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VÄDER • D1 • S12
Det blir halvklart väder. 
Omkring 5 plusgrader.
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NYHETER • D1 • S3

Tre misstänks 
för slav- 
handel

KRÖNIKA • D1 • S9

”Har du testat 
att hoppa 

hopprep till den här 
låten? Inte? Gör det.”
Marina Johansson

 Y Bagare och konditor är två framtidsyrken, och på tisdag får Lene Nilsen (till höger) från Säffle och hennes klasskamrat Sofia Edefeldt 
verkligen visa vad de går för. Då ska de tävla i Skol-SM för unga bagare. D1 • S6–7 FOTO: MARINA JOHANSSON

KARLSTAD. Fjärde guldet för Tingvallagymnasiet?

KULTUR. Grafiker visar bilder i Galleri 2 S17

NÖJE. En kärleksförklaring i toner S14

KULTUR. Med öga för vardagskomik S16

SPORT • D2 • S18

Säffle HC slet 
sig vidare i 
kvalserien

 FOTO: CAROLINA SCHÜTZER

NYHETER • D1 • S12

Nu startar 
kommunal 
simskola

 FOTO: JENNI JANSSON

Godistillverkning 
flyttas till Näset
SÄFFLE. Torsbols Gård i Torserud har köpt delar av 
Klässbols Konfektyr. Kokningen av de klassiska karamel-
lerna kommer i fortsättningen att ske på Värmlandsnäs 
där Gunnar och Christina Johansson sedan tidigare 

bedriver produktion av bland annat sylt, marmelad 
och bröd.

– Vi ska bygga ut och flytta hit verksamheten i april, 
berättar Gunnar Johansson. D1 • S4

Senaste nyttsaffletidningen.se

Tidningar till  
skolklassen?
Beställ på  
saffletidningen.se/skola

Har du svårt att läsa 
papperstidningen?
För mer information om taltidningen
ring 0533-464 40 eller mejla  
prenumeration@saffletidningen.se

Taltidningen
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D
å finns i sock-
nen allt från 
livskraftiga 
butiker, där det 
går att bunkra, 

till lantbruk som kan produ-
cera maten.

Som affärsstrategi 
används kyrktornsprin-
cipen främst inom bank 
och finans. Förvaltare av 

det arvet i dag är främst 
de fristående sparban-
kerna – likt Westra Werm-
lands sparbank, Vadstena 
sparbank och Sparbanken 
Gotland. Men även Han-
delsbanken har haft som 
mantra att varje bankchef 
inte får bestämma över ett 
större område än denne kan 
överblicka från närmaste 

kyrktorn. Idén med att hålla 
affärerna lokala är barnsligt 
enkel. Det är lättare att ha 
kännedom om personer 
i närområdet, vilket är 
särskilt viktigt vid kredit-
givning. Dessutom finns en 
stor ömsesidig nytta av att 
värna det lokala. Vinsterna 
i en fristående sparbank är 
ofta tänkta att gå tillbaka 
till bygden. Sockengränsen 
blir en barriär för kapitalet. 
Andra affärer, som finns på 
tillfälligt lukrativa utländ-
ska marknader, konkurrerar 
då inte med lokala närings-
idkares framtidsplaner.

Att stötta lokala före-
tag – och omvänt att lokala 
företag bygger starka band 
i närområdet – blir en 
handling som ökar ortens 
motståndskraft när det blir 

oro i världen. Ett samhälles 
förmåga att klara en föränd-
ring och återhämta sig lär 
vara starkare på orter där 
affärer görs med sockenkyr-
kan som utblickspunkt.

När coronaviruset drar 
över världen testas robust-
heten såväl i samhället i 
stort som i det lilla samman-
hanget. När tillverkningen 
i Kina stoppas och interna-
tionella handelskedjor bryts 
får vi också en pris på vad 
det kostar att ta affärerna 

allt längre bort. För även 
om det kan vara billigare 
att importera en maskindel 
från Asien, innebär det en 
ökad sårbarhet att binda sig 
till en aktör vid oro i värl-
den. Om ett företag tvingas 
stänga verksamheten för att 
leveranserna från företag i 
Kina dröjer står det svart på 
vitt klart vad det kostar att 
enbart förlita sig på ett enda 
land på andra sidan jorden 
för leveranser.

Ska företag i dag klara 

konkurrensen och vara 
livskraftiga krävs dock 
att de står sig på världs-
marknaden. Det förutsät-
ter prispress och ständigt 
arbete med att hålla nere 
kostnaderna, men bered-
skapen för kriser behöver 
ändå finnas.

Coronaspridningen är en 
påminnelse om att vi i Sve-
rige behöver bli bättre på 
att balansera den stora och 
den lilla världen. Självklart 
ska vi handla på världs-
marknaden, men vi bör se 
fördelarna med att också 
hålla affärer lokala.

Den som utgår från 
kyrktornsprincipen, och 
värnar lokala företag även 
om det kostar lite mer, får 
ett försprång när det blir 
oroligare tider.

Gör affärer från kyrktornet
 Y Kyrktornsprincipen säger att du 

bara ska göra affärer med verksam
heter du kan se från det lokala kyrk
tornet. Den strategin kan i orostider 
vara särskilt gynnsam. Ett starkt lokal
samhälle är motståndskraftigt mot 
kriser, exempelvis en stor spridning av 
coronavirus i världen.

MOBBNING. Allt fler 
svenska elever drabbas 
av mobbning. Anledning-
arna till detta är många och 
utsattheten kan även se 
olika ut för olika personer. 
Att Skolverket och andra 
myndigheter tar krafttag 
är därför välkommet. Ett 
exempel på detta är att 
Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor 
(MUCF) för några år sedan 
började utbilda skolperso-
nal i hbtq-frågor för att hjäl-
pa den gruppen. Nyligen 
presenterade utbildnings-
minister Anna Ekström (S) 
arbetet med att ta fram en 
nationell plan för trygghet 
och studiero i skolan.

Ändå präglas arbetet mot 
mobbning av blinda fläckar, 
inte minst när det gäller 
kristna elevers utsatthet. 
Det illustreras av det svala 
intresset kring Sveriges 
kristna råds (SKR) färska 
undersökning om att varan-
nan kristen elev kränks för 
sin tro i skolan.

Rapporten ”Unga 
troende i samhället” visar 
att 48,7 procent av 393 till-
frågade kristna ungdomar 
har upplevt sig kränkta på 
grund av sin tro.

En ung kristen från en 
ortodox tradition beskrev 
sin situation så här: ”Jag 
blev kallad dum, fick 
kommentarer som ’tror 

du på tomten också’”. En 
annan ung kristen fick höra 
”att man var intelligens-
befriad och liknande. Att 
alla kristna är pedofiler 
osv.” En ung katolik hörde 
att hon som troende ”ska 
akta sig så att hon inte blir 
våldtagen”. Var fjärde säger 
dessutom att det är lärare 
som kränker.

För många av oss som 
vuxit upp som en av få eller 
den ende kristne i en klass 
eller skola har förlöjligan-
det varit en tragisk vardag. 
Känslan av att vara annor-
lunda, marginaliserad eller 
hånad för sin tro är inget 
som är nytt för dagens unga.

SKR:s rapport vittnar 

även om en utbredd okun-
skap och fördomsfullhet 
kring relationen kristen 
tro och naturvetenskap 
bland vissa lärare. Men som 
religionssociologen och 
hedersdoktorn vid Lunds 
universitet, Rodney Stark, 
har visat i “How the West 
Won: The Neglected Story 
of the Triumph of Moderni-
ty” (2014) var majoriteten 
av de 52 mest framträdande 
vetenskapsmännen under 
1500- och 1600-talets 
vetenskapliga revolution 
aktiva kristna. Universi-
teten var även en kristen 
uppfinning. Världens mest 
kända, universitetet i Ox-
ford har mottot ”Dominus 

Illuminatio Mea”, vilket 
är latin för ”Herren är mitt 
ljus”, ett citat ur Psaltaren 
kapitel 27. Ett kunskapslyft 
på området bland lärare är 
därför behövligt.

Regeringens trygghets-
plan för skolan är välkom-
men. Men risken tycks stor 
att utsatta kristna elever 
glöms bort bland andra 
prioritera grupper. När 
kristna flyktingar trakasse-
rades på asylboenden negli-
gerades detta i regeringens 
handlingsplan.

Inte ens Brå:s hatbrotts-
statistik, som citerades i 
handlingsplanen och som 
visade att de kristofo-
biska motiven sköt i höjden, 

kommenterades. Kombi-
nerat med förslagen om 
att förbjuda konfessionella 
friskolor – ett andningshål 
för mobbade troende, men 
enligt ansvarig minister en 
”giftcocktail” – har reger-
ingen mycket att ta igen.

Här krävs därför en 
riktad satsning för barns 
och ungas religionsfrihet. 
Varför inte uppdra åt MUCF 
att börja med en fördjupad 
studie om troende skolung-
domars utsatthet?

Jacob Rudenstrand
Biträdande general- 
sekreterare Svenska  
Evangeliska Alliansen

DEBATT.

Ta kristna barns utsatthet på allvar

CITATET

”Karantänbeslut är inte 
en option, det är en 

plikt.”
Mårten Schultz, professor i civilrätt,  
till Expressen om coronaviruset (5/3).

” Idén med att hålla affärerna 
lokala är barnsligt enkel. Det är 

lättare att ha kännedom om perso
ner i närområdet, vilket är särskilt 
viktigt vid kreditgivning. 
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En till sjukhus efter krock
VÄRMLANDSBRO. Två personbilar var inblandade i en 
trafikolycka på E45 i Värmlandsbro vid 15tiden på tors-
dagseftermiddagen.

– Det var två personbilar i en sidokollision, en bil stod 
i diket och en uppe på vägen, säger Ola Nilsson på SOS 
Alarm.

Totalt färdades fyra personer i bilarna, varav en fördes 
till sjukhus.

Vägen stängdes tillfälligt av och trafiken släpptes på 
växelvis under räddningstjänstens arbete.

Polisanmälde 
bedrägeri
SÄFFLE. En person i Säffle 
har polisanmält att han 
blivit utsatt för ett kortbe-
drägeri via internet.

I anmälan uppges att 
personen har blivit av med 
sina bankkortsuppgifter 
trots att kortet låg kvar 
i plånboken. Tjuven har 
därefter gjort 13 olika uttag 
via internet och samman-
lagt kommer över 4 000 
kronor.

Inbrottstjuvar 
bröt sig in i 
obebodd villa
SÄFFLE. Ett inbrott har 
skett i en obebodd villa i 
Norra, Kila.

Tjuven, eller tjuvarna, 
bröt sig i källaren genom 
att slå ut ett källarfönster. 
Dörren från källaren till 
övervåningen var dock 
låst och den lyckades 
tjuvarna inte bryta upp. 
De försvann därför från 
brottplatsen.

Det är oklart om något av 
värde blev stulet.

Lastbils- 
olycka 
på E 18
SLOTTBRON. En singel-
olycka med lastbil inträf-
fade vid 7-tiden på fre-
dagsmorgonen på E 18 vid 
Slottsbron.

Olycka inträffade vid 
bron över Slottsbrons-
undet, där en lastbil kört 
in i ett sidoräcke. Enligt 
uppgifter från platsen var 
det vid olyckstillfället vara 
mycket halt.

Räddningstjänsten upp-
gav att lastbilen fick skador 
och att det läckte diesel 
från fordonet. Chauffören 
klarade sig oskadd.

Fordonet fick bärgas från 
olycksplatsen och trafiken 
flöt åter normalt två tim-
mar senare

NOTERAT. NOTERAT.SÄFFLE. Misstankar mot tre män i Säffle

Människohandel 
och slavhandel

Det var i tisdags som de tre 
männen i 30-årsåldern togs 
in för förhör efter att polisen 
fattat misstankar mot dem i 
ett ärende som rör männis-
kohandel i Säffle.

Några timmar senare an-
hölls alla tre.

De misstänks ha utnyttjat 
en annan person på ett sätt 
som går att jämföra med 
slavhandel från maj förra 
året fram till slutet av ja-
nuari i år.

”Utredningen är inne i ett 
intensivt och känsligt skede. 
Det råder förundersöknings-
sekretess och jag är därför 
förhindrad att kommentera 
utredningen, men jag och min 
klient är mycket hoppfulla 
då utredningen går framåt.” 
skriver målsägandebiträde 
Emma Ragnarsson i ett mejl.

De tre männen begärdes 
häktade för brotten tidigare 
i veckan. Två av männen är 

även misstänkta för brott 
mot utlänningslagen.

En 29-årig man häktades 
på fredagseftermiddagen.

– Han förnekar brott, säger 
mannens försvarare Hans 
Berglund.

Det är ännu oklart om de 
två andra männen också 
häktades.

Nicole de Bouczan  
Åsa Asplid

De tre männen misstänks 
ha utnyttjat en person 
för slavhandel. Nu är 
de begärda häktade för 
människoexploatering 
och människohandel.

Tre män i Säffle har häktats vid tingsrätten i Karlstad, misstänkta för människohandel och 
människoexploatering. FOTO: MIKAEL LINDBLOM

HOPPFULLA

”Jag och min klient är mycket 
hoppfulla då utredningen går 

framåt.”
Emma Ragnarsson

Misshandlade kvinna
ÅMÅL. En man i 20-årsåldern åtalas för misshandel efter 
att ha gripit tag i en kvinnas handleder och sedan knuffat 
henne.

Brottet ska ha inträffat i en lägenhet strax utanför Åmåls 
centrum den 21 juni 2018. Där och då anser åklagaren 
att mannen gjorde sig skyldig till misshandel genom att 
greppa tag i en kvinna och knuffa henne hårt i en väg. Age-
randet resulterade i blåmärken, rivsår och smärta.

Mannen nekar till brott.

Swisha till 
123 900 56 20 

Mio Åmål. Norra infarten.
Karlstadsvägen 61. Mån-fre 10-18. Lör 10-15.  
 Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se

KVÄLLSÖPPET!
MÅNDAG 9/3 TILL KL. 21
SISTA CHANSEN – UPP TILL 3.000:- RABATT VID KÖP AV SOFFA ELLER FÅTÖLJ

SISTA
CHANSEN!
- ANVÄND DIN 
VÄRDECHECK!

Bokning: 0532-616 10 eller info@amalsstadshotell.se

ÅMÅLS STADSHOTELL  
OCH VALLBY WINE BJUDER IN TILL

VINPROVNING
med Italiens bästa viner tillsammans med 

smakprover från det italienska köket

LÖRDAG 14 MARS KL 17.00
VINPROVNING 

365:- 
VINPROVNING SAMT  

2 RÄTTERS SUPÉ 
595:-

Special 
guest Brolle

Rock pa vischan

ENDAST 
1500 BILJETTER

SPARA PENGAR
köp biljett före 31/3 för 595:-

1 april-30 juni 695:-    från 1 juli 795:-

FRE 17 JULI KL 19.30 SILLERUD, HEMBYGDSGÅRDEN 
BILJETTER: ICA NÄRA SILLERUD, BESTERMAN.NU, 

TICKETMASTER.SE, TEL: 054-19 00 80
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Det är den ena halvan av 
produktionen i Klässbol som 
kommer att flyttas till Värm-
landsnäs.

– Vi tillverkar två typer av 
konfektyrer, dels klubbor 
och hårda karameller och 
dels mjuka karameller. Det 
är produktionen av de mjuka 
karamellerna som jag sålt till 
Gunnar, berättar Tina Lind-
ström som i många år drivit 
Klässbols Konfektyr.

Gunnar och Christina utö-
kar därmed verksamheten 
på Torsbols gård.

Bygger ut lokalerna
– Produktionen kommer att 
ske i våra befintliga lokaler 
som dessutom kommer att 
byggas ut, berättar Gunnar.

På gården produceras 
sedan tidigare bland annat 
sylter och marmelader på 
egenodlade och förädlade 
råvaror och värmländska 
bär. Där bakas också bröd. 
Produkterna, som är mycket 
populära, säljs bland annat i 
Saluhallen i Säffle där ett 
stort antal lokala matprodu-
center saluför sina varor.

Gunnar och Christina 
menar att karamellkokning 
passar perfekt in i gårdens 
profil.

– Vi kommer att koka ka-
ramellerna efter Klässbols 
gamla recept och enligt tra-
ditionellt hantverk. Kläss-
bolskaramellerna har gott 
rykte och det ska vi värna 
om, säger Christina.

Naturliga råvaror
Klässbols Konfektyr starta-
de 1967 och Tina Lindström 
vet vad som är hemligheten 
bakom de eftertraktade ka-
ramellerna.

– Vi tillverkar på ett sätt 
som vi är ensamma om i 
Sverige. Det är bästa kvalitet 
på råvarorna, bara naturliga 
färg- och smakämnen och 
inga konserveringsmedel. 
Eftersom karamellerna ska 
ätas färska förpackas de i bur-
kar under strikta hygieniska 
förhållanden, berättar hon.

Som exempel på naturliga 
smakämnen nämner hon 

anisolja och salmiak som al-
ternativ till lakrits. Nyligen 
började man också använda 
veganskt margarin i kok-
ningen. Palmolja är uteslutet.

– Konsumenterna är väl-
digt medvetna och noga 
med vad man stoppar i sig. 
Lokalproducerat och närod-
lat värderas högt, det märks 
väl inte minst på saluhal-
larnas framgångar i Säffle, 
säger Tina och nämner både 
Grön Ko och Saluhallen.

– Det är fantastiskt att det 
finns två saluhallar i Säffle, 
tycker hon.

Saluhallen viktig
Gunnars och Christinas pro-
dukter finns i Saluhallens 
sortiment och Helena Gilén, 
drivkraften bakom Saluhal-
len är glad när hon hör att 
Torsbols Gård ska överta 
karamellkokningen.

– Jag är stolt! Det är precis 
det här som företagsutveck-

ling och lokal livsmedelspro-
duktion handlar om, säger 
hon.

Själv säger Gunnar att af-
fären aldrig hade varit tänk-
bar utan Saluhallen.

– Nej, det här hade vi ald-
rig satsat på om inte Saluhal-
len hade funnits, säger han.

Gunnar berättar att kara-
mellkokning faktiskt inte är 
något nytt i Torserud.

– Det fanns någon gång på 
30-40-talen en man i grann-

huset som kallades för Grat-
ting. Han sysslade med ka-
ramellkokning. Så man kan 
väl säga att cirkeln är sluten, 
ler han.

Stor investering
Satsningen på gården inne-
bär en stor investering men 
Gunnar berättar att han fått 
allt stöd och uppbackning 
som han behövt.

– Jag måste ge en eloge till 
kommunens näringslivsen-

het som verkligen visat oss 
vägen och hjälp oss lösa 
många viktiga frågor, säger 
han.

Flytten från Klässbol till 
Värmlandsnäs inleds i april 
med målet att produktionen 
ska komma igång så snart 
som möjligt.

Claes Österman
0533-464 41
claes.osterman@
saffletidningen.se

SÄFFLE. Torsbols Gård har köpt Klässbols Konfektyr

Gunnar och Christina Johansson på Torsbols gård har köpt hälften av tillverkningen som Klässbols Konfektyr bedriver av Tina Lindström (till höger). I 
fortsättningen ska de mjuka karamellerna kokas på Värmlandsnäs. FOTO: CLAES ÖSTERMAN

Karamellerna är kokta enligt gamla recept och med enbart naturliga 
produkter och smakämnen. I fortsättningen saluförs de under etiketten 
Torsbols Goda.

De tomma hyllorna i kylskåpet vittnar om en strykande åtgång på karamel-
lerna. Men nu ska produktionen snart i gång på Värmlandsnäs.

Gunnar Johansson på 
Torsbols Gård i Torserud 
har köpt delar av Kläss-
bols Konfektyr. Kok-
ningen av de klassiska 
karamellerna kommer i 
fortsättningen att ske på 
Värmlandsnäs där Gun-
nar och hustrun Christina 
sedan tidigare bedriver 
produktion av bland 
annat sylt, marmelad och 
bröd.

