
SPORT, S/

Zlatan
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I vår ska det vara en
förstklassig cocktail 
WEEKEND, S/–

Estrid kan lära dig  
vårstäda på en kvart 
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METROMALMÖSTADION
En hel tidning om Malmö FF
följer med Metro i dag
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Stor skatterazzia mot
pokerspelare på nätet
NU TAR SKATTEVERKET i med
hårdhandskarna mot pokerspe-
larna på nätet. Myndigheten har
kartlagt storspelarna och ska spe-
cialgranska deras deklarationer.

Svenska spelare har vunnit stora
summor pengar och nu riskerar
de att åka på en kraftig skatte-
smäll.

– Det rör sig om i alla fall 100

miljoner i vinst som ska beskattas
som inkomst av kapital, säger Dag
Hardyson på Skatteverket.

Vinster i pokerspel på nätet ska
beskattas som inkomst av kapital

om spelet anordnas utanför EU.
Inom EU dras ingen skatt. Ett
stort problem är att många poker-
spelare inte vet var sajten de 
spelar på hör hemma. S/

EN AV DE SKOTTSKADADE männen tas omhand av ambulanspersonal i Christiania. Enligt vittnen sköt en person med kpist mitt på gatan Pusher street.

En död vid skottdrama i Christiania
EN MAN SKÖTS IHJÄL och tre såra-
des i går kväll när det utbröt
skottlossning i fristaden Christia-
nia i Köpenhamn. Ett stort polis-

uppbåd och ett flertal ambulanser
sändes till platsen. Enligt ett vitt-
ne var det en man som sköt med
kpist. Efter skottdramat efterlyste

polisen fyra män med ”utländskt”
utseende som skulle ha försvun-
nit från platsen i en stor svenskre-
gistrerad bil, kanske en Audi A6.

En man tvingades under pistol-
hot lämna över sin bil till några
män som kom utstormande från
fristaden. S/
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WEEKEND, S/

Jaquee
vågar 
tänja på 
gränserna

Clara ser fram emot
DJ Loka på Hultsfred
NÖJESPANELEN, S/

Krafttag mot
fylleri bland
trafikpiloter
REGERINGEN kräver nu att
nykterhetskontrollen av 
piloter ska skärpas. 

– Jag har talat med polisen
på Arlanda som inte ens har
rätt att göra stickprovskontrol-
ler av  nykterheten, säger riks-
dagsledamoten Jan-Evert
Rådhström (m).

Så sent som i förra veckan
ertappades en berusad rysk
pilot på ett plan i Malmö. S/

Bröstmottagning 
får vara kvar S/

Lilla Enskede skickade
Helsingborg ur cupen S/
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NYHETER

ULF SANDSTRÖM, 
chef för Skogsmaskin-

företagarna i Norr-
land, som blandat blå

färg i dieseln för att
komma till rätta med

dieselstölder från
skogsmaskinerna.

◗Hur stora har problemen
varit?
◗ ◗– I Norrbottens län kan
man säga att 90 procent av
skogsmaskinföretagen har
drabbats av stölder och
inbrott de sista två åren. På
ett år har runt 257 000 liter
diesel försvunnit.

◗Har blåfärgningen haft
någon effekt?
◗ ◗– Det kan man lugnt
säga. Sedan vi färgade die-
seln har stölderna minskat
med 90 procent.

◗Men den går fortfarande
att använda?
◗ ◗– Självklart. Den
används dagligen i maski-
nerna.

◗Ändå är det ingen som
vill ta den längre?
◗ ◗– Tidigare gick den inte
att identifiera, men har
man blå diesel i en dunk
nu så vet ju varenda kotte
att den är stulen. 

◗Har ni problem med stöl-
der av annat än diesel?
◗ ◗– Jo, vi har även haft en
del tillgrepp ur redskaps-
vagnar.

◗Så nästa steg kanske är
polkagrisrandiga verktyg?
◗ ◗– Nja, vi har en liten
sändare som vi gömmer.
När polisen tar tjuvarna
kan de identifiera stöldgod-
set och företagen får tillba-
ka sina grejer.

SUSANNA MATTSSON
susanna.mattsson@metro.se

HALLÅ DÄR ...

KRIMINELLA AVLYSSNAS och
teleövervakas som aldrig
förr för att avslöja organise-
rad narkotikahandel, mord
och grovt rån. 

Enligt polisens senaste
redovisning fick man 1 276
tillstånd för att utföra sådan
hemlig övervakning under
år 2003, vilket är mer än
någon gång tidigare under
den senaste tioårsperioden. 

Ökningen oroar kritiker-
na som efterlyser en nog-
grannare redovisning av vil-
ka polisen egentligen av-
lyssnar och varför. 

– Över hälften av till-
stånden har ingen betydelse

för den aktuella förunder-
sökningen om brott. Vad
gäller resten av tillstånden
påstår polisen att de har
haft betydelse, men utan att
precisera på vilket sätt. Det
får en att undra om avlyss-
ningen inte används allt för
lättvindigt, säger Peter
Althin, brottmålsadvokat
och kristdemokraternas

ledamot i riksdagens justiti-
eutskott. 

De borgerliga partierna 
i riksdagen och miljöparitet
vill ha en skärpning.

De kräver att regeringen
ger i uppdrag åt polisen att
göra en noggrannare redo-
visning av avlyssningen. 

LEIF JOHANSSON
leif.johansson@metro.se

Polisen avlyssnar allt fler

BROMSFEL STOPPAR POLISER Mc-poliser-
na i Linköping och Norrköping får vänta med
att ta ut hojarna i år. Samtliga motorcyklar
har tagits ur trafik efter att bromsarna inte
fungerat på en av dem och en polisman körde
av vägen. Varje vår träffas länets mc-poliser för
att träna olika moment, som inbromsning på
olika underlag och undanmanövrar. TT

METROSIFFRAN

387svenska
offer för
flodvågs-

katastrofen är nu identi-
fierade.  svenskar är
ännu inte identifierade eller
saknas. TT

METROSIFFRAN

53,8miljoner telefoner
sålde Nokia under
första kvartalet.

Analytikernas förväntningar låg på
, miljoner. Tillväxten har varit
stark i Kina som numera är Nokias

största enskilda marknad. TT

NYHETER I KORTHET

• BROTT En kvinna i -års-
åldern greps sent i onsdags
kväll på en mindre ort i norra
Östergötland misstänkt för
mordförsök. Offret är en -
årig man som förts till sjukhus
i Linköping. TT

• INVIGNINGAR Kronprinsessan
Victoria invigde en ny finsk-
svensk skoterled vid en
ceremoni vid Treriksröset i går
eftermiddag. Den  mil långa
leden längs ländernas gemen-
samma gräns har fått namnet
Victorialeden.  TT

• BIDRAG Trots den pågående
diskussionen om fusk med
medlemsredovisningar så
sökte SSU i Kronoberg för två
veckor sedan nya bidrag. SSU
har nu uppmanat distrikten att
vänta med nya bidragsansök-
ningar. TT

Misstankar
om mutor vid
bilprovningar
MUTHÄRVAN INOM Bilprov-
ningen växer. Förunder-
sökningar har inletts mot
flera bilprovningar 
i Västra Götaland.

Det bekräftar kammar-
åklagare Per Nichols vid Rik-
senheten mot korruption.
Han vill inte i nuläget kom-

mentera hur
många miss-
tänkta det
handlar om,
vilka orter
som berörs
eller vilka
brott man
misstänks
för. I

onsdags åtalade Nichols en
anställd vid en bilprovning i
Västsverige för bland annat
grovt mutbrott. 

Hos Bilprovningen var
man i går förvånad över de
nya uppgifterna. Företagets
vd Magnus Ehrenstråhle
säger sig inte ha fått någon
information från åklagaren
om att fler förundersök-
ningar inletts. TT

ÅTALET

Mannen
misstänks
ha blivit
mutad med
pengar och
alkohol.

INRIKES

Polisen lägger ned
hedersbrott-tjänst 
POLISIÄRT Polisen lägger
ned sin enda experttjänst
om hedersrelaterade brott.

Detta trots att antalet frå-
gor om
hedersbrott
från poliser
ute i landet
ökar stadigt.
I februari
nästa år
läggs
tjänsten ned

formellt. Men i praktiken
försvinner den redan nästa
vecka då Kickis Åhré Älga-
mo går på barnledighet.

– Det rimmar så illa med
verkligheten, säger Kickis
Åhré Älgamo. TT

Buddister får rätt
söka statsbidrag
BIDRAG Sveriges buddhis-
tiska samarbetsråd blir
rikets 22:a trossamfund
som får rätt att söka statsbi-
drag. Det beslutade reger-
ingen i går. Rådet är en
paraplyorganisation för ett
tiotal buddistiska organisa-
tioner i Sverige. TT

KICKIS ÅHRÉ
ÄLGAMO.

REGERINGEN SKA se över
om kontrollen av nykterhe-
ten kan förbättras. I dagslä-
get finns knappt någon
sådan kontroll.

– Jag har talat med poli-
sen på Arlanda som inte ens
har rätt att göra stickprovs-
kontroller av nykterheten.
På våra bilvägar får nykter-
heten kontrolleras när som
helst och samma sak borde
gälla för flygplansbesätt-
ningar med tanke på det
stora ansvar som vilar på
dem, säger riksdagsledamo-
ten Jan-Evert Rådhström, m,
som har fått gensvar på en

riksdagsmotion om skärpta
kontroller.

Det är ovanligt med beru-
sade piloter och besätt-
ningsmän men när det hän-
der är det mycket allvarligt.

– Det är inte särskilt van-
ligt förekommande men ett

enda fall kan vara tillräck-
ligt för att orsaka en kata-
strof med lika många döds-
fall som vi har i biltrafiken
varje år, säger Jan-Evert
Rådhström.

I förra veckan upptäcktes
en berusad rysk pilot på ett

flygplan i Malmö.
Sådana avarter kan stop-

pas med nykterhetskontrol-
ler, enligt Jan-Evert Rådh-
ström. Men kontrollerna
som han vill ha igenom gäl-
ler inte bara piloter. 

– Övrig flygpersonal bör
också få genomgå stickprovs-
kontroller. Det vilar ett stort
ansvar på exempelvis flyg-
värdinnorna och säkerhe-
ten kräver att besättningen
är nykter i alla lägen, säger
Jan-Evert Rådhström.

LEIF JOHANSSON
leif.johansson@metro.se

Bättre kontroll ska
stoppa fulla piloter

Fylleri bland flygplansbesättningar
•  april : Ett ryskt fraktflygplan landar utanför Malmö. En

berusad besättningsman vacklar ut ur planet. Besättningen
hävdar att mannen är lastare men han visar sig senare vara pilot. 

• December, : En -årig finsk pilot döms till sex månaders
fängelse sedan han kraftigt berusad stoppats strax innan han
skulle flyga  turister från Storbritannien till Turkiet. 

• December : Ett Londonflyg från Washington med  passa-
gerare stoppas. Polisen griper den berusade piloten på flygplatsen.

Svensk vård får
blandat betyg
VÅRD Låg spädbarnsdöd-
lighet, låg dödlighet i can-
cer och lång livslängd.
Svensk vård är i internatio-
nell toppklass, enligt en ny

rapport.
Men i en
annan stu-
die, där
patienter
tillfrågats,
får vård i
Sverige läg-

re betyg än i Frankrike och
England. Patienterna gav
vården särskilt lågt betyg
vad det gäller huruvida de
fått effektiv smärtlindring
och om de fått delta i beslu-
ten kring sin egen vård. TT

Ungt par begärdes
häktade för mord
MORD Det unga par, en 17-
årig flicka och en 18-årig
man, som misstänks för att
ha mördat flickans mamma
och svårt skadat pappan
begärdes i går häktade av
Värnamo tingsrätt.

Häktningsförhandlingen
hålls under dagen. Bägge
misstänks för mord samt
försök till mord i två fall.
17-åringens 25-åriga syster
skadades också. TT
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EN -ÅRIG pojke blev påkörd när han vid lunchtid i går försökte springa över den hårt
trafikerade Amiralsgatan i Malmö. Pojken skadades så svårt att han senare avled. En kamrat
till pojken fanns med vid olyckan, men han klarade sig utan skador. Den -årige man som
körde olycksbilen chockades så svårt att han fick föras till sjukhus. METRO

DÖDSOLYCKA I MALMÖ

”Det är viktigt att göra en kor-
rekt avvägning mellan brottsbekämp-
ningen och värnandet om den enskil-
des integritet”

PETER ALTHIN

OECD

Rapporten
baseras på
material
från OECD.

Avslöjad mördare
känner sig lättad
RÄTTSLIGT Efter åtta och
ett halvt år bidrog DNA-tek-
nik till att fälla en ung man
för ett knivdråp i Stock-
holm 1994. Avslöjandet
blev en lättnad också för
gärningsmannen.

– Han hade inte fått
någon ordning på sitt liv.
Nu kom han till ett avslut,
fick ta sitt straff och kunde
ställa in sig på en nystart,
säger kriminalkommissarie
Bo Wide. TT
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Guide till hela  
helgens tv s/–
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Avslöjar vårsolen
dammet hemma och
börjar dina fönster bli
svåra att se ut igenom?
Nu är det hög tid att ta
itu med vårstädningen. 

– Det viktigaste är att man
har lust att göra det. Vilket
jobb man än ska göra blir
det inte särskilt bra om
man inte har lust. Det tar
lite tid att göra den klassis-
ka vårstädningen så
att det blir så där
grundrent, som man
kanske gör bara en
eller två gånger om
året, säger Estrid
Bengtsdotter i Stockholm,
författare tlll böckerna ”Stä-

da” och ”Stöka”.
Hon ser vårstädningen

som en startpunkt
för förnyelse i hem-
met. Ett tillfälle att
rensa ur och fixa bätt-
re ordning.

– Det är så lätt på
våren, tvätta fönstren till
exempel, jag får sådan lust

att göra det. Jag tror att alla
känner så, eller att en
fönsterputsare gör det åt
en. Det är faktiskt inte
särskilt dyrt. Damma, ta ur
böckerna i bokhyllan och
damma där, i köksskåpen,
töm kylen på gamla grejer,
gör rent soffan, tyger. Man
ska städa precis allt man
kan komma på.

Det gäller att göra det
enkelt för sig för att orka
hålla rent och ordning
sedan under året. 

– Har man gjort den tota-
la genomgången då dröjer
det ju innan det blir smut-
sigt igen, säger hon. 

Att ha rätt utrustning

hemma underlättar städ-
ningen mycket, liksom ett
välorgansierat städskåp.
Städskåpet ska inte bara
vara lätt att hitta i, utan ser
det inbjudande ut med fina
lådor och redskap i roliga
färger så blir städning-
en också roligare, häv-
dar Estrid Bengtsdotter.

– Ta bort allt onödigt
och gör fint. Blir man
irriterad innan man bör-
jar tappar man lusten.

Det här behöver du för att vårstäda
Enligt Estrid Bengtsdotter,
författare till boken ”Städa”, blir
vårstädningen mycket lättare
med rätt redskap.

• En bra dammsugare med
flera munstycken att damma
och dammsuga soffa
och andra möbler med.

• En bra rotborste med
skaft, till att såptorka
golven med trasa.
”Med en mopp blir det
för mycket vatten. Det
är svårt att vrida ur
ordentligt 
i den där plastkorgen på
hinken. En trasa är lätt att

vrida ur ordentligt. Blir det
för mycket vatten ligger
vatten och smuts kvar och
torkar på golven.”

• Använd mikrofibertrasor och
ha många rena trasor, så att
du kan lägga en smutsig

trasa direkt i tvätten.

• Dammvippor är bra
för glamourkänslan,
men tar inte bort
dammet. Bra till
panikstädning. 

• Använd såpa som
rengöringsmedel på allt
utom kakel och fönster. ”Det
doftar så gott.”

ULRICA KARLSSON
ulrica.karlsson
@metro.se

HENRY LUNDHOLM
bildred

@metro.se

TEXT FOTO

ESTRID BENGTSDOTTER har skrivit boken ”Städa”. – Det
viktigaste är att man har lust att göra det, säger hon.

✔ Beställ fönsterputsning
till fönstren.

✔ Tå några snabba svep
över golven med såpa,
mikrotrasa och
skurborste.

✔ Plocka undan, rensa det
som ligger framme.

✔ Städa hallen, få undan
vinterkläder och vinter-
skor som tar plats.

Vårstäda på en kvart!

Så får du vårfina fönster
Fönsterputsaren Gustaf Dahl-
born på städfirman Absolut
Rent i Stockholm tipsar:

• Använd kallt vatten med
diskmedel i.

• Tvätta bort smutsen med
svamp, trasa eller tvättpäls. 

• Lägg ner lite extra pengar på
att köpa en bra
fönsterskrapa med
mjukt gummi. ”Det är
det viktigaste.” En
dålig skrapa lämnar
vattenränder. 

• Torka kanterna
med en bomullstrasa

som inte luddar. ”En bit
gammalt lakan fungera bra”.
Torka inte glaset med trasan,
då blir resultatet flammigt.

• Tvätta alla sidor på
fönsterglasen. Tar du bara
yttersidorna ser fönstret
grådaskigt ut.

Våren är här – nu städar vi
”Det

är så lätt
på våren,
tvätta
fönstren till
exempel,
jag får
sådan lust att göra det.”

ESTRID BENGTSDOTTER

Vinn din klocka!
När Du köper en Certina hos oss kan Du vinna Din klocka.

Mer information finns i butiken. Tävlingen pågår till 1:a Maj 2005.

DS Podium Chrono DS Donna
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Vårkänslig?
Lindra besvären snabbt.

Loratadin
ratiopharm®

Köp två hudvårdande Dior-produkter, eller valfria produkter för minst
600 kr, så får du utan extra kostnad en exklusiv Diorsignerad gåva,

värde ca 700 kr.

Din gåva från Dior
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ARLÖV Burlöv Center BORÅS Österlånggatan 43 BÅSTAD Köpmangatan 7 ESKILSTUNA Smedian
FALKENBERG Storgatan 35 FALUN Åsgatan 18 GÄVLE Flanör GÖTEBORG Kompassen Fredsgatan,

Eken Center HALMSTAD Brogatan 22  HELSINGBORG Kullagatan 6 HÄSSLEHOLM Stortorget 11
JÖNKÖPING Sesam KALMAR Kaggensgatan 13 KARLSHAMN Flaggen KARLSTAD Västra Torggatan 11

KRISTIANSTAD Ö. Boulevarden 36  LINKÖPING Filbyter Gallerian LJUNGBY Lilla Torg 1A LUND Klostergatan 5
MALMÖ Södra Förstadsgatan 102, Regementsgatan 7, Skomakaregatan 2   PITEÅ Jowahuset RONNEBY

Karlskronagatan 15  SKELLEFTEÅ Nygatan 40A SKÖVDE Hertig Johans gata 18 STOCKHOLM Fältöversten,
Kista Galleria, Haninge Centrum, Galleria Slussen, Farsta Centrum, Vämdö Köpcentrum Torget, Fruängens

Centrum, Alviks Torg, Saltsjöbadens Centrum  SUNDSVALL Världshuset SÖDERTÄLJE Kringlan TROLLHÄTTAN
Affärshuset Oden  VARBERG Kungsgatan 20 VETLANDA Storgatan 12 VISBY Österväg 2 VÄRNAMO Flanaden

VÄSTERÅS  Stora Gatan 7-21 VÄSTERVIK Galleria Västerport YSTAD Stora Östergatan 5
ÄNGELHOLM Storgatan 32 ÖREBRO Drottninggatan 11 ÖSTERSUND Storgatan 24

www.parelle.se
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79,50
Linnebyxa
199,50

MALMÖ Södra Förstadsgatan 27 • Hansa Gallerian • Burlöv Center • Mobilia    LUND Nova Lund

Farligt gods
bevakas inte
RÄTTELSE I en artikel om
ett vapenbeslag vid Öre-
sundsbron i gårdagens
Metro felciterades brobola-
gets säkerhetsansvariga
Ulla Eilersen.Trafiken med
farligt gods över bron natte-
tid sker utan bevakning, 
i motsats till vad som fram-
gick av texten. METRO

 kvinnor har besökt
bröstmottagningens nya
drop-in under våren.
 av dem har samma
kväll fått beskedet att
de har cancer.

Från första kontakt till diag-
nos har det tagit cirka två
timmar.

– Det är upp till två måna-
der snabbare än om de hade
gått den vanliga vägen, sä-
ger Göran Balldin, läkare på
kirurgens bröstmottagning
och ledare för projektet.

– Medicinskt kanske det
inte har så stor betydelse,
men den psykiska skillna-
den är desto större, säger
Balldin och tänker då även
på dem som lämnat kvälls-
mottagningen med vetskap

om att de inte har cancer.
Projektet har pågått hela

våren och slagit så bra ut
att verksamheten nu ska
permanentas. Man vänder
sig till kvinnor som har
upptäckt en knuta i bröstet.

– De ska helst komma för
ett symtom och inte bara
för en allmän bröstunder-
sökning, säger Balldin.

Han är en av de tre fyra
läkare som tillsammans
med annan personal arbe-
tat på onsdagskvällarna.

Ingen tidsbokning har be-
hövts. Samtal, undersök-
ning, mammografi och cell-

prov har
gjorts. Åtta
kvinnor per
kväll har
man hunnit
med. Sats-
ningen är
unik i Sveri-
ge. Stock-
holm har nå-
got liknan-
de men där
får man inte
diagnos redan samma kväll.

LOTTA BERGSTRÖM
lotta bergstrom@metro.se

Bröstmottagning med
snabba besked blir kvar

Bröstmottagningen
DET PÅGÅENDE PROJEKTET

• VAR Kirurgen i Malmö.
• PÅGÅR Till den  april.
• OMFATTNING  besöka-
re på ett år,  bröstcancer-
diagnoser,  friskförklarade.

DEN NYA VERKSAMHETEN
• STARTAR Den  maj.
• ÖPPET Torsdagar, klockan
–.

POPULÄRT

En femte-
del av

besökarna
har varit

från andra
sjukvårds-

distrikt
i Skåne.

Så ska Malmös skejtpark se ut
MALMÖS NYA skateboard-
park blir över 2 000 kvadrat-
meter. Den är dragplåstret i
den nya aktivitetspark, Sta-
pelbäddsparken, som byggs
i Västra hamnen.

Entrén ska vara gratis och
det blir även klättervägg,
kafé och boulebana. En stål-
konstruktion från industri-
tiden görs om till läktare.
Prislappen beräknas till 21,7
miljoner kronor. Malmö stad
står för alla kostnader då

sponsrings-
försöken
misslyckats.

Bygget
startar preli-
minärt den 3
maj och vän-
tas bli klart
i oktober.
Hela anlägg-
ningen ska
stå klar i slu-
tet av som-

maren 2006. VIBEKE HJALMERS
SKATEBOARDPARKEN ska byggas helt i betong.

ÅKNINGEN

Det blir en
poolliknan-
de ramp
och gatuin-
spirerade
delar med
trappor
och block.
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Polisen utreder
stöld från MKB
STÖLDER Efter ett skriftligt
tips utreder polisen en stöld
hos MKB. En man som job-
bat där misstänks ha stulit
de två pärmar med krän-
kande uppgifter om hyres-
gäster som blev kända
i vintras.

Pärmarna saknar förmö-
genhetsvärde och därför
rubriceras det misstänkta
brottet som egenmäktigt
förfarande, skriver Kvälls-
posten. Förundersökningen
mot MKB om misstänkt
brott mot personuppgifts-
lagen lades nyligen ned. TT

Familjer hittades
gömda i lastbil
MÄNNISKOSMUGGLING Två
män i 30-årsåldern greps 
i går i Helsingborg, miss-
tänkta för människosmugg-
ling och brott mot utlän-
ningslagen.

Tullen fattade misstan-
kar när männen körde av
färjan från Helsingör med
en lätt lastbil. Under kapel-
let upptäcktes två kosovoal-
banska familjer, totalt 15
personer, skriver Sydsvens-
kans nätupplaga. TT

Två män åtalade
för heroinaffär
NARKOTIKABROTT Två
män åtalades i Malmö
i går misstänkta för att ha
beställt fem kilo heroin.
Kuriren åkte fast i Tyskland
i december.

Åklagaren anser att
telefonavlyssning bevisar
beställningen och kontak-
ter med kuriren. Narko-
tikan var gömd i ett tvätt-
medelspaket. METRO
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Wow vad modiga alla är som hånar den anti-
rasistiska kritiken av GB:s reklam för Nogger

Black. I DN, i Aftonbladet, i den här tidningen 
– journalister och debattörer som minsann inte
är rädda att sticka ut hakan och strida för vita
människors rätt att själva bestämma vad som är
rasism och inte.

De säger aldrig någonting i rasistdebatten
annars, men så fort någon tar illa upp av ett ord-
val eller känner sig schabloniserad som folk-
grupp, då vaknar deras intresse för etniciteter. 

Då vräker de på med witty formuleringar de
snott från sin brittiske krönikeidol och beklagar
sig över hur kvävande den svenska debatten blivit.
Inläggen avslutas alltid med skrämmande framtid-
sprofetior som: Snart finns det väl ingen etnisk
minoritet man får förtrycka utan att bli tagen för
rasist. Sedan klappar de om varandra och tycker
att de har varit modiga som satt ned foten.

Det är en form av mod som är mycket om-
huldad i alla grupper som är vana vid total makt.
Om utgångspunkten är att man alltid ska få göra
precis som man vill framstår givetvis minsta för-
sök till inskränkning som överdrivet petig.

Vid en bardisk för ett tag sedan: Tre snart
medelålders män, småkända konstnärer, i ett

engagerat samtal om författa-
ren Stig Larsson. Författaren
Stig Larsson alltså, som
förutom böcker även skrivit
pjäser, regisserat film och är
polare med Horace Engdahl. 

De var djupt överens om att
Stig Larsson, han är den modi-
gaste som finns för han har
sagt det alla egentligen tänker.
Att han tänder på 13-åriga bru-
dar och att kvinnor efter 25
befinner sig i en lång och
deprimerande nedförsbacke.

Timmarna passerade. Jag
växlade pengar, jag snubblade
över ett fyllos krycka, jag köpte
snus i en automat. Varje gång
jag kom tillbaka till min bar-
plats avhandlades samma
ämnen vid platserna bredvid:
Stig Larsson. Mod. Kvinnlig för-
pubertet. Ju senare det blev,
desto oftare upprepades den
för temat oundvikliga frasen
”men sådant får man ju inte säga”. Nej, det får
man inte. Åtminstone inte om man med ordet
”säga” menar ”uttala sig i ett stort medialt
sammanhang”, och med ”får” också menar ”utan
att bli motsagd”.

Med de kriterierna får ingen säga någonting. 

De stora mediala sammanhangen är de mest
hysteriska vänner som finns. De börjar vråla för

minsta grej man viskar till dem. Det är deras jobb.
Det är lika svårt att få en kvällstidning upprörd
som det är att få en tonårsmunk upphetsad. 

En kväll när jag vikarierade på en tidnings-
redaktion hade ett överraskande snöoväder orsa-
kat problem på Arlanda. I min notis skrev jag
något i stil med att ”Inga flygplan kunde lyfta på
grund av snöovädret”. Dagen efter fick jag skäll
av chefen. ”Flygtrafik heter det”, sa han. ”Det är
viktigt att vi får sådana saker rätt.” 

Han var allvarlig, övriga redaktionen var allvar-
lig. Jag lovar, det hade de inte varit om klago-
målet gällt att någon hade skrivit neger- i stället
för chokladboll. 

”Så fort någon
tar illa upp 
av ett ordval
eller känner sig
schabloniserad
som folkgrupp,
då vaknar deras
intresse för
etniciteter.”

STEPHAN
MEDEL-ENK 
Journalist och
författare

Nogger Black
väcker intresset

KOLUMNEN

TYCK TILL: Mejla till stephan.mendelenk@metro.se

Idrottsglädje à la Söderberg
TOMMY SÖDERBERG, förre
förbundskaptenen för her-
rarnas fotbollslandslag, höll
hov i ungdomshuset Frys-
huset i Stockholm i går.

400 av Fryshusets kun-
skapscenters idrottselever
fick ta del av fotbollshistori-
er, travglosor och Söder-
bergs erfarenheter på och
vid sidan av planen. 

