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FIKA I HELSINGBORG

Här fi nns stans
bästa fi kaställen
■ TA EN LATTE MED kompisarna eller låt mormor bjussa på en bit tårta. 
City Helsingborg har tagit en kaférunda och kartlagt var kaffet är godast 
vilka ställen som har smarrigast bakverk.  SIDORNA 2–3

SPORT · SIDAN 14 

KVITTERADE 
I SISTA STUND
■ Mathias Tjärnqvist 
kvitterade med 45 
sekunder kvar till 
3–3 och stannar 
därmed kvar ovanför 
kvalstrecket.

HELSINGBORG · SIDAN 4

ROMANI TJEJ 
FÅR  BIDRAG
■ City möter  Natasa 
Kuzhicov, från 
föreningen Romani 
Tjej som får 160 000 
kronor i bidrag från 
Ungdomsstyrelsen.

CITY MÖTER

FO
TO

: A
N

N
A

 A
N

K
LA

M

NÖJESHELGEN 
Grammisvinnarna Abalone Dots · Veckans retro: 
Hiphophistoria · Biorecensioner · Hänt i nöjesvärlden 

EN VANLIG
MOODYSSON

■ Stor intervju med
rykande aktuella

filmregissören.

MUSTASCH PÅ TIVOLI
■ Trots att grabbarna är lite slitna 
efter alla galor ställer de upp och 
spelar på The tivoli i morgon.

Sidan 18

FREDAGS-
LIMONAUDEN

Sidan 19

Sidan 17
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HELSINGBORG 

Drya: Motvilligt ge sig i väg. 
Hunnaplask: Magplask.
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Tommy 
Karlsson, 29 år

Fitore 
Shaqiri, 20 år

Peter Hjält, 46 år
Anders Göransson, 27 år

Thomas Bursell, 38 år

GRATTIS!
DEN 23

JANUARI

GOD MORGON!

JONAS KANJE
 KRÖNIKA

 F
an vad jag saknar 
fi ka.

Ja, även själva 
tårtan, bullen, ka-
kan och mackan 
eftersom jag, som 

vanligt såhär års, drabbats 
av panikångest över min 
julgrisfetma och låter bli 
helt.

Men ännu mer själva 
konceptet. Sitta och doppa 
tepåsen sex gånger i sam-
ma kopp med påfyllt vatten, 
toksatsa med både kaka och 
tårtbit emellanåt, sitta och 

driva djupa resonemang el-
ler läsa en halvrutten blas-
ka och bara vara.

Blir inte mycket av den 
varan nuförtiden. Pappor 
har inte riktigt tid med sånt. 
Åtminstone inte när barnen 
växt ur liggvagnen.

Men för alla er andra 
lyckostar tillhandahåller vi 
en fi kaguide i dagens tid-
ning. Även om den inte är 
heltäckande så tar ju elva 
fi k ett bra tag att beta av 
för den sötsugne. En liten 
helgsafari, kanske?

Lyckostar ni som 
har tid att gå och fi ka

1 Café Annorledes
■ Adress: Södra Stor-

gatan 15.
■ Storsäljare: Kladdkaka 
med kaffe.
■ City rekommenderar: Den 
bastanta frukosten.
■ Kuriosa: Mysig lokal med 
antika möbler.
■ Rätt ställe för: En fika med 
svärmor.

2 Waynes Coffee
■ Adress: Stortorget 8.

■ Storsäljare: Blåbärspaj.
■ City rekommenderar: 
Cheesecake och en kopp yogi-
te.
■ Kuriosa: Helsingborgs kan-
ske mest kosmopolitiska at-
mosfär. 
■ Rätt ställe för: En känsla 
av storstadsflair.

3 Ebbas Fik
■ Adress: 

Bruksgatan 20.
■ Storsäljare: 
Brownie med grädde.
■ City rekommende-
rar: Luxusruta och en kopp 
varm choklad.
■ Kuriosa: Fantastisk 1950-
talsinredning och en välfylld 
jukebox.

■ Rätt ställe för: En avspänd 
dejt.

4 Café Viva
■ Adress: Södra Stor-

gatan 6.
■ Storsäljare: Kaffe latte.
■ City rekommenderar: 
Grönt te serverat i glaskanna.
■ Kuriosa: Populär mötes-
plats för musikintresserade.
■ Rätt ställe för: En diskus-
sion om Radioheads nya al-
bum. 

5 Fahlmans 
Conditori

■ Adress: Stortorget 11.
■ Storsäljare: Fahlmans spe-
cialtårta med nötig smak.
■ City rekommenderar: 
Arraksboll och ett glas Kulla-

must.
■ Kuriosa: Ett klas-
siskt konditori som 
öppnade redan 1914.
■ Rätt ställe för: 
En tårtbit med mor-

föräldrarna.

6 Espresso House
■ Adress: Kulla-

gatan 5.
■ Storsäljare: Scones med 
cream cheese och sylt.

■ City rekommenderar: 
Mudcake med grädde.
■ Kuriosa: Ett imponerande 
utbud av smaksatt kaffe.
■ Rätt ställe för: En and-
ningspaus under shopping-
rundan.

7 K & Co
■ Adress: Nedre Lång-

vinkelsgatan 9.
■ Storsäljare: Morotskaka 
och cappuccino.
■ City rekommenderar: Den 
goda espresson.
■ Kuriosa: Intim stämning 
och snabb service.
■ Rätt ställe för: En avslapp-

nad eftermiddag med vän-
nerna.

8 Koppi
■ Adress: Norra Stor-

gatan 16.
■ Storsäljare: Cappuccino.
■ City rekommenderar: Da-
gens kaffe (alltid en höjdare!).
■ Kuriosa: Eget rosteri och 
specialbönor från bland annat 
Etiopien och Guatemala.
■ Rätt ställe för: En ny 
smakupplevelse.

9 Alexandras 
Café & Konditori

■ Adress: Kullagatan 60.

■ Storsäljare: Budapest-
bakelse.
■ City rekommenderar: 
Hallontårta med vaniljkräm.
■ Kuriosa: Serverar förmodli-
gen stans största tårtbitar.
■ Rätt ställe för: En socker-
chock efter en hård arbets-
vecka.

10 Mezo
■ Adress: Södra Stor-

gatan 3.
■ Storsäljare: Te och blå-
bärspaj.
■ City rekommenderar: 
Moccacino med smält choklad 
och kanel.
■ Kuriosa: Har öppet till 
01.00 eller senare alla dagar 
i veckan.
■ Rätt ställe för: En roman-
tisk kväll i orientalisk miljö.

11 Café Birger
■ Adress: Bollbrogatan 

1 (Stadsbiblioteket)
■ Storsäljare: Svart kaffe och 
en muffin.
■ City rekommenderar: 
Fruktsallad.
■ Kuriosa: Har ett av stans 
bästa tesortiment. 
■ Rätt ställe för: En välbehöv-
lig koffeinkick före studierna. 

Var serveras egentligen stans största tårtbitar och var kan 
man njuta av kaffe från Guatemala? Och vart går man lämp-
ligen på den första dejten eller tar en kopp te med svärmor? 

City har botaniserat i stans kaféflora och tagit en titt på 
några av de mest populära ställena. TEXT: JOHAN ARENBO  OCH IDA ASPLUND-ÅDAHL

Här är de skönaste 
fiken i Helsingborg

Stina Carlson-Sundström och Sara El-Hassan: ”VI brukar gå till Ebbas om det inte är full-
satt. Om det är choklad man är sugen på går man hit.”  FOTO: CHRISTIAN TÖRNQVIST

MUMS
”De har trevlig in-
redning och smas-
kig morotskaka.”

KRISTER 
JOHNSSON

GUIDE TILL KAFÉER  

9

Alexandras

Järnvägsgatan

STÖRST
TÅRTBITAR

HELSINGBORG

Narkotikahund 
hittade knark 
Gatulangningsgruppen grep 
en 42-årig man på Järnvägs-
gatan på onsdagseftermid-
dagen. Mannen är misstänkt 
för grovt narkotikabrott och 
grovt vapenbrott. Civilklädd 
polis stoppade den narko-
tikapåverkade mannens bil 
utanför Knutpunkten och 
narkotika hittades när poli-
sens narkotikahund sökte i 
genom bilen. Vid husrann-
sakan i 42-åringens bostad, 
hittades mer narkotika hit-
tades och skjutvapen.  CITY

HELSINBORG/SKÅNE 

Upp och ned 
för E85 i Skåne
Miljöbränslet E85 ökade för-
ra året med 83 procent i Skå-
ne. Men i december rasade 
försäljningen med 35 procent 
mot november och med 66 
procent mot oktober. Fallan-
de priser på olja och bensin är 
orsaken, enligt Statoil. TT
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31/1–1/2 Petri Gymnasium 
Helsingborg

Anmälan till:
kurs@catslounge.se

21/1 erbjuds 1 timmes gratis 
prova på kurs

Nybörjarkurs i 
Swingdansen 

Lindy Hop
(Jitterbugg)

www.catslounge.se

Lördagen den 31/1 
öppnar Bara Rock portarna 
Med välfyllda kylar i baren och ett av Helsingborgs 

grymmaste band Th e Cremators kommer denna 
premiären vara något man inte ska missa!

Insläpp 20.00
Bandet står på scen kl 22.00
Happy hour mellan 20–23

29:an i baren och mat
Åldersgräns: 18

Fri entré

Gasverksgatan 15
mittemot Söderpunkten

MEJL: REDAKTIONEN@CITYHELSINGBORG.SE Helsingborg • 3TELEFON: 042-499 48 00
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PROCENT

av helsingbor-
garna tycker att 
kulturutbudet i sta-
den är varierat. Det 
visar en ny under-
sökning gjord i okto-
ber och november 
2008. Samtidigt 
är det många som 
tycker att det finns 
för lite kultur som 
riktar sig till barn 
och unga.  CITY

  I HELSINGBORG  FRÅGAN

■ Jennica Falkman, 
25 år, Eneborg:

– Jag går helst till Alexan-
dras, eftersom de har goda 
och stora kakor. Sedan går 
jag gärna till Café Viva ock-
så, för det är mysigt att sit-
ta där.

Vilket är ditt favoritfik?

■ Krister Johnsson, 
43 år, Tågaborg:

– Jag gillar Ebbas Fik. De 
har trevlig inredning och 
en riktigt smaskig morots-
kaka. 

■ Sabina Söderstjerna, 17 år, Teck-
omatorp 
och Kingfer Alvaro, 18 år Bjuv:

– Espresso House är bra, ef-
tersom man har utsikt över 
Kullagatan och kan kolla 
på människor. Dessutom är 
deras muffi ns jättegoda!

Södra Storgatan
Ebbas fi k

Knutpunkten

4
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Café Annorledes
Waynes Coffee

Café Viva

Café Birger

Fahlmans

Espresso 

K & Co

6

Koppi

Mezo

Järnvägsgatan

Norra Storgatan
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Kladdkaka på Ebbas fik. FOTO: CHRISTIAN TÖRNQVIST

HELSINGBORG 

Totalstopp för 
tågen i Skåne
Tågtrafi ken i Helsingborg 
och hela Skåne stannade 
på i går eftermiddag. Hela 
driftsområdet hade fel på 
trafi kledningssystemet och 
Banverket kunde inte ma-
növrera tågen. Tågen stod 
still från klockan 16.15. 

Trafikledningen inte 
kunde se var tågen på lin-
jen fanns. 

Banverket  visste i går 
kväll fortfarande inte vad 
som var orsak till proble-
met.  CITY

HELSINGBORG/SKÅNE 

Danskar ska lockas 
turista i Sydsverige
Under 2009 kommer Visit Sweden, 
tidigare Sveriges rese- och turistråd, 
att driva en kampanj i Danmark för att 
locka fl er danskar till södra Sverige.

Det är den hittills största svenska 
turistsatsningen på en enskild mark-
nad, med en budget på cirka 19 mil-
joner kronor. Bakom satsningen står 
bland annat fyra konkurrerande 
transportörer och turistorganisatio-
nerna i sju sydsvenska regioner.

Danskarna lägger cirka 22 miljarder 
svenska kronor på semestrar i hemlan-
det. Visit Sweden vill att en del av peng-
arna ska hamna i södra Sverige. TT
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FÖRENING FICK BIDRAG

DET HÄNDER
BIBLIOTEKEN

■ Drottninghög 10–12, 13–17. 
Elineberg 9–15. Påarp 10–13. 
Ringstorp 10–12, 13–17. Rosen-
gården 10–12, 13–17. Rydebäck 
10–12, 13–17. Stadsbiblioteket 
9–19. Ödåkra 10–13.

FILM
■ Filmstaden Australia 17.45, 
21.15. Benjamin Buttons otro-
liga liv 17.45, 21.15. Bröllops-
duellen 18.30, 21. Changeling 
18. Mammut 18.15, 21.15. Ma-
ria Larssons eviga ögonblick 
18.30. Pride & Glory 18.15, 
21.15. Twilight 21.30. Wallan-
der – Hämnden 21.15. Yes man 
18.30, 21.
■ Röda Kvarn Die Welle 18.30. 

Låt den rätte komma in 19.

FRITID & FRILUFTSLIV
■ Filbornabadet Morgonsim 
6.30–7.30. Motionssim 10–15. 
Vattengympa, drop in, rygg 
12–12.45.
■ Fisketur till Wittskär Från 
Råå hamn, piren, 8–12. 042-18 
18 00.
■ Ishallen För öppettider, sko-
lor och allmänhet: 042-24 12 31.
■ Jutan V Sandg. Skatehal-
len, 15–21. Boulehallen 9–21.
■ Kallis 13.30–19.30. Kassan 
stänger 18.30.
■ Nautilus Motionssim 6.30–
19.30. Allmänt bad (under 18 
år) 14–19.30. Gym 6.30–20.
■ Pålsjöbaden 13–20. Insl 
stänger 19.

■ Råå kallbadhus Bastu da-
mer 14–19.

FÖR BARN OCH UNGA
■ Busfabriken Garnisonsg 47 
B, 10–19.
■ Bårslövs fritidsgård 17–23.
■ Mötesplats Kalifornia Kali-
fornieg 4. För 16–20 år, 16–24.
■ Påarps fritidsgård 8.30–23.
■ Skåpet Rita, spela spel, lägg 
pussel. Stadsbiblioteket 14–17.
■ Slottets fritidsgård 13–22.
■ Tropikariet med hajrevet 
Hävertg 21, 11–17.
■ Viskans fritidsgård 9–23.
■ Öppen förskola Maria city, 
S Storg 22, 9–12.

KLASSISKT
■ Nyårskonserten 2009 

Schönbrunn slottsfilharmoniker 
från Wien. Konserthuset 19.30.