Godistillverkningen 
flyttas till Värmlandsnäs
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Säffle
Granvägen 34
Fastighetsbet: Björkbacken 7
Säljare: Sture Georg Martin 
Hultgren
Köpare: Sture Hultgrens dödsbo
Pris: 0
Tax.värde: 612 000
Datum: 2019-12-12

Grorud Mellanstuga 
Fastighetsbet: Karudstorp 2:1
Säljare: Ida Maj-Lis Gustafssons 
dödsbo
Köpare: Bert Åke Staffan 
Karlsson och Anna Felicia 
Andersson
Pris: 826 000 
Tax.värde: 826 000
Datum: 2019-12-20

Gunnarsbol Bengterud 
Fastighetsbet: Gunnarsbol 3:21
Säljare: Carl Daniel Dahlström 
Köpare: Anders Johan Bertil 
Mellqvist och Malin Elisabeth 
Mellqvist 
Pris: 1 500 000 
Tax.värde: 675 000 
Datum: 2020-01-28

Skärsmyr Sjösala 
Fastighetsbet: Skärsmyr 1:43 
Säljare: Ulla Birgitta Pettersson 
Köpare: Thomas Mikael 
Wahlsten 
Pris: 0 
Tax.värde: 1 328 000
Datum: 2019-12-17

Ängsgatan 14
Fastighetsbet: Gäddan 13 
Säljare: Arne Georg Hulteberg
Köpare: Anna Ulrika Jadrijevic 
och Boris Jadrijevic
Pris: 2 025 000
Tax.värde: 1 235 000
Datum: 2020-01-29

Åskog Tjärnet 
Fastighetsbet: Åskog 2:11 
Säljare: Mary Anita Melitshenko 

Köpare: Kate Johanne-Charlotte 
Persson, Ruth Ida Jeanette 
Persson och Erik Börje Persson 
Pris: 175 000 
Tax.värde: 104 000 
Datum: 2020-01-31

Återslöpsvägen 32
Fastighetsbet: Maskinföraren 
16 
Säljare: Kjell Daniel Vidén och 
Berit Eva-Lisa Vidén 
Köpare: Brith Margareta 
Fransson och Bo Sune Kermit 
Fransson 
Pris: 750 000 
Tax.värde: 342 000 
Datum: 2020-01-10

Botilsäters-Olserud 
Änglagård 
Fastighetsbet: Norra torp 2:2
Säljare: Bernt Roland Johansson 
Köpare: Andreas Björklund och 
Karin Marina Margareta 
Björklund 
Pris: 1 450 000 
Tax.värde: 375 000 
Datum: 2020-02-10

Ekenäs Åkersvängen 2
Fastighetsbet: Ekenäs 1:27 
Säljare: Bobygg Värmland AB
Köpare: Eva Margareta 
Jakobsson och Stig Roland 
Jakobsson 
Pris: 950 000 
Tax.värde: 0 
Datum: 2020-02-05

Sundsborgsgatan 10A
Fastighetsbet: Soldaten 24 
Säljare: Maria Kleimert och Per 
Morgan Kleimert 
Köpare: Per Morgan Kleimert
Pris: 0 
Tax.värde: 699 000 
Datum: 2020-02-04

Västbro Emaus 
Fastighetsbet: Västbro 1:37 
Säljare: Dan Gunnar Andersson 
Köpare: Christian Torbjörn 

Donetzhuber och Maria Christina 
Lindberg 
Pris: 55 000 
Tax.värde: 190 000 
Datum: 2020-01-31

Västra Storgatan 25D
Fastighetsbet: Härden 17
Säljare: Nanna Kristina Larssons 
dödsbo
Köpare: Karin Kristina Lööf
Pris: 850 000
Tax.värde: 599 000
Datum: 2020-02-07

Avelsäter Lyckebo 
Fastighetsbet: Avelsäter 1:70
Säljare: Karl-Gustav Clayton 
Johansson
Köpare: Kent Marcus Elgtberg 
och Therese Birgitta Jakobsson
Pris: 2 500 000
Tax.värde: 1 085 000
Datum: 2020-02-20 

Hult Gullåsen 
Fastighetsbet: Södra hult 3:2
Säljare: Birgit Maria Persson
Köpare: Birgit Maria Perssons 
dödsbo
Pris: 0
Tax.värde: 73 000
Datum: 2019-10-30

Hult Gullåsen 
Fastighetsbet: Södra hult 3:2
Säljare: Birgit Maria Perssons 
dödsbo
Köpare: Per Mikael Johansson
Pris: 415 000
Tax.värde: 73 000
Datum: 2020-02-19

Skäggebyn Soltomta 
Fastighetsbet: Skäggebyn 1:33
Säljare: Rosemarie Svanström 
och Stig Elis Svanström
Köpare: Al Tandläkarkliniken AB
Pris: 440 000
Tax.värde: 689 000
Datum: 2020-02-14 

Åmål
Ekelundsgatan 3
Fastighetsbet: Fyren 22 
Säljare: Per Jesper Cavallie och 
Tommy Tveter 
Köpare: Per Martin Åhlmans och 
Nancy Cecilia Åhlmans 
Pris: 1 130 000 
Tax.värde: 552 000 
Datum: 2020-01-31

Bjäkebol 1322A
Fastighetsbet: Bjäkebol 1:37 
Säljare: Lia Van Der Ven-Frater-
man och Robert Van Der Ven 
Köpare: Dalsland Outdoors AB 
Pris: 3 000 000 
Tax.värde: 1 656 000 
Datum: 2020-01-28

Hantverkaregatan 14
Fastighetsbet: Aspen 9 
Säljare: Åsa Ann-Christine 
Carlsson och Lars Mikael 
Andersson 

Köpare: Ingrid Sarah Johanna 
Andrén och Per Johan Erik Enger 
Pris: 2 300 000 
Tax.värde: 886 000 
Datum: 2019-12-16

Norströmsgatan 13
Fastighetsbet: 3:35 
Säljare: Ylva Katarina Andersson 
Köpare: Mia Christina Johansson 
Pris: 950 000 
Tax.värde: 638 000 
Datum: 2020-01-15

Oscarsgatan 3
Fastighetsbet: Kilen 9 
Säljare: Bernt Ronny Råbratt och 
Elsa Ingrid Birgitta Råbratt 
Köpare: Kari Lasse Juhani Orava 
och Inga Marie Elisabeth Orava 
Pris: 2 100 000 
Tax.värde: 831 000 
Datum: 2020-01-31

Vänersborgsvägen 38
Fastighetsbet: Kärlekstallen 3 
Säljare: John Olof Pontus 
Andersson och Sofia Kristina 
Ljungdahl 
Köpare: Bror Tommy Johansson 
och Monica Viola Åberg 
Pris: 1 820 000 
Tax.värde: 993 000 
Datum: 2020-01-22

Waerngatan 8
Fastighetsbet: Bryggan 6 
Säljare: Tage Per-Åke Juberg 
Köpare: Karin Emma Viktoria 
Toresson och Karl Emil Sandberg 
Pris: 1 850 000 
Tax.värde: 838 000 
Datum: 2020-01-30

Årjängsgatan 5
Fastighetsbet: Ärlan 5
Säljare: Lars Håkan Lysén och 
Anna Christina Harriet Lysén
Köpare: Subi Nasufi
Pris: 400 000
Tax.värde: 330 000
Datum: 2020-02-14

FASTIGHETSAFFÄRER.

”Det finns en ledig stol bredvid 
mig – och den väntar på dig”
Mikael Wahlman är Digital produktchef B2B på NWT 
Media i Karlstad och är en del av ett nytt team, som 
arbetar med att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
det programmatiska flödet. 
Vårt arbete är inne i en spännande resa framåt.
Vad innebär ditt jobb?
– Jag jobbar med att affärs- och
produktutveckla vår digitala annons-
affär. Genom ett nära samarbete med 
vår försäljningsorganisation och våra 
rikspartners ska vi se till att skapa en 
trevlig, bra och lönsam annonsupple-
velse för våra läsare, annonsörer och 
oss själva.

Vad skulle du tipsa personer som 
funderar på att söka sig till NWT 
Media?
– Jag skulle berätta att hos oss så får 
man med stort eget ansvar jobba på en 
flexibel arbetsplats med varierande 
arbetsuppgifter i högt tempo. Man för-
väntas vilja driva på och lösa de utma-
ningar man ställs inför, och får då också 
full support från övriga personer och 
funktioner som finns att tillgå. Det är 
sammantaget väldigt många spännan-

de och roliga projekt som nu genomförs, 
för både våra annonsörer och läsare, 
av en massa trevliga och kompetenta 
medarbetare.

Hur ser arbetsupplägget ut?
– Vi arbetar med externa leverantörer 
för att skapa bästa möjliga förutsätt-
ningar för det programmatiska annons-
flödet.Arbetet sker i flera olika annons-
plattformar och tekniska strukturer, 
vilket förutsätter bra teknisk förståelse 
för automatiserade flöden och data-
strukturer. Den huvudsakliga dataplatt-
formen vi använder oss av bygger på 
modern teknik inom AppNexus, med 
optimeringssystem som LiveWrapped, 
Meetrics och Tableau. 

Vill du bli Mikaels kollega?
NWT Media är en mycket stark medie-
partner och just nu söker vi en AdOps &

Campaign Manager. Det handlar om en 
mycket central roll med ansvar för den 
programmatiska annonseringen.
Tjänsten är ett vikariat på heltid fram 
till och med 1 september 2021 med place-
ring i Karlstad.
Trivs du med att säkerställa digitala 
kampanjer med allt vad det innebär är

det här din chans att vara med på vår 
spännande resa in i framtiden. 
Skicka din ansökan med CV och person-
ligt brev till mikael.wahlman@nwt.se.
För frågor angående tjänsten kontakta 
Mikael på ovanstående mejl eller telefon 
054-19 90 00.

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN NWT MEDIA

Mikael Wahlman är Digital produktchef B2B på NWT Media i Karlstad.
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Tingvallagymnasiet är välmerite-
rat när det gäller skolmästerska-
pet, som sker parallellt med SM för 
unga bagare (upp till 24 år). Sedan 
starten 2008 har skolan kammat 
hem guldet tre gånger.

Lene och Sofias lärare, Julia Hed-
lund Bergstedt, har själv vunnit ti-
teln när hon gick på skolan.

– Det är inte alltid som vi har haft 
ett lag med, för det är inte alltid 
som några vill vara med. Det är ju 
mycket jobb, speciellt när tävling-
en blir mitt under deras praktik, 
och inte alla som känner att de har 
tid eller vill tävla. Men Lene och 
Sofia var sugna, säger hon.

Under vintern skickade de in en 

anmälan, med bland annat recept 
och videoklipp som visar deras 
handlag med degen. För drygt en 
månad sedan fick de veta att de bli-
vit uttagna till finalen i Göteborg.

– Det är åtta skolor som har ta-
gits ut, för fjolårsvinnaren är alltid 
med, liksom Ester Mosessons gym-
nasium, som är en av arrangörerna, 
säger Julia.

Egna kreationer
Tjejerna har fått en lista på de mo-
ment som kommer att ingå i täv-
lingen, och förbereder sig för fullt. 
På 4,5 timmar ska det göras ett 
matbröd, en kavlad produkt som 
kräver lite mer ”finlir” (till exem-
pel croissanter), en vetedeg, en 

tårta samt marsipanfigurer. Tårtan 
har en exakt beskrivning att följa, 
medan övriga lämnar mer utrym-
me för egna tolkningar.

– Enda kravet på figurerna är att 
de ska väga 100 gram. Annars har 
vi fått bestämma själva hur de ska 
se ut. Vi har gjort en elefant och 
Snobben, säger Lene.

Tanken är att de ska passa sär-
skilt bra till doptårtor, och bägge 
figurer har en liten detalj som ska 
påminna om bagaryrket; elefanten 
har en bagarmössa, och Snobben 
en kringla.

Matbrödet – som är Lenes per-
sonliga favoritdel – blir ett yog-
hurtbaserat bröd. Och vetedegen 
är skolans egna recept, som kun-

De kan bli Sveriges bästa  gymnasiebagare

NYHETER. ”Man vet såklart aldrig hur övriga startfältet ser ut, men tjejerna hade inte kunnat förbereda det  bättre”

 Y Julia Hedlund Bergstedt har själv 
vunnit Skol-SM år 2009, och nu ska 
hennes elever Sofia Edefeldt och Lene 
Nilsen göra Tingvallagymnasiet stolta när 
årets upplaga går av stapeln på tisdag. 

 FOTO: MARINA JOHANSSON

 Y Tisdag blir en skoldag att minnas för Säffletjejen Lene 
Nilsen och hennes klasskamrat Sofia Edefeldt. De går i 
trean på Restaurang- och livsmedelsprogrammet på Ting-
vallagymnasiet i Karlstad och kommer att tävla i Göteborg 
om att bli Sveriges bästa bagare i Skol-SM.

– Vi är där för att lära oss och ha kul, säger de.

”Man 
känner det 
egna köket, 
men en sak 
som blir 
klar på fem 
minuter i 
ugnen som 
man är van 
vid kräver 
kanske hela 
åtta, eller 
bara tre, i 
en annan 
ugn.”
Julia Hedlund 
Bergstedt
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derna i skolans saluhall ofta kan 
njuta av.

Nytta och nöje
Nerverna är lite spända, men 
Lene och Sofia tar det ändå ganska 
mycket med ro.

– Vi är där för att lära oss och ha 
kul. Vi kommer nog att försöka 
lägga bort tanken på att det är en 
tävling, säger Sofia.

Efter 4,5 timmar i provköket på 
Ester Mosessons gymnasium, du-
kas de färdiga bakverken upp mitt 
i gallerian i Nordstan.

Där kommer en jury noggrant 
bedöma alla bidrag. Tjejerna, lik-
som deras lärare, tror att den störs-
ta utmaningen inte ligger i det som 

bakas, utan var det bakas. 
– Man känner det egna köket, 

men en sak som blir klar på fem 
minuter i ugnen som man är van 
vid kräver kanske hela åtta, eller 
bara tre, i en annan ugn. Ny lokal 
och nya redskap brukar vara det 
svåraste, säger Julia, som har fullt 
förtroende för tjejernas färdighe-
ter.

– Det har sett väldigt bra ut på 
träningen. Man vet såklart aldrig 
hur övriga startfältet ser ut, men 
tjejerna hade inte kunnat förbereda 
det bättre.

Uppvisning
Förutom äran innebär en seger 
även en plats för skolan nästa år, 

diplom, pokal och en kurs med 
en renommerad konditor för hela 
klassen. Men kanske framför allt är 
det ett gyllene tillfälle att visa för 
branschfolket vad man går för.

– Bagare och konditor är bristyr-
ken, men det är sällan man ser det i 
Platsbanken. Man hittar oftast sina 
medarbetare genom kontakter. Så 
Skol-SM är både en merit på cv:t 
och ett sätt att knyta värdefulla 
kontakter, säger Julia.

Marina Johansson
0533-46443
marina.johansson@
saffletidningen.se

De kan bli Sveriges bästa  gymnasiebagare

”Vi kommer nog att försöka lägga bort tanken på att det är en tävling”, säger Sofia och Lene. 

Lene Nilsen från Säffle har velat bli konditor i princip hela livet. 

Söta marsipanfigurer som passar inte minst till doptårtan.

NYHETER. ”Man vet såklart aldrig hur övriga startfältet ser ut, men tjejerna hade inte kunnat förbereda det  bättre”
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STORA KRYSSET. 
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©Kryssmakaren Göran Bergquist/Europa Press-TT1263 Bild: Pixabay

Lösningen ska vara Säffle-Tidningen, Box 33, 661 21 Säffle 
tillhanda senast nu på torsdag före kl. 12.00.
Vinnaren får trisslotter värda 60 kronor och tvåan får  
trisslott värd 30 kr. Märk kuvertet ”Stora krysset 10”.

Namn: __________________________________________________________________ 
 
Adress: _________________________________________________________________ 

Postadress: ____________________________________________________________

nr
10
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Nöje

Snödroppar och morgonljus 
 – min vårmusik

V
isst har du också märkt det?

Ljuset. Blommor som försiktigt kikar fram. 
Solen tar ett stort kliv fram i farstun.

Det är mars, och det börjar kännas som vår.
Här kommer därför 12 låtar med vårkäns-

lor. För fåglarna kan inte få hela scenen för sig själva.
Och om det blir bakslag och snöstormen kommer i mor-

gon? Då skruvar vi upp volymen.
Can’t Keep It In – Cat Stevens
Nej, bäste Cat (eller Yusuf), inte jag heller! Våren spritter 

i oss som kolsyra och likt en skakad flaska mineralvatten 
kan vi inte hålla det inom oss. Och varför skulle vi? Låt 
vårkänslorna spruta ut!

Here Comes the Sun – The Beatles
Kära vän, det känns som att isen sakta börjar smälta. 

En perfekt låt för att illustrera våren, såväl bokstavlig i 
naturen som bildlig inom oss. Dessutom är det The Beatles 
bästa låt, vilket ju inte vill säga lite.

Did You Give the World Some Love Today Baby - Doris
Ja, har du gjort det? Det är lättare att vara snäll och  

generös som människa när solen tinar upp en. Om hunden 
är människans bästa vän, är våren medmänsklighetens.

Everywhere – Fleetwood Mac
Vi dricker kaffe i solväggen. Ljuset dröjer sig kvar på 

kvällspromenaden. Påskliljor spirar i rabatterna. Och jag 
vill va med dig överallt.

Nine Million Bicycles- Katie Melua
Tre saker som man lätt förknippar med våren:
- Cyklar 
- Förälskelse, kanske lite trevande och man beter sig 

fånigt
- Ögon öppna för omvärlden, kanske semesterplanering 

med drömmar om främmande länder
Du kan sluta leta. Denna innehåller allt det. I alla  

fall om man inte är kines.
Friend of the Devil- Grateful Dead
Har du testat att hoppa hopprep till den här låten? Inte? 

Gör det. Rytmen funkar så bra att det knappast kan vara 
en slump. Och visst påminner historieberättarupplägget i 
verserna om de där eviga ramsorna som man hoppade rep 
till när man var liten? Kanske är det inte Hin håle som det 
sjungs om. Kanske drömde Jerry Garcia och John Dawson 
bara om att bli kompis med skolans bäste jävel på hopp-
rep.

Take It Easy – The Eagles 
Den som inte får vårkänslor av denna har uppenbarligen 

aldrig tagit bilen eller motorcykeln på årets första roadtrip, 
en ledig dag när solen står högt och gruset sprätter kring 
nymonterade sommardäck.

Valborg – Håkan Hellström
Till och med de som hatar Håkan Hellström verkar gilla 

den här låten. Kanske är det för att valborgsmässoafton 
verkar slå an en ton i alla. Och kanske för det extra modet 
och lugnet som lätt kommer till en i värmen av en brasa. 
”Vill du ha en idiot, lägg din hand i min” är en så ödmjuk 
och ärlig kärleksförklaring.

Bad Moon Rising- Creedence Clearwater Revival
Doft av öl och pommes frites. Ett säkert vårtecken är att 

uteserveringarna öppnar och det känns helt legitimt att 
ta en krogrunda en onsdag bara för att man kan dricka sin 
Staropramen ute. Vad vore vårhäng på krogen utan truba-
durer och någon överförfriskad person som hetsar dem att 
”Spela Creedence!!”? Inte mycket.

Sometimes it snows in April – Prince 
Trodde du verkligen att du skulle slippa melankolin? 

Man kan inte förväntas må fantastiskt bara för att solen 
skiner, men desto svårare kan det kännas att vara nere när 
alla andra verkar så vårrusiga och glada. ”Alla” är deppiga 

i januari, men i maj kan man verkligen känna sig utanför i 
sitt tungsinne. Och alla har nog träffats av det där stinget 
när allt är så vackert och man önskar bara att man hade 
kunnat dela det med någon som borde ha varit här, men 
inte är det. Ibland blir det inte som man tänkt sig. Ibland 
snöar det i april.

The Ark – Gerry Rafferty 
Min bästa islossnings-

låt. Någon ägg- eller 
tandlossningslåt har jag 
inte, men det hade å 
andra sidan varit helt 
irrelevant för den här 
krönikan.

What A Wonderful 
World – Louis Arm-
strong

Vad mer 
finns att till-
lägga? Ingen-
ting, absolut 
ingenting.

Dessa låtar 
och många 
fler finns i 
spellistan 
Snödroppar 
och mor-
gonljus på 
Spotify.

Cat Stevens – eller Yusuf Islam som han heter numera – har gjort en av tidernas vårigaste låtar, enligt Säffle-Tidningens krönikör. FOTO: BOB EDME

”Vad vore vårhäng på krogen utan trubadurer och någon överförfriskad 
person som hetsar dem att ”Spela Creedence!!”?”

KRÖNIKA. Marina Johansson
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NAMNSDAGAR

UPPVAKTNING.

All ev uppvaktning
på våra födelsedagar 
undanbedes vänligen men 
bestämt.
Ann-Britt och Tord 
Kihlander

TACK.

V  kcat amrav trå
t  tardeh mos rE alla lli

v  edakslä rå

B tigri  
O  nossott

v  .gnågtrob senneh di
E alla röf kcat tliksräs tt  
b llit rovåg hco rommol  

o tmas ,rednofsennim akil  
t ,nenavS tedneoberdlä lli  
E  .sunoF hco namhÖ kir

M  sta
A  ani

till alla Er som hedrade
minnet av vår kära

Valborg
Andersson

vid hennes bortgång och
begravning med vackra
blommor samt gåvor 

till olika minnesfonder. 
Ett särskilt tack 
till Hemtjänsten 

för god omvårdnad.

HUGO
Johnny och Gun-Britt

DÖDA.

V  edakslä rå

F kirder  
E  nossliks

* 16 a lirp  1 579   
h  ,sso tanmäl ra

ö  rennäv hco tkäls girv
i  dankas hco gros rots 

S eflfä  28 f iraurbe  2  020
A  EIRAM ENN

B eiraM-ttir   hco O  ell
K nira   hco A  sredn

G  ehter

A  tgilraf arav etni nak öd tt
n ne åp tidujb tevil rä  

h  dirts tnähdrå
A   saräb tta ,ni anmos tt

b  tgilrav tleh tro
k  nä rem arav etni na

s  dirf allit

B i mur regä negninvarge  
k  .etsamrän ed va nester
S  es.sunof.rodissennim e

V  aräk rå

I ttirB-agn  
S  nosseno

* 9 j inu  1 339   
h  sso tanmäl ra

i  dankas hco gros rots 

S yN ardö  29 f iraurbe  2  020
A atin   hco T  dro
O ell   hco L  ane

K nitsre   hco G  narö
C seal   hco S  ennasu
G narö   hco M  aira

B  nrabnra
B  nrabsnrabnra

S tkäl   hco V  rennä

D allits ne ttan ne mok te  
v  dni

s attört niD tmö etkems mo  
k  dni

L setsålb mos sujl tte moski  
u  t

D ttis ttån rah gadsdanvel ni  
s  tul

T  tknäks sso uD tlla röf kca

B i mur regä negninvarge  
S  akryk yN ardö

f .00.11.lk sram 02 gader  
A .nakryk i satulsva netk  
E llit sedujbni netka retf  
m yN ardöS i dnutssenni  

B mo ravS .drågedgy  
d .let sunoF llit ednagatle  
0  .3/71 tsanes ,02331-335
S  es.sunof.rodissennim e

V  edakslä rå
p  redorb hco appa

L kirE-sra  
A  nossredn

* 4 j irauna  1 159   
h  sso tanmäl tgitsah ra

S  goksnav
25 f iraurbe  2  020

C alora   hco S  kirE-nev
m  rejlimaf de

B esso   dem f  jlima
Ö tkäls girv   hco v  rennä

V  nid ,romuh nid snnim i
o  .emräv hco eknatm

. 
T  .tlla röf appaP kca

 

M tta remmok dnutssenni  
s  .råv i marf ergnäl ek

S  es.sunof.rodissennim e

Vår käre

Olof "Olle"
Johansson

* 31/1 1931
har stilla insomnat.

