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En ganska vanlig reaktion på vår ledare i förra 
numret är ”Avskaffa broavgiften då”. Och reak-
tionen är inte bara naturlig och förklarlig. Den 
är allt annat än orimlig.

När man en gång enades om att bygga Öre-
sundsbron, enades man också om att bru-
karna själva skulle betala för den, och detta, 
sa man, skulle ske genom broavgifter. Enligt 
Øresundsbro Konsortiet beräknas hela kala-
set – bron och anslutande landanläggningar 
– vara betalt 2050. Den svenska sidan och 
själva bron beräknas dock vara betald redan 
2034 så under de ytterligare 16 år med broav-
gift det tar för att den danska sidan ska avbe-
talas, kommer bron att ge den svenska staten 
ett sammanlagt tillskott på 34,5 miljarder kro-
nor. Dessutom är det oklart vad som kommer 
att hända efter 2050. Röster har höjts för att 
broavgiften ska vara kvar för att finansiera 
järnvägar och vägar i de båda länderna.

Att särskilt järnvägen är eftersatt råder inga 
tvivel om, men att denna ska finansieras med 
avgifter som försvårar rörelsen inom ett geo-
grafiskt område är minst sagt märkligt.
Det finns visserligen ett flertal argument för 
att ta ut vägtullar inom en storstadsregion, de 
flesta av dem miljömässiga, och denna tid-
ning är absolut för alla vägar som leder till en 
bättre miljö. Här är det dock inte miljömässi-
ga skäl det handlar om och dessutom finns 
det ju inte direkt några alternativa vägar som 

skulle vara bättre för miljön. Visst är det alltid 
är bättre om människor och gods transpor-
teras via tåg och inte via bil, men också där 
finns ett problem. Som exempel kan tas att 
det är lite längre mellan Malmö och Lands-
krona (43,9 km) än mellan Malmö och Kø-
benhavn (41,2 km). Ändå kostar det billigaste 
alternativet för en enkelbiljett mellan Malmö 
och København dubbelt så mycket som det 
billigaste alternativet för en enkelbiljett mel-
lan Malmö och Landskrona. Detsamma gäller 
naturligtvis godstrafik

Oavsett hur man tittar på det är det betydligt 
dyrare att röra sig över Öresund än på en sida 
gränsen, vilket naturligtvis är ett stort hinder 
för att Öresundsregionen som en faktisk en-
het ska bli verklighet.

Visst gör BroPass att det blir betydligt billiga-
re att färdas över bron, men även med ett dy-
likt kostar överfarten SEK 450 om man också 
vill kunna ta sig hem (bensin, slitage och SEK 
415/år för BroPass-avtal oräknat). Och om 
man inte har något avtal kostar det runt SEK 
1100 (lite olika beroende på hur man väljer att 
betala) att ta sig fram och tillbaka över bron. 
Utöver att detta hindrar människor att ta sig 
över bron, eller minskar användandet, och att 
det naturligtvis är hämmande för tillväxten, är 
det också en rättvisefråga. För väldigt många 
människor är 1100 kronor för att färdas fyra 
mil ett oöverstigligt hinder. Vissa människor, 

Should there really be a fee on 
moving within a region?

Quite a common reaction to our last editorial 
is “Well then, get rid of the bridge tolls”. This 
kind of reaction is not only natural and explai-
nable. It is everything but unreasonable.

When it was decided that a bridge was to be 
built, it was also decided to let the users pay 
for it, and this was supposed to be done via 
bridge tolls. According to Øresundsbro Kon-
sortiet the whole deal – i.e. the bridge and 
connecting roads - is to be paid for by 2050. 
However, the Swedish shore installations and 
the bridge itself are supposed to be paid for 
by 2034, which means that during the fol-
lowing 16 years with bridge tolls, waiting for 
the Danish shore installations to be paid for, 
the Swedish government will earn about SEK 
34.5 millions through the bridge tolls. At that 
it is unclear what will happen after 2050. The-
re are those supporting a continuation of the 
system, to finance roads and railways in both 
countries.

There is no question that especially the 
railway needs to be dealt with, but to finance 
such a thing with fees that impede movement 
within a geographical area is, to say the least, 
a bit odd.

Admittedly, there are several arguments for 

Ska det verkligen vara avgiftsbelagt att röra sig inom en region?
på båda sidor sundet, förvägras alltså helt 
möjligheten att vara en del av en Öresunds-
region bara p.g.a. sin ekonomi. Ytterligare 
andra väljer att i stället för att ta del av det 
som finns på andra sidan sundet, ta flyget 
annorstädes. Det märkliga är ju nämligen att 
det inte är ovanligt att man kan få tag på flyg-
biljetter för lägre pris. Och med tanke på det 
kan man ju ifrågasätta också miljövinsten.

Det allra bästa för miljön vore, naturligtvis, om 
bro öppnades för cykeltrafik. Det vore bäst 
för såväl miljö och folkhälsa som för känslan 
av att vi alla är en del av en och samma stor-
stad/storstadsregion. Det må låta som en ut-
opisk och aningen naiv önskan, men det bor-
de inte vara omöjligt att lösa.

Att avskaffa, eller åtminstone drastiskt sän-
ka, broavgiften är dock varken utopiskt eller 
naivt. Experter på båda sidor är överens om 
att en verkligt fungerande Öresundsregion 
är nödvändig för tillväxten i regionen. Och en 
ökad tillväxt skulle tillföra båda länderna be-
tydligt mer än broavgiften.

Och om man inte kan komma överens om 
detta, borde man åtminstone kunna göra nå-
got åt tågresorna; det är inte rimligt att det 
kostar en Malmöbo dubbelt så mycket att resa 
till København som till Landskrona.

road tolls within a city area; most of them en-
vironmental, and this paper is absolutely for 
everything leading to a better environment. 
However, this is not based on environmen-
tal issues, and besides there are no real al-
ternative routes that would be better for the 
environment. Surely it’s better when people 
and goods are transported by train than by 
car, but also here, there is a problem. As an 
example, it is somewhat longer between 
Malmo and Landskrona (43.9 km) than it is 
between Malmo and Copenhagen (41.2 km). 
Yet the cheapest one-way ticket from Mal-
mo to Copenhagen costs twice as much as 
the cheapest one-way ticket from Malmo to 
Landskrona. The same goes, of course, for 
freight transport.

No matter how you look at it, it’s considerably 
more expensive to move over the border than 
to stay on one side. This is of course a big im-
pediment for the Oresund region to become 
an actual unit.

Surely the “BroPass” makes it considerably 
less expensive to travel on the bridge, but 
even with one the trip costs you SEK 450, 
provided you also want to be able to go back 
(fuel, wear and SEK 415/year for the BroPass 
contract not accounted for). And if you don’t 
have a contract, it will cost you around SEK 
1100 to go back and forth. Apart from hinde-
ring people to use the bridge, and of course 

hampering economic growth, it is also a ques-
tion of equity. To very many people SEK 1100 
to travel 25 miles is an insurmountable ob-
stacle. This means that some people, on both 
sides, are refused to be a part of the Greater 
Copenhagen Area just because of their eco-
nomy. In addition there are people choosing 
to fly somewhere else instead of enjoying 
what’s on the other side. The strange thing 
is that quite often you can get your hands on 
airline tickets to a lower price. