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OPINION

Bör en person stå till svars för 
misstag inom sjukvården?
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Maria fick skulden  
för barnets död

En tre månader gammal 
flicka dör efter en felaktig do-
sering av kramplösande medel 
och sjuksköterskan Maria får 
ta hela skulden. För att skydda 
sjukhuset och dess ledning. Nu 
kräver överåklagare Sven-Erik 
Alhem och chefsjurist Lena Sve-
naeus att ansvaret läggs högre 
upp i hierarkin vid olyckor i 
vården. SID 4–5

Jesus Only-rörelsen 
på frammarsch

Den så kallade Jesus Only-
rörelsen, omdiskuterad bland 
annat för att den förnekar 
treenigheten, etablerar sig i Sve-
rige. I helgen går församlingen 
Klippan i Stockholm ut på gator 
och torg för att vinna fler. SID 10

Olika syn på friskole-
kontroll inom fp

Konfessionella friskolors 
huvudmän ska granskas 
hårdare än andra. Det kravet 
i folkpartiets interna rådslag 
vållar debatt inom partiet. Jan 
Björklund svarar att regering-
ens uppgörelse väger tyngre än 
texten i rådslaget. SID 7

Mugabe blev kallad 
för Guds andre son

Tidigare sa zimbabwier 
”VaMugabe ndibaba’” – Mu-
gabe är vår far. Men han har 
också porträtterats som son till 
Fader Vår. 

Anders Gustafsson skriver 
om hur politik och religion i 
Zimbabwe lånar slagord och 
symboler från varandra. SID 8–9

LEDARE: Skenande livsmedels-
priser kan kosta många männis-
kors liv i fattiga länder om inget 
görs. Nu behövs resoluta åtgär-
der av världssamhället för att ta 
kontrollen över en krissituation 
som redan är allvarlig och som 
snabbt kan eskalera. SID 2

DEBATT: Regeringens politik 
stärker förutsättningarna för se 
till att biståndsmedlen gör nytta 
för världens fattiga, skriver bi-
ståndsministerns statssekreterare 
Joakim Stymne och går till hårt 
angrepp mot SMR, SKR och 
Broderskaps tidigare kritik. SID 3

Intern kritik mot 
Riksrevisionen
Facken: Trovärdigheten står på spel när organisationen inte fungerar

Otydligt ledarskap, byråkratisk organisation, ineffek-
tiva arbetsprocesser och en ledning som saknar stöd 
hos personalen. 

Riksrevisionens uppgift är att granska all statlig verk-
samhet, men enligt de anställda lever myndigheten 
själv inte upp till kraven. Nu riktar fackklubbarna vid 

Riksrevisionen skarp kritik mot myndigheten och dess 
ledning. 

Problemen ”kan få konsekvenser för Riksrevisionens 
anseende och trovärdighet som granskningsorgan”, 
skriver facken i ett brev till den utredning som för när-
varande granskar den granskande myndigheten. SID 5

När världs-
artisterna 
kom till  
byn... 
FOLK: Den värmländska 
byn Östmark har cirka 1 000 
invånare. Ett litet ställe, men 
stort nog för en världsstjärna 
att uppträda i. 

I måndags kväll fylldes 
Östmarks kyrka av männis-
kor som kommit för att höra 
Carl Mann, en av 1960-talets 
stora sångarstjärnor, som 
hade en miljonsäljare med 
låten ”Mona Lisa”. 

 SID 14–17

ELVIS. Efter en förberedande 
bönestund i sakristian gav 
Rayburn Anthony och Carl 
Mann järnet inför den full-
satta kyrkan. Störst applåder 
fick hitsen ”Mona Lisa” och 
”Pretend”.

Det  
är 

bråttom nu 
att få hit fler 
invandrare!

Håkan Arenius, om att 
vi behöver invandring 
för att klara av framti-

dens äldreomsorg.  
SID 2

”
Till slut kommer det ett ljus i tunneln för pojken som mist nästan allt. KRÖNIKA, SID 13

Samhället måste sluta se invandrare och 
flyktingar som ett problem. Det menar Kristina 
Mattsson som just färdigställt boken ”De pap-
perslösa och de aningslösa”.

– Vi måste se att det här är starka människor 
som tar ansvar för sina egna liv och har överkom-
mit stora hinder för att komma hit. Deras styrka 
är också en styrka för Sverige, säger hon.   SID 6

Hon vill se förändrad 
attityd till papperslösa

KULTUR: ”Kanske skulle vi 
frikyrkliga må bra av att ta till 
oss lite av denna avspända syn på 
livet, synden och Gud”. 

Joel Halldorf har läst ”Guds 
hand”, Petter Karlssons bok om 
fotboll och religion. 
 SID 12–13

Gud är nära – 
även på planen
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Vår uppfattning är att man måste behandla kvinnor och män på precis 
samma sätt.” KU-ledamoten Morgan Johansson (s) vill kalla tidigare statssekreteraren Ulrica Schenström (m) till ut-

frågning, precis som utskottet gjorde med dito Lars Danielsson (s) efter tsunamin, till Svenska Dagbladet.

I marginalen

Pressklipp

Tysta i riksdagen
Utan debatten förlorar 

demokratin sin livsnerv. 
Därför är det oroande när 
SVT:s Aktuellt rapporterar 
att flera riksdagsledamöter 
sällan deltar i debatterna 
i plenisalen. Det poli-
tiska samtalet förs självklart 
också på andra arenor – i 
utskotten, i massmedierna, 
på arbetsplatser med mera. 
Men riksdagen och dess 
kammare bör samtidigt vara 
centrum för det politiska 
samtalet.

Tidigare budgetministern 
Ingmar Mundebo (fp) var-
nade nyligen på DN-debatt 
för att riksdagens makt blir 
allt svagare i förhållande 
till regeringen. I stället för 
att fullgöra sin roll som 
granskare av rikets styrelse 
och förvaltning, upplever 
även ledamöterna själva 
riksdagen som ett ”trans-
portkompani”.

Det vore olyckligt om 
den utvecklingen fortsätter. 
Demokratifrågorna behöver 
diskuteras – både i medi-
erna och i riksdagen.

THOMAS ÖSTERBERG

Förbisett faktum 
angående Israel

Att Israels tillkomst 
byggde på ett FN-beslut 
om en tvåstatslösning, som 
förkastades av arabvärldens 
styrande, är ett förbisett 
faktum – lika förbisett som 
att israelerna är omgivna av 
totalitära stater med nära en 
halv miljard invånare och 
militant islamism som öp-
pet hotar att utplåna landet.

LARS ADAKTUSSON 
i Svenska Dagbladet

Skramlande  
i primärval

Hillary Clinton och 
Barack Obama har varit 
överens om att dra tillbaka 
trupperna från Irak. Men 
nu skramlar Hillary Clinton 
i stället med vapen mot 
Iran. USA kan utplåna Iran, 
lät hon meddela i samband 
med primärvalet i Pennsyl-
vania.

Det finns all anledning 
att fördöma den iranska 
regimens hot mot Israel. 
Men låt oss bedja att striden 
om presidentposten inte 
låser stormakten USA att gå 
in i ännu en militär aktion. 
Även om avsikten är att hin-
dra ondskans framfart, så 
visar erfarenheterna att nya 
våldsinsatser sällan är bästa 
metoden att stoppa terrorn.

Hillary Clinton.
FOTO: CHARLES REX ARBOGAST

Biobränslen är bra för miljön men den ökade
efterfrågan bidrar till en global massvält

Medan gräset gror dör kon
Maten har blivit dyrare. Det 
märks i den egna plånboken hos 
var och en som veckohandlar 
för att fylla familjens kyl, frys 

och skafferi. Och det märks i den ekonomiska 
statistiken. Inflationstakten i Sverige är högre 
än på länge, 3,4 procent i mars. Det finns flera 
orsaker men en pådrivande faktor är livsmed-
elspriserna som ökat med närmare 7 procent på 
ett år. Riksbankens ekonomer har därmed fått 
anledning att klia sina huvuden. Den vikande 
konjunkturen och oron på världens finan-
siella marknader borde egentligen motivera en 
räntesänkning för att stimulera den svenska 
ekonomin. Men en sänkt ränta skulle ytterligare 
spä på inflationsutvecklingen. Därför får räntan 
ligga still, sannolikt året ut, enligt besked på 
onsdagen.

Höjda matpriser i Sverige kan vara nog så 
besvärligt för dem som redan lever på 
marginalen. Men det globala perspektivet är 
oändligt mycket allvarligare. FN:s rapportör 
om rätten till mat, Jean Ziegler, betecknade 
nyligen situationen som ett ”tyst massmord”.

Det finns inte en enskild förklaring till varför 
livsmedelspriserna skenar världen över. Ziegler 
lägger skulden på västvärlden och pekar bland 
annat på det ökade intresset för biobränslen. 
Grödor odlas i allt större utsträckning inte för 
att mätta hungriga munnar utan för att brän-
nas till etanol och fyllas i bilarnas bränsletankar. 
Det leder till att efterfrågan ökar och priserna 
stiger. 

Det ökade miljömedvetandet, som i sig är 
gott, leder därmed till något ont, en hotande 
katastrof med massvält i fattiga länder. Bi-
ståndsorganisationerna möjligheter att hjälpa 
till minskar eftersom deras pengar inte räcker 
lika långt som beräknat när priserna galopperar 
iväg.

På längre sikt är den ökande efterfrågan en 
positiv faktor för världens sämst ställda efter-
som de högre priserna ger bönder även i fattiga 
länder större möjligheter att försörja sig. 

Kortsiktigt ser det annorlunda ut. Talesättet 
”medan gräset växer dör kon” känns i 
dagsläget i högsta grad relevant. Det behövs 
snabba och resoluta åtgärder av världssam-

hället för att ta kontroll över en krissituation 
som redan är allvarlig och som snabbt kan 
eskalera.  

Den svenska regeringens initiativ att kalla 
myndigheter och organisationer till ett kris-
möte i dag torsdag är lovvärt. Sverige har redan 
anslagit 70 extra miljoner till FN:s världslivs-
medelorganisation som ska användas för akut 
krishjälp till människor som bokstavligt talat 
håller på att svälta ihjäl. Nu handlar det om de 
bidrag Sverige kan ge till att hitta strukturella 
lösningar på det övergripande problemet. Då 
måste många goda hjärnor, som vågar tänka 
okonventionellt, och hjärtan, som brinner för 
att göra skillnad, samverka.

Det finns starka ekonomiska intressen som 
tjänar på att livsmedelspriserna förblir höga. 
Också det är en faktor som måste tas med 
när krisbilden målas upp.

ELISABETH SANDLUND
24 april 2008

Obunden på 
kristen grund

Ledarkrönika Håkan Arenius

300 000 skäl för fler invandrare till Sverige

Det är bråttom nu att få hit 
fler invandrare! Det me-
nade socialchefen i Sorsele, 

Göran Wikström, i Studio 1 i P1 i 
måndags. Han resonerade ungefär 
så här: Den demografiska bilden 
i många glesbygdskommuner ser 
ut som en upponervänd julgran: 
få arbetsföra ska klara ut en bra 
omsorg åt ett växande antal äldre 
och samtidigt betala annan social 
service som medborgarna har rätt 
att förvänta sig. Vi måste alltså få 
in fler människor – och det gäller 
inte bara glesbygden.

Var ska de komma ifrån? Soci-
alchefens analys är enkel: Vi måste 
hitta människor från andra delar 
av världen som vill flytta hit. Och 
det måste ske nu, eftersom befolk-
ningspyramiden ser ut på liknande 
sätt i hela västvärlden, och allt ef-
tersom man inser konsekvenserna 
av detta kommer det att bli svår 
konkurrens om människor som är 
beredda att flytta. 

OM 30 ÅR KOMMER var fjärde 
svensk att ha fyllt 65 år, befolk-
ningstillväxten sker till över 95 
procent i det vi brukar kalla ”syd”. 
Höga abortsiffror och låga födelse-
tal har fört oss hit. Även den som 
inte vill moralisera över det måste 
våga se fakta. Då behövs folk som 
Wikström som ser verkligheten 
som den är och föreslår lösningar 

utan att frukta invandrarskeptiska 
opinionsvindar. Ty inför sådana 
argument flyger till exempel Sveri-
gedemokraternas bakåtsträvande 
retorik som agnar för vinden. 
Inte bara för att den är moraliskt 
förkastlig utan för att den slår 
undan fötterna för möjligheten att 
långsiktigt bygga ett gott samhälle. 

Vi måste komma bort från 
det envisa likhetstecknet mellan 
invandrare och arbetslös. Saken 
är ju den att Sverige redan i dag 
skulle stanna i samma ögonblick 
som alla med invandrarbakgrund 
la ner jobbet, från jämställdhets-
departementet till tvätteriet och 

äldreboendet. Ams räknade för 
ett par år sedan ut att det fram 
till 2015 saknas drygt 300 000 
personer för att täcka behovet på 
arbetsmarknaden. Dessutom är det 
ju så att där människor finns, finns 
jobb. Även invandrare behöver bo, 
äta, resa, roa sig och så vidare, och 
allt detta skapar arbetstillfällen.

På köpet får vi ett gränslöst och 
ojämförligt kontaktnät världen 
över som rätt utnyttjat ger ekono-
miska och andra fördelar av stora 
mått. I varje fall om vi lyssnar på 
Wikström i Sorsele och hinner 
först. 

ÄR ALLTSÅ DETTA framtidsscena-
rio oproblematiskt? Nej, bevars, 
långt därifrån! De problem som 
uppstår när människor och kultu-
rer möts ska varken ringaktas eller 
sopas under mattan, och ju snab-
bare vi tar till oss den läxan desto 
bättre. Kommunalråd i Södertälje 
eller Göteborg ska inte ställas vid 
skampålen när de påtalar de 
problem som finns, lika lite som 
enskilda medborgare som kommit 
i kläm, svensk eller invandrare, ska 
hyssjas ner av någon sorts bakvänd 
rädsla för rasism. Det ena som det 
andra ger bara främlingsfientliga 
krafter vind i seglen. 

Men nu som alltid handlar det 
inte om något slags frihet att välja 
bort problem, utan om att välja 

vilken sorts problem vi vill ha. 
Krasst uttryckt: Vill vi leva med de 
problem invandring för med sig 
eller med de problem som följer av 
en havererad äldreomsorg? Frågan 
kan för övrigt inte ens ställas på 
det sättet: invandringsproblema-
tiken kan inte väljas bort, inte ens 
om vi skulle svälja hela Sverigede-
mokraternas partiprogram. Det 
valet har vi redan gjort. 

Nej om vi idag seriöst och 
modigt vågar se de här frågorna i 
vitögat och vara proaktiva så har 
vi betydligt större chans till ett gott 
samhälle i det långa loppet. Under 
tiden kanske vi kunde göra stu-
diebesök hemma och ute hos dem 
som gjort sin läxa väl. Vi kanske 
kan börja i Gnosjö, där nästan var 
tredje medborgare är invandrare, 
enligt uppgift väl integrerade, och 
där det ändå är brist på arbetskraft. 

I grunden handlar det om at-
tityd. Om att inse att invandrare 
behövs, att de kommer för att 
stanna och att de med stolthet kan 
inkluderas i den svenska självbil-
den. 

Sverige skulle stanna i samma 
ögonblick som alla med invand-
rarbakgrund la ner jobbet, skriver 
Håkan Arenius.

FOTO: ANDERS WIKLUND, SCANPIX

Håkan Arenius är ledar -
skribent för Dagen
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Osakligt och vilseledande om bistånd
 MAN KANSKE INTE ska bli förvå-
nad över att de ambitiösa reformer 
alliansregeringen genomför av det 
svenska biståndet möts av osaklig 
kritik på sina håll. Inte desto 
mindre är det anmärkningsvärt att 
Sveriges Kristna Råd och Svenska 
Missionsrådet i Dagen den 16 
april gör gemensam sak med det 
partipolitiska Kristna Socialdemo-
kraters Förbund i ett missledande 
angrepp på regeringens bistånds-
politik. 

 Bättre ordning och reda behövs 
för att nå resultat i biståndet. Re-
geringen samlar resurserna till ett 
färre antal länder för att få bättre 
förutsättningar att göra verklig 
nytta. Bland annat ökar vi fokus på 
Afrika samt stärker ansträngning-
arna för att bidra till demokrati-
främjande i Östeuropa. Vi stannar 
kvar i länder där vi har ett tydligt 
mervärde i kampen mot fattigdo-
men. Vi skapar också en tydligare 
tematisk fokusering. Klimat och 
miljö, demokrati och mänskliga 
rättigheter, jämställdhet, fred och 
säkerhet samt ekonomisk tillväxt 
står i fokus. Vi skärper arbetet mot 
korruption och oegentligheter i 
biståndet. Vi ser över stödet till 
alla multilaterala organisationer. 
Regeringens uppdrag till Sida 
görs tydligare, med konkreta krav 
på resultat. Vi har efter en nog-
grann urvalsprocess rekryterat 
en ny generaldirektör med stor 
kompetens från biståndsområdet 
som kommer att stärka kvalitén 
i Sidas arbete. Regeringen ska till 
riksdag och till medborgarna börja 
redovisa biståndets resultat på ett 
samlat vis.  

  
 DEBATTÖRERNA PÅSTÅR att ”vad 
som nu sker är ingenting annat 
än en minskning av biståndet”. 
Men vad är egentligen sanningen 
bakom biståndets utveckling under 
alliansregeringen? Sanningen är att 
det som kallas för biståndsramen 
har ökat från 28 miljarder kronor 
2006 till 32 miljarder kronor 2008, 
det vill säga en ökning med hela 
4 miljarder sedan regeringsskiftet. 
Den totala volymen motsvarar 1 
procent av BNI och ligger alltså 
väl över EU:s målsättning att alla 
medlemmar ska avsätta 0,7 pro-
cent av BNI till bistånd.  

 Från biståndsramen sker så kal-
lade avräkningar för bland annat 
skuldavskrivningar, vissa fl ykting-
kostnader och Sveriges del av EU:s 
bistånd. Dessa avräkningar sker 
för insatser som utgör en del av 
stödet till fattigdomsbekämpning-
en. Därför räknas de också som 
bistånd av OECD:s biståndskom-
mitté. Även våra företrädare gjorde 
avräkningar från biståndsramen. 
Vad skulle hända om vi gick våra 
hårdaste kritiker till mötes och (i 
strid med OECD:s regler) inte alls 
rapporterade avräkningarna som 
bistånd? Svaret är att även efter det 
att alla avräkningar är gjorda har 
biståndsanslaget ökat, från drygt 
25 till drygt 27 miljarder. Utan 
avräkningar har biståndet alltså 
ändå stigit med 2 miljarder, en 
nästan tioprocentig ökning sedan 
socialdemokraterna förlorade 
makten. Påståendet att alliansre-
geringen minskat biståndet är helt 
enkelt inte sant. 

   Debattörerna i Dagen hävdar 
vidare att regeringen tryckt på i 
OECD för att bistånd ska kunna 
användas till fredsbevarande mi-
litära insatser. Detta är inte heller 
sant. Tvärtom har regeringen inför 

OECD understrukit vikten av att 
inte blanda samman de grundläg-
gande uppgifterna hos militär och 
civil personal. Detta hindrar dock 
inte att vi bör kunna fortsätta 
diskutera om militär personal 
ska tillåtas ha vissa uppgifter som 
traditionellt utförs av civil perso-
nal, som till exempel humanitär 
minröjning. 

 Debattörerna påstår att reger-
ingen begränsar folkrörelsernas 
informationsarbete. Men det 
rimmar illa med det faktum att 
anslaget för informationsarbete 
under 2008 är oförändrat jämfört 
med föregående år. (Icke desto 
mindre måste även detta arbete 
noga kunna motiveras med att det 
främjar fattigdomsbekämpningen 
– det handlar ju om pengar som i 
sin helhet stannar i Sverige.) 

 DEBATTÖRERNA HÄVDAR vidare 
att regeringen avser minska bi-
ståndet med 10 miljarder 2009. 
Detta påstående är ogrundat. 
Däremot kommer regeringen fort-
sätta säkerställa att biståndet gör 
resultat. Dessutom fi nns det fog 
för en fortsatt diskussion om hur 
biståndet bäst ska stödja en bred 

samstämmighetsagenda i linje med 
vår Politik för Global Utveckling, 
där regeringen nyligen presente-
rade en skrivelse till riksdagen om 
hur Sverige ska bidra till att möta 
globala ödesfrågor. 

   DEBATTINLÄGGET i Dagen genom-
syras av attityden att diskussionen 
om hur det svenska biståndet bäst 
ska utformas är ovälkommen. 
Denna försvarsställning är olycklig. 
Varför ska vi inte prata om hur 
biståndet ska bli bättre? Det är 
allas vår skyldighet att se till att 
biståndsmedlen gör nytta för värl-
dens fattiga. Regeringens politik 
stärker förutsättningarna för att så 
ska vara fallet. 

Är medlemmarna i Sveriges 
Kristna Råd och Svenska Mis-
sionsrådet verkligen intresserade 
av att deras företrädare inlåter sig 
på osakliga angrepp på regeringens 
politik tillsammans med en före-
trädare för ett enskilt oppositions-
parti? Man kan bara hoppas att det 
är av okunskap som generalsekre-
terarna Fast och Nilsson accepterat 
att skriva under en så vilseledande 
artikel. 

   JOAKIM STYMNE 

Varför ska vi 
inte prata om hur 
biståndet ska bli 
bättre? Det är allas 
vår skyldighet att 
se till att bistånds-
medlen gör nytta 
för världens fattiga.

Debatt

Joakim Stymne,
statssekreterare 

till bistånds-
minister 

Gunilla Karlsson

Vill du debattera?
Debattartiklar och insändare skickas 
till: Dagen debatt,105 36 Stockholm. 
E-post: opinion@dagen.se

Fax: 08-656 60 51. 

Glöm inte att uppge namn, adress 
och telefon. För icke beställda manus 
ansvaras ej. Redaktionen förbehåller 
sig rätten att korta texten.

Livsmedelsverket är en objuden gäst vid kyrkkaffet
 HANS WALLMARK och Sofi a Arkelsten, båda 
(m), ger sig den 4 april ut i Dagen för att 
lugna farhågor om att EU skulle förbjuda 
kyrkkaffe och bullbak hos ideella föreningar. 
Miljö- och jordbruksutskottet har tittat på 
frågan och kan konstatera att något förbud 
inte är aktuellt. Så långt kan vi glädja oss.  

 Problemet är dock att EU-direktiv bjudit 
in en objuden gäst som heter Livsmedels-
verket till kyrkfi kat. Vanligtvis brukar alla 
vara välkomna till kyrkfi kat, problemet är att 
Livsmedelsverket tar betalt för att komma. 
Tillsammans med den förra regeringen har 
Livsmedelsverket lagt upp direktiv för hur 
kommunala inspektörer ska inspektera både 

näringsidkande och ideella livsmedelsaktörer 
på regelbunden basis. Förutom att näringsid-
kare får ytterligare byråkratiska blanketter att 
fylla i och hålla efter, drabbas också ideella 
aktörer med avgifter som ofta står i ganska 
stor proportion till vad som kan vara en väl-
digt blygsam verksamhet.  Kommuner runt 
om i landet tar olika hårt på att nitiskt jaga 
livsmedelsaktörer, men i fl era kommuner 
anser man att detta är ”av yttersta vikt”.  

 Det riktigt besvärliga krånglet uppstår 
för de små ideella aktörerna, idrottsklubbar 
och kyrkor. Livsmedelsverket har inrät-
tat en riskklassifi cieringsmodell där dessa 
aktörer kvalar in i de nedre skikten låg risk 

och mycket låg risk. En veckovis servering av 
kyrkkaffe i en kyrka i till exempel Vetlanda 
kommun med klassifi cering som mycket låg 
risk innebär för aktören en årlig avgift på 
600 kronor. Vi får rapporter från olika delar 
av landet där kyrkor och föreningar pådyv-
las avgifter av det här slaget.

 
VARFÖR BELÄGGA VÄRDEFULLT förenings-
liv med rigida kontrollsystem och byråkra-
tiska avgifter? Jag har motionerat i frågan 
och driver linjen att avgifterna för de lägre 
riskgrupperna kan undantas. Miljö- och 
trafi kutskottet hävdar att kontrollen måste 
underkastas fi nansiering med avgifter. Detta 

är dock inte ett krav från den nya livsmed-
elslagen i EU utan motsvarar snarare en 
rekommendation.  

 Det civila samhället spelar en oerhört vik-
tig roll i Sverige. Människors engagemang ka-
naliseras nerifrån och upp och hjälper män-
niskor att fi nna ett sammanhang i samhället. 
Alliansregeringen bryter med socialdemo-
kratiska regeringars inställning att det ideella 
samhället är något vid sidan om. Den ideella 
sektorn är en central aktör för hela samhäl-
lets uppbyggnad. Varför ålägga och jaga dessa 
aktörer med avgifter och blanketter? 

 ANNELIE ENOCHSON, 
riksdagsledamot (kd)   Göteborg 

Dagen den 16 april.
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 Misstagen som ledde till en 
bebis död kunde ha medfört 
korrigerade rutiner och ökad 
patient säkerhet. I stället fi ck sjuk-
sköterskan Maria hela skulden 
och åtalades. De senaste årens 
händelser har gjort att hon mist 
jobbet, tron på rättsystemet och 
livsglädjen. 

 Vardagsrummets väggklocka tick-
ar taktfast, visar att tiden går. Men 
för Maria har livet på många sätt 
stannat. De sociala kontakterna har 
blivit färre, hon orkar inte på sam-
ma sätt som förr. Har blivit mer och 
mer isolerad med sig och familjen. 
Gråten och klumparna i hals och 
mage är trogna medvandrare. 

 – Ingen verkar bry sig om man 
tar död på en sjuksköterska, det 
fi nns alltid nya att utbilda. Det var 
viktigast att rädda sjukhuset och 
dess ledning, säger hon med skärpa 
och darr på rösten samtidigt. 

 Pingstdagen 2002 skulle bara 
vara en i raden av arbetsdagar, ef-
ter 25 år på Länssjukhuset i Kalmar 
var det sedan länge en rutin att gå 
till intensivvårdsavdelningen. Inn-
an det var dags att gå hem skulle 
kramplösande medel till en tremå-
naders fl icka blandas till. Ordina-
tionen upplevde Maria lite slarvig; 
handskriven och otydlig från barn-
läkaren och kompletterad med en 
kollegas anteckning efter muntlig 
ordination från narkosläkaren. Men 
ungefär så brukade det vara, så hon 
började blanda. Tog av ampullkon-
centratet och mätte upp, övertygad 
om att det var av den svagare sor-
ten. Men det var sprutformen som 
var svag. Dosen blir tio gånger för 
stark; fyra timmar efter att droppet 
kopplats på dör fl ickan. 

 Maria vet inget om dödsfallet, 
men vaknar dagen efter med en 
oroskänsla. Blandade hon fel? 

Tog på sig allt
 Nästa arbetsdag får hon beskedet 

om fl ickan, och misstanken om det 
egna misstaget fördjupas. Smärtan 
är total, lidandet med familjen som 
mist sin dotter gränslöst.  

 – Första känslan när jag förstod 
var att begå självmord innan någon 

fi ck veta vad jag gjort. Jag sög åt 
mig allt, var som en svamp, riktade 
all skuld mot mig själv. En ganska 
mänsklig reaktion, tror jag. 

 Med tiden fi ck hon upp ögonen 
för att det kanske inte är så enkelt, 
att hon inte bör bära allt själv. Men 
då var det för sent; bilden av henne 
som ensamt skyldig var cementerad, 
alla andra klev undan sitt ansvar. 

 Dessutom bestämde sig åklaga-
ren för att väcka åtal för vållande till 
annans död. Åren som följde blev 
fruktansvärda, med fällande domar 
i tingsrätt, hovrätt och högsta dom-
stolen. Villkorlig dom först, sedan 
skärpt med 60 000 kronor i böter.  

 – Hur ska någon våga och ha råd 
att jobba i en sådan riskmiljö om 
sånt här hotar? Jag skulle aldrig 
råda någon att bli sjuksköterska i 
dag utifrån det jag varit med om.  

Försökte göra sitt jobb
 Hon är skeptisk till att någon ska 

åtalas överhuvudtaget i liknande 
situationer. Naturligtvis, säger hon, 
fi nns det exempel där det måste ske: 
det fi nns exempel på personal som 
uppträtt tydligt nonchalant eller 
med berått mod dödat patienter. 

 – Men i mitt fall blir jag straf-
fad för att jag försökt att göra mitt 
jobb. Och att jag blir fälld gagnar 
ju inte vården, i stället innebär den 
här domen att man konstaterat att 
rutiner och dylikt inte behöver ses 
över. Man hittar sitt syndaoffer som 
gör att sjukhusets rykte inte riske-
ras – det var ju bara en enskild in-
divid som misslyckades. 

 Men om det nu ändå ska utredas 
i domstol och utredas vad orsaken 
är så menar Maria att det måste gö-
ras ordentligt. 

 – Det borde ha gjorts en opartisk 
utredning, Socialstyrelsen skulle ha 
granskat hela kedjan. Chefen som 

tillåter kulturen som gör att det 
slarvas med att skriva ordinationer, 
läkarna som gav ordinationerna, jag 
som blandade, sjuksköterskan som 
gav medicinen, barnläkaren som var 
ansvarig för återupplivningsförsö-
ken. Tittar man på hanteringen så 
ser man att det är orättvist och för 
enkelt att ge mig hela skulden. Men 
det har man gjort ändå, säger Maria. 

 Det viktigaste tycker hon borde 
vara att misstag leder till utvärde-
ringar och förbättringar för att sä-
kerställa bättre säkerhet för perso-
nal och patienter. Och för att kunna 
visa anhöriga att man minimerat 
risken att det ska hända igen. 

Enorm besvikelse
 Som hon ser det i dag är ett av de 

stora problemen att hon var ärlig 
med vad hon gjort och med sina 
känslor. Det har inte varit till hen-
nes fördel. Kanske borde hon ha lju-
git i rättegången, som till och med 
hennes advokat rådde henne till. 

 – Men jag är så dum att jag nog 
skulle göra samma sak igen, jag är 
en ärlig människa. Så länge rätts-
systemet fungerar som det gör har 
man dock inget för det. 

Marias   besvikelse mot sjukhus-
ledningen är enorm, när hennes 
chef uttalade sig vara nöjd med do-
men mot henne blev sveket tydligt 
tycker hon. Och rättsväsendet, med 
åklagaren i spetsen, har hon ingen 
som helst tilltro till.  

 Maria beskriver sig själv som 
bitter. Hon för upp vänsterhanden 
till halsen när hon säger det, för att 
försöka kontrollera kväva smärtan 
och få stopp på tårarna. Hon lyckas 
inte. Med sprucken röst och blöta 
ögon fortsätter hon tala.  

 – Hade jag inte haft barnen så 
hade jag tagit livet av mig, det är de 
som hindrat mig. Men hur länge 
det håller vet jag inte. 

 Tystnaden fyller rummet. Bara 
väggklockans taktfasta 
tickande hörs. 

Fotnot: Maria heter egentligen 
något annat. 

