med
extra röstkort och valsedlar.
– Det proppas ned massor av falska valsedlar i valurnorna. Vi har inte hört
om en enda vallokal där
allt går rätt till, sa oppositionens Emmanuel Bob
Akitani till AFP.
TT

BEVÄPNADE GÄNG drog runt i Lomé efter valet, som enligt oppositionen präglades av fusk.

Seniorkraft
– ja, tack!
Vi vill veta vad du tycker är viktigt för
dig som senior.
Ring den 25 april kl 10.00 – 20.00 och
prata med oss, Socialdemokraterna
i Stockholms Län.
Telefon 08-791 11 98
08-791 11 96
08-791 11 70
08-791 11 89
Bli medlem
Ring 08-79111 80
Socialdemokraterna i Stockholms Län
www.stockholm.socialdemokraterna.se

MARIA HASSELGREN,
pressekreterare vid
Stockholms katolska
stift, där man beslutat
att påven ska heta Benedikt XVI på svenska
i stället för det latinska Benedictus.

◗ Varför behöver påven ett
svenskt namn?
◗ ◗ – Vi vill ha en nära relation till vår påve, och det är
naturligt för katoliker att
han har ett namn på det
språk där de beﬁnner sig.
Han heter Benedetto på italienska, Benedict i engelskspråkiga länder. Och i Sverige blir det Benedikt.
◗ Men är inte Bengt ett
naturligare val – det låter
ju jättesvenskt?
◗ ◗ – Ja... det gör det. Men
det ﬁnns traditioner. Helgonet som grundade klosterväsendet på 500-talet kallas
den helige Benedikt och då
känns det naturligt att
anknyta till honom.

TOGO När vallokalerna

F I N BA R R O ’R E I L LY/ R E U T E R S

dödades i ett bombdåd
i Bagdad i går kväll. Tidigare hade minst sju dödats av
bilbomber invid en polisskola i Tikrit 15 mil norr
om huvudstaden. En sunniarabisk politiker undkom
när en självmordsbombare
angrep hans konvoj.
Attentatet i Bagdad inTERRORIST träffade
invid den
al-Qaidas
shiamuslimska Ahl
ledare i
Irak tog på al-Bayt-moskén som ligsig ett av
ger mitt i
attentaten. ett
välbesökt
marknadsområde. Vid
polisskolan i Tikrit,
Saddam Husseins hemstad,
exploderade också två bomber. I det attentatet
dödades minst sju personer
och tiotals skadades.
Den grupp som leds av
terrornätverket al-Qaidas
ledare i Irak, Abu Musab alZarqawi, tog på sig attentatet i Tikrit.
TT

SMUGGLADE KNARK PÅ SKOTER Med en kraftfull
vattenskoter hoppades tre brittiska män kunna köra
över Engelska kanalen – med 46 kilo cannabis i bagaget.
Men innan de hann sätta planen i verket greps de av
fransk polis.
T T-AFP

◗ Men håll med om att
Bengt XVI ligger bra i
munnen också.
◗ ◗ – Ja, det gör det ju. Min
svärfar heter Bengt, och
min son heter Bengt. Så det
hade inte varit helt fel.
BENGT ANDERS GÖRANSSON
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KANADA METRO

Nytt klätterrekord
2 080 meter – ned

MONTREAL

Gatugäng värvar nioåringar
BARN LÅNGT UNDER TONÅREN rekryteras av kriminella

gäng i Montreal. Det berättade en polisman som vittnade vid en rättegång mot en 14-åring som anklagats för
inblandning i ett knivöverfall mot en äldre kvinna. Polismannen sa att pojken varit känd av polisen sedan tio års
ålder. Fallet är ett exempel på ett fenomen som Montrealpolisen ser allt oftare, där barn ända ned i nioårsåldern
värvas av gängen.
14-åringen dömdes till 21 månader på ungdomsvårdsanstalt sedan han erkänt sig skyldig till väpnat rån.

Veckans

NYHETER


FRANKRIKE METRO

 länder.

PARIS

Bardot skriver till Kinas president

DANMARK METRO

ALF

R ED/ S

I PA

DEN FRANSKA FÖRE detta ﬁlmstjärnan Brigitte Bardot

har skrivit ett brev till Kinas president Hu
Jintao och bett honom stoppa den ”grymma
behandling” av djur som förekommer i Kina.
”Vi vet alla hur katter och hundar föds upp
i Kina för att avlivas under oerhörda smärtor”, skriver Bardot, som också nämner
slakten av rävar för pälsens skull.
Hon har bett den franske premiärministern Jean-Pierre Raffarin, som besökte
Kina i helgen, att personligen överlämna
brevet. Efter sin ﬁlmkarriär bildade Bardot en ideell organisation för att samla
pengar till djurskydd. För närBRIGITTE varande ﬁnns närmare 57 000
bidragsgivare från 20 länder.
BARDOT
Organisationens hemsida är
månar om
Kinas djur. www.fondationbrigittebardot.fr
USA METRO

BOSTON

Diskriminering problem i Boston
ÖVER HÄLFTEN AV ALLA svarta i Boston och fyra av tio

med latinamerikanskt påbrå säger att de behandlas med
mindre respekt på grund av sin etniska bakgrund. De
anser sig också få sämre service och bli utsatta för rasisistiska glåpord på grund av sin rastillhörighet, visar en studie från Harvarduniversitetet.
Enligt rapporten, där 400 svarta och latinamerikaner
tillfrågades, ansåg majoriteten i bägge grupperna att
diskrimineringen försämrade deras möjligheter att få en
bra bostad och ett bra jobb.

Sexuella trakasserier på skola
TVÅ FALL AV SEXUELLA trakasserier och våld på en

högstadieskola har skakat Danmark den här veckan.
Tre pojkar band en 14-årig pojkes händer och fötter och
lät andra elever använda honom som mänsklig slagpåse.
Samtidigt har det kommit fram att en 14-årig ﬂicka
på samma skola har utnyttjats sexuellt av ﬂera elever
under fem års tid. Flera elever har nu blivit avstängda och
de två utsatta eleverna har bytt skola.
UNGERN METRO

BUDAPEST

Discovery gör tv om ökänd rånare
av Discovery Channel i ett program som just nu spelas in
på plats i Ungern. Rånaren heter Ambrus Attila, men kallas ”Whiskeys”. Orsaken är att han före ett rån alltid
tog sig en whisky på en bar utanför det aktuella postkontoret. ”Whiskeys” beskrevs i pressen som ett
slags gentlemannarånare och man tenderade att
stödja honom snarare än polisen som jagade
honom. Till exempel skrevs om hur han vid ett rån
gav en kassörska en blombukett. Det är sant, men
vad kvällstidningarna inte skrev var att han därefter slängde i väg blommorna och slog kvinnan
i huvudet med sin pistol.
1993–98 rånade ”Whiskeys” 30 postRÅNAREN
”Whiskeys” kontor och kom över totalt motsvarangillade att ta sig en de 7 miljoner kronor. Han avtjänar nu
ett 15-årigt fängelsestraff – och avslutar
whisky innan han
rånade postkontor. sin grundskoleutbildning.

Platser som är bäst att se och uppleva tillsammans.
Till sommarens roligaste priser.
Allt för er bästa stund.
Prag fr

Bratislava fr

2 199 2 225 2 125
kr

Sarajevo fr

kr

Dubrovnik fr

Fantastiska priser till över 30 destinationer i Central- och Östeuropa. Res 1 maj 30 juni. Priserna gäller t o m 9 maj 2005.
Skatter och avgifter är inkluderade. Priserna
gäller vid internetbokning och i mån av plats
och kan variera något beroende på valutakurser
och resväg. Biljetter kan även köpas via vår
telefonbokning 0770-11 10 10 samt 0200-72 73 73
eller via din resebyrå mot en serviceavgift. För
bokning och information om gällande regler och
barnrabatter, gå in på www.lufthansa.se eller
www.austrianairlines.se

kr

Varna fr

2 899 2 925 3 199
kr

publicitet via amerikanska
National Geographic Society som har ﬁnansierat expeditionen.
Grottan
”Vi
Krubera ligär ganska
ger i Georgisäkra på
ens utbryatt så små- tarrepublik
Abchazien,
ningom ta
under Arabioss ännu
kaberget i
bergskedjan
djupare.”
OLEKSANDR
Kaukasus.
KLIMTJUK
– Inte ens
nu vet vi om vi nått gränsen
eller om man kan fortsätta.
Vi är ganska säkra på att så
småningom ta oss ännu
djupare, sa Oleksandr Klimtjuk, en veteranklättrare
som organiserat expeditionen.
TT

EN ÖKÄND UNGERSK BANKRÅNARE kommer att skildras

De vackraste städer och stränder väntar på er.

Budapest fr

Grottklättrarna nådde 2 080
meter ned i världens djupaste grotta Krubera i nordvästra Georgien.
För fyra år sedan inleddes
ett projekt med målet att nå
under 2 000-metersnivån.
Ukrainarna kunde genomföra klättringen tack vare en
tidigare expedition som rensat blockerade passager i
grottan, skriver BBC på sin
sajt.
Rekordklättringen skedde redan i oktober förra
året, men får först nu stor

KÖPENHAMN

kr

kr

P H OTO L U R E / R E U T E R S



METRO har fler än
journalister som arbetar på
editioner i
Varje vecka presenterar vi nyheter från våra tidningar världen över.

En grupp ukrainska
grottklättrare har tagit
sig under  -metersnivån och satt världsrekord.

Offer för folkmord
hedrade i Armenien

PRESIDENT Robert Kotjarian
(till vänster) deltog i minnesceremonin över de armenier
som dödades i folkmordet.

ARMENIEN Tiotusentals
armenier paraderade i går
i huvudstaden Jerevan till
ett minnesmonument över
folkmordet i Osmanska riket som inleddes för exakt
90 år sedan. Armenierna
uppskattar att 1,5 miljoner
armenier dödades under
välplanerade massmord
1915–17 under det osmanska imperiets sönderfall i det
som i dag är Turkiet.
TT
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PALESTINSKA SÄKERHETSMÄN STÄNGER IGEN en tunnel i flyktinglägret i Rafah i Gaza. Tunneln användes under en period för vapensmuggling. Palestiniernas president Mahmoud Abbas
har utnämnt tre nya befälhavare inom säkerhetstjänsten som en del i en större omstrukturering där ett tusental säkerhetsmän väntas pensioneras, sa en av Abbas rådgivare i går. REUTERS

Tony Blair segrar
i maj visar enkäter

Hitta kärleken och spar pengar?
”Den seriösa förmedlingen”

SSKF-METODEN det seriösa, enkla och effektiva sättet att ﬁnna
en varaktig partnerrelation. Ring (dygnet runt) för info.
Tel. 08-604 00 63, 08-604 30 63 Jag vill ha gratis info

Metro 05 04 25

STORBRITANNIEN Tony
Blair är fortfarande på väg
mot sin tredje period som
brittisk premiärminister,
efter valet som hålls den
5 maj. Det uppger två olika
brittiska morgontidningar
som publicerade nya
opinionsundersökningar
i går.
TT

Etab
1984l.

Namn: ........................................................................
Adress: ........................................................................
Postnr:.........................Ort: ........................................
Tel: .............................................................................
Skicka talongen till: SSKF, Box 350, 124 03 Bandhagen.
Se vår hemsida www.sskf.net

Studera utomlands
med IBS 2005–2006!
Tag chansen – studera utomlands! IBS är en av Sveriges ledande
skolor för studiemedelsberättigade utbildningar och kurser i Europa,
USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Kontakta oss för information och ansökningshandlingar. Sista ansökningsdag är den 31 maj.

Fri

Informationsmöte

en

Här träffar du bl a Fritz Gubler, representant från
Blue Mountains Hotel School BMHS, i Australien.

tré

!

Tisdag 26/4 kl. 18.00 –20.00 Sheraton
Stockholm Hotel & Towers, Tegelbacken 6
Anmäl dig på tel. 08-24 40 60 eller www.ibs-education.com

Sveavägen 22, 111 57 Stockholm • Tel. 08-24 40 60 • www.ibs-education.com

KONKURSUTFÖRSÄLJNING
För konkursboet Falkenström Collection AB:s räkning utförsäljes barnkläder av bra kvalitet.
Sommarkollektion med tröjor, jackor, overaller, skjortor, klänningar, kjolar, shorts, pojkkostymer,
t-shirts, pullovers, koftor, kängor, strumpbyxor m.m. Märken: Mexx, Esprit, Reima, Lego m.ﬂ.

50% rabatt på priset. Allt ska bort!
Med början:
Adress:
Öppettider:

Måndag 25 april 2005
PUB-Huset, plan 1
Drottninggatan i Stockholm
måndag-fredag 10.00–19.00
lördag 10.00–17.00
söndag 12.00–17.00

För information kontakta Mats Atterving, Conﬁdab Atterving & Partners AB, 08-641 68 22.