◗Hur var det här då?
◗ ◗– Underbart. Alltid trev-
ligt att komma på besök till
härliga människor. Det är
en sådan härlig blandning
med ungdomar från jag vet
inte hur många nationalite-
ter, man blir varm.
◗Du talade bland annat
om att fotbollen handlar
allt mer om pengar och att
fotbollsspelare blir någon
sorts ”innemänniskor”. 
◗ ◗– Det är ju en under-
hållningsbransch, det tyck-
er jag. Förväntningarna
ökar och spelarna hamnar
på en piedestal. Nu i U 21
finns det tre utlandsproffs
(Henok Goitom, Alexander
Farnerud och Sebastian
Larsson) och resten av laget
är i princip ordinarie 
i sina allsvenska klubbar.
När jag hade U 21 förra
vändan var det väl bara
Anders Andersson i
Malmö som var ordinarie.
◗Kan du märka en atti-
tydförändring, att spe-
larna vet om att de är
stjärnor?
◗ ◗– Nej, sådana attityd-
förändringar kanske
märks om man är klubb-
ledare. 
◗ Jag har hört dig tala
inför publik flera gånger.
Varifrån har du fått för-
mågan att sprida entusi-
asm?
◗ ◗– Vet inte, det där
är nog mycket något
man har tvingats till
genom den arbets-
miljö jag har
haft. 
◗Skulle du

kunna ha stått inför en
sådan här publik för 20 år

sedan?
◗ ◗– Ja, men inte för 30
år sedan. Det är något
jag tycker har saknats i
de utbildningar jag
haft. Att träna på
muntliga framställ-
ningar. Jag blir väl-
digt glad när spela-
re i landslaget tar
ton och berättar
vad de känner.
Tack vare att vi
hade många utåt-
riktade spelare
blev det ett

väldigt bra klimat
i laget. Men där

har vi

föreningslivet och skolan
att tacka. Jag tycker skolan
får mycket ding i dag. Jag
jobbade själv som gymnasie-
lärare och jag stormtrivdes.
◗Kan du tänka dig att
återvända till skolan?
◗ ◗– Jag vet inte. Det är få
förunnat att alltid ha fått
vara på arbetsplatser där
man har trivts. Men lärarna
har det tufft. I landslaget
var vi 19 ledare på 23 spela-
re. Som lärare står man
oftast själv.
◗ I ditt föredrag drog du
många travglosor – du
känner inte för att satsa
helhjärtat på den biten?
◗ ◗– Jag har vuxit upp nära
Solvalla och släktingar som

haft hästar. Jag gillar enkel-
heten i travet. Tänk alla
dessa människor som spän-
ner på hästfinkan bakom
bilen efter ett lopp och kör
hem hela natten och sedan
går upp tidigt och kör igen.
◗ I din roll som förbunds-
kapten var du något av en
”landsfader”, nu har ju
Göran Persson uttryckt
funderingar på att avgå.
Kan du förstå?
◗ ◗– Man måste komma
ihåg att fotboll i grunden
är en lek. Politikers positio-
ner är otroligt mycket mer
utsatta. De ska alltid vara
på topp och ha svar på allt.
Men visst förstår jag, den
insikten har jag fått av för-
bundskaptensjobbet.

METROINTERVJUN

FYRA SNABBA:

MARTIN ERIKSSON
martin eriksson@metro.se

TOMMY SÖDERBERG STORTRIVDES i Fryshuset och gladdes åt alla ungdomar som samlats.

ª Erik Edmans mål:
◗ ◗– Underbart, man
förstår hans situation, att
han inte vet vad han ska
göra och drämmer sedan
i väg det där skottet.

ª Zlatans hattrick:
◗ ◗– Som ledare och vän
blir man otroligt glad när
de lyckas internationellt.
15 mål hittills är ett
otroligt facit.

ª ”Henkes” rehabilitering:
◗ ◗– Han verkar ha bra läk-
kött och det är bra, inte
bara för fotbollen utan ock-
så som kompis.

ª AIK–Degerfors:
◗ ◗– 16 858 i publiken, helt
fascinerade vilken kraft
som finns. Såg inte
matchen, men 2–0-segern
mot Landskrona var en
positiv insats.

”Det är ju en underhåll-
ningsbransch, det tycker
jag.” TOMMY SÖDERBERG

LÅG SPÄDBARNSDÖDLIGHET,
låg dödlighet i cancer och
lång livslängd. 

Svensk sjukvård är i inter-
nationell toppklass, enligt
en ny rapport.

Men i en annan studie,
där patienter tillfrågats, får
vård i Sverige lägre betyg än
i Frankrike och England.

Den första rapporten,
framtagen av Sveriges kom-
muner och landsting, är en
internationell jämförelse av
hälso- och sjukvården i de
15 ”gamla” EU-länderna,
Norge och USA.

Rapporten baseras på
material från OECD.

I går lade även docenten
och lektorn vid Karlstads
universitet Bodil Wilde
Larsson fram en studie i
ämnet. Wilde Larsson har

gjort enkäter med totalt
5 215 patienter på medi-
cinska och kirurgiska vår-
davdelningar i England,
Frankrike, Norge och Sveri-
ge om deras uppfattning
om vården.

De svenska patienterna
gav vården särskilt lågt
betyg vad det gäller huruvi-
da de fått effektiv smärt-
lindring och om de fått del-
ta i besluten kring sin egen
vård. TT

Svensk sjukvård
får blandat betyg

”Vården i Eng-
land och Frankrike upp-
levs som signifikant
bättre än i Sverige på
flera områden vi mätt.”

BODIL WILDE LARSSON

TOMMY SÖDERBERG
under EM i somras.
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NU HAKAR Skatteverket på
pokertrenden på nätet.
Myndigheten har kartlagt
storspelarna och ska nu spe-
cialgranska årets deklara-
tioner för ett urval av dessa. 

– Vi har många svenskar
som har vunnit väldigt
mycket och vi har kartlagt
cirka 50 som tjänat rejäla
pengar, säger Dag Hardy-
son, Skatteverkets rikssam-
ordnare för kontroll av
internethandel. 

Namnen har myndighe-
ten fått via uppgifter i me-
dierna och genom att surfa
runt på olika pokersajter. 

Spelarna riskerar att åka

på en kraftig skattesmäll. 
◗Hur mycket rör det sig
om?
◗ ◗– I alla fall 100 miljoner
i vinst som ska beskattas
som inkomst av kapital,
uppskattar Dag
Hardyson.

Vinster i pokerspel
på nätet ska beskat-
tas som inkomst av
kapital om spelet
anordnas utanför
EU. Inom EU be-
skattas inte vins-
ten. Skatteverket
kommer att
begära hjälp
från sina
kolleger i
USA för att få
ut uppgifter
om svenskar
som spelar
poker på saj-
ter där. 

Ett problem här är att
den som spelar inte kan
vara helt säker på var han
eller hon spelar.

– Spelaren tror kanske att
han spelar

på en

engelsk sajt, men egentli-
gen spelar han i USA. Pro-
blemet är att det finns olika
typer av ”skins” som läggs
över den amerikanska
pokersajten,
säger Dag
Hardyson. 

Årets kon-
troll ska
hjälpa myn-
digheten

att få ett
grepp om
läget.
◗Hur många svenska
pokervinster döljer sig
på konton utomlands?
◗ ◗– Det vågar jag inte
gissa, men att det är
betydande belopp är
helt klart. 

Högre vinst 
för MTG
MEDIER Medieföretaget
MTG redovisar en vinst
efter skatt på 479 miljoner
kronor för första kvartalet.
Samma period året innan
gjorde bolaget en vinst på
45 miljoner kronor.

I årets vinst ingår 389 mil-
joner kronor från försälj-
ningen av aktier i TV 4. TT

Mobilisering inför
skattestämma
ORGANISATIONER Skatte-
betalarnas stämma i helgen
blir mer välbesökt än van-
ligt på grund av invand-
ringsfientliga gruppers pla-
ner på en kupp. På spel står
också föreningens välfyllda
kassa. TT

Telia Sonera 
hotas av vite 
TELEKOMMUNIKATION
Telia Sonera hotas av vite
på 10 miljoner kronor för
att man tar längre tid på
sig att koppla in bredband
till kunder hos konkur-
rerande bolag än hos Telia
Sonera. Det skriver Post-
och telestyrelsen i ett press-
meddelande. TT

Skattmasen synar
pokerhajarna

  spelar på nätet
• Uppskattningar gör gällande

att  –  svenskar
spelar poker på nätet. Det är
inte ovanligt att poker-
spelare online spelar ett par
hundra pottar på en kväll.
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Spelarna
riskerar 
att åka på
en kraftig
skatte-
smäll. 

Staten ser dig

POKERINTRESSET HAR
spridit sig till Skatteverket.
I år kommer man att
specialgranska några av
storpelarnas deklarationer.

MATS THORÉN
mats.thoren@metro.se

MIKKO HOLMA spelar po-
ker på internet och är del-
tagare i Kanal 5:s spelsåpa
”Casino Las Vegas”. Han är
inte alls orolig för att skat-
temyndigheten ska börja
granska nätpokerspelare. 

– Etablerade spelare
använder enbart utländska
konton och man tar ju ald-
rig ut pengarna i Sverige. 
◗Men skat-
temyndighe-
ten ska ju få
hjälp från
amerikans-
ka myndig-
heter?
◗ ◗– Spelar
man på ame-
rikanska nätsidor kan
huvudkontoret ligga i
Gibraltar och banken i Cos-
ta Rica och de har inga skyl-
digheter att lämna uppgif-
ter, vare sig till amerikans-
ka eller svenska myndighe-
ter. Det oroar mig inte alls.
På amerikanska sajter kan
man se vilka som spelar
men inget mer. METRO

Mikko: Det
oroar mig
inte alls

MIKKO
HOLMA.

2,06/2,54
DowJones/Nasdaq

Varför inte lägga pengarna på något kul istället? Det fi nns faktiskt tusenlappar att spara på att välja rätt försäkrings-
bolag. 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
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JA, FÖRSÄKRINGAR ÄR TRÅKIGA. 
MEN VI ÄR I ALLA FALL BILLIGA.



Snacka 
till dig en

mobil.
Ju mer du ringer, desto mindre betalar du för mobilen hos oss. 

Och ringer du mycket, ingår en av de bästa mobilerna som finns.

Återförsäljare: Vodafone Stores, ONOFF, The Phone House, Siba,
Computer City,Aircall, Dialect, Expert, RingUp, Euronics,AudioVideo.

Alla beräkningar baseras på ett samtal/dag med 0,79 kr startavgift och 0,79 kr/minut. Minsta totalkostnad
under bindningstiden: Sony Ericsson F500i 2932 kr (149 kr x 18 mån + anslutningsavgift 250 kr). Samsung
E310 5632 kr (299 kr x 18 mån + ansl. avg. 250 kr). Motorola V550 7426 kr (299 kr x 24 mån + ansl.
avg. 250 kr). 3 mån uppsägningstid gäller alltid. Telefonerna är operatörslåsta i 12 mån från inköpstillfället
och kan därefter låsas upp mot en kostnad av fn 350 kr. Reservation för ev prisjusteringar och tryckfel.

SAMSUNG E310
Liten smidig mobil med 
kamera, dubbla färgdisplayer
och 40 polyfoniska toner.
Den medföljer när du 
ringer för minst 

299 kr/mån 
i 18 månader.

Ringer du

12min/dag
så ingår en Samsung E310.
”Hej, mamma det är jag!”

MOTOROLA V550
Kameramobil med 4x zoom,
Bluetooth, färgvideoklipp med ljud,
fototelefonbok med mera.
Den medföljer när du 
ringer för minst 

299 kr/mån 
i 24 månader.

Ringer du

12min/dag
så ingår en Motorola V550.

Så enkelt är det.

Sänkt pris.

79 öre
i minuten 

till alla alltid.

SONY ERICSSON F500i
Populär mobil med MMS,

kamera och 3D-spel.
Den medföljer när du 

ringer för minst 

149 kr/mån 
i 18 månader.

Finns bara hos Vodafone.

Ringer du

6min/dag
så ingår en Sony Ericsson F500i.

Konstigare är det inte.



Deklarera via Internet, 
sms eller telefon

och anmäl bankkonto!

Den stora nyheten i år är att du kan få skatteåterbäringen 
före midsommar. Läs mer i informationen du får med din 
deklarationsblankett. Där står allt du behöver veta. 

Deklarera så tidigt som möjligt. Om du dröjer kan det 
fi nnas risk att du får köa i telefonen eller på Internet.

Då kan du få skatteåterbäringen 
redan före midsommar.

Skatteupplysning: 0771-567 567 • www.skatteverket.se

Det fi nns inga fula 
människor bara felklippta

Öppet: vard 10-18 lörd 10-14

Frisyr Boutique

Polisongen
Drop-in • Tidsbeställning

Vi använder bra produkter
(Matrix)

Gasverksg 40B • Hbg
(Högra salongen. OBS! Se skylten)

Parkeringsplatser fi nns!

042-14 79 02

Ta med annonsen så får du

20:- rabatt
på ovanstående behandlingar

Vi utför även brudmakeup
och håruppsättningar

Permanent + klippning 420:-

Slingor, färg, 
toning inkl klippning 380:-

✁
DET SVENSK-DANSKA livs-
medelsföretaget Arla Foods
planer på en fusion med
den nederländska mejeri-
jätten Campina har spruck-
it.I går meddelade Arla
Foods att koncernen drar
sig ur planerna eftersom
parterna inte kunnat enas
om ett gemensamt upplägg
att presentera för represen-
tantskapen.

Sammanslagningen skul-
le ha resulterat i ett av värl-
dens största medlemsägda
mejeriföretag, med 28 000
anställda, 21 000 medlem-
mar och en årsomsättning
på 90 miljarder svenska kro-
nor. När planerna presente-
rades beräknades vinsten
bli 1,2 miljarder kronor. TT

Fusion av
mejerier
sprack



DUBBELT BJÖRNKRAMAD Scott MacInnes i Alaska
har satt rekord. Den 58-årige biologen har blivit över-
fallen av björnar två gånger – och överlevt, senast när
han joggade i närheten av hemmet på Kenaihalvön 

i veckan, första gången för 38 år sedan. TT-REUTERS

metro
FREDAG  APRIL  UTRIKES

OXFORD ÄR BÄST Oxford
har återerövrat titeln Bästa 
brittiska universitet, från Cam-
bridge, i tidningen The Guardi-
ans årliga rankning. TT-AFP

METROSIFFRAN

78år är den dam i Osaka i Japan som
gripits för att hon var nära att träffa
en kvinna på gatan när hon vräkte

ned två balkonglådor från :e våningen. TT

Stora krav 
på nyval 
i Ecuador

HOMOSEXUELLA FIRAR 
i Madrid sedan det spanska
parlamentet gett ett inle-
dande godkännande till att
legalisera homoäktenskap. 

REUTERS

JA I SPANIEN
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ECUADORS AVSATTE presi-
dent Lucio Gutiérrez
(bilden) gömde sig i går på
brasilianska ambassaden 
i huvudstaden Quito, sam-
tidigt som USA ställde sig
bakom
gatudemon-
stranternas
krav på
nyval i det
lilla syd-
amerikans-
ka landet.

Folkmassor kritiska till
Gutiérrez ommöblering av
Högsta domstolen har styrt
utvecklingen hittills, och
verkar lyckas fortsätta med
det. 

Den 58-årige populisten
försökte efter
parlamentsomröstningen
som innebar hans fall i ons-
dags ta sig till det privata
flygplanet och fly landet,
men tvingades nöja sig
med Brasiliens ambassad.

Den 66-årige befordrade
vicepresidenten sa att han
kan tänka sig att upplösa
kongressen inför ett nyval,
men inte riktigt än. TT

MISSNÖJE

USA ställer
sig bakom
folk-
massorna.

17 gruvarbetare
döda av explosion
TURKIET Sjutton personer –
16 gruvarbetare och en
ingenjör – dödades av en
explosion på 300 meters
djup i en turkisk kolgruva
på torsdagen, uppgav loka-
la tjänstemän på kommun-
kontoret i orten Gediz i
västra Turkiet. Först efter
flera timmar hittades de
döda kropparna. TT

EU straffar Norge
med laxtullar
NORGE EU tänker straffa
Norge med en 16-procentig
tull på lax. Beslutet offent-
liggörs på lördag och träder
i kraft nästa onsdag.

Det uppger en talesman
för den danska branschor-
ganisationen Dansk Fisk. TT

Skottdrama i Christiania
– en död och tre skadade
SKOTTLOSSNING UTBRÖT i
går kväll i fristaden Christi-
ania i Köpenhamn. En per-
son sköts ihjäl och tre ska-
dades.

Ett stort polisuppbåd och
flera ambulanser skickades
till Christiania. 

Någon blev träffad i
magen, en annan i benet
och en tredje i bröstet.
Enligt vittnen kan det ha
rört sig om en kpist som
gärningsmännen använde.

Skjutandet skedde i när-
heten av Pusher Street, till-
håll för haschhandlare och

köpare.
– Jag såg

silhuetten
av en man
med kpist,
säger ett
vittne till
den danska
nyhetsbyrån
Ritzau. –

Han sköt neråt och det låg
ett rökmoln omkring

honom på grund av kulor-
na. Jag sprang från platsen,
säger vittnet. Alldeles där
jag befann mig låg det en
svårt sårad man. 

Efter skottdramat spana-
de polisen efter en grupp
män försvann i en svenskre-
gistrerad bil. 

En man blev ofrivilligt

inblandad eftersom några
män stormade ut från fris-
taden och hotade honom
med en pistol, tog hans bil
och försvann. TT

SKOTT

En grupp
män 
försvann 
i svensk-
registrerad
bil

POLIS OCH AVSPÄRRNINGAR DÄR en person sköts till döds och tre andra skottskadades av
en man med automatvapen i Christiania i Köpenhamn.
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Ekonomiskt bråk 
om Taj Mahal
INDIEN Nu ger sig sunni-
muslimer, shiiter och 
hinduextremister in i kam-
pen om vem som ska få ta
hand om ett av världens
underverk och den indiska
turistnäringens största
mjölkko, Taj Mahal. TT

EU-länder överens
om ny vägavgift
EU EU-länderna har tagit
ett steg mot en gemensam
kilometeravgift för tunga
lastbilar. Tidigast om några
år kan den vara införd i Sve-
rige. TT

AUSTRALISKAN Schapelle
Corby riskerar att få till-
bringa resten av sitt liv i ett
indonesiskt fängelse. 

Det var förra året som
tullen på Bali hittade 4,1
kilo marijuana i Corbys ba-
gage.

Den 27-åriga studenten
hävdar att hon är oskyldig. 

– Någon måste ha lagt
drogerna i min olåsta väska,
säger Schapelle Corby.

Liten risk för dödsstraff
I Indonesien kan smuggling
av droger i värsta fall leda
till dödsstraff. 

Det verkar som om Corby
kommer undan med fängel-
se om hon
bedöms
skyldig.
Åklagaren
vill helst se
att hon till-
bringar res-
ten av sitt
liv i indone-
siskt fängel-
se.

Corbys
advokater
kommer att försöka överta-
la domstolen att låta henne
avtjäna delar av straffet i
Australien.

Schapelle Corby är väl-
digt skakad av åklagarens
yrkan om livstids fängelse,
skriver The Daily Telegraph.

När den slutgiltiga do-
men kommer är inte klart
än, och fortfarande finns
risken att domaren ändrar

straffet till dödsstraff.
Sedan 1964 har den indo-

nesiska domstolen dömt 62
personer till döden. 13 av
domarna har verkställts.

Om Corby skulle dömas
till dödsstraff kan hon över-
klaga till en högre instans

och därefter till presiden-
ten. En nådeansökan kan ta
åratal och den nuvarande
presidenten stöder
dödsstraffet för drogrelate-
rade brott. 

PERNILLA AHLSÉN
pernilla.ahlsen@metro.se

Inställda flyg efter
strejk i Grekland
GREKLAND En dygnslång
strejk bland markpersonalen
på de grekiska flygplatserna
ledde i går till att närmare
100 flygningar fick ställas in.

TT

Knarksmugglingen
kan ge henne livstid

SCHAPELLE CORBY talar med sina släktingar i rättssalen i Denpasar på ön Bali i Indonesien. 
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BOJKOTT

•  personer
har dömts till
döden sedan
.

• Människo-
rättsorganisa-
tioner
uppmuntrar
resande att
bojkotta
Indonesien
som resmål.

”Jag
vill rädda så
mycket av
bosätt-
ningarna
som jag
kan.”

ARIEL SHARON TILL TID-
NINGEN YEDIOT AHRONOT.

HAN SYFTADE PÅ ENKLAVER-
NA PÅ DEN OCKUPERADE
VÄSTBANKEN DÄR ÖVER

  BOSÄTTARE LEVER.

Världens bästa
restauranger är korade.

600 internationella gastro-
nomer har satt samman en
lista över de
femtio bästa
restaurang-
erna i värl-
den, och
inte en enda
svensk
restaurang
kom med.

På första
plats kom
The Fat
Duck som
ligger utan-
för London.
Restau-
rangens vin-
nande meny
spänner från kulinarisk
nostalgi till det mer experi-
mentella. 

Eller vad sägs om sar-
dinsorbet och ägg- och
baconglass? 

PERNILLA AHLSEN

Fat Duck är
världens
bästa krog

FEM I TOPP

. The Fat
Duck,
Berkshire,
England 

. El Bulli,
Montjoj,
Spanien 

. French
Laundry,
Californien,
USA 

. Tetsuya''s,
Sydney,
Australien 

. Gordon
Ramsay,
London

The Fat Duck i England.
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Hur vill du ha det?
Kolla vad du kan göra i din lägenhet.
www.hyresgastforeningen.se
040-1743 00

 *          *

VÄRMEPUMPVÄRMEPUMPVÄRMEPUMPVÄRMEPUMPVÄRMEPUMP
luft - vatten

9,5 kW
Kylmedia R404

Hämtpris n. Gbg.

23.500:-
ny leverans, begränsat antal

DIY PAKET
500L ack.-tank, filter,
konstant regulator,

flödesmätare,
cirk-pump

8.500:-
Priser exkl. moms, exkl. frakt

exkl. installation

Tel: 0346-50201 (Dygnet runt)
Fax: 0346-53325

STARLINE
PRODUCTS

LUNDQVIST TILLDELAS GULDHJÄLMEN
Frölundamålvakten Henrik Lundqvist har tillde-
lats Guldhjälmen – den utmärkelse som delas
ut av tidningen Hockey i samarbete med företa-

get Jofa. I juryn återfinns spelarna i elitserien. TT

SINGH INRÖSTAD I HALL OF FAME
Tre major-titlar är ett bevis, nu kan Vijay
Singh lägga till ytterligare ett för sin

storhet på golfbanan, nämligen en plats
i golfens Hall of Fame.  TT

METROSPORT

SOMMARENS FÖRTÄVLING
till America’s Cup måste
hållas minst sju kilometer
från land. Det menar Sjö-
fartsverket som i går rekom-
menderade tävlingsled-
ningen att lägga banorna
längre ut i sundet.

Runt 250 000 seglingsen-
tusiaster väntas besöka Mal-
mö under tävlingsveckorna i
augusti/september. Men den
som vill se tävlingen på nära
håll får ta sig dit med båt.

– Min uppgift är att se till
att sjötrafiken inte störs
alltför mycket och av den
orsaken vill vi ha en korri-
dor på ungefär sju kilome-
ter från stranden och ut där
det inte får läggas några
banor, säger Anders Ales-
tam, sjötrafiksområdeschef
på Sjöfartsverket.

Från början hoppades
många entusiaster på att
det skulle gå att se tävling-
arna från land.

– Det har
aldrig varit
aktuellt.
Båtarna går
alldeles för
djupt och
banorna är
alldeles för
stora för att
det ska
fungera.

Under de
tio timmar

om dagen som tävlingarna

pågår spärras området av
för all övrig trafik. Och det
är detta faktum som ställer
till det.

”Vi är en stark intressent”
– Tävlingsledningens första
idé sa Malmö hamn nej till,
den innebar att de varken
kunde lasta eller lossa
under hela dagen. Och den
synpunkten stöder jag.

Även om det är Länssty-
relsen som formellt fattar

beslutet, är det i stort sett
självklart att de följer Sjö-
fartsverkets rekommenda-
tioner.

– Vi är ju en ganska stark
intressent. Men vi har hela
tiden en dialog med täv-
lingsledningen och jag per-
sonligen tror att det här
kommer att bli en mycket
trevlig tillställning för både
gäster och boende, säger
Alestam. ANNA RIKNER

anna.rikner@metro.se

America’s Cup flyttas långt ut i sundet
”Det

har aldrig
varit aktu-
ellt.”

SJÖFARTS-
VERKET OM

ATT MAN
SKULLE 

KUNNA SE
TÄVLINGARNA

FRÅN LAND
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ZLATAN IBRAHIMOVIC har
dömts till tre matchers
avstängning efter inciden-
ter under toppmötet mel-
lan Juventus och Inter i ons-
dags. Han missar därmed
den stora seriefinalen mot
Milan den 8 maj.

Den svenske landslagsan-

fallaren fick ett gult kort
efter en duell med Interför-
svararen Sinisa Mihajlovic
och det innebär att han är
automatiskt avstängd i sön-
dagens ligamatch mot
Lazio. Dessutom får Ibrahi-
movic ytterligare två mat-
chers avstängning för en

eftersläng med armen mot
Interbacken Ivan Cordoba i
matchens slutminuter. 

Det betyder att Ibrahimo-
vic även missar matchen
mot Bologna den 1 maj och
seriefinalen mot Milan den
8 maj. Milan och Juventus
har båda 70 poäng. TT

Zlatan missar matchen om ligaguldet

ZLATAN MISSAR NU MATCHEN mot Milan den  maj.

NBA-slutspelet 
är färdiglottat
BASKET
Cleveland
och super-
stjärnan
LeBron
James gjorde
vad man kun-
de, det vill
säga vann mot Toronto
(104–95). Det var bara ett
problem: konkurrenten om
sista slutspelsplatsen, New
Jersey, vann också sin sista
match. Därmed slutade
lagen med lika många seg-
rar men New Jersey knep
den sista slutspelsplatsen
tack vare bättre resultat 
i inbördes möten. TT

• Kvartsfinalerna spelas enligt
följande: 
New Jersey–Miami,
Detroit–Philadelphia,
Boston–Indiana,
Chicago–Washington,
Phoenix–Memphis, San
Antonio–Denver,
Seattle–Sacramento,
Dallas–Houston. 

• Slutspelet inleds natten till
söndag svensk tid.

LEBRON.

NBA-basketslutspelet
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LADDA HEM OCH SPELA "HAJAR SOM HAJAR"-SPEL,
BESTÄLL RINGSIGNALER OCH LÄGG IN EN NY BAKGRUNDS-
BILD. ALLT DETTA HITTAR DU PÅ TELE2COMVIQS WAPPORTAL
TELE2COMVIQ GOLIVE (WAP.COMVIQ.SE) UNDER HETAST!

HAJAR SOM HAJAR I DIN MOBIL!
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Det blir den förre Luleå-
tränaren Lars ”Osten”
Bergström som ska
försöka ta Malmö
Redhawks tillbaka till
ishockeyns elitserie.

I går skrev ”Osten” på ett
treårsavtal med klubben.

– Jag är glad för att det
blev Malmö. Redan förra
året hade jag ganska långt
gångna diskussioner med
Percy om att
träna Malmö
Redhawks,
men det blev
inte så. Nu
ser jag det
som en stor utmaning att ta
mig an Malmö och föra

klubben till-
baka till elit-
serien, säger
han.

”Osten”
har lång erfa-
ren het som
tränare på
elitnivå. Han
vann SM-guld
med Luleå 1996 och är för
närvarande tränare för
österrikiska landslaget.

– Percy har lovat en rejäl
satsning på laget. Jag hop-

pas och tror
att året i alls-
venskan blir
en parentes i
klubbens his-
toria, säger

Lars ”Osten” Bergström.
Klubbens starke man, Per-

cy Nilsson, är mycket
nöjd med att för-
handlingarna med
”Osten” har gått i
lås.

– I den satsning
som vi nu genomför
är tränaren en nyckel-
person. Med en bra tränare
kan vi attrahera bra spelare

och med ett treårsav-
tal får vi en långsik-
tighet i den viktiga
planeringen mot
den nya Hyllieare-
nan. Jag är därför

mycket nöjd med att
vi får ”Osten” Berg-

ström till Malmö, säger Per-
cy Nilsson. TT

ANDERS
”OSTEN”

BERGSTRÖM.

FRANS NIELSEN lämnar Mal-
mö för spel i elitserien med
Timrå IK nästa säsong.

– Nielsen har kvaliteter för
att bli en riktigt, riktigt bra
ishockeyspelare, säger Tim-
rås sportchef Kent Norberg. 

Även backen David Petra-
sek och anfallaren Mika Han-
nula lämnar Malmö, de spe-

lar i HV 71 nästa säsong.
– David är en frän, stark

och tufft spelande back som
har ett bra skott, säger HV:s
sportchef Fredrik Stillman. 