CARL-HENRIC JAKTLUND
carl-henric.jaktlund@dagen.se

08-619 24 00

 KARLSTAD. – Rättsövergrepp i 
lagens namn.  

 Det säger chefsjuristen Lena 
Svenaeus om de två kända fallen 
där sjuksköterskor i Linköping 
och Kalmar dömts för vållande 
till annans död. 

 Hon får stöd av överåklagare 
Sven-Erik Alhem och tillsammans 
kräver de att ansvaret oftare 
söks högre upp i hierarkin. 

   Lena Svenaeus är chefsjurist på 
Akademikerförbundet SSR. Hon var 
offentlig försvarare av sjuksköterskan 

vid dialysolyckan på regionsjukhuset 
i Linköping 1983 där tre dog. 

Farligt för patientsäkerheten
 Svenaeus lyfter fram vad som 

egentligen var mest farligt för pa-
tientsäkerheten.  

 – Dialysapparaten som lätt kunde 
missförstås skrotades. Sköterskan, 
kunde till följd av massivt stöd från 
hela Sverige arbeta kvar. Men hon 
är också undantaget – de fl esta or-
kar inte det. 

 Överåklagare Sven-Erik Alhem 

känner väl igen problemen med att 
komma åt makthavarna.  

 – Hur kan det komma sig att det 
bara är två sjuksköterskor och inte 
en massa läkare som fått bära an-
svar för olyckor i vården. 

Borde drabba sjukhuset
 Alhem nämner ”stekpanne målet” 

där en äldre kvinna åtalades för att 
ha placerat en stekpanna på fel stäl-
le vid en återvinningsstation. 

 – Sådana mål vill vi inte ha. 
Straffansvaret måste sökas så högt 

upp i hierarkin som man bara kan. 
 Lösningen tycker han sig ha fun-

nit inom näringslivet. 
 – Där har man företagsboten. 

Man borde skapa motsvarande 
regelverk inom vården. I sjukskö-
terskefallen skulle det innebära att 
skammen drabbar vårdinrättning-
en och inte den enskilda personen. 

 – Många tror att vi åklagare bara 
är intresserade av att sätta dit folk. 
Men det kan jag säga, att det är inte 
speciellt kul att dra in en arbetsle-
dare från Skanska eller Volvo i en 

rättslig process när man vet att pro-
blemen ligger högre upp. 

 Alhem ritar upp en fotbollsplan 
och förklarar varför han ändå mås-
te göra det. 

 – Jag personligen gillar inte off-
sideregeln. Men det betyder inte 
att jag kan strunta i den när jag ska 
spela. Vi åklagare måste följa lagar 
och rättspraxis. 

 Men så länge som hotet av att 
bli åtalad är överhängande blir det 
svårt för sjukvården att utvecklas, 
menar Lena Svenaeus. 

Maria fick ta hela ansvaret  
”Det var viktigast att rädda sjukhuset och dess ledning”

Överåklagare: Straffansvaret måste sökas så högt 

OLYCKA. På Länssjukhuset i Kalmar ägde den olycka rum som ledde till att 
en bebis dog och Maria dömdes till vållande till annans död. Kvinnan på bil-

Dagen i går.
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– Vi har kommit väldigt långt i 
säkerhetstänkande när det gäller 
flyget, och där är det sällan en-
skilda som ställs till svars. Det är 
jättemycket farligare att vara på 
sjukhus än i ett flygplan.

Kunde tolkat annorlunda
– Nyckeln där är att man kan rap-

portera om sina och andras misstag 
utan att bli åtalad eller drabbas av 
allmänrättsliga konsekvenser, till 
exempel att bli av med jobbet.

Både Alhem och Svenaeus tycker 

att sjuksköterskan i Kalmarfallet 
skulle ha frikänts. 

– Som lagen är nu förstår jag att 
Högsta Domstolen kunde komma 
fram till det beslut som de gjorde. 
Nu ligger väldigt mycket av fokus 
på den enskildes ansvar. Men HD 
är vår prejudicerande instans och 
hade en chans att utveckla lagen. 
Begreppet vårdslöshet lämnar ut-
rymme för viss tolkning.

– Sett till den dom det blev har 
jag svårt att förstå varför fallet alls 
fick prövningstillstånd i HD. De 

hade ju inget nytt att komma med.  
Lotten Loberg är kammaråkla-

gare i Malmö. Hon håller inte med 
om att domen mot sjuksköterskan 
i Kalmar var fel.

– Jag tycker att man ska kolla ef-
ter vem som hade makt att se till 
att det inte blev fel. Och i det här 
fallet tycker jag att det är sjukskö-
terskan. Man kan aldrig ta bort det 
personliga ansvaret.

ANDREAS NILSSON
andreas.nilsson@dagen.se

08-619 24 24

för dödsolycka

upp i hierarkin som det går

FÖRSVARAR DOMEN. Lotten Loberg, kammaråklagare i Malmö, anser 
att domen mot Maria var riktig.

KRITISK. Lena Svenaeus, chefsjurist på Akademikerförbundet SSR, 
kritiserar domen mot Maria. Hon medverkade på konferensen ”Lära av 
misstag eller upprepa dem” i Karlstad. FOTO: ANDREAS NILSSON

HÅLLER MED. Sven-Erik Alhem, överåklagare, tycker det är märkligt att 
bara sjuksköterskor dömts som ansvariga för olyckor i vården.

Enligt de fackliga organisa-
tionerna på Riksrevisionen 
är arbetsmiljöproblemen på 
myndigheten så allvarliga att 
Riksrevisionens trovärdighet 
som granskningsorgan kan sät-
tas ur spel. 

I en skrivelse till Riksrevisions-
utredningen som Dagen tagit del 
av riktar personalorganisationer-
na på Riksrevisionen skarp kritik 
mot myndighetens ledning för 
brister i personalens arbetsför-
hållanden och arbetsmiljö. Enligt 
brevet beror bristerna bland annat 
på otydligt ledarskap, byråkratisk 
organisation, ineffektiva arbets-
processer och en inriktning av ef-
fektivitetsrevisionen som saknar 
stöd bland personalen. 

Problemen har funnits i flera 
år men inte åtgärdats trots flera 
påpekanden. Bland annat har två 
medarbetarundersökningar som 
utförts av Sifo (2004 och 2005) vi-
sat att personalens förtroende för 
ledningen var mycket lågt och att 
de anställda saknade förståelse för 
de beslut som fattades av riksrevi-
sorerna. Andra saker personalen 
pekade på var brister i delegering 
och kommunikation mellan revi-
sorerna och en icke-fungerande 
organisationsstruktur.

”Skadar anseendet”
”Ur arbetsmiljösynpunkt är 

dessa inre problem särskilt bekym-
mersamma eftersom våra med-
lemmar samtidigt har till uppgift 
att granska andra myndigheters 
verksamhet bl.a. med avseende på 
effektivitet och måluppfyllelse. Blir 

skillnaden mellan inre arbetsför-
hållanden och yttre uppgifter för 
stor får detta dessutom konsekven-
ser för Riksrevisionens anseende 
och trovärdighet som gransknings-
organ.” skriver de lokala fack-
klubbarna för Saco/S och ST.

Facken menar också att olika 
försök från de anställdas sida att 
göra något åt problemen har tys-
tats ner eller ignorerats.

– Organisationen är svår att 
jobba i, mycket hierarkisk, och det 
leder till långa processer. Vi tycker 
att man ska kunna ha en öppen 
diskussion om problemen, säger 
Göran Arnell, ordförande i ST-
sektionen vid Riksrevisionen.

Utreds av riksdagen
Enligt uppgifter till Dagen har 

personalrepresentanter vid ett fler-
tal tillfällen tidigare påpekat miss-
förhållandena för Riksrevisionsut-
redningen vid muntliga samtal.

– Det är ingen hemlighet att det 
finns ett stort missnöje med hur 
organisationen fungerar. Skrivel-
sen återspeglar allmänt stämning-
en på myndigheten, säger en av de 
anställda till Dagen.

Riksrevisionsutredningen är en 
parlamentarisk utredning som 
ska granska Riksrevisionens ar-
bete fem år efter att myndigheten 
bildades. Den består av represen-
tanter för samtliga riksdagspartier. 
Utredningen ska presentera sina 
slutsatser i november.

Riksrevisionen 
sågas av sina 
egna anställda

FUNNITS SEDAN 2003. Riksrevisionens kontor på Östermalm i 
Stockholm. Riksrevisione inrättades den 1 juli 2003 och ersatte Riksre-
visionsverket och Riksdagens revisorer. FOTO: OLA TORKELSSON, SCANPIX

ANNA BIENIASZEWSKI 
SANDBERG

anna.sandberg@dagen.se
08-619 24 12 

den inte är kvinnan som medver-
kar i artikeln. FOTO: CARL-HENRIC JAKTLUND
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 Synen på papperslösa som ett pro-
blem i samhället måste förändras. 
Det menar journalisten Kristina 
Mattsson som skrivit boken ”De 
papperslösa och de aningslösa”. 

 – Vi måste se att det här är 
starka människor som tar ansvar 
för sina egna liv och har överkom-
mit stora hinder för att komma hit. 
Deras styrka är också en styrka för 
Sverige, säger hon.  

 I boken ”De papperslösa och de 
aningslösa” intervjuar journalisten 
och författaren Kristina Mattsson ett 
antal människor som lever pappers-
löst i Sverige. Syftet är att berätta om 
människorna bakom de komplicera-
de samhällsfrågor och på så sätt göra 
dem mer lättillgängliga. I dag fi nns 
mellan 10 000 och 30 000 papperslösa 
i Sverige – människor som lever utan 
våra mest grundläggande rättigheter. 
Men attityden gentemot fl yktingar 
och invandrare i Sverige behöver änd-
ras, menar Kristina Mattson.  

 – I Sverige fi nns en önskan att 
tycka synd om människor och starka 
krafter som arbetar för en generö-
sare fl yktingpolitik, men både de som 
vill ta ansvar och de som vill stänga 
gränserna har gemensamt att de ser 
invandrare som ett problem. 

 – Det är allas vår efterfrågan på bil-
lig arbetskraft som gör att människor 
kommer hit. Om inte den fanns skulle 
de inte komma hit. Om man ser det så 
ändras perspektivet, säger hon. 

Svartarbete upprör allt färre
 Kristina Mattsson menar att allt 

färre svenskar tycker att svartarbete 
är ett problem, vilket resulterar i en 
sorts aningslöshet inför den rättslösa 
situation som papperslösa ofta befi n-
ner sig i.  

 – Det fi nns en växande acceptans 
av svartarbete i Sverige. Man ser den 
svartarbetande städerskan som en 
jämbördig. Man behöver städhjälp 
och hon behöver ett jobb – alla vinner 
på situationen. Men vad man glöm-
mer är att hon inte har någon möjlig-

het att klaga, inga rättigheter.  
 För att klara sig som papperslös i ett 

Sverige där allt kontrolleras av ett tio-
siffrigt personnummer krävs uppfi n-
ningsrikedom och nätverksskapande. 
För ”Nancy” i boken har kyrkan varit 
ett viktigt nätverk för att få jobb och 
bostad, men Kristina Mattson beskri-
ver också hur andra frivilligorganisa-
tioner och de papperslösa själva fung-
erar som stöd och hjälp. 

 – Det fi nns många som hjälper, 
men problemet är att de papperslösa 
inte kan ställa några krav på samhäl-
let. De är beroende av andra männis-
kors välvilja och har inga rättigheter.  

Välgörenhet kan spä på fördomar
 Även om viljan att hjälpa är någon-

ting att vara stolt över har den vackra 
framsidan en baksida, enligt Kristina 
Mattsson. Välgörenheten kan leda till 
att man blir för välmenande och spär 
på fördomar om att invandrare och 
fl yktingar är ett problem. 

 – Det fi nns en risk att tycka-synd-
om-mentaliteten spelar rasismen i hän-
derna. Om vi i stället ser att de kommer 
hit för att vi behöver dem tar man bort 
de främlingsfi entliga argumenten.  

 Det är också viktigt att det förs 
en diskussion inom kyrkan som går 
bortom vem man ska hjälpa och hur, 
tycker hon.  

 – Man måste fråga sig varför man 
vill hjälpa. Är det bara för att jag ska 
känna mig som en god människa? 

 Det stora ansvaret för de pappers-
lösa i Sverige ligger dock hos politi-
kerna. Kristina Mattson tror att målet 
måste vara fri invandring och att de 
ansvariga måste hitta långsiktiga stra-
tegier för att nå det målet. 

 – Vi behöver en rättssäker, förutsäg-
bar regularisering av papperslösa för 
Sverige och hela Europa, vilket också 
efterfrågas av den internationella or-
ganisationen för migration 
i Wien, säger hon. 

THERÉSIA ERNEBORG
theresia.erneborg@dagen.se

08-619 24 90
HAR INTERVJUAT RÄTTSLÖSA I SVERIGE. Kristina Mattson, frilansjournalist och för-
fattare har skrivit boken ”De papperslösa och de aningslösa”. FOTO: JOSEFIN CASTERYD

Hon vill se en ändrad attityd 
mot de papperslösa i Sverige 
Författaren och journalsiten Kristina Mattson: Deras styrka är en styrka för landet
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Beställ resekatalogen

Intern kritik inom 
fp mot partiets skol- 
och religionspolitik 
 Folkpartiets rådslag om bland 
annat religionen och skolan får 
kritik inom partiet. Frisinnad 
Tidskrifts redaktör kallar ett av-
snitt för ”hetsjakt på religion”. 

 Partiledaren Jan Björklund tar 
avstånd från formuleringarna – 
”om de står i strid med vad vi 
gjort upp i regeringen”. 

   Som de fl esta partier har folk-
partiet ett pågående samråd ute 
på remiss kring delar av partiets 
politik. I ett avsnitt om ”Skolan 
och religionen” sägs i program-
texten att konfessionella friskolor 
ska granskas grundligare. Där sägs 
också att ett sätt att öka kontrollen 
är att ”de personer som utgör hu-
vudman i en ansökan om att starta 
en religiös friskola kontrolleras 
noggrannare än i dag”. 

 – Låt inte den liberala själen gå 
vilse i misstänkliggörande och 
hetsjakt på religion, skriver Bir-
gitta Nilsson, Frisinnad Tidskrift i 
en kommentar. 

Starkt kritisk mot skrivelsen
 I en ledare i senaste numret är 

hon starkt kritisk mot delar av 
skrivelsen. Hon tycker att formule-
ringarna inte ger uttryck ”vare sig 
för tankeklarhet eller liberalism”. 

 Hon påpekar bland annat att det 
kan vara enskilda personer, krist-
na, muslimer eller judar som star-

tar skolor, alltså inte en ”religiös” 
organisation. 

 – Ska man kontrollera dem ock-
så, undrar Birgitta Nilsson. Då kan 
man ju lika bra fråga sig om perso-
ner med andra livsåskådningar, vad 
är det för värderingar de står för? 

 Hon tror att det i första hand är 
olyckliga formuleringar, som lig-
ger bakom skrivningarna.  

 – Folk tänker sig inte riktigt för, 
det har blivit ett så vanligt snack 
med religiösa friskolor. 

Hets mot religionen
 Birgitta Nilsson säger att det 

fi nns de inom partiet som hetsar 
mot, eller motarbetar, religionen. 
Men hon anser inte att Jan Björk-
lund gör det. Däremot känner hon 
viss oro för att ett ogenomtänkt 
motstånd mot religion sprider sig. 

 När Jan Björklund konfronteras 
med kritiken säger han att knappat 
har läst samrådets förslag. 

 – Vi har ju gjort en uppgörelse 
i regeringen om hur den nya skol-
lagstiftningen ska utformas, även 
på den här piunkten. Den står jag 
bakom och jag tänker föreslå nå-
gon revidering av den under inne-
varande mandatperiod. 
 Står du bakom formuleringarna i 
rådslaget? 

 – I den mån de strider mot vad 
vi gjort upp i regeringen kommer 

jag att stå för det vi gjort upp i re-
geringen.  

 (I regeringens lagförslag ställs 
samma krav på vanliga skolor som 
på friskolor. Red:s anm) 

 Han konstaterar att det fi nns 
en debatt inom folkpartiet, som 
i många partier, i den här frågan. 
Om kritiken mot att bara visa 
personer skulle kontrolleras säger 
Jan Björklund säger att det delvis 
fungerar så redan nu.  

 – Har man en mycket tvivelaktig 
vandel, till exempel med konkurser 
bakom sig, det är klart att skolver-
ket granskar det i dag också. Och 
om det är en person som man vet 
har åsikter eller värderingar som 
ligger långt bortom vad vi kan ac-
ceptera så tittar man på det. 

”Det konfessionella utanför”
 Birgitta Nilsson tycker att en 

bra väg att gå är ta bort skollagens 
formulering om konfessionell in-
riktning, eftersom den bara skapar 
förvirring.  Lagen bör utgå från att 
det är läroplanen som bestämmer 
innehållet i undervisningen – och 
det räcker, anser hon. 

 – Det konfessionella, det måste 
vara utanför undervis-
ning, säger hon. 

Svenskarna har blivit mer ne-
gativa till att satsa på friskolor 
de senaste två åren. Det visar 
årets SOM-undersökning från 
Göteborgs universitet. 

Stödet ökade mellan åren 2003 
och 2005 för att sedan kraftigt falla 
och var förra året nere på den läg-
sta nivån sedan man började ställa 
frågan 1997.

Docent Lennart Nilsson vid 
Göteborgs universitet säger till SR 
Ekot att en förklaring kan vara att 
det är en reaktion på regerings-
skiftet, en annan att det har varit 
mycket av kritisk granskning i me-

dierna och en mer negativ debatt 
kring friskolorna. 

Frågor om friskolor och vård
Frågan i undersökningen är om 

man vill ”satsa mer på friskolor”. 
Den ställs i samband med att man 
undersökt svenska folkets inställ-
ning till den offentliga sektorn. I 
samma avsnitt ställde SOM-un-
dersökningen frågor om man vill 
bedriva mer sjukvård i privat regi, 
införa vårdnadsbidrag, minska 
den offentliga sektorn, med mera.

Friskolornas riksförbund har 
funderingar kring hur frågorna är 

ställda, och påpekar att efterfrågan 
av friskolornas tjänster talar ett 
annat språk.

– Vad som visar sig är att allt 
fl er elever och föräldrar tycker att 
friskolorna är ett klart alternativ, 
säger förbundets kanslichef Carl-
Gustaf Stawström till Ekot.

HASSE BOSTRÖM

Fotnot: SOM-institutet (Samhäl-
le-Opinion-Massmedia) drivs av 
bland andra Göteborgs universi-
tet. Grunden är en årlig nationell 
undersökning som omfattar cirka 
9 000 personer.

Tonårstiden är svår både för 
tonåringen och föräldrarna. Det 
märks på antalet mejl och samtal 
till Rädda Barnen.

Under hela 2000-talet har samta-
len och mejlen till organisationen 
gått från att handla om problem 
med små barn till att röra frågor 
om tonåringen. 

Halvårsrapporten för 2007 visar 
att antalet samtal och mejl som rör 
tonåringar ökat i omfattning från 

40 procent 2006 till 47 procent av 
alla mejl och samtal. Sammanlagt 
besvarade Rädda Barnen 835 sam-
tal och mejl.

Allt fl er föräldrar som hör av 
sig är oroliga för barn som är dep-
piga och ångestfyllda. Under 2007 
handlade 7 procent av samtalen 
och mejlen om barn och ungdomar 
med depressioner eller självskade-
beteende. De fl esta kontakterna rör 
tonårsfl ickor. TT

Tonårsföräldrar söker stöd

 Fler sjuksköterskor 
går ut i strejk  i dag

 Ytterligare över 350 sjukskö-
terskor i Skåne går ut i strejk nu 
på morgonen.   Landstinget och 
Vårdförbundet i Region Skåne 
har kommit överens om huruvida 
de varsel Vårdförbundet lagt är 

 S: Fredrik Reinfeldt 
skadar riksdagen 

 Statsminister 
Fredrik Reinfeldt 
saknar respekt 
för riksdagens 
konstitutionsut-
skott och försöker 
lägga sig i dess ar-
bete. Den ankla-
gelsen framför 
socialdemokra-
ternas grupple-
dare Britt Bohlin 
Olsson.   I ett brev 
till riksdagens talman Per Wester-
berg protesterar hon mot Fredrik 
Reinfeldts uttalande i går om att 
hans förra statssekreterare Ulrica 
Schenström vägrar komma till 
KU:s utfrågning.

– Det fi nns en risk att det blir 
ett spektakel, sa Fredrik Reinfeldt. 
  (TT)

Ändrad tidpunkt för 
anmälan av dödfödd

 Riksdagen sa i går ja till reger-
ingens förslag om att ändra tid-
punkten för när anmälan av död-
född ska ske till Skatteverket.

Den nuvarande gränsen som 
går vid utgången efter havande-
skapsvecka 28 sänks till efter ut-
gången av havandeskapsvecka 22. 
Ändringen är en anpassning till 
WHO:s rekommendationer och 
börjar gälla den 1 juli 2008. 

 Ändringen har bland annat be-
tydelse för föräldrar som vill kun-
na begrava barn som dött under 
graviditeten.   (Dagen)

Svenska folkets stöd till friskolor rekordlågt

HASSE BOSTRÖM
hasse.bostrom@dagen.se

08-619 24 41

Reinfeldt.
FOTO: SCANPIX

Dagens fråga
Tror du att välgörenhet 
kan spä på fördomar 
om invandrare?

Gå in på Dagen.se och svara!

samhällsfarliga eller ej.
– Vi tar ut nästan alla dem som 

vi ursprungligen lagt varsel på, 
säger Mats Runsten, vice avdel-
ningsordförande för Vårdförbun-
det i Skåne.  (TT) 

HAR SYNPUNKTER. Frisinnad Tidskrifts redaktör Birgitta Nilsson ogillar delar av folkpartiets skrivelse Skolan 
och religionen. ”Låt inte den liberala själen gå vilse i misstänkliggörande och hetsjakt på religion”, skriver hon.

FOTO: BERTIL ERICSON, SCANPIX



När Zimbabwes katolske ärke-
biskop Pius Ncube förra året 
anklagades för äktenskapsbrott, 
klagade en Mugabetrogen tid-
ning på att oberoende medier 
straffade oskyldiga och lät 
Barabbas gå fri.

En liknelse som måste inne-
bära att Mugabe är... 

Just det.

En del zimbabwier brukade säga 
”VaMugabe ndibaba’” – Mugabe 
är vår far. Men han har alltså också 
porträtterats som son till Fader Vår.

ZANU-PF:S anhängare har till 
exempel bytt ut ”Jesus” mot ”Mu-
gabe” i texten till en känd begrav-

ningssång. De rader som normalt 
ska påminna om hur Jesu närvaro 
tar de sörjande genom svåra tider 
kom i stället att låta: ”Jag kom-
mer aldrig att gråta, så länge Mr 
Mugabe är här.”

Den zimbabwiske författaren 
Chenjerai Hove skrev förra 
månaden att presidentpalatset 
är fullt av lovsjungande charlata-
ner som kallar sin ledare Guds 
son. En minister för det lokala 
styret har deklarerat att han ska 
bygga ett altare i Mugabes 
hemby, till presidentens ära. 
De religiösa övertonerna ska för-

stås mot bakgrund av att samtliga 
länder i Afrika söder om Sahara 
visar upp ett gemensamt drag: 
Den andliga världen är ständigt 
närvarande och anses påverka den 
fysiska. Förfäder och gudomar från 
förr är närvarande här och nu – 
och de ingriper i vår värld.

Det är därför som Mugabe under 
valrörelsen 2002 i politiska tal 
kunde hävda att MDC var be-
satta av demoner från Europa och 
Nordamerika och förvänta sig att 
folk skulle ta honom på allvar.

DET ÄR KRISTENDOMENS be-
greppsvärld som dominerar det 
religiösa samtalet i media och i det 
offentliga samtalet i Zimbabwe. 
Sociologen Ezra Chitando menar 
att det beror på en kombination 
av att kolonialmakten gav kyrkan 
en särställning, att kyrkan s kvin-
nor och män utbildade folket i att 
läsa och skriva, samt att många av 
befrielserörelsens ledare som unga 
hade utbildats på missionsskolor.

Även oppositionen skriver om 
sångtexter. Det är inte svårt att 
räkna ut den ursprungliga ordaly-
delsen i sången ”När din börda är 
tung, ropa till MDC!”.

Ezra Chitando har tidigare skrivit 
i African Sociological Review att 
det här fenomenet inte bara kan 
tolkas som att politiker försöker 
legitimera sig i religiösa termer. 
Politik och religion är kommuni-
cerande kärl. Även inom kyrkor 
som annars ser politik som 
smutsig business, lånar man 
slogans från politiken och ger 
dem en religiös innebörd. 
På så sätt omvandlade en kyrka 

det politiska stridsropet: ”Land – 
till folket! Till folket – land!”, till 
en religiös slogan: ”Folket – till 
himlen! Till himlen – folket!”.

Tony Gara, som var minister för 
lokala bostadsfrågor, kallade en 
gång Robert Mugabe för ”Guds 
andre son”. Christianity Todays Ted 
Olsen konstaterar krasst att Jesus 
bespisade människor med hjälp av 
fem bröd och två fiskar. Mugabe 
svälter sin befolkning.
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Messianska 
judar vann 
framgång  
i Israels HD
JERUSALEM. Messianska judar 
har vunnit en juridisk fram-
gång i Israel.

Högsta domstolen fastslår 
att de under vissa omständig-
heter kan bli medborgare en-
ligt ”lagen om återvändande”, 
som gäller alla med judisk 
anknytning.

– Det är en seger, säger en 
ledande messiansk-judisk 
aktivist.

Tolv messianska judar drev sitt 
fall ända upp till högsta domstolen 
sedan de vägrats medborgarskap 
enligt ”lagen om återvändandet” 
som ger alla judar rätt att bli med-
borgare i den judiska staten.

Israels inrikesdepartement, 
som handhar folkbokföringen, 
vill inte definiera ”Jesus-troende 
judar” som judar och anklagar 
dem för att ägna sig åt mission.

Två års juridisk kamp
Men efter två års juridisk kamp 

godkänner nu högsta domstolen 
deras krav på medborgarskap 
– utan att ta ställning till om de 
messianska judarna är judar el-
ler kristna. Den frågan är irrele-
vant eftersom de tolv har judiska 
fäder och därmed tillräckligt 
judisk anknytning enligt kriteri-
erna i ”lagen om återvändandet”. 
Så HD går emot inrikesdeparte-
mentet och slår fast att de kan bli 
israeliska medborgare.

– Det här är ytterligare seger 
i vår strid för att etablera jäm-
likhet för den messiansk-judiska 
församlingen i Israel, precis som 
för alla andra legitima trosrikt-
ningar i den judiska världen, 
säger Calev Myers, ledande is-
raelisk advokat och messiansk-
judisk aktivist i Jerusalem.

Det finns upp till 10 000 mes-
sianska judar i Israel, bland dem 
många invandrare från före det-
ta Sovjet.

Extrema ortodoxa judiska kraf-
ter trakasserar dem och hävdar att 
de är missionärer. Förra måna-
den skadades sonen till en känd 
messiansk-judisk predikant svårt 
i ett bombattentat. Några miss-
tänkta har ännu inte gripits, men 
ortodoxa extremister 
misstänks ligga bakom 
dådet.

ARNE LAPIDUS
arne.lapidus@dagen.se

08-619 24 00

ANDERS GUSTAFSSON
anders.gustafsson@dagen.se
08-619 24 96

Kommentar
ZIMBABWE

Anders Gustafsson: Religiösa övertoner i zimbabwisk politik

”Guds andre son”

ORO I JERUSALEM. Extrema 
ortodoxa judar angrep i går 
butiker som, i enlighet med ett 
färskt domstolsbeslut, sålt jäst 
bröd. Enligt de religiösa reg-
lerna får man som jude inte äta 
något som jäst under påsken.
 FOTO: SEBASTIAN SCHEINER

VEM ÄR GUD, VEM ÄR JAG? En minister kallade en gång Robert Mugabe för ”Guds andre son”. Och presidentens anhängare byter ut ”Jesus” mot ”Mu-
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När ska demokraterna enas?

Brown: Stoppa vapen 
till Zimbabwe

Storbritanniens premiärminis-
ter Gordon Brown vill få igenom 
ett handelsförbud på vapen till 
Zimbabwe. Han hänvisar till att 
det som händer där, bland annat 
riggningsförsök av valresultatet, 
är oacceptabelt.  (TT-AFP)

Sri Lanka: Offensiv  
mot gerillan

Sri Lankas regering har gått till 
offensiv mot den tamilska gerillan. 
Åtminstone 67 människor, bland 
dem 15 soldater, dödades när stri-
derna inleddes i går, enligt landets 
försvarsdepartement.  (TT)

Maffian på  
väg mot Norden

Den legendariske maffiajägaren 
Salvatore Boemi tror att den italien-
ska maffian kommer att expandera 
norrut. Sedan Cosa Nostra-maffian 
på Sicilien hamnat på defensiven 
är det ndranghetan från Kalabrien 
som är Europas mäktigaste krimi-
nella organisation. 

– Inom 20 år kan de ha etable-
rat sig i Oslo, säger Boemi.  (TT)

Protester mot  
pillerstopp i Chile

Chiles författningsdomstol har 
förbjudit fri distribution av dagen 
efter-piller på offentliga sektorns 
vårdcentraler. Försäljning av dagen 
efter-piller via privata apotek be-
rörs inte av åtgärden, men beslutet 
väcker protester. Tusentals män-
niskor demonstrerade i tisdags 
kväll i huvudstaden Santiago. Men 
också anhängare till förbudet de-
monstrerade i Santiago och upp-
manade regeringen att respektera 
utslaget, som inte kan överklagas. 
Domstolsbeslutet, som fattades i 
början av april men trädde i kraft 
i fredags, sätter stopp för president 
Michelle Bachelets initiativ avsett 
att ge fattiga kvinnor lättare till-
gång till preventivmedel. (TT)

Hon vägrar att ge upp och han 
har inte riktigt förmågan att 
putta ut henne.

Hillary Clintons stora seger i 
Pennsylvania ger henne medvind 
och kraft att fortsätta kampen om 
demokraternas presidentnomine-
ring – men Barack Obama leder 
fortfarande stort och siktar nu in 
sig på höstens presidentval.

När gårdagen grydde efter ödes-
valet i Pennsylvania hade egentligen 
inte mycket förändrats för kandida-
terna: Obama har fortfarande vunnit 
flest röster, val och delegater (Clinton 
knappade in cirka 15 delegater i och 
med Pennsylvania-segern men lig-
ger fortfarande mer än 125 bakom 
Obama). Och Clinton har två ”mås-
te-vinna” val framför sig om hon ska 
vara kvar i tävlingen – i North Caro-
lina och Indiana den 6 maj.

”En vändpunkt”
I amerikanska medier analysera-

des Clintons stora seger. Hon fick 
55 procent av rösterna i Pennsyl-
vania mot Obamas 45 procent. Det 
hette att demografin i Pennsylvania 
som har stor arbetarbefolkning och 
många äldre spelade in samt att 
hennes tuffa kampanjande har fått 
gehör. 