MUSEER
■ Grafiska museet Fredriks-
dal. Nordens största, 11–16.
■ Idrottsmuseet Carl Krooks 
gata 10, 10–15. OS – Helsingbor-
gare i olympiska spel genom 
åren, till och med 15 februari.
■ Skolmuseet Bergaliden 24. 
Äldre skolsal, naturrum, skol-
material, klassfoton, utställ-
ning “Ur gömmorna”, 10–15.

SERVICEHUSEN
■ Hbg Kålpudding, sås, pota-
tis, grönsaker. Rabarberkräm.

SHOW/REVY
■ A Golden Revival – Wall-

mans Golden Hits Bollbrog 6, 
18.30.

SKOLAN
■ Elinebergsskolan: Gulasch-
soppa el veg grönsakssoppa, 
bröd.
■ Hbg Kassler el nötfärsbiff, 
potatisgratäng.
■ Västra Ramlösa skola: 
Kyckling, stekt potatis.

TEATER
■ Fyrverkerimakarens dot-
ter Med åskpulver och flygi-
vägkrut kan man övertyga 
vem som helst – utom pappa. 
Familjeföreställning. Stadstea-
tern, Storan, 19.

UT & DANSA
■ Sundspärlan Fältarpsv. Wi-
zex 21.30–01.30.

UTSTÄLLNINGAR
■ Dunkers kulturhus Kungsg 
11. Linda Forsell, foto till och 
med 8 februari 09; “Disar-
ming matter”, självförstörande 
konst, till och med 1 februari 
09. Tisdag–söndag 10–17, tors-
dag 10–20.
■ Dunkers kulturhus “Hel-
singborgs museiförening 100 
år”. Tisdag–söndag 10–17, to 
10–20 till och med 29 mars.
■ Elinebergs bibliotek Stig 
Olsson, snäckor.

HELSINGBORG. Vad är viktiga frågor för 
föreningen?
– Att prata med och stödja unga 
romska tjejerna så att de ska satsa på 
skolan och arbetslivet. 

Hur många medlemmar har ni?
– Antalet brukar variera lite från 
möte till möte men ofta är vi mellan 
tio och femton tjejer som träffas. De 
som träffas är mellan tolv och trettio 
år, men ibland kommer de lite äldre 
med också. 

Vad gör ni på mötena?
– Samtidigt som vi vill att tjejerna ska 
komma ut i arbetslivet så vill vi hålla 
på de romska traditionerna. Vi brukar 
dansa traditionella danser, sy kläder 
och prata romanis. Även om tjejerna, 
eller oftast deras föräldrar, kommer 
från Tjeckien, forna Jugoslavien eller 
Turkiet så kan de ändå prata med var-
andra på vårt språk. 

Vad händer nu?
– Vi längtar efter att få en egen lokal 
där vi kan träffas. Tidigare har vi fått 
låna en lokal av INVA-SAM. 

Vad ska ni göra med pengar? 
– Vi har planer på att köpa in fl er sy-
maskiner, ett par datorer och så vill 
jag se till att tjejerna får lära sig att 
simma. 

ANNA ANKLAM
anna.anklam
@cityhelsingborg.se

CITY MÖTER
NATASA KUZIHICOV

 INTERVJU

Natasa Kuzhicov är 
glad. Föreningen Ro-
mani Tjej får 160 000 
kronor i bidrag från 
Ungdomsstyrelsen. 

– Det är första gång-
en vi får bidrag så vi 
blev jätteglada, säger 
hon. 

Hon hjälper unga romska tjejer

■ Natasa Kuzhicov, från 
Föreningen Romani Tjej 
vill använda pengarna från 
Ungdomsstyrelsen till att 
köpa in datorer och se till 
så att de unga tjejerna lär 
sig simma.  FOTO: ANNA ANKLAM

FAKTA: ROMANI TJEJ
■ Vad: En förening för 
unga romska tjejer i Hel-
singborg.
■ Vem: Tjejer mellan tolv 
och trettio år. 
■ Hur länge: Föreningen 
har funnits i tre och ett 
halvt år. 
■ Aktuellt: Får 160 000 
kronor i bidrag från Ung-
domsstyrelsen. 
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Kullagatan 8–10 • Helsingborg • 042-21 05 80
Måndag-fredag 10-18 • Lördag 10-16

www.carlssonsur.se

 CARLSSONS UR

GANT Bedford
1990:-

Skynda fynda...    Välkomna!
DAM•HERR•JAKT•FRITID•HUND•VAPEN•AMMUNITION

FLENINGE
JAKT & FRITID

Magnerups gård • 260 35 Ödåkra
Tel 042 - 202400 

www.fleningejakt.se

Öppet mån-fre 11-18, lör 10-14
Välkomna! Sofi, Magnus, Isabell & Jonas

REA-START
i Fleninge!

Helsingborg

10-70% 
på stora delar av sortimentet!

Barbour, Meimdl, Tenson, Tulchan 
Chevalier, Härkila, Seeland, 

Pinewood,Bergans, m flHar du koll på din 
Ekonomi 2009?
Hushållsekonomi är ett 
program för dig som har bas-
kunskaper i Excel och vill följa 
upp din budget.
Innehåller bland annat månads-

resultat och lägsta saldo. 
Programmet (2.5 MB) är 
svenskt och skickas via mail.
Prova Hushallsekonomi.xls 

gratis t o m mars månad!

Är du nöjd med programmet 
betalar du bara 295:-/år. Maila 
hushallsekonomi@blixtmail.se 
redan idag så får du veta mera.

Tema: Vård och omsorg

Moderaterna i Helsingborg
www. skanemoderaterna.se/helsingborg

Välkommen!

Nu på lördag fi nns Vård- och
omsorgsnämndens ordförande

Richard Lundberg (M) på
Stortorget klockan 11-13

VICTUM GYMNASIUM
Telefon 042-37 07 11
E-post: info.gy@victum.se
Webb: www.victum.se/gymnasium

NYSTART!
Hösten 2009 startar vi

Omvårdnadsprogrammet
med psykologiprofil.

Vi finns på Järnvägsgatan 13 i Helsingborg

City - din lokala gratistidning

Helsingborg • 5

REUNIONFEST

 J
ag har nyligen genomfört en så kallad självkän-
nedoms-kurs på min utbildning, den gick i stort 
ut på att lära sig vara empatisk mot sig själv. ”För 
att kunna vara ärlig och visa empati måste man 
först börja vara ärlig mot sig själv”. Det är såna 
klyschor vi socialpedagoger får lära oss. 

Det visade sig cirka två veckor före examen att ingen i 
klassen var särskilt empatisk mot sig själv, alltså inte jag 
heller. Med det sagt så kan jag berätta att min träning och 
mitt nya detoxliv går jättebra. 

Första dagen på året åkte jag och min pojkvän till affä-
ren för att utforska nya matvaror, med oss fi ck vi quinoa, 
osaltade nötter samt sojamjölk. Sojamjölken påminner om 
vaniljsås så den gick snabbt ner, quinoan skulle vi ha till en 
härlig quinoa-sallad men eftersom jag inte hade något de-
tox-tillåtet i min kyl att göra någon sallad av så står quino-
an kvar där den står efter matkassen. 

På dag sju detta år var 
nötterna slut och min mage 
tom. Däremot fanns där 
i skafferiet ett aftereight, 
ett paradischoklad och ett 
wienernougat. Jag gick loss 
på wienernougaten, känns 
rätt nyttigt ändå eftersom 
där är en massa mandel, 
visserligen rätt täckt med 
nougat men ur ett Anna 
Skipper perspektiv så var 
det nog rätt val, av dom tre 
menar jag. 

Tränar gör jag två gånger i 
veckan. Jag började förra 
veckan så alltså cirka tre gånger... Bodybalance, Powerstep 
och Dansaerobic. Det gick jättebra. Bodybalance går ut på 
att stå stilla i olika konstiga ställningar som kallas hunden, 
krigaren och köttbullen, ja det var nåt sånt jag lovar! Det 
tempot passade mig rätt bra. 

Namnet Powerstep däremot borde ha givit mig en liten 
hint men det tar ett tag att lära sig dessa nya träningster-
mer. Det var ett jäkla tempo och om du har svårt för att 
göra två saker samtidigt är inte detta någon träning för dig. 
Här skulle man försöka tolka vad en-
ergitoken med headset ropade ut, 
”fyra touch knä, tå and back again” 
samtidigt som man skulle besti-
ga en bräda som var lika hög som 
två trappsteg och nej, nej, det är 
inte slut där, för ovanpå det, när 
jag började känna mig när-
mare och närmare ljuset i 
tunneln, då skulle vi ta en 
stång och få pulstoppar 
tillsammans. Tre pul-
stoppar var det tydligen 
under det passet, hos 
mig fyrtiotre.  

Nej tänkte jag, dans passar 
mig nog bättre, jag har trots 
allt dansat salsa, balett och 
street i fl era år. Det hjälpte 
inte. Rött pass innebär tyd-
ligen puckelpist. Jag såg ut 
som ett ufo när de andra 
snurrade och gjor-
de plisseér. Fast – 
jag lyckades klap-
pa i takt med de 
andra.

NÄRMARE
LJUSET
”När jag började 
känna mig när-
mare och när-
mare ljuset i tun-
neln, då skulle vi 
ta en stång och få 
pulstoppar till-
sammans.”

 KRÖNIKÖR
NICOLINA
ERICSSON

JA
■ På Sats kan jag ta med 
min dotter och det dåliga 
samvetet att lämna henne 
hemma är som bortblåst. 
Dvd:n the new babysitter 
finns även där.

NEJ
■ Jag börjar se ett mönster, 
kan det verkligen vara så att 
självkaraktär är något som 
man måste jobba med?

Man måste börja 
med att vara ärlig 
mot sig själv

NICOLINA ERICSSON
 KRÖNIKA

■ Skepp-å-hoj och förfest i fören! 
I går drog Campus-studenterna till 
havs för reunionfest efter jullovet. 

Fredrik Andersson, Tina Peters-
son, Anna Arnholm och Marie Ohlin 
var på plats redan en halvtimme inn-
an ACE links båt avgick. 

– Det här ska bli kul, det är många 
från Campus som kommer och så blir 
det livemusik ombord, säger Marie 
Ohlin.  ANNA ANKLAM

         Ett skepp 
kommer lastat 
– med party!

BARA ATT GILLA FÄRJELÄGET
■ Fredrik Andersson, Tina 
 Petersson, Anna Arnholm och 
Marie Ohlin var med på båt-
festen.  FOTO: ANNA ANKLAM

LADDAD
”Det här 

ska bli kul.”
MARIE OHLIN



Väla trend.
Vi vet, det är hopplöst att hitta vårtecken i det 
ruggiga januarivädret. Så varför inte komma in 
till oss. Här är 21 grader och vindstilla – och årets 
nyheter blommar redan i våra 110 butiker. 

Välkommen till en skön trendspaning!

Klänning från Spirit
Smycken från Rydbergs Ur
Hårstyling av Frisyrmakarna
Makeup av Mitti by Kicks



Insynsskydd/ljuslykta 229 kr

110 butiker shopping.
Vardagar 10–20 

Lördag och söndag 10–18
www.vala.com

Quack serveringskanna från Georg Jensen 699 kr Gant herrklocka 1 990 kr

Tiamo skor 450 kr Stockh LM väska 999 kr Tunika 249 kr och bälte 99 kr

Daisy parfym 100 ml från Marc Jacobs 829 kr Barack Obama, Med hans egna ord 229 kr Georg Jensen halsband 1 400 kr

Finepix F100 kamera från Fujifilm 2 995 kr Kalama walkingskor från Adidas 399 kr (ord. 999 kr)

99 kr

b
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För mer information se www.gostudy.se eller www.emiratesacademy.edu 
Kontakta GOstudy på info@gostudy.se eller tel: 046-37 37 87

Hotellutbildning på universitetsnivå 

Välkommen till ett inspirerande informationsmöte om studier på 
The Emirates Academy of Hospitality Management 
 

Onsdagen den 28 januari kl. 18.30 
på Hilton Hotel (vid Triangeln) 
Fri Entré

Studera i 
Dubai   

VÄLA HELSINGBORG • 042-38 38 40ÖPPETTIDER:  VARDAGAR 10-19 • LÖRDAGAR 10-17 • SÖNDAGAR 11-17 • Reservation för slutförsäljning • Erbjudandena gäller tom 26  januari • www.flowerteam.se

Tulpaner
10 st/bunt

Max 30/kund                               

/bunt  

Doft-
ranka 
Ord pris 129:-

NU 98:-NU 3990

Alltid värt 

ett besök!
Porslins-
blomma
Hoya Australis
Ord pris 219:-

NU159:-

KALV KRAV
Sunnantorp

fr 129:-/kg

ALESTAD TUPP
Hel

69:-/kg

Tranemansg. 48 Helsingborg | Amiralsg. 10 Malmö | www.kott-viltspecialisten.se
042-21 69 00 | 040-12 25 84

ÄT SKÅNSKT!
JÄTTE
LOPPIS

 på Logan
Boarp, Össjö

450 kvm fylld med prylar
Söndag 25/1 kl 10-15

Fri entré - Servering
Tel 0431-43 33 69

Väg 13 Klippan, Ängelholm

FÖRINTELSENS MINNESDAG
27 JANUARI
Vi bjuder på förhandsvisning av
Om detta är en människa.
Med Michalis Koutsogiannakis
i regi av Göran Stangertz.
Kl 19.00, begränsat antal platser.
Fri entré. Välkommen!

Boka 042 -10 68 10
www.helsingborgsstadsteater.se

8 • Malmö Lund

UNGA SKÅNSKA FÖRETAGARE VISAR UPP SIG

HELSINGBORG. 130 unga fö-
retagare från nordväst-
ra Skåne visade upp sina 
företag och produkter. 
I går drog Forzamässan 
i gång på Idrottens Hus. 

Är du trött och hängig? Inga 
problem... svaret är koffe-
intvål. Mensvärk, ont i ryg-
gen eller bara frusen? Skaf-
fa då en värmekudde som 

du kan fästa på kroppen för 
att lindra problemen.

Idéerna är lika många 
som utställarna på årets 
Forzamässa. 500 ungdo-
mar ställer ut och visar upp 
sina produkter under två 
dagar. Intresset är stort och 
för att alla utställare ska få 
plats delas mässan upp på 
två dagar.

– Nytt för i år på mässan 

är Framtidspiloterna. Det 
är främst elever som går 
de sista åren i grundskolan 
som går in i redan befi ntliga 
företag för att lära sig och få 
tips och idéer till framtiden, 
säger Hanna Lanker, en av 
mässans arrangörer.