– Mika har spelat i lands-
laget tidigare och vi hoppas
att han kommer utvecklas i
HV 71 för att ta tillbaka
landslagsplatsen. TT

”Med en bra trä-
nare kan vi attrahera bra
spelare.” PERCY NILSSON

… men spelarflykten fortsätter

”Osten” tränar Redhawks

Enskede
knockade
Helsingborg
HELSINGBORG ÄR obesegrat
i allsvenskan i år, men i
Svenska cupen åkte laget ut
direkt. Division 2-laget En-
skede från södra Stockholm
slog ut skåningarna med en
oväntad 2–0-seger.

I förlängningens andra
kvart gjorde
Klas Hen-
riksson och
Tobias Gid-
lund 1–0
och 2–0 mot
de allsvens-
ka seriele-
darna Hel-
singborg

och skrällen var ett faktum.
– Vi visste helt klart att vi

kunde vinna, säger Enske-
des tränare Per Apelgren.
◗Grattis till skalpen.
◗ ◗– Man tackar. Alla killar
gör ju en jätteprestation
och alltid är det några som

höjer sig. Det måste till om
man ska vinna i en sådan
här match.

Den tredje omgången av
Svenska cupen lottas i dag.

MARTIN ERIKSSON

FOTBOLL

SVENSKA CUPEN HERRAR 
Bunkeflo–Västerås SK  . . . . . . . . .– (–)
Carlstad–AIK  . . . . . . . . . . . . . . . .– (–)
Enskede–Helsingborg . . . . . . . . .– e förl
Malmö ABI–Gif Sundsvall  . . . . .– e förl
Valsta/Syrianska–Falkenberg  .– e förl, 

Lärje/Angered–Kalmar FF  . . . . . .– e str
Rynninge–Djurgården  . . . . . . . . .– (–)
Limhamn–Häcken  . . . . . . . . . . . . .– e str 
Svenljunga–Gefle . . . . . . . . . . . . .– (–)
Värnamo–Hammarby  . . . . . . . . .– (–)
Degerfors–Örgryte  . . . . . . . . . . . .– (–)
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ENSKEDESPELARNA JUBLADE och helsingborgarna deppade efter Enskede IK:s –-mål i cup-
matchen mot Helsingborgs IF på Enskede IP i går.

”Vi
visste helt
klart att
vi kunde
vinna.” PER 

APELGREN,
ENSKEDE
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◗ ◗– Long Island ice-
tea, därför att den
innehåller mycket
sprit för lite pengar.

CLAUDIO PIRON, ,

SÄLJARE, GÖTEBORG

◗ ◗– Raspberry
vodka toppad med
champagne. Det är
gott med frukt och
gott när det bubblar.
ANETTE LINDSTRÖM, ,

PRODUKTCHEF,

STOCKHOLM

◗ ◗– Virgin Mary, det
är som bloody mary
fast utan alkohol.

STEFAN SVENDSEN, ,

STUDENT, ARLÖV

➔ Vilken
är din
favoritdrink?
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Hemingway, ”Sex and
the city”-Carrie och typ
alla coola människor vet
vad som gäller. Det ska
vara cocktails. 

En cocktail är inte en Red-
bull-och-vodka. Det är en
dryck gjord av brandy, whis-
key, vodka eller gin, väl
kyld, smaksatt och sötad.
Allt enligt www.drinkfocus.
com

Eller som bartendern Nik-
las Ståhlström på
Brasserie Go-
dot i Stock-
holm ut-
trycker det: 

– Cocktail
är en blan-
dad drink
med flera in-
gredienser.
Alltså inte bara
sprit och virke. 

Sprit och virke
är en grogg och
det kan man få på
vilken simpel krog som
helst i landet. Men inte alla

barer kan
erbjuda rik-
tigt bra
cocktails.
Än. 

– De se-
naste fem,
sex åren har
intresset för
cocktails
vuxit
enormt. Bar-
tender har
blivit ett rik-
tigt yrke,
inte bara
någon som
häller upp
bira åt folk,
säger Niklas
Ståhlström. 

I takt med
att svensken

reser mer och smakar på
annat än gin och tonic har
intresset ökat för alkohol-
haltiga drycker. 

– Konjak till kaffet har
alltid varit regel och för ett
par år sen visste ingen vad
grappa var. Svensken blir
också mer och mer intresse-

rad av viner. Det
är skitkul,
säger Nik-
las. 

En cock-
tail är myck-
et mer än
en cosmo
eller en dra-
ja i ett klas-

siskt cocktailglas. 
– Många ser

kanske cocktails
som en ”tjejgrej”
och en del killar

som kommer hit ber speci-
fikt om en ”grabbig” drink.
De tror nog att de ser fjolli-
ga ut med en röd jordgubbs-
drink. Jag gör en cocktail på
whisky åt dem – fast egent-
ligen vill de säkert hellre ha
en med hallon, ha ha. 

Och trots att man kanske
kan tro det, behöver man
inte klä ut sig i cock-
tailklänning och smoking
bara för att kunna beställa
in en klassisk manhattan,
old-fashioned, sidecar eller
mint julep. 

– Cocktails är kanske inte
en krökarprodukt och de
flesta som kommer hit blir
ju inte tokpackade. De nju-
ter mer av vad de dricker. 

KLASSISKA ”Största cock-
tailboken” utkom första
gången redan 1982. Förfat-
taren Arne Häggqvists epos

om cocktai-
len får i det
närmaste
betraktas
som en
drinkbibel.
Han reste
runt i värl-
den och
samlade rec-
pet, lukter
och smaker
för att finna
cocktail-
drickan-
dets alla

hemligheter. Arne lever
inte längre men i boken
som nyligen kom ut i en
sjätte upplaga, har hans
son Cyril Hellman skrivit
ett nytt förord. 

– Det är jättekul att cock-
tailen är inne och mycket
beror ju på att svenska bar-
tendrar är så duktiga. Jens

Lundqvist, som har varit
med och skrivit 500 nya re-
cept till boken, har länge
serverat fantastiska drinkar
på Saline i Stockholm, säger
Cyril Hellman. 
◗Du var med och reste
runt i världen med din
pappa. Bästa drinkminnet? 
◗ ◗– Jag var ju typ mellan
nio och tretton år och satt
med i olika barer och sörp-
lade läsk. Men det var väl-
digt häftigt att sitta på
Grand Hotel Oloffson i Port-
au-Prince där Graham Gree-
ne suttit och där Mick Jag-

ger spelat
piano.
◗Vilken var
Arne Hägg-
qvists favorit-
cocktail? 
◗ ◗– Han drack
mycket whiskey-
drinkar, gin och
tonic och Mojito

gillade han. Vodka gillade
han inte alls. Den var ju
inte lika fin förr i tiden. 

HANNAH SJÖSTRÖM
hannah.sjostrom
@metro.se

LOTTA IMBERG
lotta.imberg

@metro.se

TEXTER FOTO

Cocktailen är hetast på

WHITE CHAPEL är ny på Go-
dot. Vit chokladsås, kakao-
likör, äpple och äppelvodka. 

FRUKTIGA DRINKAR är pop-
pis på sommaren. – En söt
drink passar efter maten.
Före maten passar cham-
pagne och dry martini. 

COCKTAILS ÄR HETA I VÅR. Den första kända cocktailen är
martinin som tros ha sitt ursprung i San Fransisco, USA, redan
. Margaritan kom  och under resten av -talet
växte mängden cocktailrecept avsevärt.

NIKLAS STÅHLSTRÖM har ”muddlat” mynta och apelsin i ett glas, blandat i vaniljsocker,
häller i Makers Mark och toppar med en butterscotchlikör. – Den heter captain Marryat, efter
sjökaptenen som tog med sig mynta till den nya världen.

”Jag
gör en
cocktail på
whisky åt
dem – fast
egentligen
vill de sä-
kert hellre
ha en med
hallon,
haha.” 

NIKLAS
STÅHLSTRÖM

OM KILLAR
SOM KOM-

MER OCH
BER OM EN
”GRABBIG”

DRINK

EN ”MUDDLAD”
cocktail med
mynta och vanilj-
socker tar form.

”Det blir alltid
bättre om man har färs-
ka råvaror, och mycket
is. Ingen vill ha en drink
med ett par stora isbitar
simmande omkring.”

NIKLAS STÅHLSTRÖM

”Det är jättekul att  

”Han
drack
mycket
whiskey-
drinkar, gin
och tonic
och Mojito
gillade
han.” CYRIL 
HELLMAN OM
SIN FAR ARNE

HÄGGQVIST

”Staten är bara ute efter att
tjäna pengar och   kronor är
mycket, nästan ett par nya Gucciskor.”

DOKUSÅPASTJÄRNAN ZÜBEYDE SIMSEK
TILL EXPRESSEN EFTER ATT HA ÅKT DIT FÖR

FORTKÖRNING TVÅ GÅNGER UNDER EN RESA
MELLAN STOCKHOLM OCH MALMÖ

KRISTIN SPELAR DUSTY Kristin Cheno-
weth har blivit utvald för att porträttera
sångerskan Dusty Springfield på film.

Filmen ska fokusera på Springfields
tidiga karriär på 60-talet och kulminera
kring inspelningen av det klassiska albu-
met ”Dusty in Memphis”, skriver Holly-
wood Reporter. TT SPEKTRA

WEEKEND
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PÅ SVENSKA hotellbarer
har man kunnat dricka
cocktails sedan slutet av 50-
talet. Old fashioned, rob
roy och sidecar var vanliga. 

– Men det fanns ju inga
grejer här. Varken bra sprit

eller joser
och frukter,
berättar
Thomas Lid-
berg på Sve-
riges Barten-
ders Gille.

På dans-
restaurang-
erna drack
man grog-
gar som
gröna his-
sen, geting

och gin & tonic ända fram
till 80-talet. 

– Vanliga svensson drack
bara grogg, de visste inte
var cocktails var. Cognac
och Pommac var gubbarnas
favoritgrogg på 50-talet. 

På 80-talet kom shotsen
och inte förrän i slutet av
90-talet fattade unga svens-
kar att cocktails var drick-
bart. 

– Dry martini
såg man aldrig nå-
gon dricka. Det var
ju bara gamla gub-
bar som gjorde det,
ha ha. 

De senast tio åren
har vi dock fattat
galoppen. 

– För några år sedan var
ju mojito väldigt populärt
och den senste tiden har
cosmopolitan och apple
martini blivit en hit. 
◗Vad kommer sen? 
◗ ◗– Jag tro många barten-
ders vågar ta ut svängarna
mer. Färska kryddor, asia-
tiskt med chili på kanten
har jag till exempel sett,
säger Thomas Lidberg. 

krogen i vår

Bra cocktail-ställen
• Malmö: 

Escape
Victors
Tahonga
Café Rasoir 

• Göteborg: 
Bliss
Hotell Eggers
Klara
Heaven 

• Stockholm: 
Gondolen
Vampire Lounge
Söders Hjärta
Saline

Asiatiskt och
färska kryddor
blir nästa grej

”Vanliga
svensson
drack bara
grogg, de
visste inte
vad cock-
tails var.”

THOMAS 
LIDBERG

◗Vilken är din favoritcock-
tail? 
◗ ◗– Dry martini. Egentli-
gen vill jag inte ha den som
favorit för den är så macho-
aktig bland journalister. Jag
gillar margaritas och cosmo,
om den inte är för söt. På
Saline gör de en god som
heter 67 och på Söders Hjär-
ta gör de en god mandrino. 
◗Du har bott i New York

men föredrar svenska
cocktailbarer? 
◗ ◗– Cocktailkulturen är ju
den bästa kultur som finns
i USA men tyvärr är de lite
nonchalanta med råvaror-
na. Dessutom slarvar de
och kör inte enligt klassis-
ka recept. Men det är ju
från USA och även London
som de bästa drinkarna
kommer. 

cocktailen är inne”

CYRIL HELLMAN, son till Arne Häggqvist som skrev ”Största
cocktailboken”. I den senaste upplagan finns över   recept.

BREAKFAST IN
BARCELONA – Veterano,

licor , ananas, sockerlag,
citronjos och Taittinger.
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SARAH JESSICA PARKER SKAKAR GALLER ”Sex and the city”-
stjärnan Sarah Jessica Parker får ägna sig mindre åt shopping när
hon dyker upp i den kommande komedin ”Slammer”. I den ska hon

spela en PR-kvinna som blir oskyldigt dömd till fängelse för stöld, 
skriver Hollywood Reporter. Men hon utnyttjar sitt yrkeskunnande 

i fängelset Sing Sing och ser sin chans att slippa ut genom att
ge fängelset en bättre image, bland annat genom att sätta
upp en musikal med medfångarna. METRO

VODAFONE 
KONTANT-

KORT

35
MIN

TELIA 
REFILL

COMVIQ
KONTANT

KNOCK-OUT

70
MIN

Om du har ett kontantkort från Telia eller Vodafone, 
byter du enkelt till Comviq genom att SMS:a ordet 
”kontant” till 71111. Då kontaktar vi dig, fi xar över-
fl yttningen och skickar ett startpaket. (Givetvis får du 
behålla ditt nummer om du vill.) Sedan är det bara att välja 
värdebeviset Comviq Kontant Knock-Out nästa gång du ska tanka, så får 
du dubbelt så mycket snack för pengarna. 

Jo, det är sant. Vi har räknat som självaste Post & Telestyrelsen räknar. 
Du ringer för 100 kr, samtalen varar i en och en halv minut och hälften av 
dem sker dagtid. Öppningsavgifterna är givetvis inräknade.

Så om du vill ha ett värdebevis som räcker längre, är du varmt välkom-
men till någon av våra återförsäljare!

Jämförelsen ovan baserar sig på samtalspriser publicerade på resp operatörs hemsida 4 /4 2005. Ringmönstret är 35 % 
till fasta nätet och 65 % till mobila nätet. Andel inom eget respektive andras nät baserar sig på operatörernas svenska 
marknadsandel enligt PTS rapport Svensk Telemarknad 2003. Samtalstaxan är 99 öre /minut, dygnet runt till alla nät i 
Sverige och öppningsavgiften 69 öre /samtal. SMS kostar 99 öre / st. Värdebeviset Comviq Kontant Knock-Out kostar 125 kr
och gäller i 30 dagar från påtankning. Tankar du inte på med ett nytt Knock-Out värdebevis inom 30 dagar blir ditt kontant-

kort ett vanligt Comviq Kontant. Den ringpott du har kvar behåller du. För fullständig info se www.comviq.se
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■ PALLE TENFALK har tio års erfarenhet
av att driva klubb i Malmö. Många känner
honom från tre år som bokare på Inkonst,
men nu brinner han mest för nya klubbsats-
ningen Las Vegas i ett -talshus på Land-
bygatan. Lovar att försöka klamra sig fast vid
nöjeslivet trots att han just blivit pappa.

■ CLARA NORELL tvingades hem till Mal-
mö från Hawaii  sedan en fena från en
surfbräda skurit ett djupt jack i hennes ben.
En sju år lång studie- och resturné i världen
tog slut. Ammar och pussar nyfödde sonen
just nu, men hinner också agera manager åt
Zoro och Rotbandet. Zoro är hennes man,
från Kapstaden.

■ ANNA FRANOV pluggar Language
Migration Globalisation, ett pluggande som
kanske kan leda till en plats i den politiska
världen, eller möjligen till ett integrations-
baserat jobb på något stort företag. Vid
sidan av det tränar hon gärna taekwondo.
Bältet är gult, men snart ska det uppgrade-
ras med ett grönt streck. 

En lång krogkö kan få vilket partyhumör som
helst att dala. Vad gör man under den där
halvtimmen i kö för att undvika det?

Radioserien som blev en kultbok, ”Liftarens
guide till galaxen”, har blivit film. Vilken
läsupplevelse vill du se på bio?

Hultsfredsfestivalen och Roskildefestivalen
ser ut att få med många tunga namn i år.
Vilket av dem får ditt hjärta att bulta hårdast?

Vad ska en bra dagen efter-brunch bestå av,
och var i Skåne äter man den bäst?

Ingen We & You-festival och ingen Kalas-
turné i Malmö i sommar. Är du ledsen?

METRO FRÅGAR: CLARA SVARAR:

– Bekantar sig med de andra i kön så har man fler
kompisar när man kommer in = roligare kväll! Tänk
positivt!

– Det är den här jag längtat efter. Görs den bra kom-
mer jag äntligen att asgarva när jag ser film. 

– Inte så upphängd på tunga namn, snarare kvinn-
liga, så jag ser fram emot att få höra och se vackra
och duktiga DJ Loka på Hultsfredsfestivalen.

– God mat, underbar personal, skön musik = Restau-
rang Metro, Möllevångstorget!

– Ja, fruktansvärt ledsen! Mera musik åt Malmö!

ANNA SVARAR:

– Man får nog mest se till att vara tillräckligt peppad
när man kommer dit så att det håller i sig.

– Jag har hört att Mos Def ska vara med i ”Liftaren”,
så jag ser fram emot den ganska mycket faktiskt.
Annars hade kanske ”Den gudomliga komedin” varit
intressant.

– Hm … Av de stora får det nog bli Snoop, annars
finns det inte så många intressanta än. Men det är
inte de största som brukar vara roligast.

– Stekt potatis, champinjoner, ägg och något med
smält ost, en toast kanske. Ketchup och majo är vik-
tigt. Annars funkar ju pizza. För min del blir det hem-
ma, student som man är …

– Nej, det var nog ändå ett tag sedan jag gick på
någon sådan. Man får gå på vanliga konserter i stäl-
let. Till exempel på De La Soul den  maj.

PALLE SVARAR:

– Jag skulle skänka min tre dagar gamla dotter
ännu en kärleksfull tanke och därefter lämna kön
omedelbart!

– Karl Marx ”Das Kapital” … i Hollywood!

– Snoop, Roots Manuva och Sonic Youth på Roskilde
samt The Mars Volta, Hidden Cameras och MIA på
Hultsfred.

– Greekway på Regementsgatan. Källaren. Låga
bord. Nyvaken. Bakad. Billigt, dessutom.

– Nej. Indie och rockpubliken har ändå obegränsat
utbud av olika event året runt. Håll i stället utkik
efter kommande gig med Falafel n  Soundsystem
någonstans på Malmös gator under sommaren!

Malmöbo. Du behöver inte känna dig vilsen längre. Nöjespanelen är här för att hjälpa
dig att reda ut alla frågetecken om sådant som gör livet glatt. 

NÖJESPANELEN SAMMANTRÄDER
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Ta med Metro hem

FÖRE DETTA modellen Bea-
trice Svensson slår som ”Lil-
la björn” i Japan. Hennes
mangafigur och alter ego
Kumako är på väg att bli
bok.

Egentligen är allt mam-
ma Berits fel, eller grannens
son. Berit visade japanska
tecknade animefilmer för
Betrice när hon låg hemma
med vattkoppor som fyra-
åring. Grannens son
jobbade i Tokyo och
kom hem
med alla
berättelser.
En kimono var
det första klä-
desplagget hon
önskade sig.

Nu sitter
hon där i
Tokyomyllret
sedan två och

ett halvt 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.

– Jag har fått så otroligt
bra respons här, säkert
mycket för att jag inte är
japan och ändå håller på

med den här sortens
teckningar.

I en
Manga-

bransch som
fyller varu-

hus slår hon
sig in med figu-
ren Kumako.
Hennes alter
ego har egen
hemsida,
hon dyker
upp i hen-
nes fotocol-

lage och blir
snart album 

i dagboksform.
– Manuset är

klart. Jag har hur

mycket som helst, eftersom
jag är en sådan olycksfågel
som klantar sig ganska
mycket, säger tjejen vars två
datorer plus kamera i mobi-
len brakade ihop inom lop-
pet av några dagar i förra
veckan.

På dagarna ansvarar hon
för 16 webbsajter på bolaget
Trifusion, på kvällarna
hänger hon sig åt den egna
datorkonsten.

Bea Svensson tror sig ha
hittat landet där hon vill

stanna. Bara kollektivtrafi-
ken får henne att längta
hem.

– Morgonruschen och
kvällsruschen på tågen är
det värsta. Man blir in-
smockad i en stor folkhop
där alla svettas. De har till
och med en person som står
och puttar in en. Då är man
glad över att vara 1,76.

Beatrice ”Lilla björn” Svensson
• Ålder:  år.

• Bakgrund: Modell hos Mikas och
Stockholmsgruppen –.
Japanskstudier, självlärd inom grafisk
design. Hennes tecknade japanska figurer
har tidigare setts på H & M:s kläder och på
utställningen ”Tokyo style in Stockholm” 
i fjol.

• På fritiden: Fäktning, filmer och karaoke.

• Smeknamnet: ”Bea” förväxlades hela
tiden med engelskans ”bear” av
japanerna. Björn på japanska heter
”kuma”. ”Kuma-ko” betyder ”lilla björn”.

• Aktuell: Beatrice Svenssons Kumakofigurer och bilder från Tokyo
ställs ut på Panora i Malmö till helgen, under klubben Oo-e på
lördag, men även klockan – på söndag.

JONAS NYRÉN
jonas.nyren@metro.se

Svensk mangasuccé i Japan

SAILORMOON
är en av Bea-
trice Svenssons
figurer. I alla av
dem finns delar av
henne själv.
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➔ Drama
”Attentatet mot Richard Nixon”
Sean Penn som en jagsvag försäl-
jare vars amerikanska dröm sakta
går i kras. Den här verklighets-
baserade -talsskildringen har
en becksvart tragikomik och Penn
är briljant som både sorglig och
skrämmande outsider. Ändå blir
filmen aldrig riktigt så angelägen
som den vill vara. Betyg:  

➔ Dramakomedi
”En smak av livet” Av farfar lärde
han sig att man ibland måste ta
fel krydda i maten för att få något
sagt. Nu ska de äntligen återses –
den grekiske astrofysikern och
hans farfar som hade kryddbod i
Istanbul och blev kvar när barnen
och barnbarnen deporterades till
Grekland. En film om kärlek, sak-
nad och matlagning. Ömsint,
charmig men spretig, och vissa
schabloner stör. Betyg: 

➔ Action
”Gisslan”
Bruce Willis är en före detta giss-
lanförhandlare som efter ett trau-
ma blivit småstadssnut. Ett infall
från några värstingar gör att han
hamnar ur askan i elden. Upptak-
ten har ett krypande obehag som
inger hopp. Tyvärr får vi i stället
en allt stolligare och rörigare
historia som i det komiskt svulsti-
ga slutet luktar vidbränd kalkon.
Är det månne därför Bruce grinar
illa? Betyg: 

➔ Familj
”Lemony Snickets berättelse om
syskonen Baudelaires olycksali-
ga liv” Föräldralös syskontrio
jagas av släkting. Dickenskt elän-
de och kul Jim Carrey. 

➔ Drama
”Bröder” Starkt danskt moraldra-
ma om överlevnad och kärlek. 

”Kärlek tur & retur” Baklänges-
berättat om ett franskt äktenskap.
Svärtad och besvärande. 

”Million dollar baby” Moget och
gripande om en tjejboxare och
hennes kärve tränare. 

”Sandor slash Ida” Två omaka -
åringar möts på internet. Trovär-
digt och medryckande. 

”Undergången — Hitler och
Tredje rikets fall” Naziregimens
final i Berlinbunkern. Bruno Ganz
är lysande. 

”Vera Drake” Arbetarhustru hjäl-
per olyckliga gravida i -talets
England. En skådistriumf.

➔ Komedi
”In good company” Femtioplus-
sare livskrisar. Konservativ  men
smart och charmig.
”Life aquatic” Skruvat marin-
äventyr om Jacques-Yves Cou-
steau-kopia på dekis. Snyggt och

personligt kul. 

➔ Drama
”Closer” Välspelat om sex, svek
och kärlek. Bränner bitvis.
”Finding Neverland” Johnny

Depp som Peter Pan-skaparen J M
Barrie. Vacker men nästan kletig. 

”Hawaii, Oslo” ”Magnolia”-vari-
ant i sommarhett Oslo. Snitsig
men konstruerad. 
”Ray” Om soulikonen Ray Charles
liv, även solkigheterna. Jamie
Foxx är makalös. 
”Stanna här” Läkare minns kär-
leksaffär. Pompös italienare om

svek, skuld och klass. 

➔ Dramakomedi
”Första kärleken” Känsligt om en
tolvårig norska som föredrar
vetenskap framför kärleken. 
➔ Thriller
”Tolken” FN-tolk får nys om en

mordplan. Hitchcocksneglande
thriller som är stilig och småspän-
nande. 
➔ Dramathriller 
”Old boy – hämnden” Långvarig
fånge söker förklaring och
hämnd. Brutal. 
(Premiär i Lund.)
➔ Dokumentär
”My name is Albert Ayler”.
Intressant om en egensinnig jazz-

saxofonist. 
”Människor är som dansande
stjärnor” Om förtrycket av
palestinierna. Filmen tar avstamp
i Maj Wechselmanns familjehisto-
ria. 
➔ Familj
”Puhs film om Heffaklumpen”

Snällmys med dratta-på-ändan-
humor. 

”Robotar” Robotyngling vill bli
uppfinnare. Visuell fullträff, men
sliten story. 

➔ Komedi
”Hitch — din guide till en lyckad
date” Om ”dejtdoktor” i New

York. Det är bara skådisarnas
charm som halvräddar denna
uppkokta soppa. 

”Kärlek och fördom” Bollywood-
variant av ”Stolthet och fördom”
där Jane Austens smarta humor
dribblas bort. 

”Shall we dance” Advokat går
danskurs bakom ryggen på frun.
Rutinromantik.

➔ Drama 
”Kocken” Kjell Bergqvist är bra i
svajig film om sadistisk far-
tygskock. 

”Så som i himmelen” Stjärndiri-
gent återvänder till barndomsbyn.
Tegelsten på känslopedalen.

➔ Thriller
”White noise” Michael Keaton får
kontakt med döda frun, men
spänningen infinner sig aldrig. 

➔ Skräck
”The ring two” Samara i brunnen
terroriserar åter Rachel med son.
Trist.

➔ Komedi
”Be cool” Duktiga skådisar för-
nedrar sig så att det gör ont att tit-
ta. Hemskt ocoolt. 
➔ Thrillerkomedi
”Miss secret agent ” Sandra Bul-
lock blir PR-agent. Misshushåll-
ning med begåvad komedienn. 

”After the sunset”  Pierce Bros-
nan och Salma Hayek är mäster-
tjuvar i lyxexil. Larvigt och unket. 

➔ Rysare
”Boogeyman” Ung man i clinch
med barndomshemmets fasor.
Uppstekta skräckklichéer. 

➔ Familj
”Maskens återkomst” Magisk
mask skakar om barnfamilj. Usel
uppföljare.

BRUCE WILLIS, som spelar
snut i ”Gisslan”, fastnade för
filmens franske regissör Flo-
rent Emilio Siri, när han såg

dennes thriller ”Nides de
guêpes” (ej visad i Sverige). 

– Min agent ringde och sa
att Bruce Willis hade ringt.

Jag var tvungen att fråga om
han verkligen var säker på att
det var Bruce som hade ringt,
säger Florent Emilio Siri. 

Samarbetet blev i slut-
ändan inte särskilt lyckat,
anser Metros filmrecensent.

METRO

BRUCE WILLIS SPELAR SMÅSTADSSNUT i ”Gisslan” – en tämligen vidbränd kalkonrulle, enligt Metros C-G Karlsson.

Ur askan i elden i vidbränd kalkon

C-G KARLSSON
Filmskribent

”GISSLAN” – ACTION MED BRUCE WILLISPREMIÄR
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Premiärer

Jämfört med George W
Bush var Richard Nixon
en liberal demokrat. Det
säger svenskättade
regissören Niels Mueller
(lilla bilden), som gjort
film om en av historiens
minst kända attentats-
män.

Hans plan kraschade inte,
så hans plan kraschade.
Sam Byck ville förändra
världen men kom inte ens
in i historieböckerna. 

Bycks idé var att – 27 år
före 11 september-attacker-
na – kapa ett plan, flyga det
rakt in i Vita huset och där-

igenom krossa det politiska
system och den politiker
som han såg som ansvariga
för hans egna misslyckan-

den.
Till skill-

nad från 11
september-
kaparna
misslyckades

Byck. Och det samhälle som
han tänkt omvandla svara-
de med att mer eller
mindre totalt ignorera ho-
nom, upptaget som det var
av den pågående Water-
gateskandalen som skulle
bli Nixons fall.

Bycks historia ligger till
grund för filmen ”Attenta-
tet mot Richard Nixon”,
som har svensk premiär på

fredag om en vecka. 
Regissören Niels Mueller

(lilla bilden till vänster) bör-
jade läsa böcker om ameri-
kanska
attentats-
män – och i
en av böcker-
na fanns ett
kort kapitel
om Sam Byck, en frånskild,
bitter man som planerade
att döda president Richard
Nixon (lilla bilden ovan),
och som talade in monolo-
ger på en bandspelare.