Själv beskrev hon det som en 
vändpunkt.

– I dag, här i Pennsylvania, gjorde 
ni era röster hörda och tack vare er 

har vinden vänt, sa Clinton till sina 
jublande anhängare på valvakan.

Andra analytiker skrev det som 
många kände: När ska det ta slut?

”Det är primärval – igen. Barack 
Obama är precis på väg att avsluta 
Hillary Clintons nomineringskam-
panj – igen. Och Clinton, vars kam-
panj är trasig och avskriven, vinner 
– igen,” konstaterade Washington 
Post lakoniskt.

Barack Obama gjorde dock ett 
försök att höja blicken mot höstens 
”riktiga” presidentvalskampanj. I 
sitt tal i Evansville i Indiana, gra-
tulerade han Clinton till ett fantas-
tiskt lopp men gick sedan snabbt in 
på den republikanske motstånda-
ren John McCain vars namn han 
nämnde sju gånger.

Ombord på kampanjplanet till In-
diana underströk Obamas kampanj-
chef David Axelrod för New York 
Times att det börjar bli bråttom.

– Det finns en känsla av brådska, 
vi förlorar tid och vi attackerar var-
andra vilket är till senator McCains 
fördel, sa han.

TINA MAGNERGÅRD BJERS, TT

Kina har nyckeln till Zimbabwe 
– Det är kanske Kina som har 
störst möjlighet att pressa på 
Robert Mugabe för att bryta 
dödläget i Zimbabwe – inte 
Sydafrika. 

Det säger Patrik Stålgren, stats-
vetare vid Göteborgs universitet.

I går började statliga medier 
redovisa resultatet av röstomräk-
ningen – med Robert Mugabe 
som vinnare. Detta var den första 
av de 23 valkretsar som Mugabes 
parti Zanu-PF begärt ska räknas 
om efter valet den 29 mars. 

Få tror något annat än att det 
handlar om rent fusk. Ändras re-
sultatet till Zanu-PF:s fördel i sju 
valkretsar, så förlorar oppositio-
nen helt plötsligt parlamentsvalet.

– Kina tabbade sig i Darfur, och 
nu borde man sätta press på dem 

när det gäller Zimbabwe, säger 
Patrik Stålgren till Dagen.

Intresset emellan Kina och Zim-
babwe är ömsesidigt. Kina köper 
egendomar och gruvkoncessioner. 
Zimbabwe får ekonomiskt stöd, 
vapen och olja. Mugabes utrikes-
politiska doktrin kallas ”look east”. 
Den går ut på att den asiatiska 
marknaden ska ge honom ekono-
miskt manöverutrymme, när nu 
så många länder i väst infört sank-
tioner mot Zimbabwe. 

Ömsesidigt intresse
Kinas ökande intresse för afri-

kanska länders råvaror är omvitt-
nat, men banden till Zimbabwe går 
längre tillbaka. När den självbekän-
nande socialisten Mugabe ledde 
kampen mot Ian Smiths rasistiska 

regim, var det främst de ideologis-
ka meningsfränderna i Beijing som 
försåg honom med vapen.

När ett kinesiskt lastfartyg nyligen 
nekades lossa sin last i den sydafri-
kanska hamnstaden Durban, var det 
en viktig signal till Hu Jintaos regim 
när det gäller gränserna för att det 
kanske finns gränser för realpolitiken 
även i Afrika. För även Moçambique, 
Angola och Namibia vägrade. 

David Zweig, professor i kinesiska 
internationella relationer vid Hong-
kongs universitet, säger att kineser-
na blivit alltmer påverkbara.

– Det finns en trend att kine-
siskt beslutsfattande oftare snara-
re återspeglar det internationella 
perspektivet än det smalt kinesis-
ka, säger han till Christian Science 
Monitor.  ANDERS GUSTAFSSON

Kinas president Hu Jintao och och hans zimbabwiske kollega Robert Mugabe. FOTO: SCANPIX

Hillary Clinton och Barack Obama.
FOTO: SCANPIX

Så många procent av 
Italiens gynekologer 
vägrar av moraliska 
skäl att utföra aborter.

70

gabe” i kyrkliga sånger. Religion och politik lånar ofta sånger och slagord av varandra i Zimbabwe. 
 FOTO: TSVANGIRAYI MUKWAZHI
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NYHETER TRO & KYRKA

 I dag börjar en konferens i 
helandets tecken.

400 personer är anmälda till 
Kairos/New Wines ledarkon-
ferens i Sankta Clara kyrka i 
Stockholm som håller på till 
den 26 april.  

 – Man får ju rapporter på mas-
siv helandestatistik i andra delar 
av världen, men man har inte sett 
mycket av det i Sverige. Men jag 
har sett en väldigt stor längtan, 
säger Kjell-Axel Johanson, pastor i 
Elimkyrkan och ordförande i Kai-
ros/New Wine. 

Konferensen som riktar sig till 
alla med en ledarroll inom kyr-
korna kommer att få undervis-

ning av pastor Bill Johnson  från 
Kalifornien och den anglikanske 
prästen Mark Aldridge från Eng-
land, blandat med praktik. 
 Ska ni försöka be om helande 
alltså? 

 – Ja. Om man inte får se under, 
så blir man trött och uppgiven, 
säger Kjell-Axel Johanson och me-
nar att målet med konferensen är 
att ingjuta tro, förväntan och mod 
att våga se sig själv genom Evang-
eliet där Jesus sa att vi skulle göra 
hans gärningar och mer ändå. 

 Torsdag och fredag kväll är det 
lovsång, undervisning och bön för 
”allmänheten” i Storkyrkan klock-
an 19.      FRIDA SÖDERLUND   

Förväntar sig mer helande

Herkulesvägen 8, Jönköping
Tel 036-71 95 50
Öppet: Vard 10–18  Lörd 10–15  Sönd 12–16
www.bergmansmobler.se

Snart är sommaren        här! 

Baden
Silver/svart 
+ röd/svart

        
495:-

Everton bort + 4 stolar
En liten hardwoodgrupp med 
runt bord som ger många 
sittplatser. Det går bra att 
kombinera fäll- och karmstolar. 
Obs! rostfria skruvar och
beslag för bästa hållfasthet.

2.420:-

 I hela världen har den fl era 
miljoner efterföljare. I Sverige är 
den nästan helt okänd. 

 Det handlar om Oneness 
Pentecostals, en rörelse med 
ursprung i USA, som etablerar sig 
i Sverige. 

 – Läromässigt handlar det om 
en grupp som står långt ifrån 
den klassiska kyrkan och som 
avgränsat sig från den breda 
kyrkligheten, säger pastorn och 
pingstforskaren Ulrik Josefsson. 

   Oneness Pentecostals är det ved-
ertagna begreppet, men de kallas 
också Jesus Only-rörelsen eftersom 
de endast döper i Jesu namn.  

 Rötterna fi nns i den moderna 
pingströrelsens genombrott i USA i 
början av 1900-talet men olika syn 
på treenigheten och dopet ledde till 

en tidig brytning med huvudfåran i 
pingstväckelsen.  

 – Historiskt förklaras rörelsens 
uppkomst av hängivna människors 
strävan efter att återskapa den ur-
kristna, bibliska kyrkan. De upp-
täckte en sanning som upprepas i 
Apostlagärningarna – att döpas i 
Jesu namn, berättar Ulrik Josefs-
son. 

Tveksam till teologin
 – Oneness Pentecostals under-

känner den klassiska kristna läran 
om treenigheten. Allmän praxis är 
att den som är döpt i Faderns, So-
nens och den helige Andes namn 
blir omdöpt. Hur det ser ut i en-
skilda församlingar vet jag inte.  

 Vidare kopplar de samman fräls-
ning, dop och andedop vilket leder 

till att den som inte är andedöpt 
inte betraktas som frälst.  

 – Detta gäller ganska stora 
grupper av Oneness-rörelsen. De 
kopplar samman den traditionella 
pingstläran att andedop och tungo-
målstal hör ihop och det blir väldigt 
långtgående, menar Ulrik Josefsson 
som är mycket tveksam till den teo-
login. 

 Han känner inte till församlingen 
Klippan i Stockholm eller rörelsens 
verksamhet i Sverige, men berättar 
att en dialog mellan den etablerade 
pingströrelsen i USA och Oneness-
rörelsen utvecklats de senaste tio-
femton åren. 

Tror på dialog
 – Det är mycket positivt, menar 

Ulrik Josefsson och får medhåll av 

Stefan Green, lärare på Pingstför-
samlingarnas teologiska semina-
rium. 

 – Jag tror på dialog som en fram-
komlig väg i de fl esta sammanhang. 
De skapar en nyttig debatt som 
visserligen kan vara upprörande, 
men som kan leda till något gott. Vi 
tvingas tänka efter och kan inte slå 
oss till ro, säger Stefan Green. 
 Varför uppstår sådana kristna 
rörelser? 

 – En del människor uppfattar 
inte de etablerade samfunden som 
tillräckligt radikala och desperata 
för människors frälsning. De söker 
i kyrkorna efter en större kompro-
misslöshet, anser Stefan Green. 

 Ulrik Josefsson vill inte avfärda 
Oneness-rörelsen som farlig men 
säger att det för vissa människor 

kan fi nnas något spännande i teo-
login: 

 – Den teologiska refl ektionen 
kring treenigheten är väldigt kom-
plicerad så jag kan tänka mig att det 
fi nns en marknad för sådana grup-
per. 

 Trots skillnaderna fi nns många 
likheter med den etablerade pingst-
rörelsen, till exempel när det gäller 
synen på Bibeln som Guds Ord och 
Ulrik Josefsson konstaterar att det 
inte handlar om församlingar som 
stänger sig ute från omvärlden. 
Tvärtom är de missionerande och 
han gör bedömningen att de växer. 

 – Pentekostalismen internatio-
nellt är växande så det skulle för-
våna mig om inte Oneness-rörelsen 
också växer.  

 THOMAS MANFREDH 

I helgen håller församlingen 
Klippan i Stockholm en utåtrik-
tad kampanj – den första sedan 
den lilla församlingen etablera-
des i Sverige. 

– Vi döper endast i Jesu namn, 
men dömer inte kyrkor som har 
en annan syn, säger församlingens 
pastor Adrian Smith.

Han kom från USA till Sverige för 
fyra år sedan för att leda en försam-
ling som då existerat i cirka tio år 
under namnet Apostoliska pingst-
kyrkan i Danderyd. Den bytte senare 
namn till församlingen Klippan.

Församlingen har inte någon or-
ganisatorisk koppling till Oneness-
rörelsen, (se artikel nedan) men 
själv tillhör Adrian Smith det störs-
ta av Oneness-rörelsens samfund, 
United Pentecostal Church Inter-
national, UPCI, som har 4 miljoner 
medlemmar i hela världen.

– Den största skillnaden mellan 
oss och annan klassisk pentekos-
talism är att vi döper i Jesu namn. 
(till skillnad från de fl esta kristna 
samfund som döper i Faderns, So-
nens och den helige Andes namn,  
red anm).

– Det gör vi för att vi anser att det 
är en biblisk sanning, men vi väl-
komnar alla som vill fi ra gudstjänst 
med oss, berättar han.

Adrian Smith inser att synen på 
dopet är kontroversiell bland kyr-
kor i Sverige, och påpekar att han 
inte dömer någon annan försam-
ling för deras uppfattning i teolo-
giska frågor.

Satsar utåtriktat
Församlingen, som har ett 40-tal 

medlemmar, fi rar gudstjänst var-
je söndag i en gymnasieskola på 

Kungsholmen och har två husgrup-
per i Stockholm.

I morgon börjar Project Stock-
holm, en stor kampanj som framför 
allt riktar sig till icke-kristna. Huvud-
talare är en av UPCI-rörelsens mest 
kända pastorer, Anthony Mangun 
från församlingen The Pentecostals 
of Alexandria i Louisiana, USA.

– Han är en utmärkt talare och 
kommer i sällskap med en grupp 
från församlingen, däribland fl era 
ur församlingens gospelkör. Det 
ska bli mycket spännande.

I Sverige är församlingen Klippan 

den enda kyrkan med anknytning 
till UPCI i USA, men sedan ett år 
tillbaka fi nns en husgrupp i Falun 
som består av sju-åtta personer.

– Målet är att bilda fl er försam-
lingar. Människorna i Sverige be-
höver Jesus, säger Adrian Smith.

Församlingar med koppling till 
rörelsen fi nns även i Norge och 
Danmark och i Finland håller ett 
arbete på att etableras. 

THOMAS MANFREDH
thomas.manfredh@dagen.se

08-619 24 44

De döper bara i Jesu namn
Adrian Smith leder församlingen Klippan – som driver en egen teologisk syn på dopet

Pingstforskare: Jesus Only-rörelsen står läromässigt långt från den klassiska kyrkan

VILL BLI FLER. Församlingen Klippan har ett 40-tal medlemmar. Imorgon börjar de sin första utåtriktade kampanj. ”Målet är att bilda fl er församlingar”, säger pastor Adrian Smith.
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Sektbarnen 
berättar: Så 
uppfostrades vi

De svåra valen

ÖRTER
– rena medicinen

F OTO :  B O  H Å K A N S S O NF OTO :  I STO C K P H OTO

F OTO :  A R N E  H YC K E N B E RG

F OTO :  R I C K A R D  E R I KS S O N

I L LU ST RAT I O N :  M A J SA N  S U N D E L L

Dogge  Doggelito
– så snackar han med Gud

Den miljövänliga 
maten 

NY TIDNING – i morgon 

Svenska kyrkans miljontapp
Svenska kyrkan tap-
pade en halv miljard 
kronor förra året.

Resultatet för 
kyrkans koncern på 
nationell nivå var 480 
miljoner sämre 2007, 
jämfört med 2006, visar 
koncernens årsredovis-
ning.

Det är oron på börsen 
som bär skulden till Svenska kyr-
kans försämrade ekonomi.

Utveckling påverkar resultat
– Förklaringen finns nästan ute-

slutande i den finansiella förvalt-
ningen. Där är det marknadsut-

vecklingen som påverkar 
resultatet, säger Helén Ot-
tosson Lovén, ekonomi- 
och finanschef vid Svens-
ka kyrkan, till TT.

Bidrag drar ner
Den finansiella förvalt-

ningens överskott 2007 
var ”bara” 97 miljoner 
kronor. Det kan jämföras 

med 489 miljoner året innan.
Ett annat skäl till det försämrade 

resultatet är, enligt Lovén, kyrko-
mötets beslut 2006 att betala ut 200 
miljoner kronor i ett tillfälligt för-
samlingsbidrag till kyrkans 13 stift.

DAGEN

Föreståndarfrågan kommer att 
diskuteras vid pingströrelsens 
rådslag i helgen, dessutom ska 
ett förändringsförslag kring det 
internationella arbetet avhand-
las.

– Det kan vara den tuffaste 
omställningsprocessen vi nå-
gonsin gått igenom, säger Lars 
Anderås, verksamhetsansvarig 
Pingst internationellt.  

Omkring 300 ombud är anmäl-
da till rådslaget för Pingst – Fria 
församlingar i samverkan (FFS) 
som hålls i Uppsala fredag-lördag. 
Formella beslut ska fattas i vanlig 
ordning, men det blir även tillfälle 
för samtal.

– På fredagskvällen har vi en 
session med två viktiga samtals-
frågor. Dels ska vi diskutera vilka 
kriterier som gäller för förtroen-
devalda, dels den viktiga frågan om 
föreståndarskapet för Pingst, säger 
Christer Tornberg, ordförande för 
rådslaget.

– Tanken är ett samtal om före-
ståndarprofil, och att församling-
arna sedan lämnar förslag inför 
ett extra rådslag som hålls under 
hösten.

Går på djupet
På fredagen blir det även över-

läggningar för de olika organisatio-
nerna inom Pingst FFS, bland an-
nat för det internationella arbetet.

Efter nya anvisningar från Sida 
behöver arbetssätten ses över och 
anpassas, men det behöver inte 
nödvändigtvis vara till det nega-
tiva.

Lars Anderås säger att ansök-
ningarna kommer att bli mer lätt-
förståeliga och beredningstiden blir 
kortare, något många församlingar 

efterfrågat. Även Sidas förslag att 
satsa på mer genomgripande pro-
gram där man går på djupet i en 
region i stället för att arbeta med 
enstaka projekt tror han faller i god 
jord inom pingströrelsen.

En känslig fråga
Den tredje punkten tror Anderås 

är betydligt känsligare och svårare.
– Sida tycker att vi breder ut oss 

för mycket geografiskt, att vi bör 
begränsa antal länder vi arbetar i 
och göra de arbetena mer genom-
gripande. Att välja ut vilka geogra-
fiska områden vi ska koncentrera 
oss på kommer att bli tufft.

– På det lokala församlingsplanet 
finns ju ett stort hjärta för samtliga 
platser vi arbetar på, så det här är 
en känslig fråga men det är ett stål-
bad vi helt enkelt måste igenom, 
säger Lars Anderås. 

Vilka geografiska områden som 
ska prioriteras kommer det dock 
inte beslutas kring på rådslaget, i 
ett inledande skede nöjer man sig 
med att fatta beslut i om föränd-
ringsarbetet ska genomföras eller 
inte.

CARL-HENRIC JAKTLUND
carl-henric.jaktlund@dagen.se

08-619 24 00

Lars Anderås om Sidas krav på färre 
länder i pingstmissionens arbete

”Ett stålbad 
som vi måste 
ta oss igenom”

TUFFT. Lars Anderås ser svårighe-
terna i att välja vilka länder som 
den svenska pingströrelsen ska 
arbeta i. FOTO: ARNE HYCKENBERG
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Kulturredaktör: Inger Alestig 08-619 24 51, kultur@dagen.seKULTUR

”Pinocchio” rör upp känslorna i BoråsMinister delade ut Skolornas fredspris
 Skulpturen ”Pinocchio”, som 

vi skrev om i förra veckan, har 
lett till en infl ammerad debatt i 
Borås. Det har varit både debatt-
möten och demonstrationer för 
och emot den skulptur i form 
av sagofi guren Pinocchio, som 
donerats till Borås stad. 

 Motståndarna menar att 
Pinocchio inte har ett dugg 
med Borås att göra, och att en 
Disneyfi gur förstärker kulturim-
perialismen.   Anhängarna tycker 
att sagan om träpojken har ett 
allmängiltigt innehåll. 

 – Skulpturer har i alla tider 

upprört människor. De har 
ingen annan uppgift än att 
upplevas, säger konstmuseichef 
Hasse Persson. 

 Skulpturen är nio meter hög 
och har gjorts av en amerikansk 
konstnär.   Pinocchio ska invigas 
den 16 maj. 

 Fyra skolor fi ck i tisdags 
motta Skolornas fredspris, 
en utmärkelse instiftad 
av Emerichfonden. Priset 
delas ut årligen till skolor 
som uppnått goda resultat 
i arbetet mot våld, mobb-
ning och främlingsfi entlig-

het. Kulturminister Lena 
Adelsohn Liljeroth delade ut 
priset, 30 000 kronor, som 
tillföll Fryxellska skolan, 
Sunne, Knutby skola, Knut-
by samt Aspuddens skola 
och Västerholms friskola, 
båda Stockholm. 

Gud är nära – i kyrkan och på  
Petter Karlssons bok ”Guds hand” – fem berättarglada essäer som undersöker kopplingar mellan   

 D
et var den sista mi-
nuten av säsongens 
sista match. Ställ-
ningen var 2-2 och 
bara vinnarna skulle 

avancera uppåt i det rumänska se-
riesystemet. Då fi ck motståndarna 
straff. Vid sidlinjen stod den för-
tvivlade lagledaren fader Peretti 
och undrade hur Gud kunde låta 
detta ske. 

Peretti hade anlänt till den lilla 
staden Roman i Rumänien år 1991, 
just efter att diktatorn Ceausescu 
störtats. Kyrkan hade körts i bot-
ten av kommunismen, och för att 
skapa kontakt med folket i staden 
och vänja dem vid att ”tänka för-
samling” startade munken Peretti 
ett fotbollslag: AS Fransiscaner. Nu 
höll projektet på att knäckas innan 
det tagit fart.  

 Smack! 
 Straffen träffar ribban, studsar ut 

på planen och blir till en kontring 
för AS Fransiscaner. Med vad som 
visar sig bli säsongens sista spark 
avgör de och tar hem serien! 

 Guds hand – eller fi nger åtmins-
tone? 

 DENNA ANEKDOT är en av otaliga i 
Petter Karlssons utmärkta och un-
derhållande bok ”Guds hand” på 
temat fotboll och religion. I ett av 
kapitlen träffar Karlson Peretti för 
att se hans lagbygge och fråga ho-
nom vad han tror om de otroliga 
omständigheterna kring seriese-
gern. Var det ett gudomligt ingri-
pande? 

 Nja, svarar han, så ska man nog 
inte tänka. Då blir det nog vidske-
pelse av alltsammans. Men Gud är 
nog rätt nöjd med oss i alla fall! 

   För Peretti ser fotbollsspelandet 
som en gudstjänst. Fotbollslaget är 
en bild av Kristi kyrka. En kropp 
med många lemmar, där var och 
en har sin funktion att fylla utifrån 
position och talang. Och genom 
fotbollen deltar vi i Guds vilja med 
sin skapelse, vilken är gemenskap 
mellan människorna, fortsätter 
den ivrige munken. Gud är ju själv 
gemenskap i den heliga Treenighe-
ten, och som Guds avbild är därför 
människan skapad till gemenskap.  

 Nej, den där sista meningen var 
min egen, även om Fader Peretti 
nog skulle hålla med. Men så fun-
kar Karlssons bok hela tiden. Som 

läsare dras man in i hans berättel-
ser och spinner vidare på dem. För 
Karlsson ägnar sig först och främst 
åt att berätta. Anekdoter, exempel 
och iakttagelser avlöser varandra 
utan några egentliga försök att 
skapa slutna, systematiska system. 
Man inbjuds därför att fortsätta 
refl ektionen. Lite som med Jesu lik-
nelser, om den jämförelsen tillåts!  

  
 ”GUDS HAND” BESTÅR av fem be-
rättarglada essäer som från olika 
vinklar undersöker kopplingar och 
likheter mellan fotboll och religion. 
Att framställningen inte är syste-
matisk betyder inte att den saknar 
struktur. Karlsson har ett antal hu-
vudtrådar som han spinner på. En 
av de viktigare är den om det heliga 
och det profana; Gud och världen.  

 I ett besök i Rom ställs Karlssons 
egna uppväxt i en puritansk fri-
kyrka där fotboll ibland betraktats 
som synd, mot en katolsk from-
het där supportrarna tar vägen 
förbi kyrkan när de ska på match, 
och där ber Maria välsigna deras 
klubbhalsduk. Den katolska kyr-
kan, säger Karlsson, har visserligen 
sin dubbelmoral och sin historiska 
bråte, men ”här fi nns också en na-
turlig symbios mellan livet och 
Gud som jag inte kan undvika att 
tilltalas av.”  

 De katolska fotbollsstjärnorna 
gör korstecknet när de kliver ut 
på fotbollsplanen eller in i kyrkan. 
Gud är nära på båda platserna. Men 
dubbelmoralen, då? Det faktum att 
de italienska lagen alltid har de vär-
sta fi lmarna och största myglarna? 

Ja, kanske är det myntets andra 
sida: den som tror att Gud alltid är 
med räknar också med att Han tål 
en del. 

 PROTESTANTISMENS helighet är 
betydligt prydligare. Vi ser det sna-
rare som att Gud välsignar oss med 
sin närvaro först när vi lyckats dri-
va bort synd och ondska ur våra liv, 
och för en stund är helt fokuserade 
på Gud. Den katolska synen är att 
Gud är närvarande trots vår synd. 
Gud överger mig inte för att jag 
försöker fi lma till mig en frispark! 
Det är en befriande avdramatise-
ring av synden – som givetvis kan 
gå lite väl långt ibland, det skulle 
nog påven själv hålla med om. Men 
man slipper i alla fall den lutherska 
ångesten och oron över att inte fi n-

Gud överger mig inte – 
inte ens när jag försöker 
fi lma mig till en frispark!

Kanske har vi protes-
tanter en del att lära av 
den katolska synen på 
saker och ting, menar Joel 
Halldorf, som har läst 
Petter Karlssons bok om 
fotboll och Gud.

 ”Pinocchio” är 
nio meter hög.

Bokrecension
”Guds hand. 
Om röda djävlar 
och glidtacklande 
helgon”

Petter Karlsson

(Cordia)

SYMBIOS. I katolska sammanhang tar man vägen förbi kyrkan när det är dags för avspark, medan många inom frikyrkligheten är uppvuxna med en 
syn där fotboll varit närmast syndigt, skriver Joel Halldorf som läst Petter Karlssons bok ”Guds hand. Om röda djävlar och glidtacklande helgon”. Bil-
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Nordiska museet efterlyser skrivna berättelser på tema migration Läger med byggnadsvård
 Nordiska museet i Stockholm 

startar nu i samarbete med Mång-
kulturellt centrum en insamling av 
skrivna minnesberättelser på temat 
migration. Man uppmanar de som 
invandrat till Sverige att skriva 
om sitt liv och på så sätt lämna ett 
bidrag till vår historia.   Man kan 

antingen skriva sitt eget bidrag och 
skicka till Nordiska museet. Eller 
så kan man träffas i skrivarcirklar 
och engagera studieförbund och 
föreningar i arbetet med att skriva 
tillsammans.   

Berättelserna kommer att förvaras 
i Nordiska museets arkiv, och där 

vara tillgängliga för forskning, i dag 
och inför framtiden.

Alla berättelser är viktiga och väl-
komna, betonar museet. Fotografi er, 
brev och biljetter får gärna bifogas.  

 Mer information fi nns på 
www.nordiskamuseet.se och 
www.botkyrka.se .  

 Den som vill lära sig om hur man 
vårdar gamla byggnader, är välkom-
men på de läger som anordnas av 
Svenska byggnadsvårdsföreningen. 
På lägren får du lära dig renovera 
fönster, timra, måla och arbeta i 
trädgård.   Mer information på 
www.byggnadsvard.se .    

Krönika

Med Rambo som drog

 På kvällarna brukar de sitta och se på fi lm. Som vilka ungar som 
helst i 10–12-årsåldern. 

 Deras hjälte heter Rambo. Han som kan döda hur många som 
helst, och på ett osedvanligt grymt sätt. De skulle vilja bli som Rambo, 
se ut som honom, vara lika tuffa. 

 När morgonen kommer klär en av grabbarna ut sig till Rambo, han  
drar på sig jeansen och knyter en röd scarf runt håret. 

 Men där slutar alla likheter med alla andra barn. 
 För de här grabbarna imiterar inte Rambo i lekparken, utan i verk-

ligheten. De är barnsoldater i Afrika, och deras dagliga uppgift är att 
inta byar, och att döda så många som möjligt av fi endesoldaterna och 
ibland även byns samtliga invånare. 

 ”En dag ska jag ge mig på en hel by själv, precis som Rambo”, säger 
en av dem, Alhaji. Och Ismael fyller i:”Jag skulle vilja ha min egen 
bazooka, som de har i Commander”.  

 Efter dagens räd ska pojkarna avrätta fångar. De ska skära halsen av 
dem, och ”Den pojke vars fånge dog först vann tävlingen”. 

 DEBATTEN OM ”UNDERHÅLLNINGSVÅLD” och dess eventuella ska-
deverkningar får plötsligt en ny, iskall innebörd när jag läser Ismael 
Beahs skildring ”Lång väg hem” (Prisma). 

 Det är en fasansfull skildring av livet för den tolvårige pojke som 
Beah var, när kriget kidnappade inte bara hans lilla barnkropp utan 
även hans själ, hans barndom, hans minnen och hans drömmar. 

 Barnsoldaterna har alla sett sina nära och kära dödas, kanske skäras 
upp, stympas, dränkas. Många av dem har likt Ismael Beah drivit 
omkring i djungeln ensamma och utan mat i veckor, innan de blir 
enrollerade som soldater. 

 Här väntar dem ett nytt helvete. De drogas genast ner, eller rättare, 
de förses med lugnande när det behövs, och de peppras med stimu-
lantia när det behövs. Specialdrogen heter ”brown brown” (kokain 
blandat med krut). På kvällarna får de den själsliga drogen: Rambo. 

 Det vore ytterst intressant att någon gång få en reaktion från Hol-
lywood angående hur fi lmer som denna används i krig. För barn som 
lever i trygga länder och i fred, kanske våldsfi lmer som denna –även 
om de aldrig tillför något positivt – ändå inte är direkt farliga. Men 
för barn i krig är de en drog, lika viktiga för själen som knarket är för 
kroppen. Det är Rambo och hans gelikar som gör att barnen ”fattar 
nytt mod” för att parodiera ett uttryck, och går ut på morgonen och 
mejar ner fl er soldater, barn, kvinnor och gamlingar. Det sägs bland 
militärer att barnsoldater är de värsta: inga är så skrupulösa och så 
galna som barn som proppats med droger – och Rambo. 

 JAG SER DE HÄR BARNEN framför mig: sär-
skilt ser jag Beahs kompis, pojken som är så 
liten att hans kalashnikov är längre än han 
själv. Han får släpa vapnet efter sig när 
han går, och Beah får bära kulorna, för 
det orkar han inte. Ser ni bilden framför 
er?  

 Jag tvingar mig läsa hela Beahs 
skräckskildring, trots att det bitvis gör 
så ont att läsa att man nästan inte 
orkar.  

 Till sist kommer det ett ljus i tun-
neln för pojken som mist nästan allt. 

 Ismael får komma till ett rehabi-
literingshem, och mycket tack vare 
en enda hängiven kvinna där, återfår 
han så småningom viljan att bli fri både 
från droger och från våld. Många av hans 
kamrater klarar inte av att återvända till ett 
vanligt liv, utan rymmer från barnhemmet och 
tillbaka till armén. Men Beah klarar sig.  Han får 
till sist möjligheten att resa ut i världen och tala 
om barnsoldaternas liv. 

 Lyssna på honom. 

  plan
   fotboll och religion

 Vi minns tv-bilderna från 
hustaket i Bagdad, när 
hon i hjälm och skottsä-

ker väst rapporterade från kriget 
i Irak. Därefter följde uppstån-
delsen kring ”Bokhandlaren i 
Kabul”. 

I nya boken ”Ängeln i Groznyj”, 
reser Åsne Seierstad tillbaka till 
Tjetjeniens huvudstad där hon 
för drygt ett decennium sedan 
inledde sin bana som krigskor-
respondent.  

 I en kort återblick beskriver 
hon nu sina erfarenheter av det 
krig som pågick för tio år sedan, 
och mötet med bland andra den 
för Dagens läsare välkände foto-
grafen och journalisten Martin 
Adler. Adler som så tragiskt dö-
dades under en demonstration i 
Mogadishu 2006. 