Blandad skara
Besökarna under gårdagen 
var en blandad skara. En 

stor del bestod av nyfi kna 
elever som i ett senare ske-
de ska starta upp egna UF-
verksamheter.

Utbudet på mässan är allt 
från energiprodukter, de-
signade kläder och smyck-
en till rena event.

– Det är en bra blandning 
av produkter och tjänster, 
säger Hanna Lanker. 
 CHRISTIAN TÖRNQVIST

HALLÅ DÄR!

Vad har hänt 
sedan dess?
– Helsingborgshem har 
varit här med egen mätut-
rustning för att avläsa tem-
peraturen i lägenheten. De 
passade även på att lufta 
elementen.

Fryser du fortfarande i lä-
genheten?
– Det har blivit lite bättre. 
Men nu är det inte så kallt 
ute och det blåser inte lika 
mycket som det gjorde hä-
rom veckan.

Har du fått några besked på 
mätresultaten?
– Nej, de skulle mata in 
uppgifterna i datorn och 
höra av sig till mig. Än så 
länge har jag inte hört nå-
got. CHRISTIAN TÖRNQVIST

BIRGIT PERSSON
■ I förra veckan skrev Ci-
ty Helsingborg om Birgit 
Perssons boendesitution 
i Helsingborgshems fast-
ighet på Grönkullagatan. 
Över vintern har hennes 
termometer inte överstigit 
18 grader.  

■ Mässan håller på i dag mellan 12–16 på 
Idrottens Hus.
■ Vill du veta mer? Gå in på www.forzaskane.se.

 MÄSSAN PÅGÅR I FYRA TIMMAR

■ Sara Wellendorph och 
Julia Arvidsson visade upp 
sin värmekudde.

VÄLBESÖKT
■ Ett stort antal besökare, 
många unga, trängdes 
i går bland montrarna.
 FOTO: CHRISTIAN TÖRNQVIST

Se framtidens sucéer redan i dag

PÅ 
IDROTTENS 

HUS





Glassbar Godis

Massor av erbjudanden
 på Familia i helgen!

 Lördag 31 januari
dansbandsfest!

Plats: Tornet på Familia
Scotts: 13.30 • Larz Kristerz: 15.00

Ni har väl inte missat vår blogg?
Följ den på vår webb och 

varför inte göra ett inlägg?

www.familiakopcentrum.se

blogg

Familia tel: 042-22 50 45

Mansfi eld

Nyinkommet! Kille & Tjej

599,95

499,95

Ordinarie pris 229 kr/mån i 24 mån. Lägsta totalkostnad 3826 kr (149 x 24 mån bindningstid + 250 kr 
anslutningsavgift). Ordinarie nationella samtal, SMS och MMS ingår i månadsbeloppet. Uppsägningstid 
3 mån. Erbjudandet gäller så länge lagret räcker. 

Just nu!
149 kr/mån 
i 24 mån. Ring 
för hela beloppet.
Samsung U700, tunn 
mobil med Turbo-3G och 
3,2-megapixel-kamera.

Välkommen till Kullagatan 28, Helsingborg!

Familia – Hyllinge 
www.intersport.se

 Priset gäller så länge lagret räcker.     

Vi har allt du behöver

990:- [Ord. 1.300:-] 

Skidjacka från 
McKinley i snygg 
design! 5000mm vat-
tenpelare gör jackan 
vind- och vattentät! 
Finns även i
dammodell! 

McKINLEY
INTRUDER SKI JACKET 

inför skidsemestern.
Välkommen in!

042-22 55 56  interfl ora.hyllinge@interfl ora.se

50% 
på alla krukväxter

gäller tom 31 jan

kopiepapper 500 ark/frp

49:-ord: 79:-

medlem i bokhandelskedjan ugglan med 55 butiker över hela Sverige

Mångårigt beprövat allround-papper.



SHOPPINGERBJUDANDE 24-25 JANUARI • DANSBAND 31 JANUARI

Må-Fr 10-20  •  Lö 10-17  •  Sö 11-17

www.familiakopcentrum.se

55
BUTIKER

modeskor till den moderna familjen

REAN 

FORTSÄTTER

Lämna in kupongen i kassan när du beställer. Erbjudandet gäller 
endast en kupong per person och dag på McDonald’s Hyllinge 
t o m 27/1 2009 och kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
Rek. ca pris Big Mac 38 kr. 

Köp en Big Mac™, få en 
Big Mac utan extra kostnad!

Vi ses på McDonald’s® Hyllinge!

SKO-
REA
50%

ÄNNU MER TILL

Barn  Dam  Herr

 Ängelholm 0431-137 95, Klippan 0435-109 93,  Väla 042-20 26 22
Helsingborg Söderg. 26, 042-21 66 90,  Familia Hyllinge 042-23 45 12

Varför
betala
mer???

Varför
betala
mer???

1+1=11+1=1

Paret utan kostnad: plast ø70, s/v max 6 D.Båge ur bassortimentet

Köp 1 par progressiva glasögon
så får du ett par extra s/v på köpet

Tidsbeställning
Eurostop - Halmstad

035-10 56 00
Maxi - Mellbystrand

0430-279 40
Boka på internet www.optikmagasinet.se

Vardag 10–19, Lördag 10–17, Söndag 11–17

EUROSTOP - HALMSTAD
MAXI - MELLBYSTRAND

FAMILIA - HYLLINGE

SÄNKNINGARSÄNKNINGAR
NYAREA-NYAREA- 

FYNDA bland
1000-tals REAPLAGG

för HENNE & HONOM

FAMILIA - Tel 042-22 57 14

Specialpriser
t o m 14/2 09

Familia 042-23 41 86
www.guldshop.com

BETALA FÖR 1
KÖP 2 BH

FAMILIA KÖPCENTER

HYLLINGE

Den billigaste på köpet.

Erbjudandet gäller från den 23/1 t.o.m. 14/2. 

Saxarna och
våra frisörer är

slipade inför
våren.
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Förseningarna gör 
resenärerna sura
■ PUNKTLIGHET viktigast för kollektivtrafiken

GAZA

Tunnlarna 
repareras
Hundratals palestinier kom 
till Gazaremsans gräns mot 
Egypten i går för att laga 
tunnlarna som bombats. Is-
rael hotar återuppta sin of-
fensiv om tunnlarna  används 
för vapensmuggling. AFP

DUBAI

al-Qaida hotar 
med attack
al-Qaidaledaren Abu Yahya 
al-Libi har uppmanat till at-
tacker mot länder i väst som 
vedergällning för Israels of-
fensiv i Gaza. 

Hotet riktas särskilt mot 
Storbritannien, som låg 
bakom etablerandet av sta-
ten Israel. 

”Det är hög tid att det-
ta kriminella land, Storbri-
tannien, betalar priset för 
sitt historiska brott”, säger 
Libi. TT-REUTERS

■ Guantanamolägret ska 
stängas inom ett år enligt 
en order av Barack Obama.

WASHINGTON. President 
Barack Obama fortsät-
ter att vända upp och 
ned på åtta års ameri-
kansk utrikespolitik. 

I går kom en order 
om att stänga Guanta-
namolägret inom ett år 
och en till om ett slut på 
CIA:s hårda förhörsme-
toder.

– Detta är en ny era, 
säger USA:s utrikesmi-
nister Hillary Clinton.

Uttalandet gjordes i Clin-

tons första tal som utrikes-
minister till de anställda på 
UD i Washington på tors-
dagen. Och det fångar den 
känsla många hade i Wash-
ington, när Obama följde 
upp en hektisk första dag 
på jobbet.

I går svor Barack Oba-
ma presidenteden en andra 
gång, den här gången i Vita 
huset. Skälet var att ett ord 
i eden hamnade på fel plats 
när Högsta domstolens 
chefsdomare John Roberts 
förestavade den i tisdags. 

Obama sätter ny kurs 
på USA:s utrikespolitik

Så många 
euro lyckades 
aktiehandlaren 
Jérome Kerviel 
spekulera bort. Nu 
talar han ut: ”Det 
är lite som att spela 
tv-spel. Förlora el-
ler vinna miljoner 
tar bara några sek-
under”.  TT

Fritzl ställs 
inför rätta
Josef Fritzl, som 
greps sedan det av-
slöjats att han hållit 
sin dotter och flera 
av deras gemen-
samma barn fängs-
lade i en källare i 24 
år, ställs inför rätta 
den 16 mars. Rätte-
gången väntas pågå 
en vecka. REUTERS

FEM
MILJARDER

Två dödsstraff 
och flera livs-
tidsdomar. 
Rättegången mot 21 
av de inblandade i 
mjölkskandalen har 
hållits i staden Shi-
jiazhuang. Där ligger 
företaget Sanlu som 
var störst av de som 
sålde mjölk som 
innehöll melamin.
  TT

TVÅ
DÖDSDÖMDA

CITATET

TJOCKT LOCK
”Det hela är främst en 
fattigdomsfråga.”
PROFESSOR ÖRJAN GUSAFSSON OM ATT STORA 
DELAR AV ASIEN VINTERTID TÄCKS AV CIRKA 
TRE KILOMETER TJOCKA SOT- OCH STOFTMOLN.

STOCKHOLM. Föraren och 
personalen kan vara 
hur serviceinriktad som 
helst. 

Hållplatsen och for-
donen må vara i perfekt 
ordning. 

Men inget är viktigare 
än punktligheten för 
resenärerna i kollektiv-
trafiken.

Läns- och lokaltrafikens 
branschorganisation 
Svensk kollektivtra-
fi k har sedan 2001 
låtit mäta allmän-
hetens nöjdhet. 

Under perio-
den har andelen 
nöjda resenärer 
legat runt 60 pro-
cent för såväl region-
trafi k som stadstrafi k. An-
delen missnöjda har kret-
sat kring 10 procent. 

Årets barometer avviker 
i stort inte från mönstret. 

Fast mindre svängning-
ar fi nns, noterar Charlotte 
Wäreborn Schultz, vd för 
Svensk kollektivtrafi k.

– Fler ser i dag en fördel 
att åka kollektivt i förhål-
lande till bilen. Man tycker 
att det är mindre prisvärt 
att åka bil.

Över 40 000 tillfrågades
Undersökningen ge-

nomfördes under 
2008. Via tele-
fon intervjuades 
42 450 personer 
i åldern 15–75 år. 
Av dessa nyttja-

de 18 783 perso-
ner kollektivtrafi k 

minst en gång i må-
naden. 

Var tredje tillfrågad gjor-
de dagens första resa med 

kollektivtrafi k. Lika många 
använde bilen som förare. 

Åtta av tio resenärer höll 
med om påståendet att det 
är lätt att få information om 
avgångstider och att det är 
nära till hållplatser och sta-
tioner. 

Förarnas och persona-
lens trevliga uppträdande 
fi ck också högt betyg, lik-
som den upplevda trygg-
heten och inte minst miljö-
vänligheten.

Däremot tycker fyra av 
tio inte att informationen 
fungerar bra vid försening-
ar och stopp.

– Vi behöver bli mycket 
bättre på störningsinfor-
mation. När kollektivtra-
fi ken inte fungerar brister 
vi, medger Charlotte Wäre-
born Schultz.

Därmed är hon också 
inne på det som branschen 
måste fokusera på: Den all-
ra viktigaste faktorn för 
att få nöjda kunder är bra 
punklighet.  TT

FAKTA: NÖJDA MED 
SKÅNETRAFIKEN
■ 61 procent av de tillfrågade 
är nöjda med skånetrafikens 
regionala kollektivtrafik.
■ Det är näst bäst resultat i 
hela landet. Bara i Norrbotten 
är folk mer nöjda (64 procent).

MALMÖ. Danska och nor-
ska meteorologer förut-
spår en ovanligt varm 
vår i Skandinavien. 

Genomsnittstemperaturen 
blir en till två grader högre 
än normalt, enligt deras sä-
songsprognos. 

Men svenska SMHI an-

ser att tillförlitligheten i 
prognosen är så låg att man 
avstår från att offentliggöra 
den. 

De danska och norska 
meteorologerna utgår från 
resultatet av datakörningar 
som gjorts vid ett interna-
tionellt vädercenter i Eng-
land.  TT

STOCKHOLM. När prästfrun 
raderade fotografierna 
på hennes sexlekar med 
prästen och en manlig 
bekant blev prästen 
rasande och gick till 
attack. 

Han dömdes senare 
för misshandeln av 
hustrun.

Nu har domkapitlet i Stock-
holms stift har  utrett hän-
delsen och beslutat att 
mannen ska förklaras som 
obehörig att utöva kyrkans 
vignings tjänst. 

Han förlorar inte sin 
prästtitel, men han får 
inte längre tjänstgöra som 
präst.  TT

Spår ovanligt varm vår Sexpräst blir obehörig

FÖRDEL
”Fler ser i dag 

en fördel att åka 
kollektivt i förhål-

lande till bilen.”
CHARLOTTE WÄREBORN 

SCHULTZ

■ Charlotte Wäreborn 
Schultz.  FOTO: SCANPIX

■ Fler tycker att det är mer 
prisvärt att åka kollektivt 
än att ta bilen.
  FOTO: MÅRTEN SVEMARK
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Genom att köpa en presentbox eller
ett kuvert från Give Hope™ är du med
och stödjer kampen mot barncancer. 

Boxarna finns i tre storlekar och ett kuvert.
Följ Give Hope™ och beställ dina present-
boxar på www.givehope.se.

Barncancerfonden, tel 08-584 209 00.

Pris 50 kr
Minst 40 kronor
per box går direkt till
Barncancerfonden.

Förhöj värdet på dina presenter med
Give Hope-boxarna från Barncancerfonden.

PG 902090-0

Helsingborg • 13

FREDAGSKRYSS

Gör så här: Bokstäverna i de blå 
rutorna bildar ett lösen ord.
Skicka lösenordet i ett sms till 
nummer 72580 (kostnad 10 kr 
+ trafikavgift).
Skriv City (mellanslag)
fredagskryss (mellanslag) ditt 
svar.  Exempel: City fredags-
kryss lösenord.
Skicka ditt svar senast torsdag 
16.00. Vinnarna och rätt svar 
presenteras den 30 januari.
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SPORT STRECKRYSAREN
ELITSERIEN

45 sekunder från kvalserien
■ TJÄRNQVIST räddade Rögle kvar över strecket

 3 – 3
(2–1, 1–0, 0–2, 0–0)

SÖDERTÄLJE RÖGLE
Första perioden: 1–0 (2.42) Per 
Hallin (Jörgen Bemström, Stefan 
Bemström) spel fem mot fyra, 2–0 
(3.50) Martin Cibak (Tomas Kol-
lar, Linus Videll), 2–1 (14.57) Mattias 
Sjögren (Sebastian Karlsson, Da-
niel Sondell) spel fyra mot fem. 
Andra perioden: 3–1 (16.22) Martin 
Cibak (Linus Klasen, Topi Jaakola) 
spel fem mot fyra. 
Tredje perioden: 3–2 (5.14) An-
drée Persson (Martin Strbak, Da-
niel Sondell), 3–3 (19.15) Mathias 
Tjärnqvist (Kenny Jönsson, Mat-
tias Sjögren). 
Skott: 39–28 (13–7, 17–10, 6–9, 3–2). 
Utv, Södertälje: 3x2, 1x5, 1 match-
straff. Rögle: 6x2. 
Domare: Marcus Vinnerborg, 
Ljungby. 
Publik: 6 130.