– Jag är intresserad av
historia men hade aldrig
ens hört talas om Byck. Nu
kändes det som om det var
meningen att jag skulle
göra en film om honom,

säger Niels Mueller på tele-
fon.

– Efter 30 minuter av mitt
första möte med Sean Penn
sa han ja. Och alla i bran-
schen vet att han står vid
sitt ord, att Sean Penns
handslag är mer värt än de
flesta Hollywoodkontrakt.

ERIK HELMERSON/

TT SPEKTRA

Den bortglömde attentatsmannen
SPELAS AV SEAN PENN

Sam Byck, en frånskild,
bitter man, ville göra
det som hände den 
september  – men
misslyckades  år före
attackerna i USA.

ROLLEN SOM SAM BYCK (i filmen heter han Bicke) spelas av
Sean Penn. Enligt regissören Niels Mueller hade filmen aldrig
blivit gjord utan honom.
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Jag ska bli tät

I Sverige finns över 150.000 fattiga barn.
Köp en Majblomma!

Majblommans Riksförbund, Norra Allégatan 5, 413 01 Göteborg, tel 031 - 60 68 90.
Insamlingen kontrolleras av SFI genom postgirokonto 90 1907-6. www.majblomman.se

HÖRSELN
kan repareras med stamceller

REUMATISM
framgångsrik ny forskning

SVÅR AKNE
behandlas med antibiotika

NYTT NUMMER UTE NU!

Finns i Presstopp-butikerna
och i välsorterade Pressbyråer.

DET SENASTE INOM 
MEDICINSK FORSKNING

FRÅN KAROLINSKA INSTITUTET

2
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3
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Vad har DU på dig?

METROMANNEKÄNG

DE STORA jazzstjärnorna lyser
med sin frånvaro på årets Stock-
holm Jazz Festival den 19–23
juli. 

I stället är det hiphopens och
popens artister, med Lauryn Hill,
Angélique Kidjo och Robyn som
ska dra publik till Skeppshol-
men. 

– Man måste ta in stora artister
från andra, närliggande genrer
för att locka publik. Jazzens
legendarer är borta, säger konst-
närlige ledaren John Nugent.

Veckans huvudnummer är
Lauryn Hill, som går upp på scen
tisdagen den 19 juli. PM

Pop ger jazzfestivalen liv

JONNY LANG ska locka en bredare
publik till jazzfestivalen.
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Upptill: 
Tröjan är från H & M och sjalen vet jag
inte riktigt var den kommer ifrån.

Nedtill: 
Kjolen är från Indiska och skorna
från Vagabond, inköpta i Ystad.

Accessoarer:
Väskan är från Indiska och van-
tarna från H & M.

Vilken del av stan passar din stil bäst?
Där jag bor – Möllan!

2
3

Namn> Matilda
Gundel Ålder> 24

Yrke> Sjuksköterska
Bor> Malmö

4
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PROMINENT FIRAR RELEASE Prominent
(bilden) har bantats ned till den kreativa kär-
nan och är alltså numera en duo. Den 2 maj
släpper de sin nya skiva ”42 grams”, och sing-
eln ”Lets talk it over” är redan släppt och firas

med releasefest på torsdag.
Sommarklubben, Restaurang Westers, Landby-
gatan , Malmö, torsdag kl –.  år,  kr.

CROSSOVER FÖR TUNNA PLÅNBÖCKER La Vida
Locash är klubben som gärna vill att man ska ha kul
fastän den gamla lönen nästan är slut och den nya
inte kommit än. I kväll blir det blandad musik: Soul
Supreme spelar hiphop, Johan Duncanson spelar
dansvänlig pop och Televerket (Martin Jarl) spelar
poptechno live. La Vida Locash, KB, Bergsgatan , Malmö,
kl –.  år,  kr.

Fredag

Daniel Lemma, Victoriatea-
tern, Södra Förstadsg ,
Malmö kl .. Tillsammans
med Stefan Wingefors ger
Daniel Lemma två avskalade
unpluggedkonserter.  kr.

Reggaewarriors: Hjalmar &
Rootreggaeband, Jeriko,
Spångatan , Malmö, kl
–. Isländska Hjalmar
kommer till Malmö med två
isländska Grammisar i baga-
get.  kr.

Kent, Vega, Enghavevej ,
København, kl . Skandina-
viens största rockband sålde
slut på biljetterna i Köpen-
hamn på en kvart. Så åk
över på egen risk om du inte
har en egen.  dkr.

Kontra-Musik, Inkonst, Park-
gatan , Malmö, kl –.
Har du läst ”Tärningsspela-
ren”? Då vet du att nästan
vad som helst kan hända. På

kvällens Kontra-Musik
bestämmer tärningen det
mesta: Vilka av  DJ:er som
får spela, hur många låtar
de får spela, priset i baren,
till och med vem av de
DJ:erna som får ta med sig
hela gaget hem.  år, –
kr – tärningen bestämmer
ditt pris. (OBS! Medlemskort
krävs – www.inkonst.com). 

Lördag

Daniel Lemma, Victoriatea-
tern, Malmö kl .. Se 
fredag.  kr.

Kent, Vega, Enghavevej ,
København, kl . Även
extrakonserten sålde slut,
Sorry!  dkr.

Visceral Bleeding, Feared
Creation och Arsonist, Meje-
riet, Stora södergatan ,
Lund, kl . Helkväll på Meje-
riet för alla som gillar
metall. Fri ålder,  kr.

Söndag

Inkonst, Inkonst, Parkgatan
, Malmö, kl –. Pets or
food och Viktor Sjöberg spe-
lar live på bästa gör-det-
själv-marknaden. Fri ålder,
fri entré.

Tisdag

M och Kool and the Gang,
KB-hallen, Peter Bangs Vej

, Frederiksberg/Köpen-
hamn, kl . Boogie Night i
Köpenhamn med två av -
talsdiscoerans mesta och

största  hitmaskiner.  dkr.

Folkhemmet, Inkonst, Park-
gatan , Malmö, kl –.

Förutom att Moody Mae
spelar live blir det modevis-
ning med Malmödesigners
kreationer. Fri ålder,  kr.

Onsdag

Ceasars, KB, Bergsgatan ,
Malmö, kl –. ”Palace” är
borta ur namnet, men hit-
tarna är kvar. Som förband
spelar Peter Bjorn and John .
Fri ålder,  kr.

Funk of Fury, Stortorget,
Lund, kl –. Måns Mern-
gren och Svante Lodén gäs-
tar skivbolaget Funk of Furys
nya klubb för att visa hur
den riktiga funken låter. 
år,  kr.

Son, Ambulance Boy Ome-
ga, Mejeriet, Stora Söderga-
tan , Lund, kl . Joe
Knapps (från Bright Eyes)
nya band och som liknats
vid Elvis Costello. Som för-
band spelar Boy Omega från
Norrland. Fri ålder,  kr.

Torsdag

Johnossi och Villa Nova 
Junction, Mejeriet, Stora
södergatan , Lund, kl .
Johnossi släppte sin debut-
skiva tidigare i år och har
även öppnat upp för Sound-
track of Our Lives på deras
turné. Malmöbandet Villa
Nova Junction öppnar. Fri
ålder,  kr.

Dubbelt upp för Timbuktu
Aktuell med nya ski-
van och hitsingeln
”Alla vill till himme-
len men ingen vill
dö” gör Timbuktu
två spelningar på KB
tillsammans med
Damn i kväll.

Det är dumt att sluta
med ett vinnande kon-
cept, så Timbuktu fort-
sätter att jobba tillsam-
mans med Damnkol-
lektivet när han kör
live. Förra veckan hade
de premiärspelningen i
Göteborg och Timbuk-
tu är nöjd.

– Det har gått över
förväntan. Och då för-
väntade jag mig ändå
jävligt mycket, berättar
han och fortsätter:

– Vi är hetare än
någonsin och bättre än
vi varit någon gång
innan. Och det beror
väl på att vi har lärt
känna varandra bättre
och mognat ihop.

Han är säker på att
kvällens spelning kom-
mer bli ett ”ett bra till-

fälle att lyssna på fet
musik att dansa till”.

Parallellt med turné-
randet med Damn gör
Timbuktu även spel-
ningar med sina stän-
diga sidekicks Chords
och DJ Amato som Tim-
buktu Trio, där de gör
mer renodlade hiphop-

spelningar utan livein-
strument och istället
kör med bara skivspela-
re och varsin mikrofon.

– Det går inte att
säga vilket som är bäst.
Det är lika roligt att
köra båda fast på olika
sätt. Ibland vill man ha
det där hiphopsoundet
som inte riktigt går att
få till med liveinstru-
ment. 

Jag har funderat på
att kanske kombinera
dem under samma
spelning, men vi är
inte där riktigt än ...

JOHAN KIMRIN

Timbuktu med Chords, DJ
Amato och Damn, KB, Bergs-
gatan , Malmö, kl
.–. Fri ålder,  kr.
Timbuktu med Chords, DJ
Amato och Damn!, KB,
Bergsgatan , Malmö, kl
–.  år,  kr.

TIMBUKTU har all anledning att le, ny skiva, ny
hitsingel och dessutom en lyckad turné än så länge.

KENT.
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METROUTGÅNG

➔ Tips mejlas till nojemalmo@metro.se. Mailet ska innehålla klubbnamn, datum,
ställe, adress, öppettider, åldersgräns, entrépris, musikstil och DJ:er. Informationen
måste vara redaktionen tillhanda senast kl , onsdagen före publicering.

Klubbredaktör: JOHAN KIMRIN
johan.kimrin@metro.se

WEEKEND
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IAH spelar på Got Skills.
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Vänner återförenas
inför bröllopsfirande
I fjor upplöstes officiellt
Björns Vänner men just
nu är gruppen på tillfäl-
lig återföreningsturné
och dessutom aktuell
med en ny skiva.

De hade precis börjat göra
sig ett namn, deras låtar
spelades på radio och de
spelade runtom i landet
när ett pressmeddelande i
fjor hastigt och lustigt gjor-
de klart att bandet skulle
ha sina sista spelningar. 

– Det var inget officiellt
bråk eller så utan det 
var helt enkelt så att jag
flyttade till London för att 
studera Alexanderteknik, 
berättar sångaren Richard
Schicke.

Men det har hela tiden
funnits ett gäng outgivna
inspelningar och dessutom
har den första ep:n ”Kvar på
film” varit slutsåld sedan
länge. Planer på att släppa

dessa har funnits under en
längre tid och när Richard
ändå skulle hem till Sverige i
samband med ett bröllopsfi-
rande passade man på att slå
två flugor i en smäll; låtarna
ges ut på skivan ”Får ett eget
liv” och dessutom blir det en
miniturné. JOHAN KIMRIN

Björns Vänner, Chokladfabriken,
Bergsgatan , Malmö, kl . Kon-
sert,  år,  kr. 
Dessutom blir det releasefest för
skivan ”Får ett eget liv” på:
Adrian vs Björns Vänner, Restau-
rang Metro, Ängelholmsg. , Möl-
lan/Malmö, tisdag kl –.  år,
fri entré. 

BJÖRNS VÄNNER är Richard Schicke, Markus Slivka, Pelle
Holmgren, Björn Ericsson, David Fridlund Conny Fridh.
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GOT SKILLS FÖR ANDRA ÅRET I RAD Inkonst upp-
repar fjorårets hedersvärda initiativ Gott Skills. I år
spelar IAH och Paperbag Dealers live, DJ Beneaf, 
More-10 och Karma spelar skivor, Mad Moves brejkar,
det blir open-mic och det kommer att visas upp konst.
Unga, lovande artister som får chansen att visa upp
sig, alltså. Got Skills, Inkonst, Parkgatan , Malmö, lördag 
kl –. Fri ålder,  kr.
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MEST SPELADE V 
• Listan baseras på

mätningar av spelade
låtar i ett urval public
service-, reklam-, när- och
studentradiokanaler. 

 () Blue Lagoon Break
my stride

 () Nanne Grönvall
Håll om mig

 () Robyn Be mine

 () Alcazar Alcastar

 () Martin Stenmarck
Las Vegas KÄLLA:

NIELSEN MUSIC CONTROL
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n Jaqee kan slå igenom

I BÖRJAN AV MAJ släpps
soulsångerskan Jaqees
debutalbum ”Blaqalixious”.
Och trots att Jaqee ännu
inte ens är lanserad utom-
lands kan hon bli en av de
första svenska artister som
slår igenom i Afrika.

– MTV Africa har redan

hört av sig, så vi får se vad
som händer, säger hon.

”Blaqalixous” har delvis
sina musikaliska rötter i
Jaqees eget östafrikanska
ursprung. Själv beskriver
Jaqee sitt album som en
spretig, soulig singer-song-
writer-platta. 

– Plattan är som en musi-
kalisk kameleont. Den är
ganska hård i karaktären,
som punkig soul.

Den Göteborgsbaserade
sångerskan har tidigare
medverkat på bland annat
Petters och Gustos skivor.

JOHANNA WESTLUND

JAQEE BESKRIVER SITT ALBUM som en spretig, soulig
singer-songwriterplatta.
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”Wild kids” inspirerad av
dokusåpor som ”Robinson”
➔ Jag blev något förvånad över
signaturen ”Inspirerads” argu-
ment (20/4) mot den föregående
och betydligt sundare insända-
ren angående tv-programmet
”Wild kids”. Är klockan 20 en
konstig tid för lek? För det första
kan man göra betydligt bättre
och mer sociala saker vid 20-
tiden en kväll även om man inte
skulle få gå ut och leka, för det
andra vill jag upplysa om att pro-
grammet repriseras två gånger
under dagtid.

Nog för att ”Wild kids” är be-
tydligt snällare än ett avsnitt från
”Robinson”, men det måste väl
finnas mer inspirerande idéer till
ett barnprogram än detta, med
sitt dokusåpaupplägg som är allt
annat än utstickande i dag? Pro-

grammet är möjligtvis en inspira-
tion till deltagande i något av
dokusåpaerans andra, mer ”vux-
na” program i framtiden.

BETRAKTAREN

Överklaga byggärende
borde kosta en tusenlapp
➔ När kommuner och enskilda
vill bygga nya bostäder i samhäl-
len och städer kommer överkla-
gande i instans efter instans från
enskilda missnöjda, som nu se-
nast i Lund. Ofta har man inget
konkret att invända mot. Detta
orsakar stora förseningar av
byggstarten, och kostnader, såväl
för byggföretaget som för dom-
stolar.

Det borde vara en avgift på att
överklaga till högre instanser
som hovrätt och regeringsrätt,
när man inte är nöjd med tings-

rätts- och länsstyrelsebeslut. Vi
får ju betala för pass, körkort med
mera. En avgift på cirka 1 000 kro-
nor vore lämpligt. BYGGJOBBARE

Mognad och livserfarenhet
uppskattas i alla fall i Rom
➔ I en tid då man i princip är
förbrukad på arbetsmarknaden
och det är jättesvårt att få arbete
om man är över 45, så känns det
skönt med påve-valet och Bene-
dictus XVI, 78 år. Äntligen någon-
stans där livserfarenhet och mog-
nad uppskattas. ELLE

Slag mot strupen
räknas som dråpförsök
➔ I Metro (20/4) rekommenderar
”självförsvarsinstruktören” Selua
Alsaati Edmundh att man riktar
slag mot strupe och skrev. Att

rikta ett slag mot strupen räknas
som dråpförsök alternativt mord-
försök. Lyckas slaget är det att
rubricera som dråp alternativt
mord. Under de år som jag trä-
nade kampsport var det absolut
förbjudet att rikta slag mot hals-
regionen.

Jag har inte några höga tankar
om Ung vänster, men jag trodde
inte att någon där kunde ha ett
så dåligt omdöme.

LENNART ERIKSSON

Svensk Kassaservice
finansieras av kundavgifter
➔ I en insändare (20/4) uttrycker
signaturen ”Ilsken kund” sitt
missnöje över att Svensk Kassa-
service tar betalt för att räkna
pengar. Svensk Kassaservice är
ingen bank, och kan därför inte
tjäna pengar på exempelvis rän-

tor så som banker kan göra. 
Verksamheten finansieras dels

genom kundavgifter för de tjäns-
ter som vi erbjuder, dels genom
ersättning från de banker som vi
är ombud för. Vi får även ett
bidrag från staten för att täcka
kostnaderna i glesbygden. Att
hantera kontanter är tungt,
tidsödande och förenat med sto-
ra kostnader för transporter och
säkerhetsutrusning. Det är för
att täcka dessa kostnader som vi
tar betalt för att räkna större
belopp på mer än 50 sedlar, och
mynt motsvarande mer än ett
myntrör. 

EVA APPELGREN, INFORMATIONS-

CHEF, SVENSK KASSASERVICE

➔ 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. 

SKRIV EN PRATBUBBLA till bilden ovan!

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.

S
C

A
N

P
IX

C
H

IN
A

 N
E

W
S

P
H

O
T

O
/S

C
A

N
P

IX

TRE TYCKER TILL: Om två år släcks det analoga nätet. Har du skaffat digital-tv?

elvis originalserie för Metro av Tony Cronstam

läsartävlingen Vinn biobiljetter

METROINSÄNDARE

Läs Metro från hela världen
WWW.METROPOINT.COM

EVA ANNALA, ,
utbildare, Stockholm:

– Nej, jag tänker vän-
ta tills jag blir tvung-
en.

MATTIAS BLOMKVIST,
, stängselmontör,
Helsingborg:

– Nej, det har inte blivit
av.

CATRINE AXELSSON,
, servitris, Söder-
köping:

– Nej, inte ännu. Det
får jag göra när jag
blir tvungen.

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 måndagens tidning.

Du söker
utlopp

för din energi,
och kanske får
du möjlighet
att prova på
en aktivitet
som du lockats
lite av en tid.

Du har
en viktig

uppgift och
allt bör gå bra
om du inte
försöker klara
av den snab-
bare än vad
som möjligt.

Den upp-
muntran

du fått känns
stimulerande
– men din
ibland lite
rappa tunga
kan i dag spela
dig ett spratt. 

Det är
definitivt

inget större fel
på din ork just
nu, men du
tycks inte rik-
tigt veta hur
du bäst ska
använda den.

Du har lite
problem

med någon 
i omgivningen,
men personen
i fråga tycks
dock vara väl-
villigt inställd
till dig. 

Dina tan-
kar och

funderingar
kretsar nu
kring något
speciellt –
möjligen kring
något som ska
ske i helgen.

Vågen
förefaller

just nu i god
balans och
dagen bådar
gott för dig.
Någon söker
dig per tele-
fon.

Du verkar
ha ham-

nat i en situa-
tion som krä-
ver en hel del
försiktighet 
– möjligen vill
du försona dig
med någon.

Du har
planerat

något speciellt
i dag, men nå-
got helt annat
tycks komma
att kräva din
tid och upp-
märksamhet.

Planer
för dag-

en måste in-
hiberas, men
något annat
tycks mer än
väl kompen-
sera dig för
vad du missar.

Om det
inte är

en direkt
konfrontation
du söker,
tvingas du
nog i dag
hålla god min
i elakt spel.

Du
känner

dig just nu
ganska alert.
Gör det bästa
av dagen och
låt dig inte
påverkas av
andras gnäll.d
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VÄDUREN
/–/

OXEN
/–/

TVILLINGARNA
/–/

KRÄFTAN
/–/

LEJONET
/–/

JUNGFRUN
/–/

VÅGEN
/–/

SKORPIONEN
/–/

SKYTTEN
/–/

STENBOCKEN
/–/

VATTUMAN-
NEN /–/

FISKARNA
/–/

nyhetsfrågan
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. UTRIKES Var ska Inga-Britt Ahle-
nius bli ny chef?
a. Europeiska 

revisionsrätten
b. FN:s intern-

revisionsorgan
c. Riksrevisionen

. INRIKES Hur mycket får rese-
bolagen i ersättning av staten för
sina extrakostnader i samband med
tsunamin?
a. 31 miljoner kronor
b. 75 miljoner kronor
c. 110 miljoner kronor

. FINANS När släcks det analoga
tv-nätet i hela Sverige för gott?
a. 1 januari 2008
b. 1 januari 2010
c. 1 januari 2012

. NÖJE Vilken gammal rockartist
ska börja sända ett radioprogram 
i Detroit tre timmar om dagen?
a. Mick Jagger
b. Paul McCartney
c. Alice Cooper

. SPORT Venus Williams ska spela
tennisturneringen Nordic Light
Open i Stockholm i augusti.
Var?
a. Salkhallen
b. Kungliga tennishallen
c. Stockholms stadion
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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.

En vinnare i veckan får biobiljet-
ter till ett värde av  kronor från

Läste du Metro i går?

Det är alltid
trevligt att träffa
nya vänner på nätet.

Stig Johansson, Torslanda



. Fox News. . Kultur-
an. . Smidda planer.
. O som i Ortmark.
.–. Fox News.



Rapport heltimme. .  Vision .
Båtsport: Pro Vee .  Vision .
Konståkning: VM. Direkt från Scandinavi-
um där VM i konståkningens teamåkning
avgörs. .–.  Vision

T V PLUS

. Conan O’Brien . Fiskedrag .
Kasta loss . Byn .–. Smak-
resan . Babyboom . Sambo .
Forma kroppen . Fotbollens historia
. Inte helt perfekt . Hope & Faith.
. Dr Phil . Kollot mot fetma .
Enäggstvillingar – Mitt andra jag . Fot-
boll: La liga . Resurrection Boulevard.
.–. Conan O’Brien 

DR

. Disney sjov .-. Barracuda .
Kim Possible . Lovens vogtere .
Cubix . Ninja Turtles . For fuld
rulle! . Hvor er Didi . Hvad nu hvis
. Viften . TV Avisen . OBS
. Fodbold: VM i skolefodbold - drenge-
finalen . Fodbold: VM i skolefodbold -
pigefinalen . Muppet Show . Boo-
gie Listen . Dawson's Creek . Før
Søndagen . Held och Lotto . Den
hvide sten . TV Avisen med Vejret
. SportNyt . Vild med Alice .
Tæt på Dyrene . aHA! . Mig och
min lillebror . Columbo: Recept på
mord . Strictly Sinatra .–. Boo-
gie Listen.

DANSK T V

. Henriks mystifistiske mos . Cedric
. Traktor Tom . Duck Dodgers .
Gabys fortællinger . Pokèmon .
Duel Masters . Martin Mystik .
Teen Titans . Fremtidens Batman
. Hemmeligheder om mig . Viva S
Club! . Min Restaurant . Min
Restaurant - take away . Håbet .–
. SportsLørdag . HåndboldMat-
chen: DM-semifinale  . TimeOut
. HåndboldMatchen: DM-semifinale 
. Nyhederne . Jeopardy! .
Nyhederne . Regionalprogram .
LørdagsSporten . Vild med dans .
All the Queen's Men . The Right
Temptation . Mimi och madammerne
.–. Skjulte længsler.

. Barnprogram
. Lugn i stormen
. I Coopers klass
. Unge Herkules
.–. Greyhound

Racing . Svarte Orm . Mag-
num . Kultjägarna . Enter-
tainment Now . FILM Joes
Apartment . Michael Jackson
– rättegången . Tipsextra .
Spin City . Biggest Loser .
Casino – Las Vegas . CSI Mia-
mi . Big Brother . Poker
. FILM Dirty Harry . Law &
Order: Criminal Intent . Big
Brother (R) .–. Hulken

. START Myror i
brallan (R) .
Billy . Ozzy och
Drix . Tecken-
lådan . Karamel-
li . Hjärnkonto-

ret (R) . Rea (R) . Amigo
(R) . Trackslistan (R) .–.
Vi i femman (R) . Ridsport:
Världscupen Final Las Vegas .
Handboll: SM-final 
. Disneydags 
. Livet enligt Rosa
. Rapport 
. Sportnytt
. Wild Kids
. Ulveson och Herngren Svensk

humorserie. Del  av .
. Kalla spår Amerikansk kriminal-

serie från –. Del  av . 
. Hitler – ondskans natur Ameri-

kansk miniserie om Adolf Hitlers väg
till makten i Tyskland. Del  av . 

. Rapport 
. START Little Britain (R) Brittisk

komediserie. Del  av . 
. FILM Topsy-Turvy Brittisk drama-

komedi från . I rollerna: Jim Broad-
bent, Alan Corduner, Lesley Manville. 

.–. SVT 

. Mat/Niklas (R)
. Mitt i naturen
(R) . Fråga dok-
torn (R) . Grö-
na rum (R) .
Sametingsvalet

(R) .– . På teckenspråk .
Kobra (R) . Dokument inifrån:
Välfärdsmysteriet (R) . Babel
(R) . Format (R) . Teveteve
(R) . Go’kväll (R) . Carin
: (R) . Toppform (R) .
Vetenskapsmagasinet (R) .
Bosse bildoktorn (R) . Lotto
. Helgmålsringning . Aktu-
ellt . Landet runt
. Existens Hud och sexanspelningar

säljer allt från bilar till olika livsstilar.
Del  av . Även / och /. Text-tv. 

. START Simma lugnt, Larry!
Amerikansk komediserie. Del  av . 

.–. Tema: Vi och dom
. Charter till stjärnorna Fransk

dokumentär. 
. Aktuellt 
. Visum, vodka och videoband

Norsk dokumentär. 
. Ungdomens råhet Norsk doku-

mentärfilm. 
.–. Vi ses i Arizona! (R)

. Barntrean .
Lois & Clark .
FILM Brink! Ameri-
kansk familjefilm från
. . Lycko-
chansen . Daw-

sons Creek . FILM Farlig främ-
ling Amerikanskt drama från . .
Simpsons . Par på prov (R) .
Nannyjouren (R) . Fame Facto-
ry (R) 
. Top Model Sverige (R) 
. På heder och samvete Drama-

serie från –. Del  av . 
. Navy CIS Amerikansk kriminal-

serie från . Del  av . 
. Club Goa Svensk realityserie.
. FILM The Glass House Ameri-

kansk actionthriller från . I roller-
na: Diane Lane, Stellan Skarsgård, Lee-
lee Sobieski m fl. 

. FILM The opposite of sex Ame-
rikansk komedi från . I rollerna:
Christina Ricci, Martin Donovan, Lisa
Kudrow m fl. 

. FILM Dad Amerikanskt drama från
. I rollerna: Jack Lemmon, Ted
Danson, Olympia Dukakis m fl. 

. Walker Texas Ranger 
.–. Just shoot me Dramaserie. 

. Barnprogram
. Nyhetsmorgon
lördag . Kalla
fakta (R) . Sve-
rige i veckan .
Formel -VM San

Marinos GP. . Dolda kameran (R)
. När döden ger liv (R) .
Studio: Tipslördag . Fotboll:
Damallsvenskan Linköping–Djurgår-
den/Älvsjö. . Vinnare: V 
. Keno 
. Nyheterna 
. Vädret 
. Sverigelottens Alla mot en 
. FILM Lilla Jönssonligan och

cornflakeskuppen Svensk komedi
från . I rollerna: Kalle Eriksson,
Jonathan Flumée m fl.

. Nyheterna och vädret 
. FILM Rött hav Amerikanskt

actiondrama från . I rollerna: Den-
zel Washington, Gene Hackman  m fl.

. Alias (R) Amerikansk thrillerserie.
. FILM Project X Amerikansk scien-

cefiction från . 
. Kärlek på Manhattan 
. Cirque du Soleil (R)
. Lättlagat (R) 
.–. Köket (R) 

T V

. Sierra Charriba. . Åh! Vilken fre-
dag! . Räkna till . . The Maje-
stic. . Big Trouble. . Bulletproof
Monk. . Brainstorm. . Kill Bill.
. Terminator : Rise of the Machines.
. Innocence Pure Pink. . Fear dot
com. .–. Darkness. 

T V ACTION

. Spanarna. . Far From Heaven.
. Spanarna II. . Dogma. . Ärt-
hjärnan - Beväpnad och livsfarlig. .
Timmarna. . Eye of the Beholder.
. Behind the badge. . Insomnia.
. Grrl power . . The Missing Gun.
.–. The Passion of the Christ. 

T V CLASSIC

. Afrikas drottning. . Den stora
stjärnparaden. . Färja till Hong Kong.
. Helyllesabotären. . Hjärtläsa
typer. . Stormen. . Ö–gon. .
Notorious. . Mord på smekmånad.
. Agnes av Gud. . Kniven i vattnet.

. Djävulsk gisslan. 

T V FAMILY

. Hugo – djungeldjuret. . Tintin.
. Asterix och britterna. . Nils Karls-
son Pyssling. . Right on Track. .
Djungeldjuret Hugo – Den store filmhjäl-
ten. . Mitt liv som popstjärna. .
Värsta gänget. . Wild America. .
Crash Landing. . Ofarliga sinnen. .
Al centro dell’area di rigore. 