Advokat Mats Emthén
Box 7557, 103 93 STOCKHOLM
Tel: 08-522 532 00, Fax: 08-522 532 10

mer än bara glasögon
Bandhagen · Högdalens Centrum · 08-99 45 00
Farsta · Farsta torg 11 · 08-604 11 00
Haninge · Drakslingan 9 · 08-556 50 570
Lidingö Centrum · 08-731 50 50
Märsta · Märsta Centrum · 08-591 128 95
Nacka · Forum Nacka · 08-716 35 00
Norsborg · Hallunda Centrum · 08-531 881 55
Skärholmen · Skärholmens Centrum · 08-710 49 10
Solna · Centralvägen 21 · 08-730 00 26
Stockholm · Drottninggatan 33 · 08-23 23 60
Stockholm · PUB, Drottninggatan 63 · 08-411 31 50
Stockholm · Fridhemsplan · S:t Eriksgatan 24 · 08-654 64 54
Stockholm · Götgatan 83 · 08-743 07 60
Stockholm · Linnégatan 21 · 08-663 41 72
Stockholm · Slöjdgatan 4 · 08-20 65 11
Stockholm · S:t Eriksplan 7 · 08-30 49 87
Sundbyberg · Brunnsgatan 4 · 08-28 41 31
Täby · Täby Centrum · 08-768 06 40
Upplandsväsby · Upplandsväsby Centrum · 08-590 800 95
Vällingby · Vällingby Centrum · 08- 87 02 00
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7–1

vann Halmstad hörnstatistiken
med. Halmstad hade också övertag
i antal avslut, –, men bara –
i avslut som träffade målet.
FOTBOLLDI REKT.COM

Assyriska höll
Halmstad kort

F OT B O L L
ALLSVENSKAN
Assyriska–Halmstad . . . . . . . . . . . . . . .–
Gif Sundsvall–Landskrona . . . . . .– (–)
– Hermansson (), – Jönsson (), –
Bergersen (), – Amuneke ().
Malmö FF–Gefle . . . . . . . . . . . . .– (–)
– Jon Inge Höiland (), – Niklas Skoog
(), – Thomas Olsson .

Malmö FF
Helsingborg
Assyriska
Gif Sundsvall
Hammarby
Kalmar FF
Halmstad
Häcken
Örgryte
Djurgården
Elfsborg
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    – 




IFK Göteborg    
Landskrona
Gefle

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ASSYRISKA ÄR PÅ väg att

växa in i den allsvenska
kostymen. Ett moget försvarsspel räckte till 0–0 mot
vice mästarna Halmstads
BK i hemmadebuten.
– Vi växte under matchen, säger backen Johan Ländin till Metro.
Det
var
förberett för
”Vi
fest när det
visade vår
äntligen var
styrka.”
dags för allLÄNDIN OM
svensk preASSYRISKAS
miär
på
FÖRSVAR
Bårsta
IP.
Det blev dock aldrig någon
klang- och jubelföreställning i Södertälje. Därtill var
matchen alltför intetsägande.

SUPERETTAN
Boden–Åtvidaberg..............................–
Brommapojkarna–Falkenberg ............–
Mjällby–Gais........................................–
Degerfors–Trelleborgs FF....................–
Väsby–Öster.........................................–
Ljungskile–Västerås SK .......................–

BP
Gais

    – 
    – 





Örebro
Norrköping
AIK
Öster
Falkenberg
Åtvidaberg
Ljungskile
Västerås SK
Mjällby
Degerfors


































Boden
Frölunda
Väsby

    – 
    – 
    – 






































–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

”Ganska chansfattigt”

SCANPIX

Trelleborgs FF     – 

DAVID NORDBECK STOPPAR HBK:s Alphajor Mamadu Bah.

DOLCE & GABBANA
Kostymer:

25%

taracci

Assyriska ﬁck Ivan Isakovic skadad
tidigt i matchen och efter 17 minuter tvingades han byta. Darko
Lukanovic kom in.
FOTBOLLDI REKT.COM

Regeringsgatan 29 (Utsidan av Gallerian)
Tel. 08-660 98 23

– Det var ganska chansfattigt i dag. Vi spelade ett bra
försvarsspel och de hade
också ganska gott om folk
med sig hem, säger Johan
Ländin.
Ja, det var tydligt att HBK

inte ville gå i samma kontringsfälla som IFK Göteborg
gjorde förra veckan. Man
visade respekt för Assyriska
och även om man hade klart
mest boll hade man svårt
att skapa några chanser.
– Vi visar också styrka.
Mot slutet tycker jag att vi
tar över och vi har kanske
den vassaste chansen när
Kabba (Samura) kommer i
läge, analyserar Ländin.

Fyra poäng – tre omgångar
Men något mål blev det alltså inte och Assyriska kan nu
räkna in fyra poäng efter
tre allsvenska omgångar.
Dessutom visade man att
man kan spela ett moget,
disciplinerat försvarsspel i
90 minuter. Något som kan
vara mycket värt för en
nykomling.
– För oss handlar det
mycket om att växa in i serien. Särskilt när vi har en så
tuff start, konstaterar Ländin.
DANIEL SJÖBERG/
FOTBOLLDIREKT.COM

”Jag
får väl byta
skor ... men
det viktigaste är så klart
att vi vinner, men jag
måste göra mål
i sådana här matcher.”
MFF:s MARKUS ROSENBERG
SOM BRÄNDE TRE KLARA
MÅLCHANSER I SEGERN MOT
GEFLE, – METRO

Juventus hakar på
i topp utan Zlatan
FOTBOLL Juventus

delar ledningen
i serie A efter gårdagens uddamålsseger
i bortamötet mot Lazio.
Det var tjecken Nedved
som frälste Turinlaget med
matchens enda mål i 86:e
minuten. I avstängde Zlatan
Ibrahimovics frånvaro valde
Juventustränaren Capello
att spela med Del Piero och
Zalayeta på topp. Resultatet
betyder att Juventus ligger
på samma poäng som
Milan, som i lördags slog
Parma med 3–0.
METRO
F OT B O L L
DAMALLSVENSKAN
Hammarby–Själevad . . . . . . . . . .– (–)
Umeå IK–QBIK . . . . . . . . . . . . . . .– (–)

Linser billigt!
Beställ alla kända kontaktlinsmärken direkt!

www.lensbuddy.com
eller

020-32 00 10

Fryshusets KunskapsCentrum
-gymnasiet som förenar ditt passionerade intresse
med utbildning och personlig utveckling.

Metromarknad.se

VS.
Blocket.se
Under kategori ”biljetter & resor” hittade vi 2.132
säljannonser via Metromarknad.se mot 1.700
vid sökning direkt på Blocket.se!* Alltså:

illustration: Martin Sandström

Passionerade intressen
Dans, teater, författare, skate, gamer, innebandy, basket,
fotboll, simsport och musik (soul, rock, rap och musikproduktion)
Program
Naturvetvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och
estetiska programmen.
För mer information:
www.fryshuset.se, anna.andersson@fryshuset.se

Välkommen på informationsmöte
Torsdag den 28/4 2005, klockan18.00
Träffa lärare, elever, tränare och pedagoger.
Se skolan och ställ alla dina frågor.

Skärholmens stadsdelsförvaltning söker

Kontaktfamiljer
För barn i förskoleåldern, en eller två helger i månaden.
Ring kontaktsekreterare Karin Edström tel. 08-508 242 53.

8-0
När du vill köpa eller sälja.

www.metromarknad.se
* Sökningen gjordes 2005-04-14 inget tjafs bara fakta. Metromarknad.se:s resultat nåddes via
sökning med metromarknad.se:s sökmotor. Search engine by allaannonser.se
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Ryssland har VM-form
EURO HOCKEY Tour-mästare

METROSIFFRAN

5–0

Så mycket
vann Hammarbys
fotbollsdamer med mot
Själevad i allsvenskan. Salina
Olsson gjorde tre mål. METRO

Greene besegrad
i 100-meterslopp
FRIIDROTT Förre världs-

rekordhållaren Maurice Greene ﬁck se sig slagen av John
Capel på 100 meter. Capel
vann på 10,10 sekunder. T T

– Ruggigt
bra, säger
Hockey-VM han. Det var
börjar om länge sedan
jag såg ett
en vecka.
så
starkt
ryskt landslag, i alla fall
med ett sånt engagemang
som det här laget visar upp.
Sedan VM-guldet 1993
har det gått trögt för ryssarna. Den här gången var det
annorlunda.
– De är starka defensivt,
och offensivt ... ja, där har

VM

de ju hur mycket som helst,
konstaterar Gustafsson.
I Sverige saknades precis
som i fredags Timråduon
Henrik Zetterberg och
Jonathan Hedström, ”Zäta”
med en förkylning och Hedström med en lårkaka. Det
betydde en hel del för den
svenska offensiven.
På onsdag spelar Tre Kronor sitt VM-genrep, mot Slovakien i Trencin. Fyra dagar
senare väntar VM-premiären, mot Ukraina.
TT

Alonso tog tredje raka segern i formel 
FERNANDO ALONSO vann

VM-deltävlingen i formel 1 i
San Marino efter en dramatisk uppgörelse med
Michael Schumacher.
– Det var nog den bästa
duellen jag har varit med
om, sa Renault-föraren.
Segermarginalen till den
sjufaldige världsmästaren
var nämligen bara två tiondelar. Tysken lyckades inte

Postgirot har bytt namn.
Annars är allt som vanligt.

ta sig förbi
spanjoren
trots
Alonso
många
leder nu
försök
med 
de
15
poäng.
sista varven. Den
unge Alonso stängde effektivt vägen för veteranen.
– Jag hade hela tiden
fokus på att vinna och jag

LEDARE

gjorde allt för att Michael
inte skulle gå om mig. Jag
ville verkligen vinna här, sa
23-åringen Alonso (bilden).
– Det var en riktigt rolig
fajt med Fernando.
Han blockade
mig
aldrig
på

ett taskigt sätt utan gjorde
det som alla andra också
skulle ha gjort, sa Schumacher.
Det var Alonsos tredje
raka f 1-seger och stallets
fjärde av fyra möjliga.
Alonso leder VM-tabellen
med 18 poäng före Jarno
Trulli, Italien.
Schumacher tog sig upp
på fjärde plats.
TT

GETTY

ALEXANDER SEMIN i Ryssland sätter pucken i Tre Kronornätet.

– och en kommande VM-favorit. Efter 2–1 och 5–2 mot Sverige doftar det guld om det
ryska ishockeylandslaget.
Med en vecka kvar till
VM-premiären kom det ryska landslaget med ett nytt
formbesked.
2–1-segern
mot Tre Kronor i Globen i
fredags följdes upp med 5–2
i Moskva – och i det svenska
båset stod förbundskaptenen Bengt-Åke Gustafsson
och var imponerad.

CELTIC MOT GULD

CELTIC TOG ETT stort steg
närmare den skotska ligatiteln när de vann derbyt
mot Glasgow Rangers med
–. Bulgaren Stilian Petrov
och Craig Bellamy (bilden)
gjorde målen som betydde
att Celtic nu leder ligan med
fem poäng före just Rangers
när det återstår fyra
matcher.
TT

Fagerudd, 17, tog
SM-guld i boxning
BOXNING 17-årige Rickard

Fagerudd från Stockholmsklubben Örnen tog hem
guldet i lätt tungvikt i sin
första start i stora SM.
– Han kan gå hur långt
som helst, säger förbundskapten Lennart Bernström
om sensationssegern.
TT

Du betalar som vanligt, till samma PG-nummer som tidigare. Precis som tidigare fortsätter
vi att utveckla våra tjänster för privat- och företagskunder. Allt för att vara ledande på
betalningar i ytterligare 80 år.
Välkommen till PlusGirot.
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Stenson trea
trots ryggont
AUSTRALIERN ADAM Scott

SCANPIX

STENSON BET IHOP och kom delad trea.