Grums den 19/2 2020

ANNA-LISA
Uno, Annika, Hasse

med familjer

Stilla, så stilla Du somnat
Din smärta så tåligt Du bar
Flitiga händer har domnat

Men Ditt ljusa minne 
står kvar

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Grums kyrka

fredagen den 20/3 
kl. 14.00. Akten 

avslutas i kyrkan.
grumsbegravningsbyra.se

V ,regåvS ,rorB aräk rå  
M  rorbraF hco rorbro

T nröjbro  
S  mörtsredö

Ä   dankas hco daksl
a  !alla sso v

K  rannuG-llej
A eciuoL-nn   hco R  ynno

C anirata   hco E  dnalr
N salki   hco C  enilora
F  annA ,nilaM ,kirder

J  refinne
P  limE ,yllo

FÖDDA.

Välkommen ELLEN Voyce, 
Claras lillasyster. Född 21/2 
kl. 01.37 på Centralsjukhuset 
i Karlstad. Stolta föräldrar 
är Solveig Voyce och Patrik 
Sverkström. Stort tack till 
den fantastiska personalen på 
förlossningen och alla vi mött 
under resans gång. Extra tack 
till Liss på Gripen, Viktoria-
BM Solveig och Gunilla på 
förlossningen.

Fotograf: Privat

En dotter
Välkommen ELVIRA
Almas lillasyster 
Charlotte Andreasson 
Christopher O. Ihle 
Akershus 
Universitetssykhus

Lørenskog 18 februari 
2020

GRATTIS.

Elin Karlsson
Imorgon 8/3 fyller vårt goa 
barnbarn Elin 9 år. Massor 
med grattiskramar från 
mormor och morfar!

Elsa 8 år
Lördagen den 7/3 
fyller världens bästa Elsa år. 
Grattiskramar från pappa, 
mamma, Alva och Lowe.

DÖDA.

Du vet 
väl att...
Enklast lämnar du 
din grattisannons 
via saffletidningen.se

Du vet 
väl att...
Enklast lämnar du 
din grattisannons 
via saffletidningen.se

Gör någon 
glad!
Enklast lämnar du 
din Dagens Ros-annons  
via saffletidningen.se

MAT SEDLAR. Vecka 11

TVETA FRISKOLA/
LÅNGSERUDS FRISKOLA/
NY SÄTERS SKOLA/SMED-
GÅRDEN/ENEGÅRDEN
Måndag: Fläskkorv, rotmos 
och senapskräm.
Tisdag: Purjopocherad sej-
rygg, vitvinsås, kokt potatis 
och ångade ärtor.
Onsdag: Rostad papri-
kasoppa, crème fraiche, 
nybakat bröd. Äppelpaj med 
vaniljgrädde.
Torsdag: Korvstroganoff 
med ris.
Fredag: Ris- och kyckling-
wok, tortillabröd, kall vitlöks-
sås.
SKOLORNA I SÄFFLE
Måndag: Kryddig grön-
saksröra, ryssröra (köttfärs, 
tomat, ris) och tortillabröd.
Tisdag: Thaigryta med 
quorn, kycklinggryta med 
smak av kokos, nudlar.
Onsdag: Veggiegratäng, 
stekt fisk, potatismos och 
kall sås.
Torsdag: Vegetarisk gulasch-
soppa, mjuk ostsmörgås och 
frukt.
Fredag: Vad kökets kockar 
erbjuder.
ÄLDREOMSORGEN I 
SÄFFLE
Måndag: Köttfärssås, maka-
roner och morötter.
Tisdag: Kycklinggryta med 
smak av kokos, kokt potatis.
Onsdag: Stekt fisk, pota-
tismos och amerikansk 
grönsaksblandning.
Torsdag: Ärtsoppa med 
fläsk, mjukt bröd och ost-
skiva.
Fredag: Fläsklägg, rotmos 
och gröna ärtor.
Lördag: Stekt rödspättafilé, 
potatismos, remouladsås 
och broccoli.
Söndag: Wallenbergare, kokt 
potatis, gräddsås, lingon och 
kokta morötter.

För 44 år sedan, 1976, 
avled den danska förfat-
taren Tove Ditlevsen, född 
1917. Hon växte upp under 
enkla förhållanden och 
debuterade redan 1937 med 
diktsamlingen ”Pigesind”. 
Genombrottet kom med 
romanerna ”Man har gjort 
ett barn illa” och ”Barn-
domens gata”. Ditlevsens 
författarskap har kopplats 
till såväl kvinnorörelsen 
som arbetarlitteraturen.

I morgon: Siv , Saga
Siv betyder "hustru" och enligt den 
gamla nordiska gudasagan var en 
kvinna med det namnet gift med 
Tor. Namnet var populärt under 
1930-talet och några följande årti-
onden. Cirka 35 600 heter Siv eller 
Sif, omkring 21 300 kallas så eller 
har det som första förnamn, med 
medelåldern 74. 
 

Saga är ett namn av forn-
nordiskt ursprung med 
betydelsen "sierska", 
"hon som ser". Runt 16 
100 har det som tilltals-
namn, omkring 10 900 
kallas så, med medelål-
dern 14.

I dag: Camilla
Namnet kommer från latinet 
och betyder ”offertjäna-
rinna”. Det kom hit i början av 
1800-talet och blev populärt på 
1960-talet. Cirka 34 800 heter 
Camilla, Camila, Kamilla eller 
Kamila omkring 27 100 har det 
som tilltalsnamn, med medel  
åldern 43.

NAMN VI MINNS.

MINNESGÅVA
Ring 0200-88 24 00 så hjälper vi dig 

med din gåva till forskningen.
www.hjart-lungfonden.se
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SERIER.

ELVIS

KALLE & HOBBE

 

SUDOKU.

Vem vill du fira?
Välkommen med din firarhälsning. Här kan du fira alla oav-
sett ålder. Och det behöver inte bara handla om födelseda-
gar. Enklast gör du din beställning genom att gå in på www.
saffletidningen.se

Här kan du även lämna Dagens Ros. 
Kom ihåg att vara ute i god tid.
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VINNARE. Veckans förstapristagare blev Britt-Marie Lars-
son, Fleetwoods gränds 8B, Svanskog och andrapriset gick 
till Gullan Hedlund, Tuvagatan 16, Säffle.

Melodikrysset förra veckan:

Vågrätt: 3. Sällskapsresan, 5.  Åberg, 6. Amos, 7. Satelliten, 
 10. Anna, 11. Vin, 12. Åse.

Lodrätt:  1. Albertina, 2. Hawaii, 3. Skånska, 4. Segel,  
 8. Lasse, 9. Elin.

Melodikrysset på lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne 
senast onsdag  i nästa vecka.
Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm.

Namn: ........................................................................................

Adress: .......................................................................................

Postadress: ................................................................................

1 2 3 4 5

6

7 8 9

10 11 12

13

14

15

Melodikrysset v.10 - 7 mars

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:.....................................................................................................................................................

Adress:...................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................

KRYSSLÖSNING. MELODIKRYSSET. V. 10 – 7 mars

SÄFFLE. EFS Missionsförsamlings årsmöte

Omfattande 
verksamhetsår

Verksamhetsberättelsen visar 
ett spännande och innehålls-
rikt arbetsår. Ett omfattande 
arbete med underhåll av kyr-
kan har utförts, till största 
delen genom ideellt arbete. 
Nästan allt övrigt arbete har 
utförts av frivilliga krafter. 
Nils-Eije Stävares ideella ar-
bete betonades särskilt. 

Gudstjänster genomförs 
ungefär var fjärde vecka med 
predikan av Nils-Eije eller 
några besök utifrån, av ex-
empelvis Ragnar Andersson 
Pingstkyrkan, Rune och Bar-
bro Karlsson från Åmål, Da-
vid Castor från Norea Radio, 
Gunilla Jansson och Dagmar 
Rudquist som har spelat vid 
gudstjänsterna.

Några olika grupper med 
Bibeln, Guds ord i centrum 
har samlats till samtal och 
bön, bland annat bibelstu-
dier från Romarbrevet. Det 
ekumeniska arbetet genom 
SER, Säffle ekumeniska råd 
har fungerat bra. Några ex-
empel är den ekumeniska 
böneveckan i januari med 
besök av Elisabet Sandlund, 
Vision Bylunda, som är en 
mötesplats, speciellt för asyl-
sökande och nyanlända. Hen-
ry Robertson är via SER med i 
styrgruppen för projektet.

Ekumenisk bön sker för-
sta onsdagen i varje månad. 
Församlingarna turas om 
årsvis.

Föreningen är en av hu-
vudmännen som driver 
Sandvikengården. Medlem-
marna har i många år och på 
mångskiftande sätt arbetat 
för gården. Henry Robertson 
är ledamot i Kretsförening-
ens styrelse.

EFS  missionsförening i 
Säffle har hållit årsmöte 
med Henry Robertson 
som ordförande och Nils-
Eije Stävare som sekre-
terare.

VÅRTECKEN.

Sånglärkan är tillbaka. 
Sånglärkan har återvänt till våra 
breddgrader efter att ha övervintrat i 
sydliga nejder. Det är Bosse Matterud 

som berättar att han under torsdagens 
cykeltur till Duse först hörde lärkan 
sjunga och därefter fick se henne flyga 
framför sig.

– Det måste väl ändå vara väldigt 
tidigt för lärkans ankomst, undrar 
Bosse.

DAGENS CITAT

”  Ödet hamrar 
oss hårda eller 

mjuka; det kommer 
an på materialet.”
Marie von Ebner-Eschenbach 
(1830–1916), österrikisk för-
fattare.

FÖDELSEDAG
För 50 år sedan, 1970, 
föddes komikern Petra 
Mede. Hon har arbetat 
med ståuppkomik sedan 
2005, men är känd för 
den breda publiken för sin 
medverkan i tv, bland an-
nat i ”Parlamentet”, ”Morgonsoffan” och 
”Bonusfamiljen”, och som programledare 
för evenemang som Melodifestivalen.

Måndag: Torbjörn
Torbjörn är fornnordiskt och 
består av gudanamnet Tor och 
ordet ”björn”. Betydelsen är 
därmed ”Tors björn”. Torbjörn 
blev på 1950- och 1960-talen 
ett modenamn. Cirka 23 100 
heter Torbjörn eller Thorbjörn, 
omkring 12 400 kallas så, med 
medelåldern 55.

Torleif
Torleif är fornnordiskt och 
består av gudanamnet Tor och 
”leifr” som betyder arvinge. 
Torleif kan alltså tolkas ”Tors 
arvinge”. Namnet har aldrig varit 
särskilt vanligt. Knappt 700 
heter Torleif eller Thorleif, drygt 
300 har det som tilltalsnamn, 
med medelåldern 61.

Bemärkelsedagen.  I dag infaller punsch rullens 
dag, en dag för att hylla ett bakverk som brukar finnas på 
klassiska konditorier. Den går ibland under benämningen 
dammsugare, arraksrulle eller 150-ohmare men består 
alltid av ett chokladdoppat marsipanhölje med en fyllning 
på kaksmulor, arrak, smör och kakao.

Skådespelaren Thor Modéen var så  
rolig att han polisanmäldes. På juldagen 
1934 hade han uppträtt med roliga 
sketcher och publiken hade skrattat så 
kolossalt att en person anmälde Modé-
en för opassande munterhet. Komikern 
skulle även haft en för skojig hatt på sig, 
tyckte ordningsvännen. Rätten höll 
med och för 85 år sedan, 1935, dömdes 
underhållaren till 75 kronor i böter.

HÖRT OCH HÄNT. 
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Vattenståndet över sjökortets 
referensyta (44,10 m ö h i RH 
2000)

VÄDRET I DAG

Kristinehamn

Filipstad

Karlstad

Kil

Hagfors
Torsby

Sunne

Arvika

Årjäng

Åmål

Sä�e

Charlottenberg

Dag
Kväll
Natt

Temperaturer
+3

+5

+4

+4

+2

+4

+4

0

+1

0

0

0

0

+1

–2

–1

–1

–1

–1

–1

+1

1–2 
m/s

PROGNOS
Sön Mån Tis Ons

+6+5+6+2

+6+5+6+2

+6+7+6+4

+5+4+5+2

+5

+5

+6

+5

+5

+4

+3

+4

3–6 m/s5–8 m/s3–6 m/s4–7 m/s

5–8 m/s5–8 m/s3–6 m/s4–7 m/s

5–8 m/s4–7 m/s3–6 m/s5–8 m/s

4–7 m/s4–7 m/s3–6 m/s4–7 m/s

6–9 m/s

5–8 m/s

5–8 m/s

5–8 m/s

3–6 m/s

3–6 m/s

6–9 m/s

6–9 m/s

Sunne

Arvika

Säffle

Årjäng

Åmål

Karlstad

SOLEN

MÅNEN

 i dag i morgon

 i dag i morgon

 i dag i morgon

 i dag i morgon

Upp 06:48 06:45

Upp 14:12 15:48

Ner 17:53 17:56

Ner 06:52 07:10

1

9

5

3

11

7

2

10

6

4

12

8

SVERIGE PROGNOS
Sön Mån Tis

Skelle�eå

Falun

Stockholm

Malmö

Göteborg

Kiruna

Hudiksvall

Norrköping

Östersund

11

1
2

4
5

7

9

3

6

8

12

10

6–9 
m/s

5–8 
m/s

SVERIGE I DAG

VÄDRET I GÅR KL 13
Karlstad +0,0
Blomskog +0,8
Bengtsfors +1,6

Torsby –1,3
Sunne –1,3
Arvika –1,2

Säffle +0,8
Årjäng +0,4
Åmål +1,2

2020 7/3 +98 cm
2019 7/3 +30 cm

VATTENSTÅND VÄNERN

7 MARS

SÄFFLE. Aktivt år i Säffle Brukshundsklubb

Ett bra hundår i Säffle

Det välbesökta mötet valde 
följande styrelse: Kicki Sö-
derqvist (ordförande), Jör-
gen Nilsson (vice ordföran-
de), Lotta Myrman Enneby 
(sekreterare), Karl-Gustav 
Carlsson (kassör) samt Ker-
stin Rodén, Karolina Ting-
elholm och Emelie Johans-
son och som ledamöter och 
suppleanter. 

Tidigare valda ledamö-
ter med mandattid kvar är 
Jonna Larsson och Maria 
Axelsson.

När smörgåstårta och 
kaffet var intaget så dela-
des priser ut för olika pre-
stationer under det gånga 
året. Traditionsenligt de-
lades vandringspriser ut 
till klubbmästare i de olika 
tävlingsgrenarna och från 
ihärdigaste tävlanden (allt-
så flest starter utan krav på 
resultat) till de som gjort sin 
debut på tävlingsplan. Att 
klubben haft tre deltagare 
i olika grenar på SM och en 
som dessutom tävlat VM i 

Ungern uppmärksammades 
också.

Nosarbete
Nytt för i år är att klubben 
kommer att arrangera en 
Nosework-tävling. Maud 
Gustafsson, blivande täv-
lingsledare, beskrev hur man 
låter hunden få använda ett 
av sina främsta sinnen, 
luktsinnet. Det är en allmän 
hundsport där alla hundar 
kan delta. Det går ut på att 
hunden med sin förare ska 
söka efter specifika dofter i 
olika miljöer. Hundsporten 
är inspirerad av de utma-

ningar som professionella 
sökhundar utför dagligen 
inom till exempel polisen 
och tullen. Men det är också 
ett enkelt och roligt sätt att 
aktivera sin hund. (NIL)

Säffle Brukshundklubb 
har haft årsmöte. 2019 
summerades som ett bra 
år med mycket verksam-
het; framför allt med 
många genomförda kur-
ser och mentalbeskriv-
ningar av hundar. 

Diana Dragic och hunden 
King fick under 2019 priset 
Årets lydnadshund.

Mästare och pristagare under 2019

KM Bruks: Maud Gustafsson och Mulle
KM Lydnad: Kristina Locken Eriksson och Milo
KM Rallylydnad: Maria Tranberg och Lilly
Hoss cup: Jonna Larsson med Lynx
Tuppens pris: Anette Andersson och Tass
Årets lydnadshund: Diana Dragic och King
Årets Rallylydnadshund: Linda Eskfelt och Quid
Årets Brukshund: Anette Andersson och Tass
Årets Agilityhund: Karolina Tingelholm och Tarzan
Övriga prestationer på mästerskap:
IGP VM (rasmästerskap), Ungern: Kicki Söderqvist och Stella 
SM Tjänstehund Räddning: Maria Axelsson och Ture
SM Tjänstehund Patrullhund: Jörgen Nilsson och Tass
SM Lydnad: Diana Dragic och King
San-Heribs pris: Jonna Larsson
Källa: Säffle Brukshundsklubb

Det är många år sedan det 
bedrevs simskola i kommu-
nal regi i Säffle. Men nu är 
det på gång igen.

Simskolan drar igång 16 
mars och kommer att pågå 
en gång i veckan i åtta veck-
or. I nybörjargruppen för de 
yngre barnen kommer fokus 
vara på vattenvana, berättar 
Johanna Martinsson.

– De kommer att få lära sig 
armtag och bentag och lära 
sig glida och flyta. I fortsätt-
ningsgruppen kommer det 
att bli mer simning.

Babysim
Kommunen är även på gång 
att starta babysim.

– Planeringen pågår och 

vi kommer förhoppningsvis 
börja ta emot anmälningar 
under nästa vecka.

Möjlighet att gå simskola 
finns även i Säffle Simsäll-
skaps regi. Klubbens ”Lilla 
Simlinjen” har verksamhet 
för barn mellan 2-14 år i olika 
grupper.

Säffle SS har även baby-
sim.

Jenni Jansson
0533-464 44
jenni.jansson@
saffletidningen.se

SÄFFLE. Ny verksamhet i kommunens regi

Snart start  
för simskola
16 mars kommer kommu-
nen att starta simskola 
för barn. 

– Det kommer att 
bli två grupper, en för 
nybörjare mellan sex 
och nio år, och en fort-
sättningsgrupp för barn 
mellan sju och elva år, be-
rättar Johanna Martins-
son, gruppledare i Säffle 
simhall.

Simhallen har varit välbesökt sedan den öppnades i december. Nu ska kommunen starta 
simskola. FOTO: CLAES ÖSTERMAN

Tel. 072-217 15 10 
www.sannesbygg.se
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 FOTO: CLAES ÖSTERMAN

Två skivsläpp i Säffle
 Y Två skivsläpp på två dagar i Säffle. 

The Hebbe Sisters gjorde succé vid 
sitt framträdande hos Seffle Jazz 

Club i torsdags då trion också pre-
senterade sin nya skiva. På fredagen 
var det Tomas Rimeika Karlsson som 

hade skivsläpp på biblioteket då han 
framförde The Rhymes hyllningslåt 
”Säffle”. S14–15

 FOTO: MARINA JOHANSSON
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MUSIK. Se här ett efterlängtat besök för Säffles musik-
älskare. Rigmor Gustafsson kommer nämligen hit under 
sin aprilturné. Och det blir ett tema som lär tilltala många. 
Den värmländska jazzdrottningen ska nämligen tolka Mo-
nica Zetterlund. Det sker vid en konsert i Medborgarhuset 
söndagen den 26 april. Med sig på turnén har hon konsert-
gitarristen Mattias von Wachenfeldt.

Rigmor Gustafsson sjunger Monica Z

Boksläpp sker på biblioteket 
då och då, men det bör ha 
varit det första singelsläpp 
som gjorts på biblioteket. 
För upphovsmannen själv 
var det självklart att Säffle 
skulle ha sin releasefest i 
just Säffle – var annars?

– 2017 fick jag en vision om 
fem personer som åker i en 

båt på Byälven. Tre av dem 
är från Säffle och två har ald-
rig varit där förut.

Älvens flöde fick symbo-
lisera livets framfart. När 

resan blir guppig får passa-
gerarna hjälpa varandra och 
ta varandras händer – vilket 
Tomas ser, och vill fortsätta 
se, i sitt kära Säffle.

– När Byälven stiger, håll i 
varandra!

Många hade kommit till 
biblioteket för att höra låten, 

som Tomas annars spelar 
med sitt band The Rhymes, 
och delta i det efterföljande 
minglet. Olika sorters männ-

iskor som förenas i kärleken 
till Säffle, det är något som 
starkt återspeglar låten för 
dagen.

– Det finns kärlek i Sifhäl-
laparken, det finns kärlek i 
Svanskog och vid Harefjor-
den.

Singeln, som lanserades 
på Spotify under fredagen, 
är ett smakprov inför The 
Rhymes album, som släpps 
på vinyl senare i vår.

– Tack för att ni kom hit 
allihop och trevlig helg! 
Hoppas att ni går hem och 
känner er glada över att bo i 
världens bästa stad! avsluta-
de Tomas Rimeika Karlsson.
Marina Johansson
0533-46443
marina.johansson@
saffletidningen.se

SÄFFLE. ”När Byälven stiger – håll i varandra!”

Med kärlek till Säffle

 Y Under fredagen släpptes låten Säffle 
på Spotify. Upphovsmannen Tomas 
Rimeika Karlsson hade releasemingel 
på biblioteket. FOTO: MARINA JOHANSSON

En stad blir aldrig bättre 
än människorna som 
bor i den. Artisten och 
låtskrivaren Tomas 
Rimeika Karlsson älskar 
sin hemstad Säffle och 
tyckte att den förtjänade 
en egen låt. Så kom Säffle 
– en kärleksserenad till 
ett samhälle – till. I går 
var det releasemingel för 
låten på Säffle bibliotek.

”Vilken ambassadör du är för vår stad!”, menade kulturchef 
Katarina Kristoffersson.

Publiken klappade, sjöng med och minglade.

Nöje
E-POST: REDAKTION@SAFFLETIDNINGEN.SE
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På fredagen var det officiellt 
releasedatum för singeln 
Jazz it up and move från The 
Hebbe Sisters tredje album, 
som systrarna släpper helt 
på egen hand, uppbackade 
av bland andra högklassiga 
Jan Adefeldt Swingtime Trio 
och trumpetaren Gunhild 
Carling som inte bara skri-
vit en sång åt systrarna utan 
även är med och sjunger på 
plattan.

Kväll att minnas
Men redan på torsdagskväl-
len kunde Säfflepubliken 
köpa ett signerat ex av plat-
tan. Då var nämligen The 
Hebbe Sisters tillbaka hos 
Seffle Jazz Club, fem år efter 
sitt senaste framträdande 
på Hotel Royals intima jazz-
scen.

