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Fredrik Strage: Anton LaVeys 
ondska  var nog inte mer äkta 

än Jayne Mansfields väte
superoxiderade hårsvall. Sid 2 

Svensk film.  
Laddat om klass  

i jordgubbslandet 
Fransk film.  
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Stewart & Assayas.  Själsfränderna  
korsar spöken med shopping

Hollywoodstjärnan Kristen Stewart och franska veteranregissören Olivier Assayas utforskar andevärlden  
i modegalen film. Intervju, sidan 8
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Rocky. Av Martin Kellerman – i DN Kultur   

Har du ett 
 nyhetstips?
Ring: 08-738 12 33  
Eller mejla  
torbjorn.ivarsson@dn.se

Vill du komma i kontakt 
med våra ämnes
skribenter mejla:
barnung@dn.se
film@dn.se
konst@dn.se
kulturdebatt@dn.se
litteratur@dn.se
musik@dn.se
teater@dn.se
kulturmagasinet@dn.se

Fler kanaler
Nätet: dn.se/kultur
Mobil: mobil.dn.se
Twitter: @dnkultur

Fler kanaler
Nätet: dn.se/sthlm
Mobil: mobil.dn.se
Twitter: @DN_Sthlm
Viktor BarthKron:
dn.se/blogg/viktor
Lars Epstein ser stan 
med sin kamera:
dn.se/blogg/epstein

Följ Gulddraken  
på Instagram

Vill du komma i kontakt 
med våra reportrar:
Viktor Barth-Kron  
08-738 21 19  
Emma Bouvin  
08-738 12 02
Marijana Dragic
08-738 21 12
Anna Gustafsson  
08-738 10 00
Jessica Ritzén  
08-738 21 16
Mia Tottmar  
08-738 19 84

Redaktionen
Kulturchef: Björn Wiman
Bitr kulturchef:  
Åsa Beckman
Editionschef:  
Harald Bergius 
Idé & Kritikredaktör: 
Johan Hilton och Jan 
Eklund
Nyhetsredaktör:  
Torbjörn Ivarsson

Redaktionen
Chef Catia Hultquist 
Epost sthlm@dn.se 
Telefon  08–738 10 00

Tel: 08-738 18 08 
SMS och MMS: 72444 
Mejl:  
stockholmstipset@dn.se

Ni tipsar  
– vi granskar 
Har du något tips om vad vi 
borde skriva om? Hör av dig!

Stockholms
tipset.  

S
trax efter klockan två 
på morgonen körde 
filmstjärnans Buick in i 
en lastbil som bromsat 
på motorvägen. Jayne 
Mansfield, som var på 

väg till ett tv-framträdande i New 
Orleans, dog direkt. Det gjorde 
även hennes pojkvän, föraren och 
de två chihuahuorna Momsicle och 
Popsicle. Hennes tre barn, som sov i 
baksätet, klarade sig.

Det var den 29 juni 1967, mitt 
under the summer of love – en lsd-
marinerad era som inte passade Jay-
ne Mansfield. Hon hade varit ett av 
femtiotalets blonda bombnedslag. 
Nu var hon en föredetting. På bil-
derna från olycksplatsen syntes att 
bilens tak skalats av och att blodigt, 
blont hår trasslat in sig i vraket. Ett 
falskt rykte om att Jayne Mansfield 
halshuggits fick så stor spridning att 
många fortfarande tror på det.

Postumt blev hon mer än en 
Marilyn Monroe-kopia. Jayne Mans-
field kom att symbolisera länken 
mellan sexig synd och ond, bråd 
död i drömfabriken. Kenneth Anger 
satte henne på omslaget till sin 
klassiska skandalbok ”Hollywood 
Babylon”. Siouxsie Sioux skildrade 
hennes öde i låten ”Kiss them for 
me”. LA Guns gjorde detsamma 
i ”The ballad of Jayne”. J G Bal-
lard skrev romanen ”Crash” om 
bilolycksfetischister som tänder på 
att återskapa kollisionerna som tog 
livet av Jayne Mansfield och James 
Dean.

Den 50 år gamla tragedin är 

också ett av skälen till att det är 
omöjligt att sluta bläddra i coffee-
tableboken ”California inferal”, 
vars andra upplaga just trycktes 
av det svenska förlaget Trapart, 
med bilder av fotografen Walter 
Fischer. Den skildrar Anton LaVey, 
Church of Satans grundare, som 
på sextiotalet lyckades få många 
kändisar intresserade av sin ockulta 
rörelse. Mansfield var en av de mest 
entusiastiska. Hon besökte LaVeys 
högkvarter, The Black House, i San 
Francisco. Och han hälsade på i 
Mansfields hus, The Pink Palace, 
i Beverly Hills där han utförde en 
ritual med dödskalleljus, testade 
hennes gym och gosade med Mom-
sicle och Popsicle.

Anton LaVey och  Jayne Mansfield 
ser förälskade ut på Walter Fischers 
bilder. I biografin ”The secret life 
of a satanist” hävdar den svarte 
påven, som han kallades, att de 
inte bara hade ett förhållande, utan 

att Jayne Mansfield dessutom blev 
prästinna i Church of Satan.

”California infernal” citerar en 
Fischerintervju där hon visserligen 
kallar LaVey ”geni” men beskriver 
sig själv som katolik. Likt många av 
de andra historier som LaVey spred 
tycks Mansfields sataniska enga-
gemang ha överdrivits en aning. 
Det råder också tvivel om huruvida 
bilkraschen som blev hennes slut 
verkligen, som LaVey påstod, be-
rodde på att han kastat en förban-
nelse över hennes pojkvän efter att 
denne hånat Church of Satan.

Anton LaVeys ondska  var nog 
inte mer äkta än Jayne Mansfields 
vätesuperoxiderade hårsvall. Hans 
karriär fick sig ändå en törn av 
Mansonmorden (Susan Atkins, en 
av förövarna, hade spelat vampyr i 
en burleskshow som han arrange-
rade). LaVey blev mer tillbakadra-
gen under sjuttio- och åttiotalet tills 
han, strax före sin död 1997, åter 
hamnade i rampljuset tack vare sin 
beundrare Marilyn Manson. Den 
senares namn bygger på samma 
dualitet mellan glamour och mör-
ker som Walter Fischers bilder.

Allra mest för fotoboken dock 
tankarna till Lana Del Rey, som 
nämnt Jayne Mansfield i två låtar 
och läste Anton LaVeys bok ”The 
satanic witch” innan hon i vintras 
deltog i en internationell häxmani-
festation mot Donald Trump. I au-
gusti kommer hon till Way out west. 
Någon borde lägga ett exemplar av 
”California infernal” i hennes loge.

Fredrik Strage: Det blonda 
bombnedslaget flörtade öppet 
med satanismens svarte påve

Krönika. 

Jayne Mansfield 
kom att symbolisera  
 länken mellan sex 
och ond bråd död 
i drömfabriken. 
 Femtio år efter 
 hennes död i en 
bilolycka diskuteras 
Mansfields vurm för 
ockultism. 

Fredrik Strage
kulturdebatt@dn.se

Jayne Mansfield och Anton LaVey 
ur boken ”California infernal”.
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• Sveriges största vitvarusortiment.

• Vitvaror för både koja och slott.

• Snabba leveranser och installationer.

• Kunnig personal som kan det vi säljer.

• Paketlösningar.

• Erfarenhet sedan 1961.

VÄLKOMMEN TILL  EN RIKTIG FACKHANDEL  –  ETABLER AD 1961

Hammarby Fabriksväg 25. Tel 08-640 23 00. 
Öppettider: Måndag–fredag 9–18. Lördag 10–15. 

8 min. promenad från Gullmarsplan T-bana. Avfart Hammarby Sjöstad från Södra Länken. 
www.vitvaruspecialisten.com

VITVARUSPECIALISTEN NORDIN & ÖLWING AB 
är en fristående vitvaruhandlare, etablerad 
redan 1961. Vi är en riktig vitvarufackhandel 
med hjälpsam personal som kan det vi säljer. 
Vår vitvaruutställning är Sveriges största. 
Här fi nns allt från småel, basmodeller och fynd 
med skönhetsfel till nyheter, toppmodeller 
och kompletta kök från italienska Arrital och 
svenska Lundins Kök & Interiör. 

Av oss får du kloka råd och tips på smarta 
kombinationer. Paketlösningar är vi riktigt 
bra på. Vi erbjuder snabba leveranser och 
installationer. Välkommen in och se dig 
omkring. Fråga oss, jämför och låt det ta tid 
att hitta rätt. Att du blir nöjd med ditt köp är 
vår största belöning. 

CHRISTIAN ÖLWING

SVERIGES STÖRSTA UTSTÄLLNING MED VITVAROR

KYL/FRYS CNesf5113-20
75 cm bred kyl/frys i rostfritt 
stål som inte är känsligt för 
fi ngeravtryck. Mycket rymlig kyl 
och väl tilltagen frys som även 
är självavfrostande. 
BEGRÄNSAT ANTAL!

Energiklass: A+
Klimatklass: SN-T
Energiförbr, kWh/år: 371
Nettovolym kyl, l: 338
Nettovolym frys, l: 115
Buller, dB(A): 42
För inbyggnad: –
Mått, HxBxD mm: 
2020 x 750 x 630

Extra bred kyl/frys från tyska Liebherr

19990:–

Diskmaskin för helintegrering

Upplevelser en trappa upp!
På övre plan har vi vår stora köksutställning med kök
från italienska Arrital och svenska Lundins Kök & Interiör.
Design, tradition och smarta lösningar på 700 kvm. 
Välkommen upp! Boka en tid med någon av våra 
kökssäljare och ta med en måttskiss, så hjälper vi dig att 
planera ditt nya kök och att välja bänkskivor, blandare 
och vitvaror. Allt på samma ställe!

DISKMASKIN SMV40D80EU
Diskmaskin för helintegrering. Praktisk 
överkorg som kan höjdjusteras vilket 
ger mer plats för skrymmande disk. 
VarioSpeed: Diskar och torkar optimalt på 
halva tiden. AquaStop: Säkert skydd mot 
vattenskador under diskmaskinens hela 
livslängd.

2990:–

VITVAROR OCH 
KOMPLETTA KÖK
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Nyheter

Trots erkännande blir det inget 
åtal för branden i Gripsholms 
kungsladugård där Grafikens hus 
hade sina lokaler. Nu finns planer 
på att återuppbygga den.

Kristofer Ahlström
kristofer.ahlstrom@dn.se 

○○Branden som i mars för tre år se-
dan ödelade Grafikens hus i Grips-
holms kungsladugård i Mariefred 
har nu utretts. Enligt förundersök-
ningen startade branden då en 24-
årig man, som var där för att leta 
efter något att stjäla, kastade en glö-
dande cigarett i gruset. All konst, 
hela verkstaden och hela samlingen 
av verk totalförstördes i branden.

24-åringen har erkänt och var 
misstänkt för grov allmänfarlig 
vårdslöshet, men varken orsaken 
till branden, eller att han inte slog 
larm när det började brinna, räcker 
som skäl till åtal.

–○Det finns ändå en tillfredsstäl-
lelse i att vi har rett ut vad som hän-
de med Grafikens hus. Strängnäs-
polisen har verkligen arbetat hårt 
och gått till botten med detta, säger 

chefsåklagaren Henrik Olin till SVT 
Sörmland.

Fallet kan fortfarande tas upp i en 
civilrättslig process då Grafikens 
hus och Statens fastighetsverk kan 
försöka begära skadestånd, skriver 
TT.

Grafikens hus  ska flytta verksam-
heten till Södertälje och planerar 
att nästa år öppna verkstäder och 
utställningshallar i det gamla Gju-
teriet intill Tom Tits Experiment 
i Snäckviken.

Samtidigt har Statens fastighets-
verk lämnat in en investeringsplan 
för att återuppbygga Gripsholms 
kungsladugård för en projekterad 
budget om 100 miljoner kronor. En-

ligt Claes Brunius, affärsutvecklare 
på Statens fastighetsverk, betyder 
det dock inte att man tagit beslut 
om det, långt därifrån. 

–○Det är ingen tidsplan lagd för-
rän det faktiskt beslutats om att 
byggas, men för att vi ska kunna 
äska vidare medel för att bygga upp 
det måste det finnas i budgeten, sä-
ger han. 
Vilken verksamhet tittar man i så 
fall på ska bedrivas där?

–○Mitt uppdrag är att utreda de 
affärsmässiga förutsättningarna för 
att bedriva verksamhet där. Sträng-
näs kommun förespråkar nu ett spår 
som vi håller på att utreda: om det är 
värt att göra de stora investeringar 
som behövs i huset, och om de kan 
betala marknadshyran vi behöver 
ta ut. Den utredningen ska vara klar 
i slutet av september, så vi avvaktar 
det.

Spåret som nämns gäller stiftel-
sen World’s Children’s Prize Foun-
dation, som jobbar med barnens 
rättigheter i samhället och som i sin 
årsredovisning 2015 presenterade 
en vision om ett World’s Children’s 
Prize House i en återuppförd Grips-
holms Kungsladugård.

Inget åtal för brand 
i Grafikens hus

Kungsladugården i Mariefred som 
den såg ut innan den brann ned.

Planer på att återuppbygga kungsladugård.

Branden inträffade i mars 2014. 
 Foto: Johan Nilsson/TT
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Dj-battle
Ordet dj-battle har varumärkesregistrerats av sajten Dagens 
Media hos Patent- och registreringsverket. Det innebär att 
ingen annan får använda begreppet i eventsammanhang. 
Framför allt är det Dagens Medias årliga dj-battle i Alme-
dalen som namnet har säkrats för, där olika politiker och 
kändisar tävlar mot varandra i att spela musik.

30
år…
… har gått sedan skivbolaget Sony slutade pressa vinylskivor. 
Men nu återupptas produktionen. Det är den ökade efter-
frågan på det analoga formatet som kräver mer tillgång, och 
i mars 2018 startas en fabrik utanför Tokyo för att pressa nya 
skivor, skriver AFP.

I korthet.

Ukrainskt tv-bolag får 
böta för Eurovision

Tv. Det statliga tv-bolaget UA:PBC i Ukraina får böta efter 
att det ryska bidraget förbjudits från att resa in i landet och 
därmed inte kunnat tävla i Euro vision Song Contest, rap-
porterar Reuters.

Då den ryska artisten Yulia Samojlova uppträtt på Krim 
efter att området annekterats av Ryssland förbjöds hon att 
delta i musiktävlingen som i år hölls i Ukrainas huvudstad 
Kiev. I ett uttalande från tv-unionen EBU står det att resul-
tatet av konflikten gjorde att uppmärksamheten togs från 
tävlingen och hotade varu märkets rykte.

Hur mycket tv-bolaget måste betala framgår inte, men en-
ligt UA:PBCs generaldirektör Zurab Alasania handlar det om 
en summa på motsvarande närmare två miljoner kronor.

”Formellt var det inte vi som bestämde att hon (Yulia 
Samojlova) inte fick delta, men jag tror inte att SBU (landets 
säkerhetstjänst) eller regeringen vill ha något med det här att 
göra”, säger Alasania till Reuters. TT 

George Lucas får tillstånd för museum

Museer. Los Angeles kommunfullmäktige har gett byggtill-
stånd för ett fem våningar högt museum, The Museum of 
narrative art, att byggas i staden. Kostnaden för museets 
uppförande blir cirka 10 miljarder kronor, enligt film-
tidningen Variety, och ska öppna någon gång under 2021 vid 
Exposition Park i centrala Los Angeles. 

Museet ska innehålla Lucas samling av konst och film-
rekvisita och dess syfte är, enligt Lucas, att inspirera männ-
iskor att tänka utanför de givna ramarna, och att utöka sin 
föreställningsförmåga.
Kristofer Ahlström

Modell av det planerade museet. Foto: TT/NTB Scanpix

R2-D2 såld för 24 miljoner

Film. Nästan 24 miljoner kronor. Så mycket betalade en 
anonym köpare för en modell av den kvittrande lilla ”Star 
wars”-roboten R2-D2 vid en auktion i Hollywood i onsdags.

Enligt auktionshuset är den meterhöga figuren byggd av 
flera olika delar filmrekvisita som användes vid inspelningen 
av fem olika ”Star Wars”-filmer. 

Roboten blev det dyraste objektet på auktionen, som även 
bjöd ut Luke Skywalkers ljussabel. TT 

Thielska galleriet är på väg att få 
köpa tillbaka sin byggnad av sta-
ten. Fastighetsverket har skickat 
en begäran till regeringen om 
att museet självt ska få rå om sitt 
hus i fortsättningen.

○○Efter att ha fått förhandsbesked 
om en kraftig framtida hyreshöj-
ning från Statens fastighetsverk 
har Thielska galleriet och dess chef 
Patrik Steorn önskat att själv ta över 
förvaltningen av fastigheten. Muse-
et är en av flera kulturinstitutioner 
som menat att Fastighetsverkets 
marknadshyror äter upp de statliga 
bidragen till verksamheten.

Museer.

Thielska får köpa tillbaka byggnad

Thielska galleriet på Blockhus
udden. Foto: Thielska galleriet

Efter en diskussion mellan Fast-
ighetsverket och Thielska är man 
nu överens om en ekonomisk plan 
för att klara av den fortsatta för-
valtningen. Thielska ska betala det 
bokförda värdet för byggnaden. Ett 
krav från statens sida är att museet 
skapar en fond med minst 17 miljo-
ner i för byggnadens framtida un-
derhåll.

Thielska drivs av en statlig stiftel-
se som tog hand om huset och dess 
konstsamling 1924 sedan staten ta-
git över egendomen för 1,5 miljoner 
kronor av dess ursprungliga ägare 
Ernest Thiel.
Torbjörn Ivarsson
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Författaren Ngugi wa Thiong’o hoppade av 
Bokmässan. Nu pågår en strejkkampanj för att 
få fler internationella författare att inte delta.

– Det har kommit till vår kännedom att boj-
kottande författare utövar påtryckningar mot 
både våra internationella och nationella  gäster, 
säger Maria Källsson, vd på Bokmässan.
Hugo Lindkvist
hugo.lindkvist@dn.se 

○○På tisdagen kom beskedet att 
den kenyanska författaren Ngugi 
wa Thiong’o ställer in sin medver
kan på Bokmässan. Författaren 
berättade om sitt beslut i ett mejl 
till förlaget Modernista (som inte 
deltar i mässan), ett brev som Sveri
ges Radios ”Kulturnytt” tog del av. 
Enligt författaren var beslutet taget 
”i solidaritet med de författarna 
som dragit tillbaka sin medverkan 
och deras oro”.

För Bokmässan var beskedet ett 
stort bakslag; Ngugi wa Thiong’o 
har lyfts fram som en av årets hu
vudtalare. Författaren hade bjudits 
in av förlaget Volante. Han skulle 
under mässan delta i ett samtal 
om den kommande essäboken ”Se 
Afrika”. Tobias Nielsén, förlagschef 
på Volante, säger till DN att de fick 
beskedet på mejl från författaren.

–○Han skrev att han frustrerad 
över situationen, då han är en stor 
vän av Göteborg och Sverige. Han 
meddelade att han av respekt för 
andra författares ställningstagande 
inte tänker att medverka, säger 
 Tobias Nielsén till DN.

Diskussioner om  Ngugi wa 
Thiong’os deltagande har den se
naste tiden förts på poeten Athena 
Farrokhzads Facebooksida. Hon är 
en av dem som engagerat sig i den 

författarprotest som pågår mot Bok
mässan. Anledningen är att mässan, 
för andra året i följd, har tillåtit den 
höger extrema tidningen Nya Tider 
att ställa ut på mässan.

Pietro Maglio, förlagschef på 
 Modernista, är en av dem som kom
menterat inläggen. Och efter att 
Ngugi wa Thiong’o offentliggjort 
sitt avhopp har Athena Farrokhzad 
i ett inlägg på Facebook tackat både 
Thiong’o och Modernista ”som haft 
kontakt med honom angående 
detta”.

Flera av  författarens verk har getts 
ut på Modernista men förlaget har 
för vana att inte delta i Bokmässan. 
Pietro Maglio har tidigare sagt: ”Vi 
blir gravt deprimerade av att åka till 
Bokmässan. Den är antitesen till allt 
vi drömde om att ett liv i konstens 
tecken skulle kunna vara.” (Syd
svenskan, 2009).

Tobias Nielsén, förlagschef på 
Volante, berättar att han först 
i  efterhand fått information om att 
utomstående har varit i kontakt 
med Ngugi wa Thiong’o angående 
hans deltagande på Bokmässan. 
Han säger sig inte ha insyn i exakt 
vem som har kontaktat författaren.

–○Vi var helt ärligt inte medvetna 
om att påtryckningar ägde rum vid 
sidan om. Det kom som en över
raskning för oss för några dagar 
sedan. Det har varit aktiviteter och 
spel vid sidan om som vi inte varit 
inblandade i, säger Tobias Nielsén.
Hur reagerade ni på det?

–○Det är vad som sker när man 
försöker föra fram sin ståndpunkt. 
Men det känns förstås lite konstigt 
när ett annat förlag som inte varit 
involverade i hans besök sprider 
mejlet om hans avhopp, säger 
 Tobias Nielsén.

Maria Källsson,  vd på Bokmäs
san, skriver följande i en kommen
tar till DN:

–○Det har kommit till vår känne
dom att bojkottande författare ut
övar påtryckningar mot både våra 
internationella och nationella gäs
ter. Detta är beklagligt, och det är 
väldigt tråkigt att Ngugi wa Thiong’o 
inte kommer till Bok mässan.

DN kan också  berätta att ett brev, 
undertecknat Athena Farrokhzad, 
har skickats till flera internationella 
deltagare som är bokade på mäss
san. Brevet har skickats efter det 
att Ngugi wa Thiong’o ställt in sin 
medverkan.

”Jag skriver för att be dig ställa 
in din medverkan på mässan, som 
en protest mot normaliseringen av 
fascism och som en akt av solidari
tet med svenska kollegor”, skriver 
Farrokhzad.

”Den kenyanska författaren  Ngugi 
wa Thiong’o, en av årets heders

Bokmässan och Nya Tider. 

Kampanj ska få författare 
att hoppa av Bokmässan

Detta har hänt. gäster, har redan bestämt sig för att 
inte delta och vi hoppas att fler in
ternationella författare ska ansluta 
sig”, skriver Farrokhzad.

DN har gjort upprepade försök 
att söka Pietro Maglio. Farrokhzad 
skriver i ett sms att hon ”inte har 
 något särskilt att säga” om Ngugi wa 
Thiong’os avhopp:

–○Jag är glad att han stöder strej
ken och hoppas att han kommer 
att delta i något av de alternativa 
 forumen, skriver Farrokhzad till 
DN.

–○De författare som ansluter 
sig till strejken gör det för att den 
överensstämmer med deras över
tygelser. Jag har varit i kontakt med 
några internationella gäster som jag 
tycker borde få information om si
tuationen med Nya Tider, så att de 
själva kan bedöma hur de vill agera, 
skriver Farrokhzad.

Både Tobias Nielsén  på Volante 
och Maria Källsson på Bokmässan 
säger att de respekterar Ngugi wa 
Thiong’os beslut – men utesluter 
inte att författaren kommer till 
Göte borg.

–○Det är upp till var och en att be
stämma om man vill närvara här. Vi 
har en fortsatt dialog med honom 
och hoppas att kunna genomföra 
programpunkten som planerat. Vi 
ger inga fler kommentarer än så 
i dagsläget, skriver Maria Källsson 
till DN.

–○Vår inbjudan står kvar. Det 
känns som att det varit ett svårt 
beslut för honom. Men vi måste na
turligtvis respektera hans position 
utifrån den bild han fått av förut
sättningarna. Han är en av världens 
bästa och viktigaste författare, och 
det hade varit viktigt att föra ett 
samtal om hans bok, säger Tobias 
Nielsén.

DN har sökt Ngugi wa Thiong’o.

På tisdagen kom beskedet om att 
författaren Ngugi wa Thiong’o ställer 
in sitt deltagande i Bokmässan. 
 Foto: Lars Lindqvist, Jonas Lindstedt

Vi var helt ärligt inte 
medvetna om att 
påtryckningar ägde 
rum vid sidan om. Det 
kom som en överrask-
ning för oss för några 
dagar sedan.
Tobias Nielsén, förlagschef på 
Volante.

○○ I april startade  författaruppro
pet mot Bokmässan, då över 200 
författare och översättare skrev 
under en protest som publice
rades i DN. Anledningen är att 
den högerextrema tidningen Nya 
Tider tillåts ställa ut på mässan.

○○ En alternativ mässa , Scener 
& samtal, har presenterats och 
kommer att anordnas i septem
ber. Bland deltagarna finns flera 
stora namn som valt att bojkotta 
Bokmässan.

○○ Den kenyanska  författaren 
Ngugi wa Thiong’o offentlig
gjorde den 27 juni att han hoppar 
av Bokmässan. Beslutet har tagits 
i solidaritet med de svenska för
fattarna som hoppat av, rapporte
rade SR:s ”Kulturnytt”.
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Alice Petrén
”Terroristen i Toulouse. 
Anteckningar om 
Frankrikes koloniala historia”
Appell förlag, 236 sidor

○○Frankrike har en ovanligt svin
aktig kolonialhistoria bakom sig i 
Indokina och Algeriet. Till skillnad 
från det brittiska imperiet tvinga
des de kapitulera efter blodiga mi
litära nederlag – och förlusten av 
det franska Algeriet 1962 har i vissa 
kretsar förblivit ett nationellt trau
ma som fortsätter att spöka i vår tid. 

Även de befrielserörelser som 
vann slagen om Dien Bien Phu och 
Alger besudlades och lider av ett 
våldsamt vänsterdiktatoriskt arv 
som försvårar en förnyelse av sta
ten och civilsamhället. 

Hela den postkoloniala affären är 
en tragisk soppa som många bara 
vill glömma och gå vidare. 

Skådespelaren Isabelle Adjani 
satte fingret på dilemmat när den 
algeriske presidenten Abdelaziz 
Bouteflika besökte Paris år 2000. 
Den röda mattan var utrullad för 
diverse kändisar men Adjani, som 
har en algerisk far, vägrade delta i 
banketten. 

I en intervju med tidningen  Libéra
tion sade hon att fransmännen gjor
de allt för att strypa den arabiska 
kulturen i Algeriet; efter självstän
digheten har den algeriska regimen 
slagit in på samma väg och censure
rar försök att kritiskt diskutera vad 
som gått snett i landet. 

Alice Petrén, länge Sveriges Ra
dios korrespondent i Paris, berättar 
historien om Adjani i boken ”Ter
roristen i Toulouse. Anteckningar 
om Frankrikes algeriska historia”. 
I den gör hon ett fängslade försök 

att sammanfatta det som sällan fick 
plats i nyhetsinslagen men har fort
satt gnaga och återaktualiserats av 
de senaste årens terroristattacker i 
Frankrike. 

Med skotten i Toulouse den 
21 mars 2012 inleddes vad som i 
Frankrike kallas terrorism 3.0: 
unga muslimska fransmän, invand
rare i tredje generationen, som pla
nerar och utför terrordåd på hem
maplan. Oroväckande många av 
dem har släkt med algeriskt påbrå. 

Om terrorismen i första hand är 
religiöst eller politiskt motiverad 
diskuteras livligt. Även frågan om 
Frankrike är särskilt utsatt på grund 
av sitt koloniala förflutna. Rösterna 
korsar varandra i Petréns hyper
aktuella, perspektivrika men bitvis 
rätt röriga bok. 

Den påminner om den  svenska sak
prosans problem, och låter lite för 
ofta som en duktig lärobok. Visst, 
ämnet är stort och knepigt, jag vill 
ändå ha ett friare driv i stilen. Och 
analysen borde ha vassare kanter 
och tydligare fokus. Materialet är 
fantastiskt rikt.  

Alice Petrén rör sig geografiskt 
från det glänsande Paris till de tröst
lösa förorterna där invandrarna 
släpar sig fram och vidare söderut 
till Nationella frontens rasistiska 
fästen. Och ut  över Medelhavet till 
Algeriets soldränkta men plågade 
kust som skildrats så glimrande av 
Albert Camus och Nina Bouraoui, 
exempelvis i ”Främlingen” och 
”Pojkflickan”.  

Algeriets nutidshistoria är fruk
tansvärt blodig. Och det inbördes
krig som rasade under 90talet i 
skuggan av Balkankriget, där isla
misterna till sist besegrades, har 
satt djupa ärr i folkdjupen. Den 

korta arabiska våren som inleddes 
i grannlandet Tunisien 2010 slog 
aldrig ut på allvar i Algeriet. 

Petrén påpekar att landet hade 
sin egen demokratiska vår redan 
i slutet av 80talet men militären 
satte punkt för den. Frankrike och 
västvärlden gjorde inte mycket för 
att protestera – islamisterna radi
kaliserades, demokraterna margi
naliserades och kriget gjorde slut 
på alla illusioner om en ljusare 
framtid. 

Nu är Frankrike djupt insyltat i 
Algeriets grannland Mali som blivit 
Nordafrikas bas för den jihadistiska 
terroroffensiven. Det borgar för nya 
obehagliga överraskningar på hem
maplan. Terrorism kan inte bara 
bombas bort. 

Alice Petrén påminner  om vilken 
lång samtidshistoria av terrorism 
Frankrike haft. Den har gått i vå
gor och de allvarliga attentaten 
under 80 och 90talen som oftast 

emanerade från Algeriet är lätta att 
glömma bort. En aktuell inblick i 
den franska underrättelsetjänstens 
seriösa och delvis solkiga arbete 
i arabvärlden fick vi nyligen i tv 
serien ”Falsk identitet”. 

Ett av de mest spännande spåren 
Petrén följer är kopplingen mellan 
den franska ultrahögern och förlus
ten av Algeriet. Marine Le Pens far 
JeanMarie var fallskärmsjägare un
der kolonialkriget och i de militära 
kretsar han umgicks betraktades 
Charles de Gaulle som en lands
förrädare, eftersom presidenten 
släppte Algeriet efter en folkom
röstning, där en överväldigande 
majoritet röstade mot fortsatt när
varo i Nordafrika. 

När JeanMarie Le Pen grundade 
Nationella fronten 1972 var sextio 
procent av medlemmarna födda i 
Algeriet, de franska bosättare som 
kallas för les piedsnoirs. Vissa av 
dem drömmer fortfarande om att 
åter göra Algeriet franskt – och 

framför allt kasta ut araber och 
muslimer från det katolska Europa. 

De forskare som intervjuas  i boken 
betonar att Algeriet och Nationella 
fronten är intimt sammankopp
lade. Historikern Benjamin Stora 
talar om den franska sudismen och 
drar paralleller mellan ultrahögern 
och de vita i den amerikanska Sö
dern; den gamla rasistiska struktu
ren och mentaliteten som vägrar 
släppa greppet trots årtionden av 
moderniseringar. Och nu lockar 
övergivna väljare även i fattiga re
gioner i norr. 

Hur minns en nation sitt förflut
na? Hopplös fråga, men ständigt ak
tuell i denna bok. Författaren Jean
Noël Pancrazi säger att det skulle 
behöva skapas en jämvikt i min
nen. Mycket av kolonialhistorien är 
fortfarande outforskat och mörkat. 
Historiker från både Algeriet och 
Frankrike borde gemensamt gå ige
nom arkiven. Nationers oreglerade 

Fransk samtidshistoria. Alice Petrén kartlägger terrorismen och banden till Algeriet

Historiens 
minfält 
ligger kvar

I ”Terroristen i Toulouse” skildrar Alice Petrén 
den nya vågen av terrorism i Frankrike och 
kopplingen till Algeriet. Jan Eklund läser en 
fängslande bok om den mörkade historien.

Gillo Pontecorvos moderna filmklassiker ”Slaget om Alger” (1966) förbjöds i Frankrike.  Foto: Courtesy Everett Collection/IBL

Med band till Algeriet: skådespelaren Isabelle Adjani, Nobelpristagaren Albert Camus, författaren Nina Bouraoui.  

 Foto: Abdeljalil Bounhar

 
Foto: TT

 
Foto: Alexander M

ahm
oud

”Det är aggressiviteten, känslan av att vara  
kränkt och berövad sin rättmätiga plats i 
kön, som håller samman den 
ideologiska familj Kent Ekeroth 
tillhör.” 
Per Svensson om misshandelsdomen mot sverigedemokraten 
Kent Ekeroth  i Sydsvenskan.

 
Foto: Daniel Nilsson
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Gillo Pontecorvos moderna filmklassiker ”Slaget om Alger” (1966) förbjöds i Frankrike.  Foto: Courtesy Everett Collection/IBL

skulder och människors personliga 
trauman skapar bara grogrund för 
framtida tragedier. 

Det blir plågsamt tydligt  i historien 
om massakern i Paris den 17 okto-
ber 1961. En stor demonstration 
mot undantagstillståndet upplöstes 
av fransk polis och uppskattnings-
vis två hundra algeriska arbetare 
sköts till döds eller dränktes i Seine. 

Paris polischef Maurice Papon 
beordrade attacken, och det var 
inte första gången han tog till järn-
nävarna. Flera decennier senare, 
1998, dömdes Papon för brott mot 
mänskligheten; under sin tid i Vi-
chyregimen samarbetade han och 
många andra med Hitlertyskland. 

Massakern vid Seine var inte den 
enda som inträffade under tur-
bulensen som ledde till Algeriets 
självständighet. Och det mörklades 
totalt. Först 1998 erkände den fran-
ska regeringen att algerier dödats 
(antalet offer är fortfarande officiellt 
okänt). Alice Petrén berättar att det 
sitter en liten minnesplakett på Pont 
Saint-Michel, men den syns knappt. 

Massakern vid Seine spökar även 
i Michael Hanekes film ”Caché” 
från 2005 som hette ”Dolt hot” på 
svenska – ett kusligt möte mellan 
den påstått upplysta franska bor-
gerligheten och dagens marginali-
serade araber. 

Alice Petrén noterar att ämnet 
länge var tabu i franska skolböcker. 
Det har kanske blivit bättre, men 

känslomässiga debatter blossar 
ständigt upp när någon utställning 
eller kampanj dras i gång. 

Historiens minor ligger kvar. För 
Frankrike tycktes nära ett öppet 
inbördeskrig åren 1956–1961. Den 
algeriska befrielsefronten FLN ut-
förde terrordåd på fransk mark och 
den underjordiska högerarmén 
OAS som grundades i det fascis-
tiska Spanien svarade med samma 
medel och bekämpade även presi-
dent de Gaulle. Alla i de äldre gene-
rationerna har minnen av det.

Konstigt nog nämner inte Petrén 
Carl-Henning Wijkmarks moderna 
klassiker ”Sista dagar” som utspe-
lar sig i Paris just under den ladda-
de tiden. I lätt thrillerform fördju-
par Wijkmark de idékomplex som 
rörde upp alla sinnen och granskar 
den franska nationalismens mör-
kaste sidor. 

Författaren Nina Bouraoui  växte 
upp i Algeriet och flyttade till 
Frankrike som tonåring med sin 
franska mamma och algeriska pap-
pa. Hon säger i boken att hon har 
en bra relation till sin morfar, trots 
att den gamle mannen fortfarande 
vägrar träffa hennes pappa och kal-
lar honom för ”le sale arabe” – den 
smutsige araben. 

Man känner hur sorgen och vre-
den viner i Alice Petréns lärorika 
bok. 
Jan Eklund
jan.eklund@dn.se

Konst
”Hundra år av finsk design –  
ur Rafaela & Kaj Forsbloms 
samling”
Nationalmuseum Design Kulturhuset, Stock-
holm. Visas t o m 29/10.

”Fokus Finland: 3 x Aho & Soldan 
– en fotosläkts berättelse”
Liljevalchs, Armémuseums gård, Stockholm. 
Visas t o m 10/9.

○○En rad svenska museer passar 
också på att fira vårt östra grann-
lands hundra år av självständighet. 
Nyligen öppnade Nationalmuseum 
Design sin sista utställning på Kul-
turhuset, med Rafaela & Kaj Fors-
bloms samling av finsk design från 
det senaste seklet.

Embryot till den senare är en 
glasflaska (formgiven av Ristomatti 
Ratia) som galleristen Kaj Forsblom 
för arton år sedan gav till sin bli-
vande fru. Paret beslöt sig då för att 
börja samla finsk design av god kva-
litet. Ambitionen var att föremålen 
skulle stanna i Finland, för framtida 
generationers skull.

Nu visas omkring  200 föremål ur 
den unika samlingen för första 
gången offentligt. De tidigaste är 
från förra sekelskiftet, de senaste 
gjorda helt nyligen. Här finns möb-
ler, armaturer, keramik, silver och 
textil. Men mest glas. 

Framför allt är det mycket glas av 
Tapio Wirkkala; honom tycks ma-
karna Forsblom älska mest. Flera av 
Wirkkalas bladformade fat i björk-
plywood finns också med. 

Här visas även en garderob av 
Alvar Aalto, ritad 1932, för det väl-
kända Paimio–Pemar-sanatoriet. 
Dessutom ingår ting av ett tjugotal 
andra framstående finska formgi-
vare, som Oiva Toikka, Kaj Franck 
och Gunnel Nyman, jämte Ilkka 
Suppanen och Harri Koskinen.

Marimekko finns här  också förstås 
samt den i Sverige mindre kände 
Paavo Tynell med flera intressanta 
armaturer i mässing. Vanligtvis 
står eller hänger samtliga föremål 
hemma hos Forsbloms i centrala 
Helsingfors. Jag får känslan av att 
där är rätt trångt, trots att lägenhe-
ten sägs vara rejält stor.

”Hundra år av finsk design” är allt-
så en regelrätt prylutställning. Samt-
liga föremål tillkomna före and ra 
världskriget har samlats för sig och 
placerats i kronologisk ordning mot 
svart bakgrund medan resten visas 
mot en vit fond på vita podier. 

Det är snyggt, prydligt och ändå 
personligt – inget representativt 
urval ur någon finländsk designka-
non. Kaj Forsblom själv försäkrade 
i en radiointervju nyligen att allt i 

samlingen ”valts ut med kärlek”. 
Det är kanske det som lyser igenom 
och gör ”Hundra år av finsk design” 
så charmig.

Mycket kärlek  är det också i ”Fokus 
Finland: 3 x Aho & Soldan” med 
foto från åren 1920–60, som ut-
lokaliserade Liljevalchs ställer ut 
i en temporär paviljong på Armé-
museums gård. 

Fotograferna Heikki Aho och 
Björn Soldan bildade filmproduk-
tionsbolaget Aho & Soldan 1924. 
Deras dokumentära, svartvita bild-
sviter skildrar frusna landskap och 
växande stadsmiljöer. Människor-
na är alltid ömsint avbildade.

Här finns dessutom  mode- och 
reklambilder av Claire Aho från 
1950- och 60-talet. Hon var då en fli-
tigt anlitad modefotograf. Bilderna 
är intressanta inte minst på grund 
av de humoristiska inslagen. 

I utställningen visas  också en 
72 minuter lång film som inte bara 
sätter in fotograferna i sitt samman-
hang utan också ger en kulturhisto-
risk bakgrund till konst- och design-
nationen Finland. Klart sevärd.
Lotta Jonson
konst@dn.se

Utställning. Finlands 100 år av konst

Klart sevärt. Finsk design och 
 fotografi i ett kärleksfullt urval

Mer finsk design i  nätutställningen 
”100 föremål från Finland” på 
finlandsinstitutet.se 

Stöd kampanjen �ör Dawit Isaak på bankgiro 5045-0295

Tecknare
för DawitStoppa straffet. DN och Svenska Pen för Raif Badawi

○○ I morgon är det lördag. Det har då 
gått fem år sedan bloggaren Raif 
Badawi fängslades i Saudiarabien, 
för att han hävdade samma rätt 
som du just nu utövar genom att 
läsa en ocensurerad dagstidning. 
Han är dömd för att ha krävt ökad 
yttrandefrihet och ha kritiserat det 
härskande prästerskapet. 

För detta ska han få femtio 
rapp varje fredag, sammanlagt 
tusen piskrapp – inget annat än en 
utdragen dödsdom. Fallet Badawi 
fortsätter att engagera och uppröra 
människor världen över. Nyligen 
erhöll Badawi även EU-parlamen-
tets finaste människorättspris, 
Sacharov-priset för tankefrihet. 

Enligt hoppingivande men officiellt 
obekräftade uppgifter ska Badawis 
benådning vara nära förestående. Vi 
vill nu se förnyade ansträngningar 
av alla svenska partier att med star-
kast tänkbara metoder verka för ett 
internationellt krav på att så sker.
Elisabeth Åsbrink,  ordförande Svenska Pen  

Björn Wiman, DN:s kulturchef

Heikki Ahos och Björn Soldans ”Två pojkar”, 1930-talet. 

Lumihiutales ”Snöflinga”, ljuskro-
na i mässing. Design Paavo Tynell, 
1950.  Foton: Rauno Träskelin

Kristina Riskas 77 cm höga kera-
mikvas ”What I see”, 2016, tillhör 
de senaste föremålen i samlingen. 
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Spöklik zon mellan   
celebriteter och   
synska sörjande
Cannes. Kristen Stewart spelar modekunnig kändisassistent i 
 Olivier Assayas spökthriller ”Personal shopper”. Nicholas Wennö 
har träffat den oväntade duon som får ny energi av att smälta 
 samman Hollywood och fransk arthousefilm.

 Intervju. Olivier Assayas och Kristen Stewart

○○ Ingen hade direkt väntat sig 
att Olivier Assayas skulle göra en 
övernaturlig thriller med data
genererade spökeffekter, ekto
plasma och smsmeddelanden från 
andra sidan. 

–○I många av mina tidigare fil
mer har jag flörtat med fantasyele
menten utan att vara där på riktigt. 
Nu har jag gått hela vägen, berätta
de Olivier Assayas för DN i samband 
med världspremiären för ”Personal 
shopper” i Cannes förra året.  

Olivier Assayas,  en av Frankrikes 
mest hyllade regissörer, har tidi
gare gjort filmer som ”Mellan två 
höstar”, ”Efter revolutionen”, mi
niserien ”Carlos – schakalen” och 
senast ”Moln över Sils Maria”.

–○I grunden bygger ju hela spök
genren på en mer anglosaxisk kod 
som vi inte riktigt har på samma 
sätt i Frankrike. Jag fantiserade om 
Kristen Stewarts rollfigur som en 
person som lever i limbo och inte 
har accepterat att en närstående 
person har försvunnit ur hennes 
liv, säger han.

–○Det är något som man skulle 
kunna kalla spöken, men jag tror på 
en modest version av att kommuni
cera med den andra världen. Även 
om jag inte är något medium, så är 
jag fascinerad av vår ensamhet med 
våra skuggor – och hur detta defi
nierar oss, säger han. 

Det är inte första gången Olivier 
Assayas gör Kristen Stewart till as
sistent. I ”Moln över Sils Maria” lät 
han henne vara högra handen åt 
Juliette Binoches firade men plå
gade filmstjärna.

I nya ”Personal shopper” låter 
han den forna ”Twilight”stjärnan 
spela en personlig shoppingassis
tent i ett övernaturligt drama som 
utspelar sig i ett slags skymningszon 
mellan Paris materialistiska mode
värld och en andlig spökvärld. 

Filmen kretsar kring  den blase
rade och alienerade amerikanska 
Maureen som far runt på en vespa 
i Paris och samlar ihop haute cou
turekläder till en divig europeisk 
modecelebritet – samtidigt som 
hon försöker bearbeta sorgen över 
sin döda tvillingbror som också var 
ett medium.  

–○Jag hade nog inte skrivit manu
set om jag inte känt Kristen. Hon in
spirerade mig och har gett den här 
filmen en alldeles särskild energi. 
Men hennes rollfigur är betydligt 
mörkare och mer komplicerad än i 
”Moln över Sils Maria”. Här spelar 
hon en förlorad själ som försöker 
återvända till livet genom att driva 
ut sin brors ande, säger Olivier As
sayas.

Assayas är pratglad och upprymd 
trots att hans konstnärliga högrisk

film fått ett högst blandat motta
gande, även om han vann priset för 
bästa regi i Cannes. The Guardians 
stjärnkritiker Peter Bradshaw gav 
toppbetyg åt både filmen och Kris
ten Stewart, medan någon annan 
beskrev den som ”en urfånig kors
ning av produktplacerade Chanel
produkter och Scooby Doo”. 

Kristen Stewart kallar filmen för 
en ”drömsk, surrealistisk och exis
tentiell tripp”.

–○Det en spökhistoria som stäl
ler grundläggande frågor. Framför 
allt är det tidernas mest sensuella 
identitetskrisfilm som inte är analy
tisk. I grunden handlar filmen om 
en rollfigur som måste övervinna 
sin rädsla för att hitta sig själv, säger 
Kristen Stewart.

I en av filmens mest  utmanande 
scener klär hon av sig näck, byter 
till sin klients chica haute couture
underkläder och lägger sig i hennes 
säng för att onanera. 

–○Maureen har fastnat i ett till
stånd där hon inte kan vara intim 
med någon annan person. I den 
här scenen spelar jag den absolut 
mest närvarande, djuriska versio
nen av mig själv. Och det är inget 
som skrämmer mig. Tvärtom ville 
jag vara så tanklös, närvarande och 
naken som jag bara kunde. Den 
coolaste känslan för en skådespe
lare är inte att försöka leverera en 
idé, utan att blotta sig och låta sig 
bli överrumplad, säger Kristen Ste
wart. 

Assayas är också inspirerad av 
Victor Hugos spiritualistiska period 
och spökfotografering som var po
pulär i slutet av 1800talet. I filmen 
får Stewarts rollfigur bland annat 
googla den svenska konstnärspion
jären Hilma af Klint som hävdade 
att de abstrakta målningarna kom 
till via henne, inte av henne. 

–○Filmens dataanimerade spök
scener bygger på spiritisternas vi
sioner och deras erfarenheter. För 
mig var det nödvändigt att ha med 
dessa övernaturliga scener för att 

Nichloas Wennö
nicholas.wenno@dn.se

 ” Det är tidernas mest 
sensuella identitets-
krisfilm som inte är 
analytisk. I grunden 
handlar filmen om en 
rollfigur som måste 
övervinna sin rädsla 
för att hitta sig själv.”
Kristen Stewart

1. ”Get out”
Drama. Regi: Jordan Peele
Med: Daniel Kaluuya, Allison Williams m fl.

Underhållande skräcksatir som gör en knivskarp 
analys av rasismen i dagens USA.

2. ”Frantz”
Drama. Regi: François Ozon
Med: Paula Beer, Pierre Niney m fl.

Känsligt om dödsmärkt kärlek och vålds-
bejakande nationalism i Europa mellan krigen.

3. ”Sameblod”
Drama. Regi: Amanda Kernell
Med: Lene Cecilia Sparrok, Maj Doris Rimpi m fl.

Laddat om en ung samisk flickas uppbrott i 
30-talets segregerade Sverige.

4. ”Wonder Woman”
Äventyrsaction. Regi: Patty Jenkins
Med: Gal Gadot, Chris Pine m fl.

Feministiskt laddad superhjältefilm med hög 
underhållningsfaktor.

5. ”Så länge hjärtat kan slå” (ny)
Drama. Regi: Katell Quillévéré
Med: Tahar Rahim, Anne Dorval m fl. 

Laddat och oväntat vackert franskt drama om 
organdonationer.

6. ”Galna av lycka”
Dramakomedi. Regi: Paolo Virzi
Med: Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti m fl.

Varmt och levande om två kvinnliga psykvårds-
rymlingar på vildsint italiensk roadtrip.

7. ”Vilse i Paris”
Komedi. Regi: Fiona Gordon, Dominique Abel
Med: Fiona Gordon, Dominique Abel m fl.

Ett dansant och akrobatiskt kärleksbrev i 
 Jacques Tatis anda till romantikens huvudstad.

8. ”Kungens val”
Drama. Regi: Erik Poppe
Med: Jesper Christensen, Anders Baasmo Christiansen m fl.

Laddad krigshistoria från det naziockuperade 
Norge med fantastiskt skådespeleri.

9. ”Jordgubbslandet” (ny)
Drama. Regi: Wiktor Ericsson
Med: Staszek Cywka, Nelly Axelsson m fl.

Poetiskt och politisk om  bärdoftande skitjobb.

10. ”Transformers: The last knight”
Regi: Michael Bay
Med: Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Laura Haddock m fl.