ISHOCKEY. Avgrunden såg 
ut att öppna sig.

Men med 45 sekun-
der kvar blåste Mathias 
Tjärnqvist Södertälje på 
elitseriesegern. 

Rögle vände och fick 
med sig 3–3 mot SSK.

Rögle hade två poäng till-
godo på Djurgården inför 
matchen, men låg redan ef-
ter knappt fyra minuter un-
der med två mål.

Den slovakiske centern 
Martin Cibak gjorde ett av 
dem, och även 3–1 i andra 
perioden, mycket snyggt 
framspelad av Linus Kla-
sen. 

Elitseriejumbon Söder-
tälje såg ut att gå mot en ef-
terlängtad seger – men ef-
tersom streckkonkurren-
ten Djurgården vann sin 

match var allt upplagt för 
en hemsk kväll för Rögle-
fansen. 

Då kom räddningen från 
oväntat håll – nämligen 
motståndarlaget Södertäl-
je.

Bjöd in Rögle
Sin vana trogen la Södertäl-
je ner offensiven och vi-
sade upp en defensiv i 
lågtempo, som bjöd in 
Rögle i matchen. 

3–2 kom fem minu-
ter in i sista perio-
den och Rög-
le fortsatte 
att trycka 
på, tog ut 

målvakten – och kvittera-
de, när Mathias Tjärnqvist 
tryckte in pucken från nära 
håll med bara 45 sekunder 
kvar.

– Så jäkla frustrerande. 
Vi försöker hålla humöret 
uppe, försöker vårda det 
lilla självförtroende vi har 
kvar. Vi skulle verkligen 

ha vunnit den här mat-
chen, säger Södertäl-
jes Martin Cibak.

Publiken tystnade
Rekordpubliken – 

6 130 perso-
ner, efter-
som det 
var fri en-

tré – hade tidigare gett hem-
malaget en stående ovation. 
men Tjärnqvists sena mål 
tog död på stämningen. 

I stället blev det en lik-
vaka över ett lag som satsat 
stort på slutspel, men nu är 
närmare kvalserien än nå-
gonsin. SSK behöver häm-
ta in 13 poäng på de sista 
13 matcherna. Ett myck-
et svårt uppdrag för ett lag 
som helt saknar mod att 
hålla sig till matchplanen. 

Eftersom Djurgården 
gick om klarade Rögle sig 
över strecket bara eftersom 
Modo klappade ihop mot 
Skellefteå med 0–5.

Men faktum kvarstår att 
bara fyra plusmål skiljer 
Ängelholmslaget från kval-
serien. Poäng behövs, och 
det snabbt – annars öppnar 
sig avgrunden på riktigt. TT

RETADE GALLFEBER PÅ SSK
”Så jäkla frustrerande!”
SÖDERTÄLJES MARTIN CIBAK OM RÖGLES UPPHÄMTNING 

 MATCHEN I SIFFROR

I SISTA MINUTEN
■ Kenny Jönsson jublar åt 
Rögles kvitteringsmål.
  FOTO: SÖREN ANDERSSON/SCANPIX

■ Hjälten Tjärnqvist.

■ Tommy Enström kämpar 
ner SSK:s Linus Videll.

TABELL ELITSERIEN
Skellefteå–Modo 5–0
Timrå–Brynäs 4–1
Södertälje–Rögle 3–3
Frölunda–Djurgården 1–2
Linköping 43 21 7 15 127– 114 73
HV 71 43 22 7 14 124– 111 73
Färjestad 43 21 4 18 113– 93 70
Skellefteå 43 20 2 21 127– 111 63
Frölunda 43 21 2 20 104– 101 63
Luleå 43 18 3 22 111– 113 63
Brynäs 43 20 6 17 100– 109 63
Timrå 43 22 2 19 114– 111 62
Djurgården 43 18 6 19 115– 119 58
Rögle 43 17 4 22 121– 133 58
Modo 43 20 1 22 117– 133 58
Södertälje 43 13 6 24 98– 123 45
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Förlust – men 
Sverige har 
hittat ut 
ur mörkret

 T
ack Sverige! Tack för att ni 
har hittat ut ur den kalla 
och beckmörka grotta som 
svensk handboll gick vilse i 
när Bengt Johansson pack-
ade ner kartan och gurkbur-

ken och åkte hem till Halmstad igen.
Jag vet, Sverige förlorade. Men 

ibland kan en förlust stå utan förlora-
re. Sverige har tagit sig vidare till den 
andra rundan i VM. Larholm & co har 
slagit Spanien, skakat Kroatiens su-
perstjärnor och fått in en vinnarkul-
tur i laget igen. Det kommer att bety-
da oerhört mycket i resten av den här 
turneringen och i framtida mäster-
skap. För det kommer att bli många 
spännande mästerskap framöver med 
det nya blågult.

Vi kan glömma Bengan boys nu. Ett 
av Sveriges populäraste landslag har 
gjort comeback, det enda om är sig 
likt är att det fi nns en Carlén i laget. 
Allt annat är nytt, fräscht och härligt 
uppkäftigt. Wislander, Lövgren och 
Vranjes har bytts ut mot Larholm, 
Doder och Karlsson. 

Sverige lär aldrig få uppleva något 
liknande som under storhetstiden när 
Staffan Olsson och Ola Lindgren spe-
lade, men som förbundskaptener är 
de båda på väg att skapa något stort. 
Något riktigt stort.

Matchen i går får närmast betecknas 
som slaget i Split. Sex svenskar mot 
12 006 kroater. Majoriteten av dem 
satt på läktaren och visslade, vrålade 
och väsnades. Det svåraste man kunde 
göra just nu sades inför matchen, det 
gav det nya respektlösa Sverige blan-
ka fan i. I alla fall i 40 minuter, sen or-
kade man inte så emot trycket längre. 
Men det gör inget, jag tror inte att nå-
gon i detta VM kommer att kunna rå 
på Kroatien. Inte på hemmaplan, inte 
inför den ”hängivna” publiken.

Det kommer naturligtvis att bli 
oerhört svårt för Sverige att ta sig vi-
dare från den andra rundan. Nu vän-
tar möten med Ungern, Slovakien och 
guldkandidaten Frankrike. Ska man 
ta sig vidare till semifi nal måste Ro-
bert Arrhenius vakna till liv inne på 
linjen, för det kommer att krävas vari-
ation och alterna-
tiv till bombar-
na på niome-
terslinjen.

Men det är 
skit samma just 
nu, bara att se 
Sverige i 
dagsljus 
igen är 
en njut-
ning.

GEORGE
GRÖNWALD

 KRÖNIKA

george.gronwald@cityhelsingborg.se

HANDBOLL. Trycket var 
enormt från 12 000 på 
läktarna.

Sverige orkade inte 
hålla emot ett Kroa-
tien med siktet inställt 
på guld i handbolls-VM 
utan förlorade med 
26–30.

– De fem minuterna 
i början av andra av-
gjorde – bittert, säger 

Jonas Larholm.

För femte matchen i rad var 
den gänglige göteborgaren 
en av centralfi gurerna i det 
svenska laget.

Han tog skott när ingen 
annan vågade, sex gånger 
av åtta blev det också mål.

Det var en rysare som tog 
slut direkt efter halvtidsvi-
lan. I den första halvleken 
följdes lagen åt hela vä-
gen. Kroatien gick till halv-
tidsvila med ledning 14–13 
och jublet från de rödvit-
rutiga hemmaanhängarna 
sprängde ljudvallen flera 
gånger om.

Ryckte i början på andra
Dalibor Doder och Jonas 
Larholm var de som anför-
de svenskarna i oväsendet. 
Men på fem minuter i bör-
jan av den andra halvleken 
ryckte Kroatien till sig en 
femmålsledning. Efter 14–
14 stod det plötsligt 15–20. 
Det blev avgörande.

Kroaterna var märkbart 
besvärade av svenskarnas 
försvarsspel som fungerade 
lika bra som tidigare i tur-
neringen. Det var framåt 
det riktiga fl ytet inte kom.

I målet hade de båda 
svenska förbundskaptener-
na för dagen valt Andreas 
Palicka. 22-åringen skötte 
sig godkänt före paus men 
ersattes i andra halvlek av 
ett år yngre Johan Sjöstrand 
som fi ck komma in i grytan. 
Skövdemålvakten spelade 
bra igen, nästan som mot 
Spanien, men den här gång-
en hjälpte det inte.

Nu tar Sverige med sig 
två poäng in i mellanrun-
dan i Zagreb där OS-mäs-

tarna Frankrike väntar di-
rekt i den första matchen på 
lördag.

– Vi har tre tuffa matcher 
kvar. Alla är svåra men spe-
lar vi så här kan vi ta dem, 
säger Jonas Larholm.

Jonas Larholm blir fun-
dersam när han får frågan 
om hur långt Sverige kan 
räcka nu när det väntar tre 
nya matcher mot Frankri-
ke, Ungern och Slovakien. 
För att gå till semifi nal kan 
det behövas tre segrar.

– Det är små marginaler, 
men vi får försöka att inte 
tappa fokus som vi gjorde 
i början av andra. Sedan 
måste vi nog också höja an-
fallsspelet lite till.  TT

TUFFA 
MATCHER
VÄNTAR
”Vi har 
tre tuffa 
matcher 
kvar. Alla 
är svåra 
men spe-
lar vi så 
här kan 
vi ta dem.”

Kroatien var numret 
för stort för Sverige

■ Blazenko Lackovic, Kroa-
tien och Robert Arrhenius, 
Sverige i närkamp.
  FOTO: NILS JAKOBSSON/BILDBYRÅN

 VM GRUPP B

 30 – 26
(14–13) 

KROATIEN SVERIGE
Kroatien: Ivan Cupic 8 (3), 
Domagoj Duvnjak 4, Blazen-
ko Lackovic 4, Mateo Hrvatin 
3, Ivano Balic 3, Igor Vori 3, 
Petar Metlicic 2, Tonci Valcic 
2, Jakov Gojun. 
Sverige: Dalibor Doder 7, 
Jonas Larholm 7 (1), Jan 
Lennartsson 5 (3), Kim An-
dersson 2, Jonas Källman 2, 
Oscar Carlén 2, Robert Arr-
henius.
Publik: 12 000.
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Sanna Tidstrand tog VM-silver i speedski
■ Sanna Tidstrand, den svenska världsrekordhållerskan i speedski, 
tog VM-silver i går i franska Vars. Hon var tolv hundradelskilometer 
efter franska guldmedaljören Karine Dubouchet-Revol. TT

OBS! D
et finns fo

rtfarande

  ståplatsbilje
tter kvar.

Matchvärd: 

Rögle–Skellefteå

www.roglebk.se

Imorgon är det dags för Rögle att ta ett efterlängtat kliv uppåt i tabellen. 
Kom och visa norrlänningarna att Sveriges bästa hockeypublik fortfarande 
fi nns i Ängelholm! Arenan och sportbarerna öppnar 14.30. Nedsläpp 16.00. 

Mikael Gath 
– en offensiv kraft 
att räkna med. 

Foto: A
ndreas H

illergren 

Nu är det dags för 2009 års upplaga av HD:s Henrik Larsson-stipendium. 
Vi på tidningen har instiftat stipendiet i syfte att stödja tillväxten av fram-
tidens fotbollshjältar, självklart i nära samarbete med Henrik.
Men det är inte bara spelare som kan få stipendiet. Vi vill också sätta ljuset
på klubbar, tränare, föräldrar, funktionärer, eldsjälar och andra som i dag
spelar en betydande roll för morgondagens fotbollsspelare.
Nu ber vi om din hjälp att hitta vinnaren. Känner du någon som du tycker
borde vinna, gå in på hd.se/sport. Där kan du nominera vem du vill. 

NOMINERA DIN KANDIDAT TILL HD:S 
HENRIK LARSSON-STIPENDIUM PÅ 
HD.SE/SPORT

Om stipendiet: Nomineringar sker på hd.se/sport. Du kan nominera vem du vill, även dig själv. Nomineringarna
pågår t.o.m. den 19 april 2009. En jury bestående av representanter från HD samt Henrik Larsson själv väljer 
sedan ut 6 finalister som presenteras både på hemsidan och i tidningen. När det är dags att utse
vinnaren/vinnarna har folket chans att säga sitt. Folket utgör en röst, HD:s jury en annan och Henrik Larsson
en tredje. Stipendiesumman är på 50 000 kr och kan komma att delas mellan flera vinnare. 

KANSKE BORDE 
HON VINNA?

Dags för 2009

års stipendium
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SPORT I KORTHET

■ Svart dag för Vitryssland 
– här gör Daniel Mossberg ett 
av 13 svenska mål. FOTO: SCANPIX

BANDY. En VM-match med 
Vitryssland klockan halv 
tolv en vardagsförmid-
dag borde innebära någ-
ra tjugotal tappra åskå-
dare. I stället var det 
2 153 personer som såg 
13–3-segern.

Det var stundtals närmast 
Beatles-skrik från läktar-
plats.

– Vi trodde det skulle 

vara tomt, sa en överraskad 
Andreas Westh.

Tacka Västeråsspelarna 
Tobias Holmberg och Vic-
tor Engström – de kontak-
tade skolorna i närområdet 
och bjöd in skolungdomar 
till matchen. 

– Kan vi locka nya ban-
dyintresserade av detta är 
det jättepositivt. Och det är 
mycket roligare för oss att 
spela, sa lagkapten Westh.

Patrik Nilsson gjorde 1–0 
efter en dryg minut och se-
dan ramlade bollarna in i 
jämn takt, även om lands-
laget bara ansträngde sig 
halvhjärtat. Motståndet var 
helt enkelt för dåligt. 