 DEN HÄR GÅNGEN är syftet med 
resan till Groznyj och Moskva att 
ta reda på vad som händer med 
människor som vuxit upp i krig. 
Seierstad vill försöka förstå hur 
ryssar och tjetjener – och olika 
tjetjenska grupperingar – ser på 
varandra ur perspektiv som for-
mats av just krig och olika reli-
giösa trosuppfattningar i historia 
och nutid; och av fördomar som 
cementerats till sanningar.  

 Seierstad träffar modiga män-
niskor, unga och gamla, som or-
kar berätta sin livshistoria. De har 
alla gett sitt tillstånd till publice-
ring. I Groznyj lyssnar hon till 
kvinnor som mist sina söner och 
äkta män i de tjetjenska krigen, 
människor som utsatts för tortyr, 
människor som kan vittna om 
hedersmord. Mänsklig stolthet 
och patriotism blandas med för-
lust och förtvivlan, och en stark 
vilja till överlevnad. 

 Kontrasterna är stora. Seierstad 
har besökt en man som spikat 
pappskivor på väggarna för att 
hålla vinden och kylan borta, och 
för att skydda sin älskade bok-
samling. Hon har intervjuat pre-
sident Ramzan Kadyrov på hans 
regeringskontor där man kan 
spegla sig i skinande mahogny-
bord och skriva med guldpenna.  

 TILL DE MODIGA berättarna hör 
Hadizat, ängeln i Groznyj, och 

hennes man Malik. Tillsammans 
driver de ett barnhem utan bidrag 
från staten. Det är ett privat regist-
rerat hem. Alla statliga barnhem 
– liksom alla statliga ålderdoms-
hem – har stängts, eftersom det är 
släktens skyldighet att ta hand om 
åldringar och föräldralösa barn.  

 Bland Hadizats och Maliks 
skyddslingar fi nns barn som ing-
en vill ha. Barn som farit illa hos 
fattiga, krigsskadade och våldsbe-
nägna anhöriga. Barn som Varg-
pojken Timur och hans syster Li-
ana. Barn som har misshandlats 
och utnyttjats sexuellt. 

 
I  MOSKVA FÖLJER Seierstad en 
rättegång där tre ryska grabbar 
döms till fängelse, efter att ha 
misshandlat en tjetjensk pojke 
och en rysk man som de trodde 
var jude. Seierstad pratar med 
både offer och förövare, samt 
deras familjer. Hon möter också 
en ung krigsinvalid som tjänst-
gjort i Tjetjenien. Seierstad har 
fått uppgift om att 15 000 ryska 
pojkar har dött i krigshandlingar 
i Tjetjenien.  

 Åsne Seierstad använder ett 
antropologiskt arbetssätt: egen 
erfarenhet och kunskap om äm-
net kombineras med människors 
gripande livsberättelser. Seierstad 
beskriver skickligt den miljö hon 
ser och hur hon uppfattar män-
niskors vardag. Hon förklarar 
historiska och politiska sam-
manhang, och hon låter män och 
kvinnor, pojkar och fl ickor ge sin 
bild av sig själva och sin verklig-
het.  

 ANALYSEN DÄREMOT, överlåter 
hon till läsaren. Hon diskuterar 
exempelvis inte groznyjbarnens 
krigstrauman med aktuell forsk-
ning kring just barn och krig.   

 Å andra sidan öppnar hon dör-
ren till självrefl exion. Under en 
tågresa från Groznyj till Moskva 
undrar några medresenärer med 
vilken rätt hon kommer till dem 
för att – som de förutsätter – 
skriva ofördelaktiga saker om de-
ras land och folk. Nog borde hon 
väl åtminstone hitta en balans 
mellan positivt och negativt. Och 
varför kacka i andras bo, fi nns 
det inte saker i hennes eget land, 
undrar de, som hon hellre borde 
skriva om?  

 Seierstads svar på frågan är bo-
ken ”Ängeln i Groznyj”. Det är en 
mycket välskriven, gripande och 
viktig bok som inte kan lämna 
någon oberörd. 

ANNELI WINELL
redaktionen@dagen.se

08-619 24 00

Gripande livsberättelser från 
det krigshärjade Tjetjenien
Bokrecension
”Ängeln i Groznyj. 
Berättelser från 
Tjetjenien”

Åsne Seierstad

Översättning: Jan Stolpe

(Albert Bonniers Förlag)

Trädgårdsläger på Gunnebo 
slott och timmerarbete på 
Olofsfors bruk.

na en nådig Gud. Utan att ge upp 
den strävan efter helgelse som kän-
netecknat våra samfund, så skulle 
nog vi frikyrkliga må bra av att ta 
till oss lite av denna avspända syn 
på livet, synden och Gud. 

 Kanske skulle den förbrödrande 
fotbollen kunna bidra till ökad 
gemenskap och förståelse kyrkor 
emellan. Att lära av skillnader, men 
också fi nna de ibland oväntade lik-
heterna. För vilken pingstpastor 
skulle inte hålla med den katolske 
prästen Davide när han säger:  

 Fotbollen ska handla om konst, 
teknik och skicklighet. För mycket 
inrutade system blir Andens död, 
precis som i kyrkan. 

JOEL HALLDORF
redaktionen@dagen.se

08-619 24 00

Inger Alestig
Kulturredaktör på Dagen

den: Katolska präster spelar fotboll 
utanför en kyrka i Milanotrakten.
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På Sun Records fi ck Elvis Pres-
ley sitt stora genombrott. Efter 
honom kom Carl Mann.

I måndags fyllde han Östmarks 
kyrka, två mil utanför Torsby i 
Värmland.

C
arl Mann var föregångaren som 
17 år gammal 1959 spelade in sin 
superhit ”Mona Lisa” som sedan 
sålde en miljon singlar. Med den 
tog han rockabillyn ett steg in i 

vad som senare skulle kallas rock’n’roll. 
Den här veckan gör han sitt första Sverige-

besök någonsin.
Med sig har han Rayburn Anthony, även 

han legendar på Sun ihop med namn som 
Jerry Lee Lewis och Johnny Cash.

Eller egentligen ska man nog säga att det är 
Anthony som har med sig Mann.

Men sak samma, Östmarks verkliga hjälte 
den här veckan heter Arne Westh, 65.

Så här är det:
1992 lärde Rayburn Anthony känna Staf-

fan Öberg, präst i Söderala utanför Ljusne i 
Hälsingland. Öbergs stora intresse är rocka-
billy och country. Bland annat säljer han 
skivor genom ett eget bolag.

En av hans kunder var Arne Westh. I hans 
samling fanns fl era inspelningar av både An-

thony och Mann. Så när Staffan första gången 
hjälpte Anthony till en turné i Sverige blev Ar-
nes Östmark ett av stoppen. Utan marknads-
föring och genom att låta ryktet gå kom 160 
personer till kyrkan. En gigantisk uppslutning 
för en by som bara har tusen invånare.

Kärleken blev besvarad. Förra 
året var Anthony tillbaka och då 
kom ännu fl er.

NÅGRA SOM MINNS den 
spelningen bättre än andra är 
16-åringarna Andreas Rindberg 
och Wictor Eriksson – konfi r-
manderna som fi ck spela med 
Anthony. Men det är ju ändå 
ingenting mot att spela med Carl 
Mann – superkändisen från tidigt 
60-tal.

Klockan är 16.10. De första 
besökarna tar sina platser i kyr-
kan. Där inne väntar också An-
dreas och Wictor tillsammans 
med den tredje i rockabillytrion 
Andreas Arvidsson. Det är tre 
timmar kvar till det som ska bli 
The Tornados som de kallar sig 
största spelning någonsin, men 
de har ingen aning om vad som ska spelas. 

”Mona Lisa” så klart, och så sa prästen 
Johan Bonander något om ”Amazing Grace”. 
Men, sen då...?

– De kommer när som helst. Vi skulle repa 
kvart över, säger Wictor till nyfi kna journalister.

Förutom lokaltidningarna så är både tv 
och radio där samt rikstidningarna Kyrkans 
Tidning och Dagen.

Samtidigt i den nedlagda gamla skolan 
ett par hundra meter från kyrkan ligger 
Carl Mann i badet. Arne Westh och hans 

Eilis undrar hur länge Mr Mann 
egentligen ska vara där inne. Och 
Rayburn undrar – han ska in efter 
honom.

– Det har man fått lära sig, det 
går inte snabbt när de här herrarna 
ska göra något, skrattar Staffan 
Öberg som reser med dem under 
hela Sverigebesöket.

Eilis har bjudit på kaffe och 
hennes mamma i lägenheten 
bredvid stod för stormiddagen. 
Men nervös över att laga mat till 
fi nfrämmandet från USA var hon 
inte.
– Nej, nej. De är så trevliga. Ja, 

Carl har jag ju inte träffat förr för-
stås, men Rayburn känner jag nu, 
säger Inga-Greta Eriksson.

Menyvalet var ganska självklart. 
Älgstek, potatis, fl äskfi lé, Jans-
sons frestelse och älgköttbullar 

med lingonsylt och gräddsås. Till efterrätt 
hjortronsylt och glass. Klart att det tog sin tid 
att äta.

Arne och Eilis hem förvandlas under efter-

”De kommer när 
som helst – vi skulle 
repa kvart över ...”

Vänd 

16.10. Andreas Rindberg, Wictor Eriksson och Andreas Arvids-
son väntar på att få repa inför kvällens konsert.

17.18. Inga-Greta Eriksson och dottern Eilis erbjuder alla nya 
besökare något att äta i väntan på att Carl Mann ska bada klart.

17.28. ”Det här är första backstage-
bilden på mig i den här situationen.”

18.00. Prick en timme före 
dreas, Andreas och Wictor ä

18.26. Drygt fyra timmar efter tidsschemat anlände

Efterfrågad sångbok nu åter i handeln
Sångböckerna ”Jubla i Herren” fi nns i tre 

utgåvor och innehåller mer än 600 av våra 
mest populära lovsånger. 

Böckerna har varit mycket efterfrågade, 
21 000 har hittills sålts, men de senaste åren 
har de varit svåra att få tag på. Del ett har till 
exempel varit helt slut på förlaget. 

Nu kommer alla tre delarna i nytryck. 

Sångböckerna innehåller texter och 
noter till sammanlagt 632 lovsånger. 

Böckerna bygger på lovsångsserien 
”Davids Hjärta” som skivbolaget David 
Media började ge ut i skivform 1994. 
Hittills har det kommit 43 lovsångsski-
vor i serien. Även ”Jubla i Herren” ges ut av 
David Media.

Psalmer är något 
som vi alla, 
oavsett ålder, 

har ett förhållande till.
”
Svenska Dagbladets tv-krönikör Annina 

Rabe analyserar premiäravsnittet 
av SVT:s nya serie ”Psalmtoppen” 

som sänds på lördagskvällar.
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konsertens början får An-
äntligen se låtlistan.

er rocklegendarerna Rayburn Anthony och Carl Mann till Östmarks kyrka. Någon anledning att vara nervös? ”Ja, det slutar man aldrig med att bli”, säger Carl Mann till Dagen. FOTO: ANDREAS NILSSON

18.09. Tillresande och journalister har förstått att det är Arne 
Westh som står för sambandscentralen.

18.17. Prästen Johan Bonander har den första genomgången till-
sammans med alla musikerna hemma hos Inga-Greta.

18.25. Carl och Rayburn har med 
sig skivor och affischer att sälja.

Musikaliskt inramat förlåt i Australien
För två månader sedan gjorde Australiens 

premiärminister Kevin Rudd offentlig avbön 
för tidigare australiska regeringars många 
oförrätter mot landets urbefolkning, aborigi-
nerna. Det var så vackert och historiskt avgö-
rande, tyckte både aktivistgruppen Get Up 
och kulturministern och förre rockstjärnan 
Peter Garrett, att Rudds ord ”förlåt” nu har 

införlivats i en ballad om hur Austra-
liens folk ska kunna leva tillsammans 
i gemenskap och rättvisa, skriver TT-
Reuters. En video med låten, skriven 
av sångaren Paul Kelly och framförd 
av honom tillsammans med flera av 
landets största musikstjärnor, finns 
på länken www.getup.org.au.

Uno, Anna & Idde på årets Packmoppeturné
Uno Svenningsson, Anna Stadling 

och Idde Schultz. Det är några av 
namnen på sommarens upplaga av 
den årliga Packmopedsturnén. Premi-
ären blir 30 juli i Dalhalla, 
Rättvik. Sedan rullar det 
på genom Mellansverige 
fram till den 9 augusti då 

turnén avslutas med en konsertfinal på 
Länsmansgården i Sunne. 

De som kommer får också lyssna till 
komikern och musikern Ronny Eriks-

son, Staffan Hellstrand 
och Göran Samuelsson. 
Biljetterna är redan ute 
till försäljning.Peter Garrett. 

Uno, Irma och Anna.
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middagen till en sambandscentral. Allt fler 
journalister har förstått att det är Arne Westh 
man ska prata med för att få veta vad som hän-
der och var. Hemtelefonen ringer hela tiden.

Halv sex kommer Carl Mann ut från badet 
och börjar göra sig i ordning. Visst har den 
spensliga 17-åringen förvandlats över åren, 
men den fylliga mörka kalufsen finns kvar. 
Fortfarande fönad – om än med mindre 
brylkräm.

Arne är överväldigad över att ha Carl 
Mann i sitt hem, men ändå avslappnad.

– Folk förstår nog inte hur stor han är. Jag 
har ju följt honom sedan han slog igenom - 
59. När andra la pengarna på cigaretter och 
sprit köpte jag skivor.

Nu är samlingen uppe i 1 700 stycken. 
Klockan är sex på kvällen när grabbarna 

i The Tornados har tröttnat på att vänta i 
kyrkan. De kommer till sambandscentralen 
och får i köket hos Arne och Eilis se låtlistan 
för första gången.

– Ska vi vara med på alla de här? funde-
rar Andreas Arvidsson men frågan lämnas 
obesvarad. Nervositeten tilltar.

CARL OCH RAYBURN ÄR GRANNAR i 
Tennessee. De går regelbundet till kyrkan – 
Rayburn till en baptistkyrka och Carl till en 
pingstkyrka. Båda betonar att musiken är en 
gåva de fått från Gud och tror sig använda 
den på rätt sätt.

– Jag brukar be före konserterna. Inte 
alltid, men för det mesta, säger Carl Mann.

Och arvet från kyrkan märks också i 
måndagskvällens repertoar. Där finns väck-
elsesånger med tydligt budskap, egenskrivna 
och mer välkända som ”How great Thou art” 
och ”Amazing grace”, blandat med rockabil-
lyklassikerna.

Med 45 minuter kvar kan prästen Johan 
Bonander äntligen hålla en första genom-
gång med alla artisterna. Han vet att det kan 
komma kritik mot den här typen av arrang-
emang och är mån om att få allt rätt.

– Det finns kanske de som tycker att detta 
blir för folkligt, ja rentav att kyrkan bjuder ut 
sig, men det är min plikt som präst att nå ut 
med budskapet.

Det slår igenom i Johans sätt att arbeta. 
Som deltidsbrandman får han många kon-
takter med jämnåriga. Engagemanget som 
fotbollstränare har lett till att barnkören vuxit 
dramatiskt och precis gett ut sin första cd. 
Konfirmationen har han förlagt till motorgår-
den och skapat Sveriges första folkracekonfir-
mation för att knyta till sig ungdomarna.

Det märks att han är van att driva projekt 

och att rikta sig till olika målgrupper. Johan 
paketerar budskapet så att det passar mot-
tagarens förutsättningar.

– Det handlar om att skapa så många 
arenor som möjligt för att dela budskapet 
om Jesus Kristus.

Och det är också budskapet han tänker 
dela nu när han får chansen att tala till en 
fullsatt kyrka.

Andreas, Wictor och Andreas har gett upp. 
Deras största spelning hittills får bli orepad.

Med några få minuter kvar samlas präs-
terna Johan och Staffan, superstjärnorna Ray-
burn och Carl samt körledaren Lena Persson-
Måve och vaktmästaren Robert Lundberg i 
sakristian för en sista genomgång och bön.

– Gud, låt den här kvällen bli precis så bra 
som du har tänkt, ber Johan. 

Han låter lite nervös. Inte Gud såklart ... 
nej, Johan. Men inte lika nervös som grab-
barna på bänken bakom trappan upp till 
predikstolen. 

UNDER JUBEL äntrar stjärnorna kvällens 
scen. På grund av allt ståhej hemma hamnar 
Arne på den sista bänkraden på orgelläkta-
ren, men han är inte den som klagar.

– Man ser bra härifrån, säger han.
Under bönen har Rayburn och Carl beslu-

tat sig för att kasta om i spelordningen. ”Just 
a closer walk with Thee” får slå an tonen.

Mest jubel får ”Mona Lisa” men även ”Pre-
tend”. Det Rayburn, 70, och Carl, 66, förlorar 
i tempo tar de igen i känsla.

Konserten håller på två timmar. Efteråt 
flockas samlarna med sina plastpåsar fyllda 
med skivor för signering.

Men det som är jättestort i Östmark behö-
ver inte vara jättestort i världen.

Rayburns publikrekord är på 125 000 
åskådare, kan man verkligen tända till när 
man spelar för 600 då undrar jag?

– Det är egentligen ingen skillnad. Vi 
spelar ju för att det är kul. Och gentemot 
publiken så försöker jag alltid göra jobbet så 
bra jag kan, varje gång.

Det gjorde The Tornados också.
– Det gick faktiskt ganska bra. Det var inte 

så nervöst när vi väl fick börja spela, säger 
Wictor.

Även Arne är nöjd. Han står och myser på 
parkeringen.

– Det var så bra som det kan vara det här.
Och prästen Johan Bonander kan se till-

baka på en kväll där Carl Mann fick vara den 
som banade väg för budskapet 
om the real King.

”Jag brukar be före konserterna 
– inte alltid men för det mesta”
Fortsättning 

ANDREAS NILSSON
andreas.nilsson@dagen.se

08-619 24 24

18.57. Folkracekonfirmanden Tilda Pettersson, 14, 
gillar att hjälpa till med att göra hamburgare.

19.27. Arne Westh fick nöja 
sig med platsen längst bak.

19.30. Anthony: ”Att spela i Östmark 
är som att spela i en nationalpark”.

19.31. Äntligen! Så när som på några ackords startsträcka går det 
riktigt bra för The Tornados när de gör entré bakom sina förebilder. 

19.24. Fortfarande väntan.

UngKraft 2008 – kristen kulturfest med dans, konst, bilder och massor av musik
På lördag 26 april är det dags för den 

14:e upplagan av festivalen UngKraft 
i Huskvarna Folkets Park. Dans, foto, 
konst och massor av musik utlovas. 

Ett kännetecken för UngKraft har 
varit att många grupper och stilar ges 
utrymme. Så även denna gång. 

En diger artistlista finns på festivalens 

hemsida http://ungkraft.wimbo.se. Här 
märks bluesinspirerade soulbandet Erik 
Runeson feat. Hiding, metal av skilda 
slag med Mammuth och Intohimo, 
poprockande Simon Norrsveden eller 
varför inte de punkinspirerade grup-
perna Nasir och Välta Tält. Det blir 
också liverock med Kite. Totalt 29 band. 

Till detta ska läggas 19 dansgrupper 
och en mängd utställare av foto och 
konst. Summa summarum en av lan-
dets största kristna kulturfestivaler. Ar-
rangörer är Svenska Alliansmissionens 
Ungdom och Svenska Missionskyrkans 
Ungdom tillsammans med Bilda. 16.00 
börjar kalaset.

18.52. Kyrkoherden i Östmarks kyrka Johan Bonander ber en bön tillsammans med Rayburn 
Anthony, Carl Mann och prästen i Söderala Staffan Öberg. Staffan är med amerikanerna un-
der hela resan och är en verklig rockabilly- och countyentusiast. ”De brukar ju kalla Bach för 
den femte evangelisten. Jag tror att rockabillyn kan öppna kyrkan lika bra”, säger han.

FOTO: DAVID HOLMSTRÖM
Christoffer Hiding.

Intohimo.

Mammuth.
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21.04. De senaste månadernas stora snackis i Östmark och dess omnejd är 
är över. Eller det kanske är nu som den verkligen börjar? 

19.45. Carl Mann börjar bli riktigt varm i kläderna och svänger med känsla till musiken. FOTO: ANDREAS NILSSON

21.23. Mammor och tjejer vill fota 
sina nya lokalkändisar.

21.19. Morgan Gustavsson får en 
eftertraktad signering.

Läs mer på Dagen.se: tips, listor och kalendern med mera.

Spalten TORSDAG

Dvd-tips

”Hoppet”
(Sverige 2007)
Regi: Peter Naess
Distribution: Pan Vision

Azad råkar komma till Sverige av misstag. Han försöker smälta in i 
familjen han ska bo hos samtidigt som han längtar efter att återför-
enas med sina föräldrar. Vändpunkten kommer i och med en plats i 
höjdhoppslaget...

Moni Nilsson-Brännström (som skrivit Tsatsiki-böckerna) har skri-
vit manus, Petter Naess (som tidigare gjort de sköna, norska ”Elling”-
fi lmerna) har regisserat. Tillsammans har de fått till en inte alltför 
komplicerad liten fi lm – trots att den vidrör svårigheter i det nya, 
mångkulturella samhället. Hoppfullt för alla åldrar!

”Remember the Titans”
(USA 2000)
Regi: Boaz Yakin
Distribution: Sandrew

Samtidigt som landet skakas av raskravaller och upplopp, beslutar 
sig skolmyndigheten i Alexandria, Virginia, att stadens två rasåtskilda 
fotbollslag ska slås ihop. Denna sanna historia från 1970-talet har 
fortfarande ett aktuellt budskap varhelst man kan möta effekterna av 
en misslyckad integrationspolitik. Och Denzel Washington – som pri-
vat har ett bultande hjärta för såväl jämlikhet som kristna värderingar 
– gör som vanligt en gedigen insats. Filmen har ett par år på nacken. 
Tyvärr fi ck den inte det genomslag i Sverige som den borde ha fått, så 
därför slår jag ett slag för den nu i stället.

”F.O.U. – Förortsungar”
(Sverige 2006)
Regi: Catti Edfeldt & Ylva Gustafsson
Distribution: Sandrew

Amina kom till Sverige med sin morfar men tre år senare har hon 
fortfarande inte fått uppehållstillstånd. När morfadern plötsligt dör får 
fl yttar hon in hos grannen och vännen - den hårdrockande svennen 
Johan! Trots att vi serveras väl många klassiska schabloner (som dess-
utom varvas med oväntade musikalinslag!) så funkar ”F.O.U.”. Det är 
omöjligt att inte låta hjärtat vekna av dessa vingklippta existenser på 
samhällets skuggsida. De kanske inte syns i massmedia, men visst 
fi nns de och förtjänar all uppmärksamhet. Men var beredd på en rå 
förortsjargong med riktigt ovårdat språk.  CARL-JOHAN R FREED

”Surf’s up”
(USA 2007)
Regi: Ash Brannon & Chris Chuck
Distribution: Universal

Pingvinen Cody ska – som en mycket exotisk fågel – delta i en surftäv-
ling på en paradisö. Ett gammalt övervintrat surfi ngproffs lär honom att 
den sanna vinnaren inte alltid är den som kommer först i mål. Visst kan 
den animerade pingvintrenden känns något uttjatad men ”Surf”s Up” är 
förvånansvärt fräsch. Snyggt gjord, klyftig intrig och med gott om härliga 
karaktärer – allt varvat med ironiska slängar, vilket gör att inte bara de 
yngsta kan bänka sig framför denna rulle!  

MUSIKsajten
dagen.se

Finns på

PRISVÄRT ATT LADDA NER
till din dator eller Mp3-spelare

BIG
Pure Pop For Now People

Kristet skateboardläger i Kristi Himmelsfärdshelgen
Sveriges största (och enda?) krist-

na skateboardläger hålls i Alingsås. 
Var annars? Pingstkyrkan har ju 
byggt landets största skatepark 
utomhus och har tre år i rad stått 
som inbjudare för arrangemanget 
kallat Christ Air. Deltagarantalet har 
växt stadigt. Första året, 2005, kom 

30 ungdomar. I fjol deltog 70. På 
lägret, som är den 1–4 maj, i Kristi 
Himmelsfärdshelgen alltså, varvas 
skateboardövningar med bibelun-
dervisning. Årets tema är 
”Då Nu Sen”. 

Mer info hittar du på www.pingst-
kyrkan.com/skate. 

Den här månades dvd-tips går på underdog-temat – nämligen att 
kämpa underifrån men ändå, mot alla odds, lyckas nå sitt mål. 

Skateboardåkare.
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Vega har 
arabiskt 
ursprung 
(arab. waqi 
’fallande, dykande’), det 
är identiskt med stjärnan 
Vega i stjärnbilden Lyran.

Dagens 
namn

Torsdag

24
APRIL
Vega

Vi vet ju inte 
hur vår bön 
egentligen 
bör vara, men 
Anden vädjar för oss med 
rop utan ord.
 Romarbrevet 8:26

Gud erbjuder oss alltså 
en sorts transformator 
som gör om vår svagström 
till hans starkström, som 
får vår hostande motor att 
varva rent som ett glädje-
tjut mot himmelen. Medge 
att detta är ett trösterikt 
ord, ett ord att vila vid.

Bibelförklaringen

 Vapenvila i Palestina 
   ”Både judar och araber 

accepterade på onsdagen 
utan villkor de av greve 
Bernadotte framlagda för-
slagen om en fyra veckors 
vapenvila med början kl. 
0600 Greenwich-tid freda-
gen den 11 juni. Nyheten 
har väckt stor glädje bland 
FN-delegaterna i Lake Suc-
cess, där man dock varnar 
mot för stor optimism, ef-
tersom läget i Palestina är 
så explosivt att det minsta 
intermezzo kan torpedera 
medlingsförslaget”, skrev 
Dagen torsdagen den 10 
juni 1948. 

 ”Greve Bernadotte erhöll 
först svar från de arabiska 
regeringarna på sitt ultima-
tiva förslag. Han hade be-
gärt, att de båda parterna 
skulle svara ´ja´ eller ´nej´ 
före kl. 12 Greenwich-tid 
på onsdagen. Arabernas 
svar anlände före denna 
tidpunkt och överlämna-
des 11.30 av arabförbun-
dets politiske sekreterare 
Abdel Moncim. I Ammar 
förklarade Transjordaniens 
utrikesminister Fawzi 
pascha, att arabstaterna 
utan villkor godtagit det av 
greve Bernadotte fram-
ställda förslaget. 

 Det judiska svaret 
anlände först 50 minuter 
efter kl. 12. Världen fi ck 
reda på det judiska godta-
gandet av förslaget vid en 
presskonferens i Paris, där 
Israels president Chaim 
Weismann yttrade att Isra-
els regering ´är inställd på 
att acceptera förslaget om 
vapenvila i Palestina´ .” 

Dagen för 
60 år sedan

Sköna  Födelsedagar
 90 år 
 Margit Kylborg, 
 Upplands Väsby, 
 28/4. 

   85 år 
 Alma Hammerman, 
 Huddinge, 
 29/4. 

   75 år 
 Ethel Randau, 
 gymnasielärare, 
 Mullsjö, 
 29/4. 

   60 år 
 Margareta Ronge, 
 Lekeryd, 
 29/4. 
  
 Signe Bergendahl, 
 Katrineholm, 
 29/4. 

   20 år 
 Emma Jakobsson, 
 Odensbacken, 
 29/4. 

Försommarfesterna duggar tätt 
i maj. När gästerna kommer är 
det ”maten klar på direkten” 
som gäller antingen det är 
familjen eller hela släkten som 
kommer. 

Hur man klarar uppgiften i 
köket? Som vanligt gäller det 
att ligga ett steg före för att 
greppa situationen.

Om franska kockar arbetade i 
Sverige eller svensk färsk sill el-
ler strömming (beroende på vil-
ken sida av landet vi befi nner oss 
på) simmande utanför Frankrike 
skulle världens kokböcker se helt 
annorlunda ut. 

Den färska sillen, eller ström-
mingen, är en tillgång som får 
vilken yrkeskock som helst att 
inse att här fi nns potential för 
gastronomisk utveckling. Att fi s-
ken dessutom är som bäst just i 
tidig sommartid gör inte saken 
sämre. 

Namnförvirringen är en gam-
mal historia som har att göra med 
var fi sken fångas och landas. Ar-
tens latinska namn är Clupea Ha-
rengus antingen den simmar på 
ost- eller västkusten. Principen är 
strömming på ostkusten och sill 
på västkusten, allt efter en urgam-
mal namnregel. Sill eller ström-
ming kan kokas in och serveras 
kall. 

Tid för smörgåstårta
Det är inte bara till skolavslut-

ningar och examensfester som 
smörgåstårtan är ett bra val. Den 
passar i princip till alla fester, i 
synnerhet under sommarhalvåret, 
där det kan vara svårt att förutse 
antalet gäster. En annan fördel 
med smörgåstårtor är att de inte 
bara kan utan snarare ska göras i 
förväg.

Det fi nns inga riktiga recept 
eller regler på hur man ska lägga 
ihop sin smörgåstårta. Det enda 
man bör komma ihåg är att lägga 
det dyraste längst upp så det syns. 
Fyll tårtan med leverpastej, skin-
kost och hackade räkor och spar 
den dyra laxen till synlig garne-
ring. Med den mångfald av färdi-
ga mjukostar, salladsblandningar 
och annat som översvämmar våra 
butiker är det inte svårt att fylla en 
smörgåstårta. 

Alla smörgåstårtor mår bra av 
att stå några timmar innan de 
serveras. Då blir de precis så där 
saftiga som vi vill ha dem. 

Fransk paj
Om man inte vill bjuda på smör-

gåstårta kan en fransk ost- och 
skinkpaj kan vara ett alternativ. 
Pajdegen hackas ihop i matbereda-
ren och sedan är det bara att kavla 
ut och klä pajformen med resulta-
tet. 

Förgrädda det tomma skalet 
några minuter innan fyllningen 
tippas i för att få en paj med sprött 
skal och krämig fyllning.  

DAN STRANDQVIST

Dagens mat

Hände den 24 april
1585 Felice Peretti blir påve med 
namnet Sixtus V. 
1880 Vegaexpeditionen återvänder 
till Stockholm, efter att Adolf Erik 
Nordenskiöld med fartyget Vega var 
den första som seglat genom Nord-
ostpassagen. 

1961 Regalskeppet Vasa bärgas. 
1975 Den västtyska ambassaden i 
Stockholm sprängs av en grupp ur 
Röda armé-fraktionen. 
2005 Joseph Ratzinger kröns till 
påve och antar namnet Benedictus 
XVI.    KÄLLA: WIKIPEDIA.ORG

Döda

Grattis
 Stort grattis till Nathalie 
Sundqvist, Enköping, 
på 10-årsdagen den 
24 april. Hurra hurra 
hurra önskar Carmelita, 
Christer och Andreas. 

  Vi vill gratulera vår lilla 
prinsessa på 3-årsdagen 
den 26 april, Daniella 
Javerud som bor i 
Gröstorp, Simrishamn. 
Från mormor och mor-
far i Åkarp.  

Till minne
 Magdalena Forss 
 En av Filadelfi aförsamlingen i 
Katrineholms äldre medlemmar, 
Magdalena Forss, har lämnat sin 
jordiska plats. 