Hysteriskt underhållande och actiondriven 
uppdatering av kung Arthur-myten.

Topplistan sammanställs av Filmfredags redaktörer Helena Lindblad och Nicho-
las Wennö. Den utgår från biofilmer på svenska biografer och  baseras på DN:s 
filmrecensioner. Bland kritikerna ingår Wanda Bendjelloul, Mårten Blomkvist, 
Johan Croneman, Eva af Geijerstam, Kerstin Gezelius, Helena Lindblad, Jane 
Magnusson, Hynek Pallas och Fredrik Strage. Läs all filmkritik på film.dn.se

Filmlistan. Vecka 26

Filmfredag listar filmerna 
du måste se på bio just nu.

 Foto: IBL
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 – Jag hade nog inte skrivit manuset om jag inte känt Kristen. Hon inspirerade mig och har gett den här filmen en alldeles särskild energi, säger Olivier 
Assayas om sin huvudrollsinnehavare Kristen Stewart. Foto: IBL  

 Intervju. Olivier Assayas och Kristen Stewart

indikera att den andra världen ex-
isterar – det legitimerar Maureens 
sökande så att publiken förstår att 
hon inte är någon desperat knäpp-
gök, säger Assayas.  

Man kan också  se ”Personal shop-
per” som ett slags handfast satir 
över modevärlden. 

– Modevärlden var en perfekt 

fondtapet eftersom det är den 
främsta symbolen för det moder-
na materialistiska samhället. Och 
samtidigt blir vi ju attraherade av 
modevärlden eftersom det finns 
både konst och skönhet där, säger 
Assayas. 

Inför inspelningen fick han också 
ny energi av Michelangelo Antonio-
nis Oscarsnominerade 60-talsklas-

siker ”Blow up – förstoringen” om 
en modefotograf som dras in i ett 
kriminalmysterium.  

– Just när jag hade skrivit klart 
manuset såg jag ”Blow up” på 
stor duk som visades under en 
Antonioni retrospektiv i Paris. 
Det slog mig hur mycket min film 
hade gemensamt med den – kom-
binationen av mystik och någon 

som tittar in i modeindustrin från 
utsidan och London som en stark 
och kraftfull bakgrund. ”Blow up” 
gav mig ett slags vägkarta inför in-
spelningen, berättar Assayas som 
också ville fånga det moderna Paris 
som ett slags landskapsmålare. 

– Att filma ett samtida Paris var 
betydligt mer upphetsande än vad 
jag hade föreställt mig.  

Rebecca Ferguson och Hannes Holm i Oscarsakademin 
 ○Oscarsakademin har nyligen valt 

in 774 nya medlemmar, varav fyra är 
svenskar – skådespelaren Rebecca 
Ferguson (”Kvinnan på tåget”), den 
Oscarsbelönade filmfotografen 
Linus Sandgren (”La la land”), ”En 
man som heter Ove”-regissören 
Hannes Holm och Fredrik Morheden 
som klippt ”En man som heter Ove”. 

De gör sällskap med den svenska 
aktrisen Alicia Vikander som valdes 
in förra året.

I år har akademin, som satsar hårt 
på ökad mångfald och fler kvinnor 
efter #Oscarsowhite-uppropen, 
fått in rekordmånga nya namn. 39 
procent av de nyinvalda är kvinnor, 
och 30 procent är icke-vita.

Nya medlemmarna är även 
”Wonder Woman”-skådespelaren 
Gal Gadot, regissörerna Jordan 
Peele (”Get out”) och Barry Jenkins 
(”Moonlight”). Yngsta nya medlem-
men är 19-åriga Elle Fanning, äldsta 
är Betty White, 95. Oscarsakademin 
har totalt ca 8 500 röstberättigade 
medlemmar. Greta Thurfjell Rebecca Ferguson.

 Foto: IBL  

… miljoner kronor 
satsar British Film 
Institute för att 
locka ny arbetskraft 
till den brittiska 
filmindustrin. Det 
lär behövas 10 000 
nya tjänster inom en 
femårsperiod i den 
intensivt växande 
branschen.

Olivier Assayas fem bästa 
filmer.

1 ”Mellan två höstar” 
(1999)

 ○Raffinerat berättat ensemble-
drama om vänner och älskande 
som alla på olika sätt tappat 
fotfästet i livet och kärleken. När 
en centralgestalt, en fyrtioårig 
författare, drabbas en svår sjuk-
dom ställs gruppens relationer på 
sin spets. Fin rollista med Mathieu 
Amalric, Virginie Ledoyen och 
François Cluzet samt regissören 
Assayas livspartner Mia Hansen-
Løve som tonårig aktris. (”Fin 
août, début septembre”).

2 ”Efter revolutionen” 
(2012)

 ○Nostalgisk men vass återblick 
på unga parisiska aktivister som 
tar vid där 1968-års revolution 
slutar. Skildrar hur konstnärs-
drömmar och politiskt engage-
mang krockar med verkligheten. 
Olivier Assayas mest självbio-
grafiska film som utgår från ett 
1600-talscitat från Pascal: ”Mel-
lan oss och himlen och helvetet 
finns bara livet, som är det mest 
ömtåliga i världen.” (”Aprés mai”).

3  ”Sommarminnen” 
(2008)

 ○Lågintensivt relationsdrama 
med Juliette Binoche i centrum 
om tre medelålders syskon som 
träffas första 
gången på 
länge för att 
dela upp 
ett arv. Far-
mors vackra 
sommarhus 
måste gå ur 
släkten. Lyxpro-
blem, kanske, men värmande om 
tidens gång och familjeminnen 
som skingras för vinden. (”L’heure 
d’été”).

4  ”Irma Vep”  
(1996)

 ○Filmhistoriskt marinerad 
metafilm där Hongkongstjärnan 
Maggie Cheung spelar sig själv. 
Hon kommer till Paris för att delta 
i en nyinspelning av den klas-
siska stumfilm ”Les vampires” 
– och orsakar kaos i den franska 
filmvärlden. Underhållande satir 
med mycket latex och Jean-Pierre 
Léaud som demonregissör.

5 ”Carlos”  
(2010)

 ○ Stilsäker miniserie för tv om 
den venezuelanske terroristen 
Ilich Ramírez Sánchez, också 
känd som Carlos eller Schakalen. 
Den karismatiska Édgar Ramí-
rez (”The Bourne ultimatum”) 
gestaltar en av samtidens mest 
eftersökta brottslingar som 
revolutionär förförare med kom-
plex agenda.
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Filmsommar

”Jordgubbslandet”
Regi, manus: Wiktor  
Ericsson
I rollerna: Staszek Cywka, Nelly Axelsson, 
Julia Kijowska, Torkel Petersson m fl.  
Längd: 1 tim 33 min (från 11 år). Språk: polska, 
svenska, engelska. 

○○Ska ni bara se en svensk film i 
sommar så är det ”Jordgubbslan-
det”! Lätt att säga kanske, eftersom 
den samtidigt är biosommarens 
enda svenska spelfilm.  Men, bakom 
den semesterrusiga titeln, döljer 
sig faktiskt en av årets hittills bästa, 
vackraste och mest engagerande, 
och ja, svenska filmer.  ”Jordgubbs-
landet” kommer från samma träff-
säkra skånska bolag (Anagram) som 
producerat ”Äta sova dö”, ”Svensk-
jävel” och ”Yarden” och den delar 

ett slags socialpolitiskt dna med de 
filmerna.  

En liten polsk familj, med tonårs-
sonen Wojtek i centrum, kommer 
farande i husvagn över den ble-
kingska landsbygden. De är på väg 
att ansluta sig till ett brokigt euro-
prekariat som plockar svenska jord-
gubbar för skitlöner och under usla 
arbetsvillkor.

Wojtek har svårt att finna någon 
mening i det hårda slitet, samtidigt 
som mamman hoppas och lovar att 
just han ska få en helt annan fram-
tid så småningom. Wojteks ovän-
tade möte med lantbrukardottern 
Annelie, även hon på kant med 
förväntningarna i sin familj, sätter 
allas relationer på spel.

Det är vågat att föra in en Ro-
meo & Julia-doftande kärlekshis-

toria mitt i den alltmer förbittrade 
klasskampen som råder mellan de 
brutalt utnyttjade säsongsjobbarna 
och de xenofoba svennarna.

Men det fungerar fantastiskt 
fint. Ömsintheten mellan de båda 
ungdomarna, insvepta i det mest 
förföriska, vackert fotograferade 
svenska sommarlandskap, skapar 
en lyrisk fond som tar udden av 
eventuella pekpinnar.

Därmed inte sagt  att inte upphovs-
mannen Wiktor Ericsson är sten-
hård. Det är en riktigt risig bild av 
relationen mellan de svenska odlar-
na och de utfattiga EU-migranterna 
som målas upp. Den formsäkre 
 Ericsson och hans begåvade foto-
graf Nadim Carlsen skapar till synes 
medvetet bilder som för tankarna 
till det gamla statarsamhället: med 
proppmätta patroner som piskar 
på ett hukande trasproletariat på 
fälten.

Torkel Petersson (”Kopps”, 
”Jönssonligan – den perfekta stö-
ten”) har fått det möjligen tvivel-
aktiga nöjet att gestalta en av de le-

dande, näriga bärodlarna som lurar 
arbetarna på pengar – och han gör 
det mycket övertygande. Oprövade 
Nelly Axelsson och Staszek Cywka, 
som spelar det unga kärleksparet, 
har i sin tur en ömsesidig kemi och 
precision i sina svåra roller som im-
ponerar stort.

Efter ”Äta sova dö”  var det rätt 
svårt att obekymrat frossa i plast-
lådepaketerad rucola (som filmens 
friställda huvudperson jobbar 
med).  Sommarens jordgubbstårtor 
kommer att smaka rätt bittert efter 
”Jordgubbslandet”. Men den över-
tygande kombinationen av poesi 
och politik är värd de uppoffring-
arna.
Helena Lindblad
helena.lindblad@dn.se

Se mer. Tre andra filmer och tv- 
serier av Wiktor Ericsson: Tv-serier-
na ”Starke man” (2010), ”Halvvägs 
till himlen” (2013) och den engelsk-
språkiga porrbranschdokumentären 
”The Sarnos – a life in dirty movies” 
(2013).

4

 Drama. Sommarens enda svenska spelfilm

Klasskrig med jordgubbssmak

Nykomlingarna Staszek Cywka och Nelly Axelsson spelar 
huvudrollerna i ”Jordgubbslandet”. Foto: Mikolaj Urbanski

Säsongsjobbande EU-migranter ställs mot 
xenofoba bärodlare i sommarens enda 
svenska långfilm. Lyrisk och laddat om klass 
och främlingskap i jordgubbslandet.

Den formsäkre 
 Wiktor Ericsson 
och hans begåvade 
 fotograf Nadim 
 Carlsen skapar till 
synes medvetet bil
der som för  tankarna 
till det gamla statar
samhället: med 
proppmätta patroner 
som piskar på ett 
 hukande traspro
letariat på fälten.
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”Heartstone”
Regi, manus: Gudmundur  
Arnar Gudmundsson
I rollerna: Baidur Einarsson, Blær Hinriksson, 
Diljá Valsdóttir, Katia Njalsdóttir m fl. Längd: 
2 tim 9 min (från 11 år). Språk: isländska.

○○Sommargängets pojkar ligger 
sysslolösa i solen på bryggan i en 
avlägsen isländsk fiskeby. Måsarna 
tjafsar och vågorna kluckar när lug-
net bryts av ett fiskstim som letat sig 
in under bryggan. Thor, liten och 
mörk, är den som reagerar först.  
En efter en landar han de stora tors-
karna på bryggan, dunkar dem mot 
bryggans stolpar: ”Vi ska bli rika!”

Bland torsken har en ful stenfisk 
smugit sig in. ”Släng tillbaka den, 
vad äcklig den är”, manar kamra-
terna, men Thor stampar ihjäl den.

Det anger tonen  i islänningen Gud-
mundur Arnar Gudmundssons im-
ponerande debutfilm ”Heartstone”. 
Den rör sig om vänskap, kärlek och 
pubertetens plågsamma, prövande 
men intensiva vacklande mellan det 

skrämmande och åtråvärda, mellan 
lusten och äcklet inför kropp och 
sexualitetens riktning.

I stämningen påminner den om 
fransmannen Bruno Dumonts tidi-
ga filmer, inte minst ”Jesu liv” (”La 
vie de Jésus”) i sin kvävande kombi-
nation av sysslolöshet, grymhet och 
oförargligt prövande lek.

I den glest bebyggda byn kän-
ner alla till varandra, vem som slår 
vem, vem som dricker, vem av de 
vuxna som uppvaktar vem och det 
skvallras inte minst bland tonåring-
arna om vem som gillar vem. 

Men det är Thor och långe Kris-
tian med det blonda änglahåret det 
främst rör sig om här. De är bästa 
vänner, hänger ihop som ler och 
långhalm i synnerhet gentemot det 
något äldre tonårsgänget. Redan 
från början får de utstå avundsjuka 
gliringar om sin nära vänskap: ”Är 
du bög, eller?”, ”Nu kommer din 
fästman.”

Medan sommaren går vidare och 
Thor närgranskar sin ännu inte hår-
bevuxna kropp och längtansfyllt 

applicerar hårrester från mammas 
borste, växer något mer fram mel-
lan de båda vännerna: i de vänskap-
liga brottningarna, under utma-
ningarna från de unga tjejerna Beth 
och Hanna.

Gudmundur Arnar Gudmunds-
son tar sig  ofta nära, nära sina bägge 
huvudpersoner och observerar 
känsligt när det kamratliga buffan-
det och knuffandet övergår till en 
sensuell och kärleksfull beröring.  
Det handlar om när Thors konstnär-
ligt lagda syster, som skriver suicida-
la dikter och målar, låter Thor och 
Kristian posera för en Caravaggio-
liknande målning, eller när Thor 
är nära att falla under manbarhets-
provet att firas ner för att plocka 
måsägg ur den branta klippan och 
tröstas av Kristian.

Detta spel om kärlek – upprepad 
och förväntad från första bild, det 
enda som går att hålla emot  filmen 
– når sin klimax när de bägge kam-
raterna tillsammans med  flickorna 
ger sig av till ett populärt utflykts-
mål för övernattning.

På Island tjuvkopplar  man inte bilar 
utan tjuvrider hästar och med ens 
får landskapet frihetligt lyft.

Men skammen, straffet och kär-
lekssorgen hinner i kapp dem.

Och de blir unga män.
Eva af Geijerstam
film@dn.se

Se mer. Tre andra filmer om unga 
på Island: ”101 Reykjavik” (2000), 
”Noi Albinoi” (2003), ”Efter lugnet” 
(2007).

3

Drama. Stark debut

Ungt, starkt kärleksdrama  
i isländsk sommarnatt

Baidur Einarsson spelar Thor och Blær Hinriksson gör Kristian. Foto: Folkets Bio

”Så länge hjärtat  
kan slå”
Regi, manus: Katell  
Quillévéré
I rollerna: Tahar Rahim, Anne Dorval, Bouli 
Lanners, Emmanuelle Seigner m fl. Längd:  
1 tim 43 min (från 11 år). Språk: franska.

○○Tonårige Simon lever mitt i steget. 
Alltid på väg. Sorglöst far han fram 
genom livet på allt som glider, rul-
lar eller svävar fram på en brytande 
våg. En bilolycka en sömnig morgon 
på väg hem från havet får plötsligt 
allt att stanna upp. Allt, utom Si-
mons hjärta.

Men det är bara intensivavdel-
ningens maskiner som håller ho-
nom vid liv. Och Simons sörjande 
föräldrar tvingas ta ställning till om 
de ska låta sin pojkes hjärta få vand-
ra vidare, fortsätta slå i någon annan 
människas bröst.

Bakom den poetiska (och lite ofri-

villigt komiska) svenska titeln ”Så 
länge hjärtat kan slå” döljer sig den 
mer prosaiska franska titeln ”Ré-
parer les vivants” (Laga, eller hela, 
de levande). Filmen bygger på en 
roman av Maylis de Kerangal som 
kom på svenska 2015 och handlar 
om etik, moral och känslor kring or-
gandonationer.

Det låter kanske  tekniskt och torrt, 
men den 37-åriga nykomlingen Ka-
tell Quillévéré – lägg det namnet 
på minnet – har förvandlat en till 
synes rent medicinsk-juridisk fråga 
kring tekniska landvinningar till ett 
oväntat känslomässigt existentiellt 
drama. 

Det handlar om ”att begrava de 
döda och hela de levande”, som det 
heter i Tjechovs pjäs ”Platonov” – 
men utan att förringa alla de kom-
plexa känslor som följer i spåren på 
varje transplantation.

”Hur förena minnet av honom 
som särskild med denna skingrade 
kropp?” frågar sig Simons mamma i 
romanen. I filmen spelas hon av Em-
manuelle Seigner (”Fjärilen i glasku-
pan”) som gör ett otroligt osminkat 
och fint porträtt av en människa 
som måste fatta ett svårt beslut om 
den hon älskar mest.

”Så länge hjärtat kan slå”  väver 
på ett bultande, ”Short cuts”-lik-
nande sätt ihop en rad disparata 
människoöden som påverkas av 
den hjärndöda tonåringen – alla 
suveränt gestaltade. Här finns 
bland annat den besatte trans-
plantationskoordinatorn Thomas 
(Tahar Rahim från ”En profet”), 
den svårt hjärtsjuka pianisten och 
tonårsmamman Claire (Anne Dor-
val från ”Mommy) och Monia Cho-
kris (”Hjärtslag”) kärlekstörstande 
akutsköterska. 

Det känns inte som en slump att 

Quillévéré delar skådespelare med 
den frankofona världens stora namn 
Jacques Audiard och Xavier Dolan. 
Hon kommer att bli minst lika skick-
lig som dem på att förena realism 
och laddade relationer.

Men redan nu är hon visuellt sett 
deras jämlike, i ”Så länge hjärtat kan 
slå” finns ett fascinerande collage av 
ultrarealistiska, gråmelerade sjuk-
husinteriörer, svindlande, marinblå 
surfscener och en ljuvlig flashback 
där Simon cyklar som besatt genom 
en soldränkt stad för att hinna fram 
till flickan som får hans hjärta att 
banka.

Hjärtskärande vackert.
Helena Lindblad
helena.lindblad@dn.se

Se mer. Tre andra filmer med 
Tahar Rahim: Tv-serien ”The last 
panthers” (2015), ”Samba” (2014), 
”Det förflutna” (2013). 

4

Drama. Existentiellt om organdonationer

Bultande bra. Vackert om ett hjärtas väg

Gabin Verdet som Simon och 
Bouli Lanners som hjärtkirurg.

...att Peter Bradshaw i The 
 Guardian plockar fram motorsågen 
när ”En man som heter Ove” sent 
om sider landar på engelska bio-
grafer. ”En välmenande men trött-
samt nonchalant och sentimental 
sak från Sverige”, skriver han om 
den Oscarsnominerade svenska 
nationalklenoden som setts av en 
miljonpublik på hemmaplan.

...att fina ”Jordgubbslandet” (re-
cension sidan 10) visas på filmfes-
tivalen i Karlovy Vary som startar 
i dag – inom ramen för bransch-
tidningen Varietys kritikervecka. 
Andra helt eller delvis svenskpro-
ducerade filmer som visas på den 
betydande tjeckiska festivalen är 
Tarik Salehs kommande ”The Nile 
Hilton incident”, Mark Cousins 
”Stockholm my love” och ”Skol-
startssorg” av Maria Eriksson, lik-
som Jonas Carpignanos ”A ciambra” 
och Agnieszka Hollands ”Spoor”.

...att skådespelaren Andy Serkis 
(Gollum i ”Sagan om ringen”) re-
gidebuterar med kärlekshistorien 
”Breathe” som dessutom inviger 
Londons filmfestival i höst. An-
drew Garfield (”Hacksaw Ridge”) 
och Claire Foy (”The crown”) 
spelar huvudrollerna.

...att listtokiga Indiewire vill hetta 
upp semesterkänslorna genom 
att kora 2000-talets ”sexigaste 
filmer”. Etta på listan är Alfonso 
Cuaróns ”Din morsa också!”, följd 
av bland annat ”Secretary”, ”Sex & 
Lucia”, ”Unfaithful” och ”Nymp-
homaniac”. 
Helena Lindblad

Nästan alla talar om...

 Foton: IBL, IM
DB

SALE! 50% 
ON SPR ING  COLLEC T I ONS  FROM :
ANN DEMEULEMEESTER, RICK OWENS
COMME DES GARÇONS, BORIS BIDJAN
MAISON MARGIELA, DRIES VAN NOTEN
YOHJI YAMAMOTO, AMI
HAIDER ACKERMANN.
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”Bitter harvest”
Regi: George Mendeluk 
Manus: Richard Bachynsky-Hoover,  
George Mendeluk. I rollerna: Max Irons, 
Samantha Banks, Terence Stamp. Längd: 1 tim 
43 min (från 15 år). Språk: engelska.

○○Skördefolket rör sig med liarna 
över ett gyllene fält, lyckliga och 
vackra. Kvinnorna är klädda i tradi-
tionella broderade blusar, männen 
likaså. Idyllen, den glada skördefes-
ten och dansen med kransprydda 
kvinnor, ska dock strax bytas mot 
vinter och nöd.

Det finns anledning  att dra öronen 
åt sig redan i inledningen av ”Bitter 
harvest”, ett slags kitschig ukrainsk 
heimatfilm med internationella 
skådespelare som handlar om den 
förödande hungersnöd som drab-
bade Ukraina 1932–33, med minst 
3,5 miljoner offer. 

Svältkatastrofen kallas holodo-
mor och följde på missväxt och 
framför allt på den av Stalin påbjud-
na kollektiviseringen och mekani-
seringen av det ukrainska jordbru-
ket. Drabbades gjorde inte endast 
etniska ukrainare, utan även tata-
rer, judar, ryssar och andra – vilket 
förklarar varför Ukrainas vilja att 
beteckna holodomor som folkmord 
ännu inte fått internationellt gehör.

Huvudperson är Juri som redan 
i sin barndom, i glipan mellan tsa-
rens fall och ryska revolutionen, 
förälskat sig i en jämnårig flicka. 
Som ”Bitter harvest” utvecklar sig 
kan man tro att Natalka får repre-
sentera Ukraina självt.  

Juri är inte bara känslig och 
konstnärligt begåvad utan också 
kosackättling, vars stridsberedskap 
så småningom väcks av det hård-
nande sovjetiska greppet.

De båda skils under tårar och kys-
sar. Han väcks till insikt när utrens-
ningarna nått konstakademin i Kiev 
där han antagits som elev. Hemma 
i byn gör Natalka motstånd mot en 
närmast parodiskt tecknad sovje-
tisk bykommissarie, en karikatyr 
bland många i detta klichétyngda 
och symbolmättade melodrama.

Kanada har världens  tredje störs-
ta befolkning med ukrainska rötter, 
det är alltså inte särskilt märkligt att 
”Bitter harvest” är en kanadensisk 
produktion.

Men jag vågar påstå att filmen 
gör både Ukraina och holodomors 
offer en björntjänst i sin propagan-
distiska syftning mot dagens allvar-
liga politiska motsättningar mellan 
Ryssland och Ukraina.
Eva af Geijerstam
film@dn.se

Se mer. Tre ukrainska filmer: ”The 
guide” (2014), ”De blodröda häs-
tarna” (1965), ”Jorden” (1930).
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Kostymdrama.

Kitschigt om 
ukrainsk 
 katastrof

 
Foto:  

”Dumma mej 3”
Regi: Pierre Coffin,  
Kyle Balda
Manus: Cinco Paul, Ken Daurio. Röster i origi-
nalet: Steve Carell, Kristen Wiig m fl. Svenska 
röster: Henrik Dorsin, Cecilia Wrangel Schoug 
m fl. Längd: 1 tim 30 min (från 7 år).

○○ I 3D-filmen ”Dumma mej 3” 
känns det som om även intrigen är 
3D. Bihandlingar kommer emot en 
från alla håll, som hundra tjutande 
flärpar på ett barnkalas. 

Världens största diamant  stjäls. 
”Dumma mej”-filmernas stjärna 
Gru lyckas återta ta den men får 
ändå sparken från jobbet som su-
perskurkbekämpare. En okänd 
tvillingbror till Gru dyker upp. Hela 
familjen åker till honom i Freedo-
nien (där Groucho Marx var dikta-
tor i ”Fyra fula fiskar”).  

Där spanar Grus  döttrar efter en-
hörningar och blir indragna i folk-

dans som hyllar den lokala osten. 
Världens största diamant stjäls en 
gång till. Och minionerna hamnar i 
fängelse, och Grus döttrar blir kid-
nappade, och, och...

Och det är inte  en lugn sekund. 
”Dumma”-teamet testar varenda 
idé, med tanken att ingen 3D-anime-
ratpublik i längden kan motstå en 
film där det när som helst kan dyka 
upp en jättedocka som är klädd i 
vintage från 1980-talet och attackera 
Los Angeles med laserstrålar skjutna 
från en diamant i pannbandet.

Det är en brutal inställning till 
manusskrivande. Men teamet kan 

ha en poäng, får jag något generad 
medge. Skurken Balthazar Bratt, 
barnstjärna som spårat ur när kar-
riären som busfrö i en 1980-tals-
serie tog slut, gör allt i 1980-talsstil, 
och det är roligt när han skjuter 
svällande tuggummin ur sina axel-
vaddar.

Sådana parodiska  superskurkupp-
finningar får ”Dumma mej 3” att 
fungera. Det är prylarnas film mer 
än rollfigurernas.

Gru och de andra handikappas 
tyvärr av dålig svensk dubbning. 
Här talar man fort och skriker 

mycket och en hel del dialog blir 
bara ett odistinkt larm. Som den 
tredje Gru-filmen  på knappt sju år 
har kanske ”Dumma mej 3” inte 
så mycket kvar att säga. Men ändå. 
Minionerna med sitt nonsensspråk 
ska inte framstå som mer välartiku-
lerade än människorna.
Mårten Blomkvist
film@dn.se

Se mer. Tre andra aktuella anime-
rade familjefilmer: ”Klas Klättermus 
och de andra djuren i Hackebacke-
skogen”, ”Milo – månvaktaren”, 
”Smurfarna – den försvunna byn”.
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Familjefilm. Hektisk skurkjakt

Tredje gången gillt för minionerna. Foto: UPI 

Prylgalen 
 återträff med 
minionerna

”It comes at night”
Manus, regi: Trey Edward  
Shults
I rollerna: Kelvin Harrison Jr, Joel Edgerton, 
Carmen Ejogo m fl. Längd: 1 tim 31 min (från 
15 år). Språk: engelska.

○○ I en novell av Dashiell Hammett 
står hans namnlösa detektiv i en 
bar och läser på en skylt på väggen: 
”HÄR SERVERAS ENDAST ÄKTA 
AMERIKANSK OCH BRITTISK 
WHISKY GJORD FÖRE KRIGET.”

Detektiven reflekterar: ”Jag för-
sökte se hur många lögner jag kun-
de hitta i de elva orden, och hade 
kommit till fyra, med hopp om 
fler...”

Jag påminns om detektivens för-
ströelse när jag efter att ha sett Trey 
Edward Shults lågbudgetrysare 
tar en ny titt på titeln, ”It comes at 
night”.

”Det kommer om nätterna”?  Ingen-
ting har till vana att ankomma, vare 
sig nattligen eller dagligen. Nätter-
na är över huvud taget inte centrala 
i filmen. När det gäller ”Det” måste 
man tänja ordet till bristningsgrän-
sen för att kunna påstå att något 
”Det” kommer.

Hela Shults tunna rysare är som 
titeln, något till ytan smart som lö-
ses upp inför ens ögon.

En liten familj – pappa, mamma 
och sjuttonårig son – har barrika-
derat sig i sitt hem i skogen någon-
stans. Världen härjas av någon sorts 
pest. Det är brist på mat och vatten. 
Samhället har brutit samman, det 
är var man för sig själv.

En annan ung familj tillåts an-
sluta sig, fast med stor tvekan. Från 
bägge sidor granskar man varandra 
på spaning efter tecken på smitta 
eller svek. Den paranoida och pa-
triarkaliska sidan hos fadern i den 
första familjen förstärks.

”It comes at night”  är snyggt iscen-
satt. Kameran – skött av Drew Da-
niels – hålls nära skådespelarna, så 
att draget av kammarspel under-
stryks, och så att vi liksom de får 
försöka lista ut vad som sker med 
ledning av ljud och vad som kan 
anas på håll. ”It comes...” är också 
en film som ställer en fråga: Om vi 

för överlevnaden måste offra hu-
manism och medkänsla, är det värt 
det?

Men alldeles för tidigt  har Shults 
fått ut vad han kan och vill av sina 
idéer. Filmen börjar upprepa sig, 
och man blir mer än mätt på till ex-
empel bilder av sjuttonåringen Tra-
vis (Kelvin Harrison Jr) på trevande 
nattvandring genom huset med 
bara en lykta i handen.

Shults håller sig heller inte för 
god för att utnyttja ett av alla låg-
budgetrysares favoritknep, den 
läskiga sekvensen som visar sig 
vara – kan man tänka sig? – en mar-

dröm. Minst fem gånger får Kelvin 
Harrison Jr sätta sig upp med ett 
ryck i sängen och svettas. Kan en 
potentiell ”It comes…”-publik verk-
ligen behöva så många demonstra-
tioner av en av skräckfilmsgympans 
grundrörelser?

”It comes at night” börjar lovan-
de men kommer just ingenstans 
alls.
Mårten Blomkvist
film@dn.se

Se mer. Tre andra sevärda indie-
skräckisar: ”Get out” (2017), ”It 
follows” (2014), ”The Babadook” 
(2014).
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Skräck. Budgetrysare tar till favoritknep

Postapokalyps. Tunn familjerysare om 
drabbad och pesthärjad värld

Joel Edgerton och Kelvin Harrison Jr i ”It comes at night”. Foto: Scanbox 

”Bitter harvest”.
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Scen

”Charlotte Löwensköld” 
Av Selma Lagerlöf
Dramatisering och regi: Leif Stinnerbom. Mu-
sik: Magnus Stinnerbom. Med: Nadja Mirmiran, 
Daniel Lindman Agorander, Hanna Kulle, Jacob 
Hultcrantz, Kajsa Reingardt, Ole Forsberg m fl. 
Scen: Västanå teater, Sunne. Speltid: 3 tim 30 
min (inkl. 50 min paus) 

○○Västanå teater citerar Selma La-
gerlöf på sin hemsida: ”Ty värm-
landspolskan är den underbaraste 
dans. Den omskapar jordens tung-
fotade söner. Ljudlöst sväva de på 
tumstjocka sulor fram över ohyvla-
de loggolv. De virvla omkring, lätta 
som löv i höststorm. Den är mjuk, 
snabb, tyst, glidande. Dess ädla, 
måttfulla rörelser frigöra krop-
parna och låta dem känna sig lätta, 
spänstiga, svävande.”

Dansen! Den har alltid varit pul-
sen i Leif Stinnerboms dramatise-
ringar av Selma Lagerlöfs romaner. 
Men det har aldrig varit sannare 
än i årets premiär på Västanå tea-
ter, närmare bestämt andra delen 
av ”Löwensköldcykeln”, den som 
inleddes förra sommaren med 
”Löwensköldska ringen” och nästa 
år sätter punkt med trilogins avslu-
tande del, ”Anna Svärd”.

Nu handlar det om  ”Charlotte 

Löwensköld”, och det enda som 
förvånar är att den inte har spelats 
tidigare i Berättarladan på Rottne-
ros. Kärlekshistoria och thriller på 
samma gång, det närmaste man 
kommer ”Gösta Berling” i rafflande 
intriger och färgstarka huvudper-
soner. Men här är det senare i för-
fattarskapet och uppgörelsen med 
männen och patriarkatet skonings-
lösare. 

Även psykologin är rikare, även 
om det överstiger min fattnings-
förmåga hur den levnadslustiga 
Charlotte kan förälska sig i Karl-
Artur Ekenstedt. Om honom skulle 
väl ingen säga: ”Äntligen stod Karl-
Artur i predikstolen”. Han läser i 
Uppsala och misslyckas, blir pietist 
– fundamentalist på nusvenska – 
och sätter sin tro före kärleken och 
människorna. 

Denna dödssynd är  Selma Lager-
löfs stora tema. På Västanå blir 
det tydligt redan i Magnus Stinner-
boms maniskt drivande musik att 
något avgörande står på spel, som 
om den symboliserade de käns-
lovirvlar som får såväl folk som fä 
att förlora förståndet. ”Charlotte 
Löwensköld” är långa stunder ett 

rent dansdrama som firar triumfer i 
snurrig akrobatik.      

Inger Hallström Stinnerboms 
kostymer bidrar till skönhetsupple-
velsen, stoffer som i lyxiga nyanser 
suger åt sig av Daniel Kullmans raf-
finerade ljussättning. Ett kollektiv, 
med andra ord. Fast inte utan preg-
nanta rolltolkningar som träder 
fram ur 1800-talets värmländska 
gods och gårdar, från Britt-Inger 
Ekelunds och Björn Söderbäcks 
ålderdomligt knorrande prostpar 
till Kajsa Reingardts och Ole Fors-
bergs ståndsmässiga försök att lotsa 
prästämnet Karl-Artur in i det äkta 
ståndet.

Hanna Kulle är spindeln i nä-
tet, Thea Sundler som med sina 
lömska intriger får alla att som i en 
fars öppna fel dörr. Ingen annan 
än Selma Lagerlöf skulle förstå att 

hon faktiskt älskar Daniel Lindman 
Agoranders humorfrie snygging till 
pietist. 

Nadja Mirmirans rödlockiga 
Charlotte är däremot av kött och 
blod, kanske inte riktigt den Pippi 
man ser skymten av när hon klip-
per av Theas långa svarta flätor, 
men utan jämförelse den frimodiga 
varelse vi beundrar och önskar all 
lycka i världen. Att Jacob Hultcrantz 
Hanssons brukspatron behåller 
fattningen tvärs igenom dessa ga-
lenskaper måste vara det sanna 
miraklet.

I den långa raden  medverkande bör 
Pekingoperainstruktören Bai Tao 
uppmärksammas. Han har förstått 
det där med värmlandspolskan.
Leif Zern
teater@dn.se

Teater. Leif Zern ser ”Charlotte Löwensköld”

Som en dans. Kärlek 
och synd i Västanå

Daniel Lindman Agorander som Karl-Artur Ekenstedt. Foto: Per Hardestam

Musik. Father John Misty på Cirkus

En svårfångad poppastor

Father John Misty
Scen: Cirkus, Stockholm. 

○○Redan efter öppningslåten ”Pure 
comedy” har han förkunnat att allt 
vi slutligen har är varandra. Och 
visst kan väl sakernas tillstånd och 
mänsklighetens tillkortakomman-
den te sig som en ren komedi. I alla 
fall om man är lika ironiskt lagd 
som Father John Misty, tidigare 
känd som singer/songwritern Josh 
Tillman och trummis i stämsångs-
rävarna Fleet Foxes.

Den tecknade filmen  i fonden på-
minner om en modern streckgubbe-
version av Hieronymus Boschs sur-
realistiska helvetesskildringar och 
bland skuggorna i strålkastarskenet 
på ett knappt fullsatt Cirkus räknar 
jag till ett åttamannaband. Däri-
bland två blåsare som emellanåt 
drar med sig den lyxigt orkestrerade 
och västkustfläktande folkrocken i 
en mer frisinnad jazzriktning.

På scen hamnar inte  alltid tex-

terna i centrum på samma sätt som 
på skiva. Men istället kan Father 
John Misty spela ut hela sitt humo-
ristiska register kring själva kon-
sertsituationen. Ena stunden som 
en knasig Casanova och i nästa som 
satirisk cyniker. Som när han avbry-
ter sin sarkastiska ballad ”Bored in 
the USA” med en monolog om hur 
märkligt det är att vara amerikan 
just nu och säger att alltsammans är 
som att läsa Beowulf.

I de pianodrivna låtarna  påminner 
Father John Misty en hel del om 
Rufus Wainwright eller ännu hellre 
om en korsning mellan popsatiri-
kern Randy Newman och 1970-ta-
lets Elton John. Falsetten är sällan 
långt borta. Inte heller de teatrala 
gesterna och de viga dansstegen vid 
mikrofonstativet som i kombina-
tion med soundet känns malplace-
rade, men ändå självklara.

I ”True affection” skymtar en 
mer modern r’n’b-touch och ofta 
får jag en känsla av att ekvationen 
egentligen inte borde gå ihop. Men 

alltsammans fungerar just för att 
man sällan riktigt vet var man har 
den självutnämnde poppastorn.

Sanningen ligger, liksom hans 
musik, alltid någonstans mitt emel-
lan. Och trots att han skippar sin 
”femtonminutershit” – senaste ski-
vans lysande epos ”Leaving LA” – är 

det svårt att inte bli frälst av denne 
skönsjungande skäggige showman.
Johanna Paulsson
musik@dn.se

På scen framför ett åttamannaband kan 
Father John Misty spela ut hela sitt humoris-
tiska register, som ömsom en knasig Casa-
nova, ömsom en satirisk cyniker.
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Att Father John Misty får sin märkliga ekvation att gå ihop beror ofta på 
att man inte vet var man har honom. Foto: Alexander Tillheden/Rockfoto

Läs Georg Cederskogs intervju 
med Father John Misty på dn.se/
kultur

Kristina 
 Lindquist: 
 Befriande 
stramt från 
 balettens värld

Sommar i P1. 

K
anske är det åldern, 
men det var rätt skönt 
att inse att det är ganska 
överskattat att vara bäst. 
Att ett lyckligt liv faktiskt 
inte behöver innehålla 

elementet ”att vinna”, utan att det 
verkligt underbara är att bara… 
fortsätta. Att slarva omkring, göra 
fel, kanske bli bättre på sitt värv och 
låta det vara intressant på jorden 
under tiden. Ingen perfektion, inga 
medaljer. Det här är dock inte en 
inställning som är särskilt vanlig 
bland sommarpratare. Här domi-
nerar de så kallade vinnarskallarna, 
de som tror på att göra saker rätt el-
ler inte alls. Ibland  avgör själva fältet 
vilken hållning som är möjlig; det 
går knappast att slarva sig igenom 
klassisk balett. Den som inte strävar 
efter perfektion ägnar sig inte länge 
åt denna konstform. Klassisk balett 
är disciplin eller döden, en tuktad 
kropp, blödande fötter, risken att 
gallras ut i tidig ålder och en karriär 
som sällan sträcker sig ett ögonblick 
över 40. 

Madeleine Onne  är hovdansösen 
som varit balettchef på Kungliga 
Operan, chef för Hongkongbalet-
ten och nu på väg att bli ny chef för 
Houston Ballet Academy i Texas. 
Hennes program börjar i kraftig 
skolios och en rygg som med blotta 
förskräckelsen undgår att stelope-
reras. Men glaset är minst sagt halv-
fullt hos denna ”besvärliga jävel” 
som stått på scen med muskelbrist-
ningar och matförgiftning (inklusive 
spyhink i kulissen), gått till jobbet 
med nyfödd bebis på armen och 
till synes utan ansträngning skaffat 
toppjobb i Hongkong. 

Baletten är en elitvärld  där det 
ingår att granska och bli granskad 
på ett sätt som kan väcka viss fasa 
hos oss andra – hos oss slarvmän-
niskor alltså. Så ryggar jag också 
tillbaka inför Onnes exotiserande 
tal om kinesiska dansösers ”nätta 
kroppar” – säger man verkligen så? 
Däremot är det ljuvligt att höra hur  
denna skickliga  
primadonna får  
panik av andra  
sorters dans och  
vägrar gå på  
salsalektion och  
”slappna av”.  
Det är befriande  
stramt. 

Torsdagens (29/6) sommarvärd 
Madeleine Onne.  

 
Foto: M

attias Ahlm

Kristina Lindquist
kristina.lindquist@dn.se
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I EN SKOG AV SUMAK
 

Roman av KLAS ÖSTERGREN

Sommarföljetongen

J
ag kände mig tvungen att fråga vad han tyckte om 
föredraget om Vietnam. Han borde ha väntat sig 
en sådan fråga, men såg lite överraskad ut och sa 
på ett sätt som lät uppriktigt att han inte hade så 
mycket att tillägga. Han höll med om att det var ett 
orättfärdigt krig, men att ”det var lite pinsamt”. Jag 
undrade på vilket sätt. Han sa: ”Det har med the old 
man att göra. Please, fråga inte.” Han fimpade när 
det var flera centimeter kvar på cigarretten. ”Men 

jag vet en del om de där munkarna som står i lågor. Jag kanske ska 
prata om dem. De är otroliga. De kan få hjärtat att stanna, genom 
att meditera. Vet du det?”

Nej, det visste jag inte. Men jag tyckte att det var en bra idé. 
Även han var tvungen att hålla ett föredrag. De där unga munkar-
na med sin ofattbara självkontroll var ett värdigt ämne.

Våra pratstunder efter skolan blev snart en vana. Saker fram-
kom som man aldrig hann prata om på rasterna. Filmer som man 
skulle se, böcker man måste läsa, flickvänner man haft eller borde 
ha haft. Dan kunde verka obildad, men det var bara som det ver-
kade. Han var bildad på ett annat sätt än det gängse. Han hade sett 
andra filmer, läst andra böcker. Och han verkade ha haft så många 
flickvänner att han inte hade någon lust att prata om dem.

Det var ungefär likadant med framtiden. Av någon anledning 
pratade man inte så mycket om den.

Men de där stunderna vid skolgrinden var också ett uttryck för 
ett mer övervägt trots, att dröja sig kvar, att inte göra sig någon 
brådska, att agera som om man hade kontroll på saker och ting, 
som om man hade blivit oberörbar av andras regler och förord-
ningar.

Man ville visa att de inte rådde på en längre. Man var inom syn-
håll från rektorsexpeditionen, men ändå oåtkomlig.

Min granne Håkan verkade aldrig förstå det där. Han stod näs-
tan jämt och väntade på mig för att få sällskap hem, när jag ville ta 
det lugnt och stå kvar och prata. Han som avskydde att gå hem till 
sitt helvete hade mer bråttom än jag. Det var obegripligt.

Han höll sig gärna några meter bort och låtsades upptagen av 
allt annat än oss andra. Han ville inte delta i våra samtal och kunde 
stå så där och vänta i tio minuter, tills han slutligen tröttnade och 
gick hem utan sällskap.

Jag förstod honom inte längre. Jag hittade på en massa saker för 
att slippa dåligt samvete.

Hade vi sällskap på väg till skolan dagen efter kunde han säga:
”Den där nya tror jag inte på. Han är lika hal som skorna.”

                                                      *
En del dagar drog jag på stegen hem och stannade upp vid vart-
enda skyltfönster. Vid det laget visste man exakt vad alla saker 
kostade i affärerna: bakverken hos bagaren, dammsugarna hos 
järnhandlaren, mattorna hos matthandlaren, trådrullarna i sybe-
hörsaffären, visitkort och kondoleanskort från det lilla tryckeriet; 
stora och små artiklar som blektes av solen och blev dammiga och 
som man ibland kunde få chansen att köpa till nedsatt pris för att 
de var just skyltexemplar.

Det var under de år då små butiker slog igen och gav upp i 
konkurrensen från varuhus och större kedjor. Alltid var det någon 
som hade utförsäljning. ”Allt ska bort!” stod det. Man lärde bara 
känna ett fåtal av affärsinnehavarna personligen och kunde 
kanske inte dela deras lidanden, men skyltarna med ”Allt ska 
bort!” fick en mycket större betydelse än vad handlarna rimligtvis 
avsett. De ibland handskrivna, ibland förtryckta skyltarna kunde 
uttrycka en ödesmättad tyngd, spegla en djupare, eller varför inte 
högre sanning. En ung människa på väg hem från skolan som var 
ensam och uttråkad kunde tolka dem som en påminnelse om det 
fåfängliga i all strävan, i alla fall den som handlade om att skaffa sig 

så mycket materiell egendom som möjligt. Den strävan som 
präglade vår kultur och framhölls som föredömlig. Men allt 
materiellt skulle skatta åt förgängelsen. Allt skulle bort.

                                                      *
Jag gick så sakta för att inte komma hem för tidigt och bli tvungen 
att konfronteras med en halvklädd dvärg på köksbordet, eller en 
puckelrygg, en enbent eller en armlös.

Min mor var sömmerska, hon blev det mer eller mindre av nöd 
när hon lämnades ensam med mig när jag var liten. Tvärs över 
gatan där vi bodde låg ett herrskrädderi och skräddaren behövde 
hjälp ibland, särskilt med ändringar. Min mor var flink och kunnig 
och fick arbetsuppgifter därifrån, framför allt ändringar, åt kunder 
som inte passade i vanlig konfektion, eller som drabbats av plöts-
liga kroppsförändringar.

En del saker uträttade hon i skräddarens lokaler. Han själv satt 
med benen i kors på ett stort bord i ett rum mot gatan, hon kunde 
hålla till i ett mindre mot gården. Men för det mesta tog hon hem 
sakerna och satt och arbetade vid köksbordet, med iläggsskiva och 
med en speciell vaxduk på.

Det ställde särskilda krav på skärningen om man skulle få en ka-
vaj att sitta snyggt på en karl med en rygg som såg ut som om den 
kunde gå av när som helst. Många hade medfödda missbildningar, 
men det fanns också de som råkat ut för olycksfall i arbetet och 
som fått armar och ben amputerade. Deras räkningar betalades av 
försäkringsbolag, så de kunde ta ut en del extra plagg.

”Han är så känslig”, sa min mor om skräddaren. ”Så lättrörd.” 
Hon återkom till det jämt och ständigt, men det var svårt att 
avgöra om hon sa det med en släng av förakt för att en vuxen karl 
var så klen, eller om det var ett uttryck för återhållen beundran, 
för att hon tyckte att han var något av en sensibel konstnär och 
egentligen alldeles för fin för att behöva befatta sig med tarvliga 
realiteter.

Vi hade sällan några allvarliga kontroverser och förstod var-
andra bra, visade ömsesidig respekt och kunde unna oss en del 
friheter, även under de svåraste åren. Men hennes förhållande till 
skräddaren förstod jag mig aldrig på. Hon målade läpparna när 
hon skulle gå över till honom, även om det bara rörde sig om att 
lämna in en liten väst åt herr Sandin, en av stans verkligt kort-
växta. Hon hade ju inte behövt göra sig det besväret, jag kunde ha 
kilat över med den där lilla trasan, inlindad i silkespapper. Men 
hon måste prompt göra det själv. Med en hastigt anlagd makeup.

Som om hon trots allt inbillade sig att han som ungkarl skulle 
kunna intressera sig för henne, mer än som ändringssömmerska. 
Vilket han knappast gjorde. Han var inte lagd åt det hållet och 
det hade hon alldeles klart för sig när han erbjöd sig att sy upp en 
konfirmationskostym åt mig. Även om jag var ointresserad och 
inte hade för avsikt att genomgå någon konfirmation så kunde vi 
inte tacka nej till ett så vänligt erbjudande. Och från första måttag-
ning till sista provning var min mor med och satt med läppstiftet 
på, sysselsatt med ett eget arbete och bevakade sin son för att inte 
skräddaren skulle försöka med något.

Vad det nu skulle vara, så ömtålig och lättrörd som han var. Men 
tack vare denna svaghet fick min mor ta hand om speciella kun-
der, människor med avvikande fysionomier som verkligen satte 
en skräddares skicklighet på prov. Man kan tycka att det borde ha 
varit angeläget för en man med stark yrkesheder att bestå sådana 
prov, att få till det så att den stackars klienten kunde gå därifrån 
och känna sig fin och snygg i kläder som satt perfekt, så där lagom 
löst och ledigt som de flesta önskade. Men han avstod.

Så jag hade vuxit upp med de där kunderna. Vuxit om vissa. 
Som man kunde möta ute på gatan och bli tvungen att stanna upp 
och prata med. Varje gång man återsågs efter sommarlovet och de 
sa att man blivit stor fick man dåligt samvete.

Del 6 av 56. Historien 
 utspelar sig i ett  Sverige 
i Vietnam krigets skugga. 
 Berättaren  Kenneth Jansson 
blir vän med den nye,  gåtfulle 
klasskamraten Dan Schoultze 
och hans  syster Hellen. De bor 
ensamma i ett hus, omgivet av 
en vild vuxen  sumakskog.  