Norsk svit
bröts i Tiomila
EFTER ÅTTA norska Tiomi-

lasegrar i rad lyckades
Södertälje-Nykvarn hitta
den vinnande taktiken – ta
rygg på Halden och avgöra
i en spurtstrid.
Sprintvärldsmästaren
Niclas Jonasson visste vad
han skulle göra.
– Min
FEL
enda
Haldens
uppgift var
att ligga
spurtare
precis i rygsprang in
gen på Hali fel fålla.
dens Mats
Haldin, för
att Losman inte skulle
behöva gå ut ensam på sistasträckan.
Losman och Tore Sandvik
kom mycket riktigt ut på
upploppet samtidigt och
där vann Södertälje efter
att normannen sprungit i
mål i fel fålla.
TT

höll undan och vann Europatourtävlingen i golf i
Peking, trots att sista ronden blev hans sämsta. Henrik Stenson slutade på en
delad tredjeplats.
Henrik Stenson låg på
delad andraplats inför sista
ronden, men slutade på en
delad tredjeplats med
Michael Campbell, Nya Zeeland, och Richard Sterne,
Sydafrika, efter sin 72-runda. En stark prestation med
tanke på att Stenson spelade större delen av sista ronden med ryggskott.
– Jag tog inga provsvingar
alls i dag och ﬁck bita ihop
och uthärda smärtan när
jag skulle slå. Ändå gick
många av de långa slagen
bra, men en del järnslag

POMPEYMAGE HJÄLPTE TILL SEGER

blev lite taskiga efterStenson
som jag då
hann känna
gjorde
efter mer, sa
inga prov- Stenson till
svingar.
Svensk golf.
Trots en
tredjeplats och viktiga
poäng på världsrankingen
var Stenson besviken över
att han inte kunde ge Scott
en riktig kamp på avslutningsronden.
– När det smällde till i
ryggen trodde jag att jag
skulle få knacka mig runt
på bogey, så jag är ändå väldigt nöjd med en delad
tredjeplats, men samtidigt
känns det tråkigt eftersom
Scott inte spelade på topp,
jag kunde ha givit honom
en match om titeln.
TT

ONT

Bråket om Zlatans avstängning
spårar ur – handlar nu om pizza
Zlatan Ibramhimovic har
stängts av i tre ligamatcher. Men nu handlar bråket mest om hur
bra hans agent är på att
baka pizza.
I matchen Inter–Juventus
hamnade Zlatan i en upprörd situation
med
Inters
back
Sinisa
Mihajlovic.
Zlatans
agent,
Mino

Raiola, har hävdat att
Mihajlovic då ska ha förolämpat Zlatan mycket
grovt.
I helgen slog den hårdföre backen tillbaka.
– Raiola är för mig bara
en duktig pizzabagare. Jag
har en ﬁn ugn och han kan
lära mig hur man bakar pizzor.
Raiola svarade på kritiken i Sportbladet.
– I stället för att
bemöta

EN PORTSMOUTHSUPPORTER
visade sin upp ”fina” mage
i Premier Leaugematchen
mot Southampton. Kanske
bidrog han till segern,
”Pompey” vann med –
och Southampton ligger nu
risigt till på sin sista plats
i ligan.
METRO

anklagelserna smutskastar
han alla oskyldiga pizzabagare.
Juventus har överklagat
avstängningen och många
experter är övtygade om att
Zlatan slipper undan med
två matcher. Det skulle
innebära att Juventus får ha med
sin ”Ibra” i
serieﬁnalen mot
Milan
den
8 maj.

Tyger till läckra sommarkläder
Uteväv
Mörkläggningstyg
Snabb inredningssömnad
Inspirerande sybehör

Värt en resa...
S:T PAULSGATAN 19

T

MARIATORGET

tygverket

SLUSSEN

T

Utbildning i Stockholm till

DIPLOMERAD MASSAGETERAPEUT
Anatomi, fysiologi, patologi, klassisk massage, funktionstester
och muskeltöjning enligt PNF. Föreläsning och praktik lörd och
sön eller vardagar. Betyg och diplom efter godkända tentamina.
Utbildningen är godkänd av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund samt Branschrådet Svensk Massage och berättigar
elev att genomföra nationell certifieringexamen.

Kursstart: 2005-09-03. Begränsat deltagarantal!
För prospekt eller anmälan ring 08-200 230.

LAGERRENSNING

METRO

Hjälp oss att
underlätta inventeringen!

UPP TILL 50%
Välkommen!

sf.
Månadslinser

Karlavägen 42

•

Tel 660 04 07

Standard

Just nu!

258:-

6-pack (mot giltigt linsrecept)

Välkommen till offentlig utfrågning om

EU:s konstitutionella
fördrag – fakta och debatt

eller
vårt förmånliga Servicepaket

Nu: 888:-

inkl. synundersökning,
vätskor, linser och garantier.

Skåvsjöholm
– det intelligenta valet.
Mötesmiljöer som inspirerar dina sinnen.
Och en matupplevelse utöver det vanliga.

†-bana Hötorget
(biljetthallen-under
konserthuset)
Telefon: 08-22 51 51
www.hotorgetsoptik.se/

Skåvsjöholm. 184 94 Åkersberga. Telefon: 08-540 267 00.
www.skavsjoholm.se E-post:info@skavsjoholm.se

Torsdagen den 28 april kl. 13.00–16.50,
andrakammarsalen, ingång Riksplan
EU-nämnden frågar ut Hans Hegeland, ﬁl. lic.,
Astrid Thors, riksdagsledamot, Finland,
Barbara Dührkop Dührkop, Europaparlamentariker, Spanien, samt Emily von Sydow
och Mats Hallgren, journalister.
Allmänheten kan följa utfrågningen från andrakammarsalens läktare, Riksplan, på storbilds-tv i riksdagens infocentrum, Storkyrkobrinken 7A samt via riksdagens webb-tv,
www. riksdagen.se

020-349 000 • www.riksdagen.se
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Andra segern för
Koch på USA-touren
Det var fyra år sedan
sist, men nu är Carin
Koch en vinnare igen.
Golfstjärnan vann sin andra
USA-tourtävling när hon
spelade hem Morelia Championship i Mexiko.
Carin Koch höll nerverna
i styr och lyckades vinna.
Efter en något sämre
tredje rond tappade hon
sitt treslagsförsprång och
ﬁck gå ut i ledarbollen i
delad ledning tillsammans
med amerikanskan Wendy
Ward.
Men Ward spelade helt
bort sig (78 slag) medan
Koch gjorde ännu en 71rond och vann till slut med

sex
slags
marginal
före fransyskan Karine
Icher.
Segern är
Kochs andra
KOCH.
på LPGA-touren och den första på fyra
år.
34-åringen från Kungälv
inledde tävlingen strålande.
Men efter 68-69 på de två
första ronderna gick det
något sämre på greenerna
under avslutningsronderna, fast 71-71 räckte gott till
seger.
På andra rondens allra
första hål i fredags sänkte
hon inspelet från knappa
90 meter och sedan dess

SÖRENSTAM HAR FLEST
• De svenska segrarna på
USA-touren.
 segrar: Annika Sörenstam
: Liselotte Neumann
: Helen Alfredsson
: Sophie Gustafson
: Maria Hjorth, Carin Koch
: Catrin Nilsmark, Charlotta
Sörenstam.

har marginalerna varit med
henne.
Under slutronden blandade hon dock friskt. Fem birdies och fyra bogeys gjorde
att hon slutade på ett slag
under par, och sammanlagt
nio under par.
Charlotta Sörenstam kom
tia, tio slag efter.
TT

Sjuan Brink besviken
på domarna i Las Vegas
MEDAN SVENSKA folket låg
hemma och sov i kylan svettades Jan Brink i frack och
25 graders värme i världscupﬁnalen i dressyr. Nu
hjälpte det föga, en av
domarna
”Han höll Brink
och Björsell
såg mest
Briar lågt,
skärrad ut.” och det blev
BRINK EFTER
en sjundeATT HA
plats för ekiPRATAT MED
paget i Las
DEN DOMARE
Vegas.
SOM GAV
– Klart jag
LÄGST POÄNG
är jättebesviken, en domare höll mig
som mest 11 procent lägre
än de övriga fyra domarna.
Det är det värsta jag varit
om, säger en dämpad Brink.
Men det var ändå inte en
optimal ritt. Några missar
blev det.
– Jag spände bågen högt
och laddade rejält. Briar var
på hugget och blev kanske
lite spänd den första minu-

ten. Men jag hade inte kommit högre om jag fegridit,
menar Brink och understryker att startfältet i världscupﬁnalen var ett
av de bästa.
– Jag är deﬁnitivt inte missnöjd
med Briar, han
har varit pigg
och

JAN
BRINK.

NU VÄNTAR EM

Brinks mål är EM
i Moskva i sommar.
fräsch, men ritten, poängen
och placeringen kunde ha
varit bättre.
Jan Brink frågade domaren Axel Steiner vad det var
i programmet som inte föll
honom i smaken.
– Han såg mest skärrad
ut, säger Brink om responsen och tillägger:
– Domare är också
människor och kan
hamna fel. Och vi
klagar ju inte så
högt när vi
får för mycket
poäng ...
Vann
gjorde
OS-guldmedaljören Anky
van Grunsven, Holland,
med Keltec Salinero. T T

REA på KUPAN
50% på ALLT 25/4-30/4
Öppet: måndag-fredag 11–18, lördag 11–15
möbler, prylar, kläder, m.m. Engelbrekts v. 1 Sollentuna Tel: 08–96 01 19

Välkomna!

SollentunaKretsen

Statister sökes omgående!
Över 1000 medlemmar får varje år jobb som
statister Genom att vara med i vårt statistregister. Aktuella jobb just nu:
10 statister till reklamfilm för
möbler, ungdomar till långfilm, Kungliga Operan
söker statister, statister till
Drama-komedi i TV.
Även skådespelare sökes.

Anmäl dig på www.statist.se
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METRORESOR
LÄS OM ÄVENTYR OCH UPPLEVELSER

Varje måndag i Metro

LUFTIGA MATTIPS Nyﬁken på vad personalen på British Airways äter på
ﬂyget? Eller vilken typ av frukost
de serverar på Ukraine International? Kolla in www.airlinemeals.net
– en hemsida om ﬂygplansmat
i alla former med betyg, bilder och andra
matnyttigheter.
METRO

REUTERS



NYTT KORALLREV Forskare har funnit ett nytt
korallrev längs Australiens nordkust. Revet uppges
vara tio mil långt, och beräknas vara mer än 100 000
år gammalt. Det var vid en expedition i Carpentariaviken som forskarna på Geoscience Australias forskningsfartyg plötsligt blev medvetna om korallrevet.
Eftersom revet ligger 20 meter under vattenytan har
det inte synts på satellitfotograﬁer.
TT

Malmö bjuder på glad
I Köpenhamn förstår
man inte vad folk säger.
Särskilt inte på krogen.
Men i Malmö är alla
bara glada och vill ha
kul. Och vem fattar inte
sånt? Metro testade
Malmös uteliv – knäcker
lätt Köpenhamns.
Malmös uteliv är egentligen
två stycken. Ett vid Möllevångstorget där den hippa
popeliten i Converse och
svarta jeans hänger. Och i
stan vid Lilla Torg och Stortorget hänger bratsen och svennarna.
Om man ska hår dra
det. Metro testar gladeligen båda och
börjar med goda och
prisvärda tapas på
Mosaik
(Stortorget 6).

titta på alla andra som roar
sig på Lilla Torg. Men inomhus är det coolare. Cocktailen Key Lime Martini är en
hit. Supernajs. För dig som
vill mingla med herrar i
kavajer och damer i jeans
och satinlinTIPS
nen är Centiliter och Gram
Victor
en av de (Stortorget 17)
rätt
ställe,
snyggas- men
kom
te barer- tidigt. Knökna i stan. fullt redan vid
midnatt.
MALMÖS SVAR på Spy Bar

är Plysch (Lilla Torg 1). Nattklubben huserar två
barer, bra stämning,
ﬂera
soffgrupper
och
bratsvänligt
dansgolv.
Clean
inredning
och
supertrevliga bartendrar. Här är det
dock svårt att komma in.

HÄR ÄR DET fullt och
stämningen är hög. DRINKDAGS
PÅ
SKEPPSBRON
Är man sugen på på Vinylbaren. (Skeppsbron 2) är
burgare à la ameriblandningen på folk
kansk diner ska man ta sig större. Och mycket roligare.
till Vinylbaren (Bergsgatan Från skejtare i luvtröja 30+
18). Vägg i vägg ligger anri- till vackra diskoprinsessor.
ka rockhuset KB där många Kul musik, trångt, härligt
coola artister har sjungit ut. och en lång, lång bar.
Ett stenkast därifrån ligger
Nattamat? Stippes Bar,
ett av Möllans måsten: Tem- (Davidhallsgatan 27). Här
po (Södra Skolgatan 30 A). minglar
kostymnissarna
Funkisinredning, kanonbra med hiphopparna, diskomat och knas-trevlig perso- töserna och de mindre benal. Populärt. Från Möllan medlade. Och kanske är det
in till stan kommer man blandningen som är så
lätt med taxi som är billigt i charmigt med Malmö. Och
Malmö.
att alla är så glada.
OCH EN AV STANS snyggaste

HANNAH SJÖSTRÖM
hannah.sjostrom@metro.se

barer är Victor (Lilla Torg 1).
Här kan man sitta ute och

PÅ SKEPPSBRON I MALMÖ blir det heta partykvällar. Här är det blandad publik och kul musik att ge sig hän till.

Dansa, äta, sova – allt du behöver veta för en partyweekend i
Dansa

Bar

➔ Schlagerbaren (Gryndbods- ➔ Bodini (Bergsgatan 20) –
gatan 14) – Finlandsfärja på hetaste baren just nu – trots
land i två våningar. Poppis. den sunkiga looken. Här vänLånga köer.
der Nina Persson vinyl ibland.
➔ Slagthuset (Jörgen Kocksga- ➔ Ölkafét (Södra Skolgatan
tan 7 A) – svennar
43) – avslappnat, trevligt och
möter
ett måste på Möllan.
T
K
JA
KÄRLEKS
”stor➔ Brogatan (Brogatan 12) –
stadsbor”
kanske stans snyggaste bar
i jakt på
där kulturarbetare gärna
kärlek i natten.
nattsuddar.
➔ Jeriko (Spångatan 34) – här
dansar blandad publik i
intim atmosfär till soul och
r’n’b.
➔ Etage (Stortorget 6) – klassisk nattklubb med 20 år på
nacken. AKA Slitage.
➔ Hipp (Kalendegatan 12) –
snygg nattklubb med hipp, MOSAIK BJUDER på tapas
yngre publik och brats.
i stora lass.