– Skulle vi köra för fullt så 
skulle det bli betydligt stör-
re siffror. Men det var kul 
att spela för allt folk och vi 
ville bjuda dem på lite fi nlir, 
sa Daniel Mossberg. TT

Plötsligt blev VM rena publikfesten

TENNIS. Venus Willi-
ams förlorade över-
raskande mot 46:e-
 rankade spanjor-
skan Carla Suarez 
Navarro i andra om-
gången av Austra-
lian Open. CITY-TT

RANKAD

46
– SLOG VENUS

RIK:S 
SKULD 
VÄXER

■ Handbollsklubben 
Redbergslids skatte-
skuld har växt med 
ytterligare 600 000 
kronor och är nu 

 uppe i tre miljoner 
kronor. CITY-TT

OTÄCK 
VURPA
■ Schwei-
zaren Da-
niel Albrecht 
kraschade 
svårt under 
störtlopps-
träningen i 
Kitzbühel och 
drabbades av 
hjärnskakning 
och skador på 
ena lungan.

FOTBOLL

MFF:s fans:
Spela inte!
MFF-spelarna möttes på 
gårdagens träning av stora 
banderoller som satts upp 
i protest mot nästa veckas 
träningsmatch mellan Mal-
mö och FC Köpenhamn. 

Fansen vill inte att mat-
chen ska spelas eftersom pu-
blik inte får komma och titta 
på den, något som fl era sup-
portar tagit som en hämnd 
från Köpenhamnspolisen, 
som fälldes för övervåld mot 
MFF-fans 2005. 

De är också upprörda 
över att FCK:s ordföran-
de Flemming Östergaard 
inte bett dem om ursäkt 
för händelsen. Malmös vd 
Pelle Svensson säger dock 
att MFF kommer att spela 
matchen. CITY
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NÖJE 
HÅRDA ROCKARE

DATELINE

”Cityakuten” 
får finbesök
George Clooney ska åter-
igen sprida de grå tinning-
arnas charm som doktor 
Doug Ross i ”Cityakuten”, 
i ett eller fl era avsnitt under 
seriens sista säsong, skriver 
People.  TT-SPEKTRA

FILM

Warner Bros 
hårdbantar
Det anrika fi lmbolaget War-
ner Bros meddelade i ons-
dags att företaget kommer 
att varsla 800 anställda om 
uppsägning för att klara de 
tuffa ekonomiska tiderna, 
uppger Reuters. TT-SPEKTRA

HÖRT OCH HÄNT

HÅRDROCK. Grammis hit 
och P3 Guld dit. Allt 
efterfestande tär på 
krafterna. City har pratat 
med den trötte och vresi-
ge sångaren i Mustasch,  
Ralf Gyllenhammar.   

Vad händer?
– (Suck)… det har varit 
mycket galor. 

Jobbigt eller kul?
– Både och.

Håller ni på med en ny platta 
nu?
– Njao… vi snickrar lite. 

Har ni döpt den?
– Nej. Ibland kommer man 
på det fort men nu är det 
ingen som vet någonting. 
Det är bara en massa ga-
lor och skit… det ska spelas 
och göras en massa inter-
vjuer. Det fi nns inte tid till 
att spela musik längre.
Du låter trött?

– Ja, det har varit lite galor 
som jag sa! Det var P3 Guld 
i helgen (sagt på onsdagen: 
reds anm). Jag är gammal… 
orkar inte med längre… fest, 
fest, fest. 

Men det hade kunnat vara 
jobbigare?
– Det kan fi nnas jobbigare 
saker, ja.

Har du funderat på att ta det 
lugnare?

– Mmm, varje vecka men 
det går inte.

Stämmer det att ni har tagit 
namnet efter era idoler som 
hade mustascher?
– Ja… alla hade ju det på 70–
talet. Deep Purple, Black
Sabbath. Alla hade jätte-
stora mustascher.

Vem har den snyggaste mus-
taschen? En buskig cowboy 
eller en svettig Poirot?

– Njae… Jon Lord. 
Du har väl alltid haft mus-
tasch?
– Njae… bara pollisar i bör-
jan.

Borde inte de andra i bandet 
också ha mustascher?
– Du har rätt. Alla i hela 
världen faktiskt. 

(Fyra frågor om musta-
scher gick för sig. Men…) 
Vad kan man förvänta sig 

på lördag?

– (Suck)… Jag svarar inte 
på den frågan. Så korkat. 
Hårdrock kan man för-
vänta sig… varför frågar du 
det? Du får väl gå dit och 
kolla!  OMAR DAHAM

FAKTA: LIVE
■ Vad? Mustasch.
■ Var? The Tivoli.
■ När? Lördag 20.00.

MUSTASCH PÅ TIVVAN
■ Mustasch spelar på Tiv-
van i helgen. Man kan för-
vänta sig hårdrock.   
 FOTO: TOBIAS PLASS

1992
Pete Rock & 
CL Smooth
Mecca and 
the soul brother 
De fl esta som har nå-
got i sina hiphopskal-
lar har någon gång i li-
vet klättrat på väggar-
na när de hört saxofo-
nen i ”They Reminisce 
Over You (TROY)”. 
Och även om det är 
superproducenten 
och soulsampling-
arnas fanbärare Pete 
Rock som är stjärnan

 RETRO

Jay Z skapar historia
Jay Z, som nyligen uppträdde för Obama 
med nyskrivna låten ”History” berättar 
i MTV vad låten handlar om:
   – Den handlar helt enkelt om att skapa 
historia och försöka vinna. Den är djup, 
men rolig, säger rapparen.  CITY 

”HISTORY”
”Den är djup,

 men rolig.”
JAYZ

FILM

Tom och Jerry 
möts på duken
De notoriska bråkstakarna 
Tom och Jerry kommer att 
stå i centrum i en ny lång-
film som produceras av 
Warner Bros. Filmen kom-
mer att bli en blandning av 
animation och levande ka-
raktärer och miljöer, skri-
ver Variety. Den berättar 
om det första mötet mellan 
katten och musen, hur de 
blir osams och sedan tving-
as hjälpas åt för att hitta 
hem efter att ha gått vilse
i Chicago.  TT-SPEKTRA

matchar rapparen CL 
Smooth perfekt. 
Han är precis så 
där smidig och 
slät som hans ali-
as antyder.   Mec-

ca... är en helgjuten 
skiva utan skippspår. 
Förutom redan nämn-
da hitlåten återfinns 
starka grejer som la-
gom hårda ”Cant front 
on me”, posse-cutten 
”Basement” och andra-
singeln ”Straighten it 
out”. Synd att duon 
har slutat göra album
ihop.  OMAR DAHAM 

”Bara en massa galor och skit”
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FREDAGSLIMONAUDEN
TYCK TILL SMS 72 580 · SKRIV CITY (MELLANSLAG) IN (MELLANSLAG) DIN TEXT

MUSIK. Abalone Dots tog 
hem en grammis i år. 
På söndag spelar de på 
Dunkers. Sophia Hag-
man är hon i bandet som 
spelar cello, mandolin 
och nyckelharpa. Och så 
lite gitarr. 

Ni vann en grammis för Bäs-
ta folkmusik/visa. Stämmer 
det in bra?
– Njaa. Folkmusik kanske, 

men visa ska ju helst vara 
på svenska känns det som. 

Ville du ryta till under tack-
talet?
– (Skratt) Nej, nej. Ooo nej. 
Men det är nog rätt svårt att 
placera oss i något fack.

Vilket instrument spelar du?
– Cello, mandolin och nyck-
elharpa. Och lite gitarr. Vi 
spelar många olika instru-

ment så det blir rätt mycket 
släpande med packning. Vi 
hade behövt en roddare.

Ni är från Småland. Är 
Västervik Sveriges svar på 
Nashville?
– Ja, alla sitter och spelar 
banjo på måndagskvällarna. 

Ni var med på ”Allsång på 
Skansen” i somras. Är An-
ders Lundin så fjantig som 

han verkar?
– Neej, han är bara trevlig. 

Publiken på era spelningar... 
Är det bara 52–åringar eller 
är jag fördomsfull? 
– När vi började i Västervik 
så var det mycket 50–plus-
sare. Men numera är det 
faktiskt mera blandat. 

 OMAR DAHAM

omar.daham@cityhelsingborg.se

042–499 48 11

GRAMMISVINNARE

■ Abalone Dots bär på 
mycket packning.
  FOTO: TOBIAS REGELL

Abalone Dots: Det är nog rätt 
svårt att placera oss i något fack

Vad har du valt?
– Lynchburg lemonade. 
Det är inget som jag själv 
har hittat på utan den är 
rätt vanlig. En riktig vår–
och sommardrink. Du kän-
ner liksom det syrliga sam-
tidigt som den träiga bour-
bonsmaken och ihop blir 
det en frisk smak. 

– Perfekt när man sitter 
på en uteservering när so-
len är på väg ner.  

Är det en brattig drink?

– Nja, brats har inte kom-
mit dit än. De beställer en 
sexa Ballantines med is. 

Finns det fler stereotyper?
– Tivoli-folket och alla 
popsnören väljer veckans 
öl, mest för pengarna lik-
som. Men det är det som är 
kul, vi välkomnar alla ste-
reotyper. 

Vilken är den töntigaste 
drinken?
– Vanilla sky, för att så 

många dricker den. 

Den mest populära drinken?
– Det är fortfarande Vod-
ka redbull. Det är ett säkert 
kort och många har rätt då-
lig fantasi. 

Gör du ofta drinkar hemma 
under ledigheten?
– Ja gärna. Den här gör jag 
ibland och så bjuder jag ofta 
på Caipirinhas. Annars gör 
man tvådelsgroggar när det 
inte är något speciellt. 

Vad är bäst med att vara 
bartender?
– Jag gillar serviceyrket och 
så får man träffa så många 
olika människor. Min nu-
varande sambo träffade jag 
här. 

Dricker hon Vodka redbull?
– Naej, mer åt Cosmopoli-
tan-hållet. 

OMAR DAHAM 

omar.daham@cityhelsingborg.se

042– 499 48 11

Du kanske 
har en egen 
favorit-
drink. 
Men hur 
blir det om 
bartendern 
själv får 
välja? 

City pre-
senterar 
Fredagsli-
monauden. 

Nu är det 
Utpostens 
David 
Schmiding-
ers tur. 

”En riktig sommardrink”
FAKTA: LYNCHBURG 
LEMONADE
■ Jack Daniels 4cl
■ Cointreau 2cl
■ Citronjuice 3cl
■ Råsocker 1tsk
■ Fruktsoda
Krossa is. Häll upp i ett 
high ballglas. Blanda och 
skaka whiskey, Cointreau, 
juice och råsocker. Häll i gla-
set och toppa med fruktso-
da. Strö lite citrusskal över.  

■ David Schmidinger och 
en Lynchburg lemonade. 
 FOTO: OMAR DAHAM
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FILMPREMIÄR

Med tanke på den politiska vinkeln 
av ”Mammut” som skildrar globalise-
ringens avarter. Är de rätt att påstå att 
din ”Lilja 4-ever” faktiskt förändrade 
världen litegrann?
– Alla saker man gör leder till något, 
och jag är väl inte jätteintresserad att 
just... eller det är klart att man är glad 
om man åstadkommer nåt som på-
verkar någonting.  Och det gjorde väl 
”Lilja 4-ever”. Moldavien, Europas 
fattigaste land, kom att visa fi lmen för 
alla sina gymnasieelever och soldater. 
Och den visades i ryska duman. Jag 
fi ck brev från människor som efter de 
sett fi lmen lämnade sina jobb för att 
arbeta mot traffi cking. Fantastiskt. 

– Därmed inte sagt att en sådan 
fi lm är bättre än en som inte leder 
till såna reaktioner. Påverkar man 
enda människa så har det man gör 
mening tycker jag. Och på ett sätt är 
det omätbart.

Apropå att mätas, filmpriser på festi-
valerna verkar bli allt viktigare. Har du 
tävlingsinstinkt?
– Inte när det gäller fi lm, men tveklöst 
när det gäller spel. Jag  är en som ald-
rig förlorar medvetet ens mot mina 
barn. Aldrig!

Inte ens i schack?
– Framför allt inte i schack!

Från lilla ”Container” till stor globalise-
ring. Hur gick det till?
– Det började med att jag läste en text 
om fi llippinska kvinnor som lämna 
sina barn för att jobba på andra sidan 
världen, där fann jag uttrycket ”global 

Lukas stickar igen    
Malmöfilmaren Lukas Moodysson 
har nu gått i sina filmers fotspår 
och klivit ut i världen. Vår hyllade 
regissör har i ”Mammut” tagit med 
sig Michelle Williams och Gael Gar-
cía Bernal på färden. City samta-
lade med Lukas inför premiären.

heart transplant”, men det var mer 
uttrycket hjärttransplantation som 
fi ck mig att gå igång än ordet globali-
sering. Människorna står i fokus.

Du är poet i botten, författare och fil-
mare. Hur ser du på ditt skrivande, vä-
ver du ihop poesi och politik medvetet 
eller ”blir det bara” enligt din intuition?
– Jag ser det nog som om jag stickar 
något, försöker hitta en spets. Men 
språket har många olika trådar och 
man måste ha olika färger också, allt 
leder i olika riktningar som ska sam-
las ihop… känslor. Jag vill ha så många 
olika nivåer, dimensioner som möj-
ligt. Ibland lyckas man, ibland inte.

– Jag försöker att uttrycka den 
slags ton som fi nns i huvudet. När jag 
fi lmar ska man fi nna den gemensam-
ma tonen, i allt: Givetvis i de visuella 
partierna också.

Om man går in på exempelvis Foley’s i 
London och går igenom deras hylla av 
dvd-klassiker. Då hittar man Godard, 
Antonioni, Scola, Bergman förstås... 
och Lukas Moodysson! Som en av de 
få moderna... Jag blir lite stolt... Hur 
känns det då för dig?
– (Lång paus). Jag tror inte att jag 

tänker på det. Men jag är glad 
att jag lever i Malmö. Att jag le-
ver i en vanlig lägenhet, att jag 

knappast umgås med folk i fi lm- eller 
medie världen. Jag hoppas att mina 
vänner, grannar... inte ens tänker på 
mig som fi lmregissör utan som vän, 
granne  eller pappa. Jag tror det.

Du har en stor bredd i dina filmer och 
paletten har vuxit än mer nu. Är du 
nöjd?
– Det är väl som när jag gick på DI och 
någon gång blev uppkallad till  rektor 
Kjell Grede. Han sa att om man som 
fi lmare blir nöjd med EN scen i en 
fi lm, ja då ska man vara nöjd. Det har 
jag i bakhuvudet. Det är ju så man 
själv minns fi lm, ögonblick. Det glim-
tar till någonting, någonting som lyf-
ter upp. 