Läs nästa avsnitt redan i kväll
Finns på dn.se/kultur från kl 21.

Klas Östergren
Författare, översättare 
och dramatiker.
Sedan 2014  är han 
ledamot av Svenska 
 Akademien, där han 
innehar stol nummer 11.
Han debuterade 1975  
med ”Attila” och har därefter gett 
ut ett 20-tal verk.
1980 kom kultromanen 
 ”Gentlemen”  som 2014  filmades 
av Mikael Marcimain.
”I en skog av sumak”  kommer 
ut på Natur & Kultur i slutet av 
september.

Illustration: Ida Holmedal 
Foto: Magnus Hallgren
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Stockholm Chef Catia Hultquist 
E-post sthlm@dn.se 
Telefon  08–738 10 00

Viktor Barth-Kron 08-738 21 19  
Emma Bouvin 08-738 1202
Marijana Dragic 08-738 21 12

Anna Gustafsson 08-738 10 00
Jessica Ritzén 08-738 21 16
Mia Tottmar 08-738 19 84

Stockholmsredaktionen

I korthet. 

Järfälla länets bästa miljökommun

Järfälla. Järfälla kommun placerar sig på nionde 
plats i rankningen Sveriges bästa miljö kommun 
och är därmed bäst i Stockholms län. Det 
 framgår när tidningen Aktuell Hållbarhet för 
nionde gången presenterar sin granskning av 
kommunernas miljöarbete.

– Vi arbetar målmedvetet med miljö- och 
klimatfrågan och har den som ett av våra fyra 
övergripande mål som styr samtliga verksam-
heter i kommunen, säger kommunstyrelsens 
ordförande Claes Thunblad (S).

Stockholms stad och Sollentuna är tvåa och 
trea i länet. DN 

Nynäshamn gör sig av med ”eko”

Nynäshamn. Nynäshamns kommun ska få en 
ny logotyp – och ordet ekokommun försvinner. 
Förändringen innebär dock inte att Nynäshamn 
slutar att vara en ekokommun.

– Självklart ska vi fortsatta att arbeta med 
hållbarhetsfrågor men vi ska ha en logotyp som 
bättre representerar alla delar av Nynäshamns 
kommun, säger Tommy Fabricius, kommun-
direktör.DN 

3 518 000
kronor
var medelpriset för en bostadsrätt i Stor-
stockholm 2016, visar statistik från SCB. DN 

Fråga Eva-Karin.

Eva-Karin Gyllenberg: Zinken  
eller Zinkens – det är frågan
Hej Eva-Karin!
Undrar lite över namnet Zinkens-
damm. Vem var Zinken och vad var 
det för damm det syftade på?
Kul att få veta ifall det är möjligt.
Hasse Sjöberg

Svar:  Om man tittar i ”Stockholms 
gatunamn”, som jag ofta refere-
rar till går det snabbt att beta av 
gatunamn som börjar på Z. Det 
finns nämligen bara tre: Zorn-
vägen, som ligger i Södra Ängby, 
uppkallad efter konstnären Anders 
Zorn (1860–1920), Zinkensdamm 
och Zinkens väg. Zinkensdamm 
fick sitt namn 1915 och då hand-
lar det om parken (eller rättare 
sagt trädgårdarna med anor från 
1600-talet), om idrottsplatsen, 
som firar 80-årsjubileum i år och 
tunnel banestationen (röd linje), 
som invigdes våren 1964.

I boken  ”Stockholms parker” av 
Bertil Asker kan man läsa att träd-
gårdarna på 1600- och 1700-talet 
ansågs vara Stockholms vackraste 
trädgårdsanläggningar.

I slutet av 1600-talet köptes 
gården, som låg i korsningen 
Kruk makargatan/Ringvägen av en 
man vid namn Franz Zink och på 

som fick namnet Tantolunden och 
när det var dags att anlägga idrotts-
platsen på 1930-talet försvann de 
sista resterna av gården.

Zinkens väg , som tidigare var en 
del av Wollmar Yxkullsgatan, fick 
sitt namn först 1985.

Jag har själv varit på idrotts-
platsen vid ett stort antal tillfällen 
(i bandysammanhang) och noterat 
att det finns två varianter på hur 
man ska benämna idrottsplatsen. 
Jag kan inte minnas att jag har hört 
någon säga Zinkensdamms idrotts-
plats eller ip. Däremot finns det två 
skolor om kortformen. Några säger 
Zinken, andra Zinkens. Själv tillhör 
jag den senare gruppen.

Eva-Karin Gyllenberg
eva-karin.gyllenberg@dn.se

Tillaeus karta från 1733 beskrivs 
gården som Zinckens gård. Den 
damm eller insjö som bildades av 
”Södre Stora Stads Dike” bär på 
kartan namnet Zinkens Dam.

Gården med de vackra trädgår-
darna bytte ägare flera gånger och  
i samband med varje byte fick 
egendomen ett nytt namn, dock 
med tillägget ”Zinkens damm kal-
lade”.

Så även om egendomen omkring 
1800 kallades Meuble-handlaren 
Carl Ad: Grewesmühls tomt och 
ägor eller 20 år senare benämndes 
Apothekaren Göranssons ägor var 
det med ovanstående tillägg. 

I slutet av 1860-talet förvand-
lades delar av ägorna till parken, 

Eva-Karin Gyllenberg säger Zinkens. Vad säger du?

Geten Getrud nu 
på åklagares bord

 ○Den lilla geten Getrud 
från Skåne är sedan en 
tid tillbaka hemma i sin 
hage igen. Nu återstår att 
se om det väcks åtal för 
bortrövandet av geten.

– Förundersökningen 
är klar från polisens 
sida och ärendet skickas 
upp till åklagare, som 
ska göra en bedömning om man ska väcka åtal 
eller inte, säger Lena Jacobsson, som har lett 
förundersökningen på djurpolisen i Stockholm, 
till P4 Kristianstad.

Det var i maj som Getrud, som hade blivit 
stulen från ett gårdsmejeri utanför Hässleholm, 
hittades i en het bil vid en badmintonhall  
i Stockholm. Två personer är hörda i ärendet, 
som rubriceras som djurplågeri. Inledningsvis 
fick Getrud på bo Skansen innan hon i början av 
juni återfördes till sitt hem.

– Hon fick tokspel när hon blev nedsläppt  
i hagen, sade ägaren Victoria Mårtensson 
 Winberg till TT när Getrud fick komma hem.

Den lilla geten Getrud är återförd till sin hage 
i Skåne sedan början av juni och ses här med 
ägaren Victoria Mårtensson Winberg. TT

Getrud.  Foto: TT

Gården med 
de vackra 
trädgårdarna 
bytte ägare 
flera gånger 
och med varje 
byte fick 
egen domen 
ett nytt namn 
med tillägget  
 ”Zinkens 
damm 
 kal lade”.

Förlossningsvård. 

Landstingsrådet:  
Vi har ingen BB-kris
Bilden av att det finns en BB-
kris i Stockholm stämmer inte, 
 menar landstingsrådet Ella 
Bohlin (KD). 

– Vi har flera framgångsfakto-
rer i Stockholms län, säger hon.

Viviana Canoilas
viviana.canoilas@dn.se

 ○ I onsdags följde socialförsäk-
ringsministern Annika Strandhäll 
(S) med en barnmorska i Karolinska 
Huddinge under ett arbetspass. Mi-
nistern ville få en egen bild av den 
ansträngda förlossningsvården. 

Att Annika Strandhäll valde att 
besöka ett sjukhus i Stockholms län 
är något som landstingsrådet Ella 
Bohlin (KD) ställer sig kritiskt till. 

– Varför väljer hon att besöka ett 
sjukhus som styrs av ett alliansstyrt 
landsting? Varför besöker hon inte 
det krisartade Malmö lasarett som 
har ett landsting som styrs av sos-
sarna? säger Ella Bohlin. 

Hon anser också att bilden av BB-
krisen som har målats upp inte rik-
tigt stämmer. 

– Vi har sex kliniker i länet och 
att säga att alla barnmorskor flyr 
landstinget stämmer inte. Vi har 
flera framgångsfaktorer som Karo-
linska sjukhus i Solna och Södertäl-
jesjukhus. De rapporter som jag har 
fått är att de har lyckats rekrytera 
personal till sommaren och hösten, 
säger Ella Bohlin. 

Hon berättar vidare  att Nya Karo-
linska ska börja ta emot normala 
förlossningar och inte bara de som 
anses vara komplicerade. Andra 
satsningar är att bygga ut förloss-
ningsavdelningen på Karolinska 
Huddinge och Södersjukhuset. 
Samt att bygga en ny klinik på  
S:t Görans sjukhus. Men det är plat-
ser som kommer att bli tillgängliga 
 efter sommaren. 
Hur ska ni fylla platserna när det 
inte finns barnmorskor? 

– Vi måste tänka långsiktigt och 
vi måste klara av att hålla två tan-
kar samtidigt. Ett är att se hur den 
fysiska planeringen ser ut, därför 
bygger vi ut. Den andra är att ut-
öka utbildningsplatserna så att fler 
barnmorskor kan utbildas. Men 

det ligger på nationell nivå och det 
är regeringens uppgift, säger Ella 
Bohlin. 
Men hur ska ni locka tillbaka de 
barnmorskorna som redan finns? 

– Med bättre löner, bättre arbets-
villkor och även ge möjligheten för 
barnmorskor att göra karriär, säger 
Ella Bohlin.
Det här är inget nytt problem – 
varför händer det inget? 

– Vi gör mycket. Det viktigaste är 
att vi har satsat över 120 miljoner 
kronor för en bättre förlossnings-
vård.  Just nu har vi haft svårt att re-
krytera barnmorskor som efter att 
BB Sophia stängdes inte vill jobba 
på de stora enheterna, säger Ella 
Bohlin.
Flera barnmorskor vill jobba på 
mindre enheter som oftast be-
skrivs som att ha en bättre arbets-
miljö. Varför vill ni ändå bygga ut 
Huddinge Solna och Södersjukhus? 

– Vi vill ge förutsättningar att ha 
en småskalig verksamhet även på 
de här enheterna. Med större avdel-
ningar kan man ha den lilla förloss-
ningsavdelningen i den stora, säger 
Ella Bohlin.

Misstänkt för mord häktad

 ○Den man som greps efter att en död person 
hittats i en bil i Helenelund häktades på torsda-
gen, uppger Aftonbladet. Mannen är på sanno-
lika skäl misstänkt för mord på personen i bilen.  
Det var i tisdags som en död person påträffades 
i en avställd bil i ett bostadsområde i Helene-
lund i Sollentuna. En boende i området säger 
till tidningen att han under en längre tid har 
ringt upprepade gånger till kommunen och 
berättat om bilen som ska ha luktat mycket illa. 
Mannen nekar till mord. Den döde är ännu inte 
identifierad. DN

Ella Bohlin (KD), 
landstingsråd.
 Foto: Jonas Lindkvist
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Stockholm

”Det är som om det pågår en     ständig kamp”

Kroppskampen. Det är högsäsong för kroppen – och det inte bara årstidsmässigt.  
I en tid där sundhet och träning blivit status, investerar många tid och pengar i sin 
kropp. Samtidigt växer motståndet. Så kallade kroppsaktivister som opponerar sig 
mot rådande normer: fettfobi, hälsohets och skönhetsideal. I en sommarserie träffar vi 
stockholmare som tänkt till kring ämnet kropp – på någon av stans badplatser.

Ny serie. Del 1: Frilansjournalisten Annika Leone

”Vore det inte för oss kropps
aktivister, eller kropps
positivister som jag hellre kallar 
oss, skulle man ju knappt se 
något annat än smalidealet i 
medierna”, säger Annika Leone. 
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Stockholm

”Det är som om det pågår en     ständig kamp”

○○Bredvid journalisten Annika Leo-
nes hus ligger en skönhetssalong 
och i princip varje dag går hon förbi 
skylten med kroppen. En till synes 
helt vanlig kvinnokropp, men som 
sin vanlighet till trots ändå uppma-
nas till förändring: ”Fettreduce-
ring: bli av med kärlekshandtag och 
ridbyxlår” förkunnar texten med 
inpek på kroppen.

–○Det är tur att min dotter inte 
kan läsa. Ännu. Jag har ett pågåen-
de samtal med henne om kroppar. 
Hur olika de ser ut. Och att det är 
okej att de ser olika ut, säger Annika 
Leone när vi går ner mot Årstaviken 
som ligger nära kvarteret där hon 
bor på Södermalm. 

Det är för dottern  och kommande 
generationer hon gör det. Bedri-
ver den ”kroppskamp” som hon 
anser nödvändig i dag. Genom att 
opponera sig i debatter och i soci-
ala medier vill hon ifrågasätta den 
snäva och stränga kroppsuppfatt-
ning som dominerar i samhället. 
Inte minst i Stockholm, där hon 
upplever att synen på den norma-
tiva kroppen är skevare än i övriga 
landet. Då merparten av landets of-
fentliga personer och ”kändiselit” 
bor i huvudstaden, skapas också 
många av de livsstilstrender och 
ideal som sprider sig i landet här. 
Som den hälsotrend som växt till 
sig på senare år. 

–○Det är väl bra att folk lever sunt 
och tränar, säger Annika. 

Samtidigt kan hon bli trött på 
strömmen av chiapuddingar och 
folk i joggingkläder som flödar i re-
klam och sociala medier.     

–○Jag bedriver ingen hets mot 
smala människor, utan vill väcka ett 
ifrågasättande av smalhetsnormen 
och det fettförakt som förmedlas. 
Vore det inte för oss kroppsakti-
vister, eller kroppspositivister som 
jag hellre kallar oss, skulle man ju 
knappt se något annat än smalidea-
let i medierna.  

I Annikas eget umgänge,  säger 
hon när vi slår oss ner på bryggan 
dit hon går med dottern på som-
rarna, är inställningen långt ifrån 
avslappnad. Vid närmare eftertan-
ke har hon bara en enda tjejkompis 
som inte pratar om sin vikt med 
henne. 

–○Det är som om det pågår en 
ständig kamp om att man alltid ska 
gå ner några kilon, att man alltid är 
fel. Det är deprimerande att man 
aldrig kan känna sig bekväm och fin 
som man är. 

Det är den där ständiga  strävan mot 
något smalare som verkar finnas 
inbyggd hos så många, inte minst 
kvinnor, som fått Annika att tänka 
till ett varv extra. För hon har själv 
påverkats av den. Under uppväxten 
på 80-talet var bantning något kvin-
nor sysselsatte sig med i största all-
mänhet och under hela sitt liv har 
hon fått höra kommentaren ”ska du 
äta så där mycket?” när hon försett 
sig med helt lagom stora portioner 
på tallriken. Med åren började den 
rådande normen – att det var fult 
med fett och att mat var något man 
helst skulle äta så lite som möjligt av 
– störa henne mer och mer.

–○Att gå runt att vara missnöjd  tar 
så mycket energi. De ideal som rå-
der i dag är i princip ouppnåeliga. 
Hur påverkas kvinnors självbild när 
de matas med bilder på retusche-
rade kroppar? Och vad gör det med 
unga tjejer, med ”normala” krop-

par, att de knappt kommer i kläd-
kedjornas största storlekar? Jo, det 
leder till självhat och ätstörningar. 
Och där kan jag inte bara sitta och 
inte göra något. 

Klädstorlekar  är en av frågorna 
Annika engagerat sig i. Att hon, 
som har en normalvikt enligt BMI-
index, ofta knappt kommer i stor-
leken large upprör henne. Nyligen 
la hon upp en instagrambild där 
hon försöker få på sig ett par jeans 
i storlek 42 från H&M. I textfältet 
under skrev hon:   

”Jag är tydligen storlek 44 enligt 
er eftersom jeans i storlek 42 inte 
ens går att knäppa. Jag är alltså er 
största storlek som etiketten visar 
/.../ Tänker att det finns rätt många 
som är större än jag, som inte ens 
kan handla hos er. Vill ni inte ha oss 
som kunder?”

Instagrambilden fick närmare 
9 000 likes och över 800 kommen-
tarer. Mycket av applåderande slag. 
Dessvärre också motsatsen. 

–○Många kallade mig fetto, värde-
lös, ful. Och jag har fått mejl om hur 
vidrig och patetisk jag är. Det är ren 
mobbning och jag orkar knappt 
läsa längre för jag blir så ledsen av 
det. Samtidigt triggar allt hat mig.  
Jag vägrar lägga ner tills jag ser en 
förändring.    

Upprörande, säger Annika,  är att de 
mest hatiska kommentarerna kom-
mer från unga tjejer:

–○Det säger något om den yngre 
generationens syn på kvinnokrop-
pen – en normalviktig 42-årig kvin-
na är ingen man förväntar sig ska 
visa upp sin kropp offentligt. Det 
är inte så konstigt att den här nor-
men är rådande när man lever i en 
kultur där man tv-sänder Victoria’s 
secrets underklädesvisning. Det är 
ett skräckexempel där modellerna 
tränas för att komma i en specifik 
smal form. Tänk om man skulle 
plocka in fem ”normalviktiga” tje-
jer i visningen, vilken skillnad det 
skulle göra. Det sjuka är att en nor-
mal tjej skulle se skev ut i samman-
hanget. 

Annika ömsom suckar,  ömsom 
skrattar från bryggan. Tills hon ser 
en förändring fortsätter hon sin 
kroppskamp. Och hon är beredd 
att föra kampen på politisk nivå. I 
våras när hon skrev en artikel om 
plus size-begreppet försökte hon nå 
Alice Bah Kuhnke för att få en kom-
mentar om kroppsidealen inom 
modeindustrin. Från en pressekre-
terare fick hon svaret att frågan inte 
var kultur- och demokratiminis-
terns område. 

–○Vems område är det då? Krop-
par och mode är väl kultur? I ett 
demokratiskt och mångkulturellt 
samhälle vill jag se en mångfald av 
kroppstyper. Och jag vill se övervik-
tiga i andra program än i  ”Biggest 
loser”.  Min förhoppning är att min 
dotter ska kunna se på tv utan att 
pumpas med kroppar där alla ser 
ut som om de vore stöpta i en och 
samma form.
Sofia Edgren
sofia.edgren@dn.seI dag: DN Sthlms Sofia Edgren 

och fotografen Eva Tedesjö  
möter kroppspositivisten  
Annika Leone på en brygga  
vid Årstaviken.

Snacka om kropp
Kroppsfixerad – eller helt 
obrydd? Vad tänker du om 
kroppen? Diskutera i DN:s Facebook
grupp Snacka om kropp.

Ny serie. Del 1: Frilansjournalisten Annika Leone Annika 
Leone
Gör:  Frilansjournalist 
och debattör.
Ålder:  42.
Bor:  Södermalm 
i Stockholm.
Badplats:  Årsta
viken.

1 km

Årstaviken

SÖDERMALM
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Vietnam med strandliv  
på Phu Quoc 
Nära möten i Vietnam – människor, kultur och natur. 
Upplev Vietnam med flodbåt, till fots och på cykel längs 
Mekongflodens delta med fruktodlingar och flytande 
marknader. Vi bor personligt hemma hos familjer. 

RESLÄNGD: 14 dagar

Borneo med strandliv på 
Lankayans vita stränder
Vandra i djungeln, både på marken och på hängbroar 
i regnskogens tak och se apor som svingar sig i 
lianer mellan träden. Vi spanar efter pygméelefanter, 
orangutanger och näsapor, äventyr både i djungeln och 
på Kinabatanganfloden.

RESLÄNGD: 15 dagar

FamiljeExpedition med 
Ruaha och Zanzibar
Upplev Tanzanias största nationalpark Ruaha! Safari som 
bjuder på massor av djur – men få andra besökare. Fullt 
av elefanter, zebror, lejonfamiljer och flodhästar på nära 
håll. Avslutas med sol och bad på Zanzibars vita stränder. 
 

RESLÄNGD: 12 dagar

FamiljeExpedition med 
 Serengeti och Zanzibar
Lejon, geparder, giraffer, elefanter och noshörningar i flera 
nationalparker på en och samma resa. Serengeti, den vida 
savannen, världsarvet Ngorongoro och Lake Manyara. 
Avslutning med sol och bad på Zanzibars vita stränder. 

RESLÄNGD: 14 dagar

Galapagosöarna med 
kryssning, sol och bad på 
Santa Cruz
Orädda sjölejon, jättesköldpaddor och havsleguaner. 
Under vattenytan öppnar sig ett rikt marint liv och det 
finns gott om tid för snorkling.

RESLÄNGD: 14 dagar

Costa Rica med strandliv 
på Playa Carrillo
Vi gör flodturer genom regnskogen i Tortuguero och 
spanar efter basilisködlor, capucinapor och sköldpaddor. 
Besök på en kaffeplantage i Monteverde och bad i varma 
källor vid vulkanen Arenal. 

RESLÄNGD: 15 dagar

STORA UPPLEVELSER I SMÅ GRUPPER SEDAN 1984

Dags att planera vinterns äventyr! 
BYT KYLAN MOT VÄRME och följ med till SERENGETI eller RUAHA på en klassisk 

safari med tusentals djur. Eller åk med till BORNEO där vi söker efter orangutanger 

och hjälper nykläckta sköldpaddsungar till friheten i havet. I det gröna paradiset  

COSTA RICA utforskar vi regnskogen och spanar efter capucinapor.  

Simma sida vid sida med havssköldpaddor på GALAPAGOS. Eller vill 

du kanske färdas längs Mekongfloden i VIETNAM, där möten med 

människor och kulturen är i fokus. Vi har barnrabatt på  

våra FamiljeExpeditioner.

Oavsett vilken resa ni väljer, så reser och bor vi bekvämt, nära 

djuren och naturen. Alltid i små grupper och med kunniga 

färdledare. Genom vårt boende i nationalparkerna stödjer vi  

olika naturvårdsprojekt.

KIKA PÅ VÅR HEMSIDA www.aventyrsresor.se/familj eller  

kontakta oss på telefon 08-5560 69 00 eller resor@aventyrsresor.se
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BESÖK VÅR HEMSIDA!
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Kalendariet h Vill du tipsa kalendariet? 
Mejla respektive avdelning: klubb@pastan.nu, konsert@pastan.nu, barn@pastan.nu,  
merpastan@pastan.nu, scen@pastan.nu, konst@pastan.nu
Vi behöver tipsen en vecka i förväg. h = Kalendarieredaktionens favorit. 
Telefon 08-738 10 48. Kalendariet är ett urval. 

Fredag
Backyard BBQ Sommargården, 

Fleminggatan 2, t Rådhuset, kl 
20–3, 18 år. Terrassen: TKND, 
Elias Inhyrning, Amanda Hed-
lund. Drömhuset: 2fecta, Caffe 
& Molly x Shewit. Teatern: Ztaro

Bar Brooklyn Debaser, Hornstulls 
strand 4, t Hornstull, kl 22–3, 20 
år. Dj Leolyxxx kör disco, soul, 
synth m m, mest pre 1990.

Blacknuss Fasching, Kungsgatan 
63, t T-Centralen, kl 24–4, 23 år. 
Klassiker, throwbacks, rariteter 
och en del nytt i funk, soul, r&b 
och disco med djs Martin Jons-
son och Desmond Foster.

Bonden Bar Bondeg 1 C, t Medbor-
garplatsen, kl 20–1. Afro Carib-
bean music, hiphop och r’n’b 
med djs Chrissy och Sonic

GRATIS Calexico’s Debaser, 
Hornstulls strand 4, t Hornstull, 
kl 22–3, 20 år. Karibisk karneval-
musik och karibisk disko med dj 
Soca Dennis och gäster.

GRATIS Hornhuset Långholmsgatan 
15 B, t Hornstull, kl 21–3, 20 
år. Bar Barranco: Sotarn. Laika: 
KITE – (Nicklas Stenemo & 
Kristian Berg), Lizette Lizette 
och Nicole Sabounè

h Indie Fridays sommarpremiär 
Debaser, Hornstulls strand 4, 
t Hornstull, kl 23–3, 20 år. Stor 
premiär med en massa djs från 
sommarens gästande klubbar: 
Common People, Axel+Felix, 
Garageland, Panda 2.0, Riot 
Disco STHLM, Klubb Socker, Bit-
tersweet och To The Rescue.

Kraken Rökerigatan 1 D, Slakt-
husområdet, t Globen, kl 21. 
Live: Davido. Support: Hanson 
Baltruno, Thandiwe, Tumilez 
och Allone. Djs Mike Yangstar, 
Mike Ndip & Jim.

Kåken Regeringsg 66, t Hötorget, 
kl 18–2. Kl 22–2: Fredag med 
Kösten och Bullen, kl 18–22 aw 
på Terrassen med Kamilla Halid.

Mesmer Riche, Birger Jarlsgatan 
4, t Östermalmstorg, kl 22–2. 
Jean–louis Huhta spelar ur Hu-
tha Home Studioarkivet. 

Moon Motel Solidaritet, Läst- 
makargatan 3, t Östermalms-
torg, kl 1–5. Djs Niklas Anders-
son och Vicky Zissou.

GRATIS Morfar Ginko Swedenborgs-
gatan 11, t Mariatorget, kl 21–3. 
Uppe: Shakarchi & Stranéus och 
ishi vu [Studio Barnhus etc]. 
Nere: Shygirl och Sega Bodega 
(Nuxxe, London), Kablam och 
Dinamarca.

Semesterklubben Södra Bar, Mo-
sebacke torg 1, t Slussen, kl 21, 
20 år. Mayka med vänner spelar 
guilty pleasures och hits, 90’s, 
indie, hiphop och house.

Slakthustaket Slakthuset, Slakt-
husgatan 6, t Globen, kl 21–1, 
20 år. Lineup: Mark Fanciulli, 
Zoo Brazil, Nina Wenström, Rich 
& Mikael Monoton, Andreas 
Andersson, Vincent Rydell och 
Jeff Cooper.

GRATIS The Weekend Starts Here 
Extravaganza Söders hjärta, 
Bellmansgatan 22, t Mariator-
get, kl 17–1. Ska, rocksteady, 
tidig dancehall och annat urden 
jamaicanska musikhistorien 
med Johan Apel Röstlund 
bakom skivspelarna.

Tropical Fridays Thaiboat, Öst-
götagatan 100, t Skanstull, kl 
20–1. Carribean & latin med djs 
Erykah och Lorraine.

Trädgården Hammarby slussväg 
2, t Skanstull, kl 22–3, 21 år. 
Gården: Goddollars & Paradise 
(Rhonda Intl, LA) och Marlena 
Lampinen. Baksidan: Klubb M/S. 
Klubben: Behrang Mohammadi 
(Spazio) och Filip Freidrich. 

GRATIS Urban Tropics Strömterras-
sen, Strömgatan 14, t Kungs-
trädgården, kl 22–2, 25 år. 
Kumba Releasefest hos Urban 
Tropics by Sugarcane – Missdj, 
Aissa och DJ Salla.

Max Agnas m fl Glenn Miller Café, 
Brunnsgatan 21, t Hötorget, kl 
20.30. 

Mississippi Seven Musikbåten 
Blidösund, Skeppsbron, t Gamla 
Stan, kl 17.30. Musikkryssning 
som startar på Östra Lagnö kl 
17.30 och avslutas i Linanäs. 
Stannar också på bryggor vid V 
Lagnö, Gärdsvik, Björnhuvud 
och Laggarsvik.

Norrtelje Jazzdagar Norrtälje, kl 
13–1. Gratisjazz på stadens kro-
gar, kafeer och torg fre–sön.  
(Se fredagen)

Urband Blues Bluesbaren, Horns-
gatan 55, t Mariatorget, kl 19. 

SÖNDAG
Norrtelje Jazzdagar Norrtälje, kl 

13–14.30. Gratisjazz på stadens 
krogar och torg fre–sön. 

GRATIS South Station Stompers 
Restaurang Lilla Wien, Sweden-
borgsgatan 20, t Mariatorget, kl 
14–17. Klassisk jazz. 

MÅNDAG
h Blå måndag Sollidenscenen, 

Skansen, kl 19. Jazz på Skansen. 
Värd: Svante Thuresson. ”An 
evening with Ella Fitzgerald”. 
Medverkande: Vivian Buczek, 
Meta Roos, Hans Backenroth, 
Mikael Skoglund, Jocke Ekberg. 
Börja kvällen redan på sena 
eftermiddagen med veranda-
jazz på Gubbhyllan. Runda av 
kvällen på Galejan med dans 
till Leif Kronlund och Skansens 
storband. 

GRATIS Brian Kramer’s Blue 
Mondays Engelen, Kornhamn-
storg 59 B, t Slussen, kl 20–23. 
Blueskväll med Brian Kramer 
Band och gäster.

h Roffe Wikström Band Musik-
båten Blidösund, Skeppsbron, 
t Gamla Stan, kl 18.30. Nästan 
alltid full båt med bluesmannen 
och hans tunga band. Avfärd 
från Skeppsbron nedanför 
Slottet.

TISDAG
Roffe Wikström Band Musikbåten 

Blidösund, Skeppsbron, t Gamla 
Stan, kl 18.30.

ONSDAG
GRATIS Bodil Andersdotter 

Restaurang Lilla Wien, Sweden-
borgsgatan 20, t Mariatorget, 
kl 19–21. Barpianist som spelar 
varje onsdag ”Från visa till jazz”.

GRATIS Efter-jobbet-jazz Biocafé 
Tellus, Vattenledningsvägen 46, 
Midsommarkransen, t Mid-
sommarkransen, kl 17–18.30. 
Husbandet med gäster.

Gentle Combo Band med Gunnel 
Gisslén Lilla Hasselbacken, 
Djurgårdsslätten 78, kl 18. Stor-
bandsjazz för 8–mannaband.

Krister Andersson m fl Glenn 
Miller Café, Brunnsgatan 21, 
t Hötorget, kl 20.30. 

Roffe Wikström Band Musikbåten 
Blidösund, Skeppsbron, t Gamla 
Stan, kl 18.30. 

Svante Thuresson Artipelag, 
Artipelagstigen 1, Gustavsberg, 
kl 19.30. Jazz till buffén.

Tonbruket + Anna Högberg Attack 
Under Bron, Hammarby Slussväg 
2, t Skanstull, kl 21. 

Lördag
GRATIS Club Ova Dweet Bonden 

Bar, Bondegatan 1 C, t Medbor-
garplatsen, kl 20–1. Dancehall 
reggae, one drop, dub plates etc 
med Major Vibez Sound.

GRATIS Hammer Time Strömterras-
sen, Strömg 14, t Kungsträd-
gården, kl 13–17, 25 år. Dagsfest 
med Amat Levin, Hasan Ramic, 
Linda Love, Natasa Marijana, 
Sheda Shiltagh – hiphop, r’n’b, 
afrobeats, dancehall etc.

GRATIS Hornhuset Långholmsgatan 
15 B, t Hornstull, kl 21–3, 20 år. 
Laika: Högsommarhouse med 
Nina Wenström, Mister Sunrise 
och Robert Park. Bar Barranco: 
Järnfemma och Alessassin.

h Hylla Manchester Debaser, 
Hornstulls strand 4, t Hornstull, 
kl 23–3. Live: Ellen Sundberg, 
Bedroom Eyes, Brödet och 
Ryde. Djs Common People.

Moon Motel Solidaritet, Lästma-
kargatan 3, t Östermalmstorg, 
kl 1–5. Djs Dear David och Elken.

GRATIS Royal Strömterrassen, 
Strömgatan 14, t Kungsträdgår-
den, kl 20–2. Hiphop, r’n’b och 
dancehall med Tony Zoulias, 
Myggan och Elsa Ekman.

Slakthustaket Slakthusgatan 6, 
t Globen, kl 21–1, 20 år. Lineup: 
Vincent Honorio (Drumcode 
Brazil), Andreas Kärrfelt, Erik 
Magnusson, Marco Poblete m fl.

Soul Fasching, Kungsgatan 63, 
t T-Centralen, kl 24–4, 20 år. 
Soul, disco, funk och latin med 
Munken och Baum.

GRATIS h Swing-a-ling Thaiboat, 
Östgötag 100, t Skanstull, kl 
21–1. Reggae, dancehall etc med 
Mikey Dodd & Michael Goulos.

h Thomas Gylling Södra Bar, 
Mosebacke torg 1, t Slussen, kl 
21, 20 år. Sveriges varmaste dj 
med gäster spelar det bästa från  
Tropicopop, Mosquito och Pang 
Pang Krokodil. Även nya rytmer 
och remixer söderifrån.

Trädgården Hammarby slussväg 2, 
t Skanstull, kl 22–3, 21 år. Går-
den: Lloyd Harris (Tiki Disco), 
Yourhighness och Mackan 
Lindström. Röda rummet: Fade. 
Klubben: Hot Baby Carl Korridor 
live. Yoga dj sessions #2 med 
Niklas Elgeryd kl 17–19.

Söndag
Rooftop Sessions Scandic Conti-

nental, Vasag 22, t T-Centralen, 
kl 14–21. Dagsfest med djs 
Suzanne Kraft, Farbror Resande 
Mac, Leolyxxx och Polanco.

Slakthustaket Slakthusgatan 6, 
t Globen, kl 16–1, 23 år. Djs Gab-
riella (Håll Käften och Dansa), 
Uncle Eric (Barracuda), Erykah 
(Sugarcane) och Soca Dennis 
(Soca Revolution Sound).

Tisdag
GRATIS Trädgården Hammarby 

slussväg 2, t Skanstull, kl 21–3, 
21 år. Baksidan: Evolver med 
James Ferraro, Queen of Ghosts, 
Kablam, Oli XL och Iinatti. Går-
den: Sideline City Run Club.

Psych Nights Riche, Birger Jarls-
gatan 4, t Östermalmstorg, kl 
21–1. Christian Jansson spelar 
beach goth, psykadeliskt och 
garagemusik i Lilla baren.

Onsdag
h Jazz är farligt live sessions 

Trädgården, Hammarby slussv 2, 
t Skanstull, kl 17–3, 21 år. Live: 
Tonbruket och Anna Högberg 
Attack. Djs Elena Wolay, Mariam 
Wallentin & Marie Vesterholm.

GRATIS sk8paj Bar Brooklyn, 
Hornstulls strand 4, t Hornstull, 
kl 22–2, 18 år. 90s hiphop etc 
med Adam Chia och Mayka. 

Torsdag
Sam’s Rock’n’roll Safari Riche, Bir-

ger Jarlsg 4, t Östermalmstorg, 
kl 22–2. Rock’n’roll från världens 
alla hörn i Lilla baren.

TORSDAG
Jon Boutellier m fl Glenn Miller 

Café, Brunnsgatan 21, t Hötor-
get, kl 20.30. 

GRATIS Monica Söderberg All Star 
Jazz Restaurang Norrport, 
Roslagsgatan 38, t Rådmansga-
tan, kl 20. 

Roffe Wikström Band Musikbåten 
Blidösund, Skeppsbron, t Gamla 
Stan, kl 18.30. 

Klassiskt
FREDAG
Sommarkonsert Operan, Gustav 

Adolfs torg, t Kungsträdgården, 
kl 17. I Kungliga foajén med 
både Operans egna sångare och 
musiker, och andra framstående 
artister. Välkomstdrink och cirka 
en halvtimmes konsert.

LÖRDAG
GRATIS Orgelkonsert S:ta Clara 

kyrka, Klara östra kyrkogata, 
t T-Centralen, kl 18. Olle 
Johansson, orgel. Verk av L N 
Cle?rambault och J S Bach.

GRATIS Orgelkonsert Sofia kyrka, 
Vitabergsparken, t Skanstull, kl 
15. Patrik Kesselmark framför 
verk av de franska tonsättarna 
Boellmann, Alain och Vierne.

Sommarkonsert Operan, Gustav 
Adolfs torg, t Kungsträdgården, 
kl 17. I Kungliga foajén med 
både Operans egna sångare och 
musiker, och andra framstående 
artister. Välkomstdrink och cirka 
en halvtimmes konsert.

Unga romantiker Gröndals kyrka, 
Gröndalsvägen 61, kl 18. Nadia 
Boulanger: 3 stycken för cello 
och piano Robert Schumann: 
Fantasiestücke, Edvard Grieg: 
Cello sonata i A–minor. Klara An-
dersson, piano, Filip Lundberg, 
cello. 

SÖNDAG
Porträttkonsert av familjen Bach 

Sjöstadskapellet, Lugnets Allé 
46, kl 18. Sebastian Stevensson, 
fagott, Asuka Nakamura orgel 
och piano.

ONSDAG
Classical Chamber Music at 

Skeppsholmen Kulturfyren, 
Slupskjulsvägen 26A, Skepps-
holmen, t Kungsträdgården, 
kl 20. ”An American Evening”: 
Musik av bl a M Carlson, V Babin, 
A Copland, A Previn. Stefan 
Harg, klarinett, Katarina Ström–
Harg, piano.

Sommarkonsert Operan, Gustav 
Adolfs torg, t Kungsträdgården, 
kl 17. I Kungliga foajén med 
både Operans egna sångare och 
musiker, och andra framstående 
artister. Välkomstdrink och cirka 
en halvtimmes konsert.

TORSDAG
Bach II Storkyrkan, Trångsund 1, 

t Gamla stan, kl 19. Michael 
Waldenby, orgel. Toccata & 

fuga d–moll, Fantasi G–dur, Pas-
sacaglia & fuga c–moll m m.

GRATIS Musik i sommarkväll 
Sofia kyrka, Vitabergsparken, 
t Skanstull, kl 19.30. Johan 
Näslund, tvärflöjt, och Magnus 
Kinnman, piano, framför verk av 
Aulin, Saint–Saëns och Gaubert. 

Sommarkonsert Operan, Gustav 
Adolfs torg, t Kungsträdgården, 
kl 17. I Kungliga foajén med 
både Operans egna sångare och 
musiker, och andra framstående 
artister. Välkomstdrink och cirka 
en halvtimmes konsert.

Pop/rock
FREDAG
h Marta Wainwright Nalen, 

Regeringsgatan 74, t Hötor-
get, kl 21. Kanadensisk singer/
songwriter. Support: Bernice.

Strÿkenine Harry B James, Kungs-
trädgården, t Hötorget, kl 22. 

The Beatles – Sgt. Pepper´s 
Lonely Hearts Club Band 50 år! 
Lasse i Parken, Högalidsgatan 
56, t Hornstull, kl 19. 

The Reckless State, DDR & West-
field Snövit, Ringvägen 147, 
t Skanstull, kl 20. 

The Vided King’s Table, Sveavägen 
64, t Rådmansgatan, kl 23. 

LÖRDAG
Argentina STHLM + Dead Express 

PSB, Skånegatan 80, t Skans-
tull, kl 20. Punk.

Aron Blom Notholmen, Tyresö 
slott, kl 19. Musikkväll på Not-
holmens Café. 

Aurelie + Mountain Slide Far & 
Son, Rosenlundsgatan 44A, 
kl 23. 

Deathfist King’s Table, Sveavägen 
64, t Rådmansgatan, kl 23. 

Doktor Krall Lasse i Parken, Höga-
lidsgatan 56, t Hornstull, kl 19. 

Elsa Åborg + Mai Boulebar Rålis, 
Rålambshovsparken, kl 17. 

Kill The Kong Harry B James, 
Kungsträdgården, t Hötorget, 
kl 22. 

Preston Frame + The Beautiful Art 
of Decay Snövit, Ringvägen 147, 
t Skanstull, kl 20. Live på Club 
Probation.

SÖNDAG
h Elton John Gröna Lund , 

Allmänna gränd 1, Djurgården, 
kl 20. 

Hanna Gustavsson Boulebar Rålis, 
Rålambshovsparken, kl 15. 

Honey Island Swamp Band Akku-
rat, Hornsgatan 18, t Slussen, kl 
20. Roots, funk, americana och 
annat från New Orleans.

Neurosis Kraken, Rökerigatan 1 D, 
Slakthusområdet, t Globen, kl 
16. Post–metal från Oakland. 
Support: Wolfbrigade och 
Author & Punisher.

MÅNDAG
Peg Parnevik Gröna Lund, 

Allmänna gränd 1, 
Djurgården, kl 20. 

Klubb

Dansmusik
FREDAG
Dreams Skansen, Djurgårdsslätten 

49, kl 20–0. Modern dans på 
Galejan.

LÖRDAG
Micke Ahlgrens Skansen, 

Djurgårdsslätten 49, kl 20–0. 
Modern dans på Galejan.

Zethzons Årstalidens dansbana, 
Årsta, kl 19. Före paus två mo-
derna och en gammal, efter 
paus tre moderna och en gam-
mal. Arr: Föreningen Årstablick 
för fritid och kultur. Info på: 
www.arstablick.com

TISDAG
Rose-Maries Skansen, Djurgårds-

slätten 49, kl 14–18. Blandad 
dans på Galejan.

ONSDAG
Thor Görans Gröna Lund , Allmänna 

gränd 1, Djurgården, kl 19. 

TORSDAG
Black Jack Gröna Lund , Allmänna 

gränd 1, Djurgården, kl 19. 
Eklöfs Årstalidens dansbana, Årsta, 

kl 19. Dans på Årstaliden – två 
moderna och en gammal före 
paus, tre moderna och en gam-
mal efter.

Squaredans Stora Skuggan, Stora 
skuggans väg, kl 12–16. Arr: 
Squaredansklubben Seniorerna. 
Varje torsdag hela sommaren. 
Olika nivåer och callers. 

Folkmusik
FREDAG
GRATIS Blarney Pilgrims 

O’Connell’s, Stora Nygatan 21, 
t Gamla Stan, kl 21. Good oul’ 
swirish music.

LÖRDAG
GRATIS Blarney Pilgrims 

O’Connell’s, Stora Nygatan 21, 
t Gamla Stan, kl 21.

Jazz
FREDAG
Greendish Stampen, Stora 

Nygatan 5, t Gamla Stan, kl 21. 
After Work Live Soul Session 
17.30–19.30.

Halonen Best Bluesbaren, Horns-
gatan 55, t Mariatorget, kl 19. 

h Norrtelje Jazzdagar Norrtälje, 
kl 14.30–1. Gratisjazz på sta-
dens krogar, kafeer och torg 
fre–sön. Jazzparad från Lilla 
torget kl 12 på lördagen och 
invigning i Societetsparken. 
Bland banden i år: JazzMa Tazz, 
Soprano meets Clarinet, Claes 
Jansson och Arnesen Blues 
Band, Mississippi Seven, Spader 
Jazz med Karolina Anders-
son, Hasse Larsson Trio, Blue 
Comets. South of the Border, 
Hot and Smokey, Hot Jazz 
Group, Erik Kjellberg Quartet 
och några till.

Pål Nyberg Glenn Miller Café, 
Brunnsgatan 21, t Hötorget, kl 
20.30. 

LÖRDAG
Brian Kramer’s International 

Blues Jam Engelen, Kornhamns-
torg 59 B, t Slussen, kl 14–18. 

Konsert

HÄGE RS TEN

Söndag 2 juli 20.00
Adolf Fredriks kyrka

Fri entré

Per-Ove Larsson
 orgel

Konsert varje söndag i
juli kl 20.00 - fri entré

SommarkonSert 
nr 1  

muSik av bach

Musik i 
sommarafton
En hyllningskonsert 
till Monica Zetterlund
Kända och mindre 
kända låtar ur 
Monicas sångskatt.

Söndag 2/7 kl. 19.00
Östra Ryds kyrka 
Monica Z stipendiaterna 
Lovisa Lindkvist, sång 
och Jan Allan, trumpet 
samt ackompanjemang.

(Uppland)

Kungstensgatan 17, Sthlm
T-bana Rådmansgatan
För exakt info: immanuel.se

Gudstjänster varje söndag
11.00 på svenska  
 engelska och 
 koreanska
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mans. För aktuellt program se 
www.junibacken.se. Upptäck 
till exempel författaren Barbro 
Lindgrens fria, fantasifulla 
figurer: Vilda Bebin, Max och 
Loranga. I trädgården blir Jojje 
Wadenius och Barbro Lindgrens 
musikaliska samarbete popfest 
under namnet ”Puss puss sant 
sant”. På sommarscenen dyker 
även Loranga och Masarin upp – 
ett spektakel du inte vill missa!

Pettson & Co. Kulturhuset 
Stadsteatern, Sergels torg, 
t T-Centralen, kl 11, kl 13 och 
kl 15. En interaktiv utställning 
fylld med aktiviteter för hela 
familjen. De flesta av oss har via 
böcker, film eller tv sett Sven 
Nordqvists fantastiska bildvärld 
och ges nu möjligheten att kliva 
in i den. Boka pass på 90 min. 
Galleri 5.

h GRATIS Sikelej, sa kamelen! 
Parkleken Rinken, Nybykroken / 
Storbyplan, t Rinkeby, kl 13 och 
kl 15. Lek, dansa och sjung med 
Nadin, Gabriel och Susanne på 
svenska, engelska och arabiska. 
Sång & danslekar från hela värl-
den för hela familjen – från 5 år.

Viking för en dag Historiska 
museet, Narvavägen 13–17, 
t Karlaplan, kl 10–16. Prova 
på vikingatida lekar och spel 
för stora och små ute på stora 
gården. Temat i år är Fornnor-
diska myter och sagor. Visning kl 
12 och 13 på engelska, och kl 14 
på svenska.

Visningar av Modelljärnvägen 
Tekniska museet, Museivägen 7, 
kl 11 och kl 14. Se tågen troget 
tuffa vidare på Uno Miltons 
70-åriga modelljärnväg som tog 
sju år att bygga. Alla detaljer 
är gjorda för hand, sånär som 
på lokens motorer, som köptes 
färdigbyggda. 

Lördag
Bondgårdens djur Julita gård, 

kl 10–16. Pettson och Findus 
bjuder in både stora och små 
att klappa och lära sig mer om 
djuren på en bondgård. Vad kan 
man göra med fårets ull? Hur 
tog man sig fram förr i tiden? 
Prova på att karda och åka 
häst och vagn. Under dagen 
anordnas också ponnyridning, 
kaninhoppning och mycket mer.

Det blåser på månen Dramaten/
Elverket, Linnégatan 69, t Kar-
laplan, kl 13. Från 7 år.

I Gustavs fotspår Drottningholms 
Slottsteater, Drottningholm, kl 14. 
(Se fredagen) 

Junibacken Junibacken, Galär-
varvsvägen, t Karlaplan, kl 
10–16. (Se fredagen)

Lilla Posten Postmuseum, Lilla Ny-
gatan 6, t Gamla stan, kl 11–16. 
Lek postkontor och stämpla 
blanketter. Sortera brev och 
dela ut till hårfrisörskan Anna 
Sax och bagare Bo Bengts-
son och de andra som bor i de 
vindlande gränderna. Gör ditt 
eget vykort, skriv adress, sätt 
på ett frimärke som vi bjuder på, 
stämpla och lägg på brevlådan.

Pettson & Co. Kulturhuset 
Stadsteatern, Sergels torg, 
t T-Centralen, kl 11.15, kl 13 och 
kl 14.30. (Se fredagen)

Viking för en dag Historiska mu-
seet, Narvavägen 13–17, t Karla-

Fredag
h Det blåser på månen Drama-

ten/Elverket, Linnégatan 69, 
t Karlaplan, kl 18. En familjefö-
reställning om syskonkärlek och 
frihetsdrömmar i skuggan av 
krigets allvar. Ett sagoäventyr 
om behovet av att få vara den 
du är, gestaltat med hjälp av 
modern teknik. Från 7 år.

I Gustavs fotspår Drottningholms 
Slottsteater, Drottningholm, kl 14. 
En guidad tur av den magiska 
teatern där du får lära känna 
Gustav III som barn, skapa åska 
och vind på teatervis och klä 
ut dig i 1700-talskostym (om 
du vill). Du kommer också att 
träffa på en drake och en liten 
teaterapa. Ca 1 tim. Från 5 år. 

h Junibacken Junibacken, 
Galärvarvsvägen, t Karlaplan, 
kl 10–17. Välkommen in i sagans 
värld – här får barn och vuxna 
chansen att uppleva tillsam-

plan, kl 10–16. (Se fredagen)
Visningar av Modelljärnvägen 

Tekniska museet, Museivägen 7, 
kl 11 och kl 14.  

Söndag
h Barnens Allsång Sollidensce-

nen, Skansen, kl 14. Allsångs-
ledare är liksom tidigare Ayla 
Kabaca som håller igång 
tillsammans med Krumeluror-
kestern, barnkören Spektrum 
under ledning av Marie Bejstam 
och Tobbe Trollkarl. Gästartist: 
Wiktoria.