För mig har Magdalena alltid 
funnits. Hon var bland ungdomarna 
i församlingen när jag var barn. 
hon blev min första söndagsskol-
lärare när jag somtreåring började 
söndagsskolan. Det var inom sång 
och musiklivet som vi senare minns 
Magdalena, och där var hon mycket 

trogen.   Jag har alltid sett upp till 
henne, och jag minns henne som en 
förtjusande, glad och positiv person-
lighet.   Hennes plats i församlingen 
är nu tom och vi saknar henne.  

 Vi tackar Gud för hennes år som 
församlingsmedlem och önskar frid 
över hennes ljusa minne. 

 Vi tänker också på hennes make 
Walter, som i nästan 70 år stått vid 
henne sida och önskar honom Guds 
rika välsignelse. 

 Gun-Britt Nordling 

Barn säger
Skicka in ett roligt citat från 
ditt barn eller barnbarn.
milstolpar@dagen.se

 När jag för många år sedan 
började mitt första skolår 

som lärare skulle vi ha lästräning. Vi 
övade bokstäver och ljud, O S M och 
R. Då sa plötsligt en av eleverna full 
av beundran: 

 – Fröken; hon kan nog hela 
alfabetet!!! 
  ”Fröken” Britt Ericsson i Myresjö 

”

5 frågor till ...
... Lennart 
Pettersson 
i Skruve-
måla i Gul-
labo, som i 
dag den 24 
april varit 
gift med sin 
Margit i 65 år. De fi rar där-
med krondiamantbröllop.

Vad minns du 
från bröllopet?

– Bröllopet stod 1943 i Si-
onkapellet här i Gullamo. Det 
var kyrkoherde Lagerkvist som 
vigde oss eftersom de frikyrk-
liga inte fi ck viga på den tiden. 
Men det gick ju bra ändå! Jag 
var 25 år och Margit 20 år. Det 
var härligt.
Vilket är ditt recept för ett 
långt och lyckligt äktenskap?

– Ja, man måste ju älska var-
andra. Och så är det viktigt att 
inte tänka att man själv alltid 
har rätt. Man måste kunna ha 
olika åsikter och ha respekt för 
varandra. Sedan är det viktigt 
att ha sin Gudstro, det hjälper 
mycket. När det blir besvärligt 
får man be till Gud.
Hur ska ni fi ra?

– Det har vi inte riktigt be-
stämt. Vi åker nog ut och äter 
någonstans och sedan får vi se 
om barnen dyker upp. Vi har 
fem barn – de var sex från bör-
jan men det är bara fem som är 
i livet – och 14 barnbarn och 
10 barnbarnsbarn. Man hinner 
med en hel del under ett så här 
långt äktenskap!
Vad är det bästa med Margit?

– Hon är snäll och hjälpsam, 
både mot mig och mina barn 
och barnbarn och alla som hon 
möter. Och så är hon givmild.
Kommer hon att få någon 
present på bröllopsdagen i dag?

– Det har jag faktiskt inte 
tänkt på. Jag får väl ge henne en 
kram. Det är inte så dumt det 
heller. Och kanske köper jag en 
blomma. 

THERÉSE ALHULT

Vik. redaktör: Emma Staffansdotter 08-619 24 27, milstolpar@dagen.se   Annonser: 08-619 24 60, annons@dagen.se

Födda den 24 april
1743 Edmund Cartwright, brittisk 
präst. 
1904 Willem de Kooning, neder-
ländsk konstnär. 
1926 Thorbjörn Fälldin, svensk 
centerpartistisk partiledare. 
1934 Shirley MacLai-
ne, amerikansk skå-
despelare, sångerska, 
dansare och artist. 
1942 Barbra Strei-
sand, amerikansk 
sångerska och skåde-
spelerska. 
1979 Marie Picasso, svensk sånger-
ska, vann ”Idol” 2007.
 KÄLLA: WIKIPEDIA.ORG



19DAGEN  Torsdag 24 april 2008

Redigering: Klaus Franken MILSTOLPAR

  maj med smörgåstårta och paj
Inkokt färsk sill/strömming 
med örtkryddad grädd- 
majonnäs

4 personer

Det här behövs: 
16–20 färska sillar/strömmingar
1 tsk salt
1 liten knippa dill

Till inkokningslagen:
1 dl ättiksprit
4 dl vatten
2 msk strösocker
2 tsk salt
5 vitpepparkorn
5 kryddpepparkorn
1 lagerblad

Till gräddmajonnäsen:
2 dl gräddfil
4 msk majonnäs
2 msk hackad dill
2 msk hackad persilja
2 msk hackad gräslök

Gör så här:
1. Rensa sillen/strömmingen. 

Skär bort, och spara, stjälkarna från 
dillen. Hacka resten fint. Lägg filé-
erna med skinnsidan ner. Salta och 
strö dill på köttsidan. Rulla ihop 
med köttsidan in och placera fis-
karna tätt i kastrull.

2. Koka inkokningslagen. Ättik-
sprit, vatten, socker och salt vispas 
ihop så allt löser sig. 

3. Tillsätt pepparkorn, lagerblad 
och dillstjälkar. Ge lagen ett upp-
kok och häll den varm över sillen/
strömmingen.

4. Sjud varsamt under lock i fem 
minuter. Låt kallna i spadet. Efter 
en halvtimme lyfts sillen/ström-
mingen över till lämpligt serve-
ringsfat med höga kanter och lagen 
slås över. 

5. Rör samman gräddfil och 
majonnäs. Smaksätt med hackad 
dill, persilja och gräslök. Såväl sill/
strömming som sås serveras kall. 
Nykokt potatis smakar bäst till.

Färsk tomatsill/tomat- 
strömming med dill

4 personer

Det här behövs:
16–20 färska sillar/strömmingar
1 tsk salt
1 dl hackad dill
1 msk dillfrö
3 msk tomatpuré
1 dl vatten
1 msk olivolja

Gör så här:
1. Rensa sillen/strömmingen. 

Salta och rulla ihop filéerna med 
köttsidan utåt. Lägg rullarna tätt i 
ugnssäker form. 

2. Hacka dill och strö över samt ge 
lite extra dillsmak med en matsked 
hela dillfrön. Vispa samman tomat-
puré med vatten och olja. Fördela 
blandningen över och täck med 
lock eller folie. Tillred fisken i 200 
grader varm ugn cirka 25 minuter. 
Godast när den har hunnit kallna.  

Smörgåstårta
6 personer

Det här behövs:
8 skivor landgångsbröd
1:a lagret
100 g bredbar leverpastej
1 dl crème fraiche
2:a lagret
1 dl skinkost (mjukost)
100 g rökt skinka
1/2 gurka
3:e lagret
100 g hackade räkor
1 dl majonnäs
1 dl crème fraiche
Till garnering:
1 dl crème fraiche
1 1/2 dl majonnäs
1/2 gurka
100 g rökt skinka
1 burk svart kaviar
200 g rökt lax
1 citron
persilja
salladsblad

Gör så här:
1. Börja med att förbereda fyll-

ningarna till de olika lagren. Bred-
bar leverpastej blandas med crème 
fraiche till första lagret. Skinkost, 
det vill säga mjukost med skinka 
fungerar som färdig fyllning till 
andra lagret och hackade räkor 
blandat med majonnäs och crème 
fraiche till det tredje.

2. Lägg upp brödskivorna. Tänk 
på att lägga skarvarna omlott så 
smörgåstårtan inte faller sönder när 
man tar av den. Kantskär brödet 
och placera motsvarande två skivor 
landgångsbröd på arbetsbänken och 
bred på första lagrets fyllning. Smör 
eller margarin behövs inte. Lägg på 
bröd och fortsätt med andra lagrets 
fyllning och så vidare. Avsluta med 
att täcka över tredje lagrets fyllning 
med ett lager bröd.

3. Blanda ihop cirka en deciliter 
crème fraiche med 1,5 deciliter ma-
jonnäs och bred blandningen över 
smörgåstårtan. Täck sidorna med 

tunna skivor av färsk gurka eller 
finhackat kryddgrönt. 

4. Skiva den rökta laxen fint, el-
ler köp den färdigskivad, och rulla 
ihop skivorna till laxrosor som pla-
ceras diagonalt över smörgåstårtan. 
Fördela svart kaviar bredvid laxen.
Finhacka rökt skinka och lägg i 
strängar och garnera till sist upp 
smörgåstårtan med citronskivor, 
små salladsblad och persiljekvistar. 

Fransk ost- och skinkpaj
Cirka 8 portioner

Det här behövs:
Till degen 
150 g smör
3 dl vetemjöl
3 msk iskallt vatten
 
Till fyllningen:
300 g rökt skinka
150 g riven herrgårdsost 
3 msk hackad gräslök 
2 dl grädde 
2 dl standardmjölk 
5 ägg 

Gör så här:
1. Mät upp ingredienserna till 

pajskalet och hacka samman de 
i matberedare. Det går även att 
hacka samman ingredienserna 
med kniv på arbetsbänken. Avsluta 
med kallt vatten och några snabba 
tag. Degen får inte bli varm. Då 
blir den seg. För bästa resultat, låt 
degen vila i kylen en stund innan 
utbakning.

2. Kavla ut degen och klä en paj-
form. Förgrädda gärna det tomma 
skalet 10 minuter innan fyllning, 

3. Strimla skinkan, riv osten 
och hacka gräslöken. Rör samman 
grädde, mjölk och ägg. Blanda med 
allt det rivna och fyll det förgräd-
dade pajskalet. Grädda pajen mitt i 
225 graders ugns cirka 45 minuter 
eller till dess fyllningen ”stannat” 
och pajen låter som en trumma när 
man slår lätt på dess topp.

KLASSIKER. 
Smörgåstårtan är 
sprungen ur det 
svenska smörgås-
bordet. Fyll tårtan 
ekonomiskt och 
toppa med det 
dyra och goda.

FOTO: DAN STRANDQVIST

Inga mackor smakar bättre 
än de som är i miniformat.
 FOTO: DAN STRANDQVIST

Minimackor, snittar eller sandwiches, 
allt som är pyttelitet och toppat med 
det bästa av pålägg uppskattas alltid.  

Fördelen med de små mackorna är att 
de kan förberedas och hållas fräscha på 
fuktat smörpapper i kylen. Ta ut roliga 
brödbitar med kakmått, bred ett tunt 
lager smör på ovansidan och täck med 

gravad eller rökt fisk, rökt kött eller ost 
och valfria grönsaker. Pålägg som riske-
rar att lossna kan fästas med tandpetare. 

Placera minimackorna på fuktade 
smörpapper och dra plastfilm över. På 
så sätt kan de klara timmar i kylen utan 
att torka eller bli trista. 

DAN STRANDQVIST

Minimackor för fingerfärdiga

Tryckkokare för guldkockar
Kommer ni ihåg tryckkokaren? 
Den där bastanta kastrullen med 
lock som närmast påminde om 
en ubåtslucka. 

Nu har den kommit tillbaka 
men i en omvänd form. En spansk 
tillverkare av köksutrust-
ning har tagit fram ett 
kärl i vilket maten 
tillagas vid 
konst-
gjort lågt 
tryck. Kärlet klarar 
att tillaga mat i vakuum. 

Tekniken innebär att kärlet sätts i 
undertryck vilket får kokpunkten 
att infalla tidigare än vid kon-
ventionell kokning, det vill säga 
samma egenskap som bergsbesti-

gare fått erfara. 
Vid den låga tempe-

raturen kan råvaror 
kokas utan att 
förlora sin spänst, 

vilket skapat en ny 
trend på framförallt 
spanska guldkorgar.

DAN STRANDQVIST
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Välkommen till Filadelfi aförsamlingen i Stockholm
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PRINCESS HALL
VID ENGELSKA KYRKAN

DAG HAMMARSKJÖLDS V. 14
BUSS 69 FRÅN ÅHLENS CITY

hpl. Berwaldhallen

SÖNDAG 27/4 KL 15.00
Sångafton med 

GUN & INGE STRÖM 
ROLF BROMME berättar om 

”USAs Lewi Pethrus” 
Servering Fri entré

ALLA VÄLKOMNA!

To  19.00  Kraftkällan
Fr 18.00  Familjekväll
Lö  19.00  Lovsångskväll
Sö  11.00  Gudstjänst. Niklas Piensoho
  på storbild. Nattvard

Lördag 10.00 Bön och Fasta 
15.00 Sångstund på Barkarby servicehem

Söndag 11.00 Gudstjänst med  
Dopförrättning 
Församlingstjänaravskiljning via webben 
Sally Sandberg. Torbjörn Söder 
Lovsångare från Spånga och Vällingby 
Söndagsskola. Kyrkkaffe

Tisdag 19.00 Bönetimmen                          
Alla är varmt välkomna! 

Tordag 18.15 Joykids övn.
Fredag 18.15 Fredax 

19.30 Ungdomssamling  
Söndag 11.00 Gudstjänst med barn-

äventyret
 Webb TV, USA eko 

Pred: Niklas Piensoho
 Sång: Visa Gospel

Torsdag 19.30 Nils-Eje Stävare om 
Georg Gustafsson

Söndag 11.00  Storbild, Niklas Piensoho, 
söndagsskola

Sö 11.00 Gudstjänst med dop  
Josef Pansell. Församlingsmöte 

On 13.00 Mitt på dagensamling

Österskärsvägen 5, ÅKERSBERGA
Tel 08-540 608 19  www.bergakyrkan.nu

Söndag 11.00 Gudstjänst  
tillsammans med söndagsskolan,  
Malin Axelsson

Torsdag 19.00 BÖN. Lovsång. Tema
Söndag 11.00 ALLAN LUNDSTRÖM 

Kompdraget. Söndagsskola. Fika
www.gulavillantrangsund.se 

Lö 09.00 Vårstädning 
Sö 11.00 Gudstjänst, Niklas Piensoho 

predikar via web-tv. Lovsång

Grindtorpskyrkan TÄBY
www.grindtorpskyrkan.nu

To 13.00 Gemenskapsträff  
 Gun och Inge Ström

Fr 20.00 Ungdomssamling

Lö 20.00 NOLLÅTTA, 
 café stand-up, konsert 
 John Ahlström

Sö 11.00 Gudstjänst, webbpredikan 
 Niklas Piensoho, kören 
 Skattkammaren & Kristend. 
 skolan, kyrkkaffe med våfflor

Ti 09.00 och 17.30 samling till bön

Valborgsafton vi börjar kl 19.00 
bl a vårtal och The Master´s Voice

STOCKHOLM

Rörstrandsgatan 5, T-bana: S:t Eriksplan, Pendel: Karlberg
www.filadelfia.nu. Tel 08-457 09 00

Fr 25/4  10.00–15.00 Bönedag
18.00 BLISS
19.00  Ungdomskväll

Lö 26/4  18.00 Församlingens ordinarie administrationsmöte
Sö 27/4 10.00 Bön

11.00 Gudstjänst 
 ”Hur kan en vanlig människa bli ovanlig” 
 Niklas Piensoho 
 Sång och musik av Samklang & orkestern 
 Avskiljning av församlingstjänare
13.00 Församlingsmöte

Nästa vecka (v 18): ti 13.00 Lunchmöte. Stefan Claar, 18.00 Shine,  
on 19.00 Valborgs firande för hela familjen. Vasaparken. Program 
från kl 19.00, to 11.00 Sopplunch på LP kontakten, 19.00 LP Möte. 

Radio Rörstrand sänder 40 tim/veckan, programtablå tfn 08-457 09 00. 
88 och 95,3 MHz. Lyssna på nätet: www.filadelfia.nu

Haga Kyrkogata 2
411 23 Göteborg
Tel 031-799 27 00
www.smyrna.se

Fredag 20.00 GUDSTJÄNST 
för unga. Johannes Magnusson, 
Isaac Lubega

Söndag 11.00 GUDSTJÄNST 
Predikan Tomas Sjödin 
Sång: Ulrika Hedman,  
Angelica Olinderson och  
Madeleine Gustavsson 
Nattvard

Välkommen till Kungsgatan 83!

Lö 19.30 Möte med Gud –  
Konsert med Bengt Johansson

Sö 10.00 Bön 
11.00 Tillsammansgudstjänst. 
Tema: Glädje. Predikan Maria 
Vinnervik. Gospel Joy 
15.00 Festgudstjänst på Ers-
boda, Folkets Hus

Ti 19.00 Bön

Så länge  
hjärtat slår
26–27 april
Tommy Dahlman predikar  
under temat  
”När Jesus slår följe  
med människor”
 

Lördag  19.00 Korsvadaskolans aula Simrishamn
Söndag  11.00 Pingstkyrkan Bua
Söndag  18.00 Pingstkyrkan Västra Frölunda
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Kontakta Kundcenter 08-619 24 60 eller maila annons@dagen.se RUBRIKANNONSER MÖTESTORGET
DAGEN  Torsdag 24 april 2008

Väckelse- &  
Missions konferens  

22–25 maj 2008
Kåfalla Herrgård

Seminarier, väckelse-  
& missionsmöten mm

Medv MORGAN  
CARLSSON 
med team, Gruppen SiS, Uppsala

Torsdag–lördag 19.00 
GlädjeFest med förkunnelse,
lovsång & förbön.

Info/program: www.irrtv.se, 070-335 64 20
Anmälan:  Kåfalla Herrgård, 0581-930 65
Arr: MedieMission IRR-TV/Sweden

25–27 april KATRINEHOLM,  
 Pingst & AgapeFRÄLSNINGSARMÉ- 

MUSIKENS VÄNNER
Stockholm 6 inbjuder dig till sin 

MUSIKGUDSTJÄNST
Söndagen den 27 april 2008 

klockan 16.00

Eftermiddagens gäster:
Templets Musikkår och  

Strängmusikkår
Gästtalare: Kapten Mia-Lisa Ahlbin

Ett samarrangemang mellan Sjätte 
kårens FMV och Studieförbundet Bilda.
Entré 50 kronor för  
icke FMV-medlemmar.

VARMT VÄLKOMNA!
Stockholms sjätte kår,
St Göransgatan 61, Stockholm

www.sollentunapingst.nu

Söndag 11.00 GUDSTJÄNST 
Jan-Anders Pettersson,  
Pernilla Lidbrandt,  
Ungdomskören, Gideoniterna.

Kristi himmelsfärdsdag 08.30 
Pilgrimsvandring på Järvafältet. 
Anmäl till exp. tel 35 22 20. 
11.00 Gudstjänst 
Samuel Edestav, Marica Reid, 
Julia Rydgård.

Fre 18.00–24.00 V.I.P.  
Fredagshäng för ungdomar

Lör 09.00 Storstädning på  
Kyrktomten

Sön 10.00 Bön 
11.00 Gudstjänst. Paul Kemi 
”Guds Desing Inflytande”

Mån 19.00 Bibelseminarium om 
Jesus från Nasaret 
Tema ”Himlen enligt Jesus”

Ons 14.00 Onsdag i Café Lyktan 
”Sånger vi minns” Torsten Liljemark

Hemsida: www.pingstkyrkansolna.nu

 

6-8 OKTOBER 2008

Boka in och anmäl!

Precis som förra året inbjuder Pingst ff s i samarbete med Pingstkyrkan 
i Uppsala föreståndare och medarbetare med övergripande 
ledningsansvar för pingstf örsamling ti ll samtal och gemenskap. 
Programmet betonar gemenskap och ger plats för samtal.

Programmet formas av dem som är med i samtalet och går rakt på sak i 
aktuella frågeställningar och debatt er.  Redan nu fi nns dock några ämnen 
planerade: Vem får vara med i församlingen, Vad är en församling och 
Vetenskap och tro - koncept som förenar eller kolliderar

Anmälan på Föreståndardagarnas hemsida: www.forestandardagar.se

Lö 20.00 Öppen scen
Sö 11.00 Gudstjänst 

Kennert Thoresen 
Damkören

www.pingstkyrkan.nu

TRONS VÄRLD PÅ TURNÉ  TRONS VÄRLD PÅ TURNÉ

Lördag 26 april
Markaryd
19.00  Saron, Hishult
Sångmedverkan av  
Rickard Johansson

Söndag 27 april 
Malmö/Limhamn
11.00 Wesleykyrkan,   
 Limhamn

Välkommen!

Lars-Åke Albinsson besöker

Curry Blake, USA 
undervisar 4–9 augusti om 

”Gudomligt Helande”
30 000 rapporter/mån 

om helande
 Inf 0524-408 62

www.forsamlingenordet.se
Förs. Ordet Munkedal

LP-verksamheten Tel: 08-619 25 10

Pg: 901696-5 Fax: 08-619 25 20

www.lp-verksamheten.nu

Torsdag 24 april

BOLLNÄS 19.00 
LP-kontakten Sten-Owe Glennemo

PITEÅ 19.00 
Strömsnäskyrkan, LP Ursviken

SANDVIKEN 19.00 
RIA-center, Tommy och Greta 

Lhenberg

KARLSKOGA 19.00 
LP-Baggängen, Ronny Jonsson

Lördag 26 april

VÄRNAMO 19.00 
Lasarettsgatan 8 Anders Alenius

Söndag 27 april

FINSPÅNG 10.00 
Pingstkyrkan, Maritha Krantz och 

LP Vasastrand

KARLSKOGA 11.00 
Pingstkyrkan, Håkan Axéll

RÖNNÄNG 11.00 
Betania, LP-vänner

EDANE 18.00 
Tallåskyrkan, Bosse Tång,  

Ragnar Andersson och LP-vänner.

Sång av Tage, David och Dan

KARLSKRONA 18.00 
Pingstkyrkan, LP-vänner sjunger 

och vittnar

TYRESÖ 19.00 
Pingstkyrkan, Sten-Owe Glennemo, 

Göran Skoog och LP-vänner

Onsdag 30 april

KRISTINEHAMN 19.00 
LP-kontakten, Sten-Owe Glennemo 
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ROSLAGSKONFERENSEN  
16–18 maj, Norrskedika IP
c:a 4 km norr om Östhammar, väg 76, c:a 7 mil öster om Uppsala
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Fr  19.00  Uppsala Gospel     
 22.00  Musikal: Kärlekens väg
Lö  11.00  Anders Gärdeborn     
 15.00 & 18.00 Carl-Erik Sahlberg/Elisabeth Sandlund 
 21.00  Clara Lovsångsband/Anna Bister Band
Sö 11.00  LP-verksamheten, S-O Glennemo     
 15.00  LP-verksamheten, Lasse Levén
Lovsångsteam, Barnmöte Lars-Göran Rönnberg lör–sön,  
Lunch & servering, Närbeläget logi. Nattcafé till 02.00  
www.roslagskonferensen.se 
Arr:  Församlingen Korsdraget, Östhammar,   
 församlingar i Roslagen, Studieförb BILDA

90 
års 

Upplysning och anmälan:  
Alice 0563-42140 eller Hans 0563-403 38

EKSHÄRAD Filadelfia  
firar 90- års jubileum  
13–14 september
Vi hälsar tidigare medlemmar 
och vänner välkomna att fira 
högtid med oss! 

Pastor Owe Lindeskär
25–26 april. Fredag 19.00, lördag 15.00 & 18.00

Lördag medv: Marie och Anders Johansson. Majomusic.se

www.welcometoladan.nu                                    Ladan Markaryd 

Glädje & Jubelfest
NYA SLOTTET BJÄRKA-SÄBY

DRAGSPELS- OCH STRÄNGMUSIKFESTIVAL 14–15 juni
Boka in redan nu!                   Sionförsamlingen Linköping
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RADIO & TV Red: Emma Staffansdotter 08-619 24 27, radiotv@dagen.seRUBRIKANNONSER

Livsåskådning i radio & tv 25–30 april
Fredag 25 april 
05.45-05.55 (P1) Morgonandakt, med 
Benjamin Gerber, församlingspedagog i 
Judiska församlingen, Göteborg.  
06.50-06.55 (P1) Tankar för dagen, med 
Ann Heberlein, fil dr och forskare i etik. 
Ann, som är trebarnsmamma, önskar att 
dygnet hade flera timmar.
14.03-14.50 (P1) Människor och tro. Ny-
heter, debatt och reportage om religioner 
och livsåskådningar. Även 26/4.  
21.03-21.45 (P1) Teologiska rummet, 
40 minuter om Gud och existensen, om 
eviga frågor och religion. Från 20/4.
21.45-21.50 (P1) Vid dagens slut, med 
Anna Simberg, dramaturg i Helsingfors.  
05.45-07.00 (TV4Plus) Prinsen av 
Egypten, amerikansk animerad familje-
film från 1998. Svenskt tal. Farao Seti i 
Egypten bestämmer att alla bebispojkar 
ska dränkas. För att rädda sin son från 
dödspatrullerna placerar Moses mor 
honom i en korg och låter honom flyta 
längs med floden.

Lördag 26 april 
06.03-06.14 (P1) Vid dagens början, 
även 27/4.  
17.00-17.45 (P1) Människor och tro, 
från 25/4.
17.20-17.50 (SVT2) Existens. Går det att 
vara kristen och homosexuell? Från 21/4. 
Även 27/4.
17.50-17.55 (SVT2) Helgmålsringning. I 
serien om dygderna är turen i dag kom-
men till tålamod och vi besöker artisten, 
författaren, ståupparen Lasse Eriksson, 
som ger sin syn på tålamod. 
18.00-18.15 (P1) Helgsmål, en stunds 
stillhet inför helgen.   
19.00-19.30 (SVT2) Psalmtoppen, del 2 
av 8. Vilka är de mest populära andliga 
sångerna i Sverige? I kväll tävlar tio psal-
mer och andliga sånger som handlar om 
tröst. Gästartist är en av Sveriges mest 
uttrycksfulla sångare Freddie Wadling. 
Programledare är Elin Ek. Även 27/4 och 
29/4.
19.00-20.00 (Kunskapskanalen) 
Domens dag. Dokumentär från ”Mera 
vetenskap”, del 2 av 2. I USA är Darwins 
evolutionslära fortfarande kontroversiell. I 
Dover, Pennsylvania, försökte skolsty-
relsen så sent som 2004 återinföra den 
bibliska skapelseberättelsen i biolo-
giundervisningen. Men eftersom den 
amerikanska grundlagen inte tillåter 
religiös indoktrinering i skolan användes 
en påstått vetenskaplig täckmantel: intel-
ligent design. Från 22/4.
19.35-20.00 (P1) Vetenskapsradion: 
Historia. Den 25 april 1948 sköts den 
svenska Jerusalemmissionären Hilda An-
dersson med tre skott. Varför sköts hon 
och vem var skytten? ”Vetenskapsradion: 
Historia” handlar om detta okända och 
fortfarande ouppklarade mord och om 
den tumultartade tid då Hilda Anders-
son mördades. Hilda Anderssons död är 
intimt sammanlänkad med staten Israels 
födelse – själv hade hon sett fram emot 
den judiska staten, men hon hade också 
nära vänner bland muslimska och kristna 
palestinier. Programledare är Tobias 
Svanelid. Från 24/4. Även 29/4. 
21.45-21.50 (P1) Vid dagens slut, med 
Jerker Alsterlund, kyrkoherde i Västerås.  

Söndag 27 april 
06.03-06.45 (P1) Andliga sånger  
06.45-06.55 (P1) Vid dagens början, 
från 26/4.  
09.30-10.00 (SVT2) Psalmtoppen, från 
26/4. Även 29/4.
10.00-10.45 (SVT2) Gudstjänst, från 
Vreta klosters kyrka. Även 28/4.
11.03-12.00 (P1) Gudstjänst: Bönens 
kraft. Alla människor ber någon gång. 
Söndagens gudstjänst handlar om 
bönens kraft och betydelse. Sändningen 
kommer från S:t Johannes församlings-
hem i Malmö. Katarina Vaarning leder 
gudstjänsten.

17.03-17.45 (P1) Teologiska rummet, 
40 minuter om Gud och existensen, om 
eviga frågor och religion. Även 2/5.  
20.00-22.00 (Kunskapskanalen) Tema: 
Gudsillusionen 
20.00 Roten till allt ont. Går en veten-
skaplig världsbild att förena med religiös 
tro? Nej, säger evolutionsbiologen Ric-
hard Dawkins. I temakvällens två filmer 
ger han sig ut på ett världsomspännande 
korståg mot allt vad religion heter. Men 
Dawkins kritiker menar att han genom 
sin egen kompromisslösa hållning i själva 
verket spelar de religiösa fanatikerna 
i händerna. Det tycker i alla fall Lunds 
biskop Antje Jackelén som kommenterar 
filmerna i Mera vetenskaps temasänding 
om vetenskap och religion. Även 2/5.
20.50 Dawkins ovetenskap. Intervju med 
biskop Antje Jackelén. Programledare: 
Ulrika Björkstén. Även 2/5.
21.00 Tron som virus. Richard Dawkins 
om religionen, fortsättning. Även 2/5.
21.50 Köttet tänker. Intervju med Johan 
Flemberg om ateism i Aten under anti-
ken. Reporter: Ulrika Engström. Även 2/5.
21.35-21.45 (P1) Kvartssamtalet i Män-
niskor och tro. Titti Hahn intervjuar.  
21.45-21.50 (P1) Vid dagens slut, med 
Stig Hedlund, ljudtekniker i Haparanda.
22.10-22.40 (SVT1) En bro över Wadi: 
Det historiska arvet. Trots konflikter och 
upprörda känslor har den arabisk-judiska 
skolans första år varit en spännande 
utmaning för alla. Men hur ska lärarna 
hantera till exempel att den judiska 
självständighetsdagen samtidigt är en 
katastrofdag för palestinierna? Del 4 av 4. 
Ett program från UR. Även 29/4. 
23.40-00.10 (SVT2) Existens, del 3 av 8. 
Går det att vara kristen och homosexuell? 
Från 21/4.

Måndag 28 april 
05.45-05.55 (P1) Morgonandakt  
06.50-06.55 (P1) Tankar för dagen, med 
Lars Björklund, präst och författare.
15.50-16.35 (SVT2) Gudstjänst, från 
27/4.
20.00-20.30 (SVT2) Existens, del 4 av 8. 
En ond fiende gör ingen god. Falun Gong 
är en andlig rörelse med rötterna i Kina 
där den i dag är förbjuden. Världen runt 
möts anhängarna av sympati i kampen 
mot förtrycket. Men vad står Falun Gong 
för egentligen? Programledare: Anna 
Lindman Barsk. Även 1/5 i SVT24, 3/5 i 
SVT2 och SVT24, samt 4/5 i SVT2.
21.45-21.50 (P1) Vid dagens slut, med 
Sofia Strömgren, Umeå.  

Tisdag 29 april 
05.45-05.55 (P1) Morgonandakt  
06.50-06.55 (P1) Tankar för dagen, med 
Patricia Tudor-Sandahl, psykolog och 
författare. 
10.30-11.00 (SVT1) En bro över Wadi: 
Det historiska arvet. Från 27/4. 
19.30-20.00 (SVT2) Psalmtoppen, mu-
sikprogram, del 2 av 8. Gästartist: Freddie 
Wadling. Från 26/4.
21.15-21.30 (SVT1) Radiohjälpen: 
Vem kan hjälpa oss med minnena? Sri 
Lankas östkust slogs sönder av flodvågen 
annandagen 2004. I dag har människor 
åter fått hem och försörjning, samhället 
fungerar igen. Radiohjälpens reporter 
Finn Norgren har rest längs kusten och 
noterar i filmen att hjälpen till återupp-
byggnad har gjort stor nytta – men hur 
hjälper man människor med minnen och 
sorg? Även 2/5.
21.45-21.50 (P1) Vid dagens slut, med 
Anders Brokvist, ung värmländsk poet.  
01.15-01.40 (P1) Vetenskapsradion: 
Historia. Från 24/4.  