– Det är alltid lika roligt 
att sjunga i Säffle. Är det nå-
gon av er som hört oss förut, 
undrade lillasyster Maria 
och hela publiken räckte upp 
en hand.

Det blev en helkväll att 
minnas och om swingmu-
sik är glädjens musik så är 
det Emelie, Josefine och 
Maria som har uppdraget 
att sprida den. Maken till 
charmiga, uttrycksfulla och 
musikaliska systrar får man 
leta efter. I botten ligger 
deras naturbegåvning men 
talangen har finslipats, 
skolats och utvecklats och 
det låter som om inte bara 
Sverige utan hela världen 
är redo att erövras av syst-
rarna.

Publiken fick höra ett om-
fångsrikt knippe av älskade 
låtar som It dont mean a 

thing, Sakta vi gå genom 
stan, Fly me to the moon, 
Singin in the rain  och Swing 
it magistern - allt utomor-
dentligt välsjunget och syn-
nerligen snyggt arrangerat 
av storasyster Emelie som 
också skrivit singeln Jazz it 
up and move  som tjejerna 
ska sjunga i Bingolotto på 
söndag.

Eminent swingtrio
Men kanske var det Stardust 
som fastnade allra mest den 
här kvällen. Eller All of me 
som sjöngs trestämmigt. 
Eller I got rhytm som trion 
brukar sjunga tillsammans 
med Duo Sentire men nu 
framförde i en annorlunda 
version. Eller...

Bakom tjejerna satt en 

eminent swingtrio - Sveri-
ges minsta storband. Syst-
rarna berättade hur glada 
de är över att ha funnit Jan 
Adefeldt Swingtime Trio, 
att turnera tillsammans 
med bandet och att de spe-
lar på nya plattan. Trion, 
som spelat i Säffle tidigare, 
består av basisten Jan Ade-
feldt, pianisten Stefan Gus-
tafsson och trumslagaren 
Bengt Stark. Det är musiker 
som tidigare spelat med 
artister som Monica Zetter-
lund, Alice Babs och Putte 
Wickman. 

Bengt Stark har inte bara 
spelat med Luciano Pava-
rotti och skakat hand med 
Duke Ellington. Han berät-
tade också att han spelar på 
trummor tillverkade tvärs 

över gatan från hotellet, 
närmare bestämt av Måns 
Tingberg, Säfflemusiker och 
ansedd som landets förnäm-
sta trumbyggare.

– Vilket hantverk! Jag fick 
virveltrumman så sent som 
i eftermiddags, berättade 
Bengt belåtet.

Kvällen avslutades med 
ett underbart extranummer, 
nämligen Ella Fitzgeralds 
It’s a pity to say goodnight. 
Större delen av den stora pu-
bliken var överens - det här 
var en jazzklubbens allra 
bästa kvällar.

Claes Österman
0533-464 41
claes.osterman@
saffletidningen.se

MUSIK. The Hebbe Sisters firade skivsläppet hos Seffle Jazz Club

Tog publiken med storm

Bengt Stark spelade på 
trummor tillverkade i Säffle, 
av Måns Tingberg, som själv 
är trummis.

Emelie och Josefine Hebbe i tidstypiska klänningar under kvällens första akt. I bakgrunden 
kapellmästaren Jan Adefeldt på bas.

Dagen innan sitt ef-
terlängtade skivsläpp 
tillbringade The Hebbe 
Sisters i Säffle för en kon-
sert hos Seffle Jazz Club. 
Trion tog publiken med 
storm och visade varför 
swingmusik är synonymt 
med glädje.

Maria Hebbe och pianisten Stefan Gustafson som klarade sig bra trots att han inte hade någon pianostol. FOTO: CLAES ÖSTERMAN

Kenneth Ronge berättade för Emelie Hebbe att det var 38:e 
gången han besökte en konsert med The Hebbe Sisters.

Många gamla vänner och bekanta passade på att köpa en 
signerad skiva.
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Pixar slår till med ett nytt 
originaläventyr och det blir 
väldigt mysigt att hänga 
med två omaka alvbröder i 
en story som korsar ”Harry 
Potter” med ”Länge leve 
Bernie”.

Titeln må vara anonym, 
(alltså ”Framåt”, var det 
verkligen det roligaste 
genierna på Pixar kunde 
klämma ur sig? Ja, tydli-
gen), men själva filmen är 

både kul och tillräckligt 
full av äkta känslor för att 
man ska fnissa och plocka 
fram näsdukarna. Den når 
inte upp till ”Insidan ut”-
nivå men Pixar lyckas ändå 
bjuda på just det som man 
förväntar sig: något lite 
nytt och fräscht.

Ett exempel: Scenen där 
en övervintrad rollspelare 
och dennes dystre lillebror 
reser i en fallfärdig van med 
sin döde pappas nu levande 
underkropp som sällskap.

Den såg man inte kom-
ma. Inte heller en uppföl-
jande scen när samma gäng 
seglar fram i en grotta på en 
gigantisk ostbåge.

Fantasin är det inget 
fel på hos filmskaparna. I 
alvbröderna Ian och Balders 
värld har däremot invå-
narna helt förträngt sina 
magiska rötter. Älvorna har 

glömt att de kan flyga och 
kentaurerna kör bil efter-
som de inte orkar springa 
längre. Allt ursprungligt har 
liksom devalverats och det 
mesta kan numera förpack-
as som en trevligt ofarlig 
franchise-upplevelse.

Civilisationskritiken är 
såklart lite småironisk med 

tanke på att avsändaren 
är Disneyägda Pixar. Men 
det blir desto roligare att 
följa med bröderna när de 
upptäcker att det finns en 
smula magi kvar, djupt 
därinne. På Ians 16-årsdag 
avslöjar hans mamma att 
pappan, som dog när Ian 
var en bebis, har lämnat 

kvar en present som han 
och storebrorsan Balder nu 
är mogna att få.

Det är en magisk stav som 
kan trolla tillbaka pappan 
för en dag. Själva trolleriet 
går sådär. Det är bara pap-
pans underkropp som ma-
terialiserar sig, ett par ben 
som beter sig lite hur som 

helst och som de tvingas 
koppla och släpa runt på 
i jakten på en magisk sten 
som ska hjälpa dem att få 
ihop resten av pappan.

Det här låter kanske bara 
konstigt. Men det funkar, 
faktiskt går det väldigt 
snabbt att få riktiga känslor 
för den sköre Ian som 
längtar efter den pappa 
han aldrig har fått uppleva. 
”Framåt” mynnar också ut 
i en fin kärleksförklaring till 
brödraskapet. Ian och Bal-
der kommer kanske inte att 
bli ett lika starkt syskonpar 
i modern populärkultur 
som Elsa och Anna men 
de räcker ganska långt. En 
slutsats i filmen är att man 
i livet får ta det man får och 
jobba med det, vilket känns 
kongenialt på något vis.
Miranda Sigander
TT

BIO. 

Rörande och kul Pixar-äventyr

De är bröder och väldigt olika. Men i ”Framåt” ger de sig av på ett storslaget äventyr.  

 FOTO: PRESSBILD 

Animerat  
familjeäventyr

Framåt
Premiär: 6 mars 2020
Svenska röster: Victor 
Segell, Edvin Ryding, Nina 
Hjelmkvist med flera
Regi: Dan Scanlon
Speltid: 1 timme 42 minuter
Åldersgräns: 7 år
Betyg: YYY

Säffle-Tidningens läsare vet 
att Marina Johansson inte 
bara är en mångsidig jour-
nalist och skicklig fotograf 
utan också en skarpögd sti-
list med humor. Det är också 
med kameran, humorn och 
blicken för det oväntade som 
hon fångat de ögonblick som 
utgör bildmaterialet i fo-
toutställningen i Segmons 
gamla skola. En utställning 

som heter just - Ögonblick.
– Jag visar ett urval av 

bilder som jag under någ-
ra år samlat på mig i mitt 
Facebook-album. Jag har 
märkt att många tycker det 
är roligt. Det är en universell 
humor och jag tycker att vi 
alla behöver något som är 
kul och får oss att le, berät-
tar Marina.

Marina förser döda, var-

dagliga ting med googly 
eyes och plötsligt får de liv 
och sprider glädje i sin om-
givning.  Det kan vara buck-
liga lyktstolpar, ett hål i en 
trädstam, en skrynklig frukt 
eller en häftapparat. Sätt dit 
ett par ögon och allt föränd-
ras.

– Jag har alltid velat be-
själa ting och namnge saker. 
Redan som barn såg jag saker 
och ting som personligheter, 
berättar Marina.

Det handlar om att fånga 
humorn i ögonblicken och 
se det som ingen annan ser.  
Att skapa lite vardagskomik. 
Att få andra att le. Att busa 
en aning.

– Jag tror att jag ser saker 

som ingen annan ser och har 
dessutom mycket fantasi, 
säger Marina.

Ögonen i burken
På sina promenader har hon 
i regel med sig en burk med 
ögon för att kunna fånga 
ögonblicken när de dyker 
upp.

– Det har nästan blivit en 
besatthet. Jag riktigt letar 
efter ögonblicken. Jag har 
satt ögon på det mesta både 
på jobbet och där hemma.

Marina har tidigare haft 
en konstutställning på Krok-
stad då hon visade akrylmål-
ningar med filmaffischer 
som tema.

Hur kommer det sig att 

det blir en ny utställning 
på ett helt annat och 
udda tema?

– Jag hade hört så mycket 
spännande om Skivor till 
kaffet i Segmon och gjorde 
ett besök. Mitt intresse för 

fotografering kom upp och 
jag fick frågan om jag inte 
ville ha en utställning. Jag 
tackade ja, och det fick bli 
ögonbildernas tur. Många 
kompisar har sagt att jag 
borde visa dem i ett större 
forum. Jag har inget annat 
syfte än att underhålla och 
få någon att le.

I utställningen visar Mari-
na ett 60-tal bilder. För den 
som vill se ännu fler bilder 
rekommenderar vi insta-
gramkontot Marinasögon.

Claes Österman
0533-464 41
claes.osterman@
saffletidningen.se

Marina Johansson använder de små ögonen för att förvandla vardagsprylar som en 
kaffemaskin till levande ting. Sedan fotograferar hon dem.  FOTO: CLAES ÖSTERMAN

 Y Humoristiska ögonblick fångade 
med kameran – det är temat i den 
utställning som Säffle-Tidningens 
mångsidige journalist Marina Johans-
son på onsdag öppnar i galleriet hos 
Skivor till kaffet i Segmon.

Med två googly eye har Marina förvandlat häftapparaten till en vampyr. I en utställning på 
Skivor till kaffet i Segmon visas ett 60-tal av hennes bilder.

FOTO. ST-journalisten Marina Johansson har fotoutställning 

Ögonblick som får oss att le

När vi ser utspilld yoghurt i 
diskmaskinen, ser Marina en 
vålnad.
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Svenske pianisten Daniel 
Hormazábal har tilldelats 
flera fina musikpriser och 
stipendier, bland annat an-
dra pris i Ljunggrenska täv-
lingen i Göteborg och med 
sin trio har han fått Kungli-
ga Musikaliska Akademiens 
stora ensemblepris.

Vunnit tävlingar
Dansken Kern Westerberg 
är förstaprisvinnare i ett 
antal nationella som inter-
nationella tävlingar. Han 
spelar på en fiol byggd 1732 

av G. Guarneri, utlånad av 
Kungliga Danska Musika-
kademien.

Amalie Stalheim från 
Norge är cellist och har 
vunnit ett antal tävlingar, 
bland dem Svenska Solist-
priset 2018. För närvarande 
är hon i två år Sveriges Ra-
dios ”Artist in Residence”. 
Hon spelar på en cello 
byggd 1687 av F. Ruggieri, 
utlånad avAnders Sveaas 
Fond.

Nytt och gammalt
De tre musikerna kommer 
till Säffle för en konsert i 
Centrumkyrkan på söndag 
eftermiddag. I programmet 
ingår ny musik; omtalade 
Acacia av Andrea Tarrodi 
och tysken Wolfgang Rihm: 
Främmande Scen där han 

hyllar Robert Schumann 
men också äldre musik av 
just Schumann samt en hä-
rom året återfunnen trio av 
Amanda Maier.

Konserten arrangeras av 
Säffle Musikförening som 
genomför ytterligare ett ar-
rangemang den 29 mars då 
pianisten Carl Petersson ger 
en konsert. I april arrangeras 
ytterligare två konserter i 
föreningens regi.

MUSIK. Musiker från tre länder i Trio Skandinavia

Framgångsrik trio i Säffle
Tre unga musiker bildade 
2013 en trio. Sedan dess 
har de tillsammans eller 
var för sig haft stora 
framgångar. På söndag 
spelar Trio Skandinavia i 
Säffle.

Trio Skandinavia 
består av danske Kern 

Westerberg, violin, 
svenske Daniel 

Hormazábal, piano 
och norska Amalie 

Stalheim, cello.

KONST. Utställning i Galleri 2 öppnar i dag

Bilder av Åmålsgrafiker

Marianne Wenneberg, som 
är ordförande i Säffle Konst-
förening, är en av medlem-
marna i Konstgrafiska Verk-
staden.

– Vi är tre från Säffle som 
är medlemmar men den 
här gången är jag den enda 
av Säfflekonstnärerna som 
medverkar i utställningen, 
berättar hon.

Utöver de tre Säfflekonst-
närerna består Konstgrafiska 
Verkstaden av dalsländska 
konstnärer, varav merpar-
ten är bosatta i Åmål. De har 
tidigare haft en utställning i 
Galleri 2.

– Men det var länge sedan 

och den här gången visar vi 
enbart grafik, det gjorde vi 
inte då, berättar Vivi Pet-
tersson, som har varit med i 
konstkollektivet ända sedan 
starten 1999.

Syftet med föreningen är 
att driva en grafisk verkstad 
i Åmål och ge konstnärer och 
andra grafikintresserade en 
väl fungerande arbets- och 
samlingsplats. Verkstaden 
är belägen i det gamla bryg-
geriet i Åmål.

Föreningen samarbetar 
också med olika institu-
tioner, bland annat Västra 
Götalandsregionen, och in-
går i ett nätverk mellan an-
dra grafiska verkstäder och 
grafikintresserade utövare 
lokalt, regionalt och inter-
nationellt.

Det är stor bredd på gra-
fiken som visas i Galleri 2. 
Konstnärerna arbetar med 
olika tekniker som fotopo-

lymer, torrnål, collografi 
och träsnitt. Under våren 
kommer man också att star-
ta en kurs i etsning. Den leds 
av Mattias Idunger som varit 
lärare på Kyrkeruds konst-
skola.

– Jag flyttade nyligen till 
Åmål och är ny medlem. Jag 
tycker det är väldigt rolig att 
det här hantverket hålls le-
vande och att vi tillsammans 
inspirerar varandra, har ro-
ligt och stimulerar skapar-
lusten, säger han.

De konstnärer som med-
verkar i utställningen är Vivi 
Pettersson, Marianne Wen-
neberg, Marita Arvidsson, 
Hjördis Clemens, Mattias 
Idunger, Tanja Mueller, Jo-
sefin Sterner och Marianne 
Westerberg. Utställningen 
öppnar idag och pågår till 
den 15 mars.

Claes Österman

På lördag öppnar Galleri 
2 i Säffle en veckolång 
utställning med Konst-
grafiska Verkstaden 
Dalsland. Åtta av kol-
lektivets 20 medlemmar 
medverkar.

Sex av utställarna i Galleri 2 är Vivi Pettersson, Marita Arvidsson, Hjördis Clemens, Mattias 
Idunger och Marianne Wenneberg. FOTO: CLAES ÖSTERMAN

KULTUR. ”Det är alltid roligt att hänga i ett fint rum”

Paret Agger ställer ut sina 
verk i Silvénska villan

Det är Säffle konstfören-
ing som tillsammans med 
Sveriges konstföreningar 
och Studieförbundet Vux-
enskolan som arrangerar 
utställningen. Det var ge-
nom Marianne Wennberg 
i Säffle Konstförening och 
en gemensam kontakt, som 
Ingela och Lars fick frågan 
om de ville komma till Säffle 
och ställa ut sina verk. Det 
tyckte paret lät trevligt och 
svarade ja direkt. Konstnärs-
duon ser fram mot vernissa-

gen i Säffle och hoppas på att 
besökarna kommer att tycka 
om deras verk.

– Det är alltid roligt att 
hänga i ett fint rum, man får 
ett annat perspektiv på sina 
bilder, säger Lars Agger. 

Ingela och Lars jobbar 
med olika tekniker och det 
som besökarna kommer att 
se är framför allt oljemål-
ningar, teckning och bland-
teknik. 

– Jag jobbar med massor 
av olika tekniker, det är inte 
bara för att jag kan, mest för 
att det är roligast, säger Lars. 

Träffades på danshak
Ingelas konst genomsyrar 
oftast med samma karakte-
ristiska drag i sina verk. 

– Mitt signum är män-

niskan och fågeln, fågeln 
ser jag som något bra, säger 
Ingela.

Paret, som i dag bor en 
liten bit utanför Örebro, 
träffades 1967 på ett dans-
hak i Stockholm. Sedan dess 
har de hängt ihop och gjort 
många utställningar till-
sammans och det gärna i ett 
tema.

– I flera år har vi jobbat 
med temat schack, då har 
vi alltid något att prata om, 
även om jag själv inte kan 
spela schack, säger Ingela 
Agger och skrattar.

Vernissagen pågår fram 
till den 22 mars, med undan-
tag för 14 och 21 mars, då är 
det stängt. 

Cecilia Snöbohm

Under lördagen den 7 
mars öppnar Kultur-
huset Silvénska upp 
dörrarna för den som vill 
se konstnärsparet Ingela 
och Lars Aggers fantas-
tiska verk. 

Ingela och Lars Agger ser fram mot vernissagen i Säffle och hoppas besökarna kommer att 
tycka om deras verk. FOTO: CECILIA SNÖBOHM
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Tredjefemma producerade. Oscar Säily Jonsson (övre bilden) och Gurra (Gustav) Nilsson (nedre bilden) stod för de 
första två målen.  FOTO: CAROLINA SCHÜTZER

KVALSERIE B HOCKEYTVÅAN. ”Det var långt ifrån den bästa match vi gjort – väldigt långt ifrån.”

Sista målet gjordes av Henrik Messfeldt i powerplay.  

Jeppa får en guldstjärna av Palovaara.  

Säffle HC fick en drömstart 
på matchen i Mälaren-
ergi Arena, och körde ifrån 
hemmalaget från start. Ef-
ter drygt två minuter gick 
tredjefemma in och tryckte 
in det första målet efter ett 
riktigt snyggt pass av Jeppa 
(Jesper) Karlsson fram till 
Oscar Säily Jonsson; 0–1. 
Assist även till Jimmy Wet-
tergren. Två minuter se-
nare, med samma femma 

inne, satt också 1–2. Den här 
gången var det Gurra (Gus-
tav) Nilsson som stod för 
målet, framspelad av Säily 
Jonsson. 

En tvåminutare för roug-
hing på SHC gav Kungsör 
chansen att komma in i 
matchen, och det gjorde de. 
Säffle spelade av det nume-
rära underläget på ett bra 
sätt, men Kungsör började 
få mer ordning på sitt spel. 

Med knappt fem minuter 
kvar av förstaperioden orka-
de hemmalaget peta in 1–2.

Därefter åkte SHC på 
både en tvåminutare och en 
straff. Men Henrik Heden-
skog, som gjort en riktigt bra 
match hittills, stod för en ka-
nonräddning. Säffle kunde 
därmed gå till pausvila med 
en 2–1-ledning efter en okej 
period.

”Riktig Hawaiihockey”
– Vi sa att vi skulle matchen 
bättre än de föregående 
kvalmatcherna - och det 
gjorde vi, i 5 - 6 minuter. Då 
var det riktigt bra tycker jag, 
sedan bara lägger vi av och 
ger dem tid att komma in i 
matchen, säger tränare Mar-
kus Palovaara.

I andra perioden kom 

hemmalaget ut med bra 
spel från start, och Säffle 
fick inte alls till det; felpass, 
slarv och okoncentrerat. Det 
fanns farliga målchanser 
åt båda håll, men Kungsör 
krigade sig in i matchen allt 
mer. Med drygt fem minuter 
kvar av andra fick de också in 
reduceringsmålet i power-
play; 2–2. 

– I andra var det riktig Ha-
waiihockey - det svängde 
riktigt fram och tillbaka. Vi 
kastar puck, ger dem is, går 
inte hem och försöker spela 
någon slags kontringshock-
ey.

I tredje spelade Säffle upp 
sig en aning, och kom tillba-
ka in i matchen allt eftersom 
klockan tickade. SHC hade 
flertalet försök som inte vil-
le in, men fick chansen i po-

werplay då Kungsör åkte på 
en två-plus-tvåa. Hampus 
Zachrisson, Thom Adams 
och slutligen Henrik Mess-
feldt; 2–3 med sju minuter 
kvar av matchen. Nu gällde 
det bara att hålla i pucken 
och spela av matchen för 
Säffle, men Kungsör fick till 
något farligt avslut i slut-
minuterna innan Säffle HC 
kunde få jubla för tre riktigt 
viktiga poäng. 

– Vi kommer in mer och 
mer i tredje och försöker 
pusha varandra istället för 
att leta fel. Det var gött med 
en vinst, men det var långt 
ifrån den bästa match vi 
gjort - väldigt långt ifrån. 
Nej, det var ingen bra match, 
men jäkligt viktigt att ändå 
kunna vinna den.

Guldstjärna?

– Heden gör återigen en rik-
tigt bra match. Hade det inte 
varit för honom hade vi inte 
kommit hem med tre poäng.  
Säily krigar på bra och gör att 
vi får med oss en viktig ut-
visning där. Jeppa också, han 
gör en väldigt bra match. 
Han har gjort två riktigt bra 
matcher det sista nu - det är 
kul att se.

Kungsör hemma på 
fredag igen - vad ska ni 
göra annorlunda då?