I Gustavs fotspår Drottningholms 
Slottsteater, Drottningholm, kl 14. 
(Se fredagen)

Junibacken Junibacken, Galär-
varvsvägen, t Karlaplan, kl 
10–17. (Se fredagen)

Lilla Posten Postmuseum, Lilla Ny-
gatan 6, t Gamla stan, kl 11–16. 
(Se lördagen)

Pettson & Co. Kulturhuset 
Stadsteatern, Sergels torg, 
t T-Centralen, kl 11.15, kl 13 och 
kl 14.30. (Se fredagen).

Viking för en dag Historiska mu-
seet, Narvavägen 13–17, t Karla-
plan, kl 10–16. (Se fredagen)

Visningar av Modelljärnvägen 
Tekniska museet, Museivägen 7, 
kl 11 och kl 14.  

Måndag
Babysalsarytmik Mosebacke Ter-

rass, Mosebacke Torg, t Slussen, 
kl 13. Med Maria Llerena. Sjung 
dansa och ha roligt. Svenska 
barnsånger i latinamerikansk 
tappning.

I Gustavs fotspår Drottningholms 
Slottsteater, Drottningholm, kl 14. 
(Se fredagen) 

Junibacken Junibacken, Galär-
varvsvägen, t Karlaplan, kl 
10–18. (Se fredagen)

GRATIS Skattkammarön Husby 
Gård, Husby gård, t Husby, kl 
17. Skattkartan är försvunnen! 
Under ett skeppsbrott slets den 
i tre delar eftersom ingen av 
piraterna litade på de andra. Så 
Long John Silver, Rackham den 
Röde och Kapten Krook trotsar 
Svarta Malin, tropiska stormar, 
isbelagda hav och virvlande or-
kaner i sin jakt på skatten. Men 
det krävs en modig flicka och en 
listig papegoja för att finna den! 
I föreställningarna medverkar 
sommarjobbande ungdomar 
och barn från området samt 6 
skådespelare och musiker från 
Mittiprickteatern.

Viking för en dag Historiska mu-
seet, Narvavägen 13–17, t Karla-
plan, kl 10–16.(Se fredagen)

Visningar av Modelljärnvägen 
Tekniska museet, Museivägen 7, 
kl 11 och kl 14. 

Tisdag
I Gustavs fotspår Drottningholms 

Slottsteater, Drottningholm, kl 14. 
(Se fredagen) 

Junibacken Junibacken, Galär-
varvsvägen, t Karlaplan, kl 
10–18. (Se fredagen)

h Odla staden – Miniexpedition 
Naturhistoriska riksmuseet, 
Frescativägen 40, t Universite-
tet, kl 12 och kl 14. Smaka, spana 
och samla. Klara expeditions-
uppdraget, leta rätt på småkryp, 
träd och fåglar på museets 
innergård och i skogsbacken. 
Häng med expeditionsledare 
ut på spännande upptäcksfärd 
i naturen. Utforska naturen, 
inne på museet, på gården och i 
omgivningarna. 6–12 år.

Pettson & Co. Kulturhuset 
Stadsteatern, Sergels torg, t T-
Centralen, kl 11, kl 13 och kl 15. 
(Se fredagen)

GRATIS Skattkammarön Husby 
Gård, Husby gård, t Husby, kl 
17. Skattkartan är försvunnen! 
Under ett skeppsbrott slets 
den i tre delar eftersom ingen 
av piraterna litade på de andra. 
I föreställningarna medverkar 
sommarjobbande ungdomar 
och barn från området samt 6 
skådespelare och musiker från 
Mittiprickteatern.

Viking för en dag Historiska mu-
seet, Narvavägen 13–17, t Karla-
plan, kl 10–16.(Se fredagen)

Visningar av Modelljärnvägen 
Tekniska museet, Museivägen 7, 
kl 11 och kl 14.  

Onsdag
Babysalsarytmik Mosebacke Ter-

rass, Mosebacke Torg, t Slussen, 
kl 13. Med Maria Llerena. Sjung 
dansa och ha roligt. Svenska 
barnsånger i latinamerikansk 
tappning.

I Gustavs fotspår Drottningholms 
Slottsteater, Drottningholm, kl 14. 
(Se fredagen)

Junibacken Junibacken, Galär-
varvsvägen, t Karlaplan, kl 
10–18. (Se fredagen)

Odla staden – Miniexpedition 
Naturhistoriska riksmuseet, 
Frescativägen 40, t Universite-
tet, kl 12 och kl 14. Smaka, spana 
och samla. Klara expeditions-
uppdraget, leta rätt på småkryp, 
träd och fåglar på museets 
innergård och i skogsbacken. 
Häng med expeditionsledare 
ut på spännande upptäcksfärd 
i naturen. Utforska naturen, 
inne på museet, på gården och i 
omgivningarna. 6–12 år.

Pettson & Co. Kulturhuset 
Stadsteatern, Sergels torg, t T-
Centralen, kl 11, kl 13 och kl 15. 
(Se fredagen

GRATIS Skattkammarön Husby 
Gård, Husby gård, t Husby, kl 17. 
I föreställningarna medverkar 
sommarjobbande ungdomar 
och barn från området samt 6 
skådespelare och musiker från 
Mittiprickteatern.

Snövit med Big Wind Hågelby 
gård, Hågelbyparken, Tumba, kl 
13. Världens mest älskade saga 
som du aldrig förr har sett den. 
Ett musikaliskt glädjepiller för 
alla åldrar. Rekommenderad 
ålder 6–10 år. Ca 40 min. Fri pla-
cering på det stora dansgolvet 
under segeldukstaket.

Viking för en dag Historiska mu-
seet, Narvavägen 13–17, t Karla-
plan, kl 10–16.(Se fredagen)

Visningar av Modelljärnvägen 
Tekniska museet, Museivägen 7, 
kl 11 och kl 14. 

Torsdag
I Gustavs fotspår Drottningholms 

Slottsteater, Drottningholm, kl 14. 
(Se fredagen) 

Junibacken Junibacken, Galär-
varvsvägen, t Karlaplan, kl 
10–18. (Se fredagen)

Odla staden – Miniexpedition 
Naturhistoriska riksmuseet, 
Frescativägen 40, t Universite-
tet, kl 12 och kl 14. Smaka, spana 
och samla. Klara expeditions-
uppdraget, leta rätt på småkryp, 
träd och fåglar på museets 
innergård och i skogsbacken. 
Häng med expeditionsledare 
ut på spännande upptäcksfärd 
i naturen. Utforska naturen, 
inne på museet, på gården och i 
omgivningarna. 6–12 år.

Pettson & Co. Kulturhuset 
Stadsteatern, Sergels torg, 
t T-Centralen, kl 11, kl 13 och 
kl 15. En interaktiv utställning 
fylld med aktiviteter för hela 
familjen. De flesta av oss har via 
böcker, film eller tv sett Sven 
Nordqvists fantastiska bildvärld 
och ges nu möjligheten att kliva 
in i den. Boka pass på 90 min. 
Galleri 5.

GRATIS Skattkammarön Husby 
Gård, Husby gård, t Husby, kl 
17. Skattkartan är försvunnen! 
Under ett skeppsbrott slets den 
i tre delar eftersom ingen av 
piraterna litade på de andra. Så 
Long John Silver, Rackham den 
Röde och Kapten Krook trotsar 
Svarta Malin, tropiska stormar, 
isbelagda hav och virvlande or-
kaner i sin jakt på skatten. Men 
det krävs en modig flicka och en 
listig papegoja för att finna den! 
I föreställningarna medverkar 
sommarjobbande ungdomar 
och barn från området samt 6 
skådespelare och musiker från 
Mittiprickteatern.

Viking för en dag Historiska mu-
seet, Narvavägen 13–17, t Karla-
plan, kl 10–16.(Se fredagen)

Visningar av Modelljärnvägen 
Tekniska museet, Museivägen 7, 
kl 11 och kl 14. 

Barn

 Foto: TT 

Barnens Allsång. Tobbe Trollkarl och Ayla Kabaca le-
der allsången varje söndag i sommar på Skansen. Kväl-
lens gästartist är Wiktoria. Sollidenscenen kl 14–15.

TISDAG
De Vet Du Gröna Lund , Allmänna 

gränd 1, Djurgården, kl 20. 
h Jan Johansen med band Få-

fängan, Klockstapelsbacken 3, 
t Slussen, kl 18. ”Fåfängan Live” 
med musik till mat och kanske 
Stockholms bästa utsikt.  Varje 
tisdag i sommar.

ONSDAG
h Maia Hirasawa Smådalarö gård, 

Dalarö, kl 21. 
Sam Outlaw Lasse i Parken, Höga-

lidsgatan 56, t Hornstull, kl 19. 
Country, Bluegrass, Americana, 
Roots, Folk.

We.the Pigs + Venetian Blinds 
PSB, Skånegatan 80, t Skans-
tull, kl 20. 

TORSDAG
Mikael Rickfors & Louise Raeder 

Mälarhöjdens friluftsteater, 
Ålgrytevägen 90, t Mälarhöj-
den, kl 19. 

Stiko Per Larsson + Kjell Käpp 
Lasse i Parken, Högalidsgatan 
56, t Hornstull, kl 19. 

Visor/poesi
SÖNDAG
Johan Taube Per Anders Fogel-

ströms terrass, Fjällgatan 30, 
t Slussen, kl 19. Viskväll med 
sånger av Evert Taube, Olle 
Adolphson, Ruben Nilson m fl 
på Fjällgatans kaffestuga.

TORSDAG
Thorsten Flinck och Kenny 

Håkansson Restaurang Ankaret, 
Dalarö, kl 22. 15:e året i rad som 
Thorsten uppträder på Dalarö. 

Övrigt
MÅNDAG
GRATIS Allsång Grytholmens dansba-

na, Grytholmen, Muskö, kl 18.30. 

Konsert 
Forts.

Allsång med kulturföreningens 
eget band, Gubbröran. Arrangö-
rer: Muskö Hembygdsförening 
och Muskö kulturförening i 
samarbete med Haninge kultur.

TISDAG
h Allsång på Skansen Solliden-

scenen, Skansen, kl 19.30. 
Genrep från cirka kl 17. Dagens 
gästartister: Miriam Bryant, 
Per Gessle, Tina Ahlin & Orsa 
Spelmän, Stor & Jireel.

ONSDAG
GRATIS Klingande friskvård Sofia 

församlingshus, Borgmästar-
gatan 11, t Medborgarplatsen, 
kl 14. Duo Francett – Susanne 
Francett, sång och violin, Eric 
Francett, kontrabas. Program-
met vilar i den klassiska reper-
toaren men tangerar även jazz, 
pop och folkmusik.

GRATIS Musik i sommarkväll S:t 
Görans kyrka, Welanders väg 2, 
t Fridhemsplan, kl 19. Anders 
Jalkéus och Marcus Torén.

h GRATIS Parkteatern: 5 Folk 
Festival Kungsträdgården, , 
t Kungsträdgården, kl 13. Sveri-
ges fem nationella minoriteter, 
samer, torne-dalingar, judar, 
romer och sverigefinnar, samlar 
musiker och sångare från hela 
landet: Kl 16 Matti Alenius – 
finsk tango, 16:30 Gabriela 
Gutarra – flamenco, 17 Heléne 
don Lind – klezmerdans, 17:30 
Maria Ruottinkoski & Seppo 
Härkönen, 18 Gålmuk med 
Mikael Pirak, 18:35 Fagervall & 
Bjökenvall, 19:15 Romenge.

Sommarkonsert Tyska kyrkan, 
Svartmangatan 16, t Gamla 
Stan, kl 18. ”En resa på två fioler” 
med duon Jeanette Eriksson och 
Johannes Jacobsson. Från nord-
tysk barock till svensk folkmusik.

TORSDAG
h Körklang Sollidenscenen, Skan-

sen, kl 19. Simon Ljungman med 
husband leder publiken rätt i 
stämmorna. Gästartister: Tema 
rock, gästartist Ola Salo. 
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Auktioner/Loppis
LÖRDAG
Drive in-loppis Hågelby gård, 

Hågelbyparken, Tumba, kl 11–15. 
Fynda på södra Stockholms 
största bakluckeloppis, eller 
rensa där hemma och stuva 
bilen full med de prylar du inte 
längre behöver. Korv, kaffe eller 
läsk, kakor och bröd från eget 
bageri och lunchrätter.

Drive in-loppis Solvalla, kl 11–15. 
En av Sveriges största baklucke-
loppisar besöks av hundratals 
säljare och tusentals besökare. 
Fri entré. Info: www.solvalla-
loppis.se

Drive in-loppis Täby Park, Täby, kl 
12–16. Drive in-loppis är ett en-
kelt sätt att bli av med sakerna 
du inte längre behöver. Ingen 
förbokning behövs. Info: www.
tabyloppis.com

SÖNDAG
Drive in-loppis Solvalla, kl 11–15. 

En av Sveriges största baklucke-
loppisar besöks av hundratals 
säljare och tusentals besökare. 
Fri entré. Info: www.solvalla-
loppis.se

Drive in-loppis Täby Park, Täby, kl 
12–16. Drive in-loppis är ett en-
kelt sätt att bli av med sakerna 
du inte längre behöver. Ingen 
förbokning behövs. Info: www.
tabyloppis.com

Blandat
FREDAG
1800-talsveckan i Södertälje 

Torekällberget, Torekällberget, 
Södertälje, kl 12. Teatervand-
ringar, hantverk, torghandel, 
musik, ånglok, varité och mas-
sor av lekar fredag-söndag, för 
info se 1800talsveckan.se

GRATIS h ÅF Offshore Race 
Skeppsholmen, kl 11. Stora 
segelbåtar på Stockholms ström 
fredag–söndag med centrum för 
eventområdet på Skeppshol-
men. Start för kappseglingen 
runt Gotland på söndag kl 11.

LÖRDAG
August Strindbergs Dalarö 

Dalarös Tullhus, Dalarö, kl 15. 
”Detta var hans landskap...” 
Strindberg besökte Dalarö tio 
somrar för att hyra i familj, bo på 
hotell, vara på genomresa eller 
för proviantering. Här börjar 
”Hemsöborna”, sker mötet 
med sommarprästen, flyddes 
kärleken, uppvaktades kvinnor 
samt målades i olja. Ciceron: 
Anita Persson.

h ÅF Rowing Race Tekniska 
museet, Museivägen 7, kl 10.30. 
Sveriges första universitetsrodd 
mitt i Stockholm city. Chalmers 
och KTH tävlar mot varan-
dra i sann Cambridge-anda. 
Det kommer att vara en tuff 
tävling från Tekniska museet i 
Djurgårdskanalen med målgång 
vid Skeppsholmsbron, via smala 
sundet vid Djurgårdsbron.

Friluft/Motion
LÖRDAG
GRATIS Cykeltur till Södertälje 

Tumba station, kl 10. Gratis 
cykeltur på 24 km till Södertälje 
med Camilla Nilsson. Den stan-
nar vid ett antal intressanta 
sevärdheter längs vägen och 
avslutas vid Torekällberget där 
ett 1800-tals tema pågår, även 
Björn Borgs garageport. Start 
Tumba pendeltågsstation norra 
sidan kl 10. Svenska Cykelsäll-
skapet arrangerar. 

GRATIS Haga Parkrun Hagaparken, 
kl 9.30. En 5 km löprunda som 
du springer med tidtagning. 
Parkrun är en motionsrörelse 
som växer över hela världen och 
arrangeras i dag på nästan 1 000 
platser. Info och anmälan: www.
parkrun.se/haga

SÖNDAG
Bornsjön Norsborgs t-bana, t Nors-

borg, kl 13. Britta Ahlgren guidar 

Mina drömmars stad Nytorget 1, 
t Skanstull, kl 13. En vandring 
kring Vita bergen till klassiska 
platser i Per Anders Fogelströms 
stockholmsromaner. Ciceron 
Ulf Bagge. I samarbete med 
ABF, Fogelströmsällskapet och 
Fogelström 2017.

Runt Älvnäs på Ekerö Ekeröv/
Närlundav, Ekerö, kl 14. Älvnäs, 
Busviken, Brunna, Träkvista. 
Samling busshållpl Ekerövägen/
Närlundavägen. Guide: Per 
Haukaas.

The Woodland Cemetery 
Skogskyrkogården, Sockenvä-
gen, t Skogskyrkogården, kl 
10.30–12.30. An art, culture 
and architectural walking tour 
through the world famous 
cemetery with stops at some of 
its five chapels. Pre-purchase 
necessary: stadsmuseet.stock-
holm.se. Arr: Stadsmuseet

Världsarvet Skogskyrkogården 
Skogskyrkogården, Sockenvä-
gen, t Skogskyrkogården, kl 
13–15. Varför ser Sju brunnars 
stig ut som den gör? Vad är 
tanken med stenmönstret fram-
för bänkarna i Heliga korsets 
kapell? Och varför sticker man in 
nyckeln i ögat på en dödsskalle 
för att öppna Skogskapellet? 
På denna konst-, kultur- och 
arkitekturvandring genom 
Skogskyrkogården gör vi även 
besök i några av dess fem kapell. 
Endast förköp. Arr: Stadsmuseet

Österlånggatans Historia Järntor-
get, t Gamla Stan, kl 13. Peter 
Frisk leder en historisk vandring 
från Järntorget till Kungliga 
Slottet. Samling vid Evert Tau-
bes staty.

MÅNDAG
Frescati runt hörnet Frescati, 

kl 18–19.30. Upptäck natur, 

och berättar om naturen runt 
Stockholms stads reservvat-
tentäkt. I sjön häckar storlom, 
på rullstensåsen har vildsvin 
lämnat spår och med lite tur kan 
man se nattvioler blomma. Sam-
ling vid T-banans övre uppgång. 
Ca 7 km, 4 timmar.

GRATIS Cykeltur till Ljusterö 
Upplands Väsby station, kl 9. 
Cykeltur ca 75 km. Hemfärd med 
båt. Tillfälle till bad. Ledare: 
Greta Westermark. Medtag 
matsäck.

Slåtter och hässjning på Gärdes- 
udden Kummelnäs, Saltsjö–
Boo, kl 10–13. Traditionsenligt 
bedriver vi slåtter på den öppna 
ängsmarken i naturreservatet. 
Slåttern begränsar gräsfloran 
och gynnar en mångfald av 
örter. Tag med arbetshandskar, 
räfsa, lie (om du har) och mat-
säck. Samling vid Gärdesudden 
eller busshållplats Kummelnäs 
vändplan. Buss 471 från Slussen 
med byte till buss 421 i Orminge 
Centrum. Upplysningar: Per 
Kvarnfors 08–747 82 71. 

Vandring längs Brunnsviken Uni-
versitetets tunnelbanestation, 
Universitetet t–bana, t Universi-
tetet, kl 10.15. Vandring ca 10–11 
km med Lisbeth Pettersson. 
Samling kl. 10.15 vid T-Univer-
sitetet. Slutmål T-Bergshamra. 
En rast. Arr: Stockholms Vand-
rareförening. 

Vandring till musiken Lindholmens 
station, kl 14. Vandra längs 
landsvägar över öppna fält i en 
jordbruksbygd och bymiljö som 
sett ut på liknande sätt sedan 
medeltiden. Kl 19 deltar vi i 
Sommarkvällsmusiken i 1200- 
talskyrkan i Markim. Bilskjuts 
ordnas tillbaka till Lindholmens 
station efter vandringen. 
Vandringsledare: Majken Öst–
Söderlund.

Vingfjäll och snabel – dagfjärilar-
nas hemligheter! Tyresta by, kl 
11–14. Guidad vandring (medtag 
fika). Visste du hur finurliga 
fjärilarnas vingfjäll är? Eller 
att fjärilens tunga är upprullad 
som en lång snabel?Forskaren 
Martin Olofsson berättar om 
fjärilshemligheter och tar oss 
med på en tur till fjärilsrika 
marker kring Tyresta by. Vid 
dåligt väder flyttas aktiviteten 
till lördag 8 juli. 

ONSDAG
GRATIS Cykeltur längs Stockholms 

kajer och höjder Stockholms 
södra pendeltågsstation, 
Rosenlundsgatan, kl 18.30. Cy-
keltur c:a 20 km. Ledare Richard 
Seldon. Samling på Stockholms 
södra, utgång mot Rosenlunds-
gatan. Medtag matsäck. Gratis.

TORSDAG
Kvällsvandring längs Edsviken 

och Brunnsviken Bergshamra 
T-bana, t Bergshamra, kl 18. 
Kvällsvandring ca 6 km med 
Lena Lindelöf. Samling och slut 
vid T-Bergshamra, utg Björnsti-
gen. En rast. Arr: Stockholms 
Vandrareförening 

Föredrag/Debatt
SÖNDAG
Tapeter Drottningholms Slotts-

teater, Drottningholm, kl 15. 
Ingenstans i Sverige finns så 
många bevarade handmålade 
papperstapeter från 1700-talet 
som på Drottningholms Slotts-
teater. Vår guide berättar om 
tekniken, tapetmakarna och hur 
tapeterna nyligen rengjorts och 
konserverats. En unik möjlighet 
att få se logerna bakom scenen 
och de tidigare bostadsvå-
ningarna där tapeterna finns 
bevarade.

TISDAG
GRATIS h Parkteatern: Författar-

samtal – Åsne Seierstad Årsta 
torg, kl 18. Under fyra tisdagar 
får litteraturen inta Årsta torg 
och Pilparken i Tensta. Då 
bjuds det på intressanta samtal 
mellan spännande författare 
och minst lika spännande sam-
talsledare. Björn Linnell leder 
samtalen med Åsne Seierstad 
(Årsta torg 4/7), Lena Anders-

son (Pilparken Tensta 11/7), 
Johannes Anyuru (Pilparken 
Tensta 18/7) och Martina Mon-
telius (Årsta torg 25/7).

Meet Johan Theorin The English 
Bookshop, Södermannagatan 
22, t Medborgarplatsen, kl 
18.30. About the The Öland 
Quartet – dark mystery novels 
with some supernatural over-
tones, a Nordic Noir Talk with 
Johan Theorin. På engelska.

Kropp/Själ
ONSDAG
GRATIS Prova på – Taoistisk Tai Chi 

Tantolunden, t Hornstull, kl 
18.30–20. Prova på Taoistisk Tai 
Chi. Samling: Tantolundsparken 
i närheten av minigolfbanan. 
Alla är välkomna. Inställt vid 
regn. Info: www.taoist.se Arr: 
Taoistisk Tai Chi Förening i 
Stockholm 

Stadsvandringar
LÖRDAG
Bajenvandring Skrapan, Götgatan 

78, t Medborgarplatsen, kl 13. 
Peter Frisk leder en vandring på 
Söder med berättelser om Ham-
marby IF och Söders historia. 
Samling: Södermalms Konst-
hall, Götgatan 78, 1 tr ned.

Grändernas hemligheter 
Slottsbacken, Gamla stan, 
t Gamla stan, kl 12. Historikern 
Christopher O`Regan berättar 
om människorna som levde och 
dog i 1700-talets Gamla stan. 
Samling vid Obelisken. Biljetter 
via Ticketmaster eller på plats.

I Per Anders Fogelströms Stock-
holm Per Anders Fogelströms 
terrass, Fjällgatan 30, t Slussen, 
kl 13. En vandring i gamla his-
toriska kvarter från Fjällgatan 
till Mosebacke. Om Per Anders 
Fogelströms engagemang i 
stockholmarna och deras stad 
under fyra sekler. Ciceron: 
Ulf Bagge. I samarbete med 
Sällskapet Fogelstömsällskapet 
och ABF.

Kända och okända människor 
i norra Vällingby Vällingbys 
T-bana, t Vällingby, kl 15. 
Vi vandrar till tio rikskända 
människors adresser. Dessa 
har alla medverkat till något 
extra eller annorlunda i sina liv 
(författare, konstnärer, musiker, 
idrottsstjärnor m fl). 3 km, 2 
tim. Samling: t-baneutgången 
mot simhallen. Guide: Tommie 
Skepp.

Millennium Södermalm, kl 11.30–
13.30. Follow in the footsteps 
of Mikael Blomkvist and Lisbeth 
Salander – The Girl with the 
Dragon Tattoo. Pre-purchase 
necessary. Arr. Stadsmuseet.

Solsidan och Saltsjöbaden Solsi-
dan station, Tunnelvägen 33, kl 
14. Vandring i Solsidan, sedan 
mot Hotellviken, Restaurang-
holmen, slut Saltsjöbadens stn. 
Samling vid Solsidans station. 
Guide: Per Haukaas.

GRATIS Stadsvandring med Eddie 
Grahn Köpmantorget, t Gamla 
Stan, kl 15. Stadsvandring med 
Eddie Grahn i Gamla Stan. Sam-
ling vid S:t Göran och Draken. 
Källarklubbar i Gamla Stan på 
50- och 60-talen, bl a Gazell, 
Bobbadilla, Frid och Fröjd: 
”brudar och sköna snubbar, 
buggade runt på gamla trägolv. 
Foton visas”.

SÖNDAG
Folkhemmet Vällingby Vällingby 

tunnelbanestation, Vällingby, 
t Vällingby, kl 15. Vi vandrar till 
symboler för människorna som 
skapade folkhemmet. Anekdo-
ter och historiska berättelser 
varvas med dina erfarenheter 
om samhället. Det K-märkta 
Vällingby och det unika arbetet 
att med ideologier skapa ett 
mönstersamhälle. 2 km, 2 tim. 
Samling: T-baneutgången mot 
Vällingby simhall. Guide: Tom-
mie Skepp.

Hornsgatans historia Söder-
malmstorg, kl 11. Peter Frisk 
leder en historisk vandring 
från Södermalmstorg 6 till 
Ringvägen. Samling utanför 
restaurang Blå Dörren.

kultur och arkitektur mitt i vår 
nationalstadspark. Här finns en 
rik kulturhistoria med lämningar 
från bronsålder och klostertid, 
lantbruksexperiment, radikal 
arkitektur och helt nya bostads-
områden. Guide: Eva Larsson, 
byggnadsantikvarie. Endast 
förköp. Arr: Stadsmuseet.

TISDAG
Bellmanvandring Järntorget, 

t Gamla Stan, kl 18. Stadsvand-
ring i Gamla Stan med musika-
liska skildringar från ”Fredmans 
Epistlar” vid adresser där hand-
lingen utspelas framförda till 
luta. Innehåller också historiska 
detaljer om Bellman, Gamla 
Stan, Frihetstiden, Gustav III, 
och kulturlivet i Stockholm på 
1700-talet. Samling vid Evert 
Taubestatyn. 1,5 tim. Biljetter på 
plats eller via Ticketmaster.se. 
Info: www.bellmanvandring.se

ONSDAG
I Carl Michael Bellmans 1700-tal 

Järntorget, t Gamla Stan, kl 
18. En kulturhistorisk resa till 
Bellmans och Gustaf III:s Stock-
holm. Här får man lära känna 
konstnärer, arkitekter och hov-
folk, Fredman och Ulla Winblad 
och lyssna till några av Bellmans 
visor. Ciceron: Ulf Bagge. Sam-
ling vid Taubestatyn.

Mariaberget Götgatsbacken, 
kl 18.30. Monteliuska huset 
på Sankt Paulsgatan. Maria 
Magdalena kyrka, fattighu-
set och f d Dauerska gården. 
”Besvärsbacken” Stockholms 
brantaste backe. Tobaksfabriker 
och sockerbruk. Konstnärshem i 
kvarteret Svalgången. Laurinska 
tornet, Mälarborgen 
och Mariahissen från 
1890-talet. Vicander-

Mer på stan

Guidade 
båtutflykter

Ons-sön 1 juli-13 aug kl 10:00  
från Stadshusbron. Pris båtresa 
t/r: 375 kr. Restaurang ombord.

SIGTUNA

Tis-sön 1 juli-13 aug kl 9:30 från 
Nybrokajen, kajplats 9.  

Pris fr. 1235 kr inkl. förmiddag/
eftermiddagskaffe,  

lunchbuffé och middag.

TUSEN ÖARS  
KRYSSNING

GUSTAVSBERG/ 
ARTIPELAG

Dagligen 23 jun-20 aug  
från Nybrokajen, kajplats 10,  

kl 9:45. Pris guidad båtfärd: 370 
kr. Restaurang ombord.

KANALTUR TILL  
SANDHAMN

Ons-sön, 1 jul-13 aug, från 
Stadshusbron, kl 10:00.   

Pris: 445 kr Rosersberg /  
375 kr Skokloster.

Restaurang ombord.

SKOKLOSTER/
ROSERBERGS SLOTT

FLER BÅT-
UTFLYKTER

Dagliga avgångar till  
Drottningholm,  
Fjäderholmarna,  

Vaxholm och Birka.
Lunch- och middags -
kryss ningar i Mälaren  

och skärgården.  
Avgång från Nybroviken 

resp. Stadshusbron.

Besök vår hemsida  
för bokning och information

Tis - lör, 27 juni - 20 aug från 
Nybrokajen, kajplats 8, kl 11:00. 

Pris guidad båtfärd: 280 kr. 
Restaurang ombord.

För extra turer till Artipelag  
t o m 24 sept, se  
www.stromma.se

För sommarens program och bokning se  
birkavikingastaden.se

Upplev Birka
Gör en båtutflykt till den ursprungliga vikingastaden 
Birka. Besök museet, följ med på en guidad tur och  

flanera i de rekonstruerade vikingakvarteren. 

Luncha på Särimner som i samarbete med Martin ”E-Type” 
Erikson har förvandlats till en riktig vikingakrog.

395 kr inkl. båtresa ToR från Stadshusbron, museientré 
och guidad tur. 1/2 priset 6-15 år. Gratis 0-5 år. 

För fler band/kvällar:
 vindhem.com

För bokning & info. 
08-604 04 20

Välkomna ombord! 

30-års jubileum!
Alltid livemusik och fest ombord

RÄKBÅTEN M/S VINDHEM

Sightseeing/
lunchkryssning 

premiär 28 juni! 
 2 turer om dagen: Onsdag-lördag 11:00 och 13:30, pris 150:-. 

Turen varar i 2 timmar, ta något gott att äta och dricka ombord.

Sommarrock:
Tisdag 1/8 

 Svenne Rubins

 

fr.320:-RÄKAFTON
tisdag-lördag med Janne Y Retrospect
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Scen

ska korkfabriken och Öbergska 
klädesfabriken m m. Samling 
på Götgatsbacken vid S:t 
Paulsgatan

Östgötagatan ner Södermalm, 
kl 18–19.30. Lyft blicken och 
upptäck vad husen kan berätta 
medan vi vandrar längs denna 
bakgata. Endast förköp. Arr: 
Stadsmuseet

TORSDAG
August Strindberg i Gamla 

Stan Evert Taubes terrass, 
Riddarholmen, t Gamla stan, 
kl 18. ”I ett gammalt hus vid 
Riddarholmen...” Författarens 
födelseplats i samma hus – nu 
rivet – som faderns arbetsplats. 
I Gamla Stan fanns simskola och 
”Midsommar”s kaj för skutornas 
färd på Mälaren. Här samlade 
han miljöer och personer till 
sitt framtida diktande. Ciceron: 
Anita Persson.

Bellmanvandring Järntorget, 
t Gamla Stan, kl 18. Stadsvand-
ring i Gamla Stan med musika-
liska skildringar från ”Fredmans 
Epistlar” vid adresser där hand-
lingen utspelas framförda till 
luta. Innehåller också historiska 
detaljer om Bellman, Gamla 
Stan, Frihetstiden, Gustav III, 
och kulturlivet i Stockholm på 
1700-talet. Samling vid Evert 
Taubestatyn. 1,5 tim. Biljetter på 
plats eller via Ticketmaster.se. 
Info: www.bellmanvandring.se

GRATIS Från Branting till Palme 
Norra Bantorget, kl 18. Guidad 
vandring i arbetarrörelsens 
kvarter, mitt i centrala Stock-
holm. Från Norra Bantorget, via 
Folkets Hus, över Olof Palmes 
gata till Adolf Fredriks kyrko-
gård där vandringen avslutas. 
Samling vid Brantingmonumen-
tet. Arrangörer: ABF Stockholm, 
m fl.

Katarinaberget Götgatsbacken, 
kl 18.30. Söders äldsta hus på 
Klevgränd. Katarinahissen, Söd-
ra Teatern och Mosebacke torg. 
Kapten Rolla och Sveriges första 
flygolycka 1890. Skandalhuset 
på Fiskargatan. Sturekapellet, 
Häxprocesserna och Katarina 
kyrka. Ruthenbeckska huset 
och Dihlströmska arbetsin-
rättningen på Glasbruksgatan. 
Väderkvarnarna och galgbacken 
på Stigberget m m. Samling 
på Götgatsbacken vid S:t 
Paulsgatan.

och fortsätter att fascinera. En-
dast förköp. Arr: Stadsmuseet

Asplund’s masterpiece: Stock-
holm City Library Stockholms 
Stadsbibliotek, Sveavägen 73, 
t Rådmansgatan, kl 14–15.30. 
Now open for tours: one of 
Stockholm’s architectural 
gems, Gunnar Asplund’s City 
Library. During this tour you 
will discover details in and 
around the building and get an 
understanding for how they 
interact throughout the large 
scale of the building and the 
reason it has remained a mas-
terpiece for nearly 100 years. 
Pre-purchase necessary. Arr. 
Stadsmuseet.

h Fantastic Frogs Aquaria, Fal-
kenbergsgatan 2, kl 10–18. En ny 
utställning om hotade grodor 
där alltifrån lövgrodan till den 
giftigaste grodan i världen visas 
upp med förhoppningen att öka 
besökarnas medvetenhet om 
hotet mot grodorna.

Kvinnorna – alltid närvarande, 
sällan sedda Vasamuseet, Ga-
lärvarvsvägen 14, t Karlaplan, 
kl 8.30–18. Utställningen lyfter 
fyra kvinnor som fanns kring 
Vasa och berättar genom dem 
att kvinnorna på 1600–talet 
hade mycket mer makt och in-
flytande och att de hade större 
handlingsutrymme än vad 
lagtexter och normer antyder.

LÖRDAG
GRATIS Konstvisning i tunnelbanan 

T-Centralen, t T-Centralen, kl 
13.30. Upptäck världens längsta 
konstgalleri. Start vid SL Center 
Sergels torg. Visningen tar en 
timme och vi besöker stationer 
i innerstaden. Även på engelska 
kl 15. Arr: SL, www.slkonst.se

Kvinnorna – alltid närvarande, 
sällan sedda Vasamuseet, Ga-
lärvarvsvägen 14, t Karlaplan, 
kl 8.30–18. Utställningen lyfter 
fyra kvinnor som fanns kring 
Vasa och berättar genom dem 
att kvinnorna på 1600–talet 
hade mycket mer makt och in-
flytande och att de hade större 
handlingsutrymme än vad 
lagtexter och normer antyder.

SÖNDAG
Kvinnorna – alltid närvarande, 

sällan sedda Vasamuseet, Ga-
lärvarvsvägen 14, t Karlaplan, 
kl 8.30–18. Utställningen lyfter 
fyra kvinnor som fanns kring 

Utflykt
FREDAG
Årsta slott Årsta slott, Årsta slott, 

Österhaninge, kl 9–16. Guidade 
visningar av Årsta slott och 
Fredrika Bremer-våningen 
dagligen kl 13. Servering finns 
på slottet. Buss 846 går från 
Västerhaninge station till Årsta 
slott. Läs mer på haninge.se/
arstaslott. Arr: Årstasällskapet 
för Fredrika Bremer-studier 
i samarbete med ABF och 
Haninge kultur. 

LÖRDAG
Årsta slott Årsta slott, Årsta slott, 

Österhaninge, kl 9–16. Guidade 
visningar av Årsta slott och Fred-
rika Bremer–våningen dagligen 
kl 13. Servering finns på slottet. 
Buss 846 går från Västerhaninge 
station till Årsta slott. Läs mer 
på haninge.se/arstaslott. Arr: 
Årstasällskapet för Fredrika 
Bremer–studier i samarbete med 
ABF och Haninge kultur. 

SÖNDAG
Svindersvik Svindersvik, kl 12–16. 

Den som vill resa tillbaka till 
1700-talet kan besöka Svinder-
svik, en exklusiv föregångare 
till grosshandlarvillorna och 
våra dagars sommarstugor. Det 
byggdes i början av 1740-talet 
för bruksägaren Claes Grill, vars 
familj om somrarna roddes ut till 
Svindersvik. Här finns trädgård 
och café vid vattnet mitt i det 
moderna Nacka. Visning kl 12, 
13 och 14. 

h  Fredrika Bremer på Årsta 
slott Årsta slott, Österhaninge, 
kl 9–16. På söndagar guidar 
Årstasällskapet med extra 
fokus på Fredrika Bremers liv, 
kl 13–14.30. Servering finns 
på slottet. Buss 846 går från 
Västerhaninge station till Årsta 
slott. Läs mer på haninge.se/
arstaslott. Arr: Årstasällskapet 
för Fredrika Bremer–studier 
i samarbete med ABF och 
Haninge kultur. 

MÅNDAG
Årsta slott Årsta slott, Årsta slott, 

Österhaninge, kl 9–16. Guidade 
visningar av Årsta slott och 
Fredrika Bremer-våningen 
dagligen kl 13. Servering finns 
på slottet. Buss 846 går från 
Västerhaninge station till Årsta 
slott. Läs mer på haninge.se/
arstaslott. Arr: Årstasällskapet 
för Fredrika Bremer-studier 
i samarbete med ABF och 
Haninge kultur. 

TISDAG
Årsta slott Årsta slott, Årsta slott, 

Österhaninge, kl 9–16. Guidade 
visningar av Årsta slott och 
Fredrika Bremer-våningen 
dagligen kl 13. Servering finns 
på slottet. Buss 846 går från 
Västerhaninge station till Årsta 
slott. Läs mer på haninge.se/
arstaslott. Arr: Årstasällskapet 
för Fredrika Bremer-studier 
i samarbete med ABF och 
Haninge kultur. 

ONSDAG
Årsta slott Årsta slott, Årsta slott, 

Österhaninge, kl 9–16. Guidade 
visningar av Årsta slott och 
Fredrika Bremer-våningen 
dagligen kl 13. Servering finns 
på slottet. Buss 846 går från 
Västerhaninge station till Årsta 
slott. Läs mer på haninge.se/
arstaslott. Arr: Årstasällskapet 
för Fredrika Bremer-studier 
i samarbete med ABF och 
Haninge kultur. 

TORSDAG
GRATIS Historisk vandring kring 

Årsta slott Årsta slott, Årsta 
slott, Österhaninge, kl 17–18.30. 
Upptäck spåren efter vikingar, 
korsriddare, adelskvinnor och 
kulturpersonligheter som 
levt och verkat kring Årsta. 
Samling kring runstenen intill 
parkeringen. Ca 3 km, tyvärr ej 
tillgängligt för rullstolsburna. 
Ingen föranmälan.

Årsta slott Årsta slott, Årsta slott, 
Österhaninge, kl 9–16. Guidade 
visningar av Årsta slott och 
Fredrika Bremer-våningen 
dagligen kl 13. Servering finns 
på slottet. Buss 846 går från 
Västerhaninge station till Årsta 
slott. Läs mer på haninge.se/
arstaslott. Arr: Årstasällskapet 
för Fredrika Bremer-studier 
i samarbete med ABF och 
Haninge kultur. 

Utställning
FREDAG
h Asplunds pärla: Stadsbibliote-

ket Stockholms Stadsbibliotek, 
Sveavägen 73, t Rådmansgatan, 
kl 16–17.30. Lär känna klas-
sikernas klassiker inom svensk 
arkitektur: Gunnar Asplunds 
stadsbibliotek. Under visningen 
får du upptäcka Asplunds alla 
detaljer som ger upplevelsen 
av byggnaden en särskild klang 

Vasa och berättar genom dem 
att kvinnorna på 1600–talet 
hade mycket mer makt och in-
flytande och att de hade större 
handlingsutrymme än vad 
lagtexter och normer antyder.

Öppen visning: Dancing Men 
Dansmuseet, Drottninggatan 
17, t T-Centralen, kl 13. Vi gör 
en historisk tillbakablick bland 
bildkonst, fotografi, filmklipp 
och kostymer tillsammans med 
vår kunniga guide Leif Östman. 
Ingår i entrébiljetten. Läs mer på 
www.dansmuseet.se 

MÅNDAG
Kvinnorna – alltid närvarande, 

sällan sedda Vasamuseet, Ga-
lärvarvsvägen 14, t Karlaplan, 
kl 8.30–18. Utställningen lyfter 
fyra kvinnor som fanns kring 
Vasa och berättar genom dem 
att kvinnorna på 1600–talet 
hade mycket mer makt och in-
flytande och att de hade större 
handlingsutrymme än vad 
lagtexter och normer antyder.

TISDAG
GRATIS Konstvisning i tunnelbanan 

T-Centralen, t T-Centralen, kl 
13.30. Upptäck världens längsta 
konstgalleri. Start vid SL Center 
Sergels torg. Visningen tar en 
timme och vi besöker stationer 
i innerstaden. Även på engelska 
kl 15. Arr: SL, www.slkonst.se

Kvinnorna – alltid närvarande, 
sällan sedda Vasamuseet, Ga-
lärvarvsvägen 14, t Karlaplan, 
kl 8.30–18. Utställningen lyfter 
fyra kvinnor som fanns kring 
Vasa och berättar genom dem 
att kvinnorna på 1600–talet 
hade mycket mer makt och in-
flytande och att de hade större 
handlingsutrymme än vad 
lagtexter och normer antyder.

ONSDAG
Kvinnorna – alltid närvarande, 

sällan sedda Vasamuseet, Ga-
lärvarvsvägen 14, t Karlaplan, 
kl 8.30–18. Utställningen lyfter 
fyra kvinnor som fanns kring 
Vasa och berättar genom dem 
att kvinnorna på 1600-talet 
hade mycket mer makt och in-
flytande och att de hade större 
handlingsutrymme än vad 
lagtexter och normer antyder.

TORSDAG
GRATIS Konstvisning i tunnelbanan 

T-Centralen, t T-Centralen, kl 
13.30. Upptäck världens längsta 
konstgalleri. Start vid SL Center 
Sergels torg. Visningen tar en 
timme och vi besöker stationer 
i innerstaden. Även på engelska 
kl 15. Arr: SL, www.slkonst.se

Kvinnorna – alltid närvarande, 
sällan sedda Vasamuseet, Ga-
lärvarvsvägen 14, t Karlaplan, 
kl 8.30–18. Utställningen lyfter 
fyra kvinnor som fanns kring 
Vasa och berättar genom dem 
att kvinnorna på 1600-talet 
hade mycket mer makt och in-
flytande och att de hade större 
handlingsutrymme än vad 
lagtexter och normer antyder.

Stuckatörens våning Norrmalm, 
kl 13–14.30. Guidad visning där 
du får uppleva ett borgerligt 
hem vid slutet av 1800-talet, 
med ett överflöd av skulptu-
rala taklister och dekorativa 
rosetter. Endast förköp. Arr: 
Stadsmuseet.

Mer på stan 
Forts.

Musikteater
h Parkteatern: Bollywoodopera 

Farstabadet, Farstaängsvägen 
9, fr kl 19. En hisnande bland-
ning av klassisk komisk italiensk 
opera (”Italienskan i Alger”) av 
Rossini och show i Bollywood-
tappning, med Dogge Dog-
gelito som opera-rappare, samt 
professionella operasångare, 
musiker och dansare på scenen, 
tillsammans med många barn 
och ungdomar från Botkyrkas 
skolor.

Parkteatern: Bollywoodopera  
Nytorps gärde, t Kärrtorp,  
ti kl 19. 

Parkteatern: Bollywoodopera 
Rålambshovsparken,  
t Thorildsplan, on kl 19. 

Parkteatern: Stockholm! Staden 
som växer Farstabadet, 
Farstaängsvägen 9, lö kl 18, sö 
kl 18. Stad i förändring, stad i 
förbättring, stad i förhoppning 
- musik, drömmar och framtid! 
Mattias Enn och Ayla Kabaca 
tar oss från dåtid till nutid i en 
musikalisk kavalkad med staden 
som huvudperson.

Parkteatern: Stockholm! Staden 
som växer Nytorps gärde, 
t Kärrtorp, må kl 19. Mattias Enn 
och Ayla Kabaca.

Parkteatern: Stockholm! Staden 
som växer Rålambshovsparken, 
t Thorildsplan, to kl 19. Mattias 
Enn och Ayla Kabaca.

Opera
Enleveringen Årsta teater, 

Hjälmarsvägen 26, fr kl 19, sö kl 
16, må kl 19, on kl 19. Mozarts 
opera spelas av Kamraterna. I 
centrum står en kidnappning. 
Vem klipper häcken i det lugna 
villaområdet? Vad gömmer sig i 
källaren? Kan man tvinga någon 
till kärlek?

Show
King Comedy King’s Table, Svea-

vägen 64, t Rådmansgatan, sö 
kl 20. Standup. Rookie-klubb 
– nya och rutinerade komiker på 
scenen.

h Ricky Gervais Globen, Globen-
torget 2, t Globen, lö kl 19.30. 
Humorshow.

Teater
Drottningarna – Återupprättelsen 

Skeppar Karls salong, Balders-
gatan 7B, t Tekniska Högskolan, 
lö kl 16. En teaterföreställning 
om återupprättelse av renäs-
sansdrottningarna Elisabeth I, 
Maria Stuart och andra oskyldigt 
dömda. Av Ingela Karlsson. 

Madame Tartuffe Prins Eugens 
Waldemarsudde, Prins Eugens 
väg 6, Djurgården, fr kl 17. Kul-
lehusteatern spelar Molières 
mästerverk i en version där 
den hycklande och gubbsjuke 
Monsieur Tartuffe gestaltas av 
en kvinna. Anne Kulle spelar den 
skenheliga och pilska Madame 
Tartuffe. 

h Parkteatern: Min mammas 
dotter Fisksätra, sö kl 16. 
Maria Nohra berättar med 
humor och allvar om skillnader 
i kulturkoder, svårigheter och 
stoltheten över att tillhöra två 
kulturer och den eviga kärleken 
till en mamma som bryter mot 
det svenska samhällets oskrivna 
regler. En mamma som slåss 
med en toffla, tvingar en att 
ta med sina kusiner på första 
dejten och som inte kan gå in i en 
affär utan att pruta.

Söderkåkar Årstalidens dansbana, 
Årsta, fr kl 18.30, lö kl 15, sö 
kl 15. Årsta Scenfolk uppför 
Gideon Wahlbergs folklustspel.

 Foto: Privat 

Åsne Seierstad. Parkteatern ordar även i år en serie 
författarsamtal utomhus inför publik. Först ut i som-
mar är Åsne Seierstad, på Årsta torg, tisdag, kl 18.

08-710 00 60
www.loppmarknaden.se

I VÅRBERG

STÄNGT MIDSOMMAR 23–25/6
ÖPPET HELA SOMMAREN

Välkommen till Europas största teppanyaki & 
sushibands restaurang i exklusiv miljö . 

Mall of Scandinavia, Stockholm
Boka Bord    Tel: 076-8080 808    www.buddakhan.se  
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TRÄFFA OSS I HELGEN PÅ STOCKHOLM STREET FESTIVAL 

- KONSTNÄREN TRISTAN EATON MÅLAR EN LUFTBALLONG 

LIVE I KUNGSTRÄDGÅRDEN!

MAGASIN 9
STOCKHOLM
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Vernissage
FREDAG
Akvarellmässan 2017 Edsvik 

konsthall, Landsnoravägen 42, 
Sollentuna, www.edsvik.com. 
Öppet: fr–sö kl 11–17. Ett 20–tal 
konstnärer ställer ut Björn Bern-
ström, Stanislaw Soladz, Lars 
Holm, Gunnel Moheim, Maria 
Ginzburg m fl, även föredrag av 
Jacqueline Stare sö kl 13. 
T o m 2/7.

h Elina Brotherus Mindeparte-
mentet Art and Photography, 
Slupskjulsvägen 26 C, Skepps-
holmen, t Kungsträdgården, 
www.mindepartementet.org. 
Öppet: on kl 11–20, to–fr kl kl 
11–17, lö–sö kl 12–17. ”Time Pie-
ces” – fotografier och videoverk i 
en stor utställning av den finska 
konstnären Elina Brotherus. 
T o m 20/8.