Onsdag 30 april 
05.45-05.55 (P1) Morgonandakt  
06.50-06.55 (P1) Tankar för dagen, med 
Håkan Sandvik, präst.  
21.45-21.50 (P1) Vid dagens slut, med 
Tobias Duvenäs, Kiruna.

Tv-gudstjänst: Bönens väsen
Utanför Linköping 
ligger Vreta klosters 
kyrka med anor från 
1110-talet. Klostret 
är det äldsta kända 
klostret i Sverige och 
hörde till cistersien-
serorden.

Härifrån sänds guds-
tjänsterna de närmsta 
fyra söndagarna. I den 
första gudstjänsten på 
bönsöndagen talar kyrkoherde 

Per Edler om bönens 
väsen. ”Bön är mer 
relation än prestation. 
Först då kan bönen 
göra något med oss”, 
säger han i sin predi-
kan.

Församlingens barn- 
och ungdomskörer, 
under ledning av Kris-
tin Johansson, deltar.

Gudstjänst
SVT2, söndag 27 april kl 10.00

Kyrkoherde Per 
Edler. FOTO: SVT

Samarr med Bilda

Tel: 031-65 48 00. e-post: info@sackeus.se  www.sackeus.se
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Varför har chefredaktören scoutskjorta 
på sig? Skulle reseskribenter komma till 
helvetet? Hoppades Peter Eriksson att 
regeringen skulle skämma ut sig?
Läs Dagenbloggarnas tankar, nyanseringar 
och iaktagelser på Dagen.se/blogg. 
 Emanuel Karlsten, redaktör Dagen.se

Bloggartankar på Dagen.se

Gospel Channel sänder på Thor 2-satelliten,  
1º väst. Frekvensen är 11.247 MHz Polarity- Vertical.  
Symbol rate: 24.500 FEC-7/ www.global.is

Fredag 25 april
06.00 Dr. David Cho
06.30 Peter Popoff
07.00 Flying House - Children´s program
07.30 Superbook - Children´s program
08.00 The Miracle is Yours - Evangelist 
Svein-Magne Pedersen
08.30 Time for Hope
09.00 Broadcast from Iceland - various 
guests and speakers
10.00 The Plate
10.30 This is Your Day - Benny Hinn
11.00 Broadcast from Iceland
11.30 Words of Light Ministries - Rev. 
Linda Adkins
12.00 Victory - With Dr. Morris Cerullo
12.30 UK World Evangelism Church
13.00 Action Aid
13.30 Exobus
14.00 Dr. David Cho
14.30 The Awakening Hour
15.00 Broadcast from Iceland
15.30 Broadcast from Iceland
16.00 The Eagle´s Cry
16.30 Victory - With Dr. Morris Cerullo
17.00 Broadcast from Iceland
17.30 Bishop Climate Ministries
18.00 Flying House - Children´s program
18.30 Superbook - Children´s program
19.00 CBN - 700 Club
20.00 A Rood Awakening - With Michael 
Rood
20.30 Broadcast from Iceland
21.00 Hour of Power
22.00 This is Your Day - Benny Hinn
22.30 Dr. David Cho
23.00 Good News for All Nations - Kerstin 
Gothson
23.30 Broadcast from Iceland
00.00 Peter Popoff Ministries
00.30 Voice of Triumph
01.00 Times Square Church - Pastor David 
Wilkerson
02.00 The Evangelical Sisters of Mary
02.30 Broadcast from Iceland
03.00 Victory - With Dr. Morris Cerullo
03.30 The Awakening Hour
04.00 Faith at Work
04.30 Jimmy Swaggart
05.30 Broadcast from Iceland - various 
guests and speakers

Lördag 26 april
06.00 Dr. David Cho
06.30 Peter Popoff
07.00 Flying House - Children´s program
07.30 Superbook - Children´s program
08.00 Good News for all Nations - Kerstin 
Gothson
08.30 Ladies on Fire
09.00 Broadcast from Iceland - various 
guests and speakers
10.00 The Plate
10.30 One Word Now - Darren Goodman
11.00 Try Jesus - Bishop Morgan
11.30 Bishop Climate Ministries
12.00 Victory - With Dr. Morris Cerullo
12.30 UK World Evangelism Church
13.00 Action Aid
13.30 Exobus
14.00 Dr. David Cho
14.30 It´s a New Day - From Lifeline 
Ministries in Malaysia
15.00 Broadcast from Iceland
15.30 Broadcast from Iceland
16.00 Time for Hope

16.30 Victory - With Dr. Morris Cerullo
17.00 Bethel Deliverance Church
17.30 The Eagle´s Cry
18.00 Miracle Moments - Pastor Dilkumar
18.30 Broadcast from Iceland
19.00 Times Square Church - Pastor David 
Wilkerson
20.00 The Way of the Master
20.30 Dr. Ron Phillips
21.00 Travellers for Christ - Cornerstone 
Church Inc.
21.30 Flames of Revival - The Sustar 
Ministries
22.00 The Awakening Hour
22.30 Dr. David Cho
23.00 Helpline - Morris Cerullo
23.30 Broadcast from Iceland - various 
guests and speakers
00.00 Peter Popoff Ministries
00.30 Broadcast from Iceland
01.00 Times Square Church - Pastor David 
Wilkerson
02.00 Hope for Today - Tissa Weerasingha
02.15 La Luz - Christian testimony/travelo-
gue from South Spain
02.30 The Central Message - Dr. Ron 
Phillips
03.00 Victory - With Dr. Morris Cerullo
03.30 This is Your Day - Benny Hinn
04.00 Bethel Deliverance Church
04.30 Hour of Power - Dr. Robert Schuller
05.30 One Word Now - Darren Goodman

Söndag 27 april
06.00 Dr. David Cho
06.30 Influence Living
07.00 Flying House - Children´s program
07.30 Words of Light Ministries - Rev. Linda 
Adkins
08.00 Tomorrows World
08.30 Broadcast from Iceland - various 
guests and speakers
09.00 Broadcast from Iceland
10.00 T.D. Jakes
10.30 The Bible Stands - Pastor Alan 
Campbell
11.00 Bethel Deliverance Church
11.30 The Central Message - Dr. Ron 
Phillips
12.00 Victory - With Dr. Morris Cerullo
12.30 Hour of Power
13.30 Broadcast from Iceland
14.00 Dr. David Cho
14.30 Global Answers
15.00 Broadcast from Iceland
16.00 Flames of Revival
16.30 Victory - With Dr. Morris Cerullo
17.00 Erling Nilsen
17.30 Billy Graham Classics
18.30 Dr. David Cho
19.00 Faith At Work
19.30 The Central Message - Dr. Ron 
Phillips
20.00 A Call To Freedom - Pastor Freddie 
Filmore
20.30 The Miracle is Yours - Evangelist 
Svein-Magne Pedersen
21.00 Jimmy Swaggart
22.00 Broadcast from Iceland
22.30 Dr. David Cho
23.00 Broadcast from Iceland
23.30 The Rock - Family Worship Center - 
Pastors Rusty & Leisa Nelson
00.00 Peter Popoff Ministries
00.30 Midnight Cry - C. Parker Thomas
01.00 Times Square Church - Pastor David 

Wilkerson
02.00 Bishop Climate Ministries - Bishop 
Climate
02.30 A Rood Awakening - With Michael 
Rood
03.00 Victory - With Dr. Morris Cerullo
03.30 The Way of the Master
04.00 The Rock
04.30 The Miracle is Yours - Svein-Magne 
Pedersen
05.00 This is Your Day - Benny Hinn
05.30 Broadcast from Iceland - various 
guests and speakers

Måndag 28 april
06.00 Dr. David Cho
06.30 Peter Popoff
07.00 Flying House - Children´s program
07.30 Superbook - Children´s program
08.00 Try Jesus - Bishop Morgan
08.30 Words of Light Ministries - Rev. 
Linda Adkins
09.00 Broadcast from Iceland - various 
guests and speakers
10.00 The Plate
10.30 This is Your Day - Benny Hinn
11.00 Broadcast from Iceland
11.30 A Call to Freedom
12.00 Victory - With Dr. Morris Cerullo
12.30 Faith Miracle Centre
13.00 Action Aid
13.30 Exobus
14.00 Dr. David Cho
14.30 Good News for All Nations - Kerstin 
Gothson
15.00 Broadcast from Iceland
15.30 Broadcast from Iceland
16.00 Hope for Today - Tissa Weerasingha
16.15 La Luz
16.30 Victory - With Dr. Morris Cerullo
17.00 Erling Nilsen
17.30 Evangelical Sisters of Mary
18.00 Flying House - Children´s program
18.30 Superbook - Children´s program
19.00 CBN - 700 Club
20.00 Tomorrows World
20.30 Broadcast from Iceland
21.00 Hour of Power
22.00 This is Your Day - Benny Hinn
22.30 Dr. David Cho
23.00 Living Branch Ministries - Pastor 
Sven Levin
23.30 UK World Evangelism Church
00.00 Peter Popoff 
00.30 The Rock
01.00 Times Square Church - Pastor David 
Wilkerson
02.00 Tomorrows World
02.30 Erling Nilsen
03.00 Victory - With Dr. Morris Cerullo
03.30 The Bible Stands - Pastor Alan 
Campbell
04.00 It´s a New Day - From Lifeline 
Ministries in Malaysia
04.30 Broadcast from Iceland
05.00 This is Your Day - Benny Hinn
05.30 Broadcast from Iceland - various 
guests and speakers

Tisdag 29 april
06.00 Dr. David Cho
06.30 Peter Popoff
07.00 Flying House - Children´s program
07.30 Superbook - Children´s program
08.00 Midnight Cry
08.30 A Rood Awakening - With Michael 

Rood
09.00 Broadcast from Iceland - various 
guests and speakers
10.00 The Plate
10.30 This is Your Day - Benny Hinn
11.00 Broadcast from Iceland
11.30 T.D. Jakes
12.00 Victory - With Dr. Morris Cerullo
12.30 UK World Evangelism Church
13.00 Action Aid
13.30 Exobus
14.00 Dr. David Cho
14.30 Time for Hope
15.00 Broadcast from Iceland
15.30 Broadcast from Iceland
16.00 Ladies on Fire
16.30 Victory - With Dr. Morris Cerullo
17.00 Flames of Revival
17.30 Broadcast from Iceland
18.00 Flying House - Children´s program
18.30 Superbook - Children´s program
19.00 CBN - 700 Club
20.00 The Way of the Master
20.30 Broadcast from Iceland
21.00 Hour of Power
22.00 This is Your Day - Benny Hinn
22.30 Dr. David Cho
23.00 Times Square Church - Pastor David 
Wilkerson
00.00 Peter Popoff
00.30 Bishop Climate Ministries
01.00 Times Square Church - Pastor David 
Wilkerson
02.00 Good News for All Nations - Kerstin 
Gothson
02.30 A Call To Freedom - Pastor Freddie 
Filmore
03.00 Victory - With Dr. Morris Cerullo
03.30 Flames of Revival - The Sustar 
Ministries
04.00 Faith Miracle Centre
04.30 Midnight Cry
05.00 This is Your Day - Benny Hinn
05.30 Broadcast from Iceland - various 
guests and speakers

Onsdag 30 april
06.00 Dr. David Cho
06.30 Peter Popoff
07.00 Flying House - Children´s program
07.30 Superbook - Children´s program
08.00 Transformed by His Word - Dr. Ruby 
Hunt
08.30 Miracle Moments
09.00 Broadcast from Iceland - various 
guests and speakers
10.00 The Plate
10.30 This is Your Day - Benny Hinn
11.00 Broadcast from Iceland
11.30 Influence Living
12.00 Victory - With Dr. Morris Cerullo
12.30 The Eagle´s Cry - Pastor Steven L. 
Shelley
13.00 Action Aid
13.30 Exobus
14.00 Dr. David Cho
14.30 Evangelical Sisters of Mary
15.00 Broadcast from Iceland
15.30 Broadcast from Iceland
16.00 Bishop Climate Ministries
16.30 Morris Cerullo
17.00 A Rood Awakening - Michael Rood
17.30 Hope for Today - Tissa Weerasingha
17.45 La Luz - Christian testimony/travelo-
gue from South Spain
18.00 Flying House - Children´s program

18.30 Superbook - Children´s program
19.00 CBN - 700 Club
20.00 T.D. Jakes
20.30 Broadcast from Iceland
21.00 Hour of Power
22.00 This is Your Day - Benny Hinn
22.30 Dr. David Cho
23.00 The Bible Stands - Pastor Alan 
Campbell
23.30 UK World Evangelism Church
00.00 Peter Popoff Ministries
00.30 Erling Nilsen
01.00 Times Square Church - Pastor David 
Wilkerson
02.00 Hour of Power
03.00 Victory - With Dr. Morris Cerullo
03.30 A Call To Freedom - Pastor Freddie 
Filmore
04.00 Evangelical Sisters of Mary
04.30 Broadcast from Iceland
05.00 This is Your Day - Benny Hinn
05.30 Broadcast from Iceland - various 
guests and speakers

Torsdag 1 maj
06.00 Dr. David Cho
06.30 Peter Popoff
07.00 Flying House - Children´s program
07.30 Superbook - Children´s program
08.00 Jimmy Swaggart
09.00 Broadcast from Iceland - various 
guests and speakers
10.00 The Way of the Master
10.30 This is Your Day - Benny Hinn
11.00 Broadcast from Iceland
11.30 American Religion Town Hall
12.00 Victory - With Dr. Morris Cerullo
12.30 Living Branch Ministries - Pastor 
Sven Levin
13.00 Action Aid
13.30 Exobus
14.00 Dr. David Cho
14.30 T.D. Jakes
15.00 Broadcast from Iceland
15.30 Broadcast from Iceland
16.00 The Miracle is Yours - Evangelist 
Svein-Magne Pedersen
16.30 Victory - With Dr. Morris Cerullo
17.00 Global Answers
17.30 Broadcast from Iceland
18.00 Flying House - Children´s program
18.30 Superbook - Children´s program
19.00 CBN - 700 Club
20.00 Transformed by His Word - Dr. Ruby 
Hunt
20.30 Broadcast from Iceland
21.00 Hour of Power
22.00 This is Your Day - Benny Hinn
22.30 Dr. David Cho
23.00 Try Jesus - Bishop Morgan
23.30 UK World Evangelism Church
00.00 Peter Popoff Ministries
00.30 Bishop Climate Ministries - Bishop 
Climate
01.00 Times Square Church - Pastor David 
Wilkerson
02.00 Faith Miracle Centre
02.30 The Eagle´s Cry - Pastor Steven L. 
Shelley
03.00 Victory - With Dr. Morris Cerullo
03.30 Voice of Triumph - Pastor Roger 
Woodard
04.00 Billy Graham Classics
05.00 This is Your Day - Benny Hinn
05.30 Broadcast from Iceland - various 
guests and speakers



24

KRISTNA TV-KANALER
DAGEN  Torsdag 24 april 2008

TV Visjon Norge sänder på Thor 2- satelliten som en free-to-air kanal. Alla med abonnemang på Canal Digital kan ta emot signalen. Viasat-kunder som  
har parabol med två LNB-huvuden kan också ta in signalen. Annars måste man rikta in parabolen mot Thor på 1º väst och göra en sökning efter kanalen. www.visjonnorge.com

Fredag 25 april
07.30 Changing Your World - Creflo Dollar
08.00 Gospel Truth - Andrew Wommack
08.30 This is Your Day - Benny Hinn
09.00 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer
09.30 The Messenger - John & Lisa Bevere
10.00 GOD TV Vision Reels
10.30 A Call to Prayer - Lynne Hammond
11.00 Behind the Screens - Rory & Wendy 
Alec
11.30 The Holy Spirit Today - Che Ahn
12.00 700 Club - Pat Robertson
13.00 In Depth with Liz Ray - Canon 
Andrew White
13.30 Changing Your World - Creflo Dollar
14.00 Believer’s Voice of Victory - Kenneth 
& Gloria Copeland
14.30 Gospel Truth - Andrew Wommack
15.00 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer
15.30 Life Today - James & Betty Robison
16.00 This is Your Day - Benny Hinn
16.30 Dream on TV – Emma & Lindz
17.30 Youth of Europe - Jesus Revolution
18.00 Youth Mentoring Conference - Soul 
Survivor - Mike Pilavachi
19.00 Winning Ways - Matthew Ashimolowo
19.30 Changing Your World - Creflo Dollar
20.00 Believer’s Voice of Victory - Copeland
20.30 This is Your Day - Benny Hinn
21.00 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer
21.30 Todd Bentley Florida Revival
01.30 Kenneth Copeland - Bournemouth 
Victory Campaign
04.30 The Prayer Room - Live
  
Lördag 26 april
07.00 GOD TV Vision Reels
07.30 GOD TV Daily Devotional
08.30 His Reign - Luke & Mary-Louise
09.00 TV One Life
09.30 Youth Mentoring Conference - Soul 
Survivor - Mike Pilavachi
10.30 Jesse - Jesse Duplantis
11.00 Acquire the Fire - Teen Mania
11.30 The Logan Show - Logan Sekulow
12.00 700 Club - Pat Robertson
13.00 Joel - Joel Osteen
14.00 God’s Girls Conference - Women on 

the Frontlines - Cindy Jacobs
15.30 Kenneth Copeland - Bournemouth 
Victory Campaign - 3
18.30 Behind the Screens - Rory & Wendy
19.00 Movieguide
19.30 Changing Your World - Creflo Dollar
20.00 Joel Osteen
20.30 Todd Bentley Florida Revival
00.30 Kenneth Copeland - Bournemouth 
Victory Campaign
03.30 God TV Vision Reels
04.00 The Prayer Room - Live 
06.00 GOD TV Daily Devotional - Lou 
Engle special - 3
  
Söndag 27 april
07.00 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer
07.30 Just In Time - Claudio Friedzone
08.00 Changing Your World - Creflo Dollar
08.30 Joel - Joel Osteen
09.00 John Hagee Today - John Hagee
10.00 Winning Ways - Matthew Ashimolowo
10.30 Abundant Life Church, Bradford - 
Paul Scanlon
11.00 Hillsong Television - Brian Houston
11.30 Behind the Screens Up to Jerusalem 
Special - Rory & Wendy Alec from Plymouth
12.30 Kerry Shook Ministries - Kerry Shook
13.00 In Touch - Charles Stanley
14.00 Roots & Reflections - Barry Segal
14.30 Extreme Prophetic - Patricia King
15.00 God Knows TV - Cindy Jacobs
15.30 Film - Years of the Beast
17.30 Wisdom Keys with Mike Murdock
18.00 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer
18.30 Believer’s Walk of Faith - Bill Winston
19.00 Reign Down USA
23.00 Todd Bentley Florida Revival
03.00 Behind the Screens Up to Jerusalem 
Special - Rory & Wendy Alec from Plymouth
04.00 The Prayer Room - Live
06.00 Victory in Jesus - Billy Joe Daugherty
06.30 GOD TV Daily Devotional - IHOP
  
Måndag 28 april
07.30 Changing Your World - Creflo Dollar
08.00 Gospel Truth - Andrew Wommack
08.30 Believer’s Voice of Victory - Copeland

09.00 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer
09.30 This is Your Day - Benny Hinn
10.00 Kenneth Copeland - Bournemouth 
Victory Campaign
13.00 The Watch - Mahesh & Bonnie Chavda
13.30 Changing Your World - Creflo Dollar
14.00 Believer’s Voice of Victory - Copeland
14.30 Gospel Truth - Andrew Wommack
15.00 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer
15.30 Life Today - James & Betty Robison
16.00 This is Your Day - Benny Hinn
16.30 MorningStar - Rick Joyner
17.00 Word Explosion - Billy Joe & Sharon 
Daugherty
19.00 GOD TV Vision Reels
19.30 Changing Your World - Creflo Dollar
20.00 Believer’s Voice of Victory - Copeland
20.30 This is Your Day - Benny Hinn
21.00 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer
21.30 Dr. Rodney Howard-Browne - Great 
Awakening Tour - Minnesota
23.30 700 Club - Pat Robertson
00.30 Clan Gathering - John Paul Jackson
02.00 White Dove Conference - Empowe-
red for the Harvest
04.00 The Prayer Room - LIVE
06.00 Victory in Jesus - Billy Joe Daugherty
06.30 GOD TV Daily Devotional
  
Tisdag 29 april  
07.30 Changing Your World - Creflo Dollar
08.00 Gospel Truth - Andrew Wommack
08.30 Believer’s Voice of Victory - Copeland
09.00 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer
09.30 This is Your Day - Benny Hinn
10.00 Word Explosion - Rod Parsley
12.00 700 Club - Pat Robertson
13.00 The Glory Zone - David Herzog
13.30 Changing Your World - Creflo Dollar
14.00 Believer’s Voice of Victory - Copeland
14.30 Gospel Truth - Andrew Wommack
15.00 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer
15.30 Life Today - James & Betty Robison
16.00 This is Your Day - Benny Hinn
16.30 Behind the Screens - R & W Alec
17.00 Clan Gathering - J John
18.00 The Alpha Course - Nicky Gumbel
19.00 GOD TV Vision Reels

19.30 Changing Your World - Creflo Dollar
20.00 Believer’s Voice of Victory - Copeland
20.30 This is Your Day - Benny Hinn
21.00 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer
21.30 Dr. Rodney Howard-Browne - Great 
Awakening Tour - Minnesota
23.30 700 Club - Pat Robertson
00.30 Word Explosion – Rod Parsley
02.30 The Alpha Course - Nicky Gumbel
03.30 GOD TV Vision Reels
04.00 Telling the Truth - Stuart & Jill Briscoe
04.30 From House to House - Carol Brooke
05.00 Today with Marilyn & Sarah - Marilyn 
Hickey & Sarah Bowling
05.30 Spirit Formed
06.00 Victory in Jesus - Billy Joe Daugherty
06.30 GOD TV Daily Devotional
  
Onsdag 30 april 
07.30 Changing Your World - Creflo Dollar
08.00 Gospel Truth - Andrew Wommack
08.30 Believer’s Voice of Victory - Copeland
09.00 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer
09.30 This is Your Day - Benny Hinn
10.00 Israel Vision - Jay & Meridel Rawlings
10.30 Clan Gathering - J John
12.00 700 Club - Pat Robertson
13.00 GOD TV Vision Reels
13.30 Changing Your World - Creflo Dollar
14.00 Believer’s Voice of Victory - Copeland
14.30 Gospel Truth - Andrew Wommack
15.00 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer
15.30 Life Today - James & Betty Robison
16.00 This is Your Day - Benny Hinn
16.30 Clan Gathering - John Paul Jackson
18.00 In Depth with Liz Ray - Canon 
Andrew White
18.30 With No Apology - J John & Joe Boot
19.00 Winning Ways - Matthew Ashimolowo
19.30 Changing Your World - Creflo Dollar
20.00 Believer’s Voice of Victory - Copeland
20.30 This is Your Day - Benny Hinn
21.00 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer
21.30 Behind the Screens - R & W Alec
22.00 MorningStar - Rick Joyner
22.30 In Christ’s Image - Francis Frangipane
23.00 IHOP Conference: Passion for Jesus
23.30 700 Club - Pat Robertson

00.30 Dr. Rodney Howard-Browne - Great 
Awakening Tour
03.30 With No Apology - J John & Joe Boot
04.00 The Prayer Room - LIVE
05.00 Insight - Hugh Osgood
05.30 Jewish Jewels
06.00 Victory in Jesus - Billy Joe Daugherty
06.30 GOD TV Daily Devotional

Torsdag 1 maj
07.30 Changing Your World - Creflo Dollar
08.00 Gospel Truth - Andrew Wommack
08.30 Believer’s Voice of Victory - Copeland
09.00 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer
09.30 This is Your Day - Benny Hinn
10.00 Behind the Screens - R & W Alec
10.30 With No Apology - J John & Joe Boot
11.00 The Alpha Course - Nicky Gumbel
12.00 700 Club - Pat Robertson
13.00 Jewish Voice - Jonathan Bernis
13.30 Changing Your World - Creflo Dollar
14.00 Believer’s Voice of Victory - Copeland
14.30 Gospel Truth - Andrew Wommack
15.00 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer
15.30 Life Today - James & Betty Robison
16.00 This is Your Day - Benny Hinn
16.30 Extreme Prophetic - Patricia King
17.00 A Call to Prayer - Lynne Hammond
17.30 Rock Nations Conference - Abun-
dant Life Church, Bradford
18.00 Audacious
18.30 Soul Survivor - Mike Pilavachi
19.00 Winning Ways - Matthew Ashimolowo
19.30 Changing Your World - Creflo Dollar
20.00 Believer’s Voice of Victory - Copeland
20.30 This is Your Day - Benny Hinn
21.00 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer
21.30 Dr. Rodney Howard-Browne - Great 
Awakening Tour - Minnesota
23.30 700 Club - Pat Robertson
00.30 Clan Gathering - J John
02.00 International Gathering of Champi-
ons - TD Jakes
03.30 In Depth with Liz Ray - C A White
04.00 De Levende Steen Gemeente
05.00 SFEN Kom En Zie
06.00 Victory in Jesus - Billy Joe Daugherty
06.30 GOD TV Daily Devotional

Fredag 25 april
06.00 New Life Mission
06.30 Dr. Rodney Howard Browne; Chro-
nicles of Revival
07.00 Bill Gaither - Journey to the sky
07.30 På sporet - Barne TV, Vaktmesteren
08.00 Studio Direkte, (r)
10.00 Evangeliesenteret
11.00 Søndagsmøte fra Livets Ord
12.00 Juvelen, Elihumenigheten Vestfold
12.30 Skapende Tro med Jan Hanvold
13.00 Åndens magt med Jens Garnfeldt
13.30 Forandring med Christian Hedegaard
14.00 Snakkehjørnet fra Dansk TV Mission
14.30 Blomstrende Liv med Helene Thorsell 
15.00 New Life Mission
15.30 Bill Gaither - Journey to the sky.
16.00 Kanal 7, Et medmenneske: Per de 
Lange
16.30 Kanal 7, It Is Written; Hvilken venn 
vi har i Jesus
17.00 På sporet - Barne TV, Safari, (r)
17.30 TV Arken: Portrett del 3 med Dr. 
Gunnar Bergling 
18.00 Evangeliesenteret
19.00 Åpne Dører - Sudan
19.30 Nyhetssonen
19.45 Musikk/reklame
20.00 Studio Direkte, Innringningsprogram 
22.00 På Jerusalems Murar med Lars 
Enarson; Inympade i olivträdet
22.30 The Way of the Master, (t), nr.15; 
Samvittighet
23.00 Jesusfil - Tema: Helbredelse
00.00 Nyhetssonen, (r)
00.15 Studio Direkte Nattåpent
03.00 Konferanse fra Færøyene mars 06 
med Dr. Rodney Howard-Browne
 
Lördag 26 april
06.00 Ny Glädje fra Cymbal-TV
07.00 Skapende Tro med Jan Hanvold
07.30 På sporet - Barne TV, Safari, (r)
08.00 Studio Direkte, (r)
10.00 Evangeliesenteret, Ønskesangen
11.00 Evangeliesenteret, Akkurat Nå
12.00 Konferanse fra Færøyene mars 06  
med Dr. Rodney Howard-Browne
15.00 Brølende Lam, den profetiske 
tjenesten
15.30 The Way of the Master, (t), nr.15; 
Samvittighet
16.00 Kanal 7, Bibelstudier: Om livet og 
tiden
16.30 Kanal 7, Preken av Reidar Larsen: 
Røveren på korset
17.00 På sporet - Barne TV, Superbook
17.30 Celebrating life with Jesus med Peter 
Youngren, Johannes’ budskap til vår tid del 3
18.00 Evangeliesenteret, Akkurat Nå
19.00 Sangglede
19.30 Israelkanalen; Gjest: Willem J. J. 