Även om världen oftast är sådan, är 
du inte rädd för att ”Mammut” kan ses 
som en berättelse om att mödrar ska 
tillbaka till hemmet och spisen?
– Eh. Jo. Kanske. Det klart att just 
detta med ”kvinnans lott är given” 
stör mig. Men jag tycker nog att Leo 
skildras som en väldigt snäll pappa. 
Jag tycker nog att jag också visar hur 
viktigt Ellens jobb är för henne. Vil-
ken otrolig nytta hon gör som läkare. 
Hade hon haft samma ängslan för sitt 
barn och bara hängt hemma, då hade 
det blivit fel. Men Michelle Williams 
gör det så bra.

HENRIK TISELIUS MÖTER
LUKAS MOODYSSON

INTERVJU

FAKTA: LUKAS 
MOODYSSON 
■ Är: Filmare och 
författare, 40 år. 
■ Bor: Malmö.
■ Nu: Premiär på 
”Mammut”.
■ Snart: ”Mam-
mut” har blivit ut-
tagen att tävla i 
Berlins pris om 
Guldbjörnen. Start 
den 5 februari.
■ Snart: Blir 
 filmen ”Container” 
också bok.
■ Filmografi: 
”Bara prata lite” 
(1997), ”Fucking 
Åmål” (1998), ”Till-
sammans” (2000), 
 ”Lilja 4-ever” 
(2002), ”Terroris-
ter” (2003), ”Ett 
hål i mitt hjär-
ta (2004), 
”Con-
tainer” 
(2006), 
”Mam-
mut” 
(2009).

”Påverkar man 
en enda människa 
så har det man 
gör mening”
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Program 23–29 jan

Prisinformation
95 kr om ej annat anges 
Må-to halva priset med SF 
Bios rabattkort 
Pensionärspris alla filmer 70 kr   

Södergatan 19, Helsingborg
Kassan ö 17.15, lö-sö 12.45

Allt flyter 272
Lö-sö 16.00  (Bt)

Australia   292
Fre-lö 17.45, 21.15
Sö-to 21.00
Lö-sö äv 14.45 110 kr (11) 

Benjamin Buttons  
otroliga liv 342
17.45, 21.15 110 kr (11)

Bröllopsduellen 364
18.30, 21.00 (Bt)

Changeling 338
Fre-lö 18.00
Sö-to 21.30 105 kr (15)

Chihuahuan från  360  
Beverly Hills - sv tal 
70 kr under 12 år/90 kr
Lö-sö 13.15 (7)

Disco-Daggarna 
- svenskt tal 371
PREMIÄR LÖRDAG!
70 kr under 12 år/90 kr
Lö-sö 13.15, 15.30 (Bt)

Gomorra 362
Sö-to 18.00 (15) 

LasseMajas detektiv-
byrå – Kameleontens 
hämnd 262
70 kr under 12 år/90 kr
Lö-sö 13.30, 16.00 (7)

Madagaskar 2
- svenskt tal 291
65 kr under 12 år/85 kr
Lö-sö 13.15 (Bt)

Mamma Mu och 
Kråkan  278
Lö-sö 14.00  65 kr (Bt)
 
Mammut 246
PREMIÄR!
Fre-on 18.15, 21.15
Lö-sö äv 15.30
To 18.45, 21.45 100 kr (15)
 
Maria Larssons eviga 
ögonblick 192
PREMIÄR!
Guldbaggebelönad!
18.30
Lö-sö äv 13.00 100 kr (11)

Pride and Glory 323
18.15, 21.15  100 kr (15) 

Sagan om Despereaux 
- svenskt tal 340
70 kr under 12 år/90 kr
Lö-sö 13.00, 15.15 (7)

Twilight 318
Fre-lö 21.30 (15) 

Vi hade i alla fall tur 
med vädret igen!  305
Lö 15.30 Sö 15.30, 18.30
Må-to 18.30  (Bt)

Wallander
– Hämnden 354
Fre-lö 21.15
Sö-to 18.30, 21.15 (15) 

Yes Man 303
Fre-lö 18.30, 21.00
Sö-to 21.00
Lö-sö även 16.00 (7)

Bebisvänlig miljö
Bröllopsduellen 364
On 10.00 (Bt) 

Vi hade i alla fall tur 
med vädret igen!  305
On 10.00  (Bt)

Yes Man 303
On 10.00 (7)

Utvalda filmer för vuxna
Australia   292
On 13.00 110 kr (11)

Bröllopsduellen 364
On 13.00 (Bt)
 

Maria Larssons eviga 
ögonblick 192
Guldbaggebelönad!
On 13.00 100 kr (11)

För de allra yngsta, ca 3 år
Var är Bus-Alfons?
Lö-sö 13.15 35 kr (Bt)

Karlsgatan 7, Helsingborg
Kassan öppnar fre-sö+to 
17.45

Die Welle  309
PREMIÄR!
Fre-sö+to 18.30 90 kr (11)

Låt den rätte 
komma in  194
Guldbaggebelönad!
Fre-sö+to 19.00 (15)
  

Boka biljett 
och se 
trailer i 
mobilen!

Sms:a filmens mobilkod 
(finns vid varje titel) 

till 725 80. 
Endast normal sms-taxa.   

Köp/reservera på: www.sf.se, mobil.sf.se eller 08-56 26 00 00

Benjamin Buttons  
otroliga liv 
Benjamin är en man som åldras baklänges, 
dvs istället för att åldras mot döden, föds han 
gammal och blir yngre och yngre för varje år. 
Brad Pitt och Cate Blanchett i huvudrollerna.

Maria Larssons  
eviga ögonblick 
I början på 1900-talet vinner en ung arbe-
tarkvinna en kamera på ett lotteri. Mitt i sin 
vardag början hon fotografera och genom 
linsen börjar hon se världen med nya ögon.

Sveriges Oscar
®

bidrag!

Guldbaggebelönad!

Gomorra 
I Neapel, Italiens starkaste maffia-
fäste styr pengar, förtryck och 
terror invånarnas liv. Fem livsöden 
flätas samman i en våldsam, raff-
lande och skräckinjagande historia.

Yes Man 
Den kategoriske nej-sägaren Carl 
utmanar sig själv att under ett års tid 
konsekvent svara ja på allt. Inte helt 
oväntat blir hans tillvaro avsevärt 
mycket äventyrligare. Jim Carrey m fl.

ETT EXPERIMENT I ONDSKA

TV4 NYHETSMORGON

CORRENS FILMBLOGG
CCCCC

GÖTEBORGSPOSTEN
SYDSVENSKAN

EXPRESSEN

ALLT OM FILM
W W W.AT L A N T I C F I LM .S E

PREMIÄR PÅ RÖDA KVARN!

FI
LM

 Ä
R 

BÄ
ST

 P
Å 

BI
O!

SANNING. ÄRA. LOJALITET. FAMILJ.
VILKET ÄR DU BEREDD ATT OFFRA?

VISAS PÅ FILMSTADEN

EN FILM AV LUKAS MOODYSSON
MAMMUT
GAEL GARCIA BERNAL   MICHELLE WILLIAMS

Se trailern direkt i din mobil - SMSa 246 till 72580Se trailern direkt i din mobil - SMSa 246 till 72580

SVERIGEPREMIÄR PÅ FILMSTADEN!

Helen Sjöholm  Tommy Nilsson  Nanne Grönvall m.fl.
RÖSTER AV E.M.D. & ANNA SAHLIN

Se trailern direkt i din mobil - SMSa 371 till 72580Se trailern direkt i din mobil - SMSa 371 till 72580

SVERIGEPREMIÄR LÖRDAG PÅ FILMSTADEN!

KRISTER HENRIKSSON
LENA ENDRE
SVERRIR GUDNASON
NINA ZANJANI

VISAS PÅ FILMSTADEN

HARRYS COVER-
FREDAG

W W W. H A R RY S . S E  •  J Ä R N V Ä G S G ATA N  7 
H E L S I N G B O R G  •  0 4 2  -  1 3  9 1  9 1

presenterar
i kväll

live på scenen!
Nattklubb 

till 04.

KOCKARNAS MENY:
FRÅN 18.00 269:-

Kräft och Räk-
skagen på toast

Filé Mignon 
Black & White

D Ä R  M Ä N N I S K O R  M Ö T E R  M Ä N N I S K O R

HARRYS.SE
042-13 91 91

Ta med annonsen så bjuder vi Er på Harrys chokladtryffel. 
Gäller i kombination med kockarnas meny. (Värde 39:-)

Bord el biljetter: 042-183270 

    Fältarpsvägen, Hbg

www. sundsparlan.se

30/1  80-talsparty

Restaurang kl 20.00

Dans fred 23/1

City - din lokala gratistidning

En aktiv röst
www.amnesty.se

20 · Nöje

HELG BIO
”Gudfadern” 
i polismiljö

DRAMA
Mammut
Regi: Lukas Moodysson. Med: 
Michelle Williams, Gael Garcia 
Bernal.

   

Å ena sidan är ”Mammut” 
en enkel historia om att vi 

bär ett ansvar för vår familj. 
Å andra sidan är ”Mammut” 
en komplex historia om hur 
svårt det är att ge sina barn 
allt det där man vill ge dem: 
Trygghet, kärlek och tid. 
Även med de bästa intentio-
ner blir det fel. Det får både 
karriärföräldrarna Ellen 
(Wiliams) och Leo (Bernal) 

erfara när de inser att deras 
dotter tyr sig mer till barn-
fl ickan än till dem. 

Barnfl ickan, i sin tur, får 
på ett brutalt sätt ta ställ-
ning till vad hennes två sö-
ner bäst behöver: Hen-
nes närvaro eller amerika-
pengarna hon skickar från 
New York. 

Hans nya fi lm är förvå-
nande ingenting som enga-
gerar på djupet, förvånande 
eftersom Moodysson tidi-
gare visat upp en sådan vär-
me för sina rollfi gurer. 

Men det är en tänkvärd 
och sanningsklingande be-
rättelse om här och nu. 

CAROLINE HAINER

■ Garcia Ber-
nal och Willi-
ams.  FOTO: STORY

Moodysson engagerar inte längre POLISACTION
Pride and glory    
Regi: Gavin O’Connor. Med: 
Edward Norton, Colin Farrell.
■ Två bröder har gått i sin fars 
fotspår och jobbar inom New 
Yorks poliskår. Välbalanserad 
action som försöker närmast 
vara en ”Gudfadern” för poliser 
– men slutet skjuter sig själv i 
benet.  HENRIC TISELIUS
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Helsingborg • 21

XXXXXXXXXBONUS SUDOKU & KRYSS
SAMIR

SINGEL I STAN

BILLER

PET & PANTY

LÄTT

SMS-KRYSSET

HOROSKOP

SUDOKU

■ Lös krysset. Bokstäv-
erna i de blå  rutorna bildar 
ett lösenord. Startboksta-
ven finns i översta rutan 
till vänster. 
■ Gör så här: Skicka ditt 
svar i ett sms till nummer 
72580 (kostnad 5 kronor + 
ev. trafikavgift). Skriv City 
(mellanslag) Korsord 
(mellanslag) ditt svar. 
■ Exempel: City korsord
lösenord. Skicka ditt sms 
senast i dag klockan 16.00. 
Vinnarens telefonnummer 
presenteras i nästa City. 
■ Förra krysset:

VATTUMANNEN
(21/1–18/2)

Det händer en hel 
del runt omkring 
dig och det känns 

riktigt positivt. Något du 
har längtat efter går i upp-
fyllelse och det gör dig rik-
tigt glad.

FISKARNA
(19/2–20/3)

Du oroar dig  för lätt 
för småsaker. Det är 
bättre att du försö-

ker se positivt på jobb och 
kamrater och bry dig inte 
om allt struntprat. 

VÄDUREN
(21/3–20/4) 

Du är full av goda 
idéer, men det är vik-
tigt att du tror på dig 

själv och ser möjligheterna 
istället för att bara se alla 
svårigheter.

OXEN
(21/4–21/5)

Några vänner vill 
gärna ha med dig 
ut och det är pre-

cis vad du behöver. Prata 
med din kärlek och berätta 
att du behöver träffa dina 
kamrater.

TVILLINGARNA
(22/5–21/6)

Det är viktigt att 
du inte har någon 
prestige och det 

är särskilt viktigt att du 
vågar erkänna fel och 
misstag. Bli bara inte 
tjurig.

KRÄFTAN
(22/6–22/7)

I dag får du en 
strålande chans 
att visa upp någ-

ra helt nya sidor av dig själv. 
Slå dessutom på charmen.

LEJONET
(23/7–23/8) 

Det finns en och 
annan som har 
ont av att du vi-

sar framfötterna. Gå bara 
inte till överdrift så lägger 
sig avundsjukan så små-
ningom.

JUNGFRUN
(24/8–23/9) 

Efter en något seg 
vecka känns det de-
sto trevligare med 

en stundande fest. Ett sam-
tal med någon ger dig en 
del friska tankar.

VÅGEN
(24/9–23/10)

Det är slut på en 
ganska tuff vecka 
och nu känner du 

dig trött. En del kärleksbe-
kymmer gör dig lite inåt-
vänd. Ruska om dig med 
en fest.

SKORPIONEN
(24/10–22/11)

Det känns lite trå-
kigt mellan dig och 
din kärlek. Men öpp-

na ögonen och visa att du 
verkligen kan vara kär och 
galen. Är du singel väntar 
en överraskning.

SKYTTEN
(23/11–21/12) 

Allt för mycket på en 
gång gör dig lätt för-
virrad. Försök att ta 

en sak i taget. Det går pre-
cis lika fort ändå, men du 
känner dig mindre stressad.

STENBOCKEN
(22/12–20/1)

Din kärlek vill gärna 
att ni hittar på något 
tillsammans och du 

får ta dig själv i kragen och 
aktivera dig. Du blir faktiskt 
mer alert efteråt.

Vinn två bio-
biljetter! 
■ Ta siffrorna i de fyra 
blå rutorna i ordning-
en uppifrån och ned. 
■ Skicka ett sms till 
72580 (kostnad 5 kr + 
trafikavgift). Skriv CITY 
(mellanslag) SUD (mel-
lanslag)  sifferserien. 
■ Exempel: CITY SUD 
9463. ■ En lösare vin-
ner två bio biljetter. ■ 
Lösning och vinna-
re presenteras i näs-
ta City.

■ Torsdagens vinnare av 
två biobiljetter på sms-
sudokun.
Rätt svar lätt: 3784
Telnr: 0763400501
Rätt svar medel: 2315
Telnr: 0707236053
■ Torsdagens vinnare 
av två biobiljetter på 

sms-krysset.
Rätt svar: OXEL
Telnr: 0767744176
■ Om ditt nummer är 
med bland vinnarna men 
har kontantkort eller hem-
ligt nummer, skriv din 
adress, ditt mobilnummer 
och vilken tävling det gäller 

till sms@city.se. 
■ Har du abonnemang 
hittar vi adressen själva. 
■ För att underlätta god 
service och korrekt admi-
nistration av dina mobila 
tjänster används modern 
informationsteknik inom 
Bonnier AB, som äger City. 