Karolina Lohiniva Galleri Bellman, 
Bellmansgatan 9, t Slussen, 
www.bellman.se. Öppet: lö 
kl 11–19, sö–on kl 10–19, to kl 
10–14. Akvarell och akryl (ver-
nissage kl 17–20). T o m 6/7.

Lillemor Gudmundsson Konsthal-
len, Köpmanbrinken 2, t Gamla 
stan, www.konsthallenstock-
holm.se. Öppet: lö–sö kl 13–18, 
må–on kl 13–19, to kl 10–13. 
Vedic art (vernissage kl 16–20). 
T o m 6/7.

Ulla Lodesten och Ann-Greth Hil-
ding Galleri Riddaren, Köpman-
brinken 8, t Gamla Stan. Öppet: 
lö kl 11–19, sö kl 11–16. ”Nordisk 
konst” – måleri m m (vernissage 
kl 17–19). T o m 2/7.

LÖRDAG
Björn Andersen Sorunda Nalowan, 

Heimdalsvägen 2, Nynäshamn. 
Konst (vernissage kl 12–15). 
T o m 4/7.

Bojan Krogh Galleri T, Österlång-
gatan 3, t Gamla Stan, bojan.
krogh.se. Öppet: lö–to kl 12–18. 
Skulpturer och målningar (ver-
nissage kl 12–18). T o m 6/7.

Inga-Lisa Östman Hantverks- 
stallet, Bryggavägen 133, Ekerö, 
www.hantverksstallet.se. 
Öppet: to–sö kl 11–16. Keramik 
(vernissage kl 11–16). T o m 16/7.

h Lenny Clarhäll Galleri Nordost- 
passagen i Trosa, Skärgårds-
gatan 11, www.gallerinordost-
passagen.se. Öppet: fr–sö kl 
13–17. Galleri Nordostpassagens 
sommarfilial visar: ”Ikon” – nya 
litografier och skulpturer (ver-
nissage kl 13–17). T o m 23/7.

h Pär Strömberg Galleri Aniara, 
Sollentuna bibliotek, Sollentuna 
C. Öppet: må–fr kl 9–19, lö kl 
11–16, sö kl 11-15. ”Aniara” – Sol-
lentuna kommuns kulturstipen-
diat 2016 ställer ut. T o m 20/8. 

Sommar, sommar, sommar 
125 kvadrat, Kocksgatan 
17, t Medborgarplatsen, 
www.125kvadrat.com. Öppet: 
ti–fr kl 11–18, lö–sö kl 11–16. 
Galleriets medlemmar ställer ut 
(vernissage kl 12–16). T o m 15/8.

SÖNDAG
Park Lek Rånäs slott, Rånäs Bruks-

väg 68, www.ranassalongen.
se. Öppet: ti–sö kl 11–17 (stängt 
28–29/7). En utställning om och 
av Homo Ludens – den lekande 
människan med ett stort antal 
konstnärer (vernissage 12–17). 
T o m 13/8.

Konstutställningar
SÖDERMALM
Blått Blås & knåda, Hornsgatan 26, 

t Slussen. Öppet: ti–fr kl 11–18, 
lö kl 11–16, sö kl 12–16. ”Blått” – 
sommarutställning med Blås & 
knådas konstnärer. T o m 20/8.

Fotosidan Masters Galleri Kon-
trast, Hornsgatan 8, t Slussen. 
Öppet: on–to kl 12–18, fr kl 12–17, 
lö–sökl 12–16. Vinnarna i Fotosi-
dans medlemstävling ställer ut, 
c:a 70 bilder. T o m 9/7.

h Irving Penn, Like a Horse m 
m Fotografiska, Stadsgårds-
hamnen 22, t Slussen. Öppet: 
sö–on kl 9–23, to–lö kl 9–1. 

utforskar staden som politiskt 
rum – med verk och material 
av Alternativ stad, Micke Berg, 
Bevara Slussen,Marc Camille 
Chaimowitz, CRUSH, Filmform, 
Gräsrotsarkivet,Kate Newby, 
Norra Järva stadsdelsråd, Malin 
Pettersson Öberg m fl – se in-
dexfoundation.se T o m 3/9.

Uppdrag Kostym! Kulturhuset 
Stadsteatern, Sergels torg, t T-
Centralen. Öppet: må kl 16–19, 
ti–fr kl 13–19, lö–sö kl 11–17. 
”Uppdrag Kostym!” – kostymer 
från Kenneth Kvarnströms 
dansföreställningar, skapade av 
Astrid Olsson och Lee Cotter. 
T o m 20/8.

VASASTAN
Anders Zorn Sven-Harrys Konst-

museum, Eastmansvägen 10, 
t Odenplan. Öppet: on–fr kl 
11–19, lö–sö kl 11–17 ”En annan 
Zorn” – akvareller, etsningar och 
målningar från Zornmuseet i 
Mora och flera privata långivare. 
T o m 13/8.

Andra sidan skiftet, Jasmin Dary-
ani och Hilde Retzlaff Bonniers 
konsthall, Torsgatan 19, t S:t 
Eriksplan. Öppet: on–fr kl 12–19, 
lö–sö kl 12–17. ”Andra sidan 
skiftet” – verk från åren 1947–87 
ur Gerard Bonniers konstsam-
ling. Verk av Jasmin Daryani och 
Hilde Retzlaff, Maria Bonnier 
Dahlins stiftelses stipendiater 
2016. T o m 20/8.

ÖSTERMALM
3 x Aho & Soldan Armémuseum, 

Riddargatan 13, t Östermalms-
torg. Öppet: alla dagar kl 10–17. 
Liljevalchs på Armémuseums 
gård: ”Fokus Finland – 3 x Aho 
& Soldan” – finsk fotografi och 
dokumentärfilm från 1920–60 
av tre fotografer från samma 
familj: Heikki Aho och Björn 
Soldan samt Claire Aho. 
T o m 10/9.

Anja Notini Prins Eugens Walde-
marsudde, Prins Eugens väg 
6, Djurgården. Öppet: ti–sö kl 
11–17, to kl 11–20. ”Anja Notini 
– Rum med gravitation” – ett 
omfattande urval verk av konst-
nären, fotografen och författa-
ren Anja Notini; stora målningar, 
tunga reliefer och kraftfulla 
skulpturer. T o m 24/9.

Eva Hild Djurgården, t Karlaplan. 
En utomhusutställning med sex 
storskaliga organiskt formade 
skulpturer utplacerade längs 
Djurgårdsbrunnskanalen ned-
anför Tekniska museet. 
T o m 31/8.

Handarbetets Vänners Skola 
HV Galleri, Djurgårdsslätten 82. 
Öppet: on–fr kl 12–16, lö kl 12–17. 
Textil klass – en examens- 
utställning med verk av Julia 
Frostell, Arianna E. Funk, 
Lisa Hagström, Emma Holm-
gren, Lisa Imberg, Anna- 
Karin Linde och Sarah Luna. 
T o m 5/8.

”Resonance – Photographs from 
the Pinault Collection” – en 
hyllningsutställning till Irving 
Penn (1917–2009). T o m 1/10. 
”Confluence” – gemensamma 
verk av fotografen Michelang-
elo Di Battista och konstnären 
Tina Berning. T o m 27/8. ”Like 
a Horse” – om hästens och män-
niskans relation i fotografier 
av Eadweard Muybridge, Mary 
Ellen Mark, Herb Ritts, David 
LaChapelle och Charlotte Gyl-
lenhammar. Curator: Sofie 
Mörner. T o m 3/9.

h Marianne Lindberg De Geer 
Färgfabriken, Lövholmsbrinken 
1, Liljeholmen, t Liljeholmen. 
Öppet: to kl 11–19, fr–sö kl 11–16. 
”Full Speed Ahead” – retrospek-
tiv utställning med målningar, 
kollage, filmer, ljudverk och 
skulpturer m m av Marianne 
Lindberg De Geer (f 1946). 
T o m 26/11.

SISTA CHANSEN Mikko Viljakainen  
Konstart, Hökens gata 11, t Slus-
sen. Öppet: må–fr kl 12–19, lö 
kl 12–19. Öppet: må–fr kl 12–19, 
lö kl 12–17. Konstnären och 
musikern Mikko ”Vilunki 3000” 
Viljakainen ställer ut konst, 
grafik, design, falska och äkta 
affischer m m. T o m 30/6.

SISTA CHANSEN Peter Kjellerås 
KGB - Kjellerås Galleri Bageri, 
Folkungagatan 58, t Medbor-
garplatsen. Öppet: må–fr kl 
8–19, lö kl 10–17. ”Kyssar från 
fem decennier” – svartvita 
fotografier. T o m 30/6.

Picknick Konsthantverkarna, 
Södermalmstorg 4, t Slussen. 
Öppet: må–fr kl 11–18, lö kl 11–16 
Sommarutställning med med-
lemmarnas tolkningar av temat 
”Picknick”. T o m 23/8.

Samlingsutställning Galleri Erik 
Axl Sund, Folkungatan 103, 
t Medborgarplatsen. Öppet: to–
fr kl 16–19, lö kl 13–16,i juli enl 
ök. Fotografibaserad konst av 
Maja Kristin Nylander, Kristoffer 
Ekman och Aleksandar Mijajlo-
vic. T o m 31/7.

Sommar på Galleri Hantverket 
Galleri Hantverket, Götgatan 
63, t Medborgarplatsen. Öppet: 
må–fr kl 11–18, lö kl 11–16, sö kl 
12–16. Medlemmarna visar verk 
i järn, silver, keramik, skulptur 
och glas. T o m 17/8.

Sommar på Kaolin Hornsgatan 50, 
t Slussen. Öppet: må–fr kl 11–18, 
lö kl 11–16, sö kl 12–16. Bruksfö-
remål, skulpturer, examenspre-
senter, din favoritkopp m m av 
Kaolins medlemmar. T o m 20/8.

Ulf Lundkvist Seriegalleriet, S:t 
Paulsgatan 14, t Mariatorget. 
Öppet: må–fr kl 11–18, lö–sö kl 
12–16. Serieoriginal och mål-
ningar i Ulf Lundkvists sextonde 
sommarutställning på galleriet. 
T o m 16/8.

GAMLA STAN
SISTA CHANSEN Annica Nygren Gal-

leri Engleson, Storkyrkobrinken 
10, t Gamla Stan, www.galleri-
engleson.com. Öppet: alla dagar 
kl 12–18. Målningar. T o m 6/7.

Experiment & Experience Studio 
L2, Kindstugatan 3, t Gamla 
Stan. Öppet: ti–fr kl 12–17, lö kl 
12–16. Ett oväntat möte mellan 
erfarna och nya skapare, en hyll-
ning till kreationen och expe-
rimentlusta – med Pi Eriksson, 
Lovisa Norrsell, Eva Rodenius, 
Aron Kullander-Östling, Pål 
Rodenius och Kristoffer Sundin. 
T o m 22/7.

KUNGSHOLMEN
Sommarutställning Nordens Ljus 

Galleri, Kungsholms Strand 121, 
t Fridhemsplan. Öppet: må–fr kl 
11–14, lö kl 13–16. Studenter och 
lärare från Kungl. Konsthögsko-
lans projektutbildning 2016–17 
ställer ut. T o m 22/8.

CITY/NORRMALM
Barry Dworkin BAT Gallery, Birger 

Jarlsgatan 53, t Rådmansgatan. 
”The American Street” – foto-
grafier. T o m 31/8.

SISTA CHANSEN Form & Volume 
C F Hill, Norrlandsgatan 24, 
t Östermalmstorg. Öppet: 
må–fr kl 11.30–17. Verk av unga 
brittiska och nordamerikanska 
konstnärer. T o m 30/6.

SISTA CHANSEN Frank Stella Wetter-
ling Gallery, Kungsträdgården 
3, t Kungsträdgården. Öppet: 
ti–fr kl 11–17.30, lö kl 13–16. Nya 
arbeten. T o m 30/6.

Golden Sunset Moderna museet, 
Skeppsholmen, t Kungsträd-
gården. Öppet: ti, fr kl 10–20, 
on–to, lö–sö kl 10–18. Samtida 
svensk fotografi – fotobaserade 
verk, som nyligen förvärvats; 
av Miriam Bäckström, Linda 
Hofvander, Jenny Källman, 
Tova Mozard, Julia Peirone, Eva 
Stenram och Martin Karlsson 
Tebus. T o m 30/12.

Hertha Hillfon Hertha Hillfon c/o 
Skeppsholmen, Svensksunds-
vägen 21, t Kungsträdgården. 
Öppet: on–sö kl 12–16. Ett urval 
verk ur Hertha Hillfon Vänners 
samling. T o m 24/9.

Hundra år av finsk design Natio-
nalmuseum Design @ Kulturhu-
set Stadsteatern, Sergels torg, 
t T-Centralen. Öppet: må–fr kl 
11–19, lö–sö kl 11–17. ”Hundra år 
av finsk design – ur Rafaela & Kaj 
Forsbloms samling” – allt från 
originalmöbler av arkitekten 
Eliel Saarinen, glas och möbler 
av Alvar Aalto till helt nya objekt 
av Ilkka Suppanen och Kristina 
Riska (visning ti kl 14). 
T o m 29/10.

Josef Frank ArkDes, arkitektur och 
designcentrum, Excersisplan 4, 
Skeppsholmen, t Kungsträdgår-
den. Öppet: ti kl 10–20, on–sö 
kl 10–18. ”Josef Frank – Against 
Design” – en heltäckande 
utställning av Josef Franks 
(1885–1967) verk – arkitektur, 
design, möbler, mönster, 
ritningar, akvareller m m. 
T o m 27/8.

Kristoffer Zetterstrand Stene 
Projects, Brunnsgatan 21B, 
t Hötorget. Öppet: to–fr kl 
12–17, lö kl 12–15. ”Ruins of 
tomorrow”. T o m 8/7.

Marie-Louise Ekman Mo-
derna museet, Skeppsholmen, 
t Kungsträdgården. Öppet: ti, fr 
kl 10–20, on–to, lö–sö kl 10–18. 
En stor separatutställning med 
nära 350 verk från sent 1960-tal 
och fram till idag. T o m 17/9.

Skrivet i ljus och Film i en bild Mo-
derna museet, Skeppsholmen, 
t Kungsträdgården. Öppet: 
ti, fr kl 10–20, on–to, lö–sö kl 
10–18. ”Skrivet i ljus – de första 
fotograferna” – fotografier 
från 1800-talets andra hälft av 
Julia Margaret Cameron, Oscar 
Gustave Rejlander, Carleton E 
Watkins m fl, ur Moderna Mu-
seets samling. ”Jielemeguvvie 
guvvie sjisjnjeli/Film i en bild” 
– film från Biologiska museet i 
Stockholm av Gerard Byrne. 
T o m 3/9.

The Promise Index - the swedish 
contemporary art founda-
tion, Kungsbrostrand 19, 
t T-centralen. Öppet: on–fr kl 
12–18, lö kl 12–16. En utställ-
ning och serie evenemang som 

Helmer Osslund Åmells konsthan-
del, Birger Jarlsgatan 14, t Öst-
ermalmstorg. Öppet: må–fr kl 
10–18, lö kl 12–16. ”Sommar med 
Helmer Osslund” – målningar 
med sommarmotiv. T o m 7/7.

History Unfolds Historiska museet, 
Narvavägen 13–17, t Karlaplan. 
Öppet: må–sö kl 10–17. Sam-
tidskonst möter historia – verk 
av Esther Shalev-Gerz, James 
Webb, Minna L Henriksson, 
Dušica Dražic och Elisabeth 
Bucht, Susan Meiselas, Hiwa K, 
Artur Zmijewski m fl. Visning sö 
kl 15.30. T o m 19/11.

Karin Wiberg Thielska galleriet, 
Sjötullsbacken 8, Djurgården. 
Öppet: ti–on, fr–sö kl 12–17, to kl 
12–20. ”Ögonblick” – skulptur-
utställning i parken. T o m 1/10.

SISTA CHANSEN h Kerstin Bernhard 
Nordiska museet, Djurgårds-
vägen 6, t Karlaplan. Öppet: 
to–ti kl 10–17, on kl 10–20. ”Att 
fånga ögonblicket. Porträtt och 
modefotografi av Kerstin Bern-
hard” – bilder från 1900–talets 
mitt. T o m 30/6.

SISTA CHANSEN Lars Englund, 
Juri Markkula och Petter 
Zennström Bohman-Knäpper, 
Sturegatan 36A, t Östermalms-
torg. Öppet: ti–fr kl 12–18, lö–sö 
kl 12–16. Nya verk. T o m 2/7.

Maria Miesenberger Carl Eldhs 
Ateljémuseum, Lögebodav 10, 
t Tekniska Högskolan. Öppet: 
ti–sö kl 12–16 (endast visningar 
varje hel timme, på engelska 
kl 13.30). ”Till hälften ängel” – 
skulpturer m m. T o m 1/10.

Martin Kellerman Spritmuseum, 
Djurgårdsv 38. Öppet: on–må 
kl 10–17, ti kl 10–20. ”Rocky på 
Spritmuseum” – seriestrippar, 
Rocky–miljöer m m. T o m 29/10.

Minnets kläder Thielska galleriet, 
Sjötullsbacken 8, Djurgården. 
Öppet: ti–on, fr–sö kl 12–17, to 
kl 12–20. Mode ur Tonie Le-
wenhaupts samling av haute 
couture–kläder från tidigt 
1900–tal fram till millenieskif-
tet. T o m 1/10.

Not Vital, Jenny Carlsson och 
Helena Blomqvist Galerie 
Forsblom, Karlavägen 9, 
t Tekniska högskolan. 
Öppet: ti–fr kl 11–18, lö kl 11–16, 
sö kl 12–16. Konceptuella skulp-
turer av Not Vital. ”Som spön” 
– målningar av Jenny Carlsson. 
Studio: ”Misty Mountain 
Quartet” / ”Moon River” / ”The 
Arctic” – fotografier av Helena 
Blomqvist. T o m 12/8.

UTANFÖR TULLARNA
SISTA CHANSEN Carl Bennerstedt 

Vaxholms rådhus, Torget. 
Öppet: alla dagar kl 11–16. 
Målningar. T o m 2/7.

h Dawid Gripsholms slott, Ma-
riefred. Öppet: må–sö kl 10–16. 
Nationalmuseum @ Gripsholms 
slott: ”Men” – 49 fotografiska 
porträtt av män. T o m 27/8.

Edmund de Waal och Giorgio Mo-
randi Artipelag, Artipelagstigen 
1, Gustavsberg. Öppet: on–sö 
kl 11–17. ”Edmund de Waal/
Morandi” – den samtida brittiske 
keramikern Edmund de Waal 
(f 1964) möter den italienske 
målaren Giorgio Morandi (1890-
1964). T o m 1/10.

Fadumo Hussein Marabouparken, 
Löfströmsvägen 8, Sundbyberg, 
t Duvbo. Öppet: on kl 12–20, 
to–sö kl 12–17. ”179:an – Nästa 
station, segregation” – en film 
om vardagstrakasserier på en 
busslinje. T o m 27/8.

Föreningen HaningeKonstnärer 
Galleri Kyrkskolan, Klockar-
lötsvägen 26, vid Österhaninge 
kyrka. Sommarutställning. 
T o m 30/7.

Gustaf Nordenskiöld Haninge 
Kulturhus, Poseidons torg 8. 
Öppet: må–to kl 9–20, fr kl 
9–18, lö kl 11–16, sö kl 12–16. 
”Site no.16 Inked” – objekt och 
skulpturer. T o m 9/9.

Gustavsbergs Konsthall Revisited 
Gustavsbergs konsthall, 
Odelbergs väg 9, Gustavsbergs 
hamn. Öppet: to–sö kl 11–16. 
En tioårs jubileumsutställning 
med bl a Anton Alvarez, Bella 
Rune, John K Raustein, Sanna 
Lindholm, Sam Jacob Studio och 
Lionel T Dean. T o m 17/9.

Kajsa Mattas Parken, Görvälns 
slott, Görvälnsvägen, Järfälla. 
Skulpturer. T o m 17/9.

Kajsa Mattas Jakobsbergs Konst-
hall, Biblioteket, Centrumgal-
lerian. Öppet: må–to kl 11–18, fr 
kl 11–16. Skulptur och akvarell. 
T o m 26/8.

Karl Mårtens Edsvik konsthall, 
Landsnoravägen 42, Sollentuna. 
Öppet: ti–sö kl 11–17. Fågelakva-
reller. T o m 13/8.

Lars Jonsson och Kent Ullberg 
Millesgården, Herserudsv 32, Li-
dingö, t Ropsten. Öppet: må–sö 
kl 11–17. Fåglar i olja och akvarell 
av Lars Jonsson. Djur i skulptur 
av Kent Ullberg. T o m 8/10.

Leonor Antunes och Ylva Wes-
terlund Tensta Konsthall, Taxi-
ngegränd 10, t Tensta. Öppet: 
on–sö kl 12–17. ”Discrepancies 
with G.G” – minimalistisk instal-
lation av Leonor Antunes. ”Den 
nya hjorden” – sci–fi–inspirerade 
serieteckningar, akvareller m m 
Ylva Westerlund. T o m 24/9.

SISTA CHANSEN h Martha Cooper 
Fullersta gård, Fullersta gårds-
väg 18, Huddinge. Öppet: to kl 
12–19, fr–sö kl 12–16. ”City Play” 
– bilder från New York Post år 
1977–1980. T o m 2/7.

Pelle Perlefelt Tyresö Konsthall, 
Östangränd 7, Tyresö. Öppet: 
må–to kl 9–19, fr kl 9–18, lö kl 
11–15. ”Silence” – målningar och 
teckningar. T o m 26/8.

Secondhand Daylight Kummelhol-
men, Vårholmsbackarna 120, 
Skärholmen, t Vårberg. Öppet: 
lö–sö kl 13–17. ”En himmelsk 
bunker. 50 konstnärer. 33 
dagar” – verk av bl a Anastasia 
Ax, Christer Chytraéus, Ann 
Frössén, Jan Håfström, R. Mutt, 
Tova Mozard och Cilla Ramnek. 
T o m 9/7.

Starting from the self Mara-
bouparken, Löfströmsvägen 8, 
Sundbyberg, t Duvbo. Öppet: 
on kl 12–20, to–sö kl 12–17. Om 
samhällets uppbyggand och 
organisering med Lilian Domee, 
Hackney Flashers, Helga 
Henschen, Lubaiana Himid, Pia 
Sandström och Billie Zangewa. 
T o m 27/8.

Tilda Lovell Norrtälje konsthall, 
Galles gränd 7. Öppet: må–sö 
kl 12–16. ”The Queen Conch” – 
installation m m. T o m 3/9.

Ulf Trotzig Södertälje Konsthall, 
Lunagallerian. Öppet: ti–fr kl 
9–19, lö kl 11–15, sö kl 12–16. 
Måleri och kolteckning. 
T o m 12/8.

Vaxholms skulpturpark Parken 
vid Galleri Roddarhuset, Östra 
Ekuddsgatan 21, Vaxholm. 
Fjorton konstnärer ställer ut i 
parken vid Roddarhuset: 
David Wadsworth, Helena 
Aurell, Bodil Gellermark, Tomas 
Lacke, Sylvia Block, Bir-
gitta Nordström Wiklund, Lena 
Hedblom, Leena Sundius, Lisa 
Abelsson, Maria Eriksson, Aino 
Mylluyanges och Jussin Taipale-
enmäki. T o m 10/8.

GRATIS Wilhelm Kåge Gustavsbergs 
Porslinsmuseum, Odelbergs väg 
5, Gustavsbergs hamn. Öppet: 
ti–fr kl 11–17, lö–sö kl 11–16. Na-
tionalmuseums sommarutställ-
ning på Porslinsmuseet belyser 
Wilhelm Kåges mångsidiga 
produktion av servisgods, se-
rietillverkade objekt och unika 
konstpjäser. Visning ti kl 13–14 
och on kl 15–16. T o m 3/9.

 Foto: Elina Brotherus 

Elina Brotherus. ”Time Pieces” – fotografier, video-
verk och installation i en stor utställning på Min- 
departementet, Slupskjulsvägen 26 C, Skeppsholmen.

Konst

30 juni-20 aug

PÄR STRÖMBERG
Sollentuna kommuns
kulturstipendiat 2016

”ANIARA”

 

Galleri Aniara 
Sollentuna bibliotek
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Almgrens sidenväveri &  
museum

4 Nya. 21/6–12/8 2017. HDK Masters: 
Vicky Cody, Ellen Dynebrink, Dominika 
Kemilä och Maja Sundblom.
Öppet mån-lör 11-15.  
Stängt röda dagar.  
Repslagargatan 15A.  
www.kasiden.se
 

Välkommen till Arkitektur- och design-
centrum. Utställningar: Josef Frank 
– Against Design, Ung Svensk Form 
och Arkitektur i Sverige. Visningar av 
Josef Frank: Tis kl 17, tor och lör kl 
12. Familjehelg lör-sön kl 13: Inred 
hos Josef Frank.

       
Öppet tis 10-20, ons-tor 10-18, fre 
10-20, lör-sön 11-18, mån stängt.  
www.arkdes.se
 

Upplev hur krig och fred har for-
mat Sverige från 1500-talet till idag! 

      
Öppet dagligen 10-17. Fri entré. 
Riddargatan 13. Tel 08-519 563 00.  
www.armemuseum.se
 

Utställning: Morandi / Edmund de 
Waal. Giorgio Morandi, ”mästaren 
av stilleben”, möter brittiske konst-
nären och författaren Edmund de 
Waal. I Bådan Buffet & Café ser-
veras sommarbuffé alla dagar. 
Sekelskiftesfartyg till Artipelag dag-
ligen, se hemsida för info. Gratis di-
rektbuss från Vasagatan lör-sön, se 
hemsida för mer info. Ons 5 juli kon-
sert med Svante Thuresson.

      
Öppet i Konsthall, Designbutik, 
Bådan Buffet & Café:  
Mån-sön kl 11-17.  
Artipelag Restaurang: Tis-sön kl 
11.30-17. Utegrill: Lör-sön kl 12-16. 
Artipelagstigen 1, Gustavsberg.  
Tel 08-570 130 00.  
www.artipelag.se
 

Botanisk trädgård med växthus. 
5 juli kl 13: Sommarvandring i 
Bergianska trädgården till flera av 
trädgårdens intressanta och vack-
ra platser. Samling utanför Edvard 
Andersons växthus. 80 kr.

      
Öppet i parken dagl.  
EA växthus vard 11-16, helg 11-17. 
Victoriahuset vard 11-16, helg 11-17. 
Gustafsborgsv 4, T-Universitetet.  
Tel 08-16 35 00.  
www.bergianska.se
 

www.biologiskamuseet.com
 

Svensk och internationell samtids-
konst i hjärtat av Stockholm. Fri en-
tré! Just nu visas utställningarna 
Andra sida skiftet – en samlingsut-
ställning med svensk konst 1947-
1987 ur Albert Bonniers Förlags 
samling och Maria Bonnier Dahlins 
Stiftelses stipendiater. Pågår till 20 
aug. Lör 1 juli kl 14 Konstnärer visar 
konst – Andreas Eriksson delar sina 
intryck av Andra sidan skiftet. Sön 
2 juli kl 14. 30 minuter konst – för-
djupande visning med våra kunniga 
konsthallsvärdar. Fri entré.

      
Öppet ons 12-20, tor-sön 12-17. 
Torsg 19, T-bana S:t Eriksplan.  
Tel 08-736 42 48.  
www.bonnierskonsthall.se
 

Carl Eldhs Ateljémuseum
Utställning Maria Miesenberger Till 
hälften ängel.
Öppet tis-sön kl 12-16, insläpp för 
visning 12, 13, 14, 15 (sv), 13.30 
(eng). Tel 08-612 65 60.  
www.eldhsatelje.se
 

SE JORDEN MED NYA ÖGON

NY FILM

Få en oförglömlig upplevelse! 
Cosmonova tar dig med till jordens 
alla hörn i världens största filmfor-
mat IMAX. Upplev vår fantastiska 
planet från rymden i nya filmen A 
Beautiful Planet. Från 5 år. Se hem-
sida för alla våra filmer.

      
Sommarens visningar mån-sön 11-
16.30. T-bana Universitetet.  
Buss 50/540.  
För lov- och helgdagar, se  
www.nrm.se/cosmonova
 

Dans, teater, konst, kostym och fo-
to. Dancing Men – en utställning om 
män och dans, t o m 20 aug. Öppen 
visning söndagar kl 13 ingår i entrén.

      
Öppet tis-fre 11-17, lör-sön 12-16. 
Drottninggatan 17.  
www.dansmuseet.se
 

Visningar av teatern på svenska, 
engelska, tyska och franska dagli-
gen. Kl 14: I Gustavs fotspår, famil-
jevisning med utklädning. 2/7 kl 15: 
Tapeter, en visning om teaterns ta-
petskatt från 1700-talet – den störs-
ta i Sverige. En unik möjlighet att se 
logerna bakom scenen!
Biljetter på ticketmaster.se eller i 
Teaterboden. Tel 08-759 04 06.  
www.dtm.se
 

Edsvik Konsthall Väst: Akvarellmässa 
30/6-2/7. Öst: Karl Mårtens 10/6-13/8.

     
Öppet i Konsthallen tis-sön kl 11-17.  
Mer info: www.edsvik.com
 

Ny utställning ”Farliga Djur” – lär 
dig om några av världens farligas-
te djur. Upplev exotiska fjärilar i fro-
dig regnskogsmiljö. Se pilgiftsgro-
dor, sköldpaddor, rockor och söta 
frigående fåglar. Ställ dig framför 
det 1,2 milj liter stora havsakvariet 
och se revhajar och färglada fiskar. 
Lär dig om den mytomspunna vit-
hajen. Butik, växthuscafé och seg-
way uthyrning. 

     
Öppet alla dagar året runt.  
www.fjarilshuset.se
 

Ny utställning: Propaganda – risk för 
påverkan. Guidad visning ons kl 14 
på engelska och på svenska kl 15.

    
Öppet mån-fre 12-17, lör 12-16.  
Fri entré.  
Stora Nygatan 10, T-bana Gamla Stan. 
Tel 08-723 87 68 
www.levandehistoria.se
 

Fotografiska är mötesplatsen för 
alla som uppskattar fotografi av 
världsklass. Förutom intressanta 
utställningar kan du äta och dricka 
gott i vårt café eller på vår veranda 
där vi serverar sommarens grönsa-
ker och det godaste från grillen till-
sammans smarriga drinkar. På hel-
gerna kan du njuta av skön musik 
från liveband eller DJs. Aktuella ut-
ställningar: Grupputställning / Like a 
Horse. Akseli Valmunen / The Same 
New Pet. Berning and Di Battista / 
Confluence. Irving Penn / Resonance 
– Photographs from the Pinault 
Collection. Magnus Wennman / 
What’s On The Plate?

   
Öppet sön-ons 9-23, tor-lör 9-01. 
Stadsgårdshamnen 22.  
Tel 08-509 005 00.  
www.fotografiska.eu
 

Full Speed Ahead – Retrospektiv 
med Marianne Lindberg De Geer, 
6/5-26/11.

     
Öppet tor 11-19, fre 11-16, lör-sön 
11–17. Lövholmsbrinken 1, 
T-Liljeholmen, TvB Trekanten.  
Tel 08-645 07 07.  
www.fargfabriken.se
 

Utställning: Wilhelm Kåge – 
från arbetarservis till drakfisk. 
Nationalmuseums sommarutställning 
på Gustavsbergs Porslinsmuseum gör 
nedslag i Kåges mångsidiga konst-
närskap. Visningar: Tis kl 13, ons kl 
15. Keramikverkstad: Former, deko-
rer, mönster! Varje tor-sön kl 12–16, 
drop-in, 195 kr/pers.

    
Öppet tis-fre 11-17, lör-sön 11-16, 
mån stängt. Fri entré.  
Odelbergs väg 5, Gustavsberg. 
Nationalmuseum har tagit över 
driften av Gustavsbergs 
Porslinsmuseum från sommaren  
t o m 3/9 och.  
www.nationalmuseum.se
 

Hagaparken är Sveriges främsta 
exempel på en engelsk park. I mu-
seets utställningar berättas om 
Hagaparkens historia, byggnader 
och 200 år av folkliv och teater. 
Dessutom visas den samtida mo-
dellen av det som skulle bli Gustav 
III:s storslagna slott. Hämta kostnads-
fritt broschyren Hagapromenader 
eller lyssna på parkens audioguide.
Öppet 15 maj-30 september varje 
dag kl 11-17. (Opening hours every 
day 11 am to 5 pm.) Fri entré. 
Mellersta Koppartältet.  
Tel 08-27 42 52.  
www.hagaparkmuseum.se
 

Ett privatpalats fr sekelskiftet 1900. 
Visn varje dag.”Stockholms vackras-
te innergård med uteservering!” 
Fotoutställning: Barn av sin tid. Från 
Hallwylska palatset till Hammarkullens 
miljonprogram.

 
Öppet tis-fre 12-16, ons till 19 
kvällsvisn, lör-sön 11-17. Fri entré. 
Hamngatan 4.  
www.hallwylskamuseet.se
 

Välkomna till Sveriges första slag-
fältsmuseum! Museet Hamn berät-
tar platsens historia med spår från 
300-talet och vikingatiden fram till 
idag. Utställningen flätar ihop fynd 
från slagfältet på Skogsö och forsk-
ning om 1700-talets rysshärjningar i 
skärgården, med fynd och berättelser 
från Fisksätra i dag. Formgivningen 
av utställningen är pedagogisk och 
interaktiv och balanserar lekfullhet 
med faktaförmedling och lockar be-
sökaren att upptäcka mer och se 
sig själv och sin relation till platsen 
och historien.

      
Öppet fram till sista september: 
Tisdag-söndag kl 11-17. Övriga 
tider tar vi emot gruppbokningar. 
Entré: Vuxna: 80 kr, pensionär 50 kr, 
gratis för barn under 13.  
Adress: Brantvägen 3, Fisksätra.  
400 m från Saltsjöbanan.  
www.hamnmuseum.se
 

Ny kulturmötesplats för utställning-
ar och eget skapande tillägnad den 
banbrytande skulptören och kera-
mikern Hertha Hillfon.

   
Öppet ons-sön kl 12-16.  
Entré 80 kr, stud/pensionär 70 kr, 
barn 0-18 år gratis, 19-25 år 40 kr. 
Inklusive lera.  
Svensksundsvägen 21, 
Skeppsholmen.  
Buss 65, Djurgårdsfärjan.  
Tel 076-610 33 51.  
www.herthahillfonskeppsholmen.se
 

Viking för en dag på gården med 
hantverk, lekar och spel för sto-
ra och små. Se världens största 
Vikingautställning med äkta före-
mål! Gratis visningar dagligen. Läs 
mer på historiska.se

       
Öppet mån-sön 10-17.  
Fri entré!  
Narvavägen 13-17.  
Tel 08-519 556 00.  
www.historiska.se
 

Uppdrag Kostym! Kostymer av Astrid 
Olsson och Lee Cotter, t o m 20 au-
gusti, våning Plattan. Pettson & Co. 
En interaktiv utställning för alla åld-
rar, t o m 10 september, Galleri 5.

     
Se vår webb för info om öppettider 
och visningar!  
www.kulturhusetstadsteatern.se/
konstdesign
 

Bild: Bergianska Trädgården

Museer, Sevärdheter & Utställningar
30 juni – 6 juli

Café  Butik  Guidad visn.  Nära SL  Restaurang  

Audioguide  Anpassat Ej barnvagnar  Hör/Teleslinga

Gör en utflykt till kungliga Rosersberg  
och slottet där tiden har stått stilla! Följ 
med på slottsvandring, se utställningen  
Kungligt porslin och njut av slottsparken. 

Rosersbergs Slott
ETT AV DE KUNGLIGA SLOTTEN

: Juni–aug, tis–sön; vid visning 
varje heltimme 11.00–16.00, utställning 
och butik 11.00–17.00. Restaurang/kafé. 
www.kungahuset.se/rosersberg

Besök ett av våra populäraste kungliga 
utflyktsmål. Här ses inredningar från olika 
epoker och med personliga stilar – från  
hertig Fredrik Adolfs 1700-tals inredningar 
till Gustaf V:s rökrum som står orört sedan 
hans bortgång 1950.

Tullgarns Slott
ETT AV DE KUNGLIGA SLOTTEN

:  
Juni–aug, tis–sön; visning varje heltimme 
11.00–16.00, butik 11.00–17.00. 
Kafé och Värdshus. www.tullgarnsslott.se

  

Öppet alla dagar hela året!

På gång på Skansen

Upplev stämningen på plats! tisdagar kl 20, 
publikt genrep kl 17. På scenen 4 juli: 
Miriam Bryant, Per Gessle, Tina Ahlin & 
Orsa Spelmän, Stor & Jireel

Barnens allsång Fullt ös med Ayla Kabaca,  
Tobbe Trollkarl och gästartister, söndagar  
kl 14, start 2 juli. På scenen: Wiktoria

Jazzmåndag Jazz på fyra scener, måndagar 
från kl 17. Start 3 juli. På Sollidenscenen  
kl 19: Vivian Buczek, Meta Roos m fl.  
Värd: Svante Thuresson.

Körklang Sjung stämsång med kända
gästartister, torsdagar kl 19. Start 6 juli. 
På scenen: rocklåtar med Ola Salo

Dans på Galejan Ta en svängom på klassisk 
dansmark, start 23 juni, se tider och band 
på skansen.se

Laleh Sollidenscenen 15 juli, insläpp från 
kl 18, separat entré.

Lill-Skansen med Lill-Skansenteatern  
Titta på smådjur, klappa getter och se teater 
varje dag kl 11, 12, 14 & 15 hela sommaren.

Ponnyridning Alla vardagar kl 12–15, helger  
kl 12–16. 50 kr + Skansenentré.

Sälmatning Varje dag kl 14.

Allsång på 
Skansen
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  Kungliga  
    kulturarvet
www.kungligaslotten.se

De Kungliga besöksmålen
Upplev de kungliga besöksmålen 
i sommar.
Datum och tider på  
www.kungligaslotten.se

Utställning Gripsholms Slott
Besök fotoutställningen ’Men’ av 
Dawid, visas t o m 27/8.
www.gripsholmsslott.se

Butiken Slottsboden
Butik på Kungliga Slottet.
Öppet dagligen kl 10-17.30.  
www.kungligaslottet.se
 

52 dagar kvar att besöka museet! Se 
all världens pengar och prova om 
du kan lyfta världens största mynt.
Öppet dagligen kl 11-17. Fri entré! 
Slottsbacken 6, Gamla stan.  
www.myntkabinettet.se
 

Stans roligaste och billigaste familje-
alternativ. Leksaker och barnteater.
Entré 50/25 kr. Under 7 år gratis.  
Mer info: www.leksaksmuseet.se
 

Fokus Finland – 3 x Aho & Soldan – en 
fotosläkts berättelse, 10 juni-10 sep-
tember. Liljevalchs hyllar 100-årsju-
bilerande Finland i sommar och vi-
sar finskt foto från 1920-tal till 1960-
tal. Det är tre pionjärer inom foto 
och dokumentärfilm från samma 
kultursläkt: Heikki Aho och Björn 
Soldan samt Claire Aho. Våra konst-
värdar presenterar utställningen var-
je dag kl 14.

      
Öppet måndag t o m söndag 10-17. 
Fri entré. Obs! Utställningen visas i 
en tillfällig paviljong på 
Armémuseum gård.  
Adress: Riddargatan 13.  
www.liljevalchs.se
 

Sveriges kungl historia i Slottets käl-
larvalv. Utställn Katanas: Japanska 
svärd i fakta och fiktion.

  
Öppet 11-17 dagligen. Fri entré.  
www.livrustkammaren.se
 

”Starting from the Self”, Helga 
Henschen, Pia Sandström, Lubaina 
Himid, Billie Zangewa, Hackney 
Flashers och Lilian Domec. Revolution 
Poetry. 2/7 kl 14: Allmän visning, 50 kr.

     
Öppet ons 12-20, tor-sön 12-17. 
Entré 50 kr. Marabouparken 
konsthall, Löfströmsvägen 8, 
Sundbyberg.  
www.marabouparken.se
 

Lars Jonsson & Kent Ullberg. Måleri 
och skulptur, 1 juni-8 okt.

    
Öppet alla dagar kl 11-17. 
Herserudsvägen 32, Lidingö.  
www.millesgarden.se
 

Marie-Louise Ekman. Skrivet i ljus – 
de första fotograferna, Gerard Byrne – 
Film i en bild, Golden Sunset, Loulou 
Cherinet & Samlingen.

        
Öppet tis kl 10-20, ons-tor kl 10-18, 
fre kl 10-20, lör-sön kl 11-18.  
Marie-Louise Ekman 150 kr.  
Övriga utställningar fri entré. 
Moderna Museets Vänner har alltid 
fri entré till alla utställningar! 
Skeppsholmen. T-bana 
Kungsträdgården, buss 65 eller 
Djurgårdsfärjan. Tel 08-520 235 00.  
modernamuseet.se
 

Sommarstängt 1/7-31/7.
www.mkcentrum.se
 

Utställning: Hundra år av finsk design 
– ur Rafaela & Kaj Forsbloms sam-
ling. Möbler, armaturer, glas, keramik 
och textil av 28 av Finlands främsta 
formgivare, arkitekter och konstnärer. 
Visning: Tis kl 14. I Projektcontainern: 
Michael Johansson, This Side Up.
Öppet mån-fre 11-18, lör-sön 11-16. 
Fri entré. Våning 4 i Kulturhuset 
Stadsteatern, Sergels torg.  
www.nationalmuseum.se
 

Välkommen till vår stadsodling Odla 
staden. Testa att gå på en barfotas-
tig, se insekterna checka in på ho-
tell och få en tankeställare om natu-
rens roll i städerna. Miniexpedition 
för små upptäckare: Tis-tor kl 12 
och 14. Helgens visningar kl 12, 13 
och 14. Lördag: Dino-Doris, för alla 
barn. Söndag: 10 favoriter, se mu-
seets höjdpunkter.

      
Öppet i sommar mån-sön 10-18.  
Fri entré. T-bana Universitetet.  
Buss 50/540. Tel 08-519 540 00.  
www.nrm.se
 

Mitt i Gamla Stan presenteras 
Nobelpristagarna, Nobelpriset och 
Alfred Nobel. Svensk visning kl 14.15. 
Drop in-lab lö-sö kl 13-16. Aktuell ut-
ställning: Experiment – Idéer, red-
skap och Nobelpris. Bistro Nobel 
serverar dagens lunch. 

       
Öppet lö, må-fr 9-20, sö 9-18. 
Börshuset, Stortorget, Gamla stan. 
Tel 08-534 818 00. e-post: 
bokning@nobelmuseum.se  
nobelmuseet.se
 

Besök från utlandet i sommar? Här 
väntar 500 år av svensk kulturhisto-
ria, prova svenska matklassiker och 
köp souvenirer. Audioguide på 10 
språk finns att låna eller ladda ner 
som app på din telefon, visning om 
byggnaden på engelska alla dagar kl 
11 och kl 14. För sommarlovslediga 
barn: Tidsdeckarna, Lekstugan och 
Barnens audioguide. Sommarens ut-
flyktsmål: Sommarnöjet Svindersvik 
i Nacka är öppet med visningar sön 
kl 12, 13 och 14 t o m 10/9, Tyresö 
slott är öppet tor-sön kl 12-16 t o m  
20/8, därefter lör-sön t o m 17/9.

       
Öppet alla dagar 9-18.  
Entré 120 kr från 19 år.  
Entré Lekstugan 20 kr/barn,  
vuxen betalar entré till museet.  
Entré Svindersvik resp Tyresö slott: 
100 kr från 19 år.  
Djurgårdsvägen 6-16.  
Tel 08-519 547 70.  
www.nordiskamuseet.se 
 

Ny utställning på postmuseum.se 
”Nils Johansson – brevbärare och 
fotograf”. Uniform(t) – utställning 
om Postens uniformer. Allt förlö-
per fint – konstprojekt med uni-
ka vykort. Skattkammaren – fokus 
på svenska frimärken. HEJ! – om 
kommunikation & det skrivna or-
det. Din Post – Posten igår och idag. 
Biblioteket stängt i juli. Lilla Posten: 
Sommarlovsöppet ti-sö kl 11-16. 
Vi pysslar med Pokémon och pins.

      
Öppet ti-sö 11-16. Vuxna 80 kr. 
Pens/stud 50 kr. Fri entré barn t o m 
18 år. Lilla Nygatan 6, T-bana Gamla 
Stan. Tel 010-436 44 39.  
Museishop. Restaurang Treskillingen.  
postmuseum.se
 

Aktuell utställning: Anja Notini – 
Rum med gravitation. Allmän visn 
med intro. till Sällskapsvåningen 
onsd kl 14. Nordisk konst 1880-1940 
– Höjdpunkter från prins Eugens 
samling. Allmän visn med intro. till 
Sällskapsvåningen tisd och fred kl 14.

       
Öppet tis-sön kl 11-17, tor kl 11-20. 
Prins Eugens väg 6, Djurgården.  
Tel 08-545 837 00.  
www.waldemarsudde.se
 

Sommartider med sommarlovsmys-
teriet – en kriminalgåta för minipo-
liser kl 12.30 & 14.
Öppet må-fr 12-17, lö-sö 11-17. 
Museiv 7, buss 69. 
 

Kliv in i teaterns, dansens och mu-
sikens värld och upptäck scenkon-
sten genom ditt eget skapande. Ett 
interaktivt museum för alla åldrar.

     
Öppet varje dag 11-17. Sibylleg 2, 
buss/spårvagn Nybroplan, T-bana 
Östermalmstorg. Tel 08-519 567 00.  
scenkonstmuseet.se
 

Fri entré! sjohistoriska.se
 

Öppet alla dagar. –  skansen.se
 

Utst: Jane Austens värld. Stort Austen-
program hela sommaren m bal, visn, 
föredrag, picknick mm. Se hem-
sidan.Utst: Nya Silverkammaren. 
Välkommen till Skokloster – ett av 
världens främsta barockslott. Visn.

  
Öppet juni-aug 11-17 dagligen.  
Fri entré till slottet. Jane Austen 70 kr.  
www.skoklostersslott.se
 

Skånelaholms Slott
Upplev Stockholms kanske minst 
kända lantslott. En plats som präglats 
av den siste private ägaren, Herbert 
Rettigs, breda samlarintresse som 
fyllt slottet med intressanta föremål 
och fascinerande berättelser. Ny ut-
ställning: ”Lin blir gull” – om slöjda-
de linfästen som blev kärleksgåvor.
Slottet visas onsdag till söndag kl 
11, 12, 14 och 15. Tel 070-664 14 75.  
www.vitterhetsakad.se för mer 
information och vägvisning.
 

Utställningar: Rocky på Spritmuseum. 
S pr i t la nd et  Sver ige  med 
Dryckelabbet. No Label – Absolut 
Art Collection. 7/7 Rosa bubbel-
provning.

         
Öppet mån kl 10-17, tis-lör kl 10-19, 
sön kl 12-17. Visning kl 13.  
Entre: Vuxen 120 kr,  
pensionär/stud 80 kr, visning 40 kr.  
Se www.spritmuseum.se
 

Kollektivtrafikens historia i Stockholms 
län. Våra utställningar visar fordon, 
skyltar bilder och föremål från 1840-
2010. Öppen modellbyggarverkstad 
mån-fre 14-16 under juli månad. 
Minitunnelbanan rullar dagligen.

   
Öppet mån-fre 10-17, lör-sön 11-16. 
Museet stänger för flytt 11/9 2017. 
Tegelviksgatan 22.  
Buss 2 & 66 stannar utanför museet.  
Tel 08-686 17 60.  
sparvagsmuseet.sl.se
 

Strindberg i centrum
 strindbergsmuseet

Strindbergs sista bostad och bibl. 
Utställn Strindberg i centrum och 
Svartsjukans natt.
Öppet 12-16. Stänger för 
renovering 1/7. Drottningg 85.  
Tel 08-411 53 54.  
www.strindbergsmuseet.se
 

I konsthallen ”Anders Zorn” med verk 
som sällan når offentlighetens ljus. 
Guidad visning av utställningen sön 
2/7 kl 12, ons 5/6 kl 14. Ingen förbok-
ning, ingår i entrépriset. I mediarum-
met visas filmen ”Arvet” om Sven-
Harrys liv. Från ons 5/7 finns ytterli-
gare 3 verk av Strindberg i ”hemmet” 
på taket. Verken hänger där under 
tiden som Strindbergsmuseet re-
noveras. Dagliga rundvandringar 
i ”hemmet” på taket om 15 pers/
grupp. Inget förköp gäller, biljetter 
släpps samma dag.