– Jag tror alla fattar själva att 
vi måste upp ett par nivåer 
för att få med oss poäng på 
fredag, och framförallt för 
kommande kvalmatcher. 
Vi kan absolut inte hålla 
den här nivån. Vi går för tre 
poäng på fredag, det finns 
inget annat. 
Carolina Schützer

Tre poäng för Säffle HC
 Y Kvalseriematch 3 av 6. Onsdags-

eftermiddagen bjöd på en lång 
bortamatch för Säffle HC i kvalse-
rien; Kungsörs IK. SHC orkade tillslut 
få med sig tre viktiga poäng hem till 
Säffle, men det satt långt inne; 2–3 till 
SHC. 

Hedenskog storspelar. ”Hade det inte varit för honom hade vi inte 
kommit hem med tre poäng” 

Matchfakta

Kvalserie B HockeyTvåan
Kungsörs IK - Säffle HC: 2 - 3 (1-2, 1-0, 
0-1)
Förstaperioden: 0–1 Oscar Säily Jons-
son (02.16), 0–2 Gustav Nilsson (04.01), 
1–2 Jonathan Sidebäck (15.11)
Andraperioden: 2–2 Linus Elf (34.17)
Tredjeperioden: 2–3 Henrik Messfeldt 
(52.44)
Utvisningar: KIK: 4x2 min, SHC: 5x2 min
Skott: 40–37



w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

19ST Lördag 7 mars 2020

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

Köp &
Sälj

 

KÖPES

Saab 93/9-5
max 22.000 mil och max 
15000:-. Gärna i bra skick.
073-0726546 Karlstad

Volvo S60/V70
Sökes bil i vettigt  skick. 
Max 25000 mil och 
17000:-
073-0726546 Karlstad

Bil

SÄLJES

Dieselkombi Citroen
nybes. nyskatt. 1.6hdi 
motor.
070-8690961 Mariestad

Mitsubishi Lancer2.0
I bra skick, S/V-däck, 
m.värmare, ca. 13500 mil. 
15000:-
076-7022005 Höljes

Öppet vardagar kl 8-17, 
lördag-söndag kl 11-17

Vecka 11
Dagens buffé

kl 11-17 (18), 85:-
Avhämtning från 40:-

Stor lunchbuffé inkl. sallad, bröd, 
smör dricka, kaffe och dessert.

Industrigatan 12, Åmål 
0532-108 88

Måndag 
Kycklingfilé med tomatsås och ris

Köttbullar med kokt potatis 
och gräddsås

Karréstek med kokt potatis 
och gräddsås

Panerad fiskfilé med kall sås
Tisdag

Fläsk med bruna bönor, löksås 
eller raggmunk/kokt potatis
Köttgryta med kokt potatis 
Stekt falukorv med stuvade

makaroner
Panerad fiskfilé med kokt potatis 

och kall sås
Onsdag

Stekt strömming med potatismos 
Panerad torskfilé, mos/kokt pot

Krämig fläskfilé med senap 
och dragonsås 

Ostfylld kycklingfilé med ris 
Torsdag

Kokt fläsklägg med rotmos 
Ärtsoppa, pannkaka med sylt 

och grädde 
Nygårds köttfärsgrattäng 

  Fransk fiskgratäng med pommes 
duchesse och hummersås

Fredag
Fläskschnitzel med pepparsås 

och stekt potatis
Helgstek, kokt potatis och pepparsås

Kycklingfilé, ris och sötsursås 
Pannbiff, kokt potatis och gräddsås

Ugnsstekt laxfilé, hollandaisesås
 Lördag och söndag 

helgbuffé 95:-

Resor

GT-BUSS

Kolla in på gtbuss.se
0570-801 00, 054-87 47 47

Ullared shopping 9 t i Ullared
Kielkryss  
med shopping ............. fr 1.475:-
Dygnshopping  
Tyskland ........................... fr 600:- 

 

KARLANDA BUSS
Tel 0573-500 20

BUSSRESOR
Kiel-Kryss
23-25/4  ................ 1.550:- 
Buss, båt, 2-bhytt, 2 fruk
Bornholm
27-31/7  ...............  5.700:-
Buss, båt, 4 hotellövern. 
4 fruk. 4 middag, lokalg.

DAGENS LUNCH

MÅN-FRE
KL 11-14 90:-

• MENY v 11 •

BUFFÉ • SALLADSBUFFÉ 
MÅLTIDSDRYCK • BRÖD & 
SMÖR • KAFFE & DESSERT

Mellan kl. 13-14 äter
+65 lunch för 80:-

INDUSTRIG. 16  • 0533-160 80

MÅNDAG 9/3
Chili Con Carne med ris

Ugnsbakad fisk med citronsås 
serveras med kokt potatis

TISDAG 10/3
Stekt fläsk med löksås, 

raggmunk, bruna bönor och 
kokt potatis

Panerad vitling med 
gurkmajonnäs och kokt potatis

ONSDAG 11/3
Kalops med kokt potatis 

och rödbetor
Fisklåda med tomat och örter, 

serveras med kokt potatis
TORSDAG 12/3

Chorizogryta med ris
Pyttipanna med stekt ägg 

och rödbetor
FILÉFREDAG 13/3

Fläskfilé, kycklingfilé och laxfilé
serveras med kokt potatis, 

stekt potatis, potatisgratäng,
bearnaisesås, pepparsås 

och gräslöksaioli
Kaffe och tårta

För 18:e året i rad!
Sex sångare och musikanter 
ger Evert Taube sin hyllning

Medborgarhuset, Säffle
Torsdag 12 mars kl 19.00

Entré 150 kr/medl 120 kr/ungdom 50 kr
Biljetter: Medis biljettkontor 0533-68 16 00
och Lundells 0533-104 51• OBS! Onumr. pl!

Arrangör:  Visklubb -67, Säffle
i samarbete med ABF

Evert 
Taube 
i våra 
hjärtan 

WWW.GREASETHEMUSICAL.SE

”Full pott”
VECKOTIDNINGEN.SE

”Lysande 
musikal
för hela 
familjen”
TIDNINGEN 
KULTURVINDEN

JULIUS PRODUCTION & SANGRÉ EVENT PRESENTERAR

DANNY Anton Hagman SANDY Caroline Johansson Kuhmunen
REKTOR LYNCH Lotta Engberg

”Svänger som satan” 
AFTONBLADET

 
SKD

KARLSTAD CCC
SÖNDAG 22 MARS KL 18.00 BILJETTER & INFO:

Arrangemang, nöjen

KULTUR I VECKAN

Trio Skandinavia
Daniel Hormazábal piano • Kern Westerberg violin

Amalie Stalheim cello • Centrumkyrkan 8/3 kl. 16.00
Program: Andrea Tarrodi - Amanda Maier 

Wolfgang Rihm - Robert Schumann
Bilj från 15.30 à 150 kr, medlem 120 kr, ungdom 30 kr

Varumarknaden

SÄLJES

www.granplantor.se

DALSLAND: Tommy Gustafsson 070-526 49 05 • 0530-923 59 
Bohus-Dals Skogsplantor AB, Roger Gustafsson, skogvaktare
• 070-638 69 31 • 0526-430 54

Gran: Barrot 3 år. Täckrot 2 år
Tall, Sitka
Löv, Ädellöv, Hybridasp 
Miljöanpassat snytbaggeskydd.
Vax och Woodcoat på Barrot

Plantkyl: Låkön, 7 km söder Bäckefors • Ökna skola, Rölanda s:n, Ed • Strömstad
Skogsplantering Vi hjälper dig gärna!

Affärs- och
bostadsmarknaden

KÖPES

Idyller & Sjölägen
Utlandskunder - www.ekeby.cc

Auktioner

Kontakt: info@wass-auktioner.se
Mob: 0708-662166

 Visning och anbud från kl 13.00

 STOR AUKTION

www.wass-auktioner.se

KONST:Från konsthandel som läggs ner klubbas nu ett stort urval 
kvalitetskonst bort: Original av LARS LERIN, Stor målning av Peter 
Frie och M Pyk  I Rusht, C af Ugglas, Flera stora original av Jörg 
Döring, L Jirlow, A Wiik, Y Edelman, E Billgren, P Dahl, B Lindström,  
M Hådell, M Lehvonen, M Lang, B Åberg, Birgit Broms, Timo Solin. 
MATTOR: Spännande kollektion mattor i många storlekar, alla 
prisklasser och motiv från världens mest kända mattdistrikt bl 
a; Nain, Keshan, Bidjar, Täbriz, Ziegler och Esfahan. Även ett 
intressant urval från mindre by- och nomaddistrikt som t ex , 
Hamadan, Afshar och Nahavand i alla storlekar, �nns även två 
riktigt stora mattor. TIPS – glöm inte mäta platsen för mattan!
         MÖBLER- INREDNING och ANNAT SPÄNNANDE: 
Unika och antiklika möbler i alla dess former. Designskåp med 
kopparklädd front, sängbord, klädda rokoko –och  
empirefåtöljer, matsalsbord i gustaviansk stil, vitrinskåp, hand 
snidat so�bord i teak. Vilstol i Le Corbusier-stil och teak stolar, 
vik skärmar och annat roligt. En hel avdelning med gjutna 
föremål i brons mm. Andreas Wargenbrant med bl.a. 
Dalahästen, ”The One-dollar sculpture” förgyllda Bulldogg och 
tärningar Lucky number 6, samt en samling �gurer och statyer 
från RR Sweden. Så som stor staty “simhopparen”, kandelabrar, 
gjutjärnsbänkar från Näve kvarns bruk förgyllda speglar,mm. 
lampor samt ett stort urval kristallkronor i empirestil med 6, 8 
och 10 ljushållare.

Betalningsvillkor: Kreditkort • Kontant • 
Faktura • Swish •  Räntefritt

Missa inte vår stora uppdragsauktion då en omfattande 
konstsamling går under klubban tillsammans med 

mängder av möbler, inredningsdetaljer, kristallkronor, 
porslin, skulpturer och annat dekorativt för slott och koja!

Lördag 7 Mars  Kl 14.00
    

Adress: Magasinsgatan 2, 661 30 Sä�e
Medborgarhuset Sammanträden

Årsmöte 
Botungens FVO
Lördagen 28/3 kl. 14 

i Kålsäters Folkets Hus
Hjärtligt välkomna

Årsmöte
Smärslid 

Vickersrudstorps 
vägsamfällighet

Tisdag 24 mars 
kl. 19.00 i Tveta  

Församlingshem
Kaffeservering

Välkomna!   Styrelsen

Årsstämma
Onsdag 25/3 kl. 18.00 
Skogshyddan, Säffle

Sedvanliga årsstämmohandlingar 
kommer gås igenom. Motion från 
medlem till årsstämman skall ha  
inkommit till styrelsen senast 
onsdag 18 mars till:
ordforande@saffleoperan.se

Direkt efter föreningens årsmöte 
vidtar bolagsstämma för vårt 
föreningsägda produktionsbolag 
Säffleoperan Scenproduktion AB.

Vi bjuder på smörgåstårta och kaf-
fe. Om du har några allergier eller 
önskar specialkost, vänligen med-
dela det i anmälan, som sker till: 
jonna.gustafsson@saffleoperan.se 
eller 072-203 27 26 senast 20/3.

Varmt välkomna
önskar styrelsen genom Anders Anstrin, 

ordf. Föreningen Säffleoperan

ÅRSMÖTE
Kila Byalag

Torsdag 19/3 kl. 19:00 
i Kila församlingshem
Sedvanliga årsmötes- 

förhandlingar
Välkomna! hälsar Styrelsen

Senaste nytt i vår app
Följ kategorier, områden och ämnen som intresserar dig

Tänk gärna på 
Sjöräddningssällskapet 

pg 900 500-0.
Minnesgåva sjöräddning.se 

eller 077-579 00 90

Om den märks med 
namn och adress 

underlättar det för
oss i distributionen.

Hälsningar,

Är din
postlåda
märkt?

Låt kärleken leva vidare. 
Testamentera till hjärnforskningen.

Beställ testamentesbroschyr på hjarnfonden.se/testamente eller  
ring 020-523 523 för mer information.
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KÖPES

Presentkort för
Apollo, TUI, Ving, Ticket, 
Resia, Big Travell, Solresor 
0320-70088
0738-084601

Gasoltuber, kök
Gasol, campingkök, foto-
genkök, lyktor, reservde-
lar, lampor, allt av intresse.
070-4787278

Gammal tröskmaskin
Litet torp önsker 
gammaldags handdriven 
tröskmaskin -  liknande 
bilden.
004790955348 Säffle

Primuslyktor
Optimus, radius, kök, 
lampor, reservdelar, allt av 
intresse.
070-4787278

Stenåldersyxor
Stenåldersyxor och andra 
stenåldersföremål köpes 
av samlare.
070-2854950

Metallsvarv
Metallsvarv typ bänksvarv 
och pelarborrmaskin typ 
Arboga. Allt av intresse.
070-6064330

Gamla vykort
före 1950 från vindsröj-
ning/dödsbo. Skrivna och 
oskrivna. Ring Sune.
072-5422142

Allt guld köpes
Betalar upp till 400:-/g. 
Leif Magnusson
070-6340935 Karlstad

Allt silver köpes
Mynt, pokaler, matsilver 
(ej NS). Leif Magnusson
070-6340935 Karlstad

Broschyrer före 1980
Broschyrer och hand-
böcker på person-/
lastbilar, Mc, mopeder, 
traktorer.
072-7161115

Övrigt

SÄLJES

Bergwerks Lexicon
Sven Rinman. Två delar. 
Har tillhört Storfors 
Bruk. Plus porto 1000:-
070-3798682 Karlstad

Vävstol 130 cm
Varpa hopfällbar 3 m. 
Skedar, vävtillbehör, matr. 
1800:-.
076-7689702 Krhmn

25 kbm furuved
i fallande längder.
070-5372829 Nossebro

KÖPES

Fåtölj Köpes
Enligt bild, 1000:-
070-2879926 Karlstad

Fåtölj
50-60-tal liknande den på 
bilden sökes.
070-3485223 Sunne

Sideboard
50-60-tal liknande det på 
bilden sökes.
070-3485223 Sunne

Servis
Delar till servis enligt bild 
köpes
070-3907795 Karlstad

Möbler & inredning

SÄLJES

Garderob, furu
800:-. Garderob, vit 600:-. 
Bokhylla, vit 150:-. Piano 
5000:-.
0734-066852 Grästorp

Ca 30 st köksluckor
Små och stora luckor 
till kök. Självstängande. 
Perfekt skick. Ljus färg.
073-0526362 Sunne

Tempur Madrass
90x200 och 7 cm tjock.
Pris 1000:-. Ring/sms för 
mer info.
070-3130228  Vara

Tavla
Tussilago Konstnär Willy 
Stenberg, 3600:-
073-2103105 Essunga

Musikinstrument

KÖPES

Gammal saxofon
Saxofon el annat blåsin-
strument, gärna äldre, äv 
defekt, köpes.
070-3024125 Malmö

Klockor & smycken

KÖPES

Klockor
Gamla armbandsur som 
Omega, Longines, Heuer, 
Zenith och mycket mer.
076-1113212

KÖPES

Kakelugn
Kakelugn i gott skick. 
Nedmontering kan 
ombesörjas.
070-6827200

Hus & trädgård

SÄLJES

Torrdass
Byggt efter Finsk modell. 
1,3x1,2 meter, 4000:-
070-8108265 Skara

75mm galv spik
Lådor med 3 tums galv 
spik, 1500st i lådan, 200:-
072-5570815 Tibro

Alu/glaspartier
Till uterum 2x6 meter, 
5.000:-
072-5055925 Skattkärr

Fågel-Uggle Holkar
10 olika modeller, från 
80:-
076-8396755 Mariestad

Pelletsförråd, skruv
Pelletsförråd 400 L (ny-
pris 5500:-) 1000:- Matar-
skruv 1,8m 25W 600:-
070-8561006 Tibro

Nytt träförråd
Uppmontering och fri 
frakt kan ordnas vid affär.
076-7630333 Åmål

KÖPES

Gasolprylar m.m
Söker äldre gasolprylar 
och stormlyktor, spritkök 
m.m. Betalar bra.
076-1132326 Arvika

Hobby & fritid

SÄLJES

Modelljärnvägsräls
transformator, plus lok, 
vagnar, märke
070-7322188 Lidköping

Inlines
Powerslide R6 Mara-
thon, 125 mm hjul, stl 44, 
nyskick, 1000:-
076-4267055 Skövde

Mjärdar
En- och dubbelingångs-
mjärdar från 400:-.  Även 
rostfritt.
073-0394431 Storfors

Klassiska böcker
Pris enligt överens-
kommelse.
073-8402226 Kil

Nostalgi-tidningar
Rekordmagasin Allsport 
från 1950- och 1960-ta-
len. 100 ex bra bevarade.
073-8073338 Hällefors

Djur & tillbehör

SÄLJES

Norska Skogkattungar
Två killar födda 19-11-27. 
Leveransklara! Registre-
rade i SVERAK 8000:-
070-5807085 Säffle

ÖNSKAS HYRA

Önskar hyra hus
Tjej 25 år, fast anst. Inga 
bet. anm. Har djur. Lidkp 
m omnejd. Uthus.
072-8517420

Året-runt torp
i området runt Lidköping 
önskas hyra.
070-489 60 48

Övrigt bostad

SÄLJES

2 ödehus 1800-tal
Säljes för nedmontering 
el avstyckning. Pris e.ö. 
070-2810803
070-5506446 Eda

Villa & radhus

ÖNSKAS HYRA

Hyra hus
Medelålders par
073-8183630 Karlstad

ÖNSKAS HYRA

Önskas hyra
Trea önskas hyra, är 
rök och djurfri med fast 
inkomst
072-8361676 Lidköping

Hyresrätt

UTHYRES

Lägenhet Uthyres
Fin lägenhet 2 rok, 
centralt med tillgång till 
trädgård, 5740:-,
070-6974266 Karlskoga

Stor Tvåa
med balkong i söder. 
Vån 2 i tvåfamiljshus, 
inflyttning 1/7, 7600:-, 
urban21@hotmail.com
070-8202790 Skövde

Bostadsrätt

KÖPES

Mindre hus
eller byggb. tomt. Lidk, 
Kåll-ö, Kinnek-området. 
Gärna nära vatten.
070-6069049

Övriga fordon

SÄLJES

Reservd/bilar: mb
220-69 och 2400-74 
1000:-/st. King Cab-89 
15000:-. Vw Caddy-2000, 
5000:-.
070-5771846 Nykroppa

MC & moped

KÖPES

Zündapp
Söker allt som har med 
Zündapp att göra. Delar, 
objekt eller fin moped.
076-6239000

Moped köpes
Moped-delar, -60, -70, 80-
tal. motorer även def.
072-0065247 Kil

Husvagn & husbil

KÖPES

En husbil
Fiat, även fuktskadad. Pris 
ca 25000:-. Max 100000:-
073-4094257 Hammarö

Husvagn/Husbil
Köpes omgående. 
Skavanker ej hinder. Ring 
Leif Johansson
072-2699175

Gammal bil
Bra långmilare, skrotbilar 
hämtas, allt av intresse,  
10000:-
070-3221509

Kapitän/delar
Komplett bil eller delar 
kapitän 60-64
073-0726546 Karlstad

Akut behov av bil
Bil köpes  privat allt av 
intr även def osv. Även 
husbil vagn av intr.
076-0949345 Mariestad
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21ST Lördag 7 mars 2020 Radio & tv lördag

RADIOKANALER

Textning av program nås via respektive kanals text-tv: SVT1, SVT2, TV3, TV4, Kanal 5, Sjuan, Barnkanalen och Kunskapskanalen, sid 199.

23.10 Brassed off. 20.00 Kulturstudion. 21.30 X-Men: The last stand. 20.00 Klassfesten. 20.00 Trafikpoliserna.

6.00 Simpsons. 6.25 Just shoot me. 
7.15 Community. 8.00 My name is 
Earl. 9.00 The history of comedy. 
10.00 Brit cops. 12.00 Simpsons. 
13.00 Just shoot me. 14.00 Men at 
work. 15.00 The Mick. 

16.00 Man with a plan (R) 
17.00 Brooklyn nine nine 
17.30 Making history (R) 
18.00 Gränsbevakarna USA 

Realityserie från 2018. 
19.00 Lethal weapon 

Amerikansk actionserie 
från 2018. Del 4 av 22. 

20.00 Simpsons (R) 
Amerikansk animerad 
komediserie från 2018. 
Del 20 av 23. 

20.30 Family guy (R) 
Amerikansk animerad 
komediserie från 2018. 
Del 19 av 20. 

21.00 Making history 
Amerikansk komediserie 
från 2016. Del 6–7 av 9. 

22.00 The wedding 
crashers 
FILM ¡¡¡ Amerikansk 
romantisk komedi från 
2005. 

0.25 Ride along 2. FILM ¡¡ Ameri-
kansk komedi från 2016. 2.30 Tattoo 
fixers. 3.25 American dad. 4.15 Cops. 
5.00 2 1/2 män. 5.25 Men at work. 

20.00 Melodifestivalen – 
teckentolkat 
Svensk underhållning från 
2020. Del 6 av 6. Final – 
Stockholm. Melodifestiva-
len 2020: Finalen i Stock-
holm. Vem vinner Melodi-
festivalen 2020? Även 
9/3. 

22.00 Melodifestivalen: 
Eftersnack – 
teckentolkat 
Svensk underhållning från 
2020. Innan glitterkonfet-
tin hunnit landa på mello-
scenen ger Sofia Dalén dig 
en exklusiv stund tillsam-
mans med vinnaren av Me-
lodifestivalen 2020. Även 
10/3. 

22.15 Jills veranda (R) 
Svensk underhållning från 
2020. Del 4 av 6. Shima 
Niavarani. Skådespelaren 
Shima Niavarani kommer 
till Nashville med en öns-
kan om att träffa och för-
stå Donald Trumps väljare 
och supportrar. Även 8/3 i 
SVT1. 

23.15 Dejta (R) 
Svensk dramakomediserie 
från 2020. Del 2 av 8. 

0.00 Antikrundan. 1.00 Husdrömmar – 
syntolkat. 2.00 Vargblod. 

6.00 Djurparkens hemligheter. 7.00 
Hundräddaren. 8.00 En unge i minuten. 
9.00 Hela England bakar. 10.00 Husjä-
garna. 12.00 Ambulansen. 13.00 Ske-
net bedrar. 13.45 Mord och inga visor. 
14.45 Agatha Raisin. 15.45 Poirot. 