Glashouwer, Fokus på Israel
20.00 Studio Direkte, Innringningsprogram 
22.00 Evangeliesenteret, Ønskesangen
23.00 Hillsong
23.30 The Way of the Master, (t), nr.15
00.00 Face to face; Tett på spennende 
mennesker med Maria og Stefan Hallman
00.30 Youth of Europe, Jesus Revolution
01.00 På Jerusalems Murar med Lars 
Enarson; Inympade i olivträdet
01.30 Israelkanalen; Gjest: Willem J. J. 
Glashouwer, Fokus på Israel
02.00 Studio Direkte, (r)
04.00 Hjertespråk, Gjest Randi Filtvedt 
Johansen; Bønn fra hjerte
04.30 Sangglede
05.00 Youth of Europe, Jesus Revolution
05.30 Bill Gaither - Journey to the sky
 
Söndag 27 april
06.00 Israel Vision - Pr 4 Sesong 4
06.30 Skapende Tro med Jan Hanvold
07.00 Brølende Lam, den profetiske 
tjenesten
07.30 På sporet - Barne TV, Superbook
08.00 Studio Direkte, (r)
10.00 Evangeliesenteret
12.00 Søndagsmøte fra Livets Ord
13.00 Skapende Tro med Jan Hanvold
13.30 Gudstjeneste fra Den norske kirke 
i eksil
14.00 Gud gjør ingen religiøs - Lov eller 
anarki
14.30 Israelkanalen; Gjest: Willem J. J. 
Glashouwer, Fokus på Israel
15.00 New Life Mission
15.30 Ny skapning, Elihumenigheten 
Vestfold
16.00 Trygg Tro
16.30 Face to face; Tett på spennende 
mennesker med Maria og Stefan Hallman
17.00 På sporet - Barne TV, Vaktmesteren
17.30 Brølende Lam, den profetiske 
tjenesten
18.00 Evangeliesenteret
19.00 Kanal 7, Evidence 6: Fred
20.00 Studio Direkte, Innringningsprogram 
22.00 Evangeliesenteret
23.00 Juvelen, Elihumenigheten Vestfold
23.30 Åndens magt med Jens Garnfeldt
00.00 Dr. Rodney Howard Browne; Chro-
nicles of Revival
00.30 Celebrating life with Jesus med Peter 
Youngren, Johannes’ budskap til vår tid del 3
01.00 Studio Direkte, (r)
03.00 Konferanse fra Færøyene mars 06  
med Dr. Rodney Howard-Browne

Måndag 28 april
06.00 TV Arken: Portrett del 3. G Bergling 
06.30 Dr. Rodney Howard Browne; Chro-
nicles of Revival

07.00 Skapende Tro med Jan Hanvold
07.30 På sporet - Barne TV, Vaktmesteren
08.00 Studio Direkte, (r)
10.00 Evangeliesenteret
11.00 Bill Gaither - Passin’ the Faith Along
11.30 Israelkanalen; Gjest: Willem J. J. 
Glashouwer, Fokus på Israel
12.00 Ny Glädje fra Cymbal-TV
13.00 Sangglede
13.30 Celebrating life with Jesus med Peter 
Youngren, Johannes’ budskap til vår tid del 3
14.00 Reprise fra sommerkonferansen 06;  
Preken av Jørn Strand
16.00 Kanal 7, Et medmenneske: Per de 
Lange, (r)
16.30 Kanal 7, It Is Written; Hvilken venn vi 
har i Jesus, (r)
17.00 På sporet - Barne TV, Safari, (r)
17.30 Åndens magt med Jens Garnfeldt
18.00 Evangeliesenteret
19.00 Hjertespråk. Gjest Elisabeth Mork; 
Jesus sterkere enn all annen tro
19.30 Nyhetssonen
19.45 Musikk/reklame
20.00 Studio Direkte, Innringningsprogram 
23.00 700 Club, med Pat Robertson, (t)
23.30 The Way of the Master, (t), nr.16;  

Alcatraz, Al Capone og Alkohol

00.00 Nyhetssonen, (r)
00.15 Dr. Rodney Howard Browne; Chro-
nicles of Revival 
00.45 Den stille utvandringen, Dokumentar
01.45 Musikk

02.00 Studio Direkte, (r)
05.00 Hillsong
05.30 TV Arken: Portrett del 3. G Bergling 
 
Tisdag 29 april
06.00 Israel Vision - Pr 1 Sesong 4
06.30 Dr. Rodney Howard Browne; Chro-
nicles of Revival 
07.00 Gud gjør ingen religiøs - Lov eller 
anarki
07.30 På sporet - Barne TV, Safari, (r)
08.00 Studio Direkte, (r)
10.00 Evangeliesenteret
11.00 Ny skapning, Elihumenigheten 
Vestfold
11.30 Åpne Dører - Sudan
12.00 KBC - Profetkonf. 07 - Bishop Bern-
hard; Kain og Abel
13.00 Trygg Tro
13.30 På Jerusalems Murar med Lars 
Enarson; Inympade i olivträdet
14.00 Reprise fra sommerkonferansen 06;  
Preken av Svein Johnsen
16.00 Jesusfil - Tema: Helbredelse
17.00 På sporet - Barne TV, Superbook
17.30 Sangglede
18.00 Evangeliesenteret 
19.00 Face to face; Tett på spennende 
mennesker med Maria og Stefan Hallman
19.30 Nyhetssonen 
19.45 Musikk/reklame
20.00 Studio Direkte, Innringningsprogram
22.00 Israelkanalen; Gjest: Marianne de 
Jager; Fokus på Israel
22.30 På Jerusalems Murar med Lars 
Enarson; Inympade i olivträdet
23.00 Brølende Lam, den profetiske 
tjenesten
23.30 Israel Vision - Pr 1 Sesong 4
00.00 Nyhetssonen, (r)
00.15 Dr. R H Browne; Chronicles of Revival
00.45 Youth of Europe, Jesus Revolution
01.15 På Jerusalems Murar med Lars 
Enarson; Inympade i olivträdet
01.45 Musikk
02.00 Studio Direkte, (r)
04.00 Hillsong
04.30 Gudstjeneste fra Den norske kirke 
i eksil
05.00 Ny Glädje fra Cymbal-TV
 
Onsdag 30 april
06.00 Bill Gaither - Passin’ the Faith Along
06.30 Dr. Rodney Howard Browne; Chro-
nicles of Revival
07.00 Blomstrende Liv med Helene Thorsell 
07.30 På sporet - Barne TV, Superbook
08.00 Studio Direkte, (r)
10.00 Evangeliesenteret
11.00 Gudstjeneste fra Den norske kirke 
i eksil
11.30 Åndens magt med Jens Garnfeldt

12.00 Forandring med Christian Hedegaard
12.30 Snakkehjørnet fra Dansk TV Mission
13.00 Face to face; Tett på spennende 
mennesker med Maria og Stefan Hallman
13.30 Hjertespråk. Gjest Elisabeth Mork; 
Jesus sterkere enn all annen tro
14.00 Reprise fra sommerkonferansen 06;  
Preken av Svein Johnsen
16.00 Kanal 7, Bibelstudier: Om livet og 
tiden, (r)
16.30 Kanal 7, Preken av Reidar Larsen: 
Røveren på korset, (r)
17.00 På sporet - Barne TV - Direkte
17.30 New Life Mission
18.00 Evangeliesenteret
19.00 Sangglede
19.30 Nyhetssonen
19.45 Musikk/reklame
20.00 Studio Direkte, Innringningsprogram 
23.00 Jesusfil - Tema: Helbredelse
00.00 Nyhetssonen, (r)
00.15 Dr. R H Browne; Chronicles of Revival
00.45 Blomstrende Liv med Helene Thorsell 
01.15 Åpne Dører - Sudan
01.45 Musikk
02.00 Studio Direkte, (r)
05.00 Hillsong
05.30 Bill Gaither - Passin’ the Faith Along
 
Torsdag 1 maj
06.00 Gud gjør ingen religiøs - Lov eller 
anarki
06.30 Dr. Rodney Howard Browne; Chro-
nicles of Revival
07.00 Skapende Tro med Jan Hanvold
07.30 På sporet - Direkte, (r)
08.00 Studio Direkte, (r)
10.00 Evangeliesenteret
11.00 Europakonferensen 2006 - R.W 
Schambach
13.30 Gudstjeneste fra Den norske kirke 
i eksil
14.00 Reprise fra sommerkonferansen 06;  
Preken av Max Solbrekken
16.00 Kanal 7, Evidence 6: Fred, (r)
17.00 På sporet - Barne TV, Vaktmesteren
17.30 Hjertespråk med Hilde Emberland,  
Gjest Elisabeth Mork; Jesus sterkere enn 
all annen tro
18.00 Evangeliesenteret 
19.00 700 Club, med Pat Robertson, (t)
19.30 Nyhetssonen
19.45 Musikk/reklame
20.00 Studio Direkte, Innringningsprogram 
23.00 Søndagsmøte fra Livets Ord
00.00 Nyhetssonen, (r)
00.15 Dr. R H Browne; Chronicles of Revival 
00.45 Forandring med Christian Hedegaard
01.15 Snakkehjørnet fra Dansk TV Mission
01.45 Musikk
02.00 Studio Direkte, (r)
05.00 Den stille utvandringen, Dokumentar

Det finns flera sätt att få in God Channel. Digital-tv: Från Com Hem (comhem.se) eller Tele2 (tele2.se). Parabol och digital mottagare: Tas emot från Sirius med en 45–60 cm parabol- 
antenn och en free to air-mottagare. 5º öst, frekvens: 11881 MHz, polarisation: Horizontal, Symbol Rate: 27,500, FEC: ¾. Satellit: God Channel finns free to air på fem satelliter: Sirius 5º öst  
(rekommenderas), Hotbird 13º öst, Intelsat-W2 16º öst, Astra 19,2º öst, Eurobird 28.5º öst. Viasat: Finns i alla Viasats kanalpaket via parabol (viasat.se). Viasatcanal digital: Tittare som har  
två LNB-huvuden hittar God Channel över kanalplats 500. Internet: God Channel ses på www.god.tv. Om God Channel inte finns i kabel- eller bredbandsnätet, ring God Tv på 08-211400. www.god.tv

Vad har ett av världens mest rym-
ningssäkra fängelser, Alcatraz, den 
amerkanske gansterkungen Al Ca-
pone och alkohol gemensamt? Det 
får man veta om man tittar på ”The 
Way of the Master” på måndag.

FOTO: SCANPIX
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För att få in Kanal10 behövs en digital mottagare som är inriktad mot 5º öst, där Kanal10 sänder kanalen via  
Sirius 3-satelliten. Alla som har Viasat eller Canal Digital med två mottagarhuvuden på sin parabol kan få in Kanal10.
Följ även webb-sändningarna på nätet, www.kanal10.se. Sändningarna följer den vanliga programtablån. www.kanal10.se

Dknet:s sänder enbart på webben.Följ sändningarna via  
webb-tv, dygnet runt, hela veckan, på http://dknet.tv. dknet.tv

Fredag 25 april
05.00 Donald Bergagård presenterar Hop-
pets Melodi (r)
05.30 Israel Negevöken - Eilat
06.00 Nyheter (r)
06.10 700 Club - Pat Robertson
06.45 Jippie - barnprogram
07.15 Älmhult kan... I det lilla samhället 
Älmhult i södra Småland finns Kanal 10, 
dess studio och kontor. Men vad mer? Följ 
med på en rundtur i Älmhult och se hur 
det är att bo och arbeta där. 
08.00 30 minuter med pastor Tommy Lilja
08.40 Minns du sångerna från Husum
10.00 Nyheter (r)
10.10 Midsommar Dalagården 2007 - 
Lars-Erik Axenstedt
11.00 Midnight Cry - C. Thomas Parker
11.30 Breakthrough - Rod Parsley
12.00 Gospel Truth - Andrew Wommack
12.30 Brother Dave and the Hour of 
Power Singers - Dave Lombardi
13.30 Carroll Roberson - Carroll Roberson
14.00 Potter´s House - Bishop T.D. Jakes
14.30 Say Yes - Candi Staton
15.00 Life Today - James & Betty Robinson
15.30 Breakthrough - Rod Parsley
16.00 Breath of Life - Walter Pearson
16.30 Prophetic Whisper - Aquilla Nash
17.00 Kanal 10 intervjuar Dr. John Solo-
mon & Sven-Gunnar Roos
18.00 Nyheter
18.10 Homecoming Friends
18.50 Tabernaklet
20.00 Citykyrkan i Älmhult - Kjell Lindstedt
21.30 Hillsong
22.00 Nyheter (r)
22.10 Glad sång (volym 4)
23.00-05.00 Nattsändningar - Repris på 
dagens sändningar

Lördag 26 april
05.00 Kanal 10 intervjuar Dr. J S & S-G R
06.00 Nyheter (repris)
06.10 Homecoming Friends
06.50 Tabernaklet
08.00 Citykyrkan i Älmhult - Kjell Lindstedt
09.30 Hillsong
10.00 Nyheter (r)
10.10 Glad sång (volym 4)
11.00-17.00 Helgsändningar
17.00 Ny Glädje
18.00 Respons - Nyheter ur ett annat 
perspektiv

18.25 Bibel-koden
20.10 Paternoster - Hönö Mandolinorkester
21.00 Undervisning med pastor Ewa 
Gustafsson
21.30 Hillsong
22.00 Respons - Nyheter ur ett annat 
perspektiv (r)
22.25 Nåden, del 8 - Madeleine Wallgren
23.00-05.00 Nattsändningar - Repris på 
dagens sändningar

Söndag 27 april
05.00 Ny Glädje
06.00 Respons - Nyheter ur ett annat 
perspektiv (r)
06.25 Bibel-koden
08.10 Paternoster - Hönö Mandolinorkester
09.00 Undervisning med Ewa Gustafsson
09.30 Hillsong
10.00 Respons - Nyheter ur ett annat 
perspektiv (r)
10.25 Nåden, del 8 - Madeleine Wallgren
11.00-17.00 Helgsändningar
17.00 Se det osynliga, leva i det synliga - Ro-
ger & Marie Arnfjell intervjuar Anita Barker
18.00 Respons - 
Nyheter ur ett annat 
perspektiv (r)
18.25 Visor & 
visioner - Nils F. 
Nygren
19.00 LP-Fönstret - 
Jukka Mäkikangas
20.00 Gudstjänst 
från Livets Ord, 
Uppsala
21.00 Gudstjänst 
från Arken
22.00 Respons - 
Nyheter ur ett annat 
perspektiv (r)
22.25 30 minuter 
med pastor Tommy 
Lilja (r)
23.00-05.00 
Nattsändningar - 
Repris på dagens 
sändningar

Måndag 28 april
05.00 Se det osynliga, leva i det synliga
06.00 Respons - Nyheter ur ett annat 
perspektiv (r)
06.25 Visor & visioner - Nils F. Nygren

07.00 LP-Fönstret - Jukka Mäkikangas
08.00 Gudstjänst från Livets Ord, Uppsala
09.00 Gudstjänst från Arken
10.00 Respons - Nyheter ur ett annat 
perspektiv (r)
10.25 30 minuter med pastor Tommy 
Lilja (r)
11.00 The King is Coming - Dr. Ed Hindson
11.30 Breakthrough - Rod Parsley
12.00 Gospel Truth - Andrew Wommack
12.30 It’s Supernatural - Sid Roth
13.00 Midnight Cry - C. Thomas Parker
13.30 Dr. Tom Anderson - Dr. Tom Anderson
14.00 Revival in the Land - Walt Mills
14.30 Overcoming faith - Dr. Gene Lingerfelt
15.00 Life Today - James & Betty Robinson
15.30 Breakthrough - Rod Parsley
16.00 Contact - Randy Gilbert
16.30 Jewish Voice Today - Jonathan Bernis
17.00 Sång med Mona Läggeberger
18.00 Nyheter
18.10 Donald Bergagård presenterar Hop-
pets Melodi
18.45 Önskesångernas kväll - för våra part-
ners! Sista måndagen varje månad sänder 

Kanal10 live från 
studion i Älmhult. 
Under programmets 
gång kommer det att 
finnas möjlighet för 
dig som partner att 
mejla in och önska 
just din favoritsång. I 
varje program med-
verkar olika sångare, 
musiker och artister.
20.30 Ulfekman.nu
21.00 Vi ber för dig! 
Ring eller maila in 
dina böneämnen. 
22.00 Nyheter (r)
22.10 Haftara - 
Varför judarna inte 
ser Jesus
23.00-05.00 
Nattsändningar - 
Repris på dagens 
sändningar

Tisdag 29 april
05.00 Sång med Mona Läggeberger
06.00 Nyheter (r)
06.10 Donald Bergagård presenterar Hop-
pets Melodi

06.45 Europakonferensen 2007 - Roberth 
Ekh
08.30 Ulfekman.nu
09.00 OAS-möte i Skövde 2007 - Staffan 
Ljungman
10.00 Nyheter (r)
10.10 Haftara - Varför judarna inte ser 
Jesus
11.00 Touching Lives - Dr. James Merritt
11.30 Breakthrough - Rod Parsley
12.00 Gospel Truth - Andrew Wommack
12.30 Turning Point - David Jeremiah
13.30 Victory in Grace - Dr. James Scudder
14.00 Love Special - Nancy Harmon
14.30 Liberty Today - Jonathan Falwell
15.00 Life Today - James & Betty Robinson
15.30 Breakthrough - Rod Parsley
16.00 Victorious Revelation - Danny Diaz
16.30 Right Connection - Bishop Isaiah 
Williams, Jr.
17.00 Åkerbo-sångarna - Sjung med oss
18.00 Nyheter
18.10 700 Club - Pat Robertson
18.45 Jippie - barnprogram
19.15 Israelresan oktober 2007 - Curt 
Johansson
20.00 VITTNESBÖRDET. I ”Vittnesbördet” 
får du möta människor vars liv har blivit 
fullkomligt förvandlade.
22.00 Nyheter (r)
22.10 Turkiet i Paulus fotspår
23.00-05.00 Nattsändningar - Repris på 
dagens sändningar

Onsdag 30 april
05.00 Åkerbo-sångarna - Sjung med oss
06.00 Nyheter (r)
06.10 700 Club - Pat Robertson
06.45 Jippie - barnprogram
07.15 Israelresan oktober 2007 - C J
08.00 VITTNESBÖRDET
10.00 Nyheter (r)
10.10 Turkiet i Paulus fotspår
11.00 Carroll Roberson - Carroll Roberson
11.30 Breakthrough - Rod Parsley
12.00 Gospel Truth - Andrew Wommack
12.30 Life Worth Living - Fulton Sheen
13.00 In the Streets - Willie Jordan
13.30 Jewish Voice with Jonathan Bernis
14.00 By the Way - Del Way
14.30 Reasons to Belive - Dr. Hugh Ross
15.00 Life Today - James & Betty Robinson
15.30 Breakthrough - Rod Parsley
16.00 A.R. Bernard - Dr. A.R. Bernard

16.30 Maureen Anderson - M Anderson 
17.00 Kanal 10 intervjuar Monovah Nickel-
son & Bengt Sundqvist
18.00 Nyheter
18.10 Smålandskonferensen 2007 - Göthe 
Sandsgård
19.30 Ett ord av uppmuntran - Birger 
Skoglund. Birger Skoglund är resande 
evangelist med en stark profetisk gåva. 
Han har tjänat många år som pastor i flera 
pingstförsamlingar och har därefter under 
många år varit resande evangelist med 
både Sverige och världen som arbetsfält. 
Birger Skoglund betjänar i dag kyrkor i 
många olika samfund och är allmänt sedd 
som en av Sveriges mest respekterade 
evangelisttjänster. 
20.00 Ny Glädje
21.00 Jesus helar & upprättar - Arken
21.30 Allt är möjligt! - Håkan & Pia Wes-
tergård
22.00 Nyheter (r)
22.10 Trivselkören. Bakom detta sångpro-
gram från Missionskyrkan i Taberg står 
bland annat Riksförbundets Pensionärsge-
menskap, RPG och Trivselkören. 
23.00-05.00 Nattsändningar - Repris på 
dagens sändningar

Torsdag 1 maj
05.00 Kanal 10 intervjuar M N & B S
06.00 Nyheter (r)
06.10 Smålandskonferensen 2007 - G S
07.30 Ett ord av uppmuntran - B Skoglund 
08.00 Ny Glädje
09.00 Jesus helar & upprättar - Arken
09.30 Allt är möjligt! - H & P Westergård
10.00 Nyheter (r)
10.10 Trivselkören 
11.00-17.00 Helgsändningar
17.00 Donald Bergagård presenterar Hop-
pets Melodi (r)
17.30 Nya organ utan transplantationer 
17.55 Operation Shlomo - Tekatai
18.10 700 Club - Pat Robertson
18.45 Jippie - barnprogram
19.15 Kungsbacka Singers
20.00 30 minuter med pastor Tommy 
Lilja
20.40 Edsvära-veckan 2007 - Rigmor 
Holst
22.20 Island
23.00-05.00 Nattsändningar - Repris på 
dagens sändningar

Fredag 25 april
08.00 The 700 club
08.30 Prayertime Dr. Paul Dihnakaran
09.00 Euromission (Nakskov)
09.30 De gode nyheder med Erling Ilsöe 
Nielsen
10.00 Ugens prædikan
11.30 Johny Noer
12.00 Genudsendelser på webben
16.00 Jimmy Swaggart Telecast
17.00 Inspirerat med pastor Jens Garnfeldt
17.30 De gode nyheder. Erling Ilsøe Nielsen
18.00 Ordet
19.30 Dokumentar
02.00 Genudsendelser

Lördag 26 april
08.00 River of life
08.30 What God can do for you
09.00 Forandring, med Christian Hedegaard
09.30 De gode nyheder. Erling Ilsøe Nielsen
10.00 Ti minutter. Svenn Thommy Fjeldberg
10.10 Levende Ord
10.40 Ord til eftertanke
11.00 Snakkehjørnet med olika gæster

11.30 Dette er din dag med evangelist 
Benny Hinn
12.00 Genudsendelser på webben
16.00 The 700 club
16.30 Prayertime Dr. Paul Dihnakaran
17.00 Euromission 
17.30 De gode nyheder. Erling Ilsöe Nielsen
18.00 Ugens prædikan
19.30 Johny Noer
02.00 Genudsendelser

Söndag 27 april
08.00 Jimmy Swaggart Telecast
09.00 Inspirerat med pastor Jens Garnfeldt
09.30 De gode nyheder. Erling Ilsøe Nielsen
10.00 Ordet en søndag
11.30 Dokumentar
12.00 Genudsendelser på webben
16.00 Pastor Jim & Joy McInnes
16.30 Power of faith 
17.00 Forandring, med Christian Hedegaard
17.30 De gode nyheder. Erling Ilsøe Nielsen
18.00 Ti minutter. Svenn Thommy Fjeldberg
18.10 Levende Ord
18.40 Ord til eftertanke

19.00 Snakkehjørnet med olika gæster
19.30 Dette er din dag. Benny Hinn 
02.00 Genudsendelser

Måndag 28 april
08.00 The 700 club
08.30 Prayertime Dr. Paul Dihnakaran
09.00 Euromission 
09.30 De gode nyheder. Erling Ilsöe Nielsen
10.00 Ugens prædikan
11.30 Johny Noer
12.00 Genudsendelser på webben!
16.00 The 700 club
16.30 Prayer time
17.00 Inspirerat med pastor Jens Garnfeldt
17.30 De gode nyheder. Erling Ilsøe Nielsen
18.00 Ordet 
19.30 Dokumentar
02.00 Genudsendelser

Tisdag 29 april
08.00 Pastor Jim & Joy McInnes
08.30 Power of faith 
09.00 Forandring, med Christian Hedegaard
09.30 De gode nyheder. Erling Ilsøe Nielsen

10.00 Ti minutter. Svenn Thommy Fjeldberg
10.10 Levende Ord
10.40 Ord til eftertanke
11.00 Snakkehjørnet med olika gæster
11.30 Dette er din dag. Benny Hinn
12.00 Genudsendelser på webben!
16.00 Prayer time
16.30 Derek Prince
17.00 Evangelist
18.00 Ti minutter. Svenn Thommy Fjeldberg
18.10 De gode nyheder
19.10 Ord til eftertanke
19.30 Dette er din dag. Benny Hinn
02.00 Genudsendelser

Onsdag 30 april
08.00 The 700 club
08.30 Prayer time
09.00 Inspirerat med pastor Jens Garnfeldt
09.30 De gode nyheder. Erling Ilsøe Nielsen
10.00 Ordet en søndag
11.30 Dokumentar
12.00 Genudsendelser på webben!
16.00 The 700 club
16.30 Prayertime Dr. Paul Dihnakaran

17.00 Euromission (Nakskov)
17.30 De gode nyheder. Erling Ilsöe Nielsen
18.00 Ugens prædikan
19.30 Johny Noer
02.00 Genudsendelser

Torsdag 1 maj
08.00 Prayer time
08.30 Derek Prince
09.00 Evangelist
10.00 Ti minutter. Svenn Thommy Fjeldberg
10.10 De gode nyheder
11.10 Ord til eftertanke
11.30 Dette er din dag. Benny Hinn
12.00 Genudsendelser på webben!
16.00 River of life
16.30 What God can do for you
17.00 Forandring, med Christian Hedegaard
17.30 De gode nyheder. Erling Ilsøe Nielsen
18.00 Ti minutter. Svenn Thommy Fjeldberg
18.10 Levende Ord
18.40 Ord til eftertanke
19.00 Snakkehjørnet med olika gæster
19.30 Dette er din dag. Benny Hinn
02.00 Genudsendelser

Det blir ”Visor & Visioner” med Nils 
F Nygren på söndag och måndag. 
Här tar han sig en svängom med 
BirGitta Edström under inspelning-
en av ”Minns du sången” 1998. 

FOTO: OLA CEDENHEIM
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Radio torsdag

Radio fredag

Martha, 40 år, har aldrig träffat 
sin pappa. Allt hon vet är att han 
var en norsk sjöman vid namn 
Terje Holst som under en kort pe-
riod jobbade i Reykjavik där han 
träffade Marthas mamma Solveig 
på ett populärt dansställe. 

Det blev en kort och intensiv ro-
mans som tog ett abrupt slut när 
Terje var tvungen att åka vidare på 
nästa jobb. Efteråt upptäckte Sol-
veig att hon var gravid, men trots 
eftersökningar lyckades hon aldrig 
få kontakt med Terje igen.

Martha är uppvuxen i Reykja-
vik på Island med sin mamma och 
styvfar, men bor sedan drygt 15 år 
tillbaka i Sverige. 

Hon trivs med livet i Sverige och 
bor med sambo och katt, men har 
inga barn. 

När hon i tonåren var på besök 
i Norge försökte hon leta efter sin 

pappa, men utan resultat. De senas-
te åren har Martha börjat fundera 
på sin pappa igen. 

Hon vet inte om hon själv kom-
mer att få några egna barn och har 
då tänkt på sin egen pappa som 
inte ens vet att hon finns. Tänk om 
Terje inte fick några andra barn än  
Martha? 

Agneta Sjödin och Martha börjar 
sökandet på Island där man vet att 
han arbetade under 1960-talet på 
ett företag som heter Hedinn. Där 
får de en lista över norrmännen som 
arbetade tillsammans med Terje. På 
listan finns Terjes vän Verner som de 
beslutar sig för att hitta. Han kanske 
vet vart Terje är i dag? 

Spåren leder vidare till Norge, 
men många år har gått och det är 
inte säkert att varken vännen eller 
Terje fortfarande lever.

TV4, 20.00

Marthas sökande efter sin 
pappa Terje börjar på Island

Oljan har  
stor makt

För första gången på 
länge minskar antalet 
demokratier. Tydligast 
är tendensen i länder 
med stora olje- och 
gasfyndigheter. 

I kvällens ”Korre-
spondenterna” rap-
porterar bland annat 
Bert Sundström från 
ett Ryssland som tack 
vare sina enorma olje-
rikedomar står mäkti-
gare än på länge.

Putin får kritik för 
att vara odemokratisk. 
Är det oljan som gjort 
presidenten så mäktig 
att demokratin satts 
på undantag? 

Programledare är 
Erika Bjerström (bil-
den).
 SVT2, 20.00

Jakten på  
Pippis pappa

”Doreen 21:30” gäs-
tas i kväll av Joakim 
Langer (bilden) Han är 
något så ovanligt som 
återupptäcksresande.

Joakim har rest över 
hela världen och hittat 
de verkliga personer-
na bakom några  
av våra mest kända 
rollfigurer. Till exem-
pel så menar han att 
han har hittat före-
bilden bakom Pippis 
pappa, Efraim Lång-
strump. 

Han har rest i spå-
ren av Tarzan och nu 
letar han efter Kapten 
Haddock. Joakim 
kommer till Doreen 
och berättar om sina 
äventyr.

SVT2, 21.30

Familj bor  
i garage

En hyresvärd i Pers-
torp lurade en barns-
familj i Skåne att de 
skulle få hyra en villa.

Familjen betalade 
hyran i förskott, men 
värden gick under 
jorden – familjen 
hamnade i ett garage 
med alla sina tillhörig-
heter.

I ”Insider” rycker 
programledare Robert 
Aschberg (bilden) ut 
och letar upp den trix-
ande hyresvärden.

Dessutom handlar 
det om ett allt mer 
omfattande problem: 
fusket med sjuka häs-
tar som trots skador 
och sjukdom säljs för 
stora summor.
 TV3, 22.00

SÖKER PÅ ISLAND. I kvällens ”Spårlöst” börjar Agneta Sjödin och Mar-
tha sökandet på Island där man vet att Marthas pappa arbetade under 
1960-talet. FOTO: TV4

Dagens tv-tips av Emma Staffansdotter

P1

5.29 P1-morgon. 5.30 Ekonyheter. Väder. 
5.35 Ring P1. 5.45 Morgonandakt. Med 
Benjamin Gerber. 5.55 Sjöväder. 6.00 Mor-
goneko. Väder. 6.30 Ekonyheter. 6.33 Nyhe-
ter från Vetenskapsradion. 6.50 Tankar för 
dagen. 6.55 Landväder. 7.00 Morgoneko. 
Väder. 7.18 Radiosporten. 7.30 Nyhetssam-
manfattning. 7.32 Ekonomieko. 7.36 Nyhe-
ter från Vetenskapsradion. 7.46 Kulturnytt. 
7.55 Land- och sjöväder. 8.00 Morgoneko. 
8.30 Ekonyheter. 8.32 Ekonomieko. 8.37 
Nyheter från Vetenskapsradion. 8.54 Kultur-
nytt. 9.00 Morgoneko. Med ekonomi och 
väder. 9.10 Radiosporten. 9.20 Ring P1. 
Även 20.35 och på måndag 5.35. 10.00 Eko-
nyheter. 10.03 Stil. Även 0.03 och på lördag 
8.05. 11.00 Ekonyheter. 11.03 Radiokorre-
spondenterna. Även på måndag 21.03. 
11.35 Novellen. Även på söndag 13.30. 
12.00 Dagens dikt. Även 22.55. 12.05 Eko-
nyheter. 12.07 Meddelandetid. 12.10 Vetan-
dets värld. Även 23.07. 12.30 Luncheko. 
Med väder och tidningskrönika. 12.50 Eko-
nomieko. 12.55 Land- och sjöväder. 13.00 
Ekonyheter. 13.03 Radiosporten. 13.05 Kul-
turnytt. Repris från morgonen. 13.20 Veten-
skapsradions veckomagasin. Även natten 
mot lördag 1.15 och på söndag 8.05. 13.45 
OBS. Även 20.45. 14.00 Ekonyheter. 14.03 
Människor och tro. Även imorgon 17.00. 
14.50 Mitt i musiken. Även 1.03 och på 
lördag 18.45. 15.00 Ekonyheter. Väder. 
15.03 Spanarna. Även imorgon 10.03. 
15.45 Dagens eko kvart i fyra. 15.55 Sjö-

väder. 16.00 Studio ett. 16.45 Dagens eko 
kvart i fem. Med väder. 17.45 Dagens eko 
kvart i sex. 18.02 Ekonomieko. 18.10 Radio-
sporten. 18.15 Kulturradion: Kino. Även 
söndag 16.03. 19.00 Ekonyheter. 19.03 
Radioteater klassiker: Stella. Av Johann 
Wolfgang von Goethe. Den 25-årige Goethe 
var djupt förälskad i en bankirdotter, som 
blev förebild för Stella i hans pjäs från 1775. 
Även 27/4. 20.10 Radioteatern: Som ett 
vatten. Ett musikverk av Mats Gustafsson till 
texter ur Rubaiyat av Omar Khayyam. ”Som 
ett vatten kommo vi hit / som en vind gingo 
vi hädan. Även 27/4. 20.35 Ring P1. Valda 
delar ur morgonens sändning. Även på 
måndag 5.35. 20.45 OBS. Repris från 
13.45. 21.00 Ekonyheter. 21.03 Teolo-
giska rummet. 21.45 Vid dagens slut.  
21.50 Land- och sjöväder. 22.00 Ekonyhe
ter. 22.10 Radiosporten. 22.12 Studio ett. 
22.55 Dagens dikt. 23.00 Ekonyheter. 
Väder. 23.07 Vetandets värld. 23.30 Fråga 
barnen. 0.00 Ekonyheter. 0.03 Stil. Även på 
lördag 8.05. 1.00 Ekonyheter. 1.03 Mitt i 
musiken. Även på lördag 18.45. 1.15–1.40 
Vetenskapsradions veckomagasin. Även 
morgon 8.05. 

P2

6.00 SR Sisuradio. 6.35 SR Sameradion. 
6.50 Aurora. 9.00 Önska i P2. 10.00 Ekony-
heter. 10.03 Klassisk förmiddag. 12.30 
Klassiskt magasin. 13.30 SR på engelska. 
14.00 SR på romani. 15.00 SR på bosniska/
kroatiska/serbiska. 15.30 SR Sameradion. 