    
Öppet ons-fre 11-19, lör-sön 11-17, 
mån stängt, tis stängt (enbart 
förbokade grupper). Eastmanvägen 
10 i Vasaparken. T-bana Odenplan/
S:t Eriksplan. Tel 08-511 600 60.  
www.sven-harrys.se
 

Thielska Galleriet
Separatutställning Minnets kläder. 
Mode ur Tonie Lewenhaupts sam-
ling 17/6-1/10. Utställning i parken: 
Ögonblick/Moments, skulpturer av 
Karin Wiberg, 1/6-1/10 2017. I sam-
lingarna välkända nordiska konstnä-
rer från sekelskiftet 1900, B Liljefors,  
C Larsson, E Munch, E Jansson m fl.

   
Öppet tis-sön 12-17, kvällsöppet tor 
12-20. Öppna visningar tis & lör kl 
14 ingår i entréavg. Stockholms 
Pass samt Prepaid gäller. 
Sjötullsbacken 8, Djurgården.  
Buss 69 mot Blockhusudden.  
Tel 08-662 58 84.  
Café Monika Ahlberg.  
www.thielska-galleriet.se
 

Öppet dagl 8.30-18.  
Tel 08-519 548 00.  
www.vasamuseet.se
 

Vaxholms Fästnings 
Museum

Lördag 1/7 kl 13 Uppvisning och in-
vigning av utst  ”Militära motorcyklar”.
Öppet 11-17.  
www.vaxholmsfastning.se
 

Vikingaliv är ett nytt museum som 
visar vikingarnas egen historia via 
en dramatiserad berättelse i en unik 
vikingafärd, utställning, restaurang 
och butik. Vikingaliv vilar på histo-
riska fakta kombinerat med de allra 
senaste upptäckterna om vikingar-
nas historia. Fakta förmedlas lekfullt 
och interaktivt. Vikingaliv bjuder på 
illusioner, fantasi och spännande be-
rättelser. Välkommen!

       
Öppet 10-20.  
För mer information  
www.vikingaliv.se
 

Utställning: 5/4-1/10 17. Jan Lööfs 
Värld – en utställning med serieteck-
naren och barnboksförfattaren Jan 
Lööfs klassiska figurer som Felix, Ville, 
Fiffige Alf, Bellman och Skrotnisse.
Öppet må-sö kl 11-16. Bålsta.  
Tel 08-411 00 40.  
www.abergsmuseum.se  
www.abergsshop.se
 

FRI ENTRÉ

Öppet mån–fre 12–17, lör 12–16  
Stora Nygatan 10–12,      Gamla stan
www.levandehistoria.se

En utställning om kritiskt tänkande,  
propaganda och påverkan. 

Guidad visning onsdagar kl 14.00 (eng) & 15.00 (sv)

propaganda
– risk för påverkan

– välkommen till våra 
slott och gårdar i sommar

UTFLYKTSSÄSONGEN
NJUT AV

Tyresö slott40 min från Stockholm
Julita gård

2 tim från Stockholm
Härkeberga kaplansgård1 tim från Stockholm

Svindersvik
10 min från Slussen

www.nordiskamuseet.se/slott-gardar

FR I  ENTRÈ !

1800TALSVECKAN.SE

Lilla Nygatan 6, Gamla stan
www.postmuseum.se

Lilla Posten
tisdag–söndag
kl 11–16 
 
Gör pokemónkort, fina pins 
eller vik pikachuorigami. Vila 
dina fötter och ladda din 
powerbank! 
Skicka en hälsning från Gamla 
stan med din favoritpokemón 
kom och lek post och sortera 
och dela ut brev i Lilla Posten.
Tyd tecknen 
Vinn fina priser genom att lösa 
den röda rebusen i Hej!                   

Sommarlov 
13.6–13.8

 SID 1

Almgrens sidenväveri &  
museum

4 Nya. 21/6–12/8 2017. HDK Masters: 
Vicky Cody, Ellen Dynebrink, Dominika 
Kemilä och Maja Sundblom.
Öppet mån-lör 11-15.  
Stängt röda dagar.  
Repslagargatan 15A.  
www.kasiden.se
 

Välkommen till Arkitektur- och design-
centrum. Utställningar: Josef Frank 
– Against Design, Ung Svensk Form 
och Arkitektur i Sverige. Visningar av 
Josef Frank: Tis kl 17, tor och lör kl 
12. Familjehelg lör-sön kl 13: Inred 
hos Josef Frank.

       
Öppet tis 10-20, ons-tor 10-18, fre 
10-20, lör-sön 11-18, mån stängt.  
www.arkdes.se
 

Upplev hur krig och fred har for-
mat Sverige från 1500-talet till idag! 

      
Öppet dagligen 10-17. Fri entré. 
Riddargatan 13. Tel 08-519 563 00.  
www.armemuseum.se
 

Utställning: Morandi / Edmund de 
Waal. Giorgio Morandi, ”mästaren 
av stilleben”, möter brittiske konst-
nären och författaren Edmund de 
Waal. I Bådan Buffet & Café ser-
veras sommarbuffé alla dagar. 
Sekelskiftesfartyg till Artipelag dag-
ligen, se hemsida för info. Gratis di-
rektbuss från Vasagatan lör-sön, se 
hemsida för mer info. Ons 5 juli kon-
sert med Svante Thuresson.

      
Öppet i Konsthall, Designbutik, 
Bådan Buffet & Café:  
Mån-sön kl 11-17.  
Artipelag Restaurang: Tis-sön kl 
11.30-17. Utegrill: Lör-sön kl 12-16. 
Artipelagstigen 1, Gustavsberg.  
Tel 08-570 130 00.  
www.artipelag.se
 

Botanisk trädgård med växthus. 
5 juli kl 13: Sommarvandring i 
Bergianska trädgården till flera av 
trädgårdens intressanta och vack-
ra platser. Samling utanför Edvard 
Andersons växthus. 80 kr.

      
Öppet i parken dagl.  
EA växthus vard 11-16, helg 11-17. 
Victoriahuset vard 11-16, helg 11-17. 
Gustafsborgsv 4, T-Universitetet.  
Tel 08-16 35 00.  
www.bergianska.se
 

www.biologiskamuseet.com
 

Svensk och internationell samtids-
konst i hjärtat av Stockholm. Fri en-
tré! Just nu visas utställningarna 
Andra sida skiftet – en samlingsut-
ställning med svensk konst 1947-
1987 ur Albert Bonniers Förlags 
samling och Maria Bonnier Dahlins 
Stiftelses stipendiater. Pågår till 20 
aug. Lör 1 juli kl 14 Konstnärer visar 
konst – Andreas Eriksson delar sina 
intryck av Andra sidan skiftet. Sön 
2 juli kl 14. 30 minuter konst – för-
djupande visning med våra kunniga 
konsthallsvärdar. Fri entré.

      
Öppet ons 12-20, tor-sön 12-17. 
Torsg 19, T-bana S:t Eriksplan.  
Tel 08-736 42 48.  
www.bonnierskonsthall.se
 

Carl Eldhs Ateljémuseum
Utställning Maria Miesenberger Till 
hälften ängel.
Öppet tis-sön kl 12-16, insläpp för 
visning 12, 13, 14, 15 (sv), 13.30 
(eng). Tel 08-612 65 60.  
www.eldhsatelje.se
 

SE JORDEN MED NYA ÖGON

NY FILM

Få en oförglömlig upplevelse! 
Cosmonova tar dig med till jordens 
alla hörn i världens största filmfor-
mat IMAX. Upplev vår fantastiska 
planet från rymden i nya filmen A 
Beautiful Planet. Från 5 år. Se hem-
sida för alla våra filmer.

      
Sommarens visningar mån-sön 11-
16.30. T-bana Universitetet.  
Buss 50/540.  
För lov- och helgdagar, se  
www.nrm.se/cosmonova
 

Dans, teater, konst, kostym och fo-
to. Dancing Men – en utställning om 
män och dans, t o m 20 aug. Öppen 
visning söndagar kl 13 ingår i entrén.

      
Öppet tis-fre 11-17, lör-sön 12-16. 
Drottninggatan 17.  
www.dansmuseet.se
 

Visningar av teatern på svenska, 
engelska, tyska och franska dagli-
gen. Kl 14: I Gustavs fotspår, famil-
jevisning med utklädning. 2/7 kl 15: 
Tapeter, en visning om teaterns ta-
petskatt från 1700-talet – den störs-
ta i Sverige. En unik möjlighet att se 
logerna bakom scenen!
Biljetter på ticketmaster.se eller i 
Teaterboden. Tel 08-759 04 06.  
www.dtm.se
 

Edsvik Konsthall Väst: Akvarellmässa 
30/6-2/7. Öst: Karl Mårtens 10/6-13/8.

     
Öppet i Konsthallen tis-sön kl 11-17.  
Mer info: www.edsvik.com
 

Ny utställning ”Farliga Djur” – lär 
dig om några av världens farligas-
te djur. Upplev exotiska fjärilar i fro-
dig regnskogsmiljö. Se pilgiftsgro-
dor, sköldpaddor, rockor och söta 
frigående fåglar. Ställ dig framför 
det 1,2 milj liter stora havsakvariet 
och se revhajar och färglada fiskar. 
Lär dig om den mytomspunna vit-
hajen. Butik, växthuscafé och seg-
way uthyrning. 

     
Öppet alla dagar året runt.  
www.fjarilshuset.se
 

Ny utställning: Propaganda – risk för 
påverkan. Guidad visning ons kl 14 
på engelska och på svenska kl 15.

    
Öppet mån-fre 12-17, lör 12-16.  
Fri entré.  
Stora Nygatan 10, T-bana Gamla Stan. 
Tel 08-723 87 68 
www.levandehistoria.se
 

Fotografiska är mötesplatsen för 
alla som uppskattar fotografi av 
världsklass. Förutom intressanta 
utställningar kan du äta och dricka 
gott i vårt café eller på vår veranda 
där vi serverar sommarens grönsa-
ker och det godaste från grillen till-
sammans smarriga drinkar. På hel-
gerna kan du njuta av skön musik 
från liveband eller DJs. Aktuella ut-
ställningar: Grupputställning / Like a 
Horse. Akseli Valmunen / The Same 
New Pet. Berning and Di Battista / 
Confluence. Irving Penn / Resonance 
– Photographs from the Pinault 
Collection. Magnus Wennman / 
What’s On The Plate?

   
Öppet sön-ons 9-23, tor-lör 9-01. 
Stadsgårdshamnen 22.  
Tel 08-509 005 00.  
www.fotografiska.eu
 

Full Speed Ahead – Retrospektiv 
med Marianne Lindberg De Geer, 
6/5-26/11.

     
Öppet tor 11-19, fre 11-16, lör-sön 
11–17. Lövholmsbrinken 1, 
T-Liljeholmen, TvB Trekanten.  
Tel 08-645 07 07.  
www.fargfabriken.se
 

Utställning: Wilhelm Kåge – 
från arbetarservis till drakfisk. 
Nationalmuseums sommarutställning 
på Gustavsbergs Porslinsmuseum gör 
nedslag i Kåges mångsidiga konst-
närskap. Visningar: Tis kl 13, ons kl 
15. Keramikverkstad: Former, deko-
rer, mönster! Varje tor-sön kl 12–16, 
drop-in, 195 kr/pers.

    
Öppet tis-fre 11-17, lör-sön 11-16, 
mån stängt. Fri entré.  
Odelbergs väg 5, Gustavsberg. 
Nationalmuseum har tagit över 
driften av Gustavsbergs 
Porslinsmuseum från sommaren  
t o m 3/9 och.  
www.nationalmuseum.se
 

Hagaparken är Sveriges främsta 
exempel på en engelsk park. I mu-
seets utställningar berättas om 
Hagaparkens historia, byggnader 
och 200 år av folkliv och teater. 
Dessutom visas den samtida mo-
dellen av det som skulle bli Gustav 
III:s storslagna slott. Hämta kostnads-
fritt broschyren Hagapromenader 
eller lyssna på parkens audioguide.
Öppet 15 maj-30 september varje 
dag kl 11-17. (Opening hours every 
day 11 am to 5 pm.) Fri entré. 
Mellersta Koppartältet.  
Tel 08-27 42 52.  
www.hagaparkmuseum.se
 

Ett privatpalats fr sekelskiftet 1900. 
Visn varje dag.”Stockholms vackras-
te innergård med uteservering!” 
Fotoutställning: Barn av sin tid. Från 
Hallwylska palatset till Hammarkullens 
miljonprogram.

 
Öppet tis-fre 12-16, ons till 19 
kvällsvisn, lör-sön 11-17. Fri entré. 
Hamngatan 4.  
www.hallwylskamuseet.se
 

Välkomna till Sveriges första slag-
fältsmuseum! Museet Hamn berät-
tar platsens historia med spår från 
300-talet och vikingatiden fram till 
idag. Utställningen flätar ihop fynd 
från slagfältet på Skogsö och forsk-
ning om 1700-talets rysshärjningar i 
skärgården, med fynd och berättelser 
från Fisksätra i dag. Formgivningen 
av utställningen är pedagogisk och 
interaktiv och balanserar lekfullhet 
med faktaförmedling och lockar be-
sökaren att upptäcka mer och se 
sig själv och sin relation till platsen 
och historien.

      
Öppet fram till sista september: 
Tisdag-söndag kl 11-17. Övriga 
tider tar vi emot gruppbokningar. 
Entré: Vuxna: 80 kr, pensionär 50 kr, 
gratis för barn under 13.  
Adress: Brantvägen 3, Fisksätra.  
400 m från Saltsjöbanan.  
www.hamnmuseum.se
 

Ny kulturmötesplats för utställning-
ar och eget skapande tillägnad den 
banbrytande skulptören och kera-
mikern Hertha Hillfon.

   
Öppet ons-sön kl 12-16.  
Entré 80 kr, stud/pensionär 70 kr, 
barn 0-18 år gratis, 19-25 år 40 kr. 
Inklusive lera.  
Svensksundsvägen 21, 
Skeppsholmen.  
Buss 65, Djurgårdsfärjan.  
Tel 076-610 33 51.  
www.herthahillfonskeppsholmen.se
 

Viking för en dag på gården med 
hantverk, lekar och spel för sto-
ra och små. Se världens största 
Vikingautställning med äkta före-
mål! Gratis visningar dagligen. Läs 
mer på historiska.se

       
Öppet mån-sön 10-17.  
Fri entré!  
Narvavägen 13-17.  
Tel 08-519 556 00.  
www.historiska.se
 

Uppdrag Kostym! Kostymer av Astrid 
Olsson och Lee Cotter, t o m 20 au-
gusti, våning Plattan. Pettson & Co. 
En interaktiv utställning för alla åld-
rar, t o m 10 september, Galleri 5.

     
Se vår webb för info om öppettider 
och visningar!  
www.kulturhusetstadsteatern.se/
konstdesign
 

Bild: Bergianska Trädgården

Museer, Sevärdheter & Utställningar
30 juni – 6 juli

Café  Butik  Guidad visn.  Nära SL  Restaurang  

Audioguide  Anpassat Ej barnvagnar  Hör/Teleslinga

Gör en utflykt till kungliga Rosersberg  
och slottet där tiden har stått stilla! Följ 
med på slottsvandring, se utställningen  
Kungligt porslin och njut av slottsparken. 

Rosersbergs Slott
ETT AV DE KUNGLIGA SLOTTEN

: Juni–aug, tis–sön; vid visning 
varje heltimme 11.00–16.00, utställning 
och butik 11.00–17.00. Restaurang/kafé. 
www.kungahuset.se/rosersberg

Besök ett av våra populäraste kungliga 
utflyktsmål. Här ses inredningar från olika 
epoker och med personliga stilar – från  
hertig Fredrik Adolfs 1700-tals inredningar 
till Gustaf V:s rökrum som står orört sedan 
hans bortgång 1950.

Tullgarns Slott
ETT AV DE KUNGLIGA SLOTTEN

:  
Juni–aug, tis–sön; visning varje heltimme 
11.00–16.00, butik 11.00–17.00. 
Kafé och Värdshus. www.tullgarnsslott.se

  

Öppet alla dagar hela året!

På gång på Skansen

Upplev stämningen på plats! tisdagar kl 20, 
publikt genrep kl 17. På scenen 4 juli: 
Miriam Bryant, Per Gessle, Tina Ahlin & 
Orsa Spelmän, Stor & Jireel

Barnens allsång Fullt ös med Ayla Kabaca,  
Tobbe Trollkarl och gästartister, söndagar  
kl 14, start 2 juli. På scenen: Wiktoria

Jazzmåndag Jazz på fyra scener, måndagar 
från kl 17. Start 3 juli. På Sollidenscenen  
kl 19: Vivian Buczek, Meta Roos m fl.  
Värd: Svante Thuresson.

Körklang Sjung stämsång med kända
gästartister, torsdagar kl 19. Start 6 juli. 
På scenen: rocklåtar med Ola Salo

Dans på Galejan Ta en svängom på klassisk 
dansmark, start 23 juni, se tider och band 
på skansen.se

Laleh Sollidenscenen 15 juli, insläpp från 
kl 18, separat entré.

Lill-Skansen med Lill-Skansenteatern  
Titta på smådjur, klappa getter och se teater 
varje dag kl 11, 12, 14 & 15 hela sommaren.

Ponnyridning Alla vardagar kl 12–15, helger  
kl 12–16. 50 kr + Skansenentré.

Sälmatning Varje dag kl 14.

Allsång på 
Skansen
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visas på bio nu!
3D ATMOS Sv TAl ScAnDinAviA  3D Sv TAl Sergel • Söder • Vällingby • KiSta • SicKla  
täby • grand lidingö • Heron city 2D Sv TAl Sergel • Saga • Söder • KiSta • SicKla   
Vällingby • råSunda • täby • Heron city • ScandinaVia • Sollentuna bio • grand  
lidingö 2D Eng TAl Sergel • SicKla • Söder • rigoletto • Vällingby • råSunda • KiSta  
grand lidingö • täby • Heron city • Heron city Vip • ScandinaVia • ScandinaVia Vip 

bt i vuxet sällskap,  
annars fr 7 år • sf.se 

“KAN VARA SOMMARENS 
ALLRA BÄSTA FILM”ALLRA BÄSTA FILM”Moviezine

FRAMRÖSTAD AV 100 FILMÄLSKARE GENOM SCOPE 100

  THE CHURCH OF 
SWEDEN  AWARD 

BUFF 2017

  LORENSPRISET
GÖTEBORG FILMFEST.

2016

VENEDIG FF
QUEER AWARD 

2016

Köp biljetter på zita.se, sf.se eller i appen, svenskabio.se • Från 11 år

biopremiär idag!
SVEAVÄGEN 45GÖTGATAN 67

Fre+må-to 
18.00 Lö-sö 
17.00, 19.15

13.30, 18.00 15.15, 18.00, 
20.50  
Lö-sö äv 12.30

17.45, 20.40

biopremiär idag!
filMSTADEn SErgEl Fre-lö 15.10, 18.00, 21.20, 23.50 Sö-ti 15.10, 18.00, 21.20 On-to 15.30, 17.50, 21.30 • fS Söder 
Fre-lö 19.00, 19.45, 22.10 Sö-ti 19.00, 19.40, 22.00 On-to 18.20, 22.00 • filmStaden Vällingby Fre-ti 21.15 On-to 21.30  
filmStaden SicKla Fre-sö 21.15 Ti 21.00 On-to 21.30 • filmStaden KiSta Fre-lö 16.40, 19.20, 21.40 Sö 18.40, 21.20 Må-ti 
18.20, 21.20  On-to 19.00, 21.20 • filmStaden Heron city Fre-lö 18.50, 21.25, 22.05 Sö 18.50, 21.25 Må-to 18.25, 21.15  
filMSTADEn ScAnDinAviA Fre-lö 20.15, 23.45 Sö 20.15 Må-ti 20.00 On-to 21.00 • filmStaden ScandinaVia Vip Fre-lö 22.45 
Läs mer, se trailer och köp biljetter på www.sf.se eller i appen • Från 15 årKöp biljetter på zita.se, sf.se, i appen, svenskabio.se • Från 11 år

biopremiär idag!
zita folKetS bio Fre+må-to 20.15 Lö-sö 15.15, 19.30  
SAgA 12.00, 15.30  
Sture Fre-sö+ti-to 17.50, 20.30 Må 18.20, 20.45  

Söder Fre-ti 13.45, 16.30, 19.15 On-to 16.30,  19.30 
vicTOriA 16.20, 18.40, 21.10 Lö-sö äv 14.00  
SicKla Fre-sö 17.30 Må-ti 18.30 On-to 18.45

sTorsuCCÉ! 
Sture Fre-sö+ti-to 18.20, 21.00 Må 17.20 • SAgA 15.30 • grand SVeaVägen 
17.45 • vicTOriA 15.30, 17.40, 20.10 Lö-sö äv 12.45 • råSunda Fre-ti 18.30 
On 17.30 • grand lidingö Fre 15.45, 18.00, 20.10 Lö-sö 13.30, 15.45, 18.00, 
20.10 Må-ti 17.20, 19.30 On-to 17.20 sf.se, svenskabio.se • Från 7 år

 Sollentuna Bio Tel: 96 12 14

The Mummy 120:-.........................18.00

Dumma mej 3 95:-........................18.00
Baby Bossen 90:-..........................18.15
Transformers 5 (3D) 135:-............20.00
Pirates of the Caribbean 5 120:-..20.15

Wonder Woman 120:-...................20.15

Bioprogram 
FreDag 30 juni 2017

sollentunabio.se

Biografen för kvalitetsfilm
Birger Jarlsgatan 41, Stureplan

Program 30 juni – 6 juli
Brev från månen
Fre-sö+ti-to 19.30 Må 20.15 (11 år) 
Otello
Premiär måndag!
Må 19.30 (Btill) 

Så länge hjärtat kan slå
Premiär!
Fre-sö+ti-to 17.50, 20.30  
Må 18.20, 20.45 (11 år) 
Vad döljer du för mig?
Fre-sö+ti-to 18.20, 21.00  
Må 17.20 (7 år) 
Vilse i Paris
Fre-sö+ti-to 17.20 (Btill) 

Hitta din biograf: 
www.livepabio.se

LIVE PÅ BIO

Nabucco – Favorit i repris 
(Met) ������������������������������������������ 12/7 

Carmen – Favorit i repris  
(Met) ������������������������������������������ 19/7
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klarabiogr
afen:

KLARABIOGRAFEN HAR  
SOMMARLOV!

Öppnar 16 augusti igen 
Se och boka höstens premiärer  

på vår hemsida.

Biografen har sommarledigt och 
öppnar igen 20/7 :
Premiär:  
En Flodhäst i tesalongen ...fre 17.30
National Theatre Live:  
Angels of America: Part 1
Bistro Rio har öppet hela sommaren 
ons-fre 15-21, lö & sö 12-22

Kassan öppnar kl 15.30

Heartstone Premiär! ..........................
.................. fr 18.00 lö+sö 17.00, 19.15 
Så länge hjärtat kan slå Premiär! ....
.................. fr 20.15 lö+sö 15.15, 19.30 
Sameblod .......... fr 16.30 lö+sö 15.30
Citizen Schein... fr 16.00 lö+sö 15.00 
Frantz ................. fr 16.15 lö+sö 17.15
Brev från månen ..............................
............................ fr 18.15, lö+sö 19.30
Risk.........................fr 20.30, åter mån
Dancer .............. fr 18.45, lö+sö 17.30
Inte hela världen ..fr 20.45, åter mån
se program & boka biljetter på  
www.zita.se

Hornstulls strand 3 
biorio.se  08-66 99 500 
Folkets hus och Parker

Sergels torg 6 
kulturhusetstadsteatern.se/film

08-506 20 200

Birger Jarlsgatan 37
zita.se  08-23 20 20

30 jumi - 6 juli

PROGRAM 30 juni- 6 juli

GRAnd Sveavägen 45
Kassan öppnar 30 minuter innan 
första föreställningen

Bitter Harvest  
PReMiäR!  
18.05, 20.20 15 år

Brev från månen 20.40 11 år

Frantz Ti 18.30 11 år

Galna av lycka  
Fre-må+on-to 18.30, 21.00  
Ti 21.00 11 år

Heartstone  
PReMiäR!  
17.45, 20.40 11 år

Vad döljer du för mig?
17.45 7 år

VictORiA Götgatan 67
Kassan öppnar 30 minuter innan 
första föreställningen
All eyez on Me 20.50 15 år

Bitter Harvest  
PReMiäR!
16.00, 18.20, 20.35  
Lö-sö äv 13.40 15 år
Brev från månen  
15.45 11 år
Frantz  
15.30, 18.00 11 år
Galna av lycka
15.00, 18.00 Lö-sö äv 13.00 11 år
Heartstone  
PReMiäR!
15.15, 18.00, 20.50  
Lö-sö äv 12.30 11 år

Manchester by the Sea
20.30 11 år
Sameblod  
18.20 Lö-sö äv 13.15 11 år
Så länge hjärtat kan slå
PReMiäR!
16.20, 18.40, 21.10  
Lö-sö äv 14.00 11 år
Vad döljer du för mig?
15.30, 17.40, 20.10  
Lö-sö äv 12.45 7 år

Vilse i Paris 
20.30 Lö-sö äv 13.00 Btill

StOcKHOlMS KVAlitetS-
FilMBiOGRAFeR

www.svenskabio.se
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FrE-SÖN | 30 juNi–2 juli

Åldersgränser  
på bio:

• THE MUMMY • TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT
• DUMMA MEJ 3 • SPIDER-MAN: HOMECOMING
• APORNAS PLANET: STRIDEN • DUNKIRK
• VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS

7 BRA ANLEDNINGAR
ATT GÅ PÅ BIO I SOMMAR

FILM SOM 
STANNAR
KVAR LÄNGRE.

 

Alfons leker Einstein 
(Btill)
Knattebio:

 Otextad: 
Heron City: 11.55

Alfons och Milla (Btill)
Knattebio:

 Otextad: 
råsunda: 12.30, 14.00

Alfons och pappa 
Åberg (Btill)
Knattebio:

 Otextad: 
råsunda: 11.15

Alien: Covenant (15 år)
Heron City: Fre-lö 20.30, 
21.55 sö 20.30
sergel: Fre-lö 18.00, 20.50, 
23.40 sö 18.40, 21.30
söder: Fre-lö 22.00 sö 21.30

All Eyez on Me (15 år)
Heron City: 12.50, 19.50
Heron City ViP: 21.05
Kista: 19.50
rigoletto: Fre 20.30  
lö-sö 13.15, 19.30
råsunda: 20.45
sCandinaVia: Fre-lö 17.45, 
21.15, 23.15 sö 17.45, 21.15
sergel: Fre-lö 17.10, 20.20, 
23.30 sö 17.10, 20.20

siCKla: 20.45
söder: 21.20
VällingBy: 20.45

Baby-bossen (7 år)

 Sv tal, otextad: 
Heron City: 12.00, 12.45, 
14.30, 17.45
Kista: 12.20, 14.50
sCandinaVia: 12.15, 15.00
sergel: 12.20, 14.50
siCKla: Fre-sö 11.30  
lö-sö äv 15.00
söder: 12.10, 15.00
täBy: Fre-sö 12.30, 15.00 
lö-sö äv 10.20
VällingBy:  
Fre-sö 16.45 lö-sö äv 13.30
 Sv tal 3D, otextad: 
Heron City: 11.40
Kista: 11.40
sCandinaVia: 11.00
sergel: 11.40

Bamse och häxans dot-
ter (Btill)

 Sv tal, otextad: 
Heron City: 12.20, 15.35
Kista: Fre-lö 11.50 sö 13.20
sergel: 11.50
söder: 12.15

Baywatch (11 år)
Heron City: Fre-lö 12.10, 
15.10, 15.50, 16.20, 19.10, 
22.00 sö 12.10, 15.10, 
15.50, 16.20, 19.10
Kista: Fre-lö 19.10 sö 
18.50, 20.40
råsunda: 21.15
sCandinaVia:  
14.45, 17.45, 20.45
sCandinaVia ViP:  
lö-sö 11.15, 15.45
sergel: 15.40, 18.20, 21.10
söder: 14.00
täBy: 19.45

Brandman Sam
– Varning för rymdisar! 
(Btill)

 Sv tal: 
Heron City: 11.25
Kista: 11.30
sCandinaVia: 12.45, 14.45
sergel: 13.20
täBy: Fre 12.10 lö-sö 11.00

 Brev från månen  
(11 år)
sture: 19.30

Dumma mej 3 (7 år)
prEmiär!

 Sv tal, otextad: 
grand lidingö:  
Fre-sö 14.10 lö-sö äv 12.00
Heron City: 11.30, 13.00, 
14.00, 16.45, 21.00
Kista:  
13.00, 15.30, 18.00, 20.30
råsunda: 11.30, 13.30, 
15.45, 18.00
saga: 12.30, 15.00
sCandinaVia: 10.30, 
12.30, 13.00, 15.30, 18.30
sergel: 11.30, 14.10, 19.00
siCKla: 12.00, 14.30
söder: Fre-lö 10.45, 12.45, 
15.15, 17.15, 18.20 sö 10.45, 
12.30, 14.45, 17.00, 18.20
täBy:  
11.20, 13.30, 15.45, 17.10
VällingBy:  
Fre-sö 15.30 lö-sö äv 13.00

 Eng tal: 
grand lidingö: 20.35
Heron City: Fre-lö 13.30, 
16.00, 18.30, 19.20 sö 
13.30, 16.00, 18.30, 20.30
Kista: Fre-lö 12.30, 15.10, 
17.40, 20.00 sö 12.40, 
15.00, 17.40, 20.10
rigoletto: Fre 17.45, 
19.45 lö-sö 12.45, 15.30, 
18.00, 20.15
råsunda:  
12.00, 14.15, 20.15
sCandinaVia: Fre-lö 11.00, 
13.45, 16.45, 19.15, 22.00 
sö 11.00, 13.45, 16.45, 19.15
sCandinaVia ViP: Fre 20.30, 
23.00 lö 11.30, 20.30, 
23.00 sö 11.30, 20.30
sergel: Fre-lö 13.30, 16.00, 
18.30, 21.00, 23.10 sö 
13.30, 16.00, 18.30, 21.00
siCKla: 18.40, 20.30
söder: Fre-lö 13.00, 15.10, 
17.30, 19.30, 21.45 sö 13.00, 
15.10, 17.20, 19.30, 21.45
täBy:  
14.00, 16.15, 18.30, 21.30
VällingBy:  
16.00, 18.30, 20.15
 Sv tal 3D, otextad: 
grand lidingö:  
16.20, 18.30
Heron City:  
12.15, 14.50, 17.25, 20.00
Kista:  
12.00, 14.30, 17.00, 19.30
sergel: 12.30, 15.00, 17.30
siCKla: Fre 13.00, 15.00, 
15.30, 18.15  
lö-sö 13.00, 15.30, 18.15
söder: Fre-lö 12.00, 14.15, 
16.30 sö 11.30, 13.45, 16.00
täBy:  
11.50, 14.30, 16.45, 19.00
VällingBy: Fre-sö 14.30, 
17.30 lö-sö äv 12.00
 Sv tal 3D ATMOS, 
otextad: 
sCandinaVia:  
12.00, 14.30, 17.30, 20.00

Flyg! sa Alfons Åberg 
(Btill)
Knattebio:

 Otextad: 
söder: 11.00
VällingBy: Fre 14.00

Frantz (11 år)
saga: 20.45

 Galna av lycka  (11 år)
saga: 18.00

Get Out (15 år)
Heron City: Fre-lö 22.15
rigoletto: Fre 17.15, 
21.30 lö-sö 17.30, 21.30
saga: 20.45
sergel: Fre-lö 23.00

Guardians of the 
Galaxy Vol. 2 (11 år)
Heron City:  
13.45, 17.15, 20.40
Kista: Fre-lö 13.40 sö 15.40
rigoletto: lö-sö 14.15
sCandinaVia: 14.00
sergel: 17.40, 20.40

Heartstone (11 år)
prEmiär!
saga: 13.30, 18.00

Ingenting och 
allting (7 år)
Heron City:  
14.40, 17.20

Kista: Fre-lö 14.00, 16.20 
sö 16.00, 18.20
sCandinaVia: 17.15
sergel: 17.50

It Comes at Night (15 år)
prEmiär!
Heron City: Fre-lö 18.50, 
21.25, 22.05 sö 18.50, 21.25
Kista: Fre-lö 16.40, 19.20, 
21.40 sö 18.40, 21.20
sCandinaVia:  
Fre-lö 20.15, 23.45 sö 20.15
sCandinaVia ViP:  
Fre-lö 22.45
sergel: Fre-lö 15.10, 18.00,  
21.20, 23.50 sö 15.10, 
18.00, 21.20
siCKla: 21.15
söder: Fre-lö 19.00, 19.45, 
22.10 sö 19.00, 19.40, 22.00
VällingBy: 21.15

King Arthur: Legend of 
the Sword (11 år)
sergel: 14.20

Klas Klättermus
och de andra djuren
i Hackebackeskogen 
(Btill)

 Sv tal: 
sCandinaVia: 11.45
sergel: 12.10
söder: 10.30, 12.25
VällingBy: lö-sö 11.30

 Kungens val  (11 år)
saga: 12.00, 16.45, 19.45

Milo – Månvaktaren 
(7 år)

 Sv tal, otextad: 
grand lidingö:  
lö-sö 11.30
Heron City: 13.10, 15.20
Kista: Fre-lö 11.30 sö 13.40
sCandinaVia: 10.45
sergel: 13.10, 15.40
siCKla: 12.30
söder: Fre-lö 11.15, 11.40, 
14.45 sö 11.15, 11.40, 15.15
täBy:  
Fre-sö 12.50 lö-sö äv 10.40
VällingBy: lö-sö 11.30

Pirates of the 
Caribbean – Salazar´s 
Revenge (11 år)
Heron City:  
12.05, 15.05, 21.20
Kista: Fre-lö 12.50, 14.20, 
17.10, 21.50  
sö 12.10, 14.20, 17.10
sCandinaVia: Fre-lö 15.15, 
18.15, 21.15, 23.30  
sö 15.15, 18.15, 21.15
sCandinaVia ViP:  
Fre-sö 17.00, 20.00  
lö-sö äv 12.45 14.00
sergel: 11.15, 14.40, 
17.50, 20.50
siCKla:  
Fre-sö 17.45 lö-sö äv 15.45
söder: 15.20, 17.35, 20.30
täBy: 14.45, 17.30, 20.15
VällingBy: 
14.00, 
17.00

 3D: 
Heron City: 18.10
sergel: 17.20, 20.20

Rough Night (11 år)
Heron City: 17.40
Kista:  
Fre-lö 18.40, 21.30 sö 21.30
rigoletto:  
Fre 18.15 lö-sö 17.00
sCandinaVia: Fre-lö 16.15, 
19.45, 22.15 sö 16.15, 19.45
sCandinaVia ViP:  
lö-sö 12.00
sergel: 15.50, 20.10
söder: 20.45

Rum 213 (11 år)
sergel: 13.40

 Sameblod  (11 år)
rigoletto: Fre-sö 16.30, 
19.00 lö-sö äv 13.45

Skönheten och odjuret 
(11 år)

 Eng tal: 
sergel: 12.00

Smurfarna – Den 
försvunna byn (7 år)

 Sv tal, otextad: 
Heron City: 12.30
Kista: Fre-lö 13.10, 16.00 
sö 14.10, 16.30
sCandinaVia: 12.15
sergel: 13.00
siCKla: 11.45
söder: lö-sö 13.05
VällingBy: lö-sö 13.45

 Så länge hjärtat kan 
slå  (11 år)
prEmiär!
saga: 12.00, 15.30
siCKla: 17.30
sture: 17.50, 20.30
söder: 13.45, 16.30, 19.15

The Mummy (15 år)
Heron City: 19.30
Kista: Fre-lö 20.40 sö 21.10
sCandinaVia ViP: 18.00
sergel: Fre-lö 15.20, 18.45, 
20.30, 21.40, 23.20 sö 
15.20, 18.50, 20.30, 21.30
söder: 18.45, 21.40
 3D: 
Heron City: 15.10, 21.30
Kista: Fre-lö 15.50, 18.20 
sö 15.20, 18.10
sCandinaVia: Fre-lö 19.00, 
21.45 sö 18.45, 21.30

The Promise (15 år)
Heron City: 20.15
råsunda: 17.30

Transformers:
The Last Knights (11 år)
Heron City: Fre-lö 
12.20, 15.00, 17.00, 
18.15 sö 12.20, 
15.00, 17.00, 

19.00
Kis-

ta: Fre-lö 13.20, 19.00 sö 
14.00, 19.10
rigoletto: 21.00
råsunda: 15.15
sCandinaVia: 16.45
sergel: Fre-lö 15.30, 
18.10, 21.30, 23.20  
sö 15.30, 17.00, 20.40
siCKla: 14.15
söder: 17.30
täBy: 17.55
VällingBy: 18.00
 3D: 
Heron City:  
14.10, 17.35, 18.10, 21.00
Heron City ViP:  
13.00, 16.30, 20.15
Kista:  
Fre-lö 13.50, 17.30, 21.00 
sö 13.30, 17.30, 21.00
sCandinaVia ViP: Fre-sö 
17.30, 21.00 lö-sö äv 14.00
sergel: 13.50, 20.00
siCKla: 17.15, 21.00
söder: 21.00
täBy: 21.05
VällingBy: 19.30
 3D, IMAX: 
sCandinaVia: Fre-sö 14.15, 
18.00, 21.30 lö-sö äv 10.45
 3D, ATMOS: 
sCandinaVia: Fre-lö 13.30, 
20.30, 22.30 sö 13.30, 20.30

 Vad döljer du för mig?  
(7 år)
grand lidingö:  
Fre-sö 15.45, 18.00, 20.10 
lö-sö äv 13.30
råsunda: 18.30
saga: 15.30
sture: 18.20, 21.00

Vaiana (7 år)

 Sv tal, otextad: 
sergel: 12.50

Vilse i Paris (Btill)
sture: 17.20

Wonder Woman (11 år)
Heron City: Fre-lö 11.50, 
21.10, 21.40 sö 11.50, 21.10
Kista: 17.20
saga: 17.30, 21.15
sCandinaVia: 13.15
sCandinaVia ViP: Fre-sö 
18.30, 21.30 lö-sö äv 14.30
sergel: 14.30
siCKla: 21.20
söder: Fre-lö 14.30, 18.40, 
21.50 sö 14.30, 18.10, 
21.15
täBy: 20.40
VällingBy: 20.00
 3D: 
Heron City: 15.25, 18.40
Heron City ViP: 14.15, 17.40

Kista: Fre-lö 
21.10 sö 
20.50

sergel: Fre-lö 
17.40, 21.10 sö 

18.10, 
21.15

 

3D, ATMOS: 
sCandinaVia: 17.00, 21.00

Kommande 
premiärer:

Otello (Btill)
prEmiär mÅNdag!

Spider-Man: 
Homecoming (11 år)
prEmiär oNSdag!

Din biograf
För visningsdagar och  

tider se ovan 

lidingö Centrum.
Kassan öppnar 

fre 13.45, lö-sö 11.00, 
må-to 17.00

dumma mej 3, Milo – 
Månvaktaren, Vad döljer du 
för mig?

Kungens kurva.
Kassan öppnar 

fre+må-to 14.00, 
lö-sö 11.00

alfons leker einstein, 
alien: Covenant, all eyez 
on Me, Baby-bossen, 
Bamse och häxans dotter, 
Baywatch, Brandman sam 
– Varning för rymdisar!, 
dumma mej 3, get out, 
guardians of the galaxy 
Vol. 2, ingenting och 
allting, it Comes at night, 
Milo – Månvaktaren, Pirates 
of the Caribbean – salazar´s 
revenge, rough night, 
smurfarna – den försvunna 
byn, the Mummy, the 
Promise, transformers: 
the last Knights, Wonder 
Woman, 

Kista galleria.
Kassan öppnar 11.00

all eyez on Me, 
Baby-bossen, Bamse och 
häxans dotter, Baywatch, 
Brandman sam – Varning 
för rymdisar!, dumma mej 
3, guardians of the galaxy 
Vol. 2, ingenting 
och allting, it Comes at 
night, Milo – Månvaktaren, 
Pirates of the Carib-
bean – salazar´s revenge, 
rough night, smurfarna 
– den försvunna byn, the 

Mummy, transformers: 
the last Knights, 

Wonder Woman, 

Kungsgatan 16.
Kassan öppnar fre+må-to 

16.00, lö-sö 12.15
all eyez on Me, dumma 
mej 3, get out, guardians 
of the galaxy Vol. 2, rough 
night, sameblod, transfor-
mers: the last Knights

råsundavägen 150.
Kassan öppnar fre-sö 

11.00, må-to 17.00, ti även 
12.30-13.10

alfons och Milla, alfons och 
pappa åberg, all eyez on 
Me, Baywatch, dumma mej 
3, the Promise, transfor-
mers: the last Knights, Vad 
döljer du för mig?

Kungsgatan 24.
Kassan öppnar 11.30

dumma mej 3, Frantz, 
galna av lycka, get out, 
Heartstone, Kungens val, 
så länge hjärtat kan slå, 
Vad döljer du för mig?, 
Wonder Woman

Mall of scandinavia
Kassan öppnar fre-sö 
11.00, må-to 10.00

all eyez on Me, 
Baby-bossen, Baywatch, 
Brandman sam – Varning 
för rymdisar!, dumma mej 
3, guardians of the galaxy 
Vol. 2, ingenting och all-
ting, it Comes at night, Klas 
Klättermus och de andra 
djuren i Hackebackeskogen, 
Milo – Månvaktaren, Pirates 
of the Caribbean – salazar´s 
revenge, rough night, 
smurfarna – den försvunna 
byn, the Mummy, trans-
formers: the last Knights, 
Wonder Woman, 

Hötorget.
Kassan öppnar 10.00

alien: Covenant, all eyez 
on Me, Baby-bossen, 
Bamse och häxans dotter, 
Baywatch, Brandman sam 
– Varning för rymdisar!, 
dumma mej 3, get out, gu-
ardians of the galaxy Vol. 2, 
ingenting och allting, it Co-
mes at night, King arthur: 
legend of the sword, Klas 
Klättermus och de andra 
djuren i Hackebackeskogen, 
Milo – Månvaktaren, Pirates 
of the Caribbean – salazar´s 
revenge, rough night, 

rum 213, skönheten och 
odjuret, smurfarna – 
den försvunna byn, 
the Mummy, 
transformers: the 
last Knights, Vaiana, 
Wonder Woman, 

sickla köpkvarter.
Kassan öppnar 

fre-sö 11.00, må-to 14.00

all eyez on Me, Baby-
bossen, dumma mej 3, 
it Comes at night, Milo 
– Månvaktaren, Pirates of 
the Caribbean – salazar´s 
revenge, smurfarna – den 
försvunna byn, så länge 
hjärtat kan slå, transfor-
mers: the last Knights, 
Wonder Woman

Birger Jarlsgatan 41
Kassan öppnar 16.50

Brev från månen, så länge 
hjärtat kan slå, Vad döljer 
du för mig?, Vilse i Paris

Medborgarplatsen   
Kassan öppnar 11.00

alien: Covenant, all eyez 
on Me, Baby-bossen, 
Bamse och häxans dotter, 
Baywatch, dumma mej 
3, Flyg! sa alfons åberg, 
it Comes at night, Klas 
Klättermus och de andra 
djuren i Hackebackeskogen, 
Milo – Månvaktaren, Pirates 
of the Caribbean – salazar´s 
revenge, rough night, 
smurfarna – den försvunna 
byn, så länge hjärtat kan 
slå, the Mummy, trans-
formers: the last Knights, 
Wonder Woman

täby Centrum. Välj södra 
garaget för parkering.

Kassan öppnar 
fre+må-to 11.00, 

lö-sö 10.00

Baby-bossen, Baywatch, 
Brandman sam – Varning 
för rymdisar!, dumma mej 
3, Milo – Månvaktaren, 
Pirates of the Caribbean – 
salazar´s revenge, transfor-
mers: the last Knights, 
Wonder Woman

Vällingby Centrum.
Kassan öppnar 

fre+må-ti+to 13.30, 
lö-sö+on 11.00 

all eyez on Me, Baby-
bossen, dumma mej 3, 
Flyg! sa alfons åberg, 
it Comes at night, Klas 
Klättermus och de andra 
djuren i Hackebackeskogen, 
Milo – Månvaktaren, Pirates 
of the Caribbean – salazar´s 
revenge, smurfarna – den 
försvunna byn, transfor-
mers: the last Knights, 
Wonder Woman

läs mer och köp biljetter på sf.se eller i appen.
  7 år  Kan även ses av yngre barn i vuxens sällskap.
11 år  Kan även ses av barn från 7 år i vuxens sällskap.
15 år  Kan även ses av barn från 11 år i vuxens sällskap.

PREMIÄR
på SF Bio  
Stockholm

 28 juNi!
Dumma mej 3
animerat, Komedi, äventyr

 30 juNi!
Heartstone
drama av guðmundsson

 30 juNi!
It Comes at Night
skräck, thriller av t e shults

 30 juNi!
 Så länge hjärtat 
 kan slå 
drama av Katell Quillévéré

 3 juli!
Otello – OPERA
Från royal opera House, 
london

 5 juli!
Spider-Man: 
Homecoming
action, äventyr, sci-Fi

Dumma mej 3 
Gru, Lucy och deras bedårande döttrar, Margo, Edith och Agnes 
– och förstås minionerna är tillbaka och denna gång möter de 
skurken Balthazar Bratt, en före detta barnstjärna som nu vuxit  
upp och blivit besatt av karaktären han spelade på 80-talet.
 BIOPREMIÄR 28 JUNI!

Simon 17 år, vaknar till en underbar morgon bredvid tjejen han 
älskar, utanför väntar kompisarna för att åka och surfa.  
I en annan stad bor Claire, en tvåbarnsmamma vars hjärta snart 
inte orkar längre och hennes enda räddning är att få ett ungt friskt 
hjärta. Mitt i en svår sorg måste ett viktigt beslut fattas, ett beslut 
som kan rädda ett liv och låta ett ungt hjärta fortsätta slå.  
Baserad på den hyllade romanen ”Att hela de levande”.

Så länge hjärtat kan slå

  prEmiär 30 juNi!!
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Familj Chef för familjeredaktionen:  Maria Huldt 
08-738 23 37, familj@dn.se, www.dn.se/familj

Frågor om minnestexter: vardagar 10.00–11.30
Annonser: familjeannonser@dn.se 08-409 345 27

Med ett vinnande pokerface

○○Martin Jacobson är född och upp-
vuxen på Lidingö utanför Stock-
holm. I dag bor han i London men 
reser nästan hela tiden, ofta till Las 
Vegas. Där är han även nu när vi 
hörs via Skype. 

–○Det är en stor turneringsserie, 
World series of poker, här just nu. 
I dag gick inget vidare, jag åkte ut 
men jag har tagit mig till två final-
bord sedan jag kom, säger han. 

Det är över sjutusen personer 
som spelar från start och evene-
manget håller på i tre veckor, men 
sedan åker folk ut och det hela av-
slutas i ett huvudevenemang där en 
vinner, förklarar han. 

Han pratar om det nu som om 
det vore det mest naturliga i värl-
den. Men första gången han var på 
turneringen som 20-åring var atti-
tyden annorlunda. Då hade han för 
inte alltför länge sedan haft långt 
gångna planer på att arbeta som 
kock i Barcelona, ett jobb han då 
haft även i Stockholm men sagt upp 
sig från. Men hans kontaktperson 
försvann och med ny fritid fanns 
plötsligt tid till spel. 

–○Jag stod utan jobb och visste 
inte vad jag skulle göra, så jag spe-
lade mer. Och fick så bra resultat 
att jag hamnade i kvalturneringar 
– på nätet kan man spela stora kval-
turneringar som kvalificerar en att 
åka till liveturneringar i exempelvis 
Las Vegas. Och där hamnade jag, 
säger han och fortsätter: 

–○Det var ju stora drömmen att 
kunna åka till Vegas och spela, sam-
tidigt hade jag möjlighet att ta peng-
arna, casha ut 12○000 dollar som jag 

vunnit och skippa Vegas. Det var 
ju en årslön på den tiden och jag 
funderade på om jag i stället borde 
investera pengarna. Jag ringde upp 
min mamma och trodde ju att hon 
skulle säga att klart du ska investe-
ra. men så sa hon raka motsatsen, 
så då blev valet enkelt, skrattar han.