 VINNARNA

MEDEL
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18.00 Rapport med A-ekonomi 
18.10 Regionala nyheter 
18.15 Go’kväll 

Stefan Sauk bjuder fyra 
önskegäster på middag. 
Artisterna CC & Lee står 
för musikunderhållningen.  
Även 25/1 och SVT24 24/1. 

19.00 Kulturnyheterna 
19.15 Regionala nyheter 
19.30 Rapport med A-ekonomi 
20.00 På spåret 

Geografi sk frågesport från 
2008. I kväll tävlar Siw 
Malmkvist och David Bexe-
lius mot Tina Ahlin och 
Marcus Birro. Veckans 
gästartist är Timo Räisä-
nen. Samsändning med 
SVT HD. Även 29/1, SVT24 
25/1 och 29/1. 

21.00 Skavlan 
Pratshow. Gäster är Filip 
Hammar, Fredrik Wikings-
son, Lukas Moodysson, 
Kjerstin Dellert och Petra 
Mede, The Priests. Även 
26/1, SVT24 27/1 och 29/1. 

22.00 Konståkning 
EM. 

23.00 Kulturnyheterna (R) 
23.15 Solens mat (R) 

Matreseprogram. Bo Hag-
ström besöker Campodi-
mele, en bergsby söder om 
Rom, som kallas ”De lång-
livades by”. Från 18/1. 

23.45 Misstänkt 
Amerikansk kriminalfi lm 
från 1987. I rollerna: Cher, 
Dennis Quaid. 

1.45–8.05 SVT24 

18.00 Stephen Hawking 
 och Big bang 

Brittisk dokumentär från 
2007. Del 1 av 2. Stephen 
Hawking drabbades av 
ALS men vägrade ge upp. 
Även 26/1 och 27/1. 

18.55 Rapport 
19.00 Vem vet mest? 

Frågesport. Även 25/1. 

19.30 Garage (R) 
Musikmagasin. Umeå 
Open är Sveriges största 
vinterfestival. Från 2008. 

20.00 Docktämjaren 
K special. Dokumentär 
från 2008 om dockanima-
tören Ladislas Starewitch. 
Även 26/1 och 28/1. 

20.55 Sånger utan gränser 
21.00 Aktuellt 
21.30 Hitler, Stalin och lilla Anja 

Norsk dokumentär från 
2008. När Tyskland an-
grep Polen 1939 var Anja 
Dembitzer bara sju år. 
Även 27/1 och SVT24 24/1. 

22.00 Sportnytt 
22.15 Regionala nyheter 
22.25 Rapport 
22.30 Ghost squad 

Brittisk kriminalserie från 
2005. Del 3 av 8. Amy 
drar på sig polisuniformen 
igen. Även 28/1. 

23.20 Hjärnstorm (R) 
Faktaserie om psykologi. 
Del 2 av 8. Från 22/1. Även 
25/1 och SVT24 24/1. 

23.50 Hollywoodredaktionen 
 (R) 
0.15–0.45 Leslie (R)

18.00 How I met your mother 
Allt går fel på Lilys och Mar-
shalls bröllop. Även 26/1. 

18.30 Scrubs 
Carla tvingas lära Elliot att 
säga penis och vagina utan 
att rodna. Cox och JD 
hamnar i luven på varan-
dra. 

19.00 Are you smarter than 
 a fi fth grader? 

Amerikansk frågesport 
från 2007. Del 12 av 23. 
Programledare: Jeff Fox-
worthy. 

20.00 Lipstick jungle (R) 
Ameri-
kansk 
drama-
serie 
från 
2007. 
Del 2 av 
7. Wen-
dy får 
veta att 
hennes 
ärkefi ende Janice gör PR 
för en ny bok, där Wendy 
framställs både som en då-
lig affärskvinna och mam-
ma. Från 19/1. Även 24/1. 

21.00 Benknäckargänget – 
 krossa dem 

Amerikansk dramakomedi 
från 2005. Den berömde 
fotbollsstjärnan Paul 
’Wrecking’ Crewe hamna-
de i fängelse efter att ha 
råkat ut för en otrevlig bil-
olycka när han kört ratt-
full. I rollerna: Adam Sand-
ler, Chris Rock, Burt Rey-
nolds. Regi: Peter Segal. 

23.10 In plain sight 
Ett av Marys vittnen är 
med om en bilolycka och 
hon måste ta reda på om 
den var planerad. 

0.05 Sudden impact 
Amerikansk thriller från 
1983. Ett våldtäktsoffer 
hämnas på sina förövare 
i en småstad utanför San 
Fransisco. I rollerna: Clint 
Eastwood, Sondra Locke. 

2.15 New best friend 
Amerikansk thriller från 
2002. Alicia, en fl icka vars 
bakgrund är allt annat än 
privilegierad, har just blivit 
antagen. I rollerna: Mia 
Kirshner, Meredith Monroe. 

3.45 Hex 
Thelma måste hjälpa till 
att hitta bebisen. 

4.35–5.00 Smaka på världen

TIPS OM TV

■ SVT2 20.00. Ladislas Starewitch filmade 
slagsmål mellan döda skalbaggar och insekter, 
vilket påverkade en hel värld.  FOTO: SE-MA-FOR FILM

TV FREDAG

Brooke
Shields

Hawkings värld
Beskedet om att han led av 
nervsjukdomen ALS fick 
Stephen Hawking att för-
söka bryta ny mark inom 
fysiken. I ”Stephen Haw-
king och big bang” får 
vi veta mer om honom.
 SVT2 18.00

Nya spårfrågor
Siw Malmkvist och David 
Bexelius klev in i ”På spå-
ret” för tre veckor sedan. 
I kväll ska duon stångas 
med Tina Ahlin och Marcus 
Birro. Veckans gästartist är 
Timo Räisänen.
 SVT1 20.00

Sauk bjuder in
Skådespelaren Stefan Sauk 
blev känd i tv 1990 med 
det satiriska inslaget ”Till-
fälligt avbrott” i ”Lorry”. I 
”Go’kväll” bjuder han fyra 
önskegäster på middag.
 SVT1 18.15

Världens förste dockanimatör
Genom att använda ståltråd fi ck Ladislas Starewitch olika 
döda smådjur att röra på sig. Starewitch skapade en helt 
egen värld inom fi lmen med sina insekter. Detta påverkade 
animerad fi lmteknik världen över. 

I dokumentären får vi följa fi lmarens liv och verk.

21.00
■ Filip Hammar och Fredrik 
Wikingsson gästar Skavlan.
 FOTO: BILDUPPDRAGET/SVT

21.30
■ Anja besöker de länder 
hon flydde till som barn.
 FOTO: NRK/SVT

FILMGUIDEN MED MIKAEL NILSSON  
Syriana

Thriller. Intrikat nutids-
historia om fi ffel, båg och 
även fummel kring den 
globala handeln med olja. 
Det säkert tecknade gal-
leriet av agenter, politi-
ker, lobbyister och 
många fl er bidrar till att 
konspirationerna blir 
högst trovärdiga och 
spännande att följa. 
(USA, 2006)
KANAL 5 22.00

Land of the dead

Skräck. Underhållande 
läskigheter om zombier 
men även en satir om 
klass och konsumtion. 
Regissören George A Ro-
mero berättar med stil 
om hur levande och döda 
kan röra på sig. (Frankri-
ke/Kanada/USA, 2005)
TV6 22.00

Sudden impact

Action. Effektivt destillat 
av brott, rättvisa och 
hämnd med Clint East-
wood (även regi) som 
Dirty Harry. Vid hans sida 
agerar Sondra Locke 
med en för genren säll-
synt skarp skörhet. Men 
att den mekaniska storyn 
i sig är sorglig märks inte 
nämnvärt. (USA, 1983)
TV3 0.05

Misstänkt

Thriller. Hängiven advo-
kat (Cher) försvarar en 
döv krigsveteran (Liam 
Neeson) som anklagas 
för mord. En i juryn (Den-
nis Quaid) börjar gräva i 
fallet. Bra rättegångsdra-
ma även om slutet på-
minner om en urvattnad 
Agatha Christie-redovis-
ning. (Suspect, USA, 1987)
SVT1 23.45

Benknäckargänget – 
krossa dem

Komedi. Rattfyllerist 
döms till fängelse, där 
han måste sätta ihop ett 
fotbollslag med interner. 
Tredje gången gillt för 
den här storyn medför 
bara meningslösheter. 
Annars så vasse Chris 
Rock har tänkt på pengar 
i stället för humorn. (The 
longest yard, USA, 2005)
TV3 21.00

Inte utan min dotter

Drama. Fördomsfull his-
toria om oönskade kultur-
möten. Baserad på verkliga 
händelser om en ameri-
kansk kvinna (Sally Field), 
hennes iranske man (Al-
fred Molina) och deras 
dotter. (Not without my 
daughter, USA, 1991)
KANAL 9 21.00
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 EKVÄNDAN 2, 254 67 HELSINGBORGVälkommen att ringa på tel. 042-20 20 00 • www.dinvet.nu

Här fi nns vi!

Välkommen till Öppet hus Ur programmet: 
* Titta runt på kliniken och träffa personalen
* Foderinformation från Hill’s
* Uppvisning av ledarhundar
* Uppvisning av freestyle och rallylydnad
* Tävlingar och lotterier, där du bland annat kan vinna  
   foder från Hill’s till din hund eller katt för ett helt år!
* Kliniken bjuder på fi ka

Dessutom kommer du att kunna köpa foder ur hela 
Hill’s sortiment till 20% under hela dagen.

Varmt välkomna 
önskar alla på 
Din Veterinär!

Från och med lördagen den 31/1 
kommer Smådjurskliniken Din Veteri-
när att åter hålla öppet på lördagar. För-
utom tidsbeställd mottagning, kommer 
vi även  att ta emot akut sjuka djur utan 
tidsbeställning mellan 9 och 15.

Lördagen den 24/1 mellan kl. 10.00-14.00
visning av kliniken och många andra aktiviteter.

på Smådjurskliniken Din Veterinär.

Tv • 23

20.00
■ Kommissarie Flack (Ed-
die Cahill) gör ett tillslag.
 FOTO: ALLIENCE ATLANTIS

18.00 Stargate Atlantis 
19.00 Cops 

Amerikansk realityserie 
från 2000-01. 

19.30 Cops 
Amerikansk realityserie 
från 2008. 

20.00 Simpsons 
Bart nominerar Edna till 
”Årets lärare”. Gäströst: 
Little Richard. 

20.30 Simpsons 
Homer köper helt fel födel-
sedagspresent till Lisa 
som blir besviken. Gäst-
röst: Elliott Gould. 

21.00 Stargate Atlantis 
22.00 Land of the dead 

Fransk/kanadensisk 
skräckfi lm från 2005. 
I rollerna: Dennis Hopper, 
Simon Baker. 

23.55 Scrubs (R) 
1.50 Miami vice 
2.50 Highlander (R) 
3.40 New York undercover 
4.25 Just shoot me (R) 
5.10 Cops (R) 
5.35–6.00 Cops (R) 

18.05 Glamour 
Även 26/1. 

18.35 Judys domstol 
Amerikansk realityserie 
från 2008. 

19.05 Dr Phil 
Amerikansk pratshow från 
2009. Gäster återförenas 
gäster med familj och vän-
ner. Även 25/1. 

20.00 Army wives 
Trevor vill adoptera Roxys 
två söner, men papporna 
vägrar skriva under pap-
peren. Även 24/1. 

21.00 Snillen snackar 
21.30 Trav: Vinnare plus 
22.00 Tyst vittne 
0.10 Conan O’Brien 
1.05 Love my way (R) 
2.00 Miss Lettie and me 

Amerikanskt drama från 
2002. I rollerna: Mary Tyler 
Moore, Holliston Coleman. 

3.45 Judys domstol (R) 
4.30 Hemsökta hus (R) 
5.35–6.20 Jakt & fi ske (R)

18.00 Law and order 
Green och Cassady utre-
der mordet på en muslim, 
som misstänks fallit offer 
för en amerikansk anti-is-
lamsk rörelse. Även i kväll. 

19.00 På heder och samvete 
En kommendörkaptens bil 
hittas övergiven på en bro. 
Även i natt. 

20.00 Closer 
Amerikanskt romantiskt 
drama från 2004. Det är 
en kompromisslös och är-
lig insyn i moderna förhål-
lande. I rollerna: Natalie 
Portman, Jude Law. 

22.10 Huff 
23.20 Law and order (R) 
0.15 Party animals 
1.15 På heder och samvete (R) 
2.10 Turtles on their backs 

Italienskt drama från 2004. 
I rollerna: Fabrizio Rongio-
ne, Barbora Bobulova. 

3.50 LA forensics 
4.15 Huff (R) 
5.15–6.00 Deutsche welle 
 journal 

18.30 Bakom kulisserna på 
 Revolutionary Road 

Reportage från inspelning-
en Revolutionary Road 
med Kate Winslet och Leo-
nardo DiCaprio.  

18.45 Inside the actors studio 
Amerikanskt intervjupro-
gram från 1994. Paul New-
man. Även 24/1. 

20.00 Alias 
Även 25/1. 

21.00 Inte utan min dotter 
Amerikanskt drama från 
1991. Betty har kommit till 
Iran med sin dotter och sin 
iranske make. Det är bara 
semester har hennes make 
lovat. I rollerna: Sally Field, 
Alfred Molina. 

23.20 Suburban shootout 
23.50 Jay Leno show 
0.50 48 hours (R) 
1.40 Tillbaka till brottsplatsen 
2.35 Diagnos mord 
3.25 The bill 
4.15–5.05 The bill 

SVT1
8.15 Fråga doktorn. 9.00 Go’kväll. 
9.45 Vinterstudion. 9.50 Alpint. 
11.00 Vinterstudion. 11.50 Skidor. 
13.30 Vinterstudion. 14.35 Skid-
skytte. 15.30 Bandy. 17.50 Helg-
målsringning. 17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 18.15 Bolibompa. 
19.00 Bobster. 19.30 Rapport. 
19.45 Sportnytt. 20.00 Carola – 25 
år som artist. Svensk dokumentär. 
21.00 Brottskod: Försvunnen. 
Amerikansk kriminalserie. 21.45
Farlig resa. Dokumentärserie. 
22.35–1.00 Eyes wide shut. Ameri-
kanskt drama. 1.10–8.05 Sändning-
ar från SVT24. 