16.00 SR Sisuradio. 17.00 SR på kurdiska. 
17.30 SR på arabiska. 18.00 Ekonyheter. 
18.03 Mitt i musiken. 18.14 Rendezvous. 
19.30 P2 live klassiskt: Sveriges Radios 
Symfoniorkester och Daniel Harding på 
turné. 21.10 Sergej Rachmaninov. 21.35 
Erland von Koch. 22.00 P2 live: Club Jazz. 
0.00 Ekonyheter. 0.03–6.00 Notturno. 

P3

Ekonyheter varje timme 0.00-05.00 och 
19.00-0.00 samt 5.30. P3 nyheter varje 
timme 6.00-18.00 samt 6.30, 7.30 och 
8.30. Väder i anslutning till ekosändning-
en/P3 nyheter 5.30, 12.00, 17.00, 18.00, 
22.00 och 23.00. 6.04 Morgonpasset. 
7.08 P3 Bubbel med Rio och Madamdamm-
damm. 10.02 P3 populär. 13.02 Mitt P3. 
14.02 Christer – din vän i etern. 16.08 Din 
gata. 18.06 Kvällspasset. 20.06 Kort och 
gott från Christer. 20.30 Mitt P3 med 
lyssnarnas egna berättelser. 21.30 P3 live. 
22.03 P3 rytm. 0.03–6.00 Vaken. 

P4

Ekonyheter varje timme. Dagens eko 
kvart i fem. Lokala nyheter på halvslag 
6.30-17.30. Sport 7.07, 8.05, 9.03, 
13.03 och 16.03. 6.10 Lokala program. 
13.05 Lantz i P4. 14.59 Lokala program. 
16.45 Dagens eko kvart i fem. 17.00 Lokala 
program. 17.45 Barnradion: Ludde blir en 
lirare: Hugo och husvagnen. 18.00 Klartext. 
18.10 SR Sisuradio. 19.06 Kalas. 21.40 
Karlavagnen. 0.03–6.00 Vaken.

P1

12.00 Tolvslaget. Dagens dikt. 
Även 22.55. 
12.05 Ekonyheter. 
12.07 Meddelandetid. 
12.10 Vetandets värld. 
Även 23.07. 
12.30 Luncheko. 
Med väder och tidningskrönika. 
12.50 Ekonomieko. 
12.55 Land- och sjöväder. 
13.00 Ekonyheter. 
13.03 Radiosporten. 
13.05 Kulturnytt. 
Repris från morgonen. 
13.20 Vetenskapsradion: Historia. 
Fallet Hilda Andersson – missionärsmordet i 
Jerusalem 1948. Med Tobias Svanelid. Även 
på lördag 19.35 och natten mot onsdag 
1.15. 
13.45 OBS. 
Även 20.45. 
14.00 Ekonyheter. 
14.03 Kulturradion: K1. 
Överallt det kusliga. En vertikal undersökning 
av Katarina Wikars. Även på måndag 18.15. 
14.35 Kulturradion: K2. 
Instörtande Nybyggen. Ola Anderstedt 
hälsar på Einstürzende Neubaten. Även på 
måndag 18.45. 
14.50 Mitt i musiken. 
Musiknyheter från Sverige och världen. Även 
21.35 och 1.03. 
15.00 Ekonyheter. Väder. 
15.03 Nordegren i P1. 
15.45 Dagens eko kvart i fyra. 
15.55 Sjöväder. 
16.00 Studio ett.
16.45 Dagens eko kvart i fem. 
Med väder. 
17.45 Dagens eko kvart i sex. 
18.02 Ekonomieko. 
18.10 Radiosporten. 
18.15 Kulturradion: Snittet: Teaterns och 
filmens horor. 
Ett program av Negar Josephi. Repris från 
gårdagen. 
19.00 Ekonyheter. 
19.03 Vetenskapsradion: Tekno. 
Med Johan Thorstensson, Per Gustafsson. 
Repris från gårdagen. Även natten mot 
fredag 1.15. 
19.30 SR Minnen. 
Radiofynd: Kaffekoppstestning 1949. 
19.35 Radioföljetongen: 
Smugglarkungens son. 
Del 18. Av Bengt Pohjanen i uppläsning av 
författaren. Repris från 11.35. 
20.00 Ekonyheter. 
20.03 Fråga barnen. 
Med barnpanel. Telefonväkteri med 
programledaren Johan Thorstenson. Repris 
från 11.03. Även på fredag 23.30. 

20.35 Ring P1. 
Valda delar ur morgonens sändning. Även 
morgon 5.35. 
20.45 OBS. 
Repris från 13.45. 
21.00 Ekonyheter. 
21.03 UR: Tonår. 
Hedersrelaterat våld. Att ta avstånd från sin 
familj kan vara ett sätt att undkomma hot 
och våld. Men för många flickor och kvinnor 
leder denna handling till att de sedan blir 
skyddslösa, fördömda och förföljda. Sara 
Mohammed, ordförande i organisationen 
Glom aldrig Pela och Fadime, berättar om 
egna och andras upplevelser. Även 30/4 i 
P2. 
21.35 Mitt i musiken. 
Musiknyheter från Sverige och världen. 
Repris från 14.50. Även 1.03. 
21.45 Vid dagens slut. 
Med Lars-Åke Stenström, 
verksamhetsutvecklare vid 
Hellidensfolkhögskola. 
21.50 Land- och sjöväder. 
22.00 Ekonyheter. 
Väder. 
22.10 Radiosporten. 
22.12 Studio ett. 
Repris från 17.00. 
22.55 Dagens dikt. 
Repris från 12.00. 
23.00 Ekonyheter. Väder. 
23.07 Vetandets värld. 
Repris från 12.10. 
23.30 Tendens. 
Repris från onsdagen. 
0.00 Ekonyheter. 
0.03–1.00 Meny. 
Repris från 10.03. Även lördag 16.03. 

P2

12.30 Ström: Performance och 
elektronik. 
Intervjuer med: Laurie Anderson, Scanner m 
fl. 
13.30 Utbildningsradion. 
13.31 Skolministeriet. 
Hur har barnen och lärarna det på sin 
arbetsplats – skolan? Hur lever skolan upp 
till kraven som ställs? Skolministeriet om 
brister och goda exempel. Med Pia Fridén. 
14.00 Bildningsbyrån – mänskliga 
rättigheter: Det frivilliga äktenskapet. 
Var och en, man som kvinna har rätt att utan 
inskränkning ingå äktenskap och bilda familj 
och det ska ske med makarnas fria vilja. 
14.30 SR på somaliska. 
15.00 SR på assyriska/syrianska. 
15.30 SR Sameradion. 
16.00 SR Sisuradio. 
17.00 SR på kurdiska. 
17.30 SR på arabiska. 
18.00 Ekonyheter. 

18.03 Mitt i musiken. 
Med Andreas Lindahl. Även P1 21.35 och 
1.03. 
18.14 Ad Lib. 
Med Lex. 
19.30 P2 Live klassiskt: Messiaen 100 år. 
1. Harawi, sångcykel (tonsättaren). Annika 
Skoglund, sopran och Carl-Axel Dominique, 
piano. 2. Cinq rechants (tonsättaren). 
21.00 Jean Sibelius. 
Symfoni nr 4 a-moll (1911). Sveriges Radios 
Symfoniorkester. Dirigent: Esa-Pekka 
Salonen. Konsert 1990, Berwaldhallen. 
21.35 Dag Wirén. 
Pianotrio nr 1 ciss-moll (1933). Carin Gille-
Rybrant, piano, Andor Sagi, violin och Nils 
Tidestrand, cello. Inspelat 1957. 
21.55 Georg Friedrich Händel. 
Te Deum för freden i Utrecht 1713. 
22.20 Dietrich Buxtehude. 
Preludium, fuga och chaconne C-dur. José 
Enrique Avarra spelar på orgeln i Hospital de 
los Venerables, Sevilla. Från spanska radion. 
22.30 Eldorado. 
Med Kjell Alinge. 
0.00 Ekonyheter. 
0.03–6.00 Notturno.

P3

Ekonyheter varje timme 0.00-05.00 och 
19.00-0.00 samt 5.30. P3 nyheter varje 
timme 6.00-18.00 samt 6.30, 7.30 och 
8.30. Väder i anslutning till 
ekosändningen/P3 nyheter 5.30, 12.00, 
17.00, 18.00, 22.00 och 23.00.
13.02 Mitt P3. 
14.02 Christer – din vän i etern. 
16.08 Din gata. 
18.06 Kvällspasset. 
20.06 Kort och gott från Christer. 
20.30 Mitt P3 med lyssnarnas egna 
berättelser. 
21.30 P3 live. 
22.03 P3 lab.
23.07 P3 rock. 
0.03–6.00 Vaken. 

P4

Ekonyheter varje timme. Dagens eko 
kvart i fem. Lokala nyheter på halvslag 
6.30-17.30. Sport 7.07, 8.05, 9.03, 
13.03 och 16.03.
12.10 Lokala program. 
13.05 P4 extra.
14.59 Lokala program. 
16.45 Dagens eko kvart i fem. 
17.00 Lokala program. 
17.45 Barnradion: Ludde blir en lirare: 
Luddes första match. 
18.00 Klartext – nyheter på lätt svenska. 
18.10 SR Sisuradio – regionala program. 
19.03 Sportextra.
22.12 Karlavagnen. 
0.03–6.00 Vaken.
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8.30 Star Trek: The next genera-
tion. [48413502] 
9.20 Stargate SG-1. [20020415] 
10.15 Smallville. [61485502] 
11.10 Våra värsta år. [16097811] 
11.40 Momento. [46412250] 
12.25 Våra värsta år. [52002144] 
12.50 Momento. [72914637] 
13.25 Star Trek: The next genera-
tion. [26058231] 
14.15 V.I.P. [82881366] 
15.10 Smallville. [44854892] 
16.05 Simpsons. [54797415] 
16.30 Simpsons. [33182502] 
17.00 Våra värsta år. [33183231] 
17.30 Våra värsta år. [33193618] 
18.00 Stargate SG-1. [43938521] 
19.00 Cops. [71549960] Polisvi-
deoserie från 2004.
19.30 Cops. [71548231] Realityse-
rie från 1998.
20.00 Simpsons. [71545144] 
20.30 Simpsons. [71544415] 
21.00 Friday night lights. 
[66656279] 
23.15 Scrubs. [62928540] 
23.45 Scrubs. [53560279] 
0.15 Cheers. [97778812] 
0.45 Renegade. [92780106] 
1.45 V.I.P. [49189019] 
2.45 Now see this. [71329908] 
3.15 Momento. [67184293] 
4.15 På spaning i New York. 
[26025187] 
5.00 Cops. [74147496] 
5.25–5.55 Cops. [72862962] 

6.00 Världen i Fokus. [3557540] 
6.30 DiTV. [3532231] 
7.00 Världen i Fokus. [3533960] 
7.30 DiTV. [3543347] 
8.00 Världen i Fokus. [3544076] 
8.30 DiTV. [3656231] 
9.00 Bloomberg. [8346144] 
10.00 Båtmagasinet. [3668076] 
10.30 Byggare Brad. [3676095] 
11.00 Världens bästa reklamfilm. 
[3677724] 
11.30 Resumé. [3670811] 
12.00 Studio Virtanen.  
[3671540] 
12.30 Världen i Fokus. [2029366] 
13.00 Bloomberg. [8302434] 
13.55 Democracy On Deadline. 
[25777989] 
15.00 Okänd identitet. [1623163] 
Amerikansk dokumentärserie från 
2005. Del 1 av 6. Huvud för mord. 
16.00 Bloomberg. [55780683] 
17.25 Modehuset: Diane von Fur-
stenberg. [1090453]  I det här här 
programmet introduceras vi för en 
av världens mäktigaste ikoner inom 
mode- och skönhetsvärlden: Diane 
von Furstenberg.
18.00 Det bästa av det bästa. 
[45082892] 
19.10 Counter Culture. [5099453] 
Brittisk dokumentärserie från 2005.
19.45 The Apprentice UK. 
[15696231] Brittisk serie från 
2004.
21.00 Adaktusson. [9517724] 
21.30 DiTV. [9516095] 
22.00 Världen i Fokus.  
[9513908] 
22.30 Bakom orden: Krigsfoto-
grafer. [45779927] Kanadensisk 
dokumentär. Nämn en konflikt och 
det är troligt att du kommer tänka på 
en bild på direkten. 
23.50 Counter Culture. 
[10058182] 
0.30 The Apprentice UK. 
[24667090] 
1.45 Adaktusson. [76456212] 
2.15 Världen i Fokus.  
[43899922] 
2.45 DiTV. [41657403] 
3.10–6.00 Deutsche Welle 
[41553090] 

SVT1
6.00 Gomorron Sverige. 9.30 UR. 12.00 
Rapport. 12.05–12.35 Annes trädgård. 
13.50 Glasklart. 14.50 Veronica Mars. 
15.30 Sixties. 16.00 Rapport. 16.10 
Gomorron Sverige. 17.00 Klass 9A. 
17.30 Plus. 18.00 Bolibompa. 19.00 
Bobster. 19.30 Rapport med A-ekonomi. 
20.00 Så ska det låta. 21.00 Var fan är 
mitt band? 21.30 Notting Hill. Brittisk 
romantisk komedi från 1999. 23.30 
Rapport. 23.40 Kulturnyheterna. 23.55 
Morgonsoffan. 0.25 Torque – på högsta 
växel. Amerikansk action från 2004. 
1.45–7.00 SVT24. 

SVT2
9.30 24 direkt. 15.35 Sverige! 16.20 
Dudamel. 17.20 Nyhetstecken. 17.30 
Oddasat. 17.45 Uutiset. 17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Go’kväll. 19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 19.30 Lantz i 
P4. 20.00 Hamlet – Mycket väsen för ing-
enting? K special. Den mest spelade tea-
terpjäsen i världen. 21.00 Aktuellt. 21.30 
Musikbyrån live. Musikmagasin. Del 6 av 
6. Konsert med Mando Diao. 22.00 Sport-
nytt. 22.15 Regionala nyheter. 22.25 The 
wire. 23.25 Parkinson. 0.20 The news-
room. 0.45–1.10 The newsroom. 

TV3
6.30 Ensamma hemma. 7.25–8.25 
Rachael Ray. 8.55 Desire. 9.50 Våra bästa 
år. 10.40 Oprah Winfrey. 11.30 Rachael 
Ray. 12.25 Momento. 12.50 Våra bästa år. 
13.40 Oprah Winfrey. 14.35 Cityakuten. 
15.30 Nanny. 16.00 Top Model Sthlm. 
17.00 Simpsons. 17.30 Simpsons. 18.00 
Scrubs. 18.30 Scrubs. 19.00 2 1/2 män. 
19.30 2 1/2 män. 20.00 Sing a long. 
21.00 Extra extra! 21.30 Constantine. Am. 
skräck. 23.55 The Foreigner. Amerikanskt 
actionäventyr. 1.45 Daddy and Them. 
Amerikansk dramakomedi. 3.30– 4.55 
Critical Assembly. Amerikansk thriller 

TV4
5.50 Nyhetsmorgon. 10.00 Stegvis. 
11.00 Omaka systrar. 11.25 Tillbaka till 
Aidensfield. 12.20 Leilas mat. 13.00 
Trav. 13.25 Nya tider. 13.50 Doktorn kan 
komma. 14.55 Advokaterna. 15.55 Inte 
helt perfekt. 16.25 Will & Grace. 16.55 
That ‘70s show. 17.25 Trav: Fredagsflex. 
17.30 Private practice. 18.05 Keno. 
18.10 Private practice, forts. 18.30 Ny-
heterna. 19.30 Postkodmiljonären. 20.00 
Talang 2008. 21.30 Berg flyttar in. 22.25 
Numbers. 23.25 Boston legal. 0.20 I sista 
sekunden. 2.15 Hej älskling jag är död. 
3.55–5.50 Tyst överenskommelse. 

KANAL 5
6.05 Funniest home videos. 6.30 Vakna 
9.25 Full pott. 10.55 Jay Leno 11.50 
McLeods döttrar. 12.45 DeGeneres 13.40 
Unga mödrar. 14.10 Vänner. 14.40 Sjunde 
himlen. 15.35 Gilmore girls. 16.30 Enter-
tainment now. 17.00 America’s funniest 
home videos. 17.30 Maui Fever. 18.00 
Home James. 18.30 The big bang theory. 
19.00 100 höjdare 20.00 America’s fun-
niest home videos. 21.00 Down with Love. 
23.00 CSI Miami. 23.55 Jay Leno  0.55 
Sanningens ögonblick. 1.55 Myggan. 2.25 
Tilt. 3.25 Battlestar Galactica. 4.20 Home 
James. 4.45–5.30 DeGeneres 

6.00 Gomorron Sverige 
[78504298]

9.30–11.50 UR [3397960]
9.30 Lilla löpsedeln 
[5135892] 9.45 Ett med 
mobilen (R) [4841705] 
9.55 Made in Europe 
(R) [5177182] 10.10 Alice 
och världens väder (R) 
[4815989] 10.20 Rättens 
riddare (R) [4839569] 
10.30 Sura laxar och 
glada taxar [8420873] 
10.40 Grej och Mojäng 
[4244076] 10.50 Ett med 
mobilen (R) [4233960] 
11.00 Katten, musen, 
tiotusen – nordsamiska 
[54502] 11.10 Katten, 
musen, tiotusen – syd-
kurdiska [4265569] 11.20 
Wiz quiz [5942250] 11.35 
Energispanarna (R) 
[7796250] 11.45–11.50 
All rätt i världen (R) 
[1972569] 

12.00 Rapport [32366]
12.05 Sista terminen (R) 

[341873]
12.35 Lantz i P4 (R) [364724]
13.05 Var fan är mitt 

band? (R) [4233250]
13.40 Minnenas televi-

sion (R) [6613076]
14.40 Big love (R) [5151076]
15.30 Morgonsoffan (R) 

[8298] Även 25/4, 26/4. 
16.00 Rapport [72328]
16.10–17.00 Gomorron 

Sverige [1250637]
17.15 Karamelli (R) [24347]
17.45 Sagoträdet [976298]
18.00 Bolibompa [94960]

18.00 Cirkuskiosken 
[13908] 
18.20 Lycka är. [6419298] 
18.25 Krumelurdjur 
[3713250] 
18.30 Mamma Spindels 
alla små kryp [5182] 

19.00 Bobster [845]
19.00 Lilla Aktuellt 
[26989] 
19.15 Bobster [1741502] 

19.30 Rapport [366]
20.00 Ishockey: Tre 

Kronor  live: Sverige-
 Lettland [1057434]
Forts från SVT2.

21.50 Vad i.! (R) [7863540]
Kortfilm från 2004. Sto-
rebror ser dig, men han 
nöjer sig inte med det 
– nu kommer han och tar 
dig. Repris från 2006. 

22.00 Debatt [58144]
Programledare: Janne Jo-
sefsson. Även 27/4, 29/4. 

23.00 Rapport [19144]
23.10 Kulturnyheterna 

(R) [3353811]
23.25 Uppdrag gransk-

ning (R) [1873415]
Även 26/4. 

0.25 Klass 9A (R) [13729]
Dokumentär. Även 25/4. 

0.55–6.00 SVT24 [71142477]

9.30 24 direkt [8724]
9.30 En bok – en förfat-
tare Axel Odelberg [8724] 

10.00 Ridsport [210960]
Direkt. 

11.30 24 direkt [43477892]
11.30 Crafoordpriset 
i matematik och astro-
nomi 2008 [8960] 12.00 
Debatt i riksdagen – 
mäns våld mot kvinnor 
[414724] 14.00 Riksda-
gens frågestund [33360] 
15.00 24 direkt [54845] 

15.25 Söderläge (R) 
[2718892] Även 26/4. 

15.55 Dokument inifrån: 
Det stora tågbeslutet 
(R) [8420521] Även 26/4. 

16.55 Eftersnack (R) 
[9116892]

17.20 Nyhetstecken 
[9957231]

17.30 Oddasat [16521]
17.45 Uutiset [4092182]
17.55 Sportnytt [5489095]
18.00 Rapport [63415]
18.10 Regionala nyheter 

[5532811]
18.15 Go’kväll [2771368]

Aktuell gäst är Yvonne 
Lombard. Programledare 
Anja Kontor. Även 26/4. 

19.00 Kulturnyheterna 
[97989] Även senare i dag. 

19.15 Regionala nyheter 
[2006427]

19.30 Ishockey: Tre 
Kronor  live: Sverige-
 Lettland [2960]
Direkt. Landskamp från 
Globen, Stockholm. Pro-
gramledare: David Fjäll. 
Kommentatorer: Chris 
Härenstam, Niklas Wi-
kegård. 

20.00 Korrespondenterna 
[9873] Utrikesmagasin. 
Denna vecka: Slaget om 
oljan – och bristen på 
demokrati i oljans spår. 
Även 27/4 och 28/4. 

20.30 Zapp Europa [8144]
Även 27/4 och 28/4. 

21.00 Aktuellt [3453]
21.30 Doreen 21:30 [2724]

Programmet gästas av 
Joakim Langer, som rest 
runt i världen för att 
finna de verkliga perso-
nerna bakom kända roll-
figurer. Gäster: Camilla 
Singh. Även 26/4, 28/4. 

22.00 Sportnytt [60366]
22.15 Regionala nyheter 

[2856231]
22.25 Babel extra: Lars 

Norén [288521]
Intervju. Även 30/4, 27/4. 

22.55 Tristana [345665]
¿ Spanskt drama 
1970. En ung flicka ham-
nar i klorna på en åldrad 
vivör, som tvingar henne 
att bli hans älskarinna.

0.30–1.00 Filmkrönikan 
(R) [5767699]

6.30 Ensamma hemma 
[6293347]

7.25–8.25 Rachael Ray (R) 
[5273182]

8.55 Desire [7614434]
9.50 Våra bästa år (R) 

[6862873]
10.40 Oprah (R) [6111255]
11.30 Rachael Ray [4914279]
12.25 Momento [5819368]
12.50 Våra bästa år 

[8694279]

13.40 Oprah [959366]
Även 25/4. 

14.35 Cityakuten [7672434]
15.30 Nanny (R) [997892]
16.00 Top Model Sthlm 

[338250]
17.00 Simpsons [365279]
17.30 How I met your 

mother [368366]
18.00 Extreme home 

makeover  [325786]
19.00 2 1/2 män [737347]
19.30 Sjukhuset [736618]

Både Janne i ambulansen 
och intensivvårdsheli-
koptern åker på ett prio 
1-larm till en gård utan-
för Uppsala, där en man 
har ramlat ner från ett 
tak. Även 26/4. 

20.00 Lyxfällan [180540]
Jonas hävdar att han inte 
kan hålla i pengar medan 
Jeanette, som tagit på sig 
huvudansvaret, inte ens 
vet vilka skulder de har. 
Även 26/4. 

21.00 Efterlyst [720182]
Även 27/4. 

22.00 Insider [726366]
Fusket med sjuka hästar 
som säljs för stora sum-
mor blir allt mer omfat-
tande. Även 27/4. 

23.00 Navy CIS [998057]
23.55 2 1/2 män (R) 

[1265927]
0.25 How I met your 

mother  (R) [686859]
0.55 Xena – krigarprin-

sessan [5142835]
1.45 Girls behaving badly 

[9447903]
2.10 Radio [8699187]

¿ Am prisbelönat 
drama från 2003. James 
Robert ”Radio” Ken-
nedy är en förstånds-
handikappad man som 
lever i sin egen lilla värld. 
Baserad på sann historia. 

4.00–4.55 Huff [4661019]

5.50 Nyhetsmorgon 
[36357434]

10.00 Stegvis [521908]
11.00 Omaka systrar (R) 

[395705]
11.25 Tillbaka till Aidens-

field (R) [8418989]
12.20 Leilas mat (R) 

[8872873]
12.55 Nyheterna [4707540]
13.00 Trav: Dagens rätt 

[767989]
13.25 Nya tider (R) 

[1054989]
13.50 Doktorn kan 

komma (R) [7688637]
14.50 Nyheterna [5759434]
14.55 Advokaterna (R) 

[5922328]
15.55 Inte helt perfekt (R) 

[3476960]
16.25 Will & Grace (R) 

[8279366]
16.55 That ‘70s show (R) 

[8250231]
17.25 Kockduellen (R) 

[765415]
17.55 Leilas mat [6459540] 

Det blir asiatiskt i Leilas 
mat när kocken Leila 
Lindholm lagar den ko-
reanska nationalrätten 
bi bim bap med kyckling, 
sushiris samt en rad till-
behör. Även 25/4. 

18.05 Keno [5229724]
18.10 Leilas mat, forts 

[5923347]
18.30 Ekonominyheterna 

[516521]
18.40 Vädret [5209960]
18.45 Lokala nyheter 

[5208231]
18.50 Lokalt väder 

[8003569]
19.00 Nyheterna [735989]
19.30 Nigella express 

[727960] Nigella tipsar 
om bra basvaror att ha 
hem ma i skåpen som 
man på nolltid kan trolla 
fram en festmåltid med.

20.00 Spårlöst [188182]
Svensk programserie. 
Martha har aldrig träffat 
sin pappa och allt hon vet 
är att han var en norsk 
sjöman vid namn Terje 
Holst. Programledare: 
Agneta Sjödin. Även 27/4. 

21.00 Medium [728724]
22.00 Nyheterna och 

Sporten [382347]
22.35 Vädret [4632750]
22.38 Lokalt väder 

[304632750]
22.40 House (R) [1496231] 
23.35 30 Rock [1746434]
0.00 Survivor [4653372]
1.55 Boston legal (R) 

[9909309]
2.45 Nattliv [8289800]
3.50 Deadwood (R) 

[3073106]
4.40 Lost (R) [9258583]
5.20–5.50 Lättlagat (R) 

[8314019]

6.05 America’s fun-
niest home videos (R) 
[3285328]

6.30–9.00 Vakna med The 
Voice [4542637]

9.30 Full pott [259705]
11.00 Jay Leno show (R) 

[4632298]
11.55 McLeods döttrar 

[7875989]
12.50 Ellen DeGeneres 

show [3564076]
13.50 Unga mödrar (R) 

[382705]
14.15 Vänner (R)  

[862453]
14.45 Sjunde himlen 

[7730144]
15.40 Gilmore girls 

[5457163]
16.35 OC [6640908]
17.30 The war at home 

[644298]
18.00 America’s funniest 

home videos [645927]
18.30 Joey [620618]
19.00 Unga mödrar 

[419809] 
19.30 Vänner (R) [364750]

Chandler får en praktik-
plats och han visar sig ha 
oanade talanger. 

20.00 So you think you 
can dance – Scandina-
via [459182]

21.00 Dirty sexy money 
[110106] Nick får fullt  
upp när familjen Darling 
utsätts för utpressning 
av någon som säger sig 
ha ett sexband där en 
Darling medverkar.  
Även 27/4. 

22.00 So you think you 
can dance – Scandina-
via [114417]

22.30 The Big Bang 
Theory  [564958]
När Leonard får veta  
att Penny träffar en an-
nan man tar han mod 
till sig och bjuder ut en 
kvinna. 

23.00 Seinfeld [625163]
Jerry och Elaine funderar 
på att ha ett förhållande 
utan att äventyra sin 
vänskap. 

23.30 CSI Miami [465273]
En biltjuv blir mördad. 

0.30 Jay Leno show 
[6859699] Skådespelarna 
Ewan McGregor, John 
Cho och Kal Penn. Mu-
sik: Seether. 

1.30 Battlestar Galactica 
[8308090]

2.25 Amazing race 
[7543390]

3.20 Surreal life  
[1090748]

3.40 Surreal life  
[6407651]

4.05 Exposed  
[1316496]

4.50–5.30 Ellen DeGene-
res show (R) [4497800]

TV I  MORGON 

Oprah Winfrey.  FOTO: TV3
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Kyrka i Wales vill locka 
besökare – med alkohol
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Solen upp

Luleå 20:37
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Göteborg 20:39
Lund 20:28

Solen ner

Wales kan få sin första kyrkpub.  
I ett försök att locka kyrkbesöka-
re har en walesisk präst ansökt 
om rättigheter att sälja vin och 
alkohol i kyrkans lokaler.

I den lilla byn Pennal har Geraint 
ap Iorwerth, präst i St Peter ad Vin-
cula church, kommit på en idé han 
tror ska locka besökare till kyrkan.

– Vi ombeds ofta fundera kring 
vikten av att modernisera kyrkan. 
Så nu ansöker vi om utskänknings-
tillstånd för alkohol i kyrkan så vi 
kan servera en stor stark eller ett 
glas vin, säger prästen Geraint ap 
Iorwerth till tidningen Icwales. 

Wales ärke biskop Barry Morgan 
har länge uppmanat församling-
arna i Wales att fundera ut kreativa 
sätt att använda kyrko byggnaderna. 
Han menar att stängda kyrkobygg-
nader är den värsta reklamen för 
kyrkan. 

Inser att det är lite udda
Geraint ap Iorwerth tror på suc-

cé. Men han understryker vikten 
av att dricka med måtta, och att 
alkoholen kommer serveras under 
ordnade former. Och han inser att 
det är lite udda.

– Det blir lite annorlunda att ha 

en skylt om fullständiga rättigheter 
hängande över kyrkdörren, säger 
han till Icwales. 

”En grundläggande del”
Church of Wales tar emot initia-

tivet med öppna armar. 
– Det uppmuntrar människor 

att komma till kyrkan och hjälper 
till att göra kyrkan till en plats att 
slappna av, socialisera, dricka och 
äta. Att dela vin och bröd är ju fak-
tiskt en grundläggande del av det 
kristna livet, säger en taleskvinna 
från Church of Wales till Icwales.

EMANUEL KARLSTEN

Minst två scouter i Swedmedias styrelse

Onsdagen blev en annorlun-
da dag på jobbet, inte bara 
därför att det var första 

bolagsstämman i Swed media, 
moderbolaget i den koncern 
som Dagen numera tillhör. Det 
var också första gången jag hade 
scoutskjorta och dito halsduk på 
jobbet. Ni som vill se hur jag såg 
ut kan kolla på Emanuel Karlstens 
blogg på Dagen.se.

Den 23 april är S:t Georgs-

dagen. Och S:t Georg är scou-
ternas skyddshelgon. När jag var 
barn uppmanades vi scouter att 
denna dag ta på oss scoutskjortan i 
skolan. Ett bra sätt att göra PR för 
en viktig ungdomsrörelse, där jag 
fortfarande är ledare.

Nu är sannolikt den seden i 
stort sett bortlagd. Men det finns 
fler scoutledare i Swedmediasam-
manhang. Haig Damirjian, som 
representerar Baptistsamfundet i 

styrelsen, och jag bestämde förra 
gången vi sågs att utmana varan-
dra till att lyfta fram scoutrörelsen 
på detta sätt när nu Swedmedia 
valde den dagen för stämman. Och 
vi fick så många uppskattande 
blickar och kommentarer att det 
kanske inte var för sista 
gången.

Tack för i dag

ELISABETH SANDLUND
chefredaktör

EN STOR STARK 
KYRKA? Geraint ap 
Iowerth tror att det är 
en bra idé för kyrkan 
att kunna servera 
starköl och vin. 
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