➔ Röda Kran (Lilla Torg 2) –
när Lilla Torg känns för
mycket turistfälla är Röda
Kran är ett trevligt alternativ.
➔ Buddha Lounge (Djäknegatan 9) – Prålig miljö för
välklädda och drinksugna.

Äta
➔ Izakaya Koi (Lilla Torg 5) –
bästa japanska köket i stan
med prisbelönt inredning.
➔ Möllan (Bergsgatan 37 C)
RISKT
– legen- LEGENDA
Ä
MATH NG
dariskt
mathäng för kultursnobbar.
➔ Metro (Ängelholmsg 14) –
modern husman, trevlig
mötesplats, schyst bar och
dj:s på kvällen.
➔ Bloom international grill

(Engelbrektsgatan 16) – stor
kärlek till råvaror. Dyrt men
utmärkt.
➔ Café le Fil du Rasoir (Norra
Vallgatan 62) – brusigt brasserie med god mat och
snygg bar.

Sova
➔ Bosses Gästvåningar & Vandrarhem (Södra Förstadsgatan
110 B). Dubbelrum 450 kr.
Familjerum för 4 pers, 650
kronor.
➔ Hotel Formule  (Lundavägen 28). Budgethotell från
330 kr. Dusch och toalett
ﬁnns i korridoren.
➔ Hilton (Triangeln 2). Cool
hiss och ﬁnﬁn utsikt över
Malmö och Öresund. Från
cirka 1 100 kronor.
➔ Elite Hotel Savoy (Norra Vall-

gatan 62). Sägs stamma från
1300-talet (!). Flott och mitt
emot Centralstationen. Från
846 kronor.
➔ Clarion Hotel
(Engelbrektsgatan 16) -ÅRIGT
100 år gamHOTELL
malt hotell
med högt i tak och charm.
Mitt i stan från 885 kronor.

PLYSCH är coolt och ”inne”.
Men det kan vara svårt för
vanliga svennar att komma in.

Åka runt
➔ Buss eller taxi.I Malmö promenerar man överallt. Eller
så tar man bussen. Men
smartast på utekvällen är att
åka taxi. Billigt och bekvämt.

Åka dit
➔ FlyMe
Arlanda–Sturup
från 395 kronor.
➔ Fly Nordic Arlanda–Kastrup
(Köpenhamn) från 299 kronor.
➔ Malmö Aviation Bromma–
Sturup från 637 kronor.
➔ Snålskjutsen Bromma–Sturup från 309 kronor.
➔ SJ X 2000 Stockholm–Malmö, cirka 4,5 timmar,
400–1 500 kronor beroende
på biljettyp.



TEMPO ÄR ETT AV DE HETARE ställena på ”Möllan”, området
kring Möllevångstorget. Svarta jeans, Converse och en och
annan diskodrottning.

MÅNGEN ROCKSTJÄRNA har blött
ned strupen på Vinylbaren.

K I N GA L E ZA N S KA

PÅ CENTILITER O GRAM kryllar det av
snobbiga kavajer,  +. Men här kan
man bli överraskad av spontandans.

KRISTIAN FRÅN
MALMÖ visar hur
bratsdansen går till
på Plysch – Malmös
motsvarighet till Spy
Bar. Minus kletiga
dokusåpakändisar.

Malmö
➔ SAS Fix från 450 kronor från
Arlanda till Sturup.
➔ Swebus från Stockholm till
Malmö tar 8–10 timmar och
kostar 350 kronor.

UTESERVERINGARNA på Lilla Torg är oerhört poppis, men
kanske inte så unika.

Varning
SNACKA
OM
G
IN E’ SKIT !
N
A
ZLAT
➔ Skitsnack Snacka
inte skit om Zlatan
med
Malmöiter.
Och taxipriserna
kan variera kraftigt. En tur
inne i stan ska inte kosta mer
än 100 kronor.

Missa inte
➔ I Malmö görs Sveriges godaste falafel. Saftiga, stora i härligt
bröd med sallad och massa schysta såser. För ynka 15 kronor.

MALIN FRÅN STOCKHOLM partajjar första gången i Malmö.
– Det är bra här!, säger hon om Plysch.
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Biobesök kostar
1 krona i Indien
FILM I Indien kostar en biobiljett i snitt 1 krona och 30
öre. Genomsnittsindiern
behöver arbeta i 16 minuter
för att tjäna ihop till en biljett. Det visar ett nyligen
upprättat cinema index.
Bulgarer måste däremot
i snitt arbeta i 123 minuter
för att få ihop tillräckligt
med pengar till en biobiljett. Estland (118 minuter)
och Thailand (109 minuter)
är två andra länder där biobesök svider i inhemska
plånböcker. Förutom Indien ligger också USA (24 minuter) och Kina (26 minuter) i toppen.
PM

Prags borgmästare
stoppar turistfällor

Färjetrafiken på Östersjön har ökat rejält.
Rederierna storsatsar
med nya fartyg och nya
destinationer. Hetast är
kryssningar till Estlands
huvudstad Tallinn.
I vår kommer ännu en jättefärja att plöja Östersjöns
vågor. I torsdags kölsträcktes Tallinks nya jumbofärja
på det ﬁnska varvet Aker
Finnyards i Raumo. Fartyget
blir Östersjöns längsta, hela
212 meter, och erbjuder
bland annat en cigarrklubb
och en rysk restaurang. Sjösättningen är planerad till
våren 2006.
Tallink satsar 165 miljoner euro –
omkring
en och en
halv milLA
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PASSAGERARANTALET
till Estland ökade med 
procent från  till .

och Romanjard svenska CIGARRKLUBB
tika 2002.
kronor – på
Tallinks
den nya fär- Det nya fartyget blir
jan. Rederiet Östersjöns längsta, hela marknadsi Svehar också op meter, och erbjuder direktör
rige, Tapani
tion på ytterKauhanen,
ligare en färja bland annat en
berättar att
som ska byg- cigarrklubb
intresset för
gas hos Aker och en
att resa till
Finnyards.
Baltikum
Den
nya rysk
ökar och att
färjan kom- restaurang.
han ser fram
mer att sättas
i traﬁk på rutten Helsing- emot att få tillgång till M/S
fors–Tallinn nästa vår och Romantika.
Hos konkurrenten Birka
då kommer Tallinks nuvarande ﬂaggskepp M/S Victo- Cruises är det lika positiva
ria att få sällÖkade med  procent tongångar.
Birka satte
skap av M/S
upplevelseRomantika
• Färjetrafiken till och från
fartyget Birka
på
rutten Baltikum visar de största
Paradise i traStockholm–
ökningarna under .
ﬁk för fem
Tallinn. Victo- Trafiken till och från Estria sjösattes land ökade med  procent månader sedan och har
i
fjol jämfört med .
hittat en ny
•  reste   passakundgrupp:
gerare mellan
livsnjutare
Sverige och
som är medeEstland.  hade lålders plus.
siffran stigit till
Birka Paradi  passagerare. se kryssar på
den klassiska
Fjolårets passagerarantal var   rutten Stockholm–Marieoch prognosen
hamn.
för
Trots att de
i år visar på ökande
båda rederisiffror även .
erna seglar
KÄLLA: PASSAGERARpå
samma
REDERI ERNAS FÖRENI NG
destination

SCANPIX

TURISM Prags taxichaufförer sägs skinna besökare.
Stans borgmästare Pavel
Bem ville se om ryktet verkligen var sant. Han klädde
ut sig till italiensk turist
och satte sig i en taxi. Taxichauffören begärde 500
procent mer än den normala taxan.
Pavel Bem befarar att
ohederliga taxichaufförer
riskerar att skrämma bort
turister från Prag. Hårdare
tag mot syndare är på gång.
Fuskande taxichaufförer
riskerar 300 000 kronor
i böter plus att få licensen
indragen. Borgmästaren
råder besökare att göra upp
om priset i förväg.
PM

Tallinn hetaste kryssningsmålet

FLER KRYSSNINGSFARTYG kommer att gå till Tallinn i vår.

arbetar man på olika sätt.
Birka arrangerar kortresor
med några timmar i land
och erbjuder en guidad tur
i Tallinn medan Tallink satsar på mer än att transportera folk fram och tillbaka.

– Vi arrangerar spa-resor,
ordnar
hotellbokningar,
förmedlar stugor och mycket annat. Det ﬁnns mycket
att uppleva i Estland, säger
Tapani Kauhanen.
LASSE JANSSON
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REKORDVIOLIN SÅLD En violin tillverkad av
Antonio Stradivarius 1699 har sålts för två miljoner
dollar (14 miljoner kronor) av auktionsﬁrman Christie’s, skriver Reuters. Det är det högsta pris som betalats för ett musikinstrument på en auktion. T T SPEKTRA

GEORGE MICHAELS BIL TILL SALU Sångaren George Michael säljer sin topputrustade Range Rover på en internetauktion. Pengarna han får ska han skänka till välgörenhet. Högst bud hittills är 4 800 pund. METRO

Snart album
Men när juryn och studiopubliken avlagt sina röster
var traditionen bruten, och
22-åriga Sandra Oxenryd
från Kristinehamn stod som

SARA OXENRYD segrade, som första kvinna någonsin, i årets upplaga av ”Fame Factory”.
I bakgrunden de övriga finalisterna Pontus Assarsson, längst till vänster, Ida Pihlgren, Patrik
Öhlund, Emma Karlsson och Alexander Schöld.

segrare efter att ha framfört
låtarna ”Maybe it’s tonight”
och ”One last goodbye” i
ﬁnalen.
Och nu är det snabba
ryck som gäller, om ett par
veckor ska debutalbumet
vara klart.
◗ Hur kommer det att
låta?
◗ ◗ – Jag har lite svårt för

”Speciellt så klart! Det var ju ett stycke historia
som skrevs.”
SANDRA OXENRYD OM ATT VARA DEN FÖRSTA
KVINNLIGA SEGRAREN NÅGONSIN I FAME FACTORY

benämningarna, jag skulle
bara vilja kalla det för pop!
Men jag vill inte ha så många ballader på den, jag tycker visserligen att de är ﬁna,

men de rullar inte i radio
så ofta.
Första singeln, ”At your
side”, är redan släppt. Låtlistan till albumet är inte rik-

tigt spikad ännu, och hon
hoppas att hon får med
någon
egenkomponerad
sång.
— Men vi får se hur det
blir, jag vet faktiskt inte om
mina egna låtar håller måttet ännu. Jag spelar inte riktigt något instrument själv,
jag kan bara lägga några
ackord.
◗ Du blev den första kvinnliga ”Fame factory”-segraren. Hur känns det?
◗ ◗ – Speciellt så klart. Det
var ju ett stycke historia
som skrevs! Det kan ju ha
berott på att det inte var en
direktsänd ﬁnal. Det är
många unga tjejer som tittar, och när de får rösta så
har ju en kille större chans.

DANIEL ÅBERG/TT SPEKTRA

 () Martin Stenmarck
Las Vegas
 () Benny Anderssons
orkester med
Helen Sjöholm
Du är min man
 (Ny)Caroline Wennergren
A different kind
of love

 () Björn Skifs
Håll mitt hjärta
 () Grymlings
Moder Svea
 (Ny)Nordman
Ödet var min väg
 () Timbuktu
Alla vill till himmelen men ingen
vill dö
 () Jimmy Jansson
Vi kan gunga
T T SPEKTRA

Stadsturné i sommar
Närmast väntar en skivsigneringsturné med några
av de andra deltagarna i
”Fame factory”, och i sommar spelar de på en del
stadsfestivaler.
– Och så hoppas jag så
klart att få åka ut lite på
egen hand, säger Sandra
Oxenryd.
Hur det blir med ”Fame
factory” framöver är inte
klart. TV 3 säger sig vilja
fortsätta med programmet,
men när eller hur det sker
är inte fastslaget ännu.