18.00 Mord i paradiset (R) 
Brittiskt kriminalserie från 
2014. Del 1 av 8. 

19.00 Big brother Sverige 
Svensk realityserie från 
2020. Del 27 av 99. 

20.00 Huset fullt av skräp 
(R) Brittisk realityserie från 
2012. Del 5 av 5. 

21.00 Ring så städar vi (R) 
Brittiskt realityserie från 
2017. Del 6 av 6. Maxine 
och Jasmine hjälper en son 
i Luton som tar hand om 
sin mamma. Men huset har 
inte städats på ett bra tag. 

21.30 Ring så städar vi (R) 
Brittiskt städprogram från 
2018. Del 1 av 6. 

22.00 Interstellar 
FILM ¡¡¡¡ Amerikansk 
science fiction från 2014. I 
rollerna: Matthew McCon-
aughey och Anne Hatha-
way. 

1.30 Big brother Sverige. 2.30 South-
paw. Amerikanskt actiondrama från 
2015. 5.00 Djurparkens hemligheter. 

9.00 UR Samtiden. 15.00 Norge runt. 
15.05 Historiejägarna. 15.35 Antikdu-
ellen. 

16.05 Antikmagasinet (R) 
16.35 Övergivna 

byggnader (R) 
17.20 Kanaler, båtar och 

kärlek (R) 
18.05 Omöjliga järnvägar 

(R) Brittisk faktaserie från 
2018. Del 6 av 6. 

18.55 Gubbar bakom flötet 
(R) Brittisk fritidsserie från 
2019. Del 1 av 6. 

19.25 Världens hotade 
städer (R) 
Fransk dokumentärserie 
från 2019. Del 3 av 3. 

20.10 Året i New Forest 
Brittisk naturserie från 
2017. Del 3 av 4. 

21.00 Madagaskar: Afrikas 
Galapagos 
Sydafrikansk naturfilm från 
2018. 

21.50 Asiens turbulenta 
historia 
Singaporiansk historieserie 
från 2017. Del 5 av 8. 

22.35 Jag är fet (R) 
23.25 Ett vildare Europa 

(R) 
0.15 Murar, gränser och taggtråd. 

6.00 Fixer upper (R) 
6.55 Bygglov (R) 
7.55 Nyhetsmorgon 
11.30 Talang (R) 
13.30 Leif GW om: 

Blattarna som byggde 
Sverige (R) 

14.30 Ishockey: Frölunda–
HV71 
SPORT SHL. 

17.55 Keno 
18.00 Trav: V75 Direkt 

SPORT

19.00 TV4Nyheterna 
19.10 Sporten 19.20 TV-
4Vädret 

19.30 Postkodmiljonären 
Svensk frågesport från 
2020. 

19.55 Lotto, Joker och 
Drömvinsten 
Svenskt spelprogram från 
2020. 

20.00 Klassfesten (R) 
Svenskt underhållningsse-
rie från 2019. I säsongens 
sista avsnitt är det Jessica 
Andersson och Dan Ekborg 
som tar plats i klassrum-
met. 

21.30 Solsidan (R) 
Svensk komediserie från 
2019. Mickan gör allt för 
att visa hur lyckad hon är 
när en gammal plågoande 
från högstadiet flyttar in 
på Solsidan. 

22.00 TV4Nyheterna 
22.05 TV4Vädret 

22.15 Mission: Impossible 
FILM ¡¡¡ Amerikansk 
action från 1996. Efter ett 
misslyckat uppdrag i Prag 
där hela hans team föro-
lyckades blir agenten 
Ethan Hunt felaktigt ankla-
gad för det inträffade. 

0.25 Ödets makt. FILM ¡¡ Ameri-
kansk romantisk komedi från 1999. 
2.30 Madame Bovary. Amerikanskt 
drama från 2014. 5.00 Husjägarna. 

6.00 Sofias änglar – 
teckentolkat (R) 

6.40 Extreme couponing 
(R) 

7.05 Sofias änglar (R) 
8.45 Ullared (R) 
10.45 Vägens hjältar (R) 
11.45 Ullared (R) 
12.45 Sofias änglar (R) 
13.45 Wahlgrens värld (R) 
14.45 Grey’s anatomy (R) 
15.50 Happy feet 

FILM ¡¡¡ Amerikansk 
animerad familjefilm från 
2006. 

18.00 Välkommen till 
Köping (R) 
Svensk realityserie från 
2020. 

19.00 Superstars 2020 (R) 
Svensk underhållning från 
2020. 

20.00 Trafikpoliserna (R) 
Svensk dokumentärserie 
från 2020. Ullis och hen-
nes kollegor håller en stor 
insats med inriktning på 
mobilanvändning i trafiken. 

21.00 Star wars: The Force 
awakens 
FILM ¡¡¡¡ Amerikansk 
science fiction från 2015. 
Det har gått 30 år sedan 
Luke Skywalker besegrade 
Darth Vader och rebellerna 
kullkastade Rymdimperiet. 
I rollerna: Adam Driver och 
Daisy Ridley. 

23.50 Sommaren med 
släkten (R) 
Svensk komediserie från 
2020. Jens och Åsa ska 
hyra ut huset för att få råd 
att åka bort, men de hade 
inte räknat med hur oer-
hört kräsna och jobbiga hy-
resgäster kan vara. 

0.15 Helt perfekt. 0.40 Law & order: 
Special victims unit. 3.10 Wahlgrens 
värld. 3.50 Trafikpoliserna. 4.35 Super-
stars 2020. 5.15 Vägens hjältar. 

6.30 Uppdrag granskning 
(R) 

7.30 Skavlan (R) 
8.30 Go’kväll (R) 
9.15 Jills veranda (R) 
10.15 Första dejten (R) 
10.45 Vinterstudion 
11.00 Alpint: Världscupen 

SPORT Världscupen. 
12.00 Längdåkning: 

Världscupen 
SPORT Världscupen. 

13.30 Vinterstudion 
14.00 Skidskytte: 

Världscupen 
SPORT Världscupen. 

15.15 Vinterstudion 
17.00 Skidskytte: 

Världscupen 
SPORT Världscupen. 

17.50 Helgmålsringning 
17.55 Sportnytt 
18.00 Rapport 
18.15 Sverige! 

Svenskt kulturmagasin 
från 2020. 

18.45 Vem vet mest? 
Svensk frågesport från 
2020. 

19.30 Rapport 
19.45 Sportnytt 
20.00 Melodifestivalen 

Svensk underhållning från 
2020. Även 9/3 i SVT24. 

22.00 Melodifestivalen: 
Eftersnack 
Svensk underhållning från 
2020. Även 10/3 i SVT24. 

22.15 Erkännandet 
Brittisk kriminalserie från 
2019. Även 9/3. 

23.05 Rapport 
23.10 Brassed off 

FILM ¡¡¡¡ Brittisk 
komedi från 1996. I roller-
na: Ewan McGregor och 
Tara Fitzgerald. 

0.55 En flodhäst i tesalongen. FILM

¡¡¡¡ Brittisk komedi från 2017. 
2.25 Stan Lee’s lucky man. 5.00 Vem 
vet mest? 5.45 Sverige! 

7.50 Hämnd och kärlek (R) 
10.20 Petra får en baby (R) 
10.50 Ett tufft år för Peltsi 
11.20 Utrikesbyrån (R) 
11.50 Babel (R) 
12.50 Symbolernas 

hemliga värld (R) 
13.20 Den stora 

modelljärnvägskampen 
(R) 

14.05 Vetenskapens värld 
(R) 

15.05 Sverige idag på 
romani chib, arli 

15.15 Sverige idag på 
romani chib, lovari 

15.25 Fotboll: Sverige–
Danmark 

16.00 Rapport 
16.05 Fotboll: Sverige–

Danmark 
17.30 Egenland – Finland 

är fantastiskt (R) 
17.40 Vykort från Europa 

(R) 
17.50 Skidskytte: 

Världscupen 
18.15 Vinterstudion 
18.30 Drottning Sonjas 

barndomshem (R) 
19.00 Kulturstudion 
19.05 Oscar Wilde 

Brittisk dokumentär från 
2018. 

20.00 Kulturstudion 
Svenskt kulturmagasin 
från 2020. 

20.05 Salome, opera av 
Richard Strauss 
Österrikisk operaföreställ-
ning från 2018. 

21.55 Kulturstudion 
22.00 The day 
22.55 Tala om sex – Ottars 

liv (R) 
23.50 Hobbyhorse 

revolution (R) 
0.50 Vem kan utmana Trump? 1.45 
Sportnytt. 

6.00 Bilprovningen 
6.50 Hemliga beundrare 
7.40 Kids do the craziest 

things (R) 
8.05 Jo Frost: Nanny on 

Tour 
9.05 Marlon 
10.05 How I met your 

mother 
12.05 Flower shop 

mystery: Dearly 
depotted 
Kanadensiskt drama från 
2016. I rollerna: Brooke 
Shields och Abby Knight. 

14.00 Svenska truckers 
15.00 Frusna vägar (R) 
16.00 Lyxfällan (R) 

Svensk livsstilsserie från 
2020. 

17.00 Me and Earl and the 
dying girl 
FILM ¡¡¡ Amerikansk 
dramakomedi från 2015. I 
rollerna: Thomas Mann, RJ 
Cyler, Olivia Cook. 

19.20 Den stora jakten 
FILM ¡¡¡ Amerikansk 
komedi från 2011. I roller-
na: Jack Black, Steve Mar-
tin, Owen Wilson. 

21.30 X-Men: The last 
stand 
FILM ¡¡¡ Amerikansk 
action från 2006. Ett läke-
medelsföretag som samar-
betat med USA:s regering 
hittar ett botemedel mot 
mutanters superkrafter. I 
rollerna: Hugh Jackman, 
Halle Berry, Ian McKellen. 

23.50 Mumien: 
Drakkejsarens grav 
FILM ¡¡ Amerikanskt 
äventyr från 2008. I roller-
na: Brendan Fraser, Jet Li, 
Maria Bello. 

2.00 Spionernas bro. FILM ¡¡¡¡ 

Amerikansk dramathriller från 2015. 
4.25 How I met your mother. 5.10 
Hemliga beundrare. 

6.00 Daniel Tigers kvarter. 6.15 Regn-
bågsstadens hjälte. 6.25 Mästerflygar-
na. 6.35 Claude. 6.50 Alfons Åberg. 
7.05 Fix och trix. 7.20 Om jag var ett 
djur. 7.25 Ella, Oscar och Hoo. 7.35 
Våfflan. 7.45 Pyjamashjältarna. 7.55 
Philofix. 8.10 Livet leker. 8.25 Magiska 
fyran. 8.35 Arthur & Excalibur. 8.45 
Spökpatrullen. 9.00 Vid Vintergatans 
slut. 9.25 Fixa rummet. 16.35 Magiska 
fyran. 16.50 Safirdrakens krafter. 
17.00 Ett fall för KLURO. 17.10 P King 
Älling. 17.20 Pyjamashjältarna. 17.35 
Victor & Josefine. 17.45 Greta Gris. 
Greta är en bedårande och fräck liten 
gris som bor tillsammans med lillebror 
George, mamma Gris och pappa Gris. 
Greta älskar att klä ut sig och att träffa 
nya vänner men det hon gillar allra 
mest är att hoppa runt i gyttjepölar. 
17.50 Bing. 

18.00 Bolibompa (R) 
18.01 James Blund (R) 
18.15 Monsterskolan (R) 
18.20 Tripp och Tropp 

upptäcker djur (R) 
18.30 Djungelboken (R) 
18.40 Emil i Lönneberga 

(R) 
19.05 Fixarfesten 
19.25 Det hemsökta huset 

(R) 
19.45 Furiki rullar (R) 

P1
5.55 Sjöväder. 6.00 Ekot. 6.03 Tankar 
för dagen. 6.10 Naturmorgon. 7.55 
Land- och sjöväder. 8.00 Ekot. 8.05 
Lundströms Bokradio. Det tog fyra år 
men nu är Gina Dirawis romandebut här! 
Gina Dirawi har skrivit boken hon själv 
hade velat läsa som 16-åring. 8.50 An-
nika Lantz i P1. 9.00 Ekot. 9.03 Konflikt. 
Corona: demokratin mot diktaturen. Vil-
ket statsskick är bäst lämpat att tygla 
en potentiell pandemi? 10.00 Ekot. 
10.03 Spanarna. 10.45 Borta för alltid. 
Vandringsduvan – världens vanligaste 
fågel som utrotades. Den förmörkade 
himlen i USA med flockar som sträckte 
sig till horisonten. Plötsligt var den borta 
för alltid. 11.00 Ekot. 11.03 Medierna. 
11.39 Ekonomiekot Extra. 12.00 Tolv-
slaget. 12.00 Dagens dikt. Författare 
och skådespelare läser poesi från nu och 
då, när och fjärran. 12.05 Pyramiden. 
12.30 Lunchekot. 12.50 Land- och sjö-
väder. Översikt, varningar och regionala 
väderprognoser från SMHI för ett dygn 
framåt. 12.55 Ekots lördagsintervju. 
Ekots lördagsintervju Johan Carlson, ge-
neraldirektör Folkhälsomyndigheten. Allt 
fler smittas av det nya Coronaviruset. 
Hur säkra kan vi vara på att svenska 
myndigheter lyckas hitta de smittade? 
Hur många kommer att bli sjuka? 13.52 
Radiokorrespondenterna. Utrikesrepor-
taget. Följ med Sveriges Radios korre-
spondenter ut i världen och hör om äm-
nen som bränner och diskuteras där de 
har sin vardag. 14.00 Ekot. 14.03 Kropp 
& Själ. 15.00 Ekot. 15.03 Plånboken. 
15.55 Sjöväder. Översikt, varningar och 
regionala väderprognoser från SMHI för 
ett dygn framåt. 16.00 Ekot. 16.03 Ex-
trasändning från Ekot. 16.35 P1 Drama. 
Stefan och Thomas i P1 - Två vänner 
mitt i livet. 16.45 Dagens Eko. 17.00 
Människor och tro. 17.45 Dagens Eko. 
18.00 Helgsmål. 18.15 Vetenskapsradi-
on Historia. 19.00 Ekot. 19.03 P1 Kul-
tur. 19.55 Dagens dikt. 20.00 Ekot. 
20.03 Annika Lantz i P1. 20.50 Borta 
för alltid. 21.00 Ekot. 21.03 Ekots lör-
dagsintervju. 21.45 Tankar för dagen. 
21.50 Land- och sjöväder. 22.00 Ekot. 
22.05 Konflikt. 23.00 Ekot. 23.05 P1 
Dokumentär. 0.00 Ekot. 0.02 P3 Musik-
dokumentär. 1.00 Ekot. 1.02 Medierna. 
1.40 Ekots lördagsintervju. 2.00 Ekot. 
2.02 Människor och tro. 2.50 Klassi-
kern. 3.00 Ekot. 3.02 Filosofiska rum-
met. 3.50 Radiokorrespondenterna. 
4.00 Ekot. 4.02 Annika Lantz i P1. 4.15 
Naturmorgon. 5.00 Ekot. 5.02 Natur-
morgon. 

P2 MUSIK
6.00 Ekot. 6.03 Klassisk morgon. Med 
Martin Ekeholm. Din väg in i helgen med 
klassisk musik från tidigt till nutid. 8.00 
Text & musik. 9.00 Ekot. 9.03 Lördags-
morgon i P2. Med Eva Sjöstrand. 12.00 
Ekot. 12.03 P2 Dokumentär. Orkestern, 
del 1 och 2. Förändringens vindar blåser 
genom Svenska kammarorkestern. En ny 
chefsdirigent, den egensinnige klarinet-
tisten Martin Fröst, är på ingång. 13.00 
UR. 14.00 Sisu-uutiset. 14.03 Sisutari-
nat. 15.00 Folkmusiken i P2. Veckans fa-
voriter. Hela världens visor, beats och 
traditionsmusik. 16.00 Folkmusiken i 
P2. Djupdykning. Världens visor, beats 
och folkmelodier med Esmeralda Mo-
berg. 17.00 Folkmusiken i P2. Mixtejp. 
Hela världens visor, beats och tradi-
tionsmusik. 18.00 Ekot. 18.03 Operahu-
set. Toscas värld med gäst Sofia Ju-
pither. 19.00 Opera i P2. Cosí fan tutte 
av Mozart. Libretto: Lorenzo Da Ponte. 
23.00 Jazzradion. Jazz mot midnatt. 
Luta dig tillbaka och njut av soft, melo-
disk och tidlös jazz. Mycket musik, lite 
prat! 0.00 Notturno. Bjuder dig på unika 
liveinspelningar av känd och okänd mu-
sik från hela EBU. 

P3
6.00 Ekot. 6.03 P3 med Heaven Small. 
6.30 Hanna Hellquist, taxen Ines och 
Jörgen Lötgård i P3. 8.30 P3 med Farah 
Abadi och Valle Westesson. 12.00 Ekot. 
12.03 P3:s mest spelade. 14.00 Ekot. 
14.03 P3 med Sara Kinberg och Ison 
Glasgow. 17.30 P3 med Heaven Small. 
19.00 Ekot. 19.03 Pop i P3. 20.30 Dans 
och elektroniskt i P3. 22.30 P3 Din 
Gata. 0.00 Ekot. 0.02 Vaken. 

P4 VÄRMLAND
6.00 Ekot. 6.03 Vaken retrolördag. 
Retrolördag. Musik, tävlingar och sam-
tal. Ett program för dig som är vaken, 
helt enkelt. 7.00 Ekot. 7.03 Ring så spe-
lar vi. 9.50 Juniornyheterna Special. 
10.00 Ekot. 10.03 Melodikrysset. 
11.00 Ekot. 11.03 Hjärta och hjärna. 
12.00 Ekot. 12.03 Sportextra. 14.00 
Ekot. 14.03 P4 Extra. 16.00 Ekot. 16.03 
Sportextra. 18.30 P4 Plus. 19.30 Melo-
difestivalen. 23.00 Ekot. 23.05 Teen 
Scene. 50-talsrock och lite till med Sten 
Berglind. Sten Berglind spelar rockhitsen 
ur sitt privata skivarkiv och minns de 
stora idolerna. 0.00 Ekot. 0.02 Vaken. 
Ett program för dig som är vaken, helt 
enkelt. Med Pamela Taivassalo och Ro-
bert Frank. 

Söndag 8/3
Kl. 13 Framåt
Kl. 17 Filmen Mia Skäringer 
- No more fucks to give
Onsdag 11/3
Kl. 19 En kvinnas val
Fredag 13/3
Kl. 19 Bloodshot
Lördag 14/3
K. 18 Den flygande 
Holländaren
- Liveopera.

saffle.se/sagabio  
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21.40 Homeland. 19.00 Världens natur ... 20.00 Frusna vägar. 20.00 Farmen. 20.00 Superstars 2020.

6.00 Simpsons. 6.25 Just shoot me. 
7.15 Community. 7.40 My name is 
Earl. 8.05 The history of comedy. 9.00 
Superstore. 10.00 Brit cops. 12.00 
Fresh off the boat. 13.00 Brooklyn nine 
nine. 13.35 Simpsons. 14.05 Simp-
sons. 15.05 Shrek. FILM ¡¡¡¡ 

Amerikanskt animerat äventyr från 
2001. 

17.00 Man with a plan 
18.00 Face off 

Amerikansk reality från 
2017. Del 6 av 10. 

19.00 Tattoo fixers 
Brittisk realityserie från 
2018. Del 15 av 15. 

20.00 Amazing race 
Amerikansk realityserie 
från 2016. Del 6 av 12. La
gen åker till Yerevan i Ar
menien där de tävlar om 
ett expresspass. 

21.00 Svenska fall (R) 
Svensk dokumentärserie 
från 2019. Del 7 av 7. 

22.00 Taken 
Amerikansk thrillerserie 
från 2017. Del 7 av 10. 

23.00 NCIS: Los Angeles 
0.00 Gränsbevakarna USA. 1.00 The 
Mick. 2.00 Tattoo fixers. 2.55 NCIS: 
Los Angeles. 3.40 Taken. 4.25 2 1/2 
män. 4.45 Men at work. 5.10 Amazing 
race. 

20.00 Mästarnas mästare  
– syntolkat 
Svensk underhållning från 
2020. Del 1 av 10. Grupp 
1: Susanna Kallur (fri
idrott), Michel Tornéus 
 (friidrott), Josefine Öqvist 
(fotboll), Jörgen Kruth 
(MMA) och Ida Ingemars
dotter (längdskidor). Även 
9/3 i SVT1. 

21.00 Columbo (R) 
Amerikansk kriminalserie 
från 1973. Del 8 av 8. A 
friend in deed. 

22.35 Petra får en baby (R) 
Dansk relationsserie från 
2018. Del 3 av 8. Petra 
och Asbjørn ska testa hur 
de fungerar tillsammans 
som nyblivna föräldrar. 

23.05 Utrikesbyrån (R) 
Svenskt samhällsmagasin 
från 2020. Del 1 av 15. 
Inom en generation kom
mer vita amerikaner inte 
längre att vara i majoritet  
i USA, utan en av flera mi
noriteter. 

23.35 Janne Josefsson – 
teckentolkat (R) 
Svensk reportageserie från 
2020. Del 3 av 4. 

0.05 Hem till byn – syntolkat. 1.05 Re-
deriet – syntolkat. 1.50 Vargblod. 

6.00 Djurparkens hemligheter. 7.00 
Hundräddaren. 8.00 En unge i minuten. 
8.55 Hela England bakar. 9.55 Husjä-
garna. 11.55 Sveriges mästerkock – 
efter stängning. 12.55 Mord och inga 
visor. 15.00 Agatha Raisin. 

16.00 Miss Marple (R) 
18.00 Agatha Raisin (R) 

Brittisk kriminalserie från 
2019. Del 4 av 8. The 
Deadly Dance  Part 2. 

19.00 Big brother Sverige 
Svensk realityserie från 
2020. Del 28 av 99. 

20.00 Spårlöst (R) 
Svensk dokumentärserie 
från 2015. Del 6–7 av 8. 
Emma, 31, söker efter sin 
biologiska mamma i Java i 
Indonesien tillsammans 
med Hanna Hedlund. 