T V NORDIC

. Nattvakten. . Bräderna Lejonhjär-
ta. . Hon dansade en sommar. .
Tre solar. . Bröderna Lejonhjärta. .
Stackars stora starka karlar. . Tre solar.
. Midsommar. . Nattvakten. .
Enkel resa till Mombasa. . Midsommar.
. Let’s Get Lost. 

CANAL+

.–. Sista kyssen. . Grind. .
Tur & Retur. . Regissörerna: Barry
Levinson. . De utvalda. . Heger-
fors. . Fotboll: Premier League. Chel-

sea-Fulham. . Hegerfors. . Fotboll:
Premier League. Chrystal Palace-Liverpool.
. Hegerfors. . Agent Cody Banks.
. South Park. . Fotboll: Serie A.
Italiensk ligafotboll. . The League.
. Playgirl TV. . Undefeated. . Kid
Notorious. .–. Changing Lanes.

CANAL+ F ILM 

. Brown Sugar. . Willard. . Mor-
vern Callar. . Death to Smoochy. .
Biker Boyz. . Phone Booth. . Swim-
ming Pool. . Hangman's Curse. .
Förbrytelser. . The Mother. . Sea-
biscuit. .–. Dirty Pretty Things.

CANAL+ F ILM 

. Rock My World. . Actors Studio:
Russell Crowe. . Kid Notorious. .
Jack & Bobby. . Detaljer. . Uppdra-
get. . Deliver Us From Eva. . Du
går mig på nerverna - Analysera ännu
mera. . The Shape of Things. .
Vem sköt Victor Fox? . Intolerable Cru-
elty. . Den som fruktar vargen.
.–. Dripping Wet Sex .

. Morronmix
. Lyckochansen
. Hitparad .
Lyckochansen .
Hitparad . Öns-

ka@ZTV . Veckans färskingar
. Hitparad . Crossfade .
The Restaurant . Angel .
Smallville . FILM Cutthroat
island . Celebrity Poker Show-
down (R) . Musikredaktionen
rekommenderar . Crossfade
. Kaksi .–. Nattmusik

TV LÖRDAG metro
FREDAG  APRIL 

. Fox News. . 
Minutes Midweek. . Blo-
diga röda rosor. . Media
. . Global Axess. .–

. Fox News.



Rapport heltimme. .  Vision .
Fotboll: Degerfors–Trelleborg. . 
Vision .  Direkt Veckospecial .
Sportspegeln . Stopptid .–. 
Vision

T V PLUS

. Conan O’Brien (R) . Min Trädgård
(R) . Monty Python Specials (R) .–
. Dr Phil (R) . På liv och död (R)
. Mera motor (R) . Jakt (R) Svenskt
jaktmagasin. . Fotboll: La liga .
Dolda kameran (R) .–. Par i brott.

VIASAT NATURE/ACTION

. Människor och djur. . Djurpsy-
kologerna. . Moderna djurparker.
. Hundliv i New York. . Gridlock.
.–. Once a Thief. 

DR

. Noddy . Byggemand Bob .
Dyrene fra Lilleskoven . Elmers verden
. Paddington . Lille NØRD! .
Nørd . Troldspejlet . Dobbeltmor-
det på Peter Bangsvej . Fremmed i
Europa . TV Avisen . Boxen .
Libanon - nu . Det globale miljøs
historie . Musikgudstjeneste med
Davids Salmer . Din for altid .
HåndboldSøndag . Sigurds Bjørneti-
me . TV Avisen . Enhedslistens
årsmøde . Sådan ligger landet .
En kongelig familie . TV Avisen .
Søndag . SøndagsSporten . Før
Melodi Grand Prix  . OBS .
Magtens billeder: Ullas vrede .–.
Det nye Vietnam.

DANSK T V

. Stuart Little . Små robotter .
Fannys fødder . Traktor Tom . De
fantastiske fe-hoveder . POKèMON
. Totally Spies . Sølvvinge .
Snurre Snups . Det' uhørt skørt .
American Dreams . Formel  .
Reba . Earls Park . Joey .
Nyhederne . Airport . Nyhederne
. Regional . Dags Dato och Nyhe-
derne . KO: SAS Ligaen . Bad
Company . Desperate Housewives
. Timm & Gordon . Sopranos .
Fox Grønland .–. Skjulte længsler.

. Barnprogram
. Lugn i stormen
. I Coopers klass
.–. Unge Her-
kules . Biggest
Loser (R) . Oumi

. Poker (R) . FILM Hur jag
lärde en FBI-agent att dansa
marengo . Michael Jackson –
rättegången . Extreme Makeo-
ver (R) . Dolce Vita (R) . Ska
du säga! . One Tree Hill .
Gilmore Girls . Expedition
storstädning . Kungligt .
Big Brother Live . Desperate
Housewives (R) . CSI Miami (R)
. Monster Garage (R) . Dog –
prisjägaren (R) . The Job . Big
Brother Live (R) . Robin Hoods
nya äventyr .–. Spökrockarna 

. Berenstain-
björnarna (R) .
Pingu . Lotta på
Bråkmakargatan
. Mumintrollet
på samiska (R) .

Lilla Sportspegeln (R) . Disney-
dags (R) . Tre kronor Live Andra
finalmatchen i Euro Hockey Tour mellan
Ryssland och Sverige. . Passion,
puckar och pyramider .
Ulveson och Herngren (R) .
Livet enligt Rosa (R) . Wild
Kids (R) . Dokument utifrån:
Soldater till salu (R) . UR 
. Karl Sundlöv 
. Ramsduell 
. Tv-huset Gäster: Håkan Hellström,

Gunilla Röör, Mattias Klum gruppen
Eldkvarn. 

. Rapport 
. Little Britain 
. Sportspegeln 
. Stopptid 
. Agenda 
. UR 
. Rapport 
. Design  (R) 
. Orka! Orka! (R) 
.–. SVT 

. Plus (R) .
Helt historiskt (R)
. Djursjukhuset
(R) . Landet runt
(R) . Gudstjänst
. Existens (R)

.–. Raggadish (R) . Jag
hatar hundar (R) . Studio pop
(R) . Go’kväll (R) . Ridsport:
Världscupen Final Las Vegas .
UR . Sportsöndag . Sport-
nytt . Regionala nyheter 
. Aktuellt 
. Sametingsvalet 
. Kulturåret i Stockholms

skärgård Del  av .
. Design 
. Veckans konsert: Stockholm

Jazzfestival  Det tredje pro-
grammet från Skeppsholmen i Stock-
holm. Även / och /. 

. En bulle i ugnen Svensk doku-
mentär. Även / och /. 

. Aktuellt 
. Regionala nyheter 
. The wire Amerikansk kriminal-

serie från . Del  av . 
. Ridsport: Världscupen Final.

Las Vegas. Hoppning, final , del II. 
.–. Format (R) Del  av .

. Barntrean .
Lois & Clark .
FILM Mr Music
Amerikansk komedi
från . . Lyck-
ochansen . Club

Goa (R) . Familjen Macahan
. Sveriges starkaste man 
. START Point Pleasant Ameri-

kansk dramaserie. Del  av . 
. Fame Factory Final.
. FILM Mr. Deeds Amerikansk

romantisk komedi från . Longfel-
low Deeds lever ett riktigt Svenssonliv
som ägare till en pizzeria. När han
plötsligt en dag får veta att han har
ärvt bland annat drygt  miljoner
dollar och två sportlag, flyttar han till
New York. I rollerna: Adam Sandler,
Winona Ryder, John Turturro m fl. 

. Boston legal (R) Dramaserie.
. I lagens namn 
. De glömda barnen (R) 
. Efterlyst (R)
. FILM The myth of fingerprints

Amerikanskt drama från . I roller-
na: Arija Bareikis, Blythe Danner, Hope
Davis, Laurel Holloman m fl. 

. The Ellen Show Komediserie.
.–. Baywatch Actionserie. 

. Barnprogram
. Dolda kame-
ran (R) . Formel
-VM . START
Bygglov (R) .
Nya tider . For-

tet (R) . Formel -VM San Mari-
nos GP, direkt. . En minut med
Stan Hooper . Keno . Vin-
nare: V . Omaka systrar 
. Bingolotto På scen: Jan ”Harpo”

Svensson. Programledare: Gunde Svan. 
. Nyheterna och vädret 
. Bingolotto Forts. 
. Sporten 
. Parlamentet 
. FILM Beck – Enslingen Svensk

thriller från . I rollerna: Peter
Haber, Mikael Persbrandt m fl.

. Nyheterna och vädret 
. Beck – Enslingen Forts. 
. Band of Brothers Amerikanskt

dramaserie från . Del  av . 
. När döden ger liv (R) 
. Kalla fakta (R)
. Sverige i veckan (R) 
. Kandidaterna (R) 
. Ekdal mot makten (R) 
. Lättlagat (R) 
.–. Köket (R) 

. Lyckochansen
. Hitparad .
Lyckochansen .
Hitparad . Öns-
ka@ZTV .
Svenska ljud .

Musikredaktionen rekommende-
rar . Hitparad . Smallville
(R) . Fear Factor USA . Pole
Position (R) . King of the hill
. Scrubs . Scrubs . The
Casino . Rallarsving (R) .
Saturday Night Live . Plektrum
.–. Nattmusik

TV SÖNDAG

T V

. Never Again. . Lone Star State of
Mind. . Djungelboken . . K-:
The Widowmaker. . I Spy. . Charli-
es Änglar - Utan hämningar. . The
Foreigner. . Iskallt mord. . God-
send. . House of Harlots. . Trapped.
.–. The Caveman's Valentine. 

T V ACTION

. Ärthjärnan - Beväpnad och livsfarlig.
. Dogma. . Timmarna. . Roun-
ders - Sista spelet. . Extreme ops.
. . . The Missing Gun. .
Blint raseri. . The Passion of the
Christ. . Mail Order Bride. . Motives.
.–. 

T V CLASSIC

. Hjärtlösa typer. . Helyllesabotö-
ren. . Stormen. . Heta nyheter.
. Renaissance Man. . Macbeth.
. Kniven i vattnet. . Djävulsk giss-
lan. . Agnes av Gud. . Kär härt,
Marlowe! . Sista sommaren. . Troll-
bunden. 

T V FAMILY

. Right on Track. . Nils Karlsson
Pyssling. . Djungeldjuret Hugo – Den
store filmhjälten. . Mickel Räv och
jakthundarna. . Rudolf med den röda
mulen. . Emil och griseknoen. .
Ofarliga sinnen. . Crash Landing. .
Al centro dell’area di rigore. . Snow
Dogs. . Heartlands. . Summer Catch.

T V NORDIC

. Enkel resa till Mombasa. . Stackars
stora starka karlar. . Tre solar. .
Gröna hissen. . Stackars stora starka
karlar. . Pelle Polisbil. . Gräna his-
sen. . Mosku. . Enkel resa till
Mombasa. . Den gula bilen. . Mos-
ku. . Let’s Get Lost. 

CANAL+

.-. The Italian Job. . South Park.
. Kung Faux. . Fotboll: Serie A. .
The Shape of Things. . Undefeated.
. The Heart of Me. . Supersöndag.
. Fotboll: Serie A. Italiensk ligafotboll.
. Supersöndag. . Fotboll: Premier

League. Manchester U-Newcastle. .
Supersöndag. . Go C. Svensk film från
. . South Park. . Fotboll: Serie
A. Italiensk ligafotboll. . They. .
Slick : The Fast and the Furious. . The
Barber. .–. Agent Cody Banks. 

CANAL+ F ILM 

. Sinbad: Legenden om de sju haven.
. The First  Millions. . Go C. .
South Park. . South Park. . South
Park. . South Park. . You Can't
Stop the Murders. . The League. .
Garage Days. . Chasing Papi. .
Head of State. . Frankie and Johnny
are Married. . De utvalda. .–.
Secretary. 

CANAL+ F ILM 

. Regel nr. . . Med Pancho Villa som
sig själv. . Osama. . Ingenstans i
Afrika. . XX/XY. . Changing Lanes.
. The Actors. . Phone Booth. .
Matrix Revolutions. . Förbrytelser.
. Brown Sugar. .– . Actors Stu-
dio: Joanne Woodward. 

VIASAT SPORT 

. Golf: European Tour Weekly. Golfma-
gasin. . Golf: Johnnie Walker Classic.
. Bowling: STRIKE!. . Fotboll: UEFA
Champions League Weekly. Fotbollsmaga-
sin. . Ishockey: IIHF World Champion-
ship Div . Japan-Norge. . Tennis: Open
Seat Godo. Semifinalerna. . Golfresan.
. Golf: Shell Houston Open. .
Ishockey: IIHF World Championship Div .
Japan-Norge. .– . Golf: Johnnie Wal-
ker Classic.

VIASAT SPORT 

. Fotboll: FA Cup-finalen : Totten-
ham Hotspurs-Manchester City. . Eng-
elsk fotboll: Countdown  Kick-off. .
Engelsk fotboll: FA Cup – magiska matcher.
. Fotboll: Danska SAS-ligan. Direkt
FCK-FCN. . Fotboll: Veckans Champi-
ons League. . Engelsk fotboll: Brittisk
dokumentär. . Engelsk fotboll: Red
Hot News. . Engelsk fotboll: Porträt-
tet. .–. Fotboll: Uefa Champions
League kvartsfinal.  PSV–Lyon.

DISCOVERY

. Rex Hunts fiskeäventyr . Fixare
och trixare . Djurkampen . Olösta
gåtor . Extrema maskiner . En täv-
lingsbil föds. . Ray Mears överlevnads-
guide . Sanning eller myt? . Snab-
ba maskiner: Rekordsnabba ånglok. .
Flygande maskiner. . Rivaler: Lennon
och McCartney. . Jättekonstruktioner:
Världens största skeppsvarv. . Den blå
planeten: Öppet hav. . Extrem ingen-
jörskonst: Turning Torso. . Am.a chop-
pers: Frihetsbågen. . Extrema bilar:
Härskaren. . VM i chopperbygge. .
Trauma: Livet på akuten: Rakryggad håll-
ning. . Plastikkirurgi från topp till tå.
.– . Kropp, själ och otroliga rörelser.

VIASAT NATURE/ACTION

. Människor och djur. . Djurpsyko-
logerna. . Noshörningens återkomst.
. Världens dödligaste rovdjur. .
Blodtörstiga rovdjur. . Ultimate Force.
. Ruth Rendell: Hagtornsbär. Brittisk
thriller från . .–. Once a Thief.

VIASAT SPORT 

. Golf: Inside the PGA Tour. . Golf:
Johnnie Walker Classic. . Golfresan.
. Golf: Shell Houston Open. .
World Of Rugby. . Tennis: Open Seat
Godo. Finale. . Avspark: Allsvenskan.
. Fotboll: UEFA Champions League
Weekly. . Transition.TV. . Golf:
Shell Houston Open. . Avspark: All-
svenskan. . Sportvärlden. .–.
Golf: Johnnie Walker Classic.

VIASAT SPORT 

. Fotboll: FA Cup-finalen . Totten-
ham-Manchester City. . Liverpool.
Brittisk fotbollsdokumentär. . Fotboll:
Danska SAS-ligan. Direkt. FCM–AGF. .
Veckans Champions League. . Danska
SAS-ligan. Direkt. Bröndby–Silkeborg .
Scottish Premier League: Glasgow Rangers
–Celtic . Fotboll: franska ligan Auxer-
re–Lyon, direkt . Engelsk fotboll: Red
Hot News . The Championship: Mill-
wall-Preston . Chelsea TV: The Acada-
my .–. Back on Track with Premier
League: Manchester United-Newcastle .

DISCOVERY

. Rex Hunts fiskeäventyr: Solomonöar-
na . Fjärrstyrda galenskaper . Den
ultimata bilen: Folkets vinnare . Natur
på gott och ont: Supersinnen . Extrema
bilar: Härskaren . Jättekonstruktioner:
Världens största skeppsvarv . Krig på
skrothögen . VM i chopperbygge
. En mumie obduceras . Bakom
katastrofen: Katastrofen vid Kings Cross
. Konspirationsteorier: Robert
Maxwells sista timme . Krigsväder:
Kriget i djungeln . Ultimata konstruk-
tioner: Stridsjetplan . Jättemaskiner:
Bombplan . Djurkampen: Lejon vs
tiger . Am.a choppers: Frihetsbågen
. Istidsdjurens kamp . Så dog
jättedjuren . Ett amerikanskt kasino
. Sanningens ögonblick: Terror i Tokyo
.– . Livsfarliga kvinnor: Girighet.



I säsongsavslutningen
av ”Hey Baberiba” är
Fredrik Reinfeldt doma-
re i moderaternas inne-
bandylag. Dessutom
bjuder Christine Meltzer
på hemlagade hallon-
grottor.
◗ I  kväll är det sista av-
snittet, hur tycker du att
det har gått?
◗ ◗– Bra, tack. Det har
varit mycket, det känns
som om vi har jobbat jämt. 
◗Din drömgäst är Björn
Skifs, varför då?
◗ ◗– Han har alltid hängt
med, ända sen jag var liten
och tittade på ”Nöjesmaski-
nen”. Jag har honom hem-
ma i hallen, han hänger
inramad i bar överkropp 
på väggen, bredvid Dolly 
Parton.
◗Du imiterar Silvia myck-

et och bra. Vad har

du för relation till kunga-
familjen?
◗ ◗– Som de flesta andra,
jag har följt dem sen jag
var liten. Att vi har en
kung, drottning och kunga-
barn som bor i ett slott – på
riktigt! Det bara måste man
ju få skoja om.
◗Du har jobbat med allt
från ”Lattjo Lajban” till
vuxenhumor, vad gjorde
du innan TV?
◗ ◗– Ingenting, egentligen.
Jag gick på Kalle Flygare,
och gick till TV efter det.
Jag har jobbat med David
och Peter från ”Hey Baberi-
ba” i andra program och
har känt dem länge. David
var jag lite kär i när jag
gick i femman. LINA FÄRM

 metro
FREDAG  APRIL 

”Jag har Björn Skifs
inramad i hallen”
DAGENS TV-PROFIL

Namn: Christine Meltzer.
Ålder:  år.
Bor: Stockholm.
Familj: Sambo Niclas och
Ida-Lova, nio månader.
Aktuell: Som programle-
dare för ”Hey Baberiba”,
i TV  kl ..

RADIOTIPSET

Rix MorronZoo
Körsångare i hundratal med
körledare Gabriel Fors i spet-
sen. Rix MorronZoo kl .

Sportextra 
Final i Euro Hockey Tour 
Sverige–Ryssland. Kommen-
tator: Lasse Granqvist.

P  kl .

Live med Led Zeppelin 
Psykedelisk blues blandat
med folk-
musik och
orientaliska
tongångar
och texter
inspirera-
de av ock-
ultism och
keltisk mytologi. Konserten
är inspelad  och inne-
håller klassiker som ”Stair-
way to heaven” och ”Whole
lotta love”. P  kl .

METRO

FILMTIPSET

Action
Tid för hämnd James
Bond jagar en knarkkung
men får sin chef, M, emot
sig. Underskattade Timo-
thy Daltons sista -film.
() Kanal  kl .

Familj
Hitta Nemo Ensamståen-
de fiskpappa söker för-
svunnen son. Snyggt och
fantasirikt äventyr. ()

Disney Channel kl .

Komedi
Intolerable cruelty Tve-
kamp mellan advokat och
lycksökerska. Smart, este-
tiskt och cyniskt, men lite
tomt. ()

Canal+ Film  kl .
C-G KARLSSON

Christines fem favoritprogram i tv: ”Lost”, ”Nyhetsmor-
gon”, ”Sporten”, ”Wild Kids” och ”Roomservice”.

FREDAG

De fem populäraste 
tv-programmen förra
fredagen bland tittare
mellan  och  år.

 Fortet Lekprogram
TV  .,  

 Terminator  Film
SVT  .,  

 Vi i femman
Lekprogram
SVT  .,  

 Hey baberiba Humor
TV  .,  

 Iskallt uppdrag Film
Kanal  .,  

KÄLLA: MMS

tv
to

p
p

e
n

CHRISTINE MELTZER vill
göra fler program i höst.

TV
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SPORTTIPSET

Ishockey 
Sverige–Ryssland
Första final-
matchen för
Bengt-Åke
Gustafssons
Tre Kronor 
i Euro Hockey
Tour.
SVT  
kl .

Kampsport 
Rallarsving Kampsportan-
de programledaran And-
reas och Musse får stryk
jorden runt. ZTV kl .

Ridsport 
Världscupfinal i hästhopp-
ning i Las Vegas. Inleds
med tidshoppningen.

SVT  kl .
METRO

TIMOTHY DALTON och Carey
Lowell i ”Tid för hämnd”.

M
G

M

LED ZEPPELIN

BENGT-ÅKE.

caroli cykel
Vard. 09.00-18.00
Lörd. 09.00-14.00

Lunchstängt 13.00-14.00
Rörsjög. 4, 211 37 Malmö

Tel. 040-30 75 90

Absolut bästa ergonomi och komfort! 
Högsta kvalité på detaljer 

och utrustning!
DANSKA 
KVALITETSCYKLAR

NU

5.9
85:

-

MOJ LIFE - Make up Studio & Spa
Drottninggatan 36  - Tel 040-10 33 30 - Fax 040-97 83 30 - www.mojlife.se

Vi erbjuder massor av spännande behandlingar
Ansikts- och kroppsbehandling • Kur- och Spabehandlingar • Airbrush • Vaxning 

Nagelbyggning/Manikyr • Massage • Fotvård • MakeUp kurser
Make up för alla tillfälle: Fest, brud, foto, modell mm

Hjärtligt välkomna

VIASAT SPORT 

. Golfmagasin . Golf . Segling
. Multisport: Mild Seven Outdoor
Quest. . Badminton: World Top
Challenge. . Ishockey: IIHF World
Championship Div . Norge-Kina. .
Golf: Johnnie Walker Classic. .
Motocross: World Championships Free-
style. . Actionsport: Open Air Tour.
. Actionsport: Open Air Tour. .
Transition.TV. . Rally: VM i Grupp N.
. Motorsport: Injection. . Fot-
boll: UEFA Champions League Weekly.
. World Of Rugby. . Sportvärl-
den. . Boxning: KOTV. . Gillet-
tes sportvärld. . Tjurridning .
Golf .–. Ishockey: IIHF World
Championship Div . Norge-Kina.

VIASAT SPORT 

. Fotboll: FA-cupen Semifinal .
Manchester City–Ipswich. . Dansk
fotboll: landspokalturneringen. .
Engelsk fotboll: MU TV – Premier Lea-
gue. Everton–Man.U Fotboll. . Eng-
elsk fotboll: Chelsea TV . Engelsk
fotboll: MU TV . Engelsk fotboll:
Chelsea TV – Big Match Countdown.
Direkt . Engelsk fotboll: Chelsea TV
– porträttet. . Engelsk fotboll: MU
TV . Engelsk fotboll: MU TV. Direkt
. Engelsk fotboll: Chelsea TV .–
. Chelsea TV - Premier League
/: Chelsea-Arsenal 

VIASAT SPORT 

. Boxning: Fight Sports. . Box-
ning: Golden Bouts – Joe Brown. .
Boxning: Golden Bouts – Willie Pastra-
no. . Boxning: Golden Bouts – Sugar
Ray Robinson. . Boxning: Golden
Bouts – Joey Maxim. . Boxning:
KOTV . Boxning: Fight Sports.
.–. Tjurridning: Pro Bull Riders.

EUROSPORT

. Mountainbike: VC. . Extrema
Sporter . Tyngdlyftning: EM. .
Snooker: VM, direkt. .
Tyngdlyftning: EM. . Snooker: VM,
direkt. . Tyngdlyftning: EM, direkt.
. Snooker: VM, direkt. . Fotboll:
Top  Clubs. . Tyngdlyftning: EM,
direkt. . Snooker: VM, direkt. .
Extrema Sporter . Fotboll: Top 
Clubs. . Nyheter . Styrkesport
.–. Sport: Casa Italia.

DISCOVERY

. Fiskefantaster . Rex Hunts fis-
keäventyr . Flykten till River Cottage
. Den mörka medeltidens hemlig-
heter . I det dolda . Dundrande
racerlopp . Moskiter . Extrema
maskiner  . Stridsvagnar .
Extrema maskiner . Rex Hunts fis-
keäventyr . Fiskefantaster .
Påfrestningar . Olösta gåtor .
Sanning eller myt? . Ett ameri-

kanskt kasino . Livsfarliga kvinnor
. Kropp, själ och otroliga rörelser
. Kriminaltekniker . Extrema
maskiner .–. -talets krigs-
maskiner.

BARNKANALEN

. Myror i brallan . Byggare Bob
. Lille Ho och loppan Fli . Jovisst
kan jag . Dagens visa . Kalle och
hans nalle . Poko . Snurriga
sagor . Abrakadabra .-.
Myror i brallan . Långt hemifrån
. Resa i det okända . Feber .
Da Möb . De tre vännerna och Jerry
. Seven .–. Tribe.

DISNEY CHANNEL

. Nalle . Stanley . Boken om
Puh . Lilla djungelboken . Nalle
Puh . Rolie Polie Olie . Nalle
. Stanley . Puh . Lilla
djungelboken . Disneys Djurens
Värld . Piff & Puff . Bumbibjör-
narna . Den Lilla Sjöjungfrun .
Aladdin . Timon och Pumbaa .
Tecknad Film . Långben . Hos
Musse . Lilo & Stitch . Kim Pos-
sible . Rasten . That's So Raven
. Hitta Nemo . Här är ditt liv,
Cory . Smart Guy . Tummen
mitt i handen .–. Tecknad Film.

DR

. Navnet er Bean . Muppet Show

. Tæt på Dyrene . Den nye have
. Hvad nu hvis . Viften: Father
Cyriel . Nyhedsmagasinet .
Haven i Hune . Bag om Adams
æbler . DR Dokumentar: Pressede
fotografer . Fredagsbøn i moskeen
. Din for altid . Boogie Listen
.-. Barracuda . Shin Chan
. Scooby Doo . Amigo . Fre-
dagsbio . Angelina Ballerina .
TV Avisen med Sport och Vejret .
Disney sjov . Hit med Sangen .
TV Avisen . Good Will Hunting .
Gyldne lænker . Hvordan jeg slog
min far ihjel .–. Boogie Listen.

DANSK T V

. De fantastiske fe-hoveder . Mar-
tin & Ketil - verden for begyndere .
Henriks mystifistiske mos . Cedric
. Traktor Tom . Duck Dodgers .
Gabys fortællinger . POKèMON .
Duel Masters . Martin Mystik .
Teen Titans . Corto Maltese .
Hemmeligheder om mig . Viva S
Club! . Alice i eventyrland . Kro-
kodillejægeren . Eva & Adam - fire
fødselsdage och en fiasko . Antz
. Nyhederne, Finans och Sporten
. Regionale nyheder . Weekend-
Vejret . Verdens klogeste abe .
Nyhederne . Regionalprogram
. Scenen er din! . Braveheart
. Billboard Music Awards  .
The Proposal .–. Millennium.



. Fox News. . Bloom-
berg. . Fox News. .
Bloomberg. . Fox News.
. Bloomberg. . Hel-

vetet i Stillahavsområdet. . Finans-
nytt. . Jack Uppskäraren. .
Finansnytt. .  minuter. . Med
Peter Wolodarski: Studio . . O'Reilly
Factor. .–. Fox News.



. Gomorron Sverige .  Direkt
.  Direkt .  Nöje .  Kon-
sument . Lantz i P .  Direkt
. Aktuellt . Studio  . Kultur-
nyheterna . Regionala nyheter .
A-ekonomi .  Konsument . 
Nöje . Sportnytt . Sverige nu
. Aktuellt . A-ekonomi .
Sportnytt . Studio  . Lantz i P
. Sportnytt .  Nöje . 
Konsument .  Direkt . Sverige
nu . Sportnytt .  Nöje . Studio
 .  Konsument .–. Studio 

T V PLUS

. Sambo . Hästliv . Glamour
.–. Förrätten . Hästliv – Carti-
er, en cirkushäst . Cagney & Lacey
.–. Sunset Beach . Sunset
Beach . En härlig tid . Conan O’Bri-
en . Forma kroppen . Jakt .
Dr Phil . Will & Grace . Inte helt
perfekt . Hope & Faith . Sporten
Plus . Vinnare Plus . Sporten Plus
. De tre musketörerna. Amerikansk
äventyr från . . Conan O’Brien
.–. Fotbollens historia 

MT V

. Don't Stop the Music. . News.
. Rise and Shine. . News. . Rise
and Shine. . News. . Rise and Shine.
. News. . Rise and Shine. . News.
. Rise and Shine. . News. . Up
North the Music. . This is the new shit.
. News. . Top  At Ten: . .
MTV News. . Don't stop the music.
. News. . Don't stop the music.
. Euro Top . . Don't stop the
music. . This Is The New Shit. .
News. . Meet the Power Girls. .
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 Funk
Master Flex. . The Osbournes. .
Cribs. . Accelerate. . Viva La Bam.
. Dirty Sanchez. . MTV News.
. Stripperella. . Stripperella.
. MTV Rush. . This Is The New
Shit. . MTV Popular Music. . News.
. Partyzone. . 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. Naturdokumen-
tärserie. . Djurpsykologerna. Brittisk
dokumentärserie. . Afrikas djurvän-
ner. Sydafrikansk dokumentärserie. .
Världens dödligaste rovdjur. Brittisk doku-
mentärserie. . Blodtörstiga rovdjur.
Brittisk dokumentär. . Rena rama
rånet. Brittisk kriminalserie. .–.
Ishelvetet. Am. katastroffilm från .