 () Nanne Grönvall
Håll om mig

 () Helen Sjöholm
och Stefan Nilsson
Gabriellas sång

Skådespelaren
Sir John Mills död

SCANPIX

C L AU D I O B R E S C I A N I / S C A N P I X

FÖR FÖRSTA GÅNGEN i ”Fame factorys” historia blev
det en tjej som drog det
längsta strået när den fjärde omgången av tävlingen
avgjordes i går kväll.
– Jag hade verkligen inte
förväntat mig det här, jag
vågade aldrig hoppas, säger
en omtum”Jag lad Sandra
hade verk- Oxenryd
efter
sin
ligen inte
seger.
När ﬁnaförväntat
len inleddes
mig detta,
var det sex
jag vågade tävlande
aldrig hop- som hoppades
på
pas.”
slutsegern.
SANDRA
Efter
att
OXENRYD
juryn fällt
sina röster i den första
omgången försvann Alexander Schöld, Emma Karlsson
och Ida Pihlgren. Kvar fanns
två killar och en tjej – Pontus
Assarsson,
Patrik
Öhlund och Sandra Oxenryd. Allt var upplagt för att
”Fame factorys” fjärde
slutsegrare också skulle bli
manlig.

svensktoppen

Sandra vann ”Fame factory”

VECKA 

FILM Den brittiske skådespelaren Sir John Mills har
avlidit 97 år gammal. Mills,
som var en av Storbritanniens mest omtyckta skådisar, hann
medverka i
över 100 ﬁlmer under
sin karriär.
SIR JOHN
För ”Ryans
MILLS.
dotter” från 1970 ﬁck han
en Oscar för bästa manliga
biroll.
T T SPEKTRA
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Sanne tillbaka efter
schlagernederlaget
DEN DANSKA rocksångers-

kan Sanne Salomonsen har
redan rest sig upp efter
nederlaget i ﬁnalen av den
svenska Melodifestivalen. I
Köpenhamn är hon aktuell
med scenshowen ”The
Show”, i veckan släpper hon
albumet ”The Album” i Sverige.
Närmare fyrtio år in i karriären har den snart 50-åriga
sångerskan mer att göra än
någonsin. Nya skivan blev
listetta och sålde guld direkt
hemma i Danmark. Men
det största projektet är
den påkostade showen
”The Show” på Bellevueteatern i Köpenhamn, med glitter,
glamour, akrobater
från ”Cirque de
Soleil” och väl val-

Den  maj
• ”The Show” spelas
tisdag till lördag på
Bellevueteatret i
Köpenhamn, till och
med den  maj.
Därefter kan det bli
tal om förlängning.

da låtar från hennes digra
repertoar.
– Jag tycker det är häftigt
att bjuda på något ovanligt
ibland, förklarar Sanne Salomonsen.

– Vad det handlar om är
att blanda upp min musik
med teater. I egenskap av
rockartist har jag haft en
snobbig attityd till sådant
tidigare, men jag vill fortsätta utvecklas och bli en bred
performer.
Detta är dock långt ifrån
första gången Salomonsen
står på en teaterscen. Redan
som tonåring medverkade
hon i musikalen ”Hair”, och
2001 ﬁck hon huvudrollen
i ”Evita”. Vilket i sin tur
ledde till att Benny
Andersson ringde upp
och erbjöd sångerskan en stor roll i
”Chess”.
– Jag blev väldigt
stolt över att bli tillfrågad, men då hade
jag spelat i ”Evita” ett
helt år, så jag tackade
nej. Att vara med i en
musikal upptar så stor
del av ens liv. Jag stressar upp mig hela tiden
och räknar timmarna
till nästa föreställning.

I SOMMAR ska Sanne på
turné med Mats Ronander.

PETER ELIASSON
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Bea gör succé i Japan
Hon är ex-modellen som blev mangatecknare i Tokyo
FÖRE DETTA modellen Beatrice Svensson slår som ”Lilla björn” i Japan. Hennes
mangaﬁgur och alter ego
Kumako är på väg att bli
bok.
Egentligen är allt mamma Berits fel. Eller grannens son. Berit visade
japanska tecknade animeﬁlmer för Betrice när hon
låg hemma med vattkoppor
som
fyraåring.
Grannens son jobbade i Tokyo och
kom hem med alla
berättelser. En kimono
var det
första
klädes”Man blir
plagget
insmockad hon önskade sig.
i en stor
Nu
folkhop
sitter
där alla
hon
svettas.”
där i
OM TOKYOS
TokyoMORGONmyllRUSNING
ret sedan 2,5 år tillbaka.
Efter avslutad modellkarriär och universitetsexamen tog hon första
bästa ﬂyg.

Körsbärsträden har redan
blommat över, men det är
24 grader varmt och Japan
ler mot henne.

Ska ge ut album
– Jag har fått så otroligt bra
respons här, säkert mycket
för att jag inte är japan.

SAILORMOON ÄR en av de
kumakofigurer som Beatrice
Svensson skapat. I alla av dem
finns delar av henne själv.

I en Mangabransch som
fyller varuhus slår hon sig
in med ﬁguren Kumako.
Hennes alter ego har egen
hemsida, dyker upp i hennes fotokollage och blir
snart album i dagboksform.
– Manuset är klart. Jag
har hur mycket som helst,
eftersom jag är en sådan
olycksfågel som klantar mig
ganska mycket, säger hon.
På dagarna
ansvarar hon
för 16 webbsajter
på bolaget Trifusion, på kvällarna
hänger hon sig åt den
egna datorkonsten.
– Jag sitter framför
datorn dygnet runt.
Mina ögon är redan
på väg att kännas
utslitna.

Vill stanna kvar
Bea Svensson tror
sig ha hittat landet där hon vill
stanna. Bara kollektivtraﬁken får
henne att längta
hem.
– Morgonruschen
och kvällsruschen på
tågen är det värsta. Man
blir insmockad i en stor
folkhop där alla svettas.
De har till och med en per-

SOMMARENS Gyllene Tider när det gäller turnésuccé, enligt
Expressens Anders Nunstedt.

BEATRICE SVENSSON gillar
inte rusningstrafiken eller
seden att man inte får gå och
äta samtidigt i Tokyo. I övrigt
tror hon sig ha hittat ett nytt
hemland.

Beatrice Svensson
• Ålder:  år.
• Bakgrund: Modell hos
Mikas och Stockholmsgruppen –. Japanskastudier, självlärd inom
grafisk design. Hennes
tecknade japanska figurer
har synts på H & M:s kläder
och på utställningen Tokyo
Style in Stockholm.
• På fritiden: Fäktning,
filmer och karaoke.
son som står och puttar in
en. Då är man glad över att
vara 1,76.
JONAS NYRÉN
jonas.nyren@metro.se

Kents danska premiär
går hem hos kritikerna
I FREDAGS och lördags kväll
spelade Kent i Köpenhamn
för att värma upp inför sin
kommande svenska tältturné. Tidningarna öser lovord
över Eskilstunabandet.
”En mäktig triumf” kallar
Aftonbladets recensent Markus Larssons konserten, och
ger den fyra plus av fem
möjliga. Klubbspelningen
på Vega i Köpenhamn inför
1 500 åskådare går kanske
inte att jämföra med den
kommande tältturnén, men
den ger ändå en ﬁngervisning. Efter en trevande
inledning växer konserten,
konstateras i Aftonbladet.
Det sista extranumret, i vilket Kent för första gången
på länge frångår paradnumret ”747” och i stället gör
nya ”Mannen i den vita hatten (16 år senare)”, beskrivs
som ”ett klassiskt ögon-

blick”, och slutsatsen blir
att det ”känns som början
på en fantastisk sommar”.
Även
i
PREMIÄR
Expressen
läggs
de Kents tältstörsta
turné
superlativen
på konser- inleds i
tens andra Göteborg
halva, och den  och
avslutningslåten är den  maj.
enda av de totalt femton
som belönas med fem
getingar i betyg.

Jocke Berg är magnetisk
I Dagens Nyheter prisas
sångaren Jocke Berg, då han
trots ytterst små gester är
totalt magnetisk. ”Hade
han satt sig ner och börjat
lösa korsord skulle man ha
följt med i det också”, är
kontentan.
T T SPEKTRA

N ÖJ E



Unge debuterar
som pjäsförfattare
TEATER Författaren Mirja

Unge har skrivit sin första
teaterpjäs ”Var är alla” som
får premiär på Riksteatern
i höst. Säsongen bjuder
även på den skotska författaren Zinnie Harris pjäs
”Saknad” och algeriern
Aziz Chouakis pjäs ”En
tripp i Alger”.
PM

Michael Palin
har rest färdigt
TV Michael Palin, känd
som komiker men också för
sina många reseprogram
i tv, tänker ställa in resväskan i garderoben.
Han han
meddelar
sitt beslut
via tidningen Sunday
Times.
– Jag har MICHAEL
blivit för
PALIN.
gammal för
de där långa serierna, säger
Palin som fyller 62 år i maj.
Palin var redan känd för
sin medverkan i sketcherna
Monty Python’s Flying Circus när han började göra
reseprogram på 80-talet.
Sedan dess har han hunnit dokumentera utﬂykter
till både polartrakter, heta
öknar och höga berg runt
om i världen.
TT

Det ﬁnns bara två morgontidningar i hela, hela världen som är större än Metro. De ﬁnns i Japan.

metro
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Flerspelarläge i mörkt kaos
assistant” där man får ﬂer
och ﬂer blodtörstiga apor
på sin sida ju sämre man
spelar. Storyn är medvetet
klyschig och ibland blir det
fungerande parodi tack
vare begåvade skådisar,
men över lag är den tunn
och irriterande. Temat är
tidsresor vilket i alla fall
innebär en skönt varierad
vapenarsenal, från gamla
sexskjutare
till
superfuturistiska plasmakarbiner.

SPELTIPSET
➔ Smygaction
Splinter Cell – Chaos Theory
Pc/PS/XB/GC, ålder: +
”Chaos Theory” är en hypermodern affär. Superspionen Sam Fisher smyger omkring i urbana miljöer och
använder högteknologiska
agentprylar samt ett fantastiskt rörelseschema för att
likvidera terrorister.
Spelmekaniskt är det
storartat och även graﬁken
imponerar, även om miljöerna för det mesta är dränkta i mörker. Här ﬁnns ett
bra ﬂerspelarläge som vi
känner igen från tidigare,
där spioner och soldater
ställs mot varandra, och ett
helt nytt och trevligt samarbetsläge där man tacklar banorna tillsammans med en
kompis via internet eller delad tv-skärm. Bara när det
gäller berättelse och karaktärer ligger ”Splinter Cell”
ännu efter konkurrenten
”Metal Gear Solid”.

➔ Rollspel
Shadow hearts – Covenant
PlayStation , ålder: +
Det är inte varje dag man
får spela en tysk löjtnant

➔ Strategi
Star wolves
PC, ålder: +

topplistan



BÄSTA SPELEN
De bästa spelen släppta
och testade de senaste tre
månaderna (spel, konsol,
betyg):
. Resident Evil  (GC) 
. Metal Gear Solid  –
Snake eater (Ps)

. World of warcraft
(PC)



. Knights of the old
republic  – The Sith
lords(PC/XB)

. Super Mario  DS
(NDS)



. Splinter cell
– Chaos Theory
(PC/PS/XB/GC)



. Shadow hearts –
Covenant (PS)



. Gran Turismo  (PS) 
. Brothers in arms
(PC/PSXB)



. Champions
– Return to arms
(PS)



KÄLLA: GOODGAME

SPIONEN SAM FISHER jagar terrorister i Splinter Cell – Chaos Theory.

från första världskriget, och
än ovanligare är det att få
spela en kvinnlig sådan.
”Shadow Hearts – Covenant” är ett udda rollspel
på många sätt med felande
hjältar, badankor som ﬁender och stämningsfulla miljöer från Paris och Florens.
Stridssystemet är omgångsbaserat och man väljer själv hur involverad man
vill vara.
Det hela är unikt, väl-

komponerat och snyggt genomfört med mycket utforskning, prylsamling, karaktärsbyggande och strider.

➔ Action
Splitters – Future perfect
PS/XB/GC, ålder: +
”SPLITTERS – future perfect”.

Flerspelaraction i olika
skruvade varianter är melodin i ”Splitters”. Här ﬁnns

både standarddödsmatcher
och pärlor som ”monkey

”Star Wolves” utspelar sig i
en dystopisk rymdålder där
människan har koloniserat
stora delar av galaxen och
världen kontrolleras av tre
stora företag. Som prisjägare utför man uppdrag mot
ersättning.
Upplägget är gammal hederlig strategi med lugna,
ﬁna strider som kan pausas
så att man hinner lägga
upp taktik och utfärda order. Storyn är torftig och
strategimomenten bättre
begagnade, men stämningen är godkänd, så är man
sugen på ett smutsigt Star
Trek är det här ett vettigt
köp.

”SHADOW HEARTS”.

Speltipsen publiceras i samarbete med konsumentorganisationen

Fler och längre recensioner
på www.goodgame.se

TRE TYCKER TILL: Har du fuskat i deklarationen?

METROINSÄNDARE

LARS SAHLIN, ,
studerande, Stockholm:

– Nej, jag skriver bara
under deklarationen
och skickar in den.