22.00 Poirot (R) 
Brittisk kriminaldramaserie 
från 1992. Del 2 av 3. 
Death in the clouds. När 
madame Giselle mördas på 
ett flyg från Paris till Lon
don blir medpassageraren 
Hercule Poirot indragen i 
undersökningen. 

0.10 Miss Marple. 2.15 Big brother 
Sverige. 3.15 Mord och inga visor. 
4.25 Världens häftigaste tårtor. 5.00 
Unga föräldrar. 

9.00 UR Samtiden. 15.00 Norge runt. 
15.05 Jag är fet. 

16.00 Mat med Mosley (R) 
16.50 Året i New  

Forest (R) 
17.40 Dox: The King  

– Elvis och drömmen  
om Amerika 

19.25 Omöjlig 
ingenjörskonst 
Brittisk vetenskapsserie 
från 2019. Del 11 av 16. 

20.10 Ett vildare Europa 
Holländsk dokumentärserie 
från 2019. Del 6 av 6. Det 
handlar om Lappland i sista 
delen av serien om hur det 
vilda Europa får en ny 
chans. 

21.00 Emilie – Sveriges 
första kvinnliga 
deckarförfattare 
Svensk dramadokumentär 
från 2020. 

21.50 Mellan himlavalv 
och jordklot 
Colombianskchilensk 
 faktaserie från 2018. Del  
1 av 5. 

22.45 Omöjliga  
järnvägar (R) 

23.35 Ambulanskvinnor  
vs patriarkatet (R) 

0.35 Historien om Kina. 

6.00 Fixer upper (R) 
7.00 Bygglov (R) 
7.55 Nyhetsmorgon 
11.30 Klassfesten (R) 
12.55 Tillsammans med 

Strömstedts (R) 
13.55 Solsidan (R) 
14.55 Flirty dancing (R) 
15.55 Bonde söker fru – 

Jorden runt (R) 
16.55 Sveriges mästerkock 

(R) 
17.55 Keno 
18.00 Bingolotto 

Svenskt spelprogram från 
2020. 

19.00 TV4Nyheterna 
19.10 Sporten 
19.25 TV4Vädret 
19.30 Bingolotto, forts 
20.00 Farmen 

Svensk realityserie från 
2019. Johanna lockar fram 
farmarnas lekfulla sida inn
an det är dags för Wincent 
att smaka på veckans an
strängningar. 

21.00 Hamilton 
Svenskt thrillerserie från 
2020. Stockholm utsätts 
för en ny, massiv cyberat
tack och landets medier 
spammas av prefabricera
de artiklar om terrordåd 
som ännu inte skett. 

22.00 TV4Nyheterna 
22.05 TV4Vädret 

22.15 Jägarna 2 
FILM ¡¡¡ Svensk krimi
nalthriller från 2011. Fem
ton år har gått sedan Erik 
tvingades lämna norrbot
tenspolisen. Sedan dess 
har han blivit nationella 
mordkommissionens bästa 
förhörsledare. I rollerna: 
Rolf Lassgård och Peter 
Stormare. 

1.00 Brottsjournalen. 2.00 Tunn is. 
3.00 En plats i solen: Vintersol. 5.10 
Världens häftigaste tårtor. 

6.00 Extreme  
couponing (R) 

6.25 Ullared (R) 
9.00 Vägens hjältar (R) 
11.00 Tunnelbanan (R) 
14.00 Trafikpoliserna (R) 
15.00 Ullared (R) 
16.00 Vägens hjältar (R) 
17.00 Wahlgrens värld (R) 

Svensk realityserie från 
2020. 

18.00 Sofias änglar (R) 
Svensk livsstilsserie från 
2020. Del 8 av 15. 

19.00 Välkommen till 
Köping (R) 
Svensk realityserie från 
2020. Del 5 av 8. 

20.00 Superstars 2020 (R) 
Svensk underhållning från 
2020. Del 6 av 12. Delta
garna gör upp i en rafflan
de golftävling där det gäl
ler att både ha sikte och 
kondition. 

21.00 Sommaren  
med släkten 
Svensk komediserie från 
2020. Del 8 av 12. Att gril
la hör sommaren till. Carro 
anser själv att hon är ett 
grillproffs. Även 14/3. 

21.30 Helt perfekt 
Svensk komediserie från 
2020. Del 8 av 12. Johan 
och Eva bestämmer sig för 
att hyra ut sitt extrarum. 
Men det visar sig vara 
svårt att hitta en bra 
 hyresgäst. Även 14/3. 

22.00 Alla mot alla med 
Filip och Fredrik (R) 
Svensk frågesport från 
2020. Del 29–32 av 60. 
Olof Lundh och Kattis Ahl
ström möter Lotta Lund
gren och Erik Haag. 

2.00 Law & order: Special victims unit. 
2.45 Trafikpoliserna. 3.30 Ullared. 
4.10 Sofias änglar. 4.55 Välkommen 
till Köping. 5.35 Extreme couponing. 

6.15 Husdrömmar (R) 
7.15 Auktionssommar (R) 
8.15 Antikrundan (R) 
9.15 Dejta (R) 
10.00 Mötet (R) 
10.15 Vinterstudion 
10.30 Alpint: Världscupen 

SPORT Världscupen. 
11.35 Vinterstudion 
11.45 Skidskytte: 

Världscupen 
SPORT Världscupen. 

12.30 Längdåkning: 
Världscupen 
SPORT Världscupen. 

13.45 Skidskytte: 
Världscupen 
SPORT Världscupen. 

14.30 Vinterstudion 
15.00 Svenska nyheter (R) 
15.30 Seniorsurfarna (R) 
16.00 Beppes smakresa (R) 
16.10 Vem vet mest? (R) 
16.55 Bäst i test (R) 
17.55 Sportnytt 
18.00 Rapport 
18.10 Lokala nyheter 
18.15 Melodifestivalen: 

Dagen efter 
Svensk underhållning från 
2020. 

19.00 Sportspegeln 
19.30 Rapport 
19.55 Lokala nyheter 
20.00 Mästarnas mästare 

Svensk underhållning från 
2020. Även 9/3. 

21.00 DNA 
Dansk kriminalserie från 
2019. Även 10/3. 

21.40 Homeland 
Amerikansk dramaserie 
från 2020. Även 13/3. 

22.30 Stan Lee’s lucky man 
23.15 Rapport 
23.20 Mord och inga  

visor (R) 
0.10 Veckans brott. 0.40 Jills veranda. 
1.40 Dejta. 4.45 Melodifestivalen: Da-
gen efter. 5.30 Strömsö. 

7.40 Sverige idag på 
romani chib, arli 

7.50 Sverige idag på 
romani chib, lovari 

8.00 Hobbyhorse 
revolution (R) 

9.00 Gert Wingårdhs 
nobelhus (R) 

10.00 Gudstjänst 
10.45 Hemma hos 

arkitekten (R) 
11.15 Norge från luften (R) 
11.20 Vinterliv (R) 
11.25 Längdåkning: 

Världscupen 
SPORT Världscupen.

12.30 Hawking & Einstein – 
Universums mästare (R) 

13.20 Oscar Wilde (R) 
14.15 Salome, opera av 

Richard Strauss (R) 
16.10 Rapport 
16.15 Sverige idag på 

romani chib, kalderash 
16.25 Sverige idag på 

meänkieli 
16.35 Snölejon (R) 
17.00 Keine Ahnung 
17.11 Kortfilmsklubben – 

spanska (R) 
17.42 Nyfiken på Sverige – 

engelska 
18.00 Tasha 17K (R) 
18.30 Ett tufft år för  

Peltsi (R) 
19.00 Världens natur: 

Serengeti (R) 
20.00 Babel 

Svenskt litteraturmagasin 
från 2020. 

21.00 Aktuellt 
21.15 Agenda 
22.00 Dokument utifrån: 

Grisarnas hemliga liv 
22.55 Gudstjänst (R) 
23.40 Den stora 

modelljärnvägs- 
kampen (R) 

0.25 Scenerna som förändrade filmen. 
0.55 Skam Deutschland. 

6.00 Bilprovningen 
6.50 Hemliga beundrare 
7.35 Kids do the craziest 

things 
8.00 Jo Frost: Nanny on 

Tour 
9.00 Will & Grace 
10.00 How I met your 

mother 
11.30 Undercover boss 

Canada (R) 
13.50 Middag med mitt  

ex (R) 
14.50 Den stora jakten 

FILM ¡¡¡ Amerikansk 
komedi från 2011. I roller
na: Jack Black och Steve 
Martin. 

17.00 Unga mammor 
18.00 Svenska truckers (R) 

Svensk realityserie från 
2019. Del 5 av 10. 

19.00 Lyxfällan 
Svensk livsstilsserie från 
2020. Del 6 av 10. 

20.00 Frusna vägar 
Svensk realityserie från 
2019. Del 5 av 8. Vägarna 
kring Åre är fortsatt glas
hala och förrädiska. Kent 
har fått ett brådskande 
samtal från en förare som 
kört av en trafikerad väg. 

21.00 Central intelligence 
FILM ¡¡ Amerikansk ac
tionkomedi från 2016. Cal
vin Joyner var den ballaste 
killen i skolan. Tjugo år se
nare är han en framgångs
rik revisor och blir en dag 
överraskande kontaktad av 
Bob Stone. I rollerna: Kevin 
Hart, Dwayne Johnson, 
Amy Ryan. 

23.10 I huvudet på  
en gärningsman 

0.10 Norrmalmspolisen. 1.15 The 
overnight. FILM ¡¡¡¡ Amerikansk 
komedi från 2015. 2.55 How I met 
your mother. 4.25 Girlfriends’ guide to 
divorce. 5.10 Hemliga beundrare. 

6.00 Simon. 6.05 Bing. 6.15 Draken 
Digby. 6.25 Pirata & Piloto. 6.35 Victor 
& Josefine. 6.50 Alfons Åberg. 7.05 
Regnbågsstadens hjälte. 7.20 Dinosau-
rietåget. 7.30 Luo Bao Bei. 7.40 Fix 
och trix. 7.50 Hotell Kantarell. 8.15 
Fixarna. 8.20 Andys safariäventyr. 8.35 
Magiska fyran. 8.50 Robin Hoods ra-
balder och rackartyg. 9.00 Fixa rum-
met. 16.37 Superkrypen. 16.50 Sa-
firdrakens krafter. 17.00 Ett fall för 
KLURO. 17.10 P King Älling. 17.20 
Mästerflygarna. 17.35 Octonauterna. 
17.45 Daniel Tigers kvarter. 

18.00 Bolibompa (R) 
Svensk underhållning från 
2015. Repris från 2/3. 

18.01 Simon (R) 
Fransk animerad serie från 
2017. Repris från 21/3. 

18.10 Bilakuten (R) 
Svensk underhållning från 
2017. Repris från 22/11. 

18.20 Hej Jycke (R) 
Brittisk animerad serie från 
2018. Repris från 23/5. 

18.30 Alfons Åberg (R) 
18.40 Dockäventyren (R) 
18.55 Spookys 
19.15 Det hemsökta  

huset (R) 
19.40 Gumballs fantastiska 

värld (R) 
19.50 Abel och Fant (R) 

P1
5.55 Sjöväder. 6.00 Ekot. 6.03 Ekono-
miekot Extra. 6.25 Meny. 6.55 Landvä-
der. 7.00 Ekot. 7.03 Vetenskapspodden. 
7.50 Radiofynd. 7.55 Land- och sjövä-
der. Översikt, varningar och regionala 
väderprognoser från SMHI för ett dygn 
framåt. 8.00 Ekot. 8.05 Söndagsinter-
vjun. Möt personen bakom offentlighe-
tens mask i journalistikens mest grund-
läggande form – intervjun. 8.55 P1 Kul-
tur. Med krönika. Reportage, recensioner 
och fördjupning från Kulturredaktionen 
P1. 9.00 Ekot. 9.03 Godmorgon, värl-
den! 11.00 Ekot. 11.03 Gudstjänst. Den 
kämpande tron. Andra söndagen i fastan 
firas gudstjänst i Bräkne Hoby kyrka i 
Blekinge. 1800-talskyrkan har beskrivits 
som ett arkitektoniskt mästerverk. 
12.00 Husesyn. 12.30 Lunchekot. 
12.50 Land- och sjöväder. Översikt, var-
ningar och regionala väderprognoser 
från SMHI för ett dygn framåt. 12.55 P1 
Kultur. 13.00 Radiokorrespondenterna. 
Följ med Sveriges Radios korresponden-
ter ut i världen och hör om ämnen som 
bränner och diskuteras där de har sin 
vardag. 13.30 Kaliber. 14.00 Ekot. 
14.03 Stil. 15.00 Ekot. 15.03 P1 Doku-
mentär. Sölvesborg - när SD tar makten. 
Vännerna Louise Erixon (SD) och Emilie 
Pilthammar (fd. M) bryter trettio års iso-
lering för SD, som får verklig politisk 
makt. 15.55 Sjöväder. Översikt, varning-
ar och regionala väderprognoser från 
SMHI för ett dygn framåt. 16.00 Ekot. 
16.03 Vetenskapsradion Klotet. 16.45 
Dagens Eko. 17.00 Filosofiska rummet:. 
17.45 Dagens Eko. 18.00 Medierna. 
18.35 Ekonomiekot Extra. 19.00 Ekot. 
19.03 Söndagsintervjun. 19.50 Klassi-
kern. 20.00 Ekot. 20.03 Snedtänkt. 
21.00 Ekot. 21.03 Lundströms Bokra-
dio. 21.50 Land- och sjöväder. Översikt, 
varningar och regionala väderprognoser 
från SMHI för ett dygn framåt. 22.00 
Ekot. 22.05 Godmorgon, världen! 0.00 
Ekot. 0.02 Radiokorrespondenterna. 
0.35 Kroppskontakt. 1.00 Ekot. 1.02 P1 
Dokumentär. 2.00 Ekot. 2.02 Jobba, 
sova, dö. 2.35 Ekonomiekot Extra. 3.00 
Ekot. 3.02 Konflikt. 4.00 Ekot. 4.02 
Ekots lördagsintervju. 5.00 Ekot. 5.02 
Vetenskapsradion nyheter. 5.29 P1-
morgon. 5.30 Ekot. 5.35 Ring P1. Med 
Tova Nilsson. 5.45 Morgonandakt. Purim 
- Annebelle Gyllenspetz. Kvinnodagen 
och den judiska högtiden har något ge-
mensamt. 

P2 MUSIK
6.00 Ekot. 6.03 Andliga sånger. Sången 
om korset. I dagens program berättar vi 
om Isaac Watts som brukar kallas ”den 
engelska psalmens gudfar”. 7.00 Kon-
sertti. 7.30 Sisu-uutiset. 7.33 Viikkosi-
su. 8.30 Sisu-uutiset. 8.33 Meän pyhä. 
9.00 Ekot. 9.03 Söndagsmorgon i P2. 
11.00 Text & musik. Sagokungen. Högt 
uppe på en klippa i södra Bayern, precis 
vid foten av Alperna, ligger ett av värl-
dens vackraste slott. Här försökte kung 
Ludvig II skapa ett romantikens sanna 
rike med hjälp av myter och musik. 
12.00 Ekot. 12.03 Musikrevyn i P2. 
Med Johan Korssell och veckans panel. 
14.00 Klassiska podden. Sergej Prokof-
jev. 15.00 SR Sameradion. 16.00 Sisu-
uutiset. 16.03 Kielipuoli. 17.00 Jazzra-
dion. Tidlöst. God och blandad jazz från 
förr och nu, från det välkända till det 
oväntade. 17.55 Opera i P2. La ville 
morte av Nadia Boulanger och Raoul 
Pugno. Nadia Boulanger skrev La ville 
morte i samarbete med pianisten Raoul 
Pugno. Partituret förstördes under första 
världskriget men har nu rekonstruerats. 
22.00 Kalejdoskop. På öluff med Kalej-
doskop. Fem öar, fem mixar. Följ med på 
en musikalisk öluff med Anna Vilén. 
0.00 Notturno. Bjuder dig på unika live-
inspelningar av känd och okänd musik 
från hela EBU. 

P3
6.00 Ekot. 6.03 P3 med Heaven Small. 
6.30 P3 Historia. 8.30 P3 med Farah 
Abadi och Valle Westesson. 12.00 Ekot. 
12.03 Digilistan. 14.30 P3 med Sara 
Kinberg och Ison Glasgow. 17.30 P3 
Musikdokumentär. 19.00 Ekot. 19.03 
P3 Dokumentär. 21.00 Ekot. 21.03 
Verkligheten i P3. 22.00 Ekot. 22.05 P3 
Soul. 0.00 Ekot. 0.02 Vaken. 

P4 VÄRMLAND
6.00 Ekot. 6.03 Vaken retrosöndag. 
7.00 Ekot. 7.03 Fatta familjen. 8.00 
Ekot. 8.05 Hälsning till framtiden. Hen-
riks historia 1939. Henrik bor i Helsing-
fors när Ryssland anfaller Finland och 
det finska vinterkriget bryter ut. 8.20 
SöndagsMorgan i P4. 10.30 Lokala ny-
heter SR Värmland. 10.33 Svensktop-
pen. 11.30 Lokala nyheter SR Värmland. 
I P4 Värmland hör du lokala nyheter, lo-
kala aktualiteter och lokal kultur. 11.33 
Sportextra. 13.30 Lokala nyheter SR 
Värmland. I P4 Värmland hör du lokala 
nyheter, lokala aktualiteter och lokal kul-
tur. 13.33 P4 Extra. 15.00 Ekot. 15.03 
Sportextra. 19.30 P4 Dans. 21.00 Ekot. 
21.03 P4 Plus. 21.40 Karlavagnen. 
0.00 Ekot. 0.02 Vaken. 



w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

23ST Lördag 7 mars 2020 Radio & tv måndag

RADIOKANALER

Textning av program nås via respektive kanals text-tv: SVT1, SVT2, TV3, TV4, Kanal 5, Sjuan, Barnkanalen och Kunskapskanalen, sid 199.

21.00 Dejta. 19.30 Hämnd och kärlek.va 20.00 Frusna vägar. 20.00 Leif GW om: ... 20.00 Trafikpoliserna.

6.00 Just shoot me. 6.25 Community. 
6.45 Våra värsta år. 7.10 Våra värsta 
år. 7.35 Simpsons. 8.00 Simpsons. 
8.30 Face off. 9.30 Kung av Queens. 
10.30 Just shoot me. 11.00 Cops. 
12.00 Buffy the vampire slayer. 13.00 
Kung av Queens. 14.00 NCIS: Los Ang-
eles. 15.00 2 1/2 män. 

16.00 NCIS: Los Angeles 
17.00 Seinfeld (R) 
18.00 How I met your 

mother 
19.00 Simpsons 
20.00 Seinfeld 

Amerikansk komediserie 
från 1994. Del 22–23 av 
24. 

21.00 Simpsons 
Amerikansk animerad 
komediserie från 2018. 
Del 21 av 23. 

21.30 Family guy 
Amerikansk animerad 
komediserie från 2018. 
Del 20 av 20. 

22.00 Lethal weapon 
Amerikansk actionserie 
från 2018. Del 4 av 22. 

23.00 How I met your 
mother (R) 

0.00 Family guy. 1.00 American dad. 
2.00 2 1/2 män. 2.55 Buffy the vampi-
re slayer. 3.45 American dad. 4.05 
Hassel. 4.55 Family guy. 

20.00 Husdrömmar – 
syntolkat 
Svensk livsstilsserie från 
2020. Del 8 av 10. Pippi 
och Göran är färdiga med 
stan och vill flytta ut på 
landet, men tycker samti-
digt att fester och midda-
gar med vänner är det roli-
gaste som finns. 

21.00 Dejta – syntolkat 
Svensk dramakomediserie 
från 2020. Del 3 av 8. Ellas 
ex-svägerska Monica ger 
henne rådet att fokusera 
på sex istället för att gå 
runt och jämföra sig med 
Anna. 

21.45 Sportspegeln – 
teckentolkat 

22.15 Jaktliv – syntolkat 
Svenskt jaktmagasin från 
2020. Del 2 av 8. Peter 
Ekeström åker till Dalarna 
för att jaga älg tillsammans 
med David Sundell och 
hans hundar. 

22.45 Mästarnas mästare – 
teckentolkat (R) 

23.45 Mästarkvalet 2020 – 
teckentolkat (R) 

0.00 Melodifestivalen – syntolkat. 
2.00 Melodifestivalen: Eftersnack. 
2.15 Agenda – teckentolkat. 3.00 Re-
deriet – syntolkat. 

6.00 Judys domstol. 6.30 Glamour. 
7.00 Mannen som talar med hundar. 
8.00 Djurparkens hemligheter. 9.00 
Ambulansen Australien. 10.00 Anti-
ques roadshow. 11.00 Hundräddaren. 
12.00 Mannen som talar med hundar. 
13.00 Dr Phil. 14.00 Mord och inga vi-
sor. 15.00 Det okända. 

16.00 Husjägarna 
17.00 Ambulansen 

Australien (R) 
18.00 Glamour 
18.30 Judys domstol 
19.00 Ambulansen 

Brittisk dokumentärserie 
från 2018. Del 5 av 8. 

20.00 Veterinären på 
landet (R) 
Brittisk dokumentärserie 
från 2015. Del 6 av 6. 

21.00 Big brother Sverige 
Svensk realityserie från 
2020. Del 29 av 99. 

22.00 Smiley face killers: 
The hunt for justice 
Amerikansk dokumentär-
serie från 2019. Del 4 av 
6. 

23.00 Ett lik  
i trädgården (R) 

0.00 Big brother Sverige. 1.00 Räddad 
av änglar. 2.00 Antiques roadshow. 
3.00 Mord och inga visor. 4.00 Grand 
Hotel. 5.00 Unga föräldrar. 

14.00 UR Samtiden. 

17.00 Gubbar bakom  
flötet (R) 

17.30 Jag är fet (R) 
18.25 Världens hotade 

städer (R) 
Del 3 av 3. 