SVT2
8.50 Uppdrag granskning. 9.50–
11.00 Skidor. 11.05 Vem vet mest? 
12.05 Babel. 12.35–13.45 Skidskyt-
te. 14.00 Debatt. 14.30 Kabaré på 
Berwaldhallen. 15.30–17.55 Konst-
åkning. 18.00 Kyrie Eleison. 18.15
Landet runt. 19.00 Morfars farfars 
far – och jag. 20.00 Cranford. 
20.55 När jag en dag inte fi nns. 
21.00 Rapport. 21.05 Rocky. 21.10
Eternal sunshine of the spotless 
mind. 22.55 Rapport. 23.00 Syn-
dens lag. 0.45 Solen i ögonen – 
en fi lm om Lars Winnerbäck. 1.45
Harry – med pappa i köket. 2.15–
2.45 Musikministeriet. 

TV3
6.30 Sabrina. 7.00 Lilla huset på 
prärien. 7.55–8.50 Rachael Ray. 
9.40 Ska du säga. 10.05 Ska du 
säga. 10.35 My boys. 11.05 My 
boys. 11.30 Simpsons. 11.55 Scrubs. 
12.25 Men in trees. 13.15 Top mo-
del Kanada. 14.15 Top model Kana-
da. 15.15 Top model Kanada. 16.10
Top model Kanada. 17.05 Victoria’s 
Secret Fashion Show 2008. 18.00
Lipstick jungle. 19.00 Are you 
smarter than a fi fth grader? 20.00
Tarzan och den förlorade staden. 
21.30 King Kong. 1.00 The Hunt 
for the BTK Killer. 2.40–4.50 Vid 
första ögonkastet. 

TV4
6.05 Barnprogram. 8.59 Nyhets-
morgon lördag. 11.30 Bygglov. 
12.30 Världens minsta man. 13.30
Made in Sweden. 14.30 Semester-
svenskar. 15.30 Heartbreakers. 
18.00 Trav: Vinnare: V75. 18.50
Keno. 19.00 Nyheter. 19.30 Post-
kodmiljonären. 20.00 Körslaget. 
20.55 Lotto, Joker och Drömvin-
sten. 21.00 Körslaget, forts. 21.30
En andra chans. 22.00 Nyheter. 
22.15 En andra chans, forts. 0.00
The 51st state. 1.55 Victoria Silv-
stedt – my perfect life. 2.25 Fot-
boll. USA–Sverige. 4.20–6.05
Min för evigt. 

KANAL 5
6.15 Home videos. 6.45 Sonic X. 
7.05 Sabrina. 7.30 War at home. 
7.55 Degrassi. 8.25 Beyond the 
break. 9.15–10.00 Full pott. 10.25
Wildfi re. 11.20 Gilmore girls. 12.15
Mus i sitt hus. 14.05 F-word. 15.05
Trollkarlens hemligheter. 16.05
Gränspoliserna. 17.10 Arga snicka-
ren. 18.10 Ace Ventura – den galop-
perande detektiven rider igen. 
20.00 Home videos. 21.00 Mr 
Bean. 21.30 Flashpoint. 22.30 Tan-
go & Cash. 0.30 SNL: Chris Farley. 
1.50 CSI NY. 2.45 Queer as folk. 
3.40 Girls of the Playboy Mansion. 
4.30–5.40 SNL: Will Ferrell. 

TV6
8.30 8 simple rules. 9.00 Fab 5. 
9.50 Miami ink. 10.45 Skål. 11.10
Skål. 11.40–12.30 Beauty and the 
geek. 13.00 Chuck. 14.00 Chuck. 
15.00 Chuck. 16.00 Chuck. 17.00
Chuck. 18.00 Chuck. 19.00 Chuck. 
20.00 Chuck. 21.00 Chuck. 22.00
Get Carter. Amerikansk thriller från 
2000 med Sylvester Stallone, Mi-
chael Caine. 0.05 För några få dol-
lar mer. Italiensk västern från 1965 
med Clint Eastwood, Lee Van Cleef. 
2.50 Häng dom högt. Amerikansk 
västern från 1968 med Clint East-
wood. 4.45–5.15 Bullshit. 5.10–
6.00 Beauty and the geek. 

TV LÖRDAG

ÖVRIGA KANALER
TV4 GULD
14.30 Dallas. 19.20 Uppdrag i Sing-
apore. 20.10 Dynastin. 21.00 Kam-
pen om Colorado. 22.35 En röst i 
natten. 0.15 Baywatch. 1.55 Upp-
drag i Singapore. 2.45 Perry Ma-
son. 3.35–6.05 Cannon – privatde-
tektiv. 

TV4 KOMEDI
14.00 Tracey takes on. 14.20 Rose-
anne. 14.45 Shameless. 16.20
Grounded for life. 17.05 Taxi. 17.30
Skenet bedrar. 18.00 Rita rocks. 
18.25 Free radio. 18.55 Fem i famil-
jen. 19.20 Reno 911. 19.45 Klovn. 
20.45 Roseanne. 21.10 Skål. 22.00
Fader Ted. 22.55 M.A.S.H. 23.20
Last comic standing. 0.25 Comedy 
store. 0.55 Taxi. 1.20 Klovn. 1.50
Shameless. 3.25 Skål. 4.15 Perfect 
world. 4.45–5.05 Cow and Chick-
en. 

TV400
14.25 Stygga fl ickors klubb. 14.55
Fool around with. 15.25 The Janice 
Dickinson modeling agency. 16.25
Rock of love. 17.40 Hollywood lives. 
18.10 Jerry Springer. 20.00 Ocen-
surerat. 23.50 David Letterman. 
0.45 The Pandora project. 2.30
Hetero, homo eller sambo. 3.15
Flavor of love. 3.55 Alias. 4.35
Jerry Springer. 5.20–6.10 Jerry 
Springer. 

TV4 FAKTA
15.00 En mordrotel i Memphis. 
16.05 Nybörjare i vita rockar. 16.35
Mäklarna på Wall Street. 17.05
Akutmottagningen. 17.35 Familje-
hemligheter. 18.05 Brottsplats 
USA. 19.05 Medium löser mord. 
20.10 Full force nature. 21.10 Par-
typoliserna. 22.10 Stuntstjärnorna. 
23.10 48 avgörande timmar. 0.10
Road wars – gatornas krig. 1.10
Brottsplats USA. 2.15 Mördarens 
profi l. 2.40–8.00 Euronews. 

SVT24
14.00 Rapport/24 vision. 15.00
Rapport. 15.01 24 vision. 16.00
Rapport. 16.05 24 vision. 17.00
Rapport. 17.01 24 vision. 18.00
Musikministeriet. 18.30 Debatt. 
19.15 Go’kväll. 20.00 Vem vet 
mest? 20.30 Stephen Fry: Att leva 
med hiv. 21.30 Djursjukhuset. 
22.00 Rabalder i Ramlösa. 
0.20 24 vision. 0.30 Rapport. 
0.40 Västerbottensnytt. 
0.50–1.00 ABC. 

ANIMAL PLANET
12.00 Världens skojigaste djur. 
12.30 Galna djur. 13.00 Rovdjurets 
byte. 13.30 En hårsmån från dö-
den. 14.00 Corwin på äventyr. 
15.00 Hajmannen. 17.00 Djurpoli-
sen. 18.00 Världens skojigaste djur. 
18.30 Galna djur. 19.00 Lemur 

Street. 19.30 Djur från A till Ö. 
20.00 Special vilda djur. 21.00 Kat-
ter med klös. 22.00 Groomer has it. 
23.00 Djurpolisen. 0.00 Världens 
skojigaste djur. 0.30 Galna djur. 
1.00 Special vilda djur. 2.00 Lemur 
Street. 2.30 Djur från A till Ö. 3.00
Katter med klös. 4.00 Groomer has 
it. 5.00–6.00 Djurpolisen. 

MTV
14.30 Euro top 20. 15.30 Made. 
16.30 My super sweet 16. 17.00 The 
Hills. 18.00 Life of Ryan. 18.30
Next. 19.30 Made. 20.30 My super 
sweet 16. 21.00 Pimp my ride. 
22.00 Celebrity rehab. 23.00 MTV 
live. 0.00 Dirty Sanchez. 0.30 Re-
wind. 1.30 Fantastic music videos. 
2.00 Don’t stop the music. 3.00
Flasher. 4.00–6.00 Don’t stop the 
music. 

DR1
14.00 Det lille hus på prærien. 
14.50 Nyheder på tegnsprog. 
15.00 DR update – nyheder og vejr. 
15.10 Boogie mix. 16.00 Boggie lis-
ten. 17.00 Amigo. 17.30 Shanes 
verden. 18.00 Aftenshowet 1. del. 
18.30 TV Avisen med sport. 19.00
Disney sjov. 20.00 X Factor. 21.00
TV Avisen. 21.30 For your eyes 
only. 23.35 Daredevil. 1.15–2.05
Boogie mix. 

TV2 DANMARK
14.00 Nyhederne. 14.10 Kongen 
af Queens. 14.40 Desperate house-
wives. 15.25 Klovn. 16.00 Nyheder-
ne. 16.05 Regionale nyheder. 16.15
Beverly Hills 90210. 17.05 Venner. 
18.00 Nyhederne, fi nans, sporten. 
18.10 Regionale nyheder. 18.20
Vejret. 18.25 Go’ aften Danmark. 
19.00 Nyhederne. 19.30 Regional-
program. 20.00 Hvem kan slå
 Joachim og Andrea? 21.05 Week-
endvejret. 21.15 Den store dag. 
22.50 VM-Studiet. 23.15 En hylde-
st til Obama. 0.55 The deep end. 
2.35 X-Files. 3.25 Venner. 4.20
Go’ aften Danmark. 4.50–4.51
Kongen af Queens. 5.30 De fan-
tastiske fe-hoveder. 5.55–6.05
Pororo. 

AL JAZEERA
14.00 News hour Doha. 15.00 Wit-
ness. 15.30 On war. 16.00 News 
hour. 17.00 News. 17.30 Sports-
world. 18.00 News. 18.30 Inside 
Iraq. 19.00 News hour. 20.00 Frost 
over the world. 21.00 News. 21.30
Listening post. 22.00 News hour 
London. 23.00 News. 23.30 Sa-
ving Soweto. 0.00 News. 0.30 Insi-
de Iraq. 1.00 Frost over the world. 
2.00 News. 2.30 People and po-
wer. 3.00 News. 4.00 Witness. 
4.30 Riz Khan’s one on one. 5.00
News. 5.30–6.00 Listening post. 

TV FREDAG

18.20 Keno 
Direkt. Dagens Keno-
dragning. 

18.30 Lokala nyheter 
Nyhetsrapportering. 

18.35 Lokalt väder 
18.40 Ekonominyheterna 

Ekonomi och fi nans. 

18.50 Vädret 
19.00 Nyheterna 

Nyhetsrapportering. 

19.30 Postkodmiljonären 
Svenskt lotteri- och fråge-
sportsprogram från 2009. 
Av tio personer i studion 
är det en som får möjlighet 
att gå upp i heta stolen. 
Programledare: Rickard 
Sjöberg. 

20.00 Let’s dance 
Danstävling. Del 3 av 12. 
Programledare: Jessica 
Almenäs, David Hellenius. 
Även 25/1. 

22.00 Nyheterna 
22.25 Let’s dance 

Danstävling. Resultatet av 
omröstningen i kvällens 
program. Även 25/1. 

22.40 Samantha 
Amerikansk komediserie 
från 2007. Del 2 av 15. Det 
är Samanthas första dag 
på jobbet sedan olyckan. 
Även 27/1. 

23.15 Boston legal 
Amerikansk dramaserie 
från 2005. Del 23 av 27. 
När Denny skjuter sin tera-
peut i självförsvar är de 
andra seniorpartnernas 
tålamod slut och de börjar 
planera att göra sig av 
med honom. 

0.10 Mord i sinnet (R) 
Polisen blir förbryllad när 
en prostituerad blir mör-
dad på exakt likadant sätt 
som fl era mord tidigare. 

2.00 Fredagen den 13:e – del 3 
 – alla fasors blodiga dygn

Amerikansk skräckfi lm 
från 1982. Ett gäng ung-
domars idylliska sommar-
vistelse förvandlas till en 
fruktansvärd mardröm. 
I rollerna: Dana Kimmell, 
Jeffrey Rogers. 

3.45–6.05 Magdalenasystrarna 
Brittiskt drama från 2002. 
Året är 1964 och tre unga 
kvinnor i Dublin skickas till 
ett Magdalenahem som 
drivs av nunnor. I rollerna: 
Geraldine McEwan, Anne-
Marie Duff. 

18.00 Entertainment now 
Brittisk nöjesserie. Del 332. 

18.30 Aliens in America 
Amerikansk komediserie 
från 2007-08. Del 17 av 18. 

19.00 Reaper 
Amerikansk dramakomedi-
serie från 2007. Del 10 av 
18. Ben börjar dejta en 
kvinna som han misstän-
ker är Djävulens dotter. 
Även 25/1. 

20.00 CSI NY 
Amerikansk kriminalserie 
från 2006-07. Del 24. 
Flack gör ett stort narkoti-
kabeslag och låser in det 
på kontoret. 

21.00 America’s funniest home 
 videos: Top 20 countdown 

Amerikansk underhåll-
ningsserie. Del 2 av 2. 

22.00 Syriana 
Amerikansk thriller från 
2006. Robert Baer har va-
rit verksam som CIA-agent 
i över tjugo år. I rollerna: 
Matt Damon, George Cloo-
ney, Christopher Plummer. 
Regi: Stephen Gaghan. 

0.30 Jimmy Kimmel live 
Amerikansk pratshow 
från 2008. 

1.25 Cold case 
1929 hittades en kvinna 
död i en ravin på juldagen 
men brottet löstes aldrig. 

2.25 Inside 
3.20 Drickbart 
3.45 CSI NY 
4.30–5.35 Saturday night live: 
 Best of Jimmy Fallon 

Amerikansk sketchserie. 

FILM

FILM

FILM

FILM

FILM



*Prisexemplet gäller dagtids- student- och pensionärskort. Pris för att träna dygnet runt är för icke studerande 199 kr/mån. Kortet gäller på alla våra anläggningar 
utom på vår Plus-anläggning i Lund. Observera att medlemsavgift tillkommer med 220 kr. För fullständig information se vår hemsida. 

Träna hos oss i våra fräscha 
lokaler. Vi har de mest prisvärda 
träningskorten i Sverige utan 
att tumma på kvalitén! Dess-
utom tränar du dygnet runt!

Träna från 
149 kr/mån
Träna från*

149 kr/mån
För aktuella priser, erbjudanden och mer information: www.fitness24seven.com

Ö P P ET  DYG N ET  R U NT H Ä L SA  PÅ  D I N A  V I LLKOR

SUCCÉN 
FORTSÄTTER!
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