Läs Metro från hela världen
WWW.METROPOINT.COM

Låt Lasse Åberg få
rollen i ”Casino Royal”

och en jazzskiva från de små
bolagen. Jazzskivorna har oftast
skyhögt bättre kvalitet än annan
musik. För att ingen ska missförstå mig så menar jag ljudkvaliteten och inte själva musiken.
Vare sig man lyssnar på Britney Spears, Sten & Stanley eller
Peter Gabriel så ska man ha bra
kvalitet på skivorna, de är ju inte
billiga precis.
MUSIKÄLSKAREN

➔

Nyss var det stor diskussion
om vem som ska få spela 007
i den kommande nyinspelningen
av ﬁlmen ”Casino Royal”. Finns
det någon som skulle spela den
åtråvärda rollen bättre än vår
egen Lasse Åberg? En gänglig
medelålders man med lite speciell personlighet. Skulle inte han
få 007 att nå till oanade målgrupper?
TROGET FAN

Jag tänker oskadliggöra
angriparen på effektivt sätt

Det är stor skillnad
på ljudkvaliteten på cd

➔

Det är dags att vi alla skriver
till skivbolagen och klagar på det
urusla ljudet som ﬁnns på de
ﬂesta cd-skivor. Att det ska vara
en sådan skillnad mellan till
exempel Gessles ”Mazarin”-skiva

Lennart Eriksson jämför i en
insändare (22/4) träning av kampsport med en våldtäkt. Hur kan
man vara så oförstående i fråga
om vad en våldtäkt handlar om?
Om jag blev utsatt för ett våldtäktsförsök skulle jag i självförsvar självklart försöka oskadlig-

nyhetsfrågan

läsartävlingen

➔

ROLAND RAYNER, ,
”IT-gubbe”, Malmö:

LENA NILSSON, ,
administratör/sekreterare, Jonsered:

– Nej, det är väl nästan
omöjligt att göra det.

– Nej, jag har inte så
mycket att fuska med.

göra angriparen på det effektivaste sättet, även om det innebär
att han dödas.
Jag anser att man har rätt till
det och att självförsvarsinstruktörer också ska kunna lära ut
detta.
EVA

Tv-kanalerna visar inte
verkligheten i Sydamerika

nader. Varför ska våra länder alltid presenteras som 100 procent
fattiga? Fattigdom existerar i Sverige också, folk bor under broar i
Sverige också. Varför görs inte
reportage om det?
Jag är trött på svenska folkets
ignorans, att man tror att vi fortfarande lever som indianer i Sydamerika. Och detta är tv:s fel.
MAYCOLL V

➔

Försöker Sveriges tv-kanaler få
Sverige att se ut som ett paradis
genom att visa det fattigaste
eller sämsta av alla u-länder? Jag
såg programmet med Dogge
Doggelito som visade hemlösa
barn i Bolivia. När ska de göra ett
reportage om de ﬁna och rika
platserna i dessa länder?
Jag var på semester i Chile för
två veckor sedan och de har kommit mycket längre än Sverige när
det gäller motorvägar och bygg-

Staten gör att jag tvingas
återvända till arbetslöshet
➔ Nu har jag i snart fyra år försökt driva ett enmansföretag och
det har gått riktigt bra. Ändå är
jag tvungen att lägga ned verksamheten på grund av de höga
avgifterna.
Staten tar cirka 60 procent av
min inkomst. Om det hade varit
10 procent hade jag kunnat fort-

sätta eller ännu bättre: att inte
betala skatter och avgifter förrän
man kommit över existensminimum.
Det ﬁnns säkert många i min
situation som försökt starta företag eller vill starta eget men
tvingas ge upp på grund av de
höga skatterna och avgifterna.
Nu återstår det bara att återvända till arbetslösheten och det
är varken bra för mig eller samhället.
Och skulle inte stadsbilden
vara mycket trevligare om staden
var full med butiker, hantverkare och andra småföretagare?
ARBETSLÖS F D SMÅFÖRETAGARE

➔ Skicka din insändare med
e-post till: insandare@metro.se
Uppge namn och adress även om
du använder signatur. Redaktionen
förbehåller sig rätten att redigera.

GÖR
RESANDE
BÖR MAN
RABATT

Vinn biobiljetter

Läste du Metro i helgen?
. UTRIKES Italiens premiärminister avgick, men får
nu bilda ny regering. Vad heter han?

VILL JU
PRATGLADA

S INFÖLL
N MARKO BIT

a. Silvio Berlusconi
b. Joseph Ratzinger
c. Romano Prodi
2379 © PROPRES / info@propres.se

NÄR LITEN
METROPOL PÅ GAMMAL
SICILIEN SVENSKSTAD

SVAGT
R LJUD
Å
RÄKNAR
D
AVISOR

. INRIKES I helgen var det en vild
polisjakt efter två Ferraribilar.
Vilket djur finns i Ferraris logotyp?

a. Get
b. Tiger
c. Häst

TRIVS I
VATTEN,
TRIVS I
OLLEN

Jag sa ju att
pinnarna skulle
sitta tätare.

. SPORT Katarina Arfwidsson var
med och spelade hem SM-guldet
i handboll i helgen, vilket är laget?

Gunilla Andersson, Järfälla

SCANPIX

a. Skuru
b. Sävehof
c. Skövde

MORTEN F HOLM/SCANPIX

. NÖJE Skådespelaren Michael
Nyqvist ska spela förälskad i en get.
Vilken film, som blev Oscarsnominerad, var han med i förra året?

a. Million Dollar Baby
b. Så som i himmelen
c. Fyra nyanser av brunt
. NÖJE Hollywoodsvensken
Dolph Lundgren vill nu bli
regissör. Vilken kändis var
han tidigare ihop med?

SKRIV EN PRATBUBBLA till bilden ovan!

1. Carola
2. Grace Kelly
3. Grace Jones

SÅ HÄR GÅR DET TILL: Redaktionen väljer
varje dag ut en bild ur nyhetsflödet och du
skriver en rolig, tänkvärd och begåvad
pratbubbla till bilden. Sänd texten med
SMS. Bild och vinnande text presenteras
i Metro nästa publiceringsdag.
GÖR SÅ HÄR: Skriv BILDEN följt av ditt
förslag till pratbubbla. Skicka SMS till
. Varje SMS kostar  kronor.

En vinnare i veckan får biobiljetter till
ett värde av  kronor från Sandrew
Metronome.

ÖNSKAR DRA PÅ
FLANÖR MUNNEN
JÄRN- LYRISKT
STÅNG
VERK

MITT I
KORVEN
FRÄTT
PÅ

SLÅ PÅ
SLÅ SOM
HÅLLER
IHOP
FORTFARANDE

SIDA
MUSLIMSK
HERREMAN

EN
LÄNGRE
TID

SÄTT
ATT ANBRINGA

Skriv KRYSS följt av ordet i det gula fältet. Skicka SMS till
. Varje SMS kostar  kronor. En vinnare i veckan får

biobiljetter till ett värde av  kronor från Sandrew
Metronome. Lösningen publiceras i morgondagens tidning.

elvis

originalserie för Metro av Tony Cronstam

GÖR SÅ HÄR: Skriv NUTID följt av
din rätta rad (t ex NUTID ababa).
Skicka SMS till  så får du rätt
rad som svar. SMS:et kostar  kronor.

dagenshoroskop

SNO
OCKSÅ
EN
FRÅGA

K T
I A
L J
T
VA
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MER
SÄLLSYNT BRUKAR
TRIKÅER
KLYV- VARA
DON

AVVATTNAR
LADOGA

SÅDAN
SKREV
VERDI
KARP

FORM AV
STÖTAR
MITT I
HALSEN

Y TON
T
A PRYL

ÖVERSLAG
PÅ SJÖN
TRYNEN
POST

BÖR MAN
ALLT
MINGVASEN
G KRY
R HAR
Ä KUNG
S GREVE

EK
A
R
AD
G I
N
NA
L
AT
RA
L

VÄTE

STYCKEN

HAN KAN
KÖRA MED
PAMPFASONER

H
SEM
K TA
ASK
LAT
P H
OSAR
T T VA
A AR
T I RA
I DER
S NE

ANTALET MANA,
SLÅR UT ELEMENT
PÅ MÄNGD; ELDA,
HUDEN IPRÄSTORD
COACHA

Rätt lösning till
lördagens kryss.

En vinnare i veckan får biobiljetter till ett värde av  kronor från

VÄDUREN

OXEN

TVILLINGARNA KRÄFTAN

LEJONET

JUNGFRUN

VÅGEN

SKORPIONEN

SKYTTEN

STENBOCKEN

/–/

/–/

/–/

/–/

/–/

/–/

/–/

/–/

/–/

VATTUMANNEN /–/

FISKARNA

/–/

Vissa
rutiner
behöver ses
över. Notera
var förändringar bör ske
och försök
även genomföra dem.

Du irriteras mer
än vanligt av
för mycket
oordning. Du
bör dock vara
försiktig i kritiken av dem
omkring dig.

Din ekonomi är
väl inte den
bästa just nu,
men bara du
undviker att ta
ut svängarna,
reder du dig
säkert gott.

Något
utvecklar
sig annorlunda
än vad du trott
– du kan nog
inte förvänta
dig att allt ska
fungera helt
problemfritt.

Din
energi
tycks tillfälligt
ha nått ett
lågvattenmärke, och ett
och annat
förefaller lite
ovisst.

Ett samarbete av
något slag
tycks ha kommit lite i olag.
Möjligen störs
du av en viss
persons
nyckfullhet.

Starka
emotioner finns
i tecknet, och
det är tänkbart
att någon form
av urladdning
är nära förestående.

Liknande
auspicier
som för Vågen. En spänd
atmosfär vilar
över en
ganska oförutsägbar måndag.

Mycket
talar för
att just du är
rätt person att
försöka medla
i en konflikt
mellan några
i bekantskapskretsen.

Något
försvårar
i dag för dig
att kunna koncentrera dig
på en speciell
uppgift – möjligen är ditt
humör boven.

Inget står
egentligen längre
i vägen för ett
mål du satt
upp – utom
möjligen vissa
krav du ställer
på dig själv.

En lite
knepig
uppgift väntar
dig under
dagen, men
du är just nu
ganska alert
och klarar den
säkert galant.

/–/

metro



TV

MÅNDAG  APRIL 

”Flera lyssningar
gör det roligare”

FILMTIPSET

*(0RQH\%DQN
CANAL +

DAGENS TV-PROFIL

”GOOD BYE LENIN”.

Komedi

1lUGHWlUHQIUnJDRP
SHQJDU)UnJDRVV


Thriller
Trollbunden Ingrid Bergman är psykiater som rotar
i mystisk kollegas (Gregory
Peck) minne. ()
TV  Classic kl .

9LKDUOnQXSSWLOONU
PHGUlQWDIUnQ

Drama
Changing lanes Bilkrock
utlöser stegrande konflikt
mellan Ben Affleck och
Samuel L Jackson. ()
Canal+ Film  kl .
C-G KARLSSON

5LQJ²HOOHU
EHV|NZZZJHPRQH\EDQNVH

SPORTTIPSET
Fotboll
Avspark Kvällens matcher
i allsvenskan summeras
med studiokommentarer
och intervjuer. ZTV kl 

*(0RQH\%DQNWLGLJDUH*(&DSLWDO%DQN
(IIHNWLYUlQWDIUnQ RNW 

Fotboll
Fotbollskväll Magasin om
internationell fotboll.
SVT  kl .

*(LPDJLQDWLRQDWZRUN

Barn

VIASAT SPORT 

tvtoppen

HANNA
LJUNGBERG.

MÅNDAG
De fem populäraste
tv-programmen förra
måndagen bland tittare
mellan  och  år.
 CSI New York
Kriminalserie
Kanal  .,  
 Time out
Sportskojarprogram
TV  .,  
 Extreme home makeover Inredningsprogram
TV  .,  
 Sportnytt
SVT  .,  
  höjdare Humorprogram
Kanal  .,  
KÄLLA: MMS

. Multisport: Mild Seven Outdoor
Quest. . Multisport: Mild Seven
Outdoor Quest. . Gillettes
sportvärld. . World Of Rugby. .
Sportvärlden. . Golf: Johnnie Walker Classic. European Tour. . Golf:
Shell Houston Open. PGA Tour. .
Avspark: Allsvenskan. . UEFA Champions League Weekly. . Bowling:
STRIKE! PBA-touren /. .
American monday Baseboll: Major League Baseball. Los Angeles AngelsOakland Athletics. . Motorsport:
Nascar - Subway Fresh . . AMERICAN MONDAY Tjurridning: Pro Bull
Riders. PBR Sacramento Open. .
Avspark: Allsvenskan. .–. Golfmagasin: This is the PGA Tour.
VIASAT SPORT 

. FA-cupen : West Bromwich–
Queens Park Rangers . Fotboll:
Danska SAS-ligan FCK–FCN . Engelsk fotboll: Man.U–Newcastle .
Fotboll: Veckans Champions League
. Engelsk fotboll . Engelsk fotboll: Red Hot News. . Engelsk fotboll: Crerand & Bower. . Engelsk
fotboll: Chelsea-Fulham . Engelsk
fotboll: Docherty . Engelsk fotboll:
Red Hot News. . Fotboll: Tragedin
på Hillsborough. .–. Engelsk fotboll: Chelsea–Fulham

VIASAT SPORT 

. Boxning: Fight Sports .
Motorsport: Nascar . Boxning:
KOTV . Boxning: Fight Sports
.–. Tjurridning: Pro Bull Riders
EUROSPORT

. Motorsport: Motorsport Weekend.
. Tyngdlyftning: EM. . Snooker:
VM, direkt. . Fotboll: Champions
League - historiska matcher. Milan–Chelsea. . Snooker: VM, direkt. .
Fotboll: Eurogoals. . Snooker: VM,
direkt. . Fotboll: Champions
League-magasinet. . Fotboll: Eurogoals. . Nyheter . Sport: Watts.
. Motorsport. .–. Nyheter.
DISCOVERY

. Fiskefantaster . Rex Hunts fiskeäventyr . Flykten till River Cottage
. Olösta gåtor . I det dolda .
Istidsdjurens kamp . Så dog
jättedjuren . -talets krigsmaskiner . Extrema maskiner . Rex
Hunts fiskeäventyr . Fiskefantaster
. Smygande hemligheter .
Natur på gott och ont . Sanning
eller myt? . Ansiktskampen .
Trauma . Människokroppen .
Kriminaltekniker . Extrema maskiner
.– . Slagfält.