19.10 Kanaler, båtar och 
kärlek (R) 
Brittisk reseserie från 
2016. Del 5 av 9. 

20.00 Historien  
om Kina (R) 
Brittisk dokumentärserie 
från 2016. Del 5 av 6. Det 
sista kejsardömet Qingdy-
nastin, Kinas sista dynasti

21.00 Världens natur: 
Serengeti (R) 
Brittisk dokumentärserie 
från 2019. Del 3 av 6. Ba-
bianerna stjäl ägg från kro-
kodilens bo men ledarha-
nen fortsätter att trakasse-
ra Rafiki. Lejonhonan Khali 
börjar bygga upp en ny 
flock med sin syster. 

22.00 Året i New Forest (R) 
Brittisk naturserie från 
2017. Del 3 av 4. 

22.50 Asiens turbulenta 
historia (R) 

23.35 Mellan himlavalv 
och jordklot (R) 

5.45 Nyhetsmorgon 
10.00 Malou efter tio (R) 
12.00 Hem till gården 
13.00 Bytt är bytt (R) 
14.00 En plats i solen: 

Vintersol (R) 
16.00 Dr Phil 

Amerikansk pratshow från 
2018. 

17.00 Efter fem 
Svenskt aktualitetspro-
gram från 2020. 

18.50 Keno 
19.00 TV4Nyheterna 

19.15 Sporten 19.20 TV-
4Vädret 

19.30 Farmen 
Svensk realityserie från 
2019. Del 47 av 51. Final-
veckan drar igång med be-
sked och resultatet av 
gamla sidosteg roar inte 
alla. 

20.00 Leif GW om: 
Blattarna som byggde 
Sverige 
Svensk dokumentärserie 
från 2019. Del 2 av 3. Ar-
betskraftsinvandrarna be-
rättar om hur det var att 
komma till Sverige och vil-
ka utmaningar som fanns. 

21.00 Tunn is 
Svensk thrillerserie från 
2019. Del 6 av 8. Elsa sva-
rar med ett djärvt motdrag 
när hon blir föremål för ut-
pressning. Rådet rasar och 
Elsa ser äntligen ut att få 
det stöd hon behöver. 

22.00 TV4Nyheterna 
22.30 Ekonominyheterna 
22.40 Sporten 22.55 TV-
4Vädret 

23.00 Blood 
Brittisk thrillerserie från 
2019. Del 1 av 6. 

0.00 Law & order: Special victims unit. 
1.50 The bay. 2.50 Hawaii five-0. 3.45 
En plats i solen: Sommarsol. 4.45 Hus-
jägarna. 

6.00 Extreme  
couponing (R) 

6.25 Railroad Alaska (R) 
7.10 Tunnelbanan (R) 
8.00 Vägens hjältar (R) 
9.00 Förlossningskliniken 

Norge (R) 
10.00 Sofias änglar (R) 
11.00 Grey’s anatomy (R) 
12.00 Wahlgrens värld (R) 
13.00 Ullared (R) 
14.00 Tunnelbanan (R) 
15.00 Böda camping (R) 
16.00 Wahlgrens värld (R) 
17.00 Ullared (R) 
18.00 Vägens hjältar (R) 

Svensk dokumentärserie 
från 2019. 

19.00 The big bang theory 
(R) Amerikansk komediserie 
från 2007. Del 2–3 av 17. 

20.00 Trafikpoliserna 
Svensk dokumentärserie 
från 2020. Del 6 av 12. 
Järnet stoppar en bil som 
kört över 30 km/h för fort, 
och i baksätet sitter ett li-
tet barn. Även 14/3. 

21.00 Välkommen till 
Köping 
Svensk realityserie från 
2020. Del 6 av 8. Åke bju-
der Tobbe och Mats på 
herrmiddag på balkongen. 
Under en shoppingtur för-
svinner plötsligt Frasse. 
Även 14/3. 

22.00 Alla mot alla med 
Filip och Fredrik 
Svensk frågesport från 
2020. Olof Lundh och Kat-
tis Ahlström möter Gry 
Forssell och Micke Torn-
ving. Även 15/3. 

23.00 Highway cops 
0.05 The big bang theory. 1.00 Law & 
order: Special victims unit. 1.55 Grey’s 
anatomy. 2.40 Sofias änglar. 3.25 Hig-
hway cops. 4.10 Vägens hjältar. 4.55 
Bergs drömkåk – teckentolkat. 5.35 
Extreme couponing. 

6.00 Morgonstudion 
9.10 Vem vet mest? (R) 
9.55 Island och sociala 

medier (R) 
10.25 K-märkta ord (R) 
10.30 Sportspegeln 
11.00 Skavlan (R) 
12.00 Jills veranda (R) 
13.00 Mannen som slutade 

röka 
FILM ¡¡¡ Svensk kome-
di från 1972. 

14.40 Mästarnas  
mästare (R) 

15.40 Mästarkvalet 2020 
15.55 Hem till byn (R) 
16.45 McLeods döttrar 
17.30 Sverige idag 
18.00 Rapport 
18.15 Kulturnyheterna 
18.28 Sportnytt 
18.33 Lokala nyheter 
18.45 Fråga doktorn 

Svenskt hälsomagasin från 
2020. 

19.30 Rapport 
19.55 Lokala nyheter 
20.00 Husdrömmar 

Svensk livsstilsserie från 
2020. Även 10/3. 

21.00 Dejta 
Svensk dramakomediserie 
från 2020. Även 10/3. 

21.45 Mötet 
Svenskt debattprogram 
från 2020. 

22.00 Första dejten 
Svensk realityserie från 
2019. 

22.30 Cannabusiness 
23.20 Rapport 
23.25 Nånting måste gå 

sönder 
FILM ¡¡¡¡ Svenskt dra-
ma från 2014. I rollerna: 
Saga Becker och Iggy 
Malmborg. 

0.50 Erkännandet. 1.40 DNA. 2.20 
McLeods döttrar. 4.45 Sverige idag. 
5.15 Fråga doktorn. 

7.40 Sverige idag på 
romani chib, kalderash 

7.50 Sverige idag på 
meänkieli 

8.00 Keine Ahnung (R) 
8.11 Kortfilmsklubben – 

spanska (R) 
8.42 Nyfiken på Sverige – 

engelska (R) 
9.00 Forum 

12.00 Rapport 12.03 Fo-
rum 16.00 Rapport 16.05 
Forum 

16.15 Gudstjänst (R) 
17.00 Glimt av Norge (R) 
17.10 Norge från luften (R) 
17.15 Nyheter på lätt 

svenska 
17.20 Nyhetstecken 
17.30 Oddasat 
17.45 Uutiset 
18.00 Kulturveckan (R) 
18.30 Gert Wingårdhs 

nobelhus (R) 
Svensk dokumentär från 
2020. 

19.30 Hämnd och kärlek 
Turkisk dramaserie från 
2016. 

20.00 Vetenskapens värld 
Svenskt vetenskapsmaga-
sin från 2020. Det är ett av 
de dödligaste naturfeno-
menen på jorden. Tsuna-
mier är så plötsliga och 
kraftfulla att de inom några 
timmar kan förstöra allt i 
sin väg. 

21.00 Aktuellt 
22.00 Sportnytt 
22.15 Jaktliv 

Svenskt jaktmagasin från 
2020. 

22.45 Scenerna som 
förändrade filmen (R) 

23.15 Skam Deutschland 
23.35 Agenda (R) 
0.20 Utrikesbyrån. 0.50 Symbolernas 
hemliga värld. 1.20 Ett tufft år för Pelt-
si. 1.50 Sportnytt. 2.05 Nyhetstecken. 

6.00 Nanny 
6.55 Extreme makeover: 

Home edition (R) 
7.40 Extreme makeover: 

Weight loss edition 
8.45 Lyxfällan (R) 
9.50 Svenska 

Hollywoodfruar (R) 
10.50 Extreme makeover: 

Home edition 
11.50 The real housewives 

of Orange County (R) 
12.50 Extreme makeover: 

Weight loss edition (R) 
13.55 Undercover boss 

Canada 
15.00 Unga mammor (R) 
16.00 Svenska 

Hollywoodfruar 
17.00 The real housewives 

of Orange County 
18.00 Lyxfällan 

Svensk livsstilsserie från 
2017. 

19.00 Middag med mitt ex 
Svensk realityserie från 
2019. 

20.00 Frusna vägar 
Svensk realityserie från 
2019. Kent är på E14 i Jev-
sjön mitt emellan Åre och 
norska gränsen där en bil 
har kört av vägen och lig-
ger på sidan bland träden. 

21.00 Svenska truckers 
Svensk realityserie från 
2019. Jörgen, som jobbar 
exklusivt med avancerade 
transporter, kämpar med 
att frakta en stor panncen-
tral förbi tighta viadukter 
och höga vajerräcken. 

22.00 Paradise hotel 
Svensk realityserie från 
2019. 

23.00 Undercover boss 
Canada (R) 

0.00 Navy CIS. 1.00 Chicago Med. 
2.00 The disappearance of Maura Mur-
ray. 2.55 Paradise hotel. 3.40 Are you 
the one? 4.20 Navy CIS. 5.05 Nanny. 

6.00 Katja Katt. 6.10 Greta Gris. 6.15 
Olobob-toppen. 6.20 Bing. 6.30 Si-
mon. 6.35 Tilde. 6.45 Ella, Oscar och 
Hoo. 6.55 Monsterbarnvakterna. 7.10 
Fåret Shaun. 7.20 Mekatronik. 7.35 Di-
nosaurietåget. 7.45 Tilde. 7.55 Iknarf 
och Knarf. 8.00 Anden i lampan. 8.10 
Pyjamashjältarna. 8.25 Fixarna. 8.30 
Pippi Långstrump. 9.00 Teckenlådan. 
9.15 Lille Roy. 16.45 På riktigt!? 17.00 
Ett fall för KLURO. 17.10 Pirata & Pilo-
to. 17.20 Alfons Åberg. 17.30 NO-tv. 
17.45 Pick a colour. 

18.00 Bolibompa (R) 
Svensk underhållning från 
2015. Repris från 3/3. 

18.05 Molang (R) 
Repris från 1/8. 

18.15 Linneas  
sommarland (R) 
Svensk livsstilsserie från 
2017. Repris från 10/11. 

18.20 Bing (R) 
Brittisk animerad serie från 
2013. Repris från 11/6. 

18.30 Andys förhistoriska 
äventyr (R) 

18.45 På riktigt!? (R) 
19.05 Ett fall för KLURO (R) 
19.15 Lilla Aktuellt 
19.25 Det hemsökta  

huset (R) 
19.50 Grizzy och  

lämlarna (R) 

P1
5.55 Sjöväder. 5.59 P1-morgon. 9.30 
Ring P1. 10.00 Ekot. 10.04 Kaliber. 
10.35 Pyramiden. 11.00 Ekot. 11.04 
Tendens. 11.33 Ekot. 11.35 Radiofölje-
tongen. 12.00 Tolvslaget. 12.01 Dagens 
dikt. 12.09 Vetenskapsradion På Djupet. 
Vi går på djupet i forskningen. 12.30 
Lunchekot. 12.55 Land- och sjöväder. 
Översikt, varningar och regionala väder-
prognoser från SMHI för ett dygn fram-
åt. 13.00 Kulturnytt. Nyhetssändning 
från kulturredaktionen P1, med reporta-
ge, nyheter och recensioner. 13.05 P1 
Kultur. 14.00 Ekot. 14.04 Vetenskapsra-
dion Språket. Synonymer: mer lika än 
äpplen och päron. Det handlar om syno-
nymer, orden som nästan betyder sam-
ma sak. Hur tänker de som gör orddelen 
på högskoleprovet när de väljer ord? 
14.35 Människans mått. Allting går att 
mäta. Människans mått återsänder 12 
utvalda program. Största delen av det 
här programmet sändes första gången 8 
juli 2014, med titeln ”Det omätbara”. 
15.00 Ekot. 15.03 Radiosporten. 15.04 
Nordegren och Epstein i P1. En personlig 
talkshow om aktualiteter och nyheter. 
Med Thomas Nordegren och Louise 
Epstein. 15.45 Kulturnytt. Nyhetssänd-
ning från kulturredaktionen P1, med re-
portage, nyheter och recensioner. 15.55 
Sjöväder. Översikt, varningar och regio-
nala väderprognoser från SMHI för ett 
dygn framåt. 16.00 Ekot. 16.02 Studio 
Ett. 17.45 Dagens Eko. 18.01 Ekono-
miekot. 18.08 Radiosporten. 18.09 Kul-
turnytt. 18.14 P1 Kultur. 19.00 Ekot. 
19.03 Naturmorgon. 19.35 Radiofölje-
tongen. 20.00 Ekot. 20.03 Tendens. 
20.35 Vetenskapsradion På Djupet. 
20.55 Klartext. 21.00 Ekot. 21.03 P1 
Drama. 21.35 Ring P1. 21.45 Tankar för 
dagen. 21.50 Land- och sjöväder. 22.00 
Ekot. 22.10 Radiosporten. 22.12 Studio 
Ett. 23.55 Dagens dikt. 0.00 Ekot. 0.02 
Nordegren och Epstein i P1. 0.45 Borta 
för alltid. 1.00 Ekot. 1.02 Lundströms 
Bokradio. 1.45 Vetenskapsradion Klotet. 
2.30 Kaliber. 3.00 Ekot. 3.02 Spanarna. 
3.50 Klassikern. 4.00 Ekot. 4.02 Sned-
tänkt. 5.00 Ekot. 5.02 Vetenskapsradion 
På Djupet. 5.29 P1-morgon. 5.30 Ekot. 
5.35 Ring P1. Med Sofie Ericsson. 5.45 
Morgonandakt. Ester, tidlös hjältinna – 
Annebelle Gyllenspetz. Den judiska hög-
tiden Purim är en berättelse om kvinnors 
mod, uthållighet och intelligens. 

P2 MUSIK
6.00 Sisuradion aamu. 6.35 Oddasat. 
6.40 Nyheter. 6.50 Klassisk morgon. 
7.30 Ekot. 7.32 Klassisk morgon. 10.00 
Ekot. 10.03 Klassisk förmiddag. 1) Ste-
phen Chatman: To daffodils (Robert Her-
rick). 2) Frederick Delius: Vårmorgon. 3) 
Ludwig van Beethoven: Cellosonat nr 2 
g-moll. 4) Carl Nielsen: Symfoni nr 3 d-
moll, ”Sinfonia espansiva”. 5) Inger Wik-
ström: Ballad för piano spelas av tonsät-
taren. 6) Maurice Ravel: Stråkkvartett F-
dur spelas av Pavel Haas-kvartetten. 
13.00 Ikäheimo & Peltonen. 13.50 Ro-
ketti. 14.00 Sisu-uutiset. 14.04 Sisura-
dio. 15.00 Rádio Sápmi Med. 16.00 Ra-
dio Romano. 16.30 SR på engelska. 
17.00 Kulturnytt. 17.06 P2 på hemväg. 
Med Patrik Paulsson. 19.00 Ekot. 19.03 
Klassiska konserten i P2. Blodhov av Ka-
rin Rehnqvist med Ensemble Recherche. 
1. 21.00 Musik mot midnatt. 1) Victoria 
Borisova-Ollas: Angelus. 2) Franz Schu-
bert. 3) Dmitrij Sjostakovitj: Stråkkvar-
tett nr 8 c-moll spelas av Van Kuijk-kvar-
tetten. 0.00 Notturno. Bjuder dig på uni-
ka liveinspelningar av känd och okänd 
musik från hela EBU. 

P3
5.59 P3 med Heaven Small. 6.30 Mor-
gonpasset i P3. 10.00 P3 Nyheter. 
10.02 P3 med Ayan Jamal och Kodjo 
Akolor. 10.30 P3 med Ayan Jamal. 
11.30 P3 med Ayan Jamal och Johannes 
Cakar. 12.30 P3 med Johannes Cakar. 
14.30 P3 med Johannes Cakar och Jör-
gen Lötgård. 15.00 P3 Nyheter. 15.02 
Hanna Hellquist, taxen Ines och Jörgen 
Lötgård i P3. 17.30 P3 med Heaven 
Small. 20.00 Ekot. 20.03 Radiosporten. 
20.06 Dans och elektroniskt i P3. 22.00 
Ekot. 22.03 Morgonpasset i P3. 23.00 
Ekot. 23.07 Creepypodden. 0.00 Ekot. 
0.02 Vaken. 

P4 VÄRMLAND
5.59 Morgon i P4 Värmland. Med Gus-
tav Jakobsson och Jenny Tibblin. Värm-
lands största morgonprogram ger dig 
den koll du behöver för att hänga med i 
det som händer i länet och i världen. Vi 
sänder direkt och möter folk där det 
händer. 10.00 Ekot. 10.03 Förmiddag i 
P4 Värmland. 13.00 Ekot. 13.02 Radio-
sporten. 13.04 P4 Extra. 14.57 Kultur-
nytt i P4. 14.59 Eftermiddag i P4 Värm-
land. 17.34 Juniornyheterna. 17.36 
Kvällspasset i P4. 18.43 Rymdfåglar i 
Barnradion. Del 1: Ix i fågelskogen. 
18.55 Klartext. Nyheter på ett lite lug-
nare sätt och med enkla ord.Vardagar 
18.55-19.00 i P4 + 20.55-21.00 i P1. 
19.00 Sportextra. 21.40 Karlavagnen. 
0.00 Ekot. 0.02 Vaken. 
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7 MARS

Claes Åkerblom var på plats 
vid pressträffen, glad och 
stolt. Att det ”bara” blev 
hedersomnämnande stör 
honom inte:

– Det är inte så lätt att slåss 
mot fantastiska blommor! 
säger han och ler.

Å andra sidan är hans be-
rättelse om möbelfabriken i 

Säffle också fantastisk på sitt 
sätt. Fabriken gick i konkurs 
1979, men de ofta arkitektri-
tade möblerna från 60-talet 
säljs ofta för höga belopp 
på aktionsfirmorna i Stock-
holm och Skåne.

Tre minuter blev tjock 
bok
Boken innehåller hela 400 
bilder och formgivaren Hen-
rik Gistvall har gjort en stor 
prestation när han formgivit 
den stora mängden material, 
så att den inte liknar en mö-
belkatalog.

Bokens omfång impone-
rar också med tanke på att 
Claes Åkerblom en gång sva-
rade blankt nej när han och 
hans far fick förfrågan om att 
hålla föredrag om fabriken, 

där Claes farfar var en av 
arkitekterna som formgav 
möblerna.

– Det finns inga möjlighe-
ter. Vi kan prata i max tre mi-
nuter, var Claes besked då.

Varför sa du så?
– Det fanns ju inget arkiv be-
varat. Fabriken gick i kon-
kurs 1979 och allt eldades 
upp. Det fanns bara en enda 
sida nedskriven, berättar 
han.

Nu har han ändå lyckats 
göra en ”gedigen och spän-
nande historiebeskrivning 
matad med fakta och bil-
der”. Så lyder juryns ord. 

Lena Richardson
054-19 97 75
lena.richardson@nwt.se

KULTUR. ”Gedigen och spännande historiebeskrivning matad med fakta och bilder”

Hederspris till Åkerblom
I torsdags utsåg fören-
ingen Värmlandslittera-
tur Värmlands vack-
raste bok under 2019. 
Vinnare blev Stads-
trädgården i Karlstad 
av Inger och Per Berg-
grén, men säfflebon 
Claes Åkerbloms Seffle 
Möbelfabrik – String 
Seffle, fick ett heders-
omnämnande av juryn.

Claes Åkerblom lyfter fram Säffles stolta möbelhistoria, i en bok som får ett hedersomnäm-
nande av juryn. FOTO: TOMMY ANDERSSON
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VÄGGFÄRG NORDSJÖ 
AMBIANCE SILKEMATT
Vit, 10 liter. 
• Bäst i test
• Avtorkningsbar
• Rekommenderad av Astma  
 och Allergiförbundet.

VÄGGFÄRG NORDSJÖ 
PERFORM + EASY2CLEAN
Vit, 10 liter. 
• Tvättbar
• Långvarigt skydd
• Matt
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ORD. PRIS 899:-
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ORD. PRIS 999:-
REK. PRIS 1 670:-

SPARA
52%

VÄGGFÄRG NORDSJÖ 
XTRAMATT
Vit, 10 liter. 
• Helmatt
• Avtorkningsbar
• Låg sidoglans

TAKFÄRG NORDSJÖ  
AMBIANCE SKY
Vit, 10 liter. 
• Helmatt
• Lätt att applicera
• Svanenmärkt

SNICKERIFÄRG NORDSJÖ 
AMBIANCE SUPERFINISH 
HELMATT
Vit, 1 liter.
• Låg sidoglans
• Tålig yta
• Vitare än vit

SNICKERIFÄRG NORDSJÖ 
AMBIANCE SUPERFINISH 
HALVMATT
Vit, 1 liter.
• Hårdare yta
• Vitare än vit
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ORD. PRIS 1 099:-
REK. PRIS 1 752:-
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*Gäller ej Borosan, Decorama och nylanserade kollektioner fr. Boråstapeter och Engblad & Co
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! BORÅSTAPETER 
NOCTURNE SPECIAL 
EDITION 7270
Easy Up Tapet

BORÅSTAPETER 
ANNO  
ROSENVINGE 4501
Easy Up Tapet

BORÅSTAPETER  
LINEN SECOND  
EDITION DOVE 4416
Easy Up Tapet

ENGBLAD & CO 
LOUNGE LUXE 
MIRAMAR 6391
Easy Up Tapet

BORÅSTAPETER 
BOROSAN EASY UP 
17 EDEN 33540
Easy Up Tapet

255:- 431:- 239:- 487:- 165:-
ORD. PRIS 319:-
REK. PRIS 449:-

ORD. PRIS  539:-
REK. PRIS  779:-

ORD. PRIS  299:-
REK. PRIS  399:-

ORD. PRIS   609:-
REK. PRIS   879:-

REK. PRIS  265:-
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44%
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40%

SPARA
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38%

20% RABATT

SPARA 25% SPARA 15%

25% RABATT
PÅ VÅRA REDAN LÅGA  

PRISER PÅ TAPETER FRÅN

PÅ REK. PRISER PÅ TAPETER FRÅN PÅ REK. PRISER PÅ TAPETER FRÅN

PÅ VÅRA REDAN LÅGA  
PRISER PÅ TAPETER FRÅN

SPARA UPP TILL 44% 
PÅ TAPETER FRÅN KÄNDA VARUMÄRKEN
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