. Barnprogram
. Jay Leno Show
(R) . America’s
Funniest Home
Videos (R) .
Fresh Prince i Bel

Air (R) .–. Flax . Sjunde
himlen . McLeods döttrar (R)
. Designduellen . Huset
fullt . Entertainment Now
. Michael Jackson – rätte-
gången . Providence .
Fresh Prince i Bel Air . Ameri-
ca’s Funniest Home Videos .
Sjunde himlen . OC (R) .
All Access: Stjärnsyskon . 
höjdare!!! (R) Svensk serie. .
FILM Tid för hämnd Brittisk agentac-
tion från . . FILM Lock Up
Amerikansk action från . I rollerna:
Sylvester Stallone, Donald Sutherland,
John Amos m fl. Regi: John Flynn. .
Greyhound Racing . Jay Leno
Show . A-Team Amerikansk action-
serie. .–. FILM Superfly Ameri-
kansk action från . I rollerna: Ron O’-
Neal, Carl Lee, Sheila Frazier m fl. Regi:
Gordon Parks Jr. 

. Gomorron
Sverige .–.
UR . Rapport
.–. Mat/-
Niklas (R) Även /.
Text-tv. .

Ridsport: Världscupen Världscup-
finalen startar med en tidshoppning.
. Debatt direkt från Sverige
(R) . Rapport Text-tv. . Helt
historiskt (R) Även /. Text-tv. .–
. Anslagstavlan . Tv-huset
(R) Text-tv. 
. Emil i Lönneberga (R) Kalas i

Katthult. Text-tv. 
. Go (R) 
. Creepschool Tecknad serie. Del 

av .  
. Amigo Tävlingsprogram för hela

familjen. I varje avsnitt möts tre lag i
olika spännande grenar. I kväll tävlar
Rebecca Hemmingsson och Isak Eriks-
son från Jönköping, Erik Ahlström och
Robert Nilsson från Helsingborg och
Sofia Andersson och Peter Ahlström
från Lomma. Programledare: Peter
Rylander. Även /. Text-tv. 

. Rapport Text-tv. 

. Vi i femman Familjeunderhåll-
ning i ny tappning där programleda-
ren Mark Levengood lotsar tävlande
femteklassare genom tävlingen. Del 
av . De tävlande femmorna är Aman-
da Muul, Elias Fransé och Elinor Pyrell
från Linnerydskolan i Småland – de
möter Katarina Agné, Astrid Barnelius
och Mårten Starfelt från Östra skolan i
Falun. Även / och /. Text-tv. 

. Tre Kronor live Sverige–Ryss-
land. Forts. från SVT. 

. FILM Dödligt vapen  (Lethal
Weapon ) Amerikansk actionkomedi
från . Snutarna Riggs och Mur-
taugh är tillbaka en fjärde gång för att
ta hand om undre världens bråkstakar.
Denna gång är det ett kinesiskt
maffiagäng som retar dem. I rollerna:
Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci
m fl. Regi: Richard Donner. 

. Rapport 
. Kulturnyheterna (R) 
. Ulveson och Herngren (R)

Svensk humorserie om tv-projektet
som gud glömde. Del  av . Text-tv. 

.–. FILM Hämnden (El Desqui-
te) Chilenskt drama från . I roller-
na: Tamara Acosta, Willy Semler,
Maria Izquierdo m fl. Regi: Andrés
Wood. 

.–. SVT 

.–.  Direkt
. Go’kväll (R)
. Öresunds-
magasinet Aktuellt
reportagemagasin från
och om Öresundsregio-

nen. . Veckans konsert (R) .
Oddasat Textas på svenska. .
Nyhetstecken Nyheter på teckenspråk.
. Uutiset Textas på svenska. .
Regionala nyheter . Aktuellt
Text-tv. . Go’kväll Direktsändning
från Norrköping. Fredagsgäst och värd för
den fiktiva middagsbjudningen är artisten
Kayo. Bok- och filmpanelen med CG Karls-
son, Göran Everdahl och Lovisa Lönnebo
kommer med matnyttiga tips. Även /.
. Kulturnyheterna Även senare i
kväll. Text-tv. . Regionala nyheter 
. Tre Kronor live Direkt från Glo-

ben, Stockholm, och första finalmat-
chen i Euro Hockey Tour mellan Sve-
rige och Ryssland. Forts. i SVT. 

. Aktuellt 
. A-ekonomi 
. Lantz i P Aktualitetshumor med

Pontus Enhörning. 
. Nyhetssammanfattning 
. Sportnytt 
. Regionala nyheter . Väder 
. Brottsplats London Brittisk kri-

minalserie. Del  av . Jack och Tony är
bröder och jobbar tillsammans i en
specialstyrka inom polisen som
bekämpar organiserad brottslighet.
Tony har fru och två barn men Jack har
just upptäckt att Tony har ett förhål-
lande med en kvinnlig polis. 

. START Ensam på scen: Denis
Leary (R) I en föreställning inspelad
 i New York möter vi komedivärldens
sannolikt aggressivaste komiker – Denis
Leary. Till sedvanligt kedjerökande, och
med fler svordomar än någonsin, ger han
sig i kast med bl a faderskap och katolska
kyrkan. . Studio pop (R) Insikter
och åsikter om aktuell pop och populär-
kultur. .–. Teveteve (R) Kajsa
Ingemarsson och gästande komiker tycker
till om tv. Kvällens panel består av: Pontus
Enhörning, Pia Johansson och Özz Nûjen.
Även /. Text-tv. 

. Barntrean
.–. Simpsons
(R) . Våra bästa
år (R) . Makt
och begär .
Ricki Lake .

Doktor Cassidy . Lyckochansen
. Våra bästa år . Oprah
Winfrey Show . Alla älskar
Raymond . Jims värld .
Beverly Hills . Förhäxad .
Update Även ., . och ..
. Dharma & Greg . Scrubs
. Simpsons Amerikansk tecknad

komediserie från . Del  av .
. FILM Titta vem som snackar

nu! Amerikansk komedi från . I
rollerna: John Travolta, Kirstie Alley,
Olympia Dukakis, Lysette Anthony
m fl. Regi: Tom Ropelewski.

. FILM Angelos hämnd Ameri-
kansk actionkomedi från . Liv-
vakten Frank kämpar emot sina
romantiska känslor för sin klient
Jennifer. Nyskilda Jennifer, som nyli-
gen upptäckt att hennes döde far
Angelo var maffiakung, är deprimerad
och neurotisk. Situationen förvärras
när Frank av misstag råkar leda Jenni-
fers döde fars svurna ärkefiender till
hennes hus. I rollerna: Sylvester Stallo-
ne, Madeleine Stowe, Anthony Quinn
m fl. Regi: Martyn Burke. 

. FILM Snabbare än döden
Amerikanskt västerndrama från .
Beväpnad och med en brinnande öns-
kan om hämnd rider en mystisk kvin-
na in i den dammiga hålan Redemp-
tion. Hon har kommit för att göra upp
med borgmästaren som en gång öde-
lade hennes liv. I rollerna: Sharon Sto-
ne, Gene Hackman, Russell Crowe, Leo-
nardo DiCaprio m fl. Regi: Sam Raimi.

. CIA – The agency Amerikansk
dramaserie. 

. FILM Rätt och galet (Trial and
Error) Amerikansk komedi från .
Charles, är en beräknande jurist som
har ett toppjobb på en högt ansedd
firma, mycket för att han är förlovad
med chefens dotter. Trots sin krävande
karriär har han fortfarande kontakt
med bäste kompisen Richard. I roller-
na: Michael Richards, Jeff Daniels,
Charlize Theron m fl. Regi: Jonathan
Lynn. 

. Xena – krigarprinsessan 
. Charlies änglar Amerikansk

deckarserie. 
.–. Just shoot me 

. Nyhets-
morgon . Pussel
. Hem till går-
den (R) . Mel-
rose Place (R) .
Skilda världar .

Hem till gården Även /. .–
. Dagens rätt . Glamour
. Ordjakten . Melrose Place
Även /. . Simpsons . Kung
av Queens . That ’s show (R)
Amerikansk komediserie. . Will &
Grace (R) . Keno . Lokala
nyheter . Äntligen Christo (R)
Martin Timell reste till New York för att
vara med om invigningen av konstverket
The Gates i Central Park och fick slutligen
en intervju med konstnärsparet Christo
och Jeanne Claude. . Vädret 
. Nyheterna 
. Sverigelottens Alla mot en 
. Fortet Säsongavslutning. 
. Hey Baberiba Säsongavslutning.

Svensk humorserie. Kronprinsessan
Victoria och pojkvännen Daniel kom-
mer till studion för att prata om sin
vardag. Agneta Sjödin och Runar
Sögaard debatterar sitt uppbrott.
Mark Levengood leder frågesport mel-
lan Emma Andersson och Christer Ulf-
båge. Dessutom blir det exklusivt
framträdande av prins Carl-Philip och
kronprinsessan Victoria. Även /. 

. Nyheterna, sporten och väd-
ret 

. Deadwood Amerikansk drama-
serie från . Del  av . Misstan-
kar väcks om att det var stråtrövare
som låg bakom massakern och inte
indianer. 

. På spaning i New York Ameri-
kansk polisserie från . 

. FILM Firestorm Amerikansk
action från . Rökdykaren Jesse
Graves måste rädda en brandstryka
och en ornitolog från en eldsvåda. 

. Kung av Queens (R) Amerikansk
komediserie. . Dårhuset (R) Under-
hållning. . Cirque du Soleil – ett
cirkusliv (R) Kanadensisk underhåll-
ning. . Resurrection Boulevard
. Lättlagat (R) .–. Köket 

T V

. Extreme ops. . Snow Dogs. . Holly-
wood ending. . Buddy. . De red för livet.
. The Time Machine. . Veronica Guerin.
Am./brittisk/irländsk dramathriller från . .
Bad Boys . Am. actionkomedi från . .
Enough - En kvinnas hämnd. Am. dramathriller från
. . Excitant Eye Shot. Italiensk erotik från
. . Blint raseri. Am. action från . .–
. Bookies. Am./tysk komedi-thriller från .

T V ACTION

. A Season on the Brink. . Once Upon a Time
in the Midlands. . Rules of Attraction - Lustans
lagar. . Far From Heaven. . Spanarna. .
Spanarna II. . Borderline. Am./tyskt drama från
. . Motives. Am. thriller från . .
Tempted. Am./fransk/australisk thriller från .
. The th Sense - Klippt version. Am. erotisk
film från . . Eye of the Beholder. Am. thriller
från . .–. Insomnia. 

T V CLASSIC

. Prassel med trassel! . Lek med döden.
Drama. . Främlingen. . Den stora stjärnpara-
den. . Afrikas drottning. . Färja till Hong
Kong. . Gold. Brittisk actionthriller från .
. Silverado. Amerikansk västern från . .
Flykten till Athena. Brittiskt actionäventyr från .
. Mord på smekmånad. Amerikansk kriminalthril-
ler från . . Ögon. Amerikansk thriller från
. . Notorious. Amerikansk thriller från . 

T V FAMILY

. Skrållan, Ruskprick och Knorrhane. Svensk
familjefilm från . . Tintin. Fransk/kanaden-
sisk tecknad serie från . . Asterix – gallernas
hjälte. Fransk tecknad familjefilm från . .
Tintin. Fransk/kanadensisk tecknad serie från .
. Hugo – djungeldjuret. Dansk tecknad familje-
film från . . Asterix och britterna. Fransk/-
dansk tecknad familjefilm från . . En idea-
lisk äkta man. Brittisk/amerikansk komedi från .

. Bleka dödens minut. Amerikanskt fantasy-
äventyr för hela familjen från . . Lincoln –
Fotbollshunden. Amerikansk familjekomedi från
. . Värsta gänget. Amerikansk komedi från
. . Mitt liv som popstjärna. Amerikansk
familjekomedi från . . Wild America. Ameri-
kanskt familjeäventyr från . 

T V NORDIC

. Magnetisårens femte vinter. Svenskt/danskt/-
norskt romantiskt drama från . . Madicken
på Junibacken. Svensk familjefilm från . .
Tante Pose. Norsk familjekomedi från . .
Hon dansade en sommar. Svenskt romantiskt drama
från . . Madicken på Junibacken. Svensk
familjefilm från . . Bröderna Lejonhjärta.
Svensk familjefilm från . . Hon dansade en
sommar. Svenskt romantiskt drama från . .
Nattens ängel. Dansk skräckthriller från . .
Magnetisårens femte vinter. Svenskt/danskt/norskt
romantiskt drama från . . Nattvakten. Dansk

skräckthriller från . . Nattens ängel. Dansk
skräckthriller från . . Midsommar. Dansk/-
svensk skräckthriller från . 

CANAL+

.–. Tur & Retur. . Tillsammans med dig.
. Death to Smoochy. . Kid Notorious. .
Actors Studio: Jeff Bridges. . Elephant. .
Changing Lanes. . Kapten Sabeltand. . Kej-
sarens nya kläder. . Master and Commander -
Bortom världens ände. Am. äventyr från . .
Uppdraget. Am. thriller från . . The Daily
Show with Jon Stewart. Am. talkshow. . Go C.
Svensk film från . . Actors Studio: Russell
Crowe. Am. film. . Mes Meilleurs Copines. Fransk
erotik från . . Buffalo Soldiers. Am. action-
film från . .–. Three Blind Mice. Am. thril-
ler från .

CANAL+ F ILM 

. Black and White. . The Mother. . The

Shape of Things. . Eila. . South Park. .
Seabiscuit. . The First  Millions. . Actors
Studio: Joanne Woodward. Am. interview. . Kis-
sing Jessica Stein. Am. komedi från . . Into-
lerable Cruelty. Am. komedi från . . You
Can't Stop the Murders. Australisk thriller från .
. XX/XY. Am. drama från . .–. Med
Pancho Villa som sig själv. Am. drama från .

CANAL+ F ILM 

. Regissörerna: Mike Figgis. . Den spanska
lägenheten. . The Matrix Reloaded. .
American Pie - The Wedding. . Undefeated. Am.
drama från . . Regel nr. . Dansk komedi
från . . In the Cut. Am. thriller från .
. Go C. Svensk film från . . The Daily
Show with Jon Stewart. Am. talkshow. . Den
som fruktar vargen. Norsk thriller från . .
Willard. Am. rysare från . . Matrix Revolu-
tions. Am. sciencefiction från . .–. Ma
cousine endiable. Fransk erotik från .

. Morronmix
. Hitparad .
Lyckochansen .
Hitparad . Lyc-
kochansen .
Kaksi . Hit-

parad . Crossfade . Hit-
parad . Walker Texas Ranger
. David Letterman Show .
The World's Wildest Police Vide-
os . Simpsons . Drew
Carey Show Amerikansk komediserie.
. Rallarsving Svenskt kampsports-
och reseprogram från . . Lobby
(R) Svensk talkshow. . David Let-
terman Show Amerikansk pratshow.
Gäster: Christine Chenoweth och Ludacris
(artist). . Oz . Simpsons (R)
. Drew Carey Show (R) . The
World's Wildest Police Videos (R)
. Klubb . Kaksi .–. Natt-
musik
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NANNE Grönvall är domare,
här med Mark Levengood.
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Premiärhelg 
23-24 april 11-15 00 

Välkommen!

Lexus Showroom
Västkustvägen 21, Malmö

040-29 42 70
www.lexusmalmo.se

Premiär för nya
Lexus GS300!

08-735 29 40 www.sveadirekt.se

Låna upp till
150.000:-

Låna upp till 150.000:- utan säkerhet, 
8% ränta oavsett belopp.

(eff.ränta 8,39%)



EN DAG I DANIELS LIV
Daniel Andersson älskar italiensk mat och Bruce
Springsteen. Mellan träningar och matcher tillbringar
han helst sin tid tillsammans med familjen. Möt
honom i en exklusiv intervju. #–

”Big-
brother”-

Nulle är
HIMMELSBLÅ

Vinn matchtröjor och bollar #

Statistik, fakta, odds – allt inför matchen #–

MALMÖ FF
MÖTER
GEFLE IF
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Tomas ”Dat-
ten Johans-
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Nulle berättar bland
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MFF:s form,
Prahl 

analyserar.

–

Motstånda-
rens form.

Zlatankollen och 
Fotbollshjälten.

–

Grafik, 
statistik,

domare och planen 
– allt om matchen.

–

Norra Läk-
taren och

Åsa Jinder tar ton.
Och Boktyckeri.

–

MFF-
support,

Tyck till, påläggs-
kalvar, vinn en boll.

–

Innehåll:

NÄR ”NULLE” steg in i ”Big
brother”-huset var hon iklädd
en MFF-tröja. Lagom kaxigt,
speciellt som hon tydligt
förklarade att MFF skulle bli
ännu bättre i år.

– Lite ville man pika de
andra, speciellt eftersom jag
var den enda från Malmö.

Nurcan ”Nulle” Nasufovs-
ka är MFF:are ända in i sjä-
len. Ända sedan pappa
Ucret tog med henne på
matcherna när hon var
liten.

– Jag är ingen fotbollsex-
pert, men det är så häftigt
med stämningen. Att vara

på stadion är
rena kicken,
fotboll är inte
så roligt på tv.
Det är så kul
när publiken
exploderar
efter ett mål,
men går bol-
len i stolpen
är det värsta
ångesten,
säger Nulle.

Favoriterna
i laget är Nik-
las Skoog, Mat-
tias Asper och
Yksel Osma-

novski. Att just Yksel står
högt i kurs är självklart.

– Min mamma Lumturije
och Yksels mamma är kusi-
ner. När vi var yngre tog
mamma med oss dit. Jag
kommer ihåg hans pojk-
rum med snedtak och att

han delade
det med

sin bror-
sa.

Nulle
bor och är

uppvuxen på
Rosengård.

Bara 200 meter
från ”Zlatan-

land” på
Cronmans
väg. Jag kän-
ner hans sys-
ter Sanela
bättre.
Hon var bäst i
skolan i friidrott.

– Zlatan gick inte att pra-
ta med på den tiden, han
var för kaxig. Men han spe-
lade alltid, alltid fotboll så
han förtjänar sin framgång.

– Och så var han rätt så
ful då. Som liten, alltså,
betonar Nulle.

Hon påpekar att MFF.s
klack är Sveriges bästa, men
har ett dråpligt minne från
förr.

– Alla skrek: ”Vi vill se
Yksel vinka.” Och sedan när
han gjorde det skrek alla:
”Diva, diva, diva.”

”Nulle” från ”Big brother” 
är riktigt himmelsblå

◗ DAVID mot Goliat. MFF
mot Gefle. Det kan bara
sluta på ett sätt.
Spelartruppen, ekono-
mi, organisation, rutin 

– ja,
allt
går 

i himmesblå favör. Gud-
bevars är fotbollen inte
så enkel. Så tråkig, ska
man kanske skriva.
Skrällarna är fotbollens
livselixir, ovissheten all-
deles underbar. Vem
hade räknat med PSV
Eindhoven i en Champi-
ons League-semifinal?
Vem tippade
Grekland
som EM-
segra-
re?

Vem tror på Gefle i dag?

◗ Nykomlingar brukar
vara hetast i början av
serien. Assyriskas –-
seger mot guldaspiran-
ten IFK Göteborg bär
syn för sägnen. Häckens
vinst mot Sundsvall
efter mål av Teddy Lucic
visar att man inte ser
sig som något botten-
lag. 

◗ Varför heter förresten
Gefles hemmaarena
Strömvallen?  Strålkas-
tarna fungerar ju inte.

◗ Varför kallas egentligen
Markus Rosenberg
”Mackan” när det är
Thomas Olsson som slår
passningarna?

◗På Metro Stadions
redaktion ligger match-
tröjor och bollar från
Puma. De kan bli dina
om du deltar i tävling-
arna på sidan  och

sidan .

”MFF-klacken är bäst”
SUPPORTERINTERVJUHEJ!

TOMAS JOHANSSON

Metro Stadion

NURCAN

Zlatan gick
inte att prata

med på den tiden.”

CITATET

KAXIGAST.

Därför tar Nalle Puh
så stor plats i
Daniel Anders-
sons liv.

–



Allsvenska 
minimästare!

AppleCenter MacSupportBaltzarsgatan 18, Malmö. 040-660 16 40.
Winstrupsgatan 8, Lund. 046-150 400.

Sveriges minsta mästare är redan korade. T ex iPod mini, den läckra 

musikspelaren med upp till 1.500 låtar och en matchvikt på bara 103 gram. 

Eller den ännu mindre iPod shuffl e - upp till 240 låtar. För att inte tala om 

datorsensationen Mac mini. Inte mycket större än en pocketbok men ändå 

en tungviktare på upp till 80 GB!

Mästarmaskinerna fi nns hos MacSupport

MacSupport har öppnat Malmös hetaste datorbutik - 

ett spännande AppleCenter med allt från de senaste 

Mac-modellerna till megasuccén iPod. 

Plus de fl esta andra digitala 

produkter du inte klarar dig utan. 

Baltzarsgatan 18. Titta in!

iPod mini 1.895:-
4 GB

iPod shuffl e 895:-
512 MB

Mac mini 4.695:-
Dator på 40 GB. Mac OS X 

och mycket mer ingår.

CHEESEBURGER

Grillat är godast!

VÄRDEKUPONG
Just nu kan ni köpa två

Cheeseburgers för endast 20:-
Giltig t o m 050429 på Burger King i Mobilia, Triangeln, Kronprinsen, Jägersro,

Höllviken, Glumslöv & Väla Norra. Erbjudandet gäller mot inlämnande
av kupong och kan ej kombineras med andra erbjudanden

Prova den nygrillade smaken!

2 stycken för endast 20:-

CHEESEBURGER

20:-

Erbjudandet gäller mot kupong!

2 stycken

Nulle, som
är packopera-
tör på Pågens i
Malmö, är en
tjej med skinn
på näsan. Det
fick ”Idol”-juryn i tv
erfara.

– Jag sjöng Tina Turners
”Simply the best”. När de sa
att jag i stället nog var sämst
så tände jag. Jag berättade
för dem att så säger man
bara inte till en som köat i
tio timmar för att få chan-
sen i 30 sekunder.

Därför utmålade kvälls-

pressen hennes inträde i
”Big-brother”-huset som en
revansch. Hon valde dock
att lämna efter två veckor.

– Ah, jag ville ha min fri-

het och slippa kameror på
toan.

Nu smider hon nya pla-
ner.

– Jag skulle hemskt gärna

vilja vara maskot för MFF,
en modern matchvärdinna,
ett ansikte utåt.

TOMAS JOHANSSON
tomas.johansson@metro.se

metro
MFF–GEFLE IF – APRIL 

CITATET
Jens Fjellström om

Gefles zonförsvar

”Gefle har stängt godis-
butiken. Det finns inget
godis att handla där.”

SIFFRAN

miljoner kronor. Det är värdet på
MFF:s varumärke enligt den under-
sökning som Sport Business Nordic
gjort för SportGuiden. Gefle är sist

i ligan och värt  miljoner kronor.

Namn: Nurcan ”Nulle” 
Nasufovska
Ålder: 
Bor: Rosengård
Yrke: Packoperatör
Civilstånd: Singel
Aktuell: ”Big-brother”-deltagare
som är hängiven MFF-supporter.

I KORTHET

VEM BLIR DAGENS
MFF:ARE? Rösta och
vinn Metro Stadions
unika himmelsblå
matchtröja från Puma. 

◗ Så här går det till: 
◗ SMS:a Metro följt av

mellanslag följt av
tröjnumret eller nam-
net på den hemmaspe-
lare du tror kommer
att vara bäst i dagens
match. 

◗ SMS:a till 722 35

(SMS:et kostar fem kro-
nor plus eventuell tra-
fikavgift). 

◗ Metro Stadions redak-
tion väljer ut dagens
MFF:are efter varje 
match. Resultatet 
publiceras i Metro
dagen efter matchen.

◗ Då skickar vi också ett
SMS till vinnaren som
sedan kan hämta sin
matchtröja på Metro
på Bergsgatan 20. 

◗Lycka till!  

METROTÄVLINGEN

VINN!

”NULLE” NASUFOVSKA

FAVORITEN

Nurcan ”Nulle” Nasufovska 
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◗Hur ser du på allsvens-
kans upptakt?

◗ ◗– För vår del hade vi
hoppats på en poäng till.
Hemmamatcherna ska
man helst vinna, men
mot Göteborg blev det
ett slag och vi kunde

inte riktigt försvara
oss på fasta situa-

tioner. Mot Bois ska-
pade vi mycket, men
vi skulle dödat match-
en tidigare för att jag
ska vara helt nöjd. 
◗Vad har varit bra
respektive dåligt hit-
tills?
◗ ◗– Försvaret har inte
släpp, till så mycket
frånsett vid fasta situa-

tioner, så det är jag
nöjd med.

Däremot har vi inte kom-
mit i gång riktigt med
anfallsspelet. ”Mackan”
(Markus Rosenberg) har
förvisso varit det tillskott
vi hoppats på men vi mås-
te få mittfältarna att göra
mål. Nu i inledningen av
serien gäller det också att
skapa sig en plattform att
bygga vidare på.
◗Vad har du för intryck
av Gefle?
◗ ◗– Alla tror att man ska
vinna, men så enkelt är
det inte. Med tanke på de
senaste insatserna rankar
jag Gefle högre än Bois.
Gefle var lika bra som HIF.
Vi måste naturligtvis gå
för fullt för att ta tre
poäng. Som jag uppfatta-
de det spelar de traditio-
nellt 4-4-2. Jag blev också

imponerad av deras två
anfallare.
◗Hur ska ni lucka upp
dem då?
◗ ◗– Vi kan inte byta
system och positioner hit
och dit, det gäller att ha
tålamod. Och frågar du
om Afonso så får han få i
gång sig själv, det handlar
inte om i vilken position
han spelar. I fjol var det
segstartat för att sedan
blomma. Det får vi säkert
se i år också. Mot Gefle gäl-
ler det att ha tålamod och
bra fart på bollen. Vi har
haft en tendens att spela
grötigt sista tredjedelen av
plan, speciellt i mitten.
Därför måste vi utnyttja
kanterna mer, speciellt
mot ett lågt försvarsspel. 

TOMAS JOHANSSON

”Det var segstartat i fjol också men sen ...”

MOT VALLENTUNA i Svens-
ka Cupen i onsdags visade
MFF att truppen är bred.
Flera spelare som inte tidi-
gare spelat så mycket fick
chansen att visa upp sig.

Andreas Yngvesson var en
av dem. Han tog chansen
och spikade slutresultatet
till 3–1.

– Jag är övertygad om att
jag kommer att få mina
chanser, men varje minut
på planen är viktig efter-
som jag inte spelat så myck-
et hittills i år, säger ”Ante”.

Det blev ett inhopp mot
Bois senast. 

Om det blir match från

start mot Gefle är ännu
ovisst. Chansen finns natur-
ligtvis med tanke på Antes
fina höstsäsong och att da-
garna före match är det lite
sjukstuga i MFF.

Både Patrik Andersson
och Hans Mattisson är för-
kylda, berättar Tom Prahl.

Men det finns fler oros-
moment.

Ja, Jon Inge Höiland  har
en fettkudde under foten.

Det hämmade honom mot
Bois senast också.

Dessutom krånglar Nik-
las Skoogs rygg.

Ja, det såg ut som om han
hade knäppt västen med
gylfen sa jag till någon tid-
ning efter matchen. Jag tror
dock att det ska rätta till sig
med massage och en kiro-
praktor.

TOMAS JOHANSSON
tomas.johansson@metro.se

Truppen är bred
”Bjärred” och Hans
Mattisson är förkylda

Skoogs rygg krånglar
och Höilands fot

FORMEN

THEMOVIE 
Afonsos
drömmål i
premiären mot
IFK Göteborg. 

Bollen är
lagd till
rätta och
nu fokus. 

Med blicken
på bollen tar
brassen 
sats.