◗ Nu blir det ännu mer
melodifestival, är det
ingen risk att tittarna
tröttnar före ﬁnalen?
◗ ◗ – Jag är övertygad om
att det är tvärtom. Här får
man ju se alla bidragen,
och en andra lyssning gör
att ﬁnalen blir roligare.
◗ Vilka bidrag är dina
egna favoriter?
◗ ◗ – Island ligger bra till,
det är en poppig låt. Som
kalkon måste jag ju ifrågasätta Irlands bidrag. Det är
ett ungt syskonpar som
sjunger om kärlek.



Lilla Sportspelgeln Umeå
IK:s världsstjärna Hanna
Ljungberg gästar
lilla-studion.
SVT  kl .
METRO

I ”Inför Eurovision Song
Contest ” ska bidragen från alla länder
visas som musikvideor
och sågas eller hyllas av
en nordisk expertpanel.

BARNKANALEN

. Samlaren . Dagens visa . Kipper . Poko . Snurriga sagor .
Abrakadabra . Teckenlådan . Blå
huset . Djurhyllan . Lille Ho och
loppan Fli . Samlaren . Dagens
visa . Kipper . Poko . Snurriga sagor . Abrakadabra . Teckenlådan .-. Blå huset .
Långt hemifrån . Guldsökare .
Amigo . Da Möb . Mobilen
. En hopplös häxa .–. Djurliv.
DISNEY CHANNEL

. Tarzan . Piff & Puff . Nalle
Puh . Rolie Polie Olie . Nalle .
Stanley . Boken om Puh . Lilla
djungelboken . Nalle Puh .
Rolie Polie Olie . Nalle . Stanley
. Boken om Puh . Lilla djungelboken . Disneys Djurens Värld .
Piff & Puff . Bumbibjörnarna .
Sjöjungfrun . Aladdin . Timon
och Pumbaa . Tecknad Film .
Långben . Hos Musse . Quack
Pack . Lilo & Stitch . Tarzan
. American Dragon . Rasten
. Lloyd i Rymden . Timon och
Pumbaa . Tecknad Film . Långben . Piff & Puff . Luftens hjältar . Här är ditt liv, Cory .
Smart Guy . Tummen mitt i handen
.–. Tecknad Film.

Metromarknad.se

C A R L- J O H A N S Ö D E R / S V T

Good Bye Lenin Lojal son
skapar fejkat DDR i sin
hjärtsjuka kommunistmammas sovrum. Komisk,
rörande och charmig. ()
Canal+ Film  kl .

Namn: Annika Jankell.
Ålder:  år.
Bor: Vasastan.
Familj: Döttrarna
Happy och Flisan.
Aktuell: Som programledare för ”Inför Eurovision Song Contest
” i SVT  kl. ..

ANNIKA JANKELL har
kommit tillbaka efter att ha
varit utbränd.

◗ Hur bra tror du att
panelens vinnarspekulationer blir?
◗ ◗ – Jag tror att de har rätt
bra koll, jag skulle bli förvånad annars. Förmodligen
så är det mycket grannsämja som spelar roll i hur folk
röstar, så därför är det aldrig bara låten som avgör.
◗ Du brände ut dig i början av 90-talet, hur märkte
du att du inte var frisk?
◗ ◗ – För min del var det
när jag tappade kontrollen,
jag var förvirrad och glömde saker. Jag hade en sårig
relation, och i stället för att
bli ledsen så begravde jag
mig i jobb.
LINA FÄRM

Annikas fem favoritprogram i tv: ”Hey Baberiba”,
”Uppdrag granskning”, ”Kontoret”, ”Six feet under” och
”Oprah Winfrey Show”.

RADIOTIPSET

T V FINLAND

. Morgon-tv .–. Gympa:
Gångarens muskelkondition . Stötfångaren . Nyheter . Härlig
morgon . Inrikesveckan .– .
Navigare . Nyheter . Dagens
rubriker . Akuten . Medborgarens ABC . Nyheter . Den röda
tråden . TV Finland i dag . Våra
djurvänner . Den stora bubblan
. Sagwa . Lilla Tvåan .
Nyheter . TV-nytt . Basaren .
Inrikesprofilen . Droppen . Där
har vi det . Mot . Nyheter .
Sportrutan . A-studion . Hemmasalongen . Tidens anda .
Nyheter . Kulturnyheter . Ankkarock . Sportmagasinet (sv) .
Ettans dokumentär .–. TV Finland.
ÖPPNA KANALEN

. Mision Evangelica . AVC tv
. Somali Star tv . Inspirationsforum . T-Nytt med ungdomar .
JSDH – Mormonerna . Miljöpartiet:
Jamie Bolling om stockholmspolitiken
Bilfri stad? Strömparterren EU:s
handelspolitik . Schackklubben
Akrobaten . Extraprogram . Tv
City: Debatt om media och mordet
Världsarv i Stockholm Konstigt på Ströget . Tv Söder . Sveriges Kvinnolobby . Extraprogram
.–. Tv Rahwana.

Odla med P 
Hur skapar man mattor av
blommande lökväxter
i Enköping?
P  kl .

Front
Om hästtjejer som slavar
i stallet alldeles för många
timmar. Drömmen om att en
dag bli någon inom hästvärlden blir för många en
mardröm.
P  kl .

Hej Domstol!
Direktsänd och godtycklig
rättvisa med Kalle, Valle och
Ola.
P  kl .

Musikjournalen
Sara Martinsson presenterar musiknyheter.
P  kl
.

P  Pop
med Hanna Fahl.
P  kl .

VS. Blocket.se

Under kategori ”hus & trädgård” hittade vi 9.614 säljannonser via Metromarknad.se mot 8.388 vid sökning direkt på Blocket.se!* Alltså:

*Sökningen gjordes 2005-04-13 inget tjafs bara fakta.
Metromarknad.se:s resultat nåddes via sökning med metromarknad.se:s sökmotor. Search engine by allaannonser.se
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När du vill köpa eller sälja.
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metro

TV
. Gomorron
Sverige .–.

.–.  Direkt
. Landet runt
(R) . Gröna
rum (R) . Fins-

UR: Jorden är platt
– Textat på arabiska . Rapport

ka krigsbarn (R)
. Oddasat .
Nyhetstecken . Uutiset .
Regionala nyheter . Aktuellt
. Fråga doktorn Risken att drabbas

.–.

Gudstjänst (R) Skåne. Text-tv. .
FILM Gårdarna runt sjön Svenskt
drama från . I rollerna: Gösta Cederlund m fl. Regi: Arthur Spjuth. .
Sportspegeln (R) . Stopptid
(R) . Rapport Text-tv. . Agenda (R) . UR
. Björnes magasin Björne och
Snigel balanserar i ett hajhav, och så
bakar de pepparkakor.
. Lilla Sportspegeln Lilla bevakar
lådbilsrally och får besök av Hanna
Ljungberg. Även /. Text-tv.
. Trackslistan Även /.
. Rapport Text-tv.
CARL-JOHAN SÖDER/SVT

SCHLAGEREXPERT Charlotte
Perrelli och programledaren
Annika Jankell.

konsert: Stockholm Jazzfestival
 (R) Även /.

. Nyhetsmorgon . Pussel
. Hem till gården (R) . Melrose Place (R) .
Skilda världar .
Hem till gården Även /. .
Dagens rätt . På liv och död
Svensk dramadokumentärserie. .
Glamour Amerikansk dramaserie. .
Ordjakten . Melrose Place
Amerikansk dramaserie. Även /. .
Simpsons Amerikansk tecknad komediserie. . Kung av Queens Amerikansk komediserie. . That ’s
show Amerikansk komediserie. .
Will & Grace Amerikansk komediserie.
. Keno
. Lokala nyheter
. När & fjärran (R) Josephine Bornebusch turistar i New York. Martin
Timell reser till Dubai. Peter Siepen
provar på skidåkning i Hemavan.
. Vädret
. Nyheterna
. Parlamentet (R) Johan Ulveson
och Babben Larsson tävlar mot Johan
Wahlström och Peter Magnusson.
. Time out Thomas Wassberg och
Runar Sögaard bistår lagen. Även /.
. Arrested Development Amerikansk komediserie från . Del  av
.
. Kalla fakta Samhällsprogram. I
fem månader var en tysk medborgare
tillfångatagen av USA:s hemliga kidnappningsstyrkor på grund av att man
förväxlat honom med en misstänkt
terrorist. Mannen greps av samma
kommando som hämtade Ahmed Agiza och Muhammed Al Zery från en
flygplats i Stockholm. Även /.
. Lokala nyheter ]
. Nyheterna, sporten och väd-

. Barnprogram
. Jay Leno Show
(R) . America’s

Funniest Home
Videos (R) .
Fresh Prince i Bel
Air (R) .–. Flax . Sjunde
himlen (R) . McLeods döttrar
. Kungligt (R) . Huset fullt
. One Tree Hill (R) . Gilmore
Girls (R) . Fresh Prince i Bel
Air . America’s Funniest Home
Videos . Sjunde himlen
. Spin City Amerikansk komediserie.
. Vänner Amerikansk komediserie.
. Big Brother Svensk realityserie.
. Monster Garage Svensk motorserie. Ett gäng experter på ombyggnad av bilar attackerar fordon av diverse slag och ger dem en extreme makeover.
. CSI NY Amerikansk kriminalserie.
En turist hittar ett skelett på en buss
och CSI-teamet utreder om det är ett
skämt eller ett mord.
.  höjdare!!! Svensk höjdarserie. Gäst Wille Crafoord, vi tittar för
sista gången på Mats Wilander, den
här gången när han framför Rom i regnet i en akustisk tolkning. Också kul:
när Idi Amin utmanar sina skraja generaler på  meter frisim.
. Liga Europa Fotbollsmagasin.
Programledare: Tommy Åström.
. Frasier Amerikansk komediserie.
. Greyhound Racing
. Jay Leno Show Talkshow.
. Big Brother (R) Realityserie.
. START CSI: Crime Scene Investigation Amerikansk dramaserie.
. Top Gear Brittisk motorserie.
. V Amerikansk sciencefictionserie.
.–. Spökrockarna

ret
. Morronmix
. Hitparad .
Lyckochansen .
Hitparad .
Lyckochansen .
Hitparad . Veckans färskingar . Hitparad
. Pole Position (R) . Walker
TV

. START Inför ESC  Vem vinner Eurovision Song Contest i Kiev den
 maj? De vinnande bidragen från de
tävlande ländernas melodifestivaler
spelas upp och bedöms av en nordisk
expertpanel bestående av Thomas
Lundin från Finland, Jostein Pedersen
från Norge, Eirikur Hauksson från
Island, Keld Heick från Danmark och
Charlotte Perrelli från Sverige.
Programmen leds av Annika Jankell.
Del  av . Även / och /.
. Plus Sverker Olofsson tar upp det
ökade intresset för bensinalternativ i
takt med att bensinpriset stiger. Dessutom handlar det om vilket ansvar
banken är beredd att ta när man först
godkänt en check och sedan ändrar
sig. Även / och /. Text-tv.
. Sverige! Kulturliv i hela landet.
Tittarna träffar Timbuktu som blivit en
av Sveriges mest folkkära artister.
Vidare möter tittarna Krystian som
lärde sig läsa när han var  år och
satt inne. Dessutom träffar tittarna
författaren Per Andersson som skrivit
en reseberättelse från graffitins hemliga värld. Även / och /. Text-tv.
. Spooks Brittisk agentserie om
säkerhetstjänsten MI. Del  av .
. Familjen Anderson Amerikansk
komediserie från . Del  av .
Även /.
. Rapport
. Kulturnyheterna (R)
. Mannen från U.N.C.L.E. (R)
Amerikansk agentserie från . Del
 av .
.–. SVT

av hjärnskada vid en cykelolycka är åtta
gånger större om man cyklar utan hjälm.
Tittarna får träffa Jonas som efter en
olycka är på väg tillbaka till ett nytt och
annorlunda liv. . Kulturnyheterna
Även senare i kväll. Text-tv.
. Regionala nyheter
. Filmkrönikan (R) Filmsightseeing i London. Recensioner av Attentatet, Gisslan och Shouf Shouf Habibi.
Veckans filmtipsare är Viveca Lärn.
Även /. Text-tv.
. Vetenskapsmagasinet Just nu
pågår historiens största identifieringsprocess på ön Phuket i Thailand. Offren efter tsunamin är så många att det
ställt helt nya krav på rättsläkarna,
tandläkarna och kriminalteknikerna
som sköter arbetet på plats. Vetenskapsmagasinet har fått följa alla delar
av deras jobb, från provtagning till
matchning mellan insamlat material
från hemlandet och data från de döda.
. Bosse bildoktorn Kommer Bosse att lyckas rädda Gilberts vanvårdade
Ford eller är det ”skroten” nästa? Det
blir även ett besök i England där Bosse
får syn på Beatles första turnébuss.
Dessutom får tittarna lära sig hur man
tar bort rost med hjälp av citronsyra
och hur oljefärg kan lösas med vanligt
diskmedel.
. Aktuellt
. A-ekonomi
. Fotbollskväll Även /. Text-tv.
. Nyhetssammanfattning
. Sportnytt
. Regionala nyheter .
Väder . Fiendens ansikte Dokumentärserie. Del  av . . Sametingsvalet (R) .–. Veckans