Resultatet den gången var inget 
att skryta med, han åkte ut efter 
tredje handen. 

–○Det var tungt, men det kändes 
ändå inte som en stor förlust. Jag 
har aldrig ångrat det för hade det 
inte varit för det ... Människor jag 
lärt känna här har haft stort infly-
tande på resten av min karriär och 
jag är glad att jag vågade.

Sju år senare  såg det annorlunda 
ut. Då vann han hela World series 
of poker, en vinst på 10 miljoner 
dollar. Det var 2014 och han be-
skriver det som det största i poker-
karriären. 

–○Jag har fortfarande inte förstått 
att jag vann. Speciellt när jag tänker 
på hur det var första gången. När 
jag började var drömmen att bara 
delta i ”main event” så att tänka att 
jag skulle vinna hela turneringen är 
ju sjukt. 
Vad är drivkraften?

–○Den går ju upp och ner såklart, 
men grunden är tävlingsmomentet 
och att det finns olika aspekter av 

spelet. Det är matematik, psyko-
logi, egenskapen att kunna läsa 
mönster.
Har du ett bra pokerface?

–○Haha, de säger att jag har ett bra 
pokerface. Det sägs att svenskar är 
ganska bra på det för att vi inte har 
så mycket känslor. Vilket i och för 
sig är bra i spel, men kanske inte 
i förhållanden. 

Att vara pokerspelare  är ett ganska 
speciellt arbete. Martin kan spela 
online i 14 timmar på en dag. Det 
är ungefär 30 turneringar under en 
kväll, minst, förklarar han. 

–○Det är ganska intensivt. Det gör 
min livsstil polariserad för när jag 
inte spelar all in handlar det om att 
återhämta mig från all stress som 
poker innebär, hålla mig frisk, sova, 
äta, träna och göra roliga saker.

Han är inte sugen på att sluta än, 
säger han.

–○Det känns lite konstigt att fylla 
trettio, men jag har samtidigt inte 
satt några mål som att vara gift eller 
ha barn inom en viss ålder, det där 
kommer. Just nu är poker fortfaran-
de kul och utmanande så jag kom-
mer att fortsätta ett tag, men det be-
ror också på hur poker marknaden 
ser ut i framtiden. 

Pokern har funnits så pass länge 
och det finns så pass många spelare 
att konkurrensen är tuff, säger Mar-
tin. 

–○Nu är det mest eliten som är 
kvar. Men det kommer att komma 
en punkt där datorer tar över – det 
sker redan i dag i onlinepokern och 
det är svårt att gå runt på att bara 
spela livepoker eftersom det är så 
mycket omkostnader. Så jag tror 
ändå det är slut med poker inom 
relativt snar framtid. 
Malin Hansson
malin.hansson@dn.se

En av Sveriges största pokerspelare genom tiderna vann 
 under en turnering nästan 90 miljoner kronor. Men få 
 utanför pokervärlden känner till Martin Jacobson.

Att kunna åka till 
Vegas och spela var 
ju stora  drömmen.

30
Martin Jacobson
Gratuleras till:   Fyller 
30 år i dag.
Gör:  Är pokerproffs.
Bor:  Hus i London. 
Firar:  På en loungebar 
vid “strippen” i Las 
Vegas. 
Så ser man att någon 
bluffar:  ”Att ha 
armarna i kors är en 
försvarsmekanism. 
Lutar man sig framåt 
är det ofta att man är 
intresserad av vad som 
händer och har en bra 
hand. Men lutar du dig 
bakåt försöker du ge 
en bild av avslappnad 
och cool, vilket är en 
bluff.”
Så blir du bra på poker: 
 ”Spela så mycket som 
möjligt online så du 
hamnar i fler situatio-
ner som du lär dig av, 
kolla tv och instruk-
tionsvideor.”
Blir igenkänd:  ”Mest 
i pokersammanhang, 
men det händer då och 
då att folk stoppar en 
på gatan.”  

DN gratulerar. 

Pokerproffset Martin Jacobson reser ofta till Las Vegas 
för att spela. ”De säger att jag har ett bra pokerface. Det 
sägs att svenskar är ganska bra på det för att vi inte har 
så mycket känslor”, säger han.  Foto: Eva Tedsjö

Till minne. 

Lars Håkansson
Lars Ivan Håkansson, Stockholm, 
har lämnat oss vid 89 års ålder. 
Han efterlämnar sex barn och snart 
 dussinet fullt barnbarn.

○○Lars växte upp i Balsby utanför 
Kristianstad. Föräldrarna var 
 Annie och Julius Håkansson och 
han var yngst bland tio barn.

Lars fick hoppa över ett par 
klasser i skolan och fortsatte 
sina studier i Malmö. Därefter 
följde militärtjänst i Stockholm, 
där han senare träffade Elisabet 
Lind qwister. De gifte sig och fick 
två barn, Mikael och Katarina. 
Efter tidigare arbeten på bank 
och handels bolag, arbetade Lars 
nu med att bygga upp sitt före-
tag – en agentur för import av 
special metaller och  legeringar. 
Han  började också engagera sig 
politiskt inom  dåvarande VPK.

Efter skilsmässa från Elisabet 
gifte Lars om sig 1968 med Isabel 
Molina från Almeria, Spanien. De 
fick tillsammans sönerna Daniel, 
Mattias och Victor. Det blev några 
lyckliga år i blekingska Sölvesborg, 
och med många resor till Spa-
nien. 1976 flyttade familjen åter 
till Stockholm, först Norsborg, 
senare Lidingö. Där avled hustrun 
i cancer och tunga tider följde. 
Familjen flyttade till Södermalm. 
Lars träffade en ny kvinna, Clarissa 
Villalobos från Chile, och de fick 
sonen Gustav.

På Söder trivdes Lars som fisken 
i vattnet och fick många trevliga 
år som pensionär. Han tog långa 
promenader och njöt av att stanna 
upp och tala med såväl främlingar 
som bekanta. Då berättade han 
ofta om sitt händelserika liv och 
diskuterade politik. På äldre 
dagar var Lars engagerad inom 
Svensk-Kubanska föreningen och 
reste gärna till Kuba. Han älskade 
människorna i landet och framhöll 
deras gemenskap som kontrast 
till kapitalismens andefattiga 
 kommersialism och alienation.

Lars var mycket beläst, hann 
med många resor, älskade Paris 
och Kuba, och talade fem språk 
flytande. De stora intressena var 
konst, musik och film men kanske 
allra mest kärleken, kvinnorna och 
det goda i livet.

Lars många efterlevande önskar 
att hans avskedsfras fortfarande 
gällde: Tack för besöket, vi ses 
snart igen!
Katarina Håkansson 

Dikt i dag.

Barndom
Jag söker det vidunderliga tillstånd
en ingång till den som jag var
sekunder som snuddar
i tanken som minns men
inga magiska krafter finns kvar
Liselott Granath

Dagens datum
Den 30 juni 1921 avskaffades dödsstraffet  
i fredstid i svensk lag. Dödstraffet i krigstid 
fanns kvar till 1973. 

Dagens namn

Elof, Leif



FREDAG 30 JUNI 2017 29

•A4

Familj

Susan Hagström
Susan Hagström, Sundbyberg, har 
avlidit efter en tids sjukdom, 68 år 
gammal.

○○Susan hade finlandssvenska 
rötter, född i Helsingfors, men kom 
i tidig ålder med sin mor till Stock-
holm där hon också fick en högt 
älskad styvfar och hans familj. 

Hon var hela sitt liv huvudsta-
den trogen men hade en oas på 
nordhalländska kusten som hon 
återkom till under ledigheter och 
semestrar.

Susan var hängiven sitt arbete, 
bland annat en lång anställning 
på Stockholms Handelskammare, 
som hon avslutade genom pension 
för åtta år sedan. Hennes service-
anda och tjänstvillighet i arbetet 
var oändlig. 

För Susan kom arbetet först, 
därefter umgänget med  vännerna 
och familjen i Halland. 

Susan var ett socialt proffs. Hon 
kunde samtala med vem som helst, 
var som helst, och visste att fånga 
kulturen i vilka sammanhang hon 
än befann sig. 

Efter pensioneringen kom Susan 
att vistas långa perioder i huset 
vid havet. Där levde hon ett stilla 
liv. I trädgården, med ansiktet mot 
solen eller nedsjunket över en 
bok kunde man ofta finna henne. 
Långa kvällssamtal med grannar 
och vänner liksom små utflykter 
till näraliggande platser var hennes 
elixir. 

Nu är Susan borta och vi minns 
hennes glada anekdoter och kling-
ande skratt och tror att det smittar 
av sig till dem som finns där hon 
nu är.
För vännerna genom Tony Johles,  

AnnKi och Jan-Christer Jansson,  

Marianne och Ulf Hanell,  

Anna-May Karlsten 

Till minne. 

Kerstin  
Magnusson

Vår arbetskamrat och vän Kerstin 
Magnusson, Hässelby, har avlidit 
51 år gammal. Närmast anhöriga är 
make och tre barn.

○○Just då försommaren är som vack-
rast nås vi av beskedet att Kerstin 
lämnat oss. När en medmänniska 
går bort mitt i livet är det mycket 
svårt att ta in. Oavsett om det kom-
mer plötsligt eller efter en längre 
tids sjukdom. Det går inte riktigt 
att förstå att Kerstin inte längre är 
bland oss. När vi tänker på henne 
finns fortfarande bilden på näthin-
nan kvar av en aktiv och engagerad 
Kerstin flitigt arbetande eller i glatt 
samspråk med kollegorna.

I januari 2012 började Kerstin på 
Kammarkollegiet som verksjurist, 
en roll hon axlade på bästa tänkbara 
sätt. Kerstin personifierade i många 
avseenden den goda statstjänste-
mannen. Hon brann för sina frågor 
inom verksjuridiken, var kompe-
tent, professionell och ständigt 
öppen för nya idéer, tankar och per-
spektiv. Allt detta kombinerat med 
en stor portion integritet. Vi som 
hade privilegiet att arbeta tillsam-
mans med Kerstin är tacksamma för 
att ha fått lära känna henne inte bara 
som kollega utan även som vän. Det 
var alltid lika trevligt att avnjuta en 
god lunch tillsammans med Kerstin 
och samtidigt passa på att diskutera 
stora och små frågor. Med sitt öppna 
sinne och sin härliga humor såg hon 
på livet och tingens ordning med 
skärpa och intelligens. Vi är många 
som med glädje bär med oss i våra 
hjärtan Kerstins träffsäkra kom-
mentarer om alltifrån juridikens 
knepigheter till kärlekens mysterier. 
Kerstin, du är saknad.
Helén Björkman, Laurence Brännström, 

Petra Edenfeldt, Agneeta Anderson 

Ulf Stark

Som tidigare meddelats har 
 författaren Ulf Stark, Lidingö, 
 avlidit i en ålder av 72 år.

○○Ulf Stark har lämnat oss. Han var 
en av förlagets mest spelade och 
säkert mest älskade författare. Han 
skrev för barnet i de vuxna och det 
vuxna i barnet. Hans änglahår stod 
alltmer som en gloria kring hans 
huvud och när han blev litet äldre 
började han se mer och mer ut 
som en rysk dirigent.

Hans språk var rent, lekfullt 
och dynamiskt. Och alltid fyllt av 
humor. 

Han var poet och samhälls-
skildrare. Hans ömsinthet för oss 
människobarn visade sig kanske 
som allra starkast i ”Kan du vissla 
Johanna?” jultelevisionens säk-
raste lyckogråt.

Han skrev om diktatorer och 
dårfinckar, om dönickar och 
jaguarer. Hans författarnamn hade 
internationell räckvidd.

Senast såg vi ”Kannst du pfeiffen 
Johanna?” på Deutsches Oper 
i Berlin. Han skulle ha rest på 
en författarresa till Ryssland där 
man väntade honom med stor 
spänning. Där kommer man att 
spela  Johanna i St Petersburg och 
Moskva.

I sommar kan  man se Ulfs ver-
sion av Shakespeares ”En vinter-
saga” på Romateatern på Gotland 
och Boulevardteatern gästspelar 
med Diktatorn. 

Stockholms stadsteater kommer 
ta upp Systern från havet igen, en 
gripande berättelse om ett finskt 
flyktingbarn.

En gång skrev Ulf till mig:
”Jag var på teater igår. Och 

grät fast jag skrattade också. Och 
kände överallt i kroppen vilken 
fantastisk makt teatern har att 
återuppväcka de döda, ge röst åt 
de stumma,  sätta kött och oväntad 
sprätt på gamla ben, förbinda det 
gamla med det nya, konfrontera 
oss med födelse, pina, kärlek, 
längtan, klassmotsättningar, hat 
och sjösjuka.”
Berit Gullberg, förlagschef,  

Colombine teaterförlag 

IN MEMORIAM

FAMILJ
ANNONSER

Dödsannonser och Bröllops-
annonser 08-409 345 27  
eller familjeannonser@dn.se  
Övriga privatannonser 020-89 89 89 
eller dn.se/annonsera.
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Vår kära Mamma, Farmor,
Gammelfarmor, Syster och

Svärmor

Birgit Hjort
f: Eriksson

* 16 oktober 1927

har idag stilla insomnat i
ljust och tacksamt minne

bevarad

Siljansnäs 21 juni 2017

OLLE och KERSTIN
Sofia

Olivia, Hanna
Martin

Fredrik och Lisa
Bonnie, Runa

KARIN

Vincent
Börje och Eivor

Släkt och vänner

Nu sluter jag dörr och öga
för allting i världen vid
Jag har en vän i det höga
Han skänker mitt hjärta frid

Begravningen äger rum i Öppet
Hus i Siljansnäs fredagen den

14/7 kl 13.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund.
O s a till Siljans Begr.byrå

www.siljans.se eller 0247-342 10
senast den 6/7. Istället för
blommor gärna en gåva till

någon humanitär fond.

Vår älskade

Mikael Jansson
* 28 februari 1962

har hastigt lämnat oss 
i stor sorg och saknad

11 maj 2017

Så länge Vi lever
lever Du

FREDRIK, MARY, MALIN
Lena

Mamma och Pappa
Lena med familj

Övrig släkt och vänner

Begravningen äger rum i 
Ljusets kapell, Södertälje

fredagen den 14 juli kl.13.30.
Tänk gärna på

Världsnaturfonden WWF 
tel.08-624 74 00.

Södertälje Begr.byrå 
tel.08-550 303 37.

Valfri klädsel.

Vår kära Mamma
Mormor och

gammelmormor

Aina Persson
* 5 juni 1922

har i dag stilla insomnat 
och lämnat oss, 

övrig släkt och vänner 
i sorg och saknad

Värnamo 21 juni 2017

BODIL
Sylvia och Mats

Filip, Albin
Torbjörn och Valeriia

INGER och JANNE
Nina och Jeremias

Juni, Liv

Ditt hem som Du älskat
där blommor har spirat

det lämnar Du nu
för en skönare värld

Begravningsgudstjänsten äger
rum i kretsen av de närmaste.
www.lundellbegravningar.se

Vår kära

Kerstin Östlund
* 11 oktober 1954

� 8 juni 2017

har lämnat oss i sorg 
och saknad

Anne och Per med familjer
släkt och vänner

Från ungdomens dagar med
trofasta band

Livets väg vi tillsammans
vandrat fram

Delat glädje, bekymmer och
framtidstro

Tack härför, när Du lagt Ditt
huvud till ro

Begravningen äger rum i
Frustuna kyrka fredagen den 

14 juli kl 14.00.
Efter akten skiljs vi åt.

Tänk gärna på Cancerfonden 
tel 020-59 59 59.

 aräk råV
 retsaF hco aksregävS

jaM   grebretsÖ
 nossliN .d.f

* 02  itsugua  1391   
✝ 31  inuj  7102   

 ni tanmos allits rah
 dravgiS

 eiraM aneL
 rejlimaf dem
 trop ne tev gaJ

 ,tsyt sanppö mos
 nåd natu segnäts hco
 tid adel ragäv alla hcO

 nårfiräd negni nem
 ?rav ragårf alla hcO

 ?nähtraV
 tev teravs negni neM

 nagårf ned åp teravs yT
 .tehgilmeh snetrop tsuj rä

 
 ! asläH

regä netsnäjtsdugsgninvargeB  
negadsit tellepaksgokS i mur  

  .00.71 lk iluj 4 ned

 edakslä råV

inniN  
mlamrekÅ

 kcalF
* 32  sram  5591   
✝ 71  inuj  7102   

 dankas tgildnäo
 

  LEAHCIM
 NITRAM SUMSAR YNNEJ

tireB  hco  essiN
tgneB  hco  allinuG

 rejlimaf dem
tkälS  hco  rennäv

 

 dnah nid gaj reppäls uN
 kcilbnogö tte röf arab neM

 negi ned gaj rellåh tranS
 tgive röf åd hcO

 
 asölsnärg nid röf kcaT
 .akryts & dom ,kelräk

 ditlla snnfi uD
 .ammam gim dem

mur regä negninvargeB  
i 03.21 lk iluj 7 ned negaderf  
.anutnelloS ,llepak sladrevliS  

 anräg knäT .lesdälk irflaV
 nednofrecnaC åp

 .95 95 95-020 .letovåg

 es.sunof åp adissennim eS

Min Syster

Laila Arvik
Idag skulle du fyllt 53 år!

Jag tänker på dig!
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Korsord

Skicka in lösningen till Nutidskrysset. Tre vinnare får varsitt presentkort värt 200 kronor på nätbokhandeln 
adlibris.com. Adress: Dagens Nyheter, 109 22 Stockholm. Märk kuvertet ”Nutidskrysset 26”. Glöm inte att 
bifoga namn och adress. Lösningen ska vara DN till handa senast fredag 7 juli.

Tävla och vinn i DN.

Håkan Örlén,  konstruktör

Sudoku på nätet
Sudoku på nätet i fyra svårighetsgrader,  
från lätt till svår!  dn.se/webbspel/sudoku/

I helgen är det akvarellmässa i Edsvik konsthall i  
Sollentuna. Vi passar på att uppmärksamma några 
av Sveriges skickliga akvarellmålare genom tiderna.

1   Det finns två tekniker man i dag oftast 

använder vid akvarellmålning. Skriv in 

den ena.

2  Akvarell är transparent. Vad kallas  

vattenfärgsteknik som är täckande?

3  Vad kan en akvarellpensel av god 

kvalitet vara gjord av?

4  Var växte Lars Lerin, en av vår tids 

främsta akvarellmålare, upp?

5  Vad heter boken som gav honom  

Augustpriset i fackbokskategorin 

2014?

6  Han har även setts i tv i sin serie  ”… 

Lars Lerin”.

7  Vad heter akvarellen av Anders Zorn 

som ses här intill?

8  En annan Zornakvarell från samma tid 

föreställer en kaikroddare  i ett känt 

sund. Vad hette staden vid sundet före 

1926?

9  Vart ska man bege sig om man vill 

besöka Zorngården?

10  Här har Carl Larsson målat en akvarell 

(1894) föreställande en av sina dött-

rar. Vad heter tavlan och barnet?

11  1899 kom en bok med akvareller som 

skildrade familjen Larssons liv i Sund-

born. Vad heter boken?

12  Vad hette Carl Larssons fru, även hon 

konstnär?

13  John Bauer är känd för sina trolska 

akvarellmålningar. Vad heter flickan 

på bilden som illustrerar ”Sagan om 

älgtjuren Skutt och lilla prinsessan ...”?

14  Vilken årligen utkommen sagosamling 

kan associeras med John Bauer?

15  Vad hette ångaren med familjen Bauer 

ombord, som förliste på Vättern 1918?

16  Vad heter Nils Dardels akvarell på  

papper här nedan?

17  Det är en bild av konstnären själv och 

hans hustru. Vad hette hon?

18  Vilken författare, vissångare och 

konstnär skrev ”Ingrid Dardels polska”, 

tillägnad paret Dardels dotter?

4

7

10

13

16

Nutidskrysset.   26 – Akvarellmässa
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Kakuro.

Kakuro är ett 
sifferkorsord där talen 
i de svarta rutorna har 
ersatt ordnycklarna. 
Varje ruta ska innehålla 
en av siffrorna 1–9. När 
siffrorna i rutorna läggs 
ihop ska summan mot-
svara ett tal i en svart 
ruta direkt ovanför eller 
till vänster. Samma siffra 
förekommer bara en 
gång i varje summa.

Lösning

Lösning till Slutet och Början:

ARM, TIG, FAR, REM, VETT

Slutet och Början.

CH ( __  __  __  ) ADA
S ( __  __  __ ) ER
FAN ( __  __  __ ) TYG
HA ( __  __  __ ) SA
LA ( __  __  __  __  ) IG

Ledord:  Lem

 Var tyst

 Familjemedlem

 Skärp

 Sans

Ordet inom parentesen är synonymt med ledordet och bildar tillsammans med begynnelsebokstäverna ett ord. 
Antalet streck markerar antalet bokstäver. Lösningen hittar du ovanför Kakuro.
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Sudoku.

5 7 4 1
2 3 1 5 9 7

8 7 3 6
6 5 2

2 3 4 6 5
5 2 4 6

7 5
6 2 7
1 6 2 5

© Bulls

4 9 8
1 4 5 6 7
9 7 1 4 5

1 7 6
5

4 8 7 3
5 9

1
3 8

© Bulls

6 1 4
2 3 1 7 5 9

7 2 4
6 4 2 8 5
7 3 8

9
9 8 4 3 5

5 8
1 9

© Bulls

4 5 6
9 3

4 1 9 7
8 1

9 6 4
3 5

3 4 6 9
5

5 9 7 3 1
© Bulls

Varje våg- och lodrät rad, 
och varje block, ska innehålla 
siffrorna 1–9. Varje siffra får 
finnas med en gång per rad 
och block.

Gårdagens svåra Gårdagens supersvåra
1 3 5 2 8 6 4 9 7
8 2 7 4 5 9 3 6 1
9 4 6 7 1 3 8 5 2
6 7 2 8 3 5 1 4 9
3 5 9 1 4 2 7 8 6
4 1 8 6 9 7 5 2 3
5 6 4 9 7 1 2 3 8
2 8 1 3 6 4 9 7 5
7 9 3 5 2 8 6 1 4

© Bulls

8 6 9 1 3 4 5 7 2
1 7 2 8 9 5 4 3 6
3 4 5 2 6 7 1 9 8
4 5 7 9 2 8 6 1 3
6 8 1 7 5 3 9 2 4
9 2 3 6 4 1 7 8 5
7 3 4 5 1 2 8 6 9
2 9 8 4 7 6 3 5 1
5 1 6 3 8 9 2 4 7

© Bulls

Gårdagens lätta
4 2 5 8 3 7 1 6 9
3 8 7 9 6 1 5 2 4
9 6 1 2 5 4 7 3 8
8 3 6 7 2 9 4 5 1
5 9 2 1 4 6 8 7 3
1 7 4 5 8 3 2 9 6
7 4 9 3 1 2 6 8 5
6 5 3 4 7 8 9 1 2
2 1 8 6 9 5 3 4 7

© Bulls
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Konstigt i korsorden?  Ring Korsordsakuten på 0771-21 21 40!
För övriga frågor kontakta DN:s tävlingsredaktion: korsord@dn.se 
Lösningar och vinnare till dagens kryss publiceras lördag 15 juli. 
Lösningarna finns också på  DN.se/dagenstidning

Nutidskrysset 26 insänt av:    Adress:    Postadress:   
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DOMKYRKOFÖRSAMLINGEN
Storkyrkan – Lö 11 Förbönsmässa 
Sö 11 Högmässa, U Lindgren Ti 
19 Mässa i Taizéanda 

S:t Jacobs kyrka – Sö 18 Worship 
in English 

S:ta Clara kyrka – se Övriga
www.storkyrkan.nu 

ADOLF FREDRIK  
Adolf Fredriks kyrka – Sö 11 Hög-
mässa, H Hammar 20 Konsert Ti 
12.15 Orgelmusik, O Rutberg On 
12.15 Förbönsmässa, A Millde To 
12.15 Mässa, H Hammar 

BOO  
Boo kyrka – Lö 11 och 14 Konfir-
mationsgtj, T Mellberg Sö 11 
Högmässa med konfirmander, T 
Mellberg 

www.svenskakyrkan.se/boo 

BROMMA  
Bromma kyrka – Sö 11 Högmässa, 
T Gustavsson, J Tylöskog Ti 12 
Café i Klockargården 13.30 An-
dakt 14 Visning av kyrkan On 12 
Café i Klockargården To 12 Café i 
Klockargården 19.30 Musik i 
sommarkväll 

BRÄNNKYRKA  
Brännkyrka kyrka – Sö 11 Hög-
mässa, J Blix Ti 8.30 Morgonmäs-
sa To 19 Musik i sommarkväll: På 
symfonisk flygeltur med Rachma-
ninov och Satie 

Vårfrukyrkan – Sö 18 Mässa, C 
Thunberg On 18 Kvällsmässa, A-C 
Janson 

www.brannkyrka.org 

DANDERYD  
Danderyds kyrka – Lö 11 Konfir-
mationsmässa, J Wall Konfirman-
der från Sätra sommar Sö 11 Kon-
firmandmässa, C Brandt Konfir-
mander från Ramis 1 

Djursholms kapell – Sö 17 Andakt, 
M Luthman 

Enebykyrkan – Samarbetskyrka 
Sö 11 Gudstjänst, S Johannesson, 
K Torkelsson 

ENGELBREKT  
Engelbrektskyrkan – Sö 11 Sam-
manlyst till Hjorthagskyrkan To 
11.30 Mässa i kapellet, G Stålklint 
20 Sommarkonsert Kvinnliga or-
ganister och kvinnliga tonsättare: 
Iberian Influence, C Ennis, London 
Fri entré 

Hjorthagskyrkan – Sö 11 Sön-
dagsmässa, G Stålklint 

FARSTA  
Söderledskyrkan – Sö 11 Hög-
mässa, U Markgren Ti 12 För-
bönsmässa On 18.30 Kvällsmässa 

Farstastrandkyrkan – Sö 18 Mu-
sikcafé med andakt, V Modigh vo-
kaltrio, M Ekström On 12 Mässa 

Stora Sköndals kyrka – Sö 11 
Gudstjänst i kapellet, M Ekström 

FINSKA FÖRSAMLINGEN
Finska kyrkan – Sö 13.30 Saksa-
lainen kirkko/Tyska kyrkan Kon-
firmaatiomessu/konfirmations-
mässa, A Bergman, E Alatalo,  

FÄRINGSÖ  
Skå kyrka – Sö 11 Gudstjänst med 
nattvard, L Brattgård, B Lindeke 
Levin 

GUSTAV VASA  
Sabbatsbergs kyrka – Sö 11 Hög-
mässa, L Vingren, C Ekeskär On 20 
Sommarkvällskonsert Fri entré 

Sinnenas trädgård, Sabbatsbergs-
området – Ti 11 Friluftsgtj Vid 
regn gudstjänst i Sabbatsbergs 
kyrka 

HEDVIG ELEONORA  
Hedvig Eleonora kyrka – Sö 11 
Konfirmationshögmässa, J Linge-
sjö, S Bergström, I Mohlin Orgel: U 
Norberg 

HOVFÖRSAMLINGEN
Slottskyrkan – Sö 11 Högmässa, 
K Karlberg 

HUDDINGE  
Flemingsbergs kyrka – Sö 11 
Mässa, H Hedlund, K Lembke On 
13 Kynttilämessu 18 Kvällsmässa 

Huddinge kyrka – Lö 10 och 14 
Konfirmation med mässa Ottsjö-
konfirmanderna, E Dufva, D Haf-
ner Sö 10 Konfirmation med 
mässa Ottsjökonfirmanderna, E 
Dufva, D Hafner 

Segeltorps kyrka – Sö 11 Sam-
manlyst till Vårby Gårds kyrka

Tacksägelsekyrkan – Sö 11 Mäs-
sa, P Svensson, E Frössling Kyrk-
kaffe To 18 Mässa och program, 

C Hugo, E Frössling
Vårby Gårds kyrka – Sö 11 Hög-
mässa, K Molander  

www.svenskakyrkan.se/huddinge

HÄGERSTEN  
Uppenbarelsekyrkan – Sö 11 
Högmässa, C Odhner, M Blom-
quist Flöjt: C Wahlroth Ti 8.30 
Morgonmässa 

Gröndals kyrka – Sö 11 Samman-
lyst till Uppenbarelsekyrkan 

Mälarhöjdens kyrka – Sö 11 Kon-
firmation med mässa, M Johans-
son, Y Björn 

HÄSSELBY  
Hässelby Villastads kyrka – Sö 11 
Högmässa, L Adler, A Torrbacka 
Sillunch On 18.30 Onsdagsmässa 

HÖGALID  
Högalidskyrkan – Sö 11 Högmäs-
sa, G Lind 

S:t Ansgarskapellet – On 12 Mässa 

KATARINA  
Katarina kyrka – Sö 11 Som-
marandakt 18 Sommarmässa To 
12.15 Lunchmusik 

LIDINGÖ  
Lidingö kyrka – Sö 11 Högmässa, 
F Linder On 19 Musik i Sommar-
kväll 

www.lidingoforsamling.se 

MARIA MAGDALENA  
S:ta Maria Magdalena kyrka – Sö 
11 Högmässa, H Uddenfeldt 20 
Sommarkonsert Fri entré Ti 12 
Mässa On 19 Mässa 

NACKA
Nacka kapell – On 8.30 Mässa, G 
Capron Lundqvist

Nacka kyrka – Lö 11 Konfirma-
tionsmässa, Y Jansson, J Lindström, 
C Granberg Sö 11 Högmässa, G 
Capron Lundqvist, C Granberg Må 
17 Öppen dörr- praktisk hjälp Ti 
12 Sommarcafé To 19.30 Musik 
och lyrik: Romantikens musik Peter 
Knudsen trio Bas: F Nilsson Pia no: 

P Knudsen Trummor: D Olsson
Älta kyrka – Sö 17 Sommarkväll i 
Älta, H Larsson

OSCARS  
Oscarskyrkan – Sö 11 Konfirma-
tionsgtj, G Johansson, H Rhodin Ti 
11.45 Musik och mässa, R Söder-
blom 

Djurgårdskyrkan – Sö 11 Hög-
mässa, P Pettersson Ti 14 Konsert: 
Du lindar av olvon, M Hulthén Bir-
keland, L Hjertner, M Olhans To 12 
Mässa 

SALTSJÖBADEN  
Källan – Sö 17 Mässa, A Höglund 
On 09 Morgonmässa 

S:T JOHANNES  
S:t Johannes kyrka – Ti 19 Orgel-
konsert Orgel: S Selinus Fri entré 
To 19 Konsert Sång: I Johánsson 
och E E Svensson Flygel: I Berglind 

Stefanskyrkan – Sö 18 Stefans-
mässa sommar, M Fransson Musi-
ker: S Selinus 

S:T MATTEUS  
S:t Matteus kyrka – Sö 11 Hög-
mässa, B Johnstone 

S:t Matteus Lillkyrka – To 8.30 
Mässa 

www.matteus.org 

SKARPNÄCK
Bagarmossens kyrka – Sö 14 OBS! 
i Söderledskyrkan Konfirmations-
gtj, L Lifvendahl, S Kjellerhag, A 
Are bo, E Edskär Sagrelius, N Hid-
mark 17 Söndagsmässa, E Mun-
ther, E Karpe

SKÄRHOLMEN  
Skärholmens kyrka – Sö 11 Sön-
dagsmässa, M Strindberg 

SOFIA  
Sofia kyrka – Lö 15 Orgelkonsert 
Sö 11 Mässa, A-L Björk, P Kessel-
mark On 14 Borgmästargatan 11 
Musikcafé, A-L Björk To 18.30 
Kvällsmässa To 19.30 Musik i 

Sommarkväll 
Sjöstadskapellet – Sö 18 Musik i 
Sommarkväll, A Nilsen 

TYSKA  
Deutsche Kirche – So 11 Gottes-
dienst mit Abendmahl, J Weiss-
bach Mi 18 Uhr Duo Eriksson Ja-
cobsson - Eine Reise auf zwei 
Geigen 

TÄBY  
Täby kyrka – Sö 11 Högmässa, C 
Wredberg Må 10-15 Sommaröp-
pet Kaffe Försäljning 13 Guidning 

Gribbylunds kapell – On 13 Som-
marcafé 

Näsbyparks kyrka – Sö 18 Sön-
dagsmässa, J Högberg To 19.30 
Musik i sommarkyrkan Jazz i som-
markväll med Vibe tribe Vibrafon: 
R Svedberg Gitarr: S William-Ols-
son Kontrabas: H Backenroth 
Trummor: H Nygård 60:- 

Tibble kyrka – Sö 11 och 14 Kon-
firmationsmässa 

VALLENTUNA  
Vallentuna kyrka – Sö 11 Hög-
mässa, H Stichel 

Markims kyrka – Sö 19 Musik i 
sommarkväll Sommartoner: klas-
siskt, filmmusik, jazz och egna 
kompositioner Flöjt och piano: A 
Tengstrand och A Tengstrand Af-
tonbön: H Stichel Fri entré Kollekt 

Frösunda kyrka – För aktuella pil-
grimsvandringar - se vår hemsida 
eller Facebook 

www.vallentunaförsamling.se

VANTÖR  
Vantörs kyrka – Sö 11 Söndags-
mässa med konfirmation, A Axe-
rup, P Qvarnström 

Hagsätra kyrka – Sö 15 Söndags-
mässa, P Qvarnström 

www.svenskakyrkan.se/vantor 

VAXHOLM  
Vaxholms kyrka – Lö 18 Musik i 
sommarkväll-Peterson-Bergers 
Ur en kärlekssaga Tenor: F Hell-

gren Piano: H Löwenmark Sö 11 
Gudstjänst, A Sandell Nilson, K 
Ohlsén Runolf Sång: S Blom 18 
Musik i sommarkväll: Romantikens 
blå blomma Peterson-Berger bl a 
Baryton: C Gyllenhammar Piano: T 
Runolf To 19 Musik i sommarkväll 
Vivaldi för blockflöjt och orgel M 
Eklund, L Oscarsson 

VÄLLINGBY  
S:t Tomas kyrka – Sö 11 Högmäs-
sa Ekumenisk, M Skoog, S Zetter-
gren, G Nielsen 

VÄRMDÖ  
Värmdö kyrka – Sö 11 och 14 
Konfirmationsmässa, A-K Nord-
gren, C Ulén, H Befrits, P Nilsson, L 
Hallgren Må 19.30 Sommar-
kvällscafé i Sockenstugan Spän-
nande, ovanliga och vackra blom-
mor A Österlund och A Wallers 
från Nacka trädgårdsförening On 
19 Sommarkvällskonsert L Lind-
kvist tolkar Monica Zetterlund To 
18 Friluftsgtj på Nora gård, C Ulén, 
S Höge Sång: T Thorpman Gitarr: K 
Thorpman Sö-fr 12-16 Vägkyrka

www.varmdoforsamling.se 

VÄSTERLED  
Västerledskyrkan – Lö 15 Konfir-
mationsgtj, P Träisk Sö 11 Hög-
mässa, P Träisk On 19.30 Musik i 
sommarkväll: Röda sagor med S 
Ullman 

S:t Ansgars kyrka – Idag 08 Vec-
komässa On 18 Hoppets mässa 

S:ta Birgitta kyrka – Sö 11 Hög-
mässa, A Novak 

VÄSTERMALM  
Essinge kyrka – Sö 18 Mässa i 
sommarkväll 

Kungsholms kyrka – Sö 11 Mässa, 
J O Fors Ti 12 Lunchmässa To 12 
Middagsbön 19 Musikaliska 
drömmar, Duo de Rêve framför 
musik av JS Bach, C Chaminade, A 
Rejcha och C Franck Flöjt: J Jar-
kovská Piano: B Stehlík Fri entré 

S:t Görans kyrka – Sö 11 Högmäs-
sa, A Gardell Sjöström Sång: S 
Engberg Ståhlknapp On 12 Vec-
komässa med förbön 19 Musik i 
sommarkväll, A Jalkéus och M To-
rén Fri entré To 08 Morgonmässa

ÖVRIGA
Betlehemskyrkan EFS – Sö 11 
Svalkan Gudstjänst, A Thornell, F 
Thornell

Norska kyrkan – Sö 11 Gudstjene-
ste, F Saxegaard

S:ta Clara kyrka – Sö 11 Högmäs-
sa, I Giertz

30 JUNI–6 JULI
www.svenskak yrkan.se/stockholmsstift

Tredje söndagen efter trefaldighet TEMA Förlorad och återfunnen  LÄSNINGAR UR BIBELN  Jesaja 66:12-14  •  Första Petrusbrevet 5:5-11    
Lukasevangeliet 15:11-32  KOLLEKT: Svenska kyrkans internationella arbete

På symfonisk flygtur  
i Brännkyrka

Öppen dörr - praktisk 
hjälp i Nacka

Hoppets mässa i Västerled

Förlorad och 
återfunnen
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SR P2

6.00 P2 klassiskt. 
6.50 Klassisk morgon. Med 
Martin Ekeholm. 
7.30 Ekonyheter. 
7.32–10.00 Klassisk mor-
gon. Med Pernilla Eskilsdot-
ter. 
8.54 Kulturnytt. 
9.00–9.02 Ekonyheter. 
10.00 Ekonyheter. 
10.03 Klassisk förmiddag. 1. 
Franz Schreker: Sie sind so 
schön, die milden, sonnen-
reichen, verträumten Tage 
(Edith Ronsperger) (1909). 
2. Franz Berwald: Septett 
B-dur. Charisensemblen. 
SWR 10239. 3. Amy Beach: 
Symfoni e-moll, ”Den gaelis-
ka”. Detroits symfoniorkes-
ter. Dirigent: Neeme Järvi. 4. 
Musik från Galway. Jordi 
Savall, viola da gamba. 5. 
Ralph Vaughan-Williams: On 
Wenlock edge, sångcykel 
(Alfred Edward Housman) 
(1909). 6. Niels Wilhelm 
Gade: Holbergiana, svit. 
Rheinland-Pfalz statliga fil-
harmoni, Ludwigshafen. Diri-
gent: Ole Schmidt. 7. Agustin 
Barrios: Katedralen, svit 
(1912). Vicente Goves, 
gitarr. 8. Wolfgang Amadeus 
Mozart: Pianokonsert nr 22 
Ess-dur. Lausannes kammar-
orkester. Dirigent: Hugh 
Wolff. Med Andreas Lönn-
qvist. 
13.00 Fråga musikprofes-
sorn. 
15.00 Elena och Jockum i 
P2. 
17.00 Kulturnytt. 
17.06 Rendezvous remix. 
Svenska radiosändningar är 
veckans tema.  

Med Kristjan Saag. 
19.00 Ekonyheter. 
19.03 P2 live: Konsert med 
Radiokören och Sveriges 
Radios Symfoniorkester. Felix 
Mendelssohn: Paulus, orato-
rium. Solister: Soile Isokoski, 
Neil Mackie, René Pape, 
Annika Sjunnesson, Lage 
Wedin, Hans Aniansson, 
Susanne Carlström, Birgitta 
Lazarz Antonsson och Hans-
Peter Nee. Dirigent: Roger 
Norrington. Med Per Lind-
qvist. 
21.10 Musik mot midnatt. 1. 
Ilhan Baran: Transformatio-
ner. Morgensterntrion. Från 
bayerska radion. 2. William 
Cornysh: Fa la sol. The Taver-
ner players. 
0.00–6.00 Notturno. 

SR P3

5.59 P3 musik. Med Karolina 
Widerström. 
6.30 Morgonpasset. 
10.02 P3. Med Amira Brown. 
11.02 Fråga vad du vill i P3. 
12.03 P3. Med Amira Brown. 
14.02 Zia med Nessvold i P3. 
Med Oscar Zia, Hampus Ness-
vold. 
16.04 Musiken i P3 Europa – 
Tallinn. Med Emma Vikström. 
17.59 Radiosporten. 
18.03 Musikguiden i P3. 
20.03 Radiosporten. 
21.03 P3 musik. Med Kalle 
Johansson. 
0.02 Vaken. Med Pamela Tai-
vassalo, Robert Bendtlinder. 

SR P4 STHLM

5.59 Morgon i P4 Stockholm. 
En mix av allt som behövs för 
att starta dagen. Med Jenny 

Goldkuhl, Johan Bengtsson. 
9.34 Förmiddag i P4 Stock-
holm. Musik, kultur och nöje i 
P4 Stockholm. Med Mia 
Bryngelson. 
10.03 Sommarlov i Barnradi-
on. Det är fredag och dags för 
musiktävling mellan Petra 
Mede och Angelika Prick! 
10.50 Anna Blomberg i P4. 
12.56 Nyheter från Sisura-
dio. Samsänds i P4 och Sisu-
radio. 
13.04 P4 extra. En mix av de 
hetaste personerna och 
nyheter från jordens alla 
hörn. Med Svjetlana Pastu-
hovic. 
14.59 Eftermiddag i P4 
Stockholm. Aktuellt i P4 
Stockholm på eftermidda-
gen. Med Cassandra Alm. 
16.45 Dagens eko. 
17.35 Kvällspasset i P4. Ett 
nyfiket och underhållande 
aktualitetsprogram med 
lyssnaren i fokus. Med Susan-
ne Fatha. 
18.43 Mätt i magen i Barnra-
dion: Pannkakstårta. Pannka-
kor äter man över hela värl-
den. Edvin lär oss göra riktigt 
smaskiga pannkakor. 
18.55 Klartext – nyheter på 
ett enklare sätt. Nyheter på 
ett lite lugnare sätt och med 
enkla ord. Vardagar 18.55-
19:00 i P4 + 20:55-21:00 i 
P1. 
19.06 P4 Live med det bästa 
ur Musikplats Stockholm 
2017. 
20.40 Popula. 
21.40 Karlavagnen. Sveriges 
största samtalsrum. Ring 
099-110 90. Med Saga 
Becker. 
0.02 Vaken. Med Pamela Tai-
vassalo, Robert Bendtlinder. 

5.29 P1-morgon. 
5.30 Ekonyheter. 
5.35 Ring P1. 
5.45 Morgonandakt. Veck-
ans andakter hålls av Nadia 
Sarblad från Lund. Under 
veckan reflekterar hon kring 
tvivel och tro. Till vardags 
arbetar hon som kurator. -I 
dag tränar jag på att känna 
tacksamhet. 
5.55 Sjöväder. 
5.59–9.30 P1-morgon. 
6.00–6.15 Morgoneko. 
6.30 Ekonyheter. 
6.32 Ekonomiekot. 
6.34–6.39 Nyheter från 
vetenskapsradion. 
6.50 Tankar för dagen. Hans-
Ola Stenlund är skådespelare 
och pjäsförfattare. Han kom-
mer från Skellefteå och bor 
nu i Umeå. Hans-Ola har 
arbetat i Stockholm, Göte-
borg och Malmö. Även kl. 
21.45. 
6.55 Landväder. 
7.00–7.18 Morgoneko. 
7.30 Ekonyheter. 
7.32 Ekonomiekot. 
7.36–7.39 Nyheter från 
vetenskapsradion. 
7.46 Kulturnytt. 
7.55 Land- och sjöväder. 
8.00–8.15 Morgoneko. 
8.30 Ekonyheter. 
8.32 Ekonomiekot. 
8.36–8.41 Nyheter från 
vetenskapsradion. 
8.54 Kulturnytt. 
9.00–9.14 Morgoneko. 
9.30 Ring P1. Med Li Skarin. 
10.00 Ekonyheter. 
10.03 Stil. 
11.00 Ekonyheter. 
11.03 Skolministeriet. 
Avstängning är den yttersta 
disciplinära åtgärden som en 
skola får ta till. Vad innebär 
det för den elev som blir 
avstängd? Och varför behövs 
möjligheten att stänga av 
elever så unga som 7 eller 8 
år? En aprildag fick Sarah ett 
meddelande om att hennes 
dotter Nova blivit avstängd 
från sin skola i en vecka. 
11.35 Radioföljetongen. Del 
14 av 18. Med Torgny Lind-
gren. 
12.00 Tolvslaget med 
dagens dikt. 
12.10 Vetandets värld: Bak-
terierna styr våra liv. 
12.30 Luncheko. 
12.55 Land- och sjöväder. 
13.00 Sommar i P1. Ann-
Helén Laestadius vann 

frågan om liv i universum ett 
ämne för science fiction-lit-
teraturen. I dag lutar även 
många forskare åt att vi inte 
är ensamma, det kanske rent-
av kryllar av liv ute bland 
stjärnorna. Repris från i sön-
dags. 
20.55 Klartext – nyheter på 
ett enklare sätt. 
21.00 Ekonyheter. 
21.03 Skolministeriet. 
Avstängning är den yttersta 
disciplinära åtgärden som en 
skola får ta till. Vad innebär 
det för den elev som blir 
avstängd? Och varför behövs 
möjligheten att stänga av 
elever så unga som 7 eller 8 
år? En aprildag fick Sarah ett 
meddelande om att hennes 
dotter Nova blivit avstängd 
från sin skola i en vecka. 
Repris från 11.03. 
21.35 Ring P1. Med Li Ska-
rin. Repris från i morse. Även 
på måndag kl. 05.35. 
21.45 Tankar för dagen. 
21.50 Land- och sjöväder. 
22.00 Ekonyheter. 
22.10 Radiosporten. 
22.12 Studio ett kväll. 
22.30 Sommar i P1. Ann-
Helén Laestadius vann 
Augustpriset i kategorin 
Arets svenska barn- och ung-
domsbok för Tio över ett som 
handlar om flytten av Kiruna. 
Är same och beskriver ofta i 
sina böcker hur livet ser ut för 
samiska ungdomar. Debute-
rade med Sms från Soppero 
efter att ha vunnit en ung-
domsbokstävling. Repris från 
kl. 13.00. 
0.00 Ekonyheter. 
0.02 Dagens dikt. 
0.10 P1 kultur special: Jenny 
Diski – den motvilliga resenä-
ren. 
1.00 Ekonyheter. 
1.02 Tendens: Jakten på den 
fjärde njuren. 
1.35 Vetenskapsradion språ-
ket. 
2.00 Ekonyheter. 
2.02 Meny. 
2.35 Odla med P1. 
3.00 Ekonyheter. 
3.02 Findus hade inte nio liv. 
3.45 Ur arkivet: Vägen till 
Labranda. 
4.00 Ekonyheter. 
4.02 P1 kultur. 
4.50 Klassikern: Kalevala. 
5.00 Ekonyheter. 
5.02–5.55 Plånboken. 
Repris från i onsdags. 02. 

Augustpriset i kategorin 
Arets svenska barn- och ung-
domsbok för Tio över ett som 
handlar om flytten av Kiruna. 
Är same och beskriver ofta i 
sina böcker hur livet ser ut för 
samiska ungdomar. Debute-
rade med Sms från Soppero 
efter att ha vunnit en ung-
domsbokstävling. Även i 
kväll kl. 22.30. 
14.30 Husesyn. I premiärav-
snittet av Husesyn tar Ulla 
Skoog med oss hem till David 
som blev riksbekant efter 
Ullas sommarprogram. När 
Ulla Skoog i sitt sommarpro-
gram för ett par år sedan pra-
tade om sitt passionerade 
intresse för byggnadsvård i 
allmänhet och fönster i syn-
nerhet blev gensvaret från 
lyssnarna enormt. 
15.00 Ekonyheter. 
15.03 Radiosporten. 
15.04 Människor och tro. 
15.50 Kulturnytt. Även kl. 
18.09. 
15.55 Sjöväder. 
16.00 Ekonyheter. 
16.03–17.45 Studio ett. 
16.45–17.00 Dagens eko. 
17.45 Dagens eko. 
18.00 Ekonomiekot. 
18.09 Kulturnytt. Repris från 
kl. 15.50. 
18.14 P1 kultur. Även i natt 
kl. 04.02. 
19.00 Ekonyheter. 
19.03 Till sängs i kulturen. 
Till sängs i kulturen – med 
Malena Ivarsson och Saman-
da Ekman, om sex och rela-
tioner i film, teater och litte-
ratur. Programmet utgår från 
ett fiktivt par från en bok, 
film eller teater. 
19.35 Radioföljetongen. Del 
14 av 18. Med Torgny Lind-
gren. Repris från kl. 11.33. 
20.00 Ekonyheter. 
20.03 Filosofiska rummet: 
Liv i universum. Länge var 

 

SR P 1

P1 13.00. Författaren 
Ann-Helén Laestadius 
i ”Sommar i P1”.