I NNNNN I
I NNNNN I

YKSEL

OSMANOVSKI
Mittfältare. Född 

I NNNNN I
I NNNNN I

JON INGE

HÖILAND
Försvarare. Född 

I NNNNN I
I NNNNN I

SAMUEL

BARLAY
Anfallare. Född 

I NNNNN I
I NNNNN I

JOAKIM

NILSSON
Mittfältare. Född 

I NNNNN I
I NNNNN I

PATRIK

ANDERSSON
Försvarare. Född 

I NNNNN I
I NNNNN I

GLENN

HOLGERSSON
Försvarare. Född 

I NNNNN I
I NNNNN I

JOHAN

NILSSON-GUIOMAR
Försvarare. Född 

I NNNNN I
I NNNNN I

ANDREAS

YNGVESSON
Anfallare. Född 

I NNNNN I
I NNNNN I

MARKUS

ROSENBERG
Anfallare. Född 

I NNNNN I
I NNNNN I

DANIEL

ANDERSSON
Mittfältare. Född 

I NNNNN I
I NNNNN I

MATTIAS

ASPER
Målvakt. Född 

I NNNNN I
I NNNNN I

LEE

BAXTER
Målvakt. Född 

I NNNNN I
I NNNNN I

OLOF

PERSSON
Försvarare. Född 

I NNNNN I
I NNNNN I

PETER

ABELSSON
Försvarare. Född 

I NNNNNI
I NNNNN I

THOMAS

OLSSON
Mittfältare. Född 

I NNNNN I
I NNNNN I

HANS

MATTISSON
Mittfältare. Född 

I NNNNN I
I NNNNN I

JOSEPH

ELANGA
Försvarare. Född 

I NNNNN I
I NNNNN I

AFONSO

ALVES
Anfallare. Född 

I NNNNN I
I NNNNN I

NIKLAS

SKOOG
Anfallare. Född 

I NNNNN I
I NNNNN I

LOUAY

CHANKO
Mittfältare. Född 

I NNNNN I I NNNNN I
MALMÖ FF– LANDSKRONA–
IFK GÖTEBORG MALMÖ FF 

TERMOMETER g

Siffran = snittbetyg för samtliga matcher

3,00 3,00

0,00 2,00

2,50 0,00

2,00 0,00

3,00 3,00

3,00 1,00

3,50 0,00

3,00 2,00

1,50 3,00

2,50 3,50

TOM PRAHL 
TRÄNARE I MALMÖ FF60 SEKUNDER

FOTO: JAN UVELIUS

PATRIK ANDERSSON
tränar, men har haft
en förkylning.
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Så många såg
premiären mellan
MFF och Göteborg.


En perfekt bredsida. Bollen får
en kraftig knorr och virvlar som
en diskus mot IFK Göteborgs
målvakt Bengt Andersson. 

Fullträffen är ett faktum. Lagkamraterna
jublar åt Afonsos drömträff, Nu har MFF
häng på blåvitt, men en viss evighetsmaskin
Håkan Mild grusade segerplanerna.

Malmö FF–IFK Göteborg  –  ( – )
LAGET
Mattias Asper – Hans Mattisson, Olof Persson, Patrik
Andersson (Lagkapten), Joseph Elanga – Afonso Alves,
Louay Chanko, Daniel Andersson, Yksel Osmanovski – Niklas
Skoog, Markus Rosenberg. Avbytare: Lee Baxter (målvakt),
Peter Abelsson, Thomas Olsson, Jon Inge Höiland, Andreas
Yngvesson.
MÅLEN

– Stefan Selakovic ()

– Afonso Alves ()

– Håkan Mild (
MINUTER
 Varning Selakovic IFK Göteborg 
 Varning Mild IFK Göteborg 
 Byte Niklas Skoog/ Jon Inge Höiland
 Varning Magnus Johansson IFK Göteborg 
 Byte Mattisson/Abelsson
 Varning Markus Rosenberg Malmö FF 
 Byte Selakovic/ Marcus Berg

Landskrona Bois–Malmö FF – (–)
Mattias Asper – Jon Inge Höiland, Olof Persson, Patrik
Andersson (lagkapten), Joseph Elanga – Louay Chanko,
Thomas Olsson, Daniel Andersson, Afonso Alves – Niklas
Skoog, Markus Rosenberg. Avbytare: Lee Baxter (målvakt),
Peter Abelsson, Yksel Osmanovski, Hans Mattisson, Andreas
Yngvesson.
MÅLEN

– Markus Rosenberg ()
MINUTER
 Varning Jonas Olsson Bois 
 Varning Jörgen Pettersson Bois 
 Varning Afonso Alves MFF 
 Varning Thomas Olsson MFF 
 Byte Johan Andersson/ Johan Norell 
 Byte Thomas Olsson/Yksel Osmanovski
 Byte Afonso Alves/Andreas Yngvesson
 Varning Jon Jönsson Bois 
 Byte Jon Jönsson/André Schei Lindbaeck 
 Byte Niklas Skoog/ Peter Abelsson

Senaste matcherna

 
PUBLIKSIFFRA

Var på Landskronas
IP när MFF vann mot
Bois med –. 

PUBLIKSIFFRA

801

801

800

800

874

897

842
845
846
874
888

892

890
892

890

888

820

839

839

862

857

835

835

844

855

820
849

832
833

820
832

777
830
831
832

777
830
831
832
835
855

897
899

777
830
831

800
897

Sölvesborg

Karlshamn

Ronneby

Kristianstad

Karlskrona

NYHET
fr.o.m. 12 
juni 2005
Malmö - 
Kalmar.

Handelsgatan 1, Jägersro, Malmö
040-220 700, malmo@skivlagret.se
Löddeköpinge, vid Center Syd 
046-714 140, centersyd@skivlagret.se
Väla Centrum
042-28 58 80, vala@skivlagret.se

ÖPPETTIDER:
MALMÖ: Månd–fred 10–19

Lörd 10–16 • Sönd 12–16
CENTER SYD: Vard 11–19

Lörd 10–17 • Sönd 11–17
VÄLA: Vard 10–20

Lörd 10–17 • Sönd 11–17

Veckans klipp!

149:-

OCEANS 12KOLLA 

PRISET!

SÖDRA SVERIGES STÖRSTA OCH BILLIGASTE MULTIMEDIAKEDJA!
Priserna gäller t.o.m. 27/4

1 ex per kund

FLYING DAGGERS

189:-

TOTTA NÄSLUND
Totta 8: Greatest Hits

159:-
BO SUNDSTRÖM

Skåne

159:-
DRÖMMAR I DUR & MOLL

36 MÄN PÅ SVENSKA

169:-

PETER ROBINSON
Efter Alla År Av Saknad

29:-
AC/DC

Family Jewels

199:-
SIMPSONS
Säsong 1-5

SÅ SOM I HIMMELEN

189:-
HAJAR SOM HAJAR

189:-
HIPP HIPP

På Riktigt - Paw Rihk-titt

169:-

MALMÖ FF
En Supporters Handbok

85:-

BAND OF BROTHERS
DVDBOX

499:-

66

SÅNGAREN I 
BO KASPERS ORKESTER

1:A PÅ TOPPLISTAN

399:-/st

4422

22 CDCD

KOLLA 

PRISET!



T
rots proffsspel i Euro-
pa och VM- och EM-
slutspel med landsla-
get värderar Daniel

Andersson fjolårets SM-
guld som största framgång-
en i karriären. Hittills.

– Det är ett inspirerande
år. Vi ska försvara titeln och
ta oss vidare i Champions
League. Jag är hemma för
att stanna, deklarerar Dani-
el och avfärdar alla proffs-
planer.

Och han har verkligen
fått en nytändning sedan
han kom hem efter sina sex
år i Italien. Tränaren Tom
Prahl har bara superlativ
över för sin pådrivare på
mittfältet. Förbundskapten
Lasse Lagerbäck har tagit
Daniel till nåder igen. Han
blir helt enkelt bättre och
bättre.

– Ah, säger Daniel blyg-
samt. Visst utvecklades jag
utomlands, men jag har
egentligen ingen riktig
spetskompetens. Min styrka
är just att jag är allround.
Jag läser spelet bra och job-
bar hårt.

Men det är även andra
saker som gör att Daniel
inte trängtar efter en ny
proffssejour. I höst väntas
tillökning och med ett nytt,

arkitektritat hus söder om
Malmö bankas bopålarna
ned allt fastare i den skåns-
ka myllan.

– Familjen är viktig. Nu
när jag har små barn har
jag lagt golfen på hyllan,
säger Daniel.

Jo, han är sådan. Ödmjuk,
väluppfostrad, tackar artigt
för mineralvattnet på ute-
serveringen på Lilla torg. En
svärmorsdröm. Men när vi
talar om ett nytt Malmö sta-
dion är han bestämd.

– Att spela internationel-
la matcher i Göteborg är
helt värdelöst. Det behövs
en ny arena om föreningen
ska ha interna-
tionella ambi-
tioner. Det är ju
inte säkert att vi
blir bättre, men
publiken får det
bättre.
◗Vilken arena
är den bästa du
spelat på?
◗ ◗Att möta Inter och
Milan på San Siro är
häftigt. Ett häftigt minne
var när vi i Bari spöade
Inter med 3–2 just på San
Siro. Olympiastadion i Rom
går inte av för hackor, Old
Trafford är fräck. Frågan är
dock om inte Stade de Fran-
ce i Paris tar priset.
◗Men den häftigaste
publiken finns väl 
i Malmö?
◗ ◗De är otroliga, det är
underbart att springa in. Så
var det inte alls när jag
lämnade MFF 1998. Nu får
vi ju också ett otroligt stöd

på bortaplan också.
◗Ändå är det högt i tak på
läktaren. En del kritiserar
ju att du och din kollega
på innermittfältet Thomas
Olsson är alldeles för lika?
◗ ◗Frågan är vad man vill
ha. Vi jobbar hårt bakåt och
är hyfsade framåt. I en klas-
sisk 4-4-2-uppställning är
det perfekt. Men vi spelar
inte så i landslaget.
◗På tal om landslaget. Vad
är hemligheten? Varför 
lyfter sig alla när ni spelar 
i landslaget?
◗ ◗Vi har en trygg taktik,
jo, jag kan pärmen utantill,
och en bra grupp som spe-
lat ihop länge. Kommer en
ny spelare så är vi många
som kan stötta.
◗Varför har svenska
klubblag så svårt interna-
tionellt?
◗ ◗Man får bara en chans
och det gäller att prestera
som bäst då. Så resonerar

motståndaren
också, så det är
inte lätt. Men
med lite flyt
ska vi ta oss till
Champions
League.
◗Kommer du
ihåg din debut
i MFF?

◗ ◗Klart. 1–1 mot Göteborg
1995. Jag gjorde mål på
Ravelli. Jag ”väggade” mig
fram och satte bollen i hör-
net.
◗Ditt snyggaste mål?
◗ ◗Måste vara mot Trelle-
borg 1997.  Ett långskott
som gick ribba in och som
blev valt till Årets mål.
◗Hur är det att spela ihop
med storebror?
◗ ◗Bara kul. Och han är så
noggrann i allt han gör, har
ständigt koll. Så är det på
planen också och det är
bara bra.
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”Ett häftigt minne var
när vi i Bari spöade Inter
med – just på San Siro.” 

Hur ser en
bra dag ut,

Daniel
Andersson?

EN DAG MED

Daniel
Andersson

OM OLSSON
”Frågan är vad
man vill ha. Vi 
jobbar hårt bakåt
och är hyfsade
framåt. I en 
klassisk 4-4-2-
uppställning är
det perfekt.”

TOMAS
JOHANSSON

MALMÖ

tomas.johansson@metro.se
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Cirka kvart i åtta
blir det frukost
med familjen.

Jag och Cecilia brukar tu-
ras om att förbereda. Jag
äter havregrynsgröt och
kokt ägg.

Svärmorsdröm  

.

VAKNAR

Det behövs
en ny arena

om föreningen ska
ha internationella
ambitioner”.

CITATET

Mittfältsparet Thomas Olsson och Daniel Andersson har
kritiserats för att vara för lika. Tränaren Tom Prahl brukar ta
dem i försvar, men här ser till och med Tom fundersam ut.Helsingborg Väla centrum, Löddeköpinge Center syd, Lund stortorget 5, Lund Nova Lund centrum,

Malmö Jägersro centrum, Malmö Södra förstadsgatan 23, Selected, S. Förstadsg. 3, Malmö, Trelleborg Algatan 16. 

JEANS BURN OUT
30% på delar av jeans sortimentet

Avspark fredag 22 april

WARNING!

PEOPLE
WITH DENIM ATTITUDE



ulf lundell
I NNNNN I
I NNNNN I
”Han är cool, har kultstatus.
Bra musik, ska försöka se
honom i sommar.”

metro
MFF–GEFLE IF – APRIL

OM PATRIK
”Han är så
noga i allt han
gör, har ständigt
koll. Så är det
på planen också
Det är bara bra.”

HURCOOLÄR...

journalister
I NNNNN I
I NNNNN I

”Inga problem, men det
finns både ettor och tior.”

bilar
I NNNNN I
I NNNNN I

”Jag har en Volvo XC 
. En stadsjeep, bra som
familjebil.”

religion
I NNNNN I
I NNNNN I

”Intresserar inte mig så
mycket.”

3-5-2
I NNNNN I
I NNNNN I

”Skrattar när jag säger ––.
Får vi spela så är det ju bra.”
Jag tror inte man ska stirra
sig blind på siffror, men det
blir inte aktuellt i år.

kallbadhuset
I NNNNN I
I NNNNN I

Härligt. Vi badar alltid på jul-
dagen, sedan blir det ett tio-
tal gånger till under året. De
har ett nytt kallbadhus i Bjär-
red som jag vill prova.

V 75
I NNNNN I
I NNNNN I

”Det är roligt. Vi spelar 
i laget, har vunnit en del.
Bland annat en pott på 
  kronor, men den är
slut nu. Peter Abelsson
spelade sist och det gick ju
inget vidare.”

golf
I NNNNN I
I NNNNN I

”Det är kul. Felet är att jag
vill vinna till varje pris. Jag är
tyvärr lite för stridig, borde
slappna av mer.

pasta/italiensk mat
I NNNNN I
I NNNNN I

”Bäst i världen.”

DANIEL ANDERSSON
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   som fått en nytändning

Sedan åker jag nästan all-
tid och tränar. Mestadels
är det kul, även på försä-
songen, för man känner att

det ger resultat.
Helst på Lilla
torg med hela

familjen. Helst något pas-
taaktigt, både Cecilia och
jag är förförda av den itali-
enska maten.
Därefter kopplar vi av. Vi
badar, går till parken eller
lekplatsen med Filip.

Grillar en kött-
bit. Det sköter
jag så får Cecilia

stå för tillbehören. 
Till det ett glas rött och
vatten. 
Vinerna från Verona, Val-

pociella,  är en favorit.
Därefter tar vi en prome-
nad.

En bra film som
avslutning är
perfekt. Däref-

ter är man klar.

.

LUNCH

.

FILMTIME

.

MIDDAG

Ålder: 27.
Familj: Frun Cecilia, Filip
snart 2 år. Väntar tillök-
ning i augusti.
Längd: 1,78.
Vikt: 80 kilo.
Moderklubb: Bjärred.
Meriter: SM-guld. 41
landskamper samt EM-
och VM-slutspel.
Allsvensk debut: Mot IFK
Göteborg 1995. Målskytt i
1–1-matchen.
Karriär: Bjärreds IF 1994,
Malmö FF 1994–1998, AS
Bari, Italien 1998–2001,
Venezia, Italien 2001-
2002, Palermo, Italien
2002–2004, Chievo, Italien
(lån) 2002–2003, Ancona,
Italien (lån) 2003–
2004, Malmö FF
från juli 2004
Bästa spelare du
mött: Zinedine
Zidane. Det be-
hövs väl ingen
större motive-
ring. Han är
svår att kom-
ma åt, döljer
bollen bra.
Bästa spe-
laren i
världen:
Ronaldin-
ho. Han har

allt, egentligen, och så är
han rolig att titta på.
Favoritbok/författare:
Jag läser rätt mycket. Hen-
ning Mankells böcker om
Kurt Wallander är bra. Det
är kul att det tilldrar sig
här nere och ibland också
i Malmö.
Favoritfilm: Jag gillar
Tarantinos filmer. Förr
när man låg på läger såg
jag mer film, nu blir det
mest barnfilm med Filip.
Nalle Puh och Heffaklum-
pen och Byggare Bob. Filip

tycker det är kul,
men han har
mycket spring
i benen så det
är inte alltid
han ser en hel

film.
Favorit-
musik:
Bruce
Springste-
en. 

Jag har sett
honom i

Köpenhamn
och det var
häftigt.

Favoritmat:
Italienskt.

Fritidsintresse:
Familjen.

Daniel Andersson:

Ibland går han klädd som en vanlig man på stan, faktiskt är det något som familjen Daniel
Andersson njuter av.

Daniel Andersson styr och ställer. Han är MFF:s
mittfältsmotor. Här vid en frispark i hemmamatchen mot IFK
Göteborg.

SCANPIX
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MOTSTÅNDARNA GEFLEIF

TVÅ SPELARE I GEFLE har
redan hittat nätet under
lagets två allsvenska
matcher. Daniel Westin,
som gjorde det snygga
målet i förlustmatchen
senast mot HIF, och Tho-
mas Hedlund, som har en
egen supporter-
klubb med en
hemsida på nä-
tet. ”The Hed-
lunders” kallar
sig de hittills 30-
talet medlem-
marna och att
de avgudar sin
mittbacksklip-
pa står helt
klart. De har
plockat fram en
Hedlundtröja,
det ska bli täv-
lingar med sig-
nerade Hed-
lundkort som
priser och en cd-
skiva med hyll-
ningsvisor. Och

givetvis finns de på sektion
H som i Hedlund under
hemmamatcherna på
Strömvallen.

– Det är så klart jädrigt
smickrande. Lagkamrater-
na är allt lite avundsjuka,
de får lite pikar då och då,

säger Thomas
Hedlund.
◗Men varför
är just du kult-
förklarad?
◗ ◗Det är väl
en kul grej och
så tror jag att
de anser att
jag inte fått
den uppmärk-
samhet i pres-
sen som de
tycker jag för-
tjänar.

Han har va-
rit Gefle trogen
länge. Hedlund
har spelat cir-
ka 280 match-
er sedan 1994.

– Jag har varit med i
både med- och motgång.
Min största merit är när vi
tog steget upp allsvenskan.

Så nu finns äntligen 32-
åringen i rampljuset. 

Ja, det är kanske fel ord-
val eftersom strömmen
havererade senast på
Strömvallen, men i skym-
ningsmörkret gjorde han
en mycket bra insats mot
HIF.

– Matchen gav helt klart
mersmak. Vi fick i gång
vårt anfallsspel och var
helt klart värda en poäng.
◗Men det blir väl lite vär-
re på Malmö stadion?
◗ ◗Det är bara kul att få
spela i allsvenskan, men

det blir tufft. Det är Sveri-
ges bästa lag vi möter.

Kommer det mycket folk,
förresten?
◗Tränaren Per Olsson sa
att ni ska spela extremt
lågt försvarsspel.
Stämmer det?
◗ ◗Vi har inte pratat ige-
nom det i detalj ännu,
men försvarsspelet är vår
styrka och då hjälper hela
laget till.
◗Är det någon spelare ni
fruktar?
◗ ◗Både Rosenberg och
Skoog är giftiga. Ska vi vin-
na måste vi hålla tätt
bakåt, men också våga 
spela lite anfallsfotboll
också. TOMAS JOHANSSON

Han har redan
nätkänning

THOMAS HEDLUND MITTBACK MED EGEN FANKLUBB

60SEKUNDER

GEFLE spelar klas-
siskt 4-4-2. För-
svarsspelet är

lågt och man använder
allsvenskans striktaste
zonförsvar. I första match-
en mot Kalmar skapade
man knappt någon mål-
chans, men mot HIF
senast visade Gefle att
man även kan spela
offensivt.  

MÅLVAKTEN
Mattias Hugos-
son var bäst i

Superettan i fjol och
släppte också in minst
mål. ”Vi känner oss myck-
et trygga med Mattias”,
säger tränaren Per Olsson.

SPELAR ETT
kompakt för-
svarsspel och

försöker få till snabba
omställningar.

MATHIAS Wox-
lin är motorn,
men ibland är

laget för beroende av
honom. I början av mat-
chen mot HIF verkade
medspelarna vänta på att
Woxlin skulle göra sin
grej och blev därmed stil-

lastående. Johannes Erics-
son suveräna klackfram-
spelning mot HIF visar
dock att det finns mycket
teknik på mittfältet. 

DANIEL
Westin och
Daniel

Ytterbom var ett bra
anfallspar i superettan.
Tillsammans har de gjort
118 mål för klubben och
senast visade de att de
duger i allsvenskan också.
Men bakom Daniel och
Daniel ser det tunt ut.

DANIEL
Ytterbom
ses kanske

mest som en target-play-
er, men mot HIF visade
han nya sidor. Hans trol-
lerinummer gjorde HIF-
försvaret rejält snurrigt. 

JOAKIM
Karlsson.
(hälsena). 

HAR förlorat
med uddamå-
let mot Kal-

mar och HIF i sina två
första allsvenska framträ-
danden på 21 år. 

TAKTIK

--

MÅLVAKT

SUPER

ANFALL

TUNT

FÖRSVAR

BREDD

SE UPP FÖR

TROLLAR

SKADOR

EN

FORMEN

SKRAL

MITTFÄLT

MOTOR

Så spelar Gefle IF:

Mittbacken Thomas Hedlund med sin fan-club.
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”Du kan heta Peter
Ijeh det gör oss inte
rädd, du kan vara
Niklas Skoog det
gör oss bara
beredd, du kan vara
Markus Rosenberg
men du får bekän-
na färg, mot
nummer  i
himmelsblå, hans
namn är Thomas H.”

En av The Hedlunders
kampsånger

RAMSAN



metro
MFF–GEFLE IF – APRIL 

ZLATANKOLLEN

GAMLA HJÄLTAR

NÄRAPÅ vad som helst
som Zlatan gör skapar stora
rubriker här hemma. Jennifer
Wegerup är Sportbladets Itali-
enexpert och följer bollbegåv-
ningens framfart i serie A
extra noga.

◗Hur stor är Zlatan i italiens-
ka medier?
◗ ◗– När man läser allt som
skrivs här kan man tro att han
är en av de största i Italien. Men
han har en bit kvar till spelare
som Sjevtjenko, Kaká och Adri-

ano. Men han kan absolut nå
dit, det är jag övertygad om.
◗Vad krävs för att nå den sista
biten?
◗ ◗– Att han fortsätter som i dag
och att han lär sig tygla sitt
humör. Nu har han i och för sig
skött sig väldigt professionellt
i Juventus, men det har varit en
säsong utan problem där laget
vunnit mest hela tiden. Och
man känner till hans humör
i Italien bland mina kolleger
och vänner på tidningar och tv
därnere och har skrivit om det.
◗Hur är det att specialbevaka

en spelare som inte talar med
dig? (Zlatan bojkottar Afton-
bladet)
◗ ◗– Det är dubbelbottnat, det
är jobbigt för Zlatan att han är
så arg. Ingen av oss vill ha krig.
Men det vore akut värre att
slicka röv och skriva det han
vill. Om han skallat någon skri-
ver vi det och inte huvudrörel-
se. Hellre ingen intervju än
styrd intervju.

MARTIN ERIKSSON

NU HYLLAR hela Fotbolls-
Italien Zlatan. Förvisso blev det
förlust senast mot Inter, men
Zlatan var matchens huvud-
person, ja Juventus enda vapen
framåt. Nu fick han gult kort
och stängs därmed av en mat-
ch. I går blev han dessutom av-
stängd ytterligare två matcher
efter en armbåge på Cordova.
Dessförinnan gjorde Zlatan
fem mål på två matcher, varav
hattrick mot Lecce, och fick
italienska medier att ta till
alla superlativ. 

”Han var sagolik”, skriver la
Nazione
”Han var matchens stora
huvudperson”, skriver La Gaz-
zetta dello Sport.
”Inte ens Platini och Nedved
lyckades så här bra sitt första
år i Italien.”, skriver Corriere
dello Sport.
”Hans tredje mål höll brasse-
klass”, skriver Tutto Sport.

Och så går de på.
En annan som tagit Zlatan till

sitt hjärta är MFF-ordföranden
Bengt Madsen (lilla bilden). 

Hans syn på Zlatan är att han

är långt ifrån
buffelaktig.

– Vi har Zlatan att tacka för
mycket. När han lämnade för Ajax
vände vår ekonomi över en natt.
Han är grunden till vårt stora
lyft. Vi blev av med en fin kille
som vi tagit hand om väl, men vi
har Zlatan att tacka för mycket.

Madsen blir nästan religiös
när han pratar om Zlatan.

– Han har utstrålning, sprider
glädje. Han har allt som kan
göra honom till en av världens
tre fyra bästa spelare redan näs-
ta år. TOMAS JOHANSSON

SNABBFAKTA

DÅ: Det har gått över 90 minuter.
Sverige ligger på med allt man
har mot Polen. Jonas Thern slog
en frispark på övertid som Andre-
as Ravelli nickar mot mål.
Målvakten lämnar retur och på
returen är Niclas Nylén (då Lars-
son) framme och slår in bollen.

– Det målet räckte långt, ända
till VM i Italien. Det var min debut i
landslaget, pressen skrev att det
var som hämtat ur Rekordmagasi-
net. Det var den 7 maj 1989, jag
minns det som i går eftersom min
som föddes dagen efter, berättar
Niclas.

Han var med i VM-truppen i Itali-
en, men kan inte lastas för ”1–2,
1–2, 1–2-fiaskot” eftersom han inte
fick speltid. Men karriären inne-
höll så mycket mer – SM-guld med
MFF och proffsspel i Tyskland, Itali-
en och Kina.

– Jag och
Jens Fjell-
ström blev
faktiskt kine-
siska mästare
med Dalai
Wanda. 

I DAG: På

en blåsig plan nere i Höllviken
ger Niclas sina instruktioner. Han
har hand om ett lovande gäng,
Höllvikens u-lag som spelar i pojk-
allsvenskan.

– Vi tillhör den absoluta toppen i
Sverige, en av våra spelare är med i
pojklandslaget och två är redan
med i A-truppen. 

Fotbollen betyder mycket.
– Jag jobbar som stenläggare. Det

är tufft, men jag gillar att jobba ute.

FOTBOLLSMINNET: Han
nämner det klassiska landslags-
målet och mästartiteln i Kina och:

– När vi slog Djurgården med
7–3 i SM-finalen 1988. Jag passade
till tre mål och fixade en straff.

KONSTIGASTE: Nere i Cosen-
za i Italien 60 mil söder om Napo-
li.

– Det var
en tuff miljö.
Efter en förlust
kom 5 000 fans
på en träning. De
stod i en tät
ring kring oss
spelare och
det blev hand-
gemäng. Att
ringa till polis
var det bara
inte tal om.

TOMAS

JOHANSSON

JENNIFER WEGERUP
• Ålder: 
• Jobb: Reporter på

Sportbladet.
• Aktuell: Kom i

onsdags ut med
boken ”Damelvan” om damfot-
bollens historia i främst Sveri-
ge.