. Barntrean .
Dennis. . Masken.
.–. Simpsons
. Våra bästa år
(R) Amerikansk dramaserie. . Makt
och begär Amerikansk dramaserie.
. Fame Factory (R) Svensk realityserie. . Lyckochansen . Våra
bästa år Amerikansk dramaserie. .
Oprah Winfrey Show Skådespelarna
från komediserien Seinfeld gästar Oprah.
. Alla älskar Raymond Amerikansk komediserie. . Jims värld
Amerikansk komediserie. . Beverly
Hills Amerikansk dramaserie. . Förhäxad Amerikansk dramaserie. .
Update Även ., . och ..
. Dharma & Greg Amerikansk
komediserie.
. Scrubs Amerikansk komediserie
från . Del  av .
. Simpsons Amerikansk tecknad
komediserie från –.
. Familjeakuten Amerikansk
realityserie från . Makarna Tony
och Donna Serratelli liv förändrades
för alltid när Tony var med om en allvarlig olycka på jobbet och inte kunde
arbeta mer. Det äkta paret bor i Yorba
Linda i Kalifornien tillsammans med
sina barn Sean, Adam, Brian och
Megan. Deras hus är i akut behov av
upprustning.
. Par på prov (R) Svensk realityserie från . Två män byter liv med
varandra. Kim, som har ett kolsvart
förflutet och varit nära döden fler
gånger än han vill minnas, byter plats
med Åke som lever med sin stora
familj och flera hästar i ett idylliskt hus
vid Siljan.
. Extreme Home Makeover
Amerikansk inredningsserie från
. När den lille pojken Benjamin
Burns föddes verkade han frisk som en
nötkärna. Det var inte förrän han bröt
armen medan han lekte med sin syster
som det uppdagades att han lider av
benskörhet.
. Boston legal Amerikansk dramaserie från . Del  av . Alan hjälper en kvinna som han en gång hyste
varma känslor för, medan en orolig
Denny väntar på prover som kommer
att visa om han lider av Alzheimers
sjukdom eller ej.
. Club Goa Svensk realityserie från
. Finalveckan inleds. Fem deltagare är kvar men bara tre går till final.
Vinnaren av veckans första tävling går
direkt till final.
. Scrubs (R)
. Sex and the City
. Alla älskar Raymond (R) Amerikansk komediserie.
. Going to California Amerikansk
komediserie.
. Extreme Home Makeover (R)
. Xena – krigarprinsessan Amerikansk/nya zeeländsk äventyrsserie.
. Charlies änglar Deckarserie.
. Baywatch Amerikansk actionserie.
.–. Just shoot me

MÅNDAG  APRIL 

MALOU VON SIVERS och
Anita Roddick. Möte med
affärskvinnan Anita Roddick.
. Malou möter Anita Roddick
Malou von Sivers har träffat Anita Roddick, grundaren av kosmetikaföretaget
Body Shop. Anita Roddick har alltid
varit en visionär som lyckats i den tuffa kosmetikabranschen. I dag är hon
delägare och konsult i företaget.
. På liv och död (R)
. Lone Gunmen (R)
. Kommissarie Rex (R)
. Kung av Queens
. Cagney & Lacey
. Lättlagat (R)
.–. Köket (R)

Texas Ranger
. David Letterman Show Amerikansk pratshow.
. The World's Wildest Police
Videos Amerikansk polisvideoserie.
. Simpsons Tecknad komediserie.
. Pole Position Realityserie.
. Avspark: Allsvenskan
. Lobby Svensk talkshow.
. The Casino (R)
. David Letterman Show Pratshow. Gäster: Penelope Cruz, Sarah
Vowell och Kaiser Chiefs (rockband).
. Oz Amerikansk fängelseserie.
. Lobby (R) Svensk talkshow.
. Simpsons (R)
. The World's Wildest Police

Videos (R)
. Kaksi
.–. Nattmusik



. Fox News. . Bloomberg. . Fox News. .
Bloomberg. . Fox News.
. Bloomberg. . Kampen mot flygterror. . Finansnytt. .
Hur galen var Kung George? .
Kulturan. . Finansnytt. . Engelsbergssamtalen. . O som i Ortmark.
. O'Reilly Factor. .–. Fox News.


Rapport hel- och halvtimme . Gomorron Sverige .  Direkt. .–.
Samhällssäkerhet och katastrofhantering.
. Myter om apatiska barn. . Stora
Exportdagen – Direkt från Chinateatern
. Lantz i P .  Direkt: En bok – en
författare: Christer Lundh . Aktuellt
. Studio  . Kulturnyheterna
. Regionala nyheter . Rapport
. A-ekonomi .  Konsument
.  Nöje . Sportnytt . Sverige nu . Aktuellt . A-ekonomi
. Sportnytt . Studio  . Lantz
i P . Sportnytt .  Nöje . 
Konsument .  Direkt: En bok – en
författare: Christer Lundh . Sverige nu
. Sportnytt .  Nöje . Studio 
.  Konsument .–. Studio 
T V PLUS

. Sambo . Hästliv . Glamour
. Förrätten . Batman . Cagney
& Lacey .–. Sunset Beach .
Sunset Beach . En härlig tid .
Conan O’Brien . Fiskedrag . Kasta
loss . Dr Phil . Babyboom .
Sambo . Forma kroppen . Sporten Plus . Vinnare Plus . Jordan,
rättsläkare . Sporten Plus . Conan
O’Brien . M.A.S.H. .–. Batman
MT V

. Don't Stop the Music. . Rise and
Shine. . Up North the Music. . This
is the new shit. . Top  At Ten: .
. Don't stop the music. . UpNorth.
. Don't stop the music. . News.
. Don't stop the music. . This is
the new shit. . My Super Sweet .
. MTV Popular Music. . MTV Rush.
. Making the Band. . Re:action.
. News. . Room Raiders. .
Re:action. . News. . Boiling Point.
. MTV Popular Music. . News.
. Southpark. . Ride With Funkmaster Flex. . The Osbournes. .
Punk'd. . News. . The Ashlee Simpson Show. . Chappelle's Show. .
Pimp My Ride. . The Block. . MTV
Rush. . Beavis & Butthead. . Beavis & Butthead. . This Is The New Shit.
. MTV Popular Music. . News. .
Superock. . News. . Don't Stop the
Music. . News. . Don't Stop the
Music. . News. . Don't Stop the
Music. .– . News.
VIASAT NATURE/ACTION

. Människor och djur. Naturdokumentärserie. . Nicks odyssé: Rovdjur på
land och till havs. Brittisk dokumentärserie. . Yrke: Veterinär. Brittisk dokumentärserie. . Hundar i tjänst. Kanadensisk dokumentärserie. . Hundliv i
New York. Am. dokumentärserie. .
The Last Chapter. Kanadensisk actionserie.
.–. Brottet och straffet. Brittiskt
kriminal-drama.

Har du tips på ny placering av Metroställ?
Eller har du andra synpunkter?
Vi tar gärna emot förslag och tips på vår e-postadress
distributionen@metro.se

T V 

. Son of Paleface. . The Rookie. . Lejontämjaren. . Crossroads. . The Hollywood
Knights. . Bilskojarna. . No Good Deed.
Am./tysk kriminal-thriller från . . Att döda
en präst. Am./fransk drama-thriller från . .
The Inner Circle. Am./ryskt/italienskt drama från
. . Ladies Night Out  (klippt version). Am.
erotik från . . Taboo. Am. skräckfilm från
. .– . Balmain Boys. Australiskt drama
från .
T V ACTION

. Extreme ops. . Rounders - Sista spelet.
. . . Hollywood ending. . More Dogs
Than Bones. . Nine queens. . Motives. Am.
thriller från . . Welcome to Collinwood.
Am. kriminalkomedi från . . Bliss. Am.
romantiskt drama från . . American Girls .
Am. erotik från . . Visitors. Australisk thriller
från . .–. New Blood.

T V CLASSIC

. Renaissance Man. Am komedi från . .
Heta nyheter. Am komedi från . . Macbeth.
Brittiskt drama från . . Rosenkrants och Gyllenstjerna är döda. Am dramakomedi från .
. De gjorde mig till brottsling. Drama. . Jag
bekänner. Am thriller från . . Sista sommaren. Amt drama från . . Trollbunden. Am
thriller från . . Kör hårt, Marlowe!. Am
thriller från . . Marschera eller dö. Am
romantiskt krigsdrama från . . Afrikas drottning. Brittiskt romantiskt Äventyr från . .
Sierra Charriba. Am västern från .
T V FAMILY

. Rudolf med den röda mulen. Am tecknad familjefilm från . . Mickel Räv och jakthundarna.
Brittiskt familjedrama från . . Emil och griseknoen. Svensk barnfilm från . . Tintin.
Tecknad serie. . U’bejani. Sydafrikansk familjefilm från . . Asterix och bautastensmällen.

Fransk tecknad familjefilm från . . Heartlands. Brittisk komedi från . . Snow Dogs.
Am komedi från . . Summer Catch. Am
romantisk komedi från . . Karate-änglarna.
Am familjekomedi från . . Lagaan.
T V NORDIC

. Den gula bilen. Svensk thriller från . .
Pelle Polisbil. Norskt familjeäventyr från . .
Gröna hissen. Norsk komedi från . . En
afgrund af frihed. Danskt drama från . . Pelle Polisbil. Norskt familjeäventyr från . .
Rasmus på luffen. Svensk familjefilm från . .
En afgrund af frihed. Danskt drama från . .
Let’s Get Lost. Danskt drama från . . Den
gula bilen. Svensk thriller från . . Zingo.
Svensk komedi från . . Let’s Get Lost. Danskt
drama från . . Villa Paranoia.
CANAL+

.-. Den spanska lägenheten. . Fotboll:

Serie A. . Fotboll: Premier League. Manchester
U-Newcastle. . The Matrix Reloaded. . De
utvalda. . Black and White. . American Pie The Wedding. Am. komedi från . . Fotboll:
Premier League. Arsenal-Tottenham. . House of
Jericho. Brittisk thriller från . . Xperiment
(EH). Fransk erotik från . . Dog Nail Clipper.
Finskt drama från . .–. You Can't Stop
the Murders. Australisk thriller från .
CANAL+ FILM 

. Garage Days. Australsk komedi från . .
Elephant. Am. drama från . . Förbrytelser.
Danskt drama från . . Actors Studio: Joanne
Woodward. Am. interview. . South Park. Am.
serie. . Regel nr. . Dansk komedi från .
. Shaolin Soccer. Hong Kong actionfilm från
. . Good Bye Lenin! Tysk komedi från .
. Regissörerna: Barry Levinson. Am. dokumentär från . . Grind. Am. komedi från .
. Changing Lanes. Am. thriller från . .

The Guys. Am. drama från . .–. Black
Cadillac. Am. thriller från .
CANAL+ FILM 

. Intolerable Cruelty. Am. komedi från . .
Regissörerna: John Singleton. Brittisk dokumentär.
. Undefeated. Am. drama från . . Agent
Cody Banks. Am. actionfilm från . . My
House in Umbria. Brittiskt drama från . .
The Italian Job. Am. actionthriller från . . A
Woman Hunted. Am. drama från . . Den
som fruktar vargen. Norsk thriller från  med
Lars Bom, Kristoffer Joner och Aksel Hennie. Regi:
Erich Hörtnagl. . Seabiscuit. Am. drama från
 med Tobey Maguire, Jeff Bridges och Chris
Cooper. . Frankie and Johnny are Married. Am.
komedi från  med Michael Pressman, Lisa Chess
och Alan Rosenberg. . Death to Smoochy. Am.
thriller från  med Robin Williams, Edward Norton och Catherine Keener. .–. Regissörerna:
Phillip Noyce. Am. dokumentär.