Radio.

Radio 30 juni

albatros.se | 08–52 50 38 68 
Öppet mån–fre 8:30–17 | DNTV26Fre 

I priset ingår: Albatros reseledare, flyg, övrig transport, utflykter och måltider enligt program 
Medl. Rejsegarantifonden Danmark  |  Med förbehåll för tryckfel och utsålda avgångar 

Resans längd: 12 dagar | Avresa Stockholm 16/10 2017, 22/1, 5/3, 2/4 2018

Pris från 49 998 kr

Galápagosöarna

Genovesa

Baltra

Santa Cruz

Rábida
Sombrero Chino

Bartolomé
Santiago

Papallacta

Otavalo

ECUADOR
QUITO

Amazonas

Guayaquil

En resa till Amazonas och Galápagos lämnar oförglömliga intryck: Den frodiga regnskogens 
alla ljud som vaggar dig i sömn om kvällen och Galápagos ursprungliga djurliv som inte finns 

någon annanstans på planeten. Upplev Amazonas färgrika fåglar när vi färdas med kanot 
genom regnskogen, och håll utkik efter apor på vår vandring genom djungeln. I Anderna bor 
vi på hotell med termiska bad, vi korsar ekvatorn och sedan utforskar vi Quitos välbevarade 

kolonialarkitektur. Och sist, men inte minst väntar en kryssning runt Galápagosöarna.  
Här kommer vi lika nära sjölejon och leguaner som självaste Darwin. Vi landstiger på de helt 

unika öarna, kommer nära de mäktiga jättesköldpaddorna och ser pingvinerna leka i vattnet.

DAGSPROGRAM: Dag 1 Flyg Stockholm – Quito. Dag 2 Quito – Otavalo. Lokala indiansam-
hällen och kratersjö. Dag 3 Otavalo – Amazonas. Indianmarknad och vidare till Amazonas. 

Dag 4 Amazonas. Vandring i regnskogen och besök i indianby. Dag 5 Amazonas – Papallacta 
i Anderna. Kolibrier i regnskogen och termiska bad. Dag 6 Papallacta – Quito. Ekvator och 

stadsvandring i Quito. Dag 7 Quito – Galápagos. Flyg till Galápagos. Santa Cruz – landleguaner.  
Dag 8 Galápagos. Rabida och Sombrero Chino – sjölejon och havsleguaner. Dag 9 Galápagos. 
Genovesa – rödfotade sulor och fregattfåglar. Dag 10 Galápagos. Bartolome och Santioago  

– imponerande förhistoriska landskap. Dag 11 Galápagos - Guayaquil. Santa Cruz –  
jättesköldpaddor. Flyg till Guayaguil. Stadsrundtur och hemresa. 

ALLT DETTA INGÅR: Svensk reseledare • Flyg Stockholm – Quito – Guayaqil – Stockholm  
• Flyg Quito – Galápagosöarna – Guayaquil • Utflykter enligt program • Boende i delat 
dubbelrum på fastlandet • Boende i delad dubbelhytt på ”M/Y Galápagos Odyssey” på 

Galápagos • Frukost dagligen • Lunch dag 4 samt dag 7-10 • Middag dag 3-4 samt dag 7-10  
• Transitkortskatt på Galápagos (värde 20 USD) • Inträde till Galápagos nationalpark  

(värde 100 USD) • Skatter och avgifter

Drömmen om Ecuador  
och Galápagos 

I Darwins fotspår på de unika Galápagosöarna, med två dagar  
på ekolodge i Amazonas regnskog och besök i Anderna

Förläng din resa med 5 dagar på Galápagos

Albatros reseledare gör HELA skillnaden
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9.00–16.15 SVT Forum 
9.00 Nya rapport: Så kan hyres-
marknaden omregleras 10.50 Poli-
tikerveckan Järva: Bostäder och 
segregation 12.00 SVT Nyheter (T) 
12.03 Forts Politikerveckan Järva: 
Bostäder och segregation 12.30 
Vetenskap och politik: Hur farligt är 
glyfosat? 12.45 Strategi för imma-
triella tillgångar och rättigheter 
16.00 SVT Nyheter (T) 16.05 SVT 
Forum: Hänt i dag 

16.15 Titta jag flyger igen (R, T) 
17.15 Arkitekturens pärlor (T) 
17.25 Örtskolan (R, T) 

Svensk faktaserie från 2012. 
17.30 Nyheter på lätt svenska (T) 
17.35 Nyhetstecken (T) 
17.45 Uutiset 
17.55 Oddasat 

18.00 Rapport 
18.10 Kulturnyheterna 
18.20 Sportnytt 
18.25 Lokala nyheter 
18.30 Simning 

Direkt. SM-veckan. Finaler. Kom-
mentator: Staffan Lindeborg. 
Expert: Lars Frölander. 

19.00 SM-veckan 
Direkt. Programledare: Maria Wall-
berg. 

19.30 Rapport (T) 
19.55 Lokala nyheter 

20.00 Växjörevyn: Helt uppåt 
 väggarna (T) 
Svensk revyföreställning från 
2017. Med lika delar sång, musik 
och sketcher tar sig Växjörevyn sig 
an år 2016, och allt det som kan 
sägas ha varit uppåt väggarna. 

21.00 Ett fall för Vera 
Brittisk kriminalserie från 2014. 
Del 2 av 4. Protected. En ung man 
verksam inom fastighetsbranschen 
hittas död på stranden i Whitley 
Bay. 

22.30 Little Jinder – live på 
 Vasateatern (T) 
Svenskt musikporträtt från 2017. 

23.30 SVT Nyheter (T) 
23.35 Sverige idag sommar 

Nyhetsprogrammet som ger dig de 
största nyheterna från SVT:s alla 21 
lokala nyhetsprogram. 

23.50 Ditte och Louise 
Dansk komediserie från 2016.  
Del 5 av 8. 

6.05 Gomorron Sverige 
 sammandrag (T) 

6.30 SVT Nyheter 
6.37 Godbitar ur Gomorron 

 Sverige 
6.55 Gomorron Sverige 
10.00 Uppdrag Bryssel (R, T) 
10.45 Vårt bröllop (R) 
11.35 Första dejten: England (R) 
12.25 Hitlåtens historia på två 

minuter (R, T) 
12.30 Ivar Kreuger (R, T) 
14.25 Michael Nyqvist –    

ett porträtt (R) 
15.25 Ensam över Nordsjön (R) 
16.05 Gomorron Sverige 

 sammandrag (T) 
16.30 Vem vet mest junior (R, T) 
17.00 SM-veckan 
17.30 Simning 

18.00 Dinosaurierna (R) 
Brittisk dokumentär från 2015. 

18.45 En bild berättar (R, T) 
Historisk fotoserie från 2016. 

18.50 Beatles forever (R) 
Dansk musikserie från 2012.  
Del 4 av 10. 

19.00 Skavlan junior (R, T) 
Svensk pratshow från 2017.  
Del 8 av 8. 

19.30 Skattjägarna 
Dansk antikvitetsserie från 2014. 
Del 8 av 13. 

20.00 Sök och du skall finna (R, T) 
K special. Svensk dokumentär från 
2016. En film om gränsen mellan 
fantasi och verklighet med Eric 
Schüldt och Per Johansson. Vad är 
det som sker när vi läser en bok eller 
ser en film och förmår att i våra 
huvuden skifta värld och verklig-
het? Regi: Thomas Jackson. Repris 
från 7/4. Även 2/7, 2/7 och 5/7. 

21.00 Aktuellt 
21.25 Lokala nyheter 
21.30 Sportnytt 

22.00 Happy end 
Svenskt drama från 2011. Fem 
människor står vid det största väg-
skälet i livet. Deras vägar korsar var-
andra när de försöker reda ut sina 
problem. I rollerna: Ann Petrén, 
Malin Buska och Gustaf Skarsgård. 

23.35 Nya Moderaterna (R, T) 
Svensk dokumentär från 2015. Del 
2 av 2. Förvaltningen. Berättelsen 
om hur Moderaterna, med Fredrik 
Reinfeldt som partiledare, blev Sve-
riges arbetarparti. 

0.35 Beatles forever (R) 
Dansk musikserie från 2012. Del 3 
av 10. Repris från 29/6. 

1.00–4.05 Nyheter 
1.00 SVT Nyheter 1.05 Sportnytt 
1.35–1.45 Nyhetstecken (T) 2.00 
SVT Nyheter 2.05 Sverige idag 
sommar (R) Repris från SVT1 tidiga-
re i dag. Även SVT1 senare i natt. 
2.20 Gomorron Sverige samman-
drag (T) Svenskt nyhetsmagasin 
från 2017. 3.00–3.05 SVT Nyheter 
4.00–4.05 SVT Nyheter 

5.00–5.05 SVT Nyheter 

6.00 Nanny 
6.30 Aftonbladet morgon 
9.00 Masterchef USA 
9.55 Navy CIS 
10.55 The mentalist 
11.55 Djurakuten 
12.55 Neighbours (R) 
13.55 The real housewives of 

Atlanta 
14.55 Sex and the city 
15.55 Lyxfällan 

Svensk livsstilsserie från 2014. Del 
12 av 12. 

17.00 Händig man sökes (R) 
Svensk realityserie från 2016. Del 5 
av 8. Filippa vill se mer hud och 
utmanar killarna att jobba i bar 
överkropp när dom ska renovera 
hennes kök. Greger verkar inte hel-
nöjd över idén. 

18.00 Below Deck Mediterranean 
Amerikansk realityserie från 2016. 
Del 1 av 14. 

18.30 How I met your mother (R) 
Amerikansk komediserie från 2012. 
Del 15 av 24. Robins förflutna som 
kanadensisk popstjärna kommer på 
tal igen och Marshall och Lily är 
mycket skeptiskt inställda till Teds 
nya flickvän. 

19.00 Lyxfällan 
Svensk livsstilsserie från 2014.  
Del 1 av 12. 

23.45 The book of Eli 
Amerikansk actionäventyr från 
2010. I en inte alltför avlägsen 
framtid vandrar en ensam man 
genom det ödelandskap som en 
gång var Amerika. Det finns ingen 
civilisation här, ingen lag. Vägarna 
tillhör våldsamma gäng. Eli är en 
krigare, men inte av eget val. Driven 
av sin tro på något större, gör han 
vad han måste för att överleva. I rol-
lerna: Denzel Washington, Mila 
Kunis och Gary Oldman. 

6.05 Seriously funny kids 
6.40 Nyhetsmorgon 
10.00 Dr Phil 
11.50 Det stora familjeäventyret 
12.50 First dates 
13.55 Husjägarna 
14.55 Bygglov (T) 
15.55 Hela England bakar – 

 masterclass 
Brittisk matlagningsserie från 
2013. Del 2 av 15. 

16.50 Sommar med Ernst  
Svensk livsstilsserie från 2013. 
Del 2 av 8. 

17.50 Vägen till vinnarcirkeln 
Svenskt sportmagasin från 2017. 
Del 8 av 26. 

17.55 112 – på liv och död (T) 
Svensk realityserie från 2013. Del 
33 av 36. 

18.50 Keno 
19.00–19.30 Nyheterna 

19.15 Sporten 19.20 Väder 
19.30 Halv åtta hos mig (T) 

Svensk matlagningsserie från 
2016. Del 16 av 44. Finalen i Skara 
hålls hemma hos Anna. Hon bjuder 
på räkröra i salladskorg och en 
gryta. Till efterrätt blir det Annas 
kalasbakelse. Här får amatörkockar 
sätta sina matlagningskonster och 
sociala färdigheter på prov. 

22.00–22.15 Nyheterna 
22.05 Väder 

22.15 Repmånad eller hur man gör 
pojkar av män, forts 

23.00 Lawless 
Amerikansk kriminalfilm från 2012. 
I Amerika, under förbudstiden och 
depressionen på 1930-talet, 
smugglar bröderna Bondurant sprit 
och driver ett bränneri i Virginia. I 
rollerna: Shia Labeouf, Tom Hardy 
och Jason Clarke. Regi: John 
Hillcoat. 

1.30 Six bullets 
Amerikansk action från 2012. När 
kampsportaren Andrews dotter kid-
nappas i en kaotisk stad i ett korrupt 
land står han handfallen. I rollerna: 
Jean-Claude van Damme, Joe Flani-
gan, Anna-Louise Plowman. 

3.45–4.45 One in the chamber 
Amerikansk action från 2012. I rol-
lerna: Dolph Lundgren, Cuba Goo-
ding Jr, Louis Mandylor. 

5.30–6.00 Barnens sjukhus 
Brittisk dokumentärserie från 
2010. 

6.00 Once upon a time 
6.45 America's funniest home 

videos 
7.10 Grandfathered (R) 
7.35 The real O'Neals (R) 
8.05 Top chef masters (R) 
9.05 The little couple (R) 
10.05 Grey's anatomy (R) 
11.00 Sofias änglar (R) 
12.00 Ellen DeGeneres show 
12.55 Grandfathered (R) 
13.25 The real O'Neals 
13.55 Arga snickaren VIP (R) 
14.55 Top chef masters 
15.55 The little couple 

Amerikansk realityserie från 2010. 
Del 3-4 av 20. 

17.00 Grey's anatomy (R) 
Amerikansk dramaserie från 2016. 
Del 22 av 24. 

18.00 Ett jobb för Berg (R) 
Svensk underhållningsserie från 
2016. Del 1 av 6. Mikael Pers-
brandt som vi aldrig sett honom 
förr. Carina praoar hos en av Sveri-
ges största och populäraste skåde-
pelare. Även 2/7. 

19.00 Ullared (R) 
Svensk realityserie från 2015. Del 
2 av 10. Systrarna Gunnel och 
Maritta från Hofors är tillbaka för 
att köpa sexiga underkläder till 
Maritta. Även 1/7. 

20.00 America's funniest home 
videos 
Amerikansk underhållning från 
2017. Del 37 av 44. Vanliga män-
niskors hemvideofilmer med fokus 
på humor. Det kan vara barnkalas, 
bröllop, lek med husdjur och myck-
et annat som har fått en oväntad 
komisk knorr när något gått galet. 
Vanliga människors hemvideofilmer 
med fokus på humor. 

20.30 Fotboll 
Direkt. U21-EM 2017. Final. 

23.00 Ett päron till farsa 
Amerikansk komedi från 1983. 
Familjen Griswold beger sig ut på 
en semester med förvecklingar. 
Slutdestinationen är nöjesparken 
Wallys World. På vägen lyckas de få 
sin bil plundrad på delar, hämta 
upp grälsjuka faster Edna och und-
vika en katastrof då de kraschar 
genom en vägskylt. I rollerna: 
Chevy Chase, Beverly D’Angelo och 
Imogene Coca. Regi: Harold Ramis. 

20.00 Solsidan (T) 
Svensk komediserie från 2012. När 
Alex och Anna ska flytta in sitt nya 
hus upptäcker de att det återstår en 
hel del renoveringar. 

21.00 Repmånad eller hur man gör 
pojkar av män 
Svensk komedi från 1979. Det är 
dags för repmånad för Jonsson och 
hans gamla lumparkompisar. Men 
de tar inte det hela speciellt allvar-
ligt. I rollerna: Lasse Åberg och 
Janne ”Loffe” Carlsson. 

0.20–1.10 Första dejten: England 
(R) Brittisk realityserie från 2015. 
Del 5 av 9. Hur ser en blinddejt ut 
när en hel nation följer den från tv-
soffan? Repris från 26/6. 

5.15 Sverige idag sommar (R) 
Nyhetsprogrammet som ger dig de 
största nyheterna från SVT:s alla 21 
lokala nyhetsprogram. Repris från 
tidigare i dag. 

5.30–6.10 Ensam över  
Nordsjön (R) 
Norskt reportage från 2016. Repris 
från 25/6. 

1.55 Kickoffen 
Amerikansk komedi från 2011. I 
rollerna: Ed Helms, John C Reilly 
och Anne Heche. Regi: Miguel 
 Arteta. 

3.20 Bones (R) 
Amerikansk dramaserie från 2016. 

4.05 How I met your mother (R) 
Amerikansk komediserie från 2012. 

4.45 Frasier (R) 
Amerikansk komediserie från 2000. 

5.35–6.00 Nanny (R) 
Amerikansk komediserie från 
 1997-98. 

0.55 iZombie 
Amerikansk dramakomediserie från 
2015. 

2.45 Tunnelbanan (R) 
Svensk realityserie från 2016. 

3.30 Criminal minds (R) 
Amerikansk kriminalserie från 
2014. 

4.15 Once upon a time (R) 
Amerikansk fantasydramaserie från 
2013. 

4.55 Ellen DeGeneres show (R) 
5.35–6.00 America's funniest 

home videos (R) 

20.00 Kids do the craziest things 
Amerikansk underhållning från 
2015. Del 3-4 av 78. 

21.00 The amazing spider-man 
Amerikanskt äventyr från 2012. 
Peter Parker är en utstött kille som 
blev övergiven av sina föräldrar och 
uppfostrades av sin farbror och fas-
ter. Nu vill han hitta sina föräldrar. I 
rollerna: Andrew Garfield, Emma 
Stone och Rhys Ifans. Regi: Marc 
Webb. 
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21.00 Skam. Norsk dramaserie från 2015. 
21.20 Skam. Norsk dramaserie från 2015. 
21.35 Please like me. Australisk komediserie 
från 2015. 22.00 Myteriet. Brittisk realityse-
rie från 2017. ”Jag har blivit biten!”. 22.50 
Friday night dinner. Brittisk komediserie från 
2016. 23.15 Nurse Jackie. Amerikansk 
dramakomediserie från 2014. 23.40 Dino-
saurierna. Brittisk dokumentär från 2015. 
0.25 Uppdrag granskning sommar. Svenskt 
samhällsmagasin från 2017. Den svenske ter-
roristen. 1.25–2.25 Allsång på Skansen – syn-
tolkat. Svensk musikunderhållning från 2017. 

DR 1

6.00 DR-Derude i Skotland. 6.30 Aftenshow-
et. 7.20 Landstævne i Aalborg. Direkt. 8.50 
Herskab og tjenestefolk. 9.40 Downton 
Abbey. 10.30 Antikkrejlerne. 12.00 Bonderø-
ven 2012. 12.55 I hus til halsen. 13.35 Ham-
merslag sommermix. 14.05 Kommissær Jani-
ne Lewis. 15.15 Dalgliesh: Mord på laborato-
riet. 17.00 Downton Abbey. 17.50 TV avisen. 
18.00 Fra yt til nyt. 18.30 TV avisen med 
sporten og vejret. 19.00 Disney sjov. 20.00 
Kongerigets klogeste. 21.00 TV avisen. 
21.15 Vores vejr. 21.25 Aloha. 23.10 Hope 
Springs. 0.45 BlackJack. 2.15 Broen. 3.10 
Vestens hårde drenge. 4.45–5.15 Danmarks 
skønneste sommerhus – Fyn. 

AXESS TV

7.00 Tre filmer - tre städer. 8.00 Roger 
Bacons värld. 9.00 Onedinlinjen. 10.00–
10.59 Brittiska imperiet. 13.10 Female 
Rulers. 14.10 Museernas hemligheter. 15.00 
Samlandet under Upplysningen. 16.00 Oljans 
planet. 17.00 Sovjetisk konst i utopins tjänst. 
18.00 Arkiv Axess. 18.30 Spioneriets historia 
och framtid. 19.00 Noseda dirigerar Parisor-
kestern. 19.45 En ny bok. 20.00 När Sverige 
blev rikt. Den svenska revolutionen 1830-
1880. 21.00 Den matematiska världen. 
Naturens byggstenar. 22.00 Veckans bok. 
22.30 Civilisation – är väst historia? 23.20 
Indus skatter. 0.05–1.10 Images of Sweden - 
Perspectives from Austria. 

TV FINLAND

7.30 A-studions Fjärrlinjen: Mot ett nytt okto-
ber. 8.20 Nyhetsfönstret. 10.00–11.10 Yle 
nyheter. 11.30 Finland är ryskt. 12.00 Ja' 
ringer i afton. 13.15 Oförglömlig: Olavi Virta. 
13.45–14.00 Arkivfilmer: Sommarresa Vasa – 
Umeå. 14.10 Yles morgon-tv: Dagens rubri-
ker. 14.55–15.05 Dagens ansikte. 16.00–
17.00 Barnprogram. 17.00 Glöd. 17.30 Fin-
land är ryskt. 18.00 Kummeli. 18.30 Yle 
nyheter TV-nytt. 18.50 Dagens ansikte. 
19.00 Bara kärlek. 19.30 Yle nyheter. 19.55 
Sportrutan. 20.05 Ali Show: Aki Pyysing. 
20.35 En ny dag. 21.05 Folkets man. 21.50 
Fjärrlinjen: Dyra gäster – Teure Gäste. 22.50–
7.30 Nyhetsfönstret. 

NRK 1

NRK Nyheter varje timme fram till 17.00. 
6.50 Antikkduellen. 7.20 Det gode bondeliv. 
7.50 På vei til: Trofors. 8.25 Sommeråpent: 
Trofors. 9.10 Mesternes mester. 10.10 Hage-
kampen. 11.10 Med hjartet på rette staden. 
12.15 Antikkduellen. 12.45 Fra gammelt til 
nytt. 13.15 Det gode liv i Alaska. 15.00 Som-
mertoget minutt for minutt: Trofors - Grong. 
18.25 Fiskeskole i Grong. 18.35 Tegn-
språknytt. 18.40 Oddasat. 18.45 Distriktsny-
heter. 19.00 Dagsrevyen. 19.30 På vei til: 
Grong. 20.05 Tidsbonanza. 21.25 Sommerå-
pent: Grong. 22.25 Detektimen: Korrupsjon-
sjegerne. 23.00 Kveldsnytt. 23.10–1.00 
Detektimen: Korrupsjonsjegerne. 

Det här betyder symbolerna
 = film      = dramaserie

 = samhällsprogram 
(R) = repris   (T) = textat

På följande text-tv-sidor visas  
textning för pågående program

SVT 1: 199  SVT 2: 199 TV3: 199 TV4: 199 
Kanal 5: 199 Kunskapskanalen: 199
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19.30 Brooklyn nine nine 
Amerikansk kriminalkomediserie från 
2014. Del 10 av 23. ”The Pontiac 
Bandit” är åter tillbaka i häktet efter 
sitt tidigare möte med Jake och Rosa. 
Jake Peralta är en omogen men fram-
gångsrik polis. Han är för begåvad för 
att behöva arbeta hårt eller följa reg-
lerna. Trots att han varit bortskämd 
under hela sitt yrkesliv har han lyck-
ats gripa flest brottslingar av alla sina 
kollegor. 

22.45 The league 
Amerikanskt actiondrama från 2003. 
1899 drabbas flera städer av terror-
aktioner som den galne mannen The 
Phantom ligger bakom. Hans plan är 
att starta ett världskrig. För att stop-
pa honom kallar man samman flera 
extraordinära hjältar.                           Nu 
är det upp till denna brokiga skara att 
rädda världen. I rollerna: Sean Conne-
ry, Shane West, Stuart Townsend, 
Naseeruddin Shah, Jason Flemyng. 
Regi: Stephen Norrington. 

20.00 Simpsons 
Amerikansk animerad komediserie 
från 2002. Del 20-21 av 21. Flan-
ders hyr ut ett rum i sitt hus till två 
unga kvinnor som figurerar flitigt på 
en sexig hemsida på internet. 

21.00 13 
Amerikansk thriller från 2010. En 
ung man får av en slump höra talas 
om ett mystiskt undergroundspel 
med stora pengar i potten. I rollerna: 
Sam Riley, Jason Statham, Mickey 
Rourke. Regi: Géla Babluani. 

0.50 American dad (R) 
Amerikansk animerad komediserie 
från 2013. 

1.20 Scrubs (R) 
Amerikansk komediserie från 2004. 

2.20 My name is Earl 
Amerikansk komediserie från 2005. 

2.40 American dad (R) 
Amerikansk animerad komediserie 
från 2013. 

3.10 Seinfeld (R) 
4.00 Fear factor USA 
4.55 Anger management (R) 
5.20–6.00 Våra värsta år (R) 

ANIMAL PLANET

6.00 Night. 6.25 Dr. Dee: Alaska vet. 7.15 
After the attack. 8.10 Into the pride. 9.05 
Tanked. 10.00 Dr. Dee: Alaska vet. 10.55 Cats 
101. 11.50 After the attack. 12.45 River 
monsters. 13.40 Into the pride. 14.35 
Tanked. 15.30 River monsters. 16.25 Deadly 
islands. 17.20 Wildest Africa. 18.15 Tanked. 
19.10 Dr. Dee: Alaska vet. High on the Hog. 
20.05 Deadly islands. Deadliest Moments. 
21.00 Wildest Africa. Cape. 21.55 Into the 
pride. Homeward Bound. 22.50 River mons-
ters. 23.45 Cats 101. 0.40 Wildest Africa. 
1.35 Tanked. 2.25 Into the pride. 3.15 Dr. 
Dee: Alaska vet. 4.02 River monsters. 4.49 
Wildest Africa. 5.36–6.00 Night. 

DISNEY CHANNEL

6.00 Phineas och Ferb. 6.15 Star wars rebels. 
6.40 The Gronks. 7.05 Tangled: The Series 
Short Cuts. 7.15 Miraculous: Ladybug & Cat 
Noir på äventyr. 7.40 7D. 8.05 Milo Murphys 
Lag. 8.30 Atomic Puppet. 8.45 Katt i förkläd-
nad. 8.55 K.C. Hemlig agent. 9.50 Bunkd. 
10.40 Här är ditt liv, Riley. 11.30 Liv och Mad-
die. 12.20 Access All Areas: Spider- Man: 
Homecoming. 12.35 Det var inte jag. 13.00 
Bizaardvark. 13.50 Bästa vänner när som 
helst. 14.40 Jessie. 16.45 Lab rats. 17.10 
Kickin it. 17.35 Supersjukhuset. 18.00 Harley 
i mitten. 19.40 Jessie. 20.05 Austin & Ally. 
20.30 Soy Luna. 21.20 The next step. 21.45–
22.00 Atomic Puppet. 

TV 4 FAKTA

6.00 Razzia. 7.05 Vilda veterinärer. 8.00 Ric-
hard Hammonds tekniska under. 9.05 Lands-
bygdsakuten. 10.00 Hemligheter från läkar-
nas journaler. 11.05–12.05 Livräddarna på 
Bondi Beach. 14.05 Razzia. 15.10 Richard 
Hammonds tekniska under. 16.10 Lands-
bygdsakuten. 17.05 Världens farligaste. 
18.05 Lance Armstrong - mannen som lurade 
världen. 19.10 Kvinnor som mördar: Män som 
vapen. 20.05 LSD - det nya läkemedlet? 
21.10 Nedräkning till mord. 22.05 Grym att-
raktion. 23.05 48 avgörande timmar. 0.05 
Kvinnor som mördar. 1.00 Mörka sinnen. 2.00 
Poliskvinnorna. 3.00–4.00 Kvinnor som mör-
dar: Män som vapen. 

DISCOVERY

6.00 How it's made. 6.25 Baggage battles. 
7.20 Treehouse masters. 8.15 Manhunt with 
Joel Lambert. 9.05 Wheeler dealers. 10.00 
Fast n' loud. 11.00 Deadliest catch. 12.00 
Yukon men. 14.00 Railroad Alaska. 15.00 
How it's made. 16.00 Chasing classic cars. 
17.00 Mythbusters. 18.00 Wheeler dealers. 
19.00 Fast n' loud. 20.00 Fast n' loud clip 
shows. Back to the Beginning with Gas Mon-
key Garage. 21.00 Gold divers. Down & Out. 
22.00 Street outlaws. 23.00 Junkyard empi-
re. 0.00 Mythbusters. 1.00 Gold divers. 2.00 
Street outlaws. 3.00 Dual survival. 3.55 
Deadliest catch. 4.45 Fast n' loud. 5.35–6.00 
How it's made. 

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00 Det laglösa folket. 6.45 Brain Games - 
Hjärnans illusioner. 7.10 Wicked Tuna: Nord 
vs syd. 9.00 Guldjakt i Yukon. 9.55 Den otroli-
ge doktor Pol. 11.45 Närbild - Dubais flyg-
plats. 12.40 Haverikommissionen. 14.30 
Fången på främmande mark. 16.20 Nazister-
nas megabyggen. 17.15 Alaskas delstatspo-
lis. 18.10 Helvetets motorväg. 19.05 Ice road 
rescue. 20.00 Närbild - Dubais flygplats. Del 
5. 21.00 Den amerikanska maffian. 22.00 
Breakthrough. 23.00 Haverikommissionen. 
0.00 Fången på främmande mark. 0.55 
Breakthrough. 1.50 Drugs Inc. 2.40 Äckliga 
sätt att bli rik på. 3.35 Lev fritt eller dö. 4.25 
Guldjakt i Yukon. 5.10–6.00 Varvet. 

TV12

6.25–6.50 Det stora fyndkriget. 9.50 Modern 
family. 10.45 American dream builders. 
12.30 V65 Direkt. Direkt. 15.30 Polis på 
plats. 16.00 Cops reloaded. 17.00 Kronofog-
den knackar på. 18.00 Booze patrol. Austra-
lisk dokumentärserie från 2012. 124 & Out. 
19.00 Gustafsson 3 tr. Svensk komediserie 
från 2011. 20.00 Darling companion. Ameri-
kanskt drama från 2012. 22.05 Sin City: A 
dame to kill for. Amerikansk actionthriller från 
2014. 0.05 Sweeney Todd. Amerikansk musi-
kalthriller från 2007. 2.35 Det stora fyndkri-
get. 3.00 Det stora fyndkriget – Kanada. 3.35 
Polis på plats. 4.05 Cops reloaded. 5.00–6.00 
Fail army. 

BBC BRIT

6.00 Rudeish tube. 6.25 QI. 6.55 Top Gear's 
Ambitious but rubbish. 7.45 World's deadliest 
drivers. 8.10 QI. 8.40 Pointless. 9.25 Rudeish 
tube. 9.50 Come dine with me: South Africa. 
11.35 QI. 12.05 Life below zero. 13.35 The 
Graham Norton show. 14.20 Come dine with 
me: South Africa. 16.05 Million dollar car 
hunters. 17.00 QI. 18.00 Police interceptors. 
18.45 Life below zero. 19.30 Rudeish tube. 
19.55 World's deadliest drivers. 20.25 Top 
Gear: Winter Olympics Special. 21.15 QI. 
21.45 Live at the Apollo. 22.30 Friday night 
dinner. 23.00 The Graham Norton show. 
23.45 Life below zero. 0.35–1.25 Louis The-
roux: Under the knife. 

FOX

6.00 Det stora fyndkriget. 6.50 Skattgrävare. 
7.20 Jordan, rättsläkare. 8.15 The odd 
couple. 8.45 The great indoors. 9.10 Närbild 
Dubais flygplats. 10.05 Extrema samlare. 
11.00 Skattgrävare. 11.25 Det stora fyndkri-
get. 11.55 Tre domare, en dom. 12.45 När-
bild Dubais flygplats. 13.40 Bull. 14.35 
Limitless. 15.30 Doubt. 16.25 The librarians. 
Amerikansk äventyrsserie från 2014. 17.20 
The odd couple. Amerikansk komediserie från 
2016. 19.10 The great indoors. Amerikansk 
komediserie från 2016. 21.00 NCIS: New 
Orleans. Amerikansk kriminalserie från 2015. 
22.50 Fargo. 0.55 Scorpion. 3.35 Star Trek 
Enterprise. 5.15–6.00 Extrema samlare. 

KANAL 9

6.00 Dödlig fångst. 6.55 Top 20 funniest. 
7.50–8.15 Mixology. 9.00 Property brothers. 
9.55 Gordon's kitchen nightmares. 10.55 
Mythbusters. 12.00 Grand designs. 13.05 
Diners, drive-ins and dives. 13.55 Property 
brothers. 14.55 Gränsbevakarna Australien. 
15.55 Mythbusters. 17.00 Diners, drive-ins 
and dives. 17.55 Grand designs Australien. 
19.00 Saturday night live. Amerikansk humor 
från 2015. 20.00 CSI: Cyber. Amerikansk kri-
minalserie från 2015. 21.00 Emperor. Ameri-
kansk-japanskt krigsdrama från 2012. 23.05 
CSI. 1.00 Sound of my voice. 2.40 American 
horror story. 3.30 Dog and Beth: On the hunt. 
4.15 Motor. 5.05–6.00 American chopper. 

TV 10

6.00 Skarp eld. 6.50 Time Team XVI. 7.40 
Coast guard Pacific Northwest. 8.35 Big Brian 
– förmögenhetsfyndare. 9.30 The gadget 
show. 10.00 Brit cops. 12.00 Coast guard 
Pacific Northwest. 13.00 Bilbaronen i Las 
Vegas. 14.00 Big Brian – förmögenhetsfynda-
re. 15.00 Time Team XVI. 16.00 Allt för en 
deal. 17.00 Alaskas vilda västern. 18.00 Ice 
road truckers. 19.00 Lost in transmission. 
20.00 Laxfiske i Alaska. 21.00 Pawn stars. 
22.00 Vapenhandlarna. 23.00 Dåtidens elit-
styrkor. 0.05 Slagfältets söner. 1.05 Strike 
back. 2.10 Brit cops. 3.00 Vapenhandlarna. 
3.50 Time Team XVI. 4.40 Slagfältets söner. 
5.30–6.00 The gadget show. 

KANAL 11

6.00 Ultimate shopper. 7.00–8.00 Say yes to 
the dress: Bridesmaids. 10.10 One Tree Hill. 
11.10 Devious maids. 12.10 Private practice. 
13.10 Say yes to the dress: Bridesmaids. 
14.10 Ellen DeGeneres show. 15.05 Familjen 
Kardashian. 16.05 One Tree Hill. 17.05 
Devious maids. 18.00 Hollywood Medium 
with Tyler Henry. 19.00 Rob & Chyna. 20.00 
Wahlgrens värld. 21.00 Bara en natt. 23.00 
Quantico. 1.00 RuPaul's drag race: All atars. 
2.05 RuPaul's drag race: All stars – Untucked. 
2.35 RuPaul's drag race: All atars. 3.30 
RuPaul's drag race: All stars – Untucked. 3.50 
RuPaul's drag race: All atars. 4.35–4.55 
RuPaul's drag race: All stars – Untucked. 

15.00–18.00 UR Samtiden (R) 
15.00 Som vi längtat, Lena Ackebo 
15.20 Gränslöst rädd 15.40 När klas-
sikerna vill vara fria 16.00 Slavhandel 
och slaveri under svensk flagg 16.20 
Mot jämställd idrott 16.55 Samtal om 
livet och döden 

18.00 Antikmagasinet (R, T) 
Svensk antikvitetsserie från 2017.   
Del 4 av 12. 

18.30 Studio natur (R, T) 
Svenskt naturmagasin från 2016.  
Del 2 av 9. 

19.00 Historiska trädgårdar (R) 
Dansk trädgårdsserie från 2010.  
Del 2 av 7. 

19.30 Nya Zeeland:  
Den blå kusten (R) 
Nyzeeländsk naturserie från 2014.  
Del 6 av 6. 

20.15 På vintagejakt (R) 
Australisk antikvitetsserie från 2015. 
Del 1 av 6. Dominic Johnson-Hill tar 
med oss i Sri Lankas historia och går på 
upptäcktsfärd på bland loppisfynd, 
matkultur och sevärdheter. 

21.00 Fighten mot fobier (R) 
Realityserie från 2014. Del 6 av 6. 

21.40 7 miljoner steg längs Nilen (R) 
Brittisk dokumentärserie från 2015. 
Del 1 av 4. 

22.30 Man on wire (R) 
0.00–0.50 Världskrigen (R, T) 

6.25 Hem till salu (R) 
7.45–8.45 David Roccos ljuva 

 matresa – Indien 
10.50 Barnens sjukhus (R) 
11.20 Barnens sjukhus (R) 
11.50 Dr Phil (R) 
12.45 Hem till salu 
14.00 Barnens sjukhus 
15.00 Judys domstol 
16.00 Det okända (T) 
18.55 Dr Phil 

Amerikansk pratshow från 2015.  
Del 140 av 174. 

19.50 Helt hysteriskt 
Brittisk komediserie från 2003.  
Del 7-8 av 8. Exploitin'. 

21.00 Edge of tomorrow 
Amerikansk sci fi-action från 2014. 
Jorden attackeras av varelser från en 
främmande planet, och soldaten Cage 
skickas ut på slagfältet med ett omöj-
ligt uppdrag. I rollerna: Tom Cruise, 
Emily Blunt, Bill Paxton. 

23.10 Million dollar baby 
Amerikanskt drama från 2004. I roller-
na: Clint Eastwood, Hilary Swank och 
Morgan Freeman. 

1.55 The warlords 
Hongkong-action från 2007. I roller-
na: Jet Li, Andy Lau, Takeshi Kaneshiro. 

4.10 Tareq Taylors nordiska  
matresa (R) 

5.10–6.05 Dr Phil 

6.00 Slottsliv 
6.55 Bones (R) 
7.50 Lyxfällan Norge 
8.45 Property ladder (R) 
9.50 Shark tank 
10.45 Englands bästa bageri 
11.50 En plats på landet (R) 
12.50 Antiques roadtrip 
13.50 Bones 
14.50 Four in a bed 
15.50 Property ladder 
16.55 Englands bästa bageri 
18.00 Lyxfällan Norge 

Norsk livsstilsserie från 2014. 
19.00 En plats på landet 

Brittisk realityserie från 2014.  
Del 57 av 70. 

20.00 Navy CIS 
Amerikansk kriminalserie från 2011. 
Del 4 av 24. 

21.00 Chicago PD 
Amerikansk kriminalserie från 2015. 
Del 13 av 23. 

22.00 Foyle's war 
Brittisk kriminalserie från 2013.  
Del 2 av 3. 

0.00 Roxanne 
Amerikansk komedi från 1987. 

2.10 Navy CIS (R) 
2.55 Inredningsmästarna (R) 
3.55 En plats på landet 
4.45 Slottsliv (R) 
5.35–6.00 Four in a bed (R) 

6.00 Community 
6.20 Jims värld (R) 
6.45 Stargate SG-1 (R) 
8.15 Kung av Queens 
8.35 Våra värsta år 
9.30 Anger management 
10.00 My name is Earl 
10.30 NCIS: Los Angeles 
11.30 Stargate SG-1 
12.30 Kung av Queens 
13.30 How I met your mother 
14.30 Simpsons (R) 
15.30 Brooklyn nine nine (R) 

Amerikansk kriminalkomediserie från 
2014. 

16.00 Scrubs 
17.00 Tillbaka till framtiden del 3 

Amerikansk komedi från 1990. I roller-
na: Michael J. Fox, Christopher Lloyd 
och Mary Steenburgen. 

6.30 Wisska 
6.35 Lunneskär 
6.45 Lekdags 
6.50 Octonauterna 
7.00 Hej Jycke 
7.10 Greta Gris 
7.15 Biss och kajs 
7.25 Super Grover 2.0 
7.30 Mästerflygarna 
7.40 Regnbågsstadens hjälte 
7.55 Fixarna 
8.00 Så många frågor, Luna! 
8.15 Pingu 
8.20 Junk 
8.45 Pyjamashjältarna 
9.00–10.00 Sommarlov 

9.01 Småkryp 9.10 Ett fall för KLURO 
9.25 Alisa klarar sig alltid! 

10.00 Lilla Aktuellt 
12.40 Ella Bella bingo 
12.45 Dinosaurietåget 
13.00 Charlie och Lola 
13.10 Katten i hatten vet allt om dit-

ten och datten 
13.25 Tom & jordgubbssyltmackan 

med honung 
13.30 Pelle Kanin 
13.45 Vi på Saltkråkan 
14.10 Piggley Winks äventyr 
14.35 Sommarlägret 
14.45 Ett fall för KLURO 
15.00 Knäppala skola 
15.20 Gumballs fantastiska värld 
15.45 Flyg 29 saknas 
16.05 MI High 
16.35 Mitt livs värsta år igen 
17.00 Äventyr i tid och rum 
17.10 Voffa, Kvittra och Len 
17.25 Bing 
17.30 Pippi Långstrump 
18.00–18.30 Bolibompa 

18.01 Sofus 18.25 Djurens brevlåda 
18.30–19.30 Sommarlov 

18.31 Småkryp 18.40 Ett fall för 
KLURO 18.55 Alisa klarar sig alltid! 

19.30 Det hemsökta huset 
19.50 Tracy Beaker kommer tillbaka 
20.20 Ronja Rövardotter 
20.45 Nina Patalo 
20.50–21.00 Rabbids 

21.00  13 18.30  Sommarlov 20.15  På vintagejakt 21.00  Edge of tomorrow 21.00  Chicago PD

 

Sport i TV 
hittar du på DN:s 

sportsidor.

MEZZO

14.18–15.50 Bertrand de Billy and the 
Orchestre de Chambre de Lausanne : Fauré, 
Mozart, Messiaen. 16.30 Romeo and Juliet - 
Choreography by Joelle Bouvier. 17.50–
19.21 Salue pour moi le monde! by Joelle 
Bouvier and the Ballet of the Grand Théâtre de 
Genève. 20.30 Nelson Goerner and Paul 
Meyer at Luna Classics Festival. 21.43–22.56 
Lionel Bringuier conducts the Alma Chamber 
Orchestra : Beethoven, Saint-Saëns, Mendels-
sohn. 23.30–23.31 Laurent Coulondre Trio at 
Nancy Jazz Pulsations. 0.20–1.35 Ibrahim 
Maalouf - Paris Philharmonie. 

Melodikrysset. v 26

Na
m

n:

Ad
re

ss
:

Po
st

ad
re

ss
:

Sänds lördag i P4 klockan 10.03. Lösningen skickas till:  
Melodikryss XX  SR, 109 12 Stockholm och ska vara SR tillhanda 
onsdag nästa vecka. Resultatet kan du höra i nästa Melodikryss.
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Tittut
○○Skulle måla om ytter-

dörren när hen dök upp.
Jan Segerström, Hässelby

Det är Målarettans 
skyddsombud som vill 
kolla, tror NoN.

Sommar i Dalom
○○Österfors, nära Gagnef, är ett riktigt smultron-

ställe. Och variationer i vädret syns verkligen 
på fotot. 
Annika Flisager Kilén 

En äkta TT
○○En morgon den här veckan vak-

nade jag då det under vintertid fort-
farande skulle ha varit beckmörkt. 
Kom osökt att tänka på Tomas 
Tranströmers insiktsfulla ord:

En junimorgon,
för tidigt att vakna,
för sent att somna om.

Claes GW Lindholm, Stockholm 

Klurfacit

Se sista uppslaget i nyhetsdelen. 

Men hur fort får 
man gå då? 
Martha i Solberga 

Kantorn drabba-
des av psalmo-
nella.
Jå Bondesson, Öland  

Tågrånaren 
saknade lok och 
motiv.
Kjell Jonasson, 

Söderköping 

En person 
saknades efter 
”Allsång på 
Skansen” – 
skallgång på 
Skansen.
Sören Karlsson, 

Järfälla 

Omkastat
○○Med tanke på alla felsägningar, 

min mor var fena på att bala 
taklänges och gjorde det i många 
sammanhang.

Vid min fars 50-årsdag – en 
mycket högtidlig smokingmiddag 
med många tal – skulle det serve-
ras sherry eller portvin till desser-
ten. För oss två barn som fick sitta 
med i den långa festmåltiden var 
höjdpunkten på kvällen mammas 
fråga till gästerna:

–○Får det vara porry eller stjärt-
vin? Ulf B 

Ett mynts dagbok
○○Dag 1376 (efter min prägling)
Ligger i jackfickan hos en hög-

skolestudent, tror jag. En typ med 
flottigt hår och acneproblem. Lig-
ger där med ett antal andra mynt. 
Väntar på att få komma ut från 
detta trånga utrymme där vi slår i 
varandra hela tiden.
Dag 1412

Både glad och ledsen. Släpptes 
äntligen fri från högskolestuden-
tens jackficka. Men bara för att 
kastas ner i en a-lagares hårda 
metallburk. Inga större skador. 
Användes sedan för att köpa två 
stycken folköl. Är nu fast i ICA:s 
fängelse för 1-kronor.
Dag 1418

I nya händer igen. Blev växel för 
en kvinna som köpte glass. Hamna-
de sedan i dotterns sparbössa med 
gud vet hur mycket andra prylar.
Dag 1792

Fortfarande bortglömd. För-
modligen bara någon dag kvar 
innan jag blir värdelös.
Sabina 

Gräsrötterna 
har tappat 
kontakten 
med kålröt-
terna.

Perfida 
dväljs i peri-
ferin.

Jag är med i en 
klubb som gillar 
svartbrända 
bullar. Det är en 
kolvetefören-
ing.
Torbjörn Carlsson, 

Nynäshamn 

Udda bandnamn
○○På lördag gör Hardda Ku Hardda 

Geit ett gig på hembygdsgården i 
Ede Offerdal, Jämtland. Bandet har 
hållit igång i 40 år och var något av 
ett husband på Storsjöyran under 
80-talet.

Av bilden kan man räkna ut 
vad namnet betyder: Hälften Ko 
Hälften Get.
John-Erik Johansson 

Ulf Frödin

Mobilt hörfel
○○Mobiltelefoner är svåra att höra 

i ibland. Jag var på hemväg när 
maken ringde och bad mig stanna 
till och köpa rostbiff. I butiken blev 
jag lite rådvill. Rostbiff uppträder i 
flera skepnader, så jag ringde hem:

–○Ska du ha skivad eller en hel 
bit?

–○Vadå skivad?
–○Ja, rostbiffen. Det finns skivad 

och så hela bitar som du får steka 
själv.

–○Tur att du ringde, sa maken. 
Jag sa att du skulle köpa råttgift.
Ulla Barvefjord 

En god människa 
fäster man sig vid

R
även bröt sig in och tog alla vakt-
larna.

Sånt händer i skärgården.
Liksom att vildsvinen välter 

soptunnor med sådan kraft att tun-
norna måste kedjas fast och locken 

förseglas med sådan listighet att bara tvåbenta 
svin kan öppna dem.

Älgarna äter äppelskott. Rådjuren äter rosor.
Katter äter råttor medan skatorna slåss om 

kattmaten som står utomhus. Sedan flyger 
skatorna som vildsinta jaktplan och föser bort 
ekorrar som vill åt skatornas ägg.

Koltrasten äter maskar och det gör även 
abborren, den dum-
mern.

Men alla vill äta gott. 
Räven gillar vaktlar, 
vildsvin tycker skulor i 
soptunnor är smas-
kens, älgen slukar 
äppelskotten, rådjuret 
rosor. För katten är råt-
tan råbiff. För skatan 
är kattmat kalas liksom 

skatägg smakar fågel för ekorren.
Återstår fästingarna. De älskar att suga blod 

ur toker och klok. Men med en viss urskillning.
Alla människor verkar faktiskt inte vara lika 

goda.
Fästingarna ratar vissa typer. Det kan bara 

bero på att vederbörande inte är lika god som 
andra. Människor som får fem eller flera fäs-
tingar på sin kropp om dagen är godare än folk 
som bara får ett par fästingar eller inga alls.

En god människa äter gott, heter det. Och 
motsatsen gäller också: den som äter gott 
blir en god människa. Det där känner fäs-
tingarna till. På så sätt kan man veta att den 
människa som de små krypen fäster sig vid 
med all sannolikhet äter gott. Bräserad vaktel, 
vildsvinskorv, älgstek, råddjurssadel, stuvad 
abborre.

Med mygg är det något liknande. Jag delade 
en gång sovrum i en stuga på Saltarö med en 
gosse som aldrig blivit stungen av en mygga. 
Han var en hygglig prick men han envisades 
med att ha fönstret öppet hela natten. Att han 
inte var en god människa kunde jag hålla med 
myggen om när de ratade honom och istället 
gav sig på mig.
Ove Säverman

Han var en 
hygglig prick 
men han envi-
sades med att 
ha fönstret 
öppet hela 
natten. 