NICLAS NYLÉN (tidigare LARSSON)

Meriter:  matcher i
MFF, SM-guld ,
kinesisk mästare ,
 landskamper. Klub-
bar: Olympic, MFF, Stutt-
garter Kickers, Cosenza,
Dalai Wanda, Halmstad,
Leipzig, Höllviken.

snabbfakta
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DAGENSMATCH
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ALLSVENSKSTATISTIK

Skytte-
ligan

 MÅL: Peter Graulund Helsingborgs IF

 MÅL: Andreas Haddad Assyriska 

Flera spelare har gjort  mål, däribland:

Afonso Alves Malmö FF

Markus Rosenberg Malmö FF

Daniel Westlin Gefle IF

Bus-
ligan

TabellenVARNINGAR

 STYCK: Andreas Dahl Helsingborgs IF

Christian Järdler Helsingborgs IF

Flera spelare har  varning, däribland:

Afonso Alves Malmö FF

Thomas Olsson Malmö FF

Markus Rosenberg Malmö FF

Daniel Bernhardsson Gefle IF

Magnus Wikström Gefle IF

Mathias Woxlin Gefle IF

UTVISNINGAR

 STYCK: Kabba Samura Assyriska 

THOMAS
HEDLUND

Till Gefle: 
Moderklubb: 
Hällbo IF

Längd: , Vikt: 



MB

MATTIAS
HUGOSSON

Till Gefle: 
Moderklubb: 
Valbo FF

Längd: , Vikt: 



MV

ANDREAS
REVAHL

Till Gefle: 
Moderklubb: 
Gävle FK

Längd: , Vikt: 



HB

MATTIAS
ASPER

Moderklubb:
Mjällby AIF

Längd/vikt: /

#

MV

JOSEPH
ELANGA

Moderklubb:
C.N.P.S

Längd/vikt: /

#

VB

PATRIK
ANDERSSON

Moderklubb:
Bjärreds IF

Längd/vikt: /

#

MB

OLOF 
PERSSON

Moderklubb:
Oxie IF

Längd/vikt: /

#

MB

LOUAY
CHANKO

Moderklubb: Syri-
anska Föreningen

Längd/vikt: /

#

H MF

THOMAS
OLSSON

Moderklubb:
Åtvidabergs FF

Längd/vikt: /

#

C MF

DANIEL
ANDERSSON

Moderklubb:
Bjärreds IF

Längd/vikt: /

#

C MF

AFONSO
ALVES

Moderklubb:
Clube Atlético

Mineiro
Längd/vikt: /

#

ANF

MAGNUS 
WIKSTRÖM

Till Gefle: 
Moderklubb: 
BK Forward

Längd: , Vikt: 



MB

PATRIK 
KARLSSON

Till Gefle: 
Moderklubb: 
Hovmantorps

Goif
Längd: , Vikt: 



VB

DANIEL
BERNHARDSSON

Till Gefle: 
Moderklubb: 
Årsunda IF

Längd: , Vikt: 



H MF

JOHANNES
ERICSSON

Till Gefle: 
Moderklubb: 
Brynäs IF

Längd: , Vikt: 



C MF

MATHIAS
WOXLIN

Till Gefle: 
Moderklubb: 
Högbo AIK

Längd: , Vikt: 



C MF

O

Mål: 
Assist: 
Skott: 
Varn: 
Utv:  

Mål: 
Assist: 
Skott: 
Varn: 
Utv:  

JON-INGE
HÖILAND

Moderklubb:
Faaberg IL

Längd/vikt: /

#

HB

Mål: 
Assist: 
Skott: 
Varn: 
Utv:  

Mål: 
Assist: 
Skott: 
Varn: 
Utv:  

Mål: 
Assist: 
Skott: 
Varn: 
Utv:  

Mål: 
Assist: 
Skott: 
Varn: 
Utv:  

Mål: 
Assist: 
Skott: 
Varn: 
Utv:  

Mål: 
Assist: 
Skott: 
Varn: 
Utv:  

Malmö FF

Gefle IF

Helsingborgs IF     – 
Hammarby     – 
Kalmar FF     – 
Assyriska     – 
GIF Sundsvall     – 
Halmstads BK     – 
Häcken     – 
Malmö FF     – 
Örgryte     – 
Djurgården     – 
IF Elfsborg     – 
IFK Göteborg     – 
Gefle     – 
Landskrona     – 



DAGENS DOMARE …
… Martin Hansson,
brandman, från Holm-
sjö. Han har dömt all-
svenskan sedan 1999
och internationellt
sedan 2001. 

◗Vilken är
din svåras-
te match
då?
◗ ◗En U21-
match mel-
lan Tjeckien och
Schweiz. Spelarna hade
dålig attityd, alla jobba-
de för att ställa till det. 
◗Vilka lag är trevliga
att döma?
◗ ◗Alla i allsvenskan.
När man missar något
hinner man prata med
spelarna. Säga: ”OK, jag
missade, nu kör vi vida-
re.” Tyvärr når det inte
ut till publiken, men jag
har aldrig känt mig hotad.
◗Vilken spelare i all-
svenskan är trevligast?
◗ ◗Det har med person-
kemi att göra. Det finns
alltid ett antal i ett lag
som är bra, andra undvi-
ker man.
◗Är det någon skillnad
att döma här hemma
och internationellt?
◗ ◗Ja, man litar mer på
spelarna i allsvenskan.
Jag behövde inte vara

rädd för att det
kommer en

armbå-

ge
efter

ett domslut. 
◗Ska vi ha

proffsdomare i Sve-
rige?

◗ ◗Svårt
att

säga. I
så fall måste

man lösa pensio-
nen och vad som hän-

der efter karriären. 
◗Ska vi ha
målkameror?
◗ ◗Ja, tack. Om man
kan lita på dem.
◗Finns det någon regel
som bör ändras?
◗ ◗Det ska egentligen
inte jag uttala mig om,
men det är tuff bedöm-
ning mot målvakter
som både orsakar en
straff och får friläges-
utvisning i ett och sam-
ma moment. Men såda-
na är reglerna.

TOMAS JOHANSSON

 
 

 

    
   

    
    

   

  

    
   

    
   

     

  

 

  
  

 

   

 
 

 

 
  

 

  

    

 

 
 

 
   

 

HALLÅ DÄR

metro
MFF–GEFLE IF – APRIL 

SÅ FUNKAR DET I FORMKURVANS VÄRDE: En be-
dömning av lagets form just nu.

MATCHVÄRDE: Hur betydelsefull matchen är för lagen.
Seger i en match med högt matchvärde (mot exempelvis
IFK Göteborg) ger fler poäng i formkurvan än seger i en
lägre värderad match (hemma mot Gefle).

ÖVERODDS: Här multipliceras sannolikheten Sportscience
räknat fram (exempelvis 51 procent för Malmöseger: 0,51)
med vadslagningsfirmornas snittodds (1,94 för Malmöse-
ger). Ju mer över 1,0 överoddset landar desto mer sannolikt
att det är lönsamt att spela på i längden. METRO

Oddsen
på

MFF–
Gefle IF

Kommande
matcher

DAGENS MATCHER

Assyriska–Halmstads BK

GIF Sundsvall–Landskrona Bois

Malmö FF–Gefle IF

KOMMANDE MATCHER

Måndag:

Djurgårdens IF–Örgryte IS

Helsingborgs IF–IF Elfsborg

Kalmar FF–BK Häcken

TISDAG:

IFK Göteborg–Hammarby

Svenska Spel

. . X. . . .

Unibet

. . X. . . .

Ladbrokes

. . X. . . .

Bet 

. . X. . . .

MARKUS
ROSENBERG

Moderklubb:
Malmö FF

Längd/vikt: /

#

ANF

DANIEL
WESTLIN

Till Gefle: 
Moderklubb: 
Sandvikens AIK

Längd: , Vikt: 



ANF

RENÉ
MAKONDELE

Till Gefle: 
Moderklubb: 
Kongo-Kinshasa

Star
Längd: , Vikt: 



V MF

DANIEL
YTTERBOM

Moderklubb: 
Gefle IF

Längd: , Vikt: 



ANF

OSMANOVSKY

LEE BAXTER
Moderklubb:
BK Astrio
Längd/vikt: /

#

MV

PETER ABELSSON
Moderklubb: Nybro IF
Längd/vikt: /

#

BACK

ANDREAS YNGVESSON
Moderklubb: Alnö IF
Längd/vikt: /

#

MF/ANF

HANS MATTISSON
Moderklubb: Husie IF
Längd/vikt: /

#

HB

YKSEL OSMANOVSKI
Moderklubb:
Malmö BI
Längd/vikt: /

#

V MF

GLENN HOLGERSSON
Moderklubb: 
Kirsebergs IF
Längd/vikt: /

#

BACK 

JOHAN CLAESSON
Till Gefle: 
Moderklubb: 
Hagby IK

Längd: , Vikt: 



MIKAEL THURESSON
Till Gefle: 
Moderklubb: 
Hudiksvalls ABK

Längd: , Vikt: 



ANTOUMAN JALLOW
Till Gefle: 
Moderklubb: 
IK Sirius

Längd: , Vikt: 



GERHARD
ANDERSSON

Till Gefle: 

JON ERICSSON
Till Gefle: 
Moderklubb: 
Furunäs-

/Bullmarks IK
Längd: , Vikt: 



GEFLEBÄNKEN

MFFBÄNKEN

MED DRIFTSANSVARIGE Bosse Raner-
heims egna ord råder ”allmänt vänte- och
dödläge” just nu.

– Den totala puffen kommer inte förr-
än andra veckan i maj, säger
han.

Det är vår, men ändå inte
riktigt. Gräset blir grönare,
men växtligheten har inte
tagit fart. Inte förrän tempe-
raturen i marken dygnet
runt håller sig på minst 7–8

grader växer mattan ihop ordentligt.
Under torsdag till söndag låg fiberduk
över de särskilt känsliga målområdena.
När den togs bort vattnades planen ige-

nom ordentligt och ytterliga-
re 150 kilo gräsfrö lades ut i
en hjälpsådd, 50/50 mellan
engelskt rajgräs och ängs-
gröe. Sedan är det fiberduk
på igen fram till fredag innan
det är dags att börja klippa
inför match. JONAS NYRÉNGRÄSET.

Mål: 
Assist: 
Skott: 
Varn: 
Utv:  

Mål: 
Assist: 
Skott: 
Varn: 
Utv:  

NIKLAS
SKOOG

Moderklubb:
Hovås IF

Längd/vikt: /

#

ANF

dödläge på gräsplanen



BIG JOE P tror att det är
något med skånskan, med
alla sjungbara diftonger.
Hur som helst – Norra Läkta-
rens mjuka hiphop, ibland
hyllande ibland häcklande,
känns som att den var ska-
pad för Malmö FF. Sådana
rhymes hade liksom inte
funkat på Elfsborg.

– Man hade kunnat göra
vilken musik som helst om
Elfsborg, det hade inte låtit
bra, skrattar han.

Vem han är lämnar han åt
oss att gissa. Det är likadant
med Admiral DeLuxe, Big
Love och Dj Dizz. 

– Vi är inga lycksökare i
medievärlden, det här gör vi
inte för att kunna få lysa
själva. Och sedan är vi inte
så unga som vi låter. Jag såg
min första match 1977,
säger Big Joe P om varför de
valt anonymiteten.

Allt började med ”Den
Girijeh”, låten om Peter 
Ijehs övergång till Göteborg.
Gruppen, som fördes sam-
man av en slump, upptäckte
att de hade mer att ge. 

När Bengt Madsen var arg

i tidningen kom ”Buffalo
Madsen Style”.

– Oftast börjar det med
någon mediehändelse vi
kan angripa, något positivt
eller negativt.

Bengt Madsen tycker själv

låten är kul. 
– Jodå, den är rätt rolig.

Sådant får man ta.
◗”Madsen, mannen, du är
en oxtokig killer. Vad
käkar du till frukost – är
det anabola piller?” sjung-
er de.
◗ ◗– Ja, den är bra, men till
frukost blir det löskokta ägg.
◗Har du några mjuka
sidor också?
◗ ◗– Jag är nog mer mjuk
än buffelaktig.

Nu går Big Joe P i väntans
tider. Fotbollsåret 2005 lär
bära frön till nya rim.

– Man får känna lite på
säsongen först. Men så hän-
der det något. Då kommer
det en signal från Dj Diss
(bandets enda talang, enligt
Big Joe P) och sedan är det
bara att ge sig in i studion
igen. JONAS NYRÉN

jonas.nyren@metro.se

◗Varför är du himmelsblå?
◗ ◗Min pappa är uppväxt i Malmö.
◗Vilket är ditt roligaste MFF-minne?
◗ ◗Måste vara tifosläppet på
MFF–Djurgården första mötet efter att
min bror och jag startat MFF Support/
Stockholm år . Halva styrelsen
hade plåster på händerna efter att ha

knutit  vita och ljusblå
ballonger. När sedan MFF vann
var det totalt glädjerus och
smärtan av skavsåren i hän-
derna var som bortblåst.
◗Tråkigaste MFF-minne?
◗ ◗När MFF trillade ned
i superettan.

◗Dråpligaste MFF-minne?
◗ ◗När jag som liten fick

låna min brors MFF-hals-
duk som mamma stickat.
Pappa och jag körde bil
hem från Stadion i Stock-
holm och jag körde ut
halsduken genom fönst-

ret på hemvägen i lycka över vinsten.
Tappade halsduken och slarvade där-
med bort min brors käraste ägodel.
◗Hur går det i år?
◗ ◗Jag tror på guld. Med Hammarby
och Göteborg hack i häl.
◗Hur går det mot Gefle?
◗ ◗–. TOMAS JOHANSSON

 metro
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KULTUR&NÖJE

HALLÅDÄR...
... ÅSA JINDER, MFF-fan och riks-

speleman som just nu spelar in en ny
platta som kommer i höst, skriver

musikteater och filar på en föreläsning
om personlig utveckling..

BÖCKER & MUSIK

MFF-KÄNNAREN och jour-
nalisten Ole Törners bok är
naturligtvis ett måste för
den inbitne himmelsblå. 

Den är skriven med stor
kärlek till den klubb Ole
själv älskar. 

Att förhålla sig till jour-
nalistikens grundregel om
opartiskhet är något för-
fattaren fnyser åt. 

Följande passus beskri-
ver det kanske bäst: ”… SM-
guld. Igen och igen och
igen.”

Förutom det förväntade
som historik, årets spelpro-
gram och årets trupp finns
det mycket godbitar. 

Läsarna kan få ta del av
listor på MFF.s bästa och
sämsta nyförvärv, de mest
fanatiska fansen, talanger-

na alla
klubbar
vill ha,
lirare
och
legen-
der.

Rik-
tigt
roande
blir det
också
att läsa listan på journalis-
ter och vilka sympatier de
har. 

Till exempel går det att
läsa: Tomas ”Datten”
Johansson: Gul. Har A-lags-
meriter från IFK Malmö.”

Jo, det var det där med
opartiskhet och objektivi-
tet.

TOMAS JOHANSSON

Ett måste för den inbitne
OLE TÖRNER MALMÖ FF – EN SUPPORTERS HANDBOK

BOKRECENSION

En av få bilder på hiphopkollektivet som gärna omger sig
med mystik. Big Joe P, Admiral DeLux, DJ Diss och Big Love
bildar tillsammans Norra Läktaren.

Därför kallas Madsen ”Buffalo”

Välkommen
till en av Malmös äldsta

golv och färgbutiker

LAMINAT
fr. 159:-

PARKETT
10 mm

fr. 229:-

HELA
NORDSJÖ-

SORTIMENTET 

STRUKTURTAPET
fr. 69:-

Matt Färg Tapet-Köp
Bronsyxeg. 4, Malmö, 040-21 24 00

Färgcenter
Mackleansg. 3, Skurup, 0411-401 34
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UNGDOMSLEDEN MALMÖ STADION

PÅ TRÄNINGSPLAN  vid
Malmö stadion jonglerar
Anes Mravac med bollen.
Det ser enkelt ut, så enkelt.
Anes, som är uttagen i P 16-
landslaget, som ska möta
Irland den 26 april, är en av
flera löften i MFF:s junior-
lag.

– Vi har fler, säger träna-
ren Jonny Gyllensjö och
myser.

Han om någon borde
veta. Jonny är inne på sitt
13:e år som ungdomsträna-
re i MFF.

Tillsammans
med Ola Gäll-
stedt och Hans
Zelinski har han
hand om junio-
rerna.

– Våra killar möter äldre
lag, vi har 16- och 17-åringar
i vårt juniorlag. På så sätt
får varje individ så bra
matchning som möjligt.

Att juniorerna kan sätta
äldre lag på plats visar trä-
ningslägret i Udinese nyli-
gen. 

Där mötte man ett lokalt
seniorlag – US Colungna –
som spelar i serie C 2. 

Och de gamle fick pisk.
– Killarna lärde sig myck-

et av den matchen, vi var
helt enkelt
jädrigt bra
och vann med
2–1.

Läser man
laguppställ-
ningen stöter

man mest på utländska
namn.

– Om det finns någon
skillnad så är det i så fall att
invandrarkillarna brinner
mer. När det är träningsfritt
kan jag ibland se att de är
ute och spelar boll ändå.

I år spelar man i junior-
allsvenskan mot lag med
äldre spelare.

– Jag tror att vi ska klara
oss bra. De fem bästa går till

slutspel och det ska vi klara
av, säger Anes Mravac.

Han går på Rosengårds-
skolan. Mycket i hans liv
kretsar kring fotboll, men
Anes försäkrar att han tän-
ker på läxorna också.

– Jag spelar med stort
hjärta, har bra pass och bra
huvudspel. Mina svagheter
är rörligheten och att jag
ibland blir för het.

TOMAS JOHANSSON

I FJOL INFÖRDE MFF och
Malmö stad en kampanj för
en rökfri miljö på Malmö
stadion. 

– På sikt är målet ett rök-
fritt stadion, men vi är rea-
lister och har börjat med
rökfria läktare. Därför har
vi så kallade rökzoner på ett
par ställen, säger Lars-
Göran Schütt, ansvarig för
droginformation på fritids-
förvaltningen.

Han har nu gjort en förs-
ta utvärdering hur rökför-
budet följs.

– De signaler jag får från

publik, personal och MFF är
glädjande. Själv gick jag runt
på premiären mot  Göteborg
och fann bara en handfull
rökare på ”fel” plats. Då kol-
lade jag ståplats, sittplats
och VIP-läktaren.

På Malmö stadion är det
skyltat var du får röka och
affischer med budskapet
”Rökfria läktare” är uppsat-
ta här och var.

– Det här gäller andra
anläggningar i Malmö ock-
så. Just nu sätter vi upp
skyltar på Malmö idrotts-
plats. TOMAS JOHANSSON

◗För publik på södra sittplatsläk-
taren: gångrampen vid kioskerna.
◗För publik på sittplatsläktaren
mot Pildammarna: gångrampen
◗För publik på ståplats i kurvor-
na: bakom läktarna.
◗För publik på ståplats mot pil-
dammarna: bakom läktarna.

RÖKZONER

Succé med rökfritt

Lars-Göran Schütt ansvarar
för kampanjen.

Flera löften
i juniorlaget

MFF:s juniorer tekniktränar på träningsplan .

De fem bästa
går till slut-

spel och det ska vi
klara av.”
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Gefles anfallare
Daniel Ytterbom om
lagets anfallsspel.

”Vi är lite för tafatta
när vi ska göra
avslut.”
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TYCKTILL

MFF tar hem
guldet!
MARTIN LJUNGDAHL
• Fjälinge

F Med Mackan, Afonso
och Skoog i anfallet kom-
mer MFF att skörda
många sköna vinster. Inte
minst med Prahls briljan-
ta sinne för spel-
förändringar, som kan för-
ändra matchbilden när
som helst under matchen.

MFF tar guldet och detta
tror jag trots att jag är
Bois- fan.

MFF borde köra
––
MIKAEL PERSSON
• Värnhem

F Jag tycker att Malmö
FF ska bli ett spelförande
lag. Det klarar man också
om man använder sitt spe-
larmaterial på rätt sätt.
Varför inte våga spela en
offensivare så kallad total-
fotboll där man inte blir
statisk i sina roller? En for-
mation som jag alltid har
gillat är 4–3–3 där man

sätter tryck på sina
motspelare genom att ha
fler offensiva passningsal-
ternativ. Är man då listig
nog att använda sina
kvickfotade utländska för-
värv som två renodlade
yttrar i Joseph Elanga och
Afonso Alves, så kan jag
lova er att Markus Rosen-
berg hade haft julafton

innanför straffområdet. Vi
vill väl ha ett Malmö FF
som vinner SM-guld av
egen kraft och inte ska
vara beroende av att andra
lag förlorar. Begreppet
Forza Malmö ska tala sitt
tydliga språk.

Det borde finnas
fler kameror
NICLAS SANDGREN

• Bjärred

F Det talas mycket om
matchövervakande
kameror och målkame-
ror men inte mycket om
publikövervakande
kameror. 

MFF betalar böter för
publikens bengaliska
eldar. Vem som tänder
dessa är nästan omöjligt
att se eftersom suppor-

terflaggorna svängs hejd-
löst för att skyla gär-
ningsmännen.

Kan man sätta krav på
tv-bolagen att de förutom
att filma matchen också
sätter tre fyra kameror
mot potentiella ”benga-
ler”? 

Då skulle de kanske
inte våga tända dessa.
Skulle de göra det ialla
fall kan det bli lättare att
lösa problemet.

En liten tanke som
kanske kan skapa debatt?

VINNARE AV EN OFFICIELL 

MATCHBOLL FRÅN PUMA

VECKANSINSÄNDARE

TA CHANSEN ATT VRÄKA UR DIG DIN ILSKA, ALL GLÄDJE ELLER
BARA EN KONSTIG MFF-FUNDERING. SKICKA DIN INSÄNDARE TILL
METROSTADION@METRO.SE. ELLER SMS:A ”TYCK” MELLANSLAG
OCH DET DU VILL SÄGA TILL 72235. VARJE VECKA BELÖNAS DEN
BÄSTA INSÄNDAREN MED EN OFFICIELL MATCHBOLL FRÅN PUMA.

Rek. pris från 5 295 kr

plats för 
Huke logo

Hansacompagniet, 040-97 90 77
Triangelns Köpcentra, 040-23 65 93

Baltazar City 040-23 84 50



... JOCKE SAMUELSSON, ordfö-
rande i Gefle IF:s supporter-
klubb Sky Blue’s. 

◗Ni hotar att inte heja på ert
lag under matchen den 1 maj
eftersom det socialdemokra-
tiska första maj-tåget går till
er hemmaarena Strömvallen.
Varför gör  ni det?
◗ ◗Vi tycker inte att idrott
och politik hör ihop.
Dessutom är det på det viset

att de sponsrar matchen
genom att ha köpt matchbol-
len. 

◗Ni är allsvenskans
underdog som slåss mot de
stora, rika klubbarna. Stäm-
mer inte det överens med de
socialdemokratiska idealen? 
◗ ◗Det kanske det gör, men vi
håller på med idrott och de
håller på med politik.

◗Skulle det inte ge ett extra
tillskott av publik om det
kom ett helt första maj-tåg?
◗ ◗Det rör sig inte om så
många hundra personer och
de skulle nog komma ändå. Vi
utestänger ju inte någon som
är politiskt aktiv, vi vill bara
att politiken lämnas utanför. 

◗Är ni rädda för att era heja-
ramsor skulle få konkurrens
av socialdemokratiska kamp-
visor. 
◗ ◗Ja, det vore olyckligt med
både politiska sånger och ban-

deroller på läktarna. 

◗Om ni inte hejar och
sjunger, kommer ni
kanske att hoppa och kro-
ka armkrok eller finns det
något annat sätt att stötta
laget? 
◗ ◗Det drabbar ju laget om
vi inte sjunger och hejar.
Och det vill vi inte, men vi
ska ha styrelsemöte snart
och då får vi fundera på om
det finns något mer sätt att
protestera. 

FREDRIK SVENNINGSSON

metro
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SUPPORTERSIDAN

F . Förnuftsmässigt tror jag att
de klarar kvalet och sedan blir
det svårt.

F . Det viktiga är att han kom-
mer till ett lag där han får spela.

F . De vinner med två måls
marginal. ROY ANDERSSON, , 

MFF-back med hästskott, 
pappa till Patrik och Daniel

F . Jag tror faktiskt att de kan ta
sig till gruppspelet, men där blir
de utslagna.

F . Holländska ligan, om han
kom till Ajax. 

F . Malmö vinner med –.

ROY NEVRELIUS, ,
ramspänningstekniker

. Hur långt tror du att Malmö går 
i Champions League?

. Vilken liga skulle vara ett bra första kliv
som proffs för Markus Rosenberg?

. Hur går det mot Gefle?

av JONAS NYRÉN

F . Om de lyckas undvika de stora
europeiska lagen så kan de klara
kvalet. 

F . Han borde glömma allt snack om
nästa steg och bara se till att lyckas
där han är nu.

F De flesta skulle nog tippa vinst för Malmö.
ROY HODGSON, , 

fotbollstränare, Viking Stavanger

ROYAL LEAGUE

VIMMEL PÅ STADION

MFF behöver
ditt stöd även på
bortamatcherna
NYTT FÖR I ÅR ÄR ATT VI, förutom de vanliga
bussresorna, även kommer att erbjuda flera olika
resealternativ.

Till samtliga resor utom till Helsingborg samt de
så kallade övernattningsresorna, kom-
mer det att avgå pubbussar. Dessa bus-
sar är till för dem som vill komma

fram lite tidigare, gå på pub, shoppa eller helt
enkelt bara uppleva resmålet.

Till matcherna mot BK Häcken och Halmstad BK
kommer det även att gå restau-
rangbussar. 
Vi åker upp lite tidigare för besök

på utvald restaurang. Restaurangresorna riktar i
första hand in sig på våra lite äldre medlemmar.
Vi kommer även att ordna sittplatsbiljetter till er
som önskar.

Till våra långväga resor mot Gefle och Sundsvall
erbjuder vi övernattningsresor,
med boende på vandrarhem. 
Till matchen mot Häcken kommer

vi även att göra en övernattningsresa med möjlig-
het till bra och billig övernattning samt inträde
till Liseberg. 

Matchen mot Häcken ingår dessutom i Gothia
Cup som ett specialevenemang för alla deltagare i
cupen, och kommer att spelas på Nya Ullevi tors-
dagen den 21 juli klockan 20.00 inför en förmo-
dad storpublik på cirka 25 000–30 000 med bland
annat fotbollsungdomar från hela världen.

I år kommer vi också dela in bussarna i olika kate-
gorier, till exempel familjebuss, ungdomsbuss
etc.

Till matcherna i Europa i höst och Royal League
under våren ordnar vi självklart resor. 

Mer info om våra resor hittar du på www.mffsup-
port.com.

Observera att ny avreseplats för våra bussar är
Malmöhusvägen utanför Malmöhus slott. Samtli-
ga resor avgår därifrån. MFF SUPPORT

SYFTET MED MFF SUPPORT är att
stödja våra älskade himmelsblå
pågar i alla väder. 

Allt som kommer in till förening-
en går tillbaka igen på olika sätt till
MFF. 

Att vara medlem i MFF Support tycker vi är en
självklarhet om:

F Du håller på MFF
F Du går på stadion och tittar på fotboll
eller tittar på fotboll på tv
F Du har råd med 100 kronor per år

SÅ HÄR GÖR DU:
F Du kan komma ned till vår butik på Östra
Rönneholmsvägen 4 (vid Triangeln) och lösa
ditt medlemskap för 100 kronor per år. Du
får då ditt medlemskort direkt i handen.
F Du kan sätta in medlemsavgiften på
plusgiro 645 15 97-6. Glöm inte att tydligt
skriva namn, adress och telefonnummer!
F Du kan även lösa familjemedlemskap.
Hela familjen (två vuxna samt två barn
under 18 år) blir då medlemmar för endast
250 kronor per år!

Har du frågor så ring –  

PS. Du vet väl att du också har en massa medlemsförmåner i olika
butiker med mera i och med ditt medlemskap? DS.

Så blir du himmels-
blå medlem

Pubresa:

Restaurang-
resa:

Övernatt-
ningsresa:

Vem kommer att överraska mest i MFF under säsongen?

HALLÅ DÄR ...

FREDRIK AHLMAN, ,
studerande, Löddeköpinge:
– Yksel Osmanovski, han är
en duktig spelare som har
varit mycket bra
under försäsongen.

ISHAK WAEDUEMASOR
och BASIM MUHAMMED,
, Lund:
– Elanga eftersom han
skyddar laget så bra, bästa
försvararen! Skoog
är också en bra spelare.

CAROLINE NAUMANN och MIKAELA LINDELL, , Lund, Studerande:
– Skoog är en bra grabb som har gjort bra ifrån sig tidigare, men han
kommer säkert att bli ännu bättre den här säsongen!

JESPER TÖRNQVIST, ,
mejeriarbetare,
Kulladal:
– Alla! Jag tror att
Rosenberg kommer att
sätta minst tre mål per
match, men hela laget
är jättebra!

MATTIAS KARLSSON, ,
Vellinge:
– Jag tror att Afonso
kommer spela bra, och
Rosenberg kommer göra
många mål!

KRISTOFER ÅKESSON, , musiker,
Möllevången:
– Jag tror att MFF:s supportrar kommer att
vara den stora överraskningen, de kommer
slå alla publikrekord och föregå med gott
exempel. Spelarmässigt tror jag mest på
Rosenberg, han har det som krävs för att
ge Malmö guld i år igen.

MARKUS BÖSE, , Möllan:
– Rosenberg, han är en
ung men väldigt duktig
spelare som brukar göra
många mål. 

MAGNUS OCH AMANDA TÖRNQVIST:
 och , Anderslöv:
– Markus Rosenberg vill nog visa
framfötterna nu när han är tillbaka 
i laget. Yngvesson borde göra sitt
absolut bästa nu också, eftersom hans
plats i laget är hotad.

BERTIL ANDERSSON, ,
grillmästare från Lugi handboll 
i Lund: 
– Markus Rosenberg och Olof
Persson, de är lagets absolut
duktigaste spelare!

NATALIA GUSTAFSSON, , Möllan, studerande:
– Självklart Rosenberg, han har verkligen visat
framfötterna nu i försäsongen. Tyvärr tror jag inte
att vi kommer att få behålla honom så länge till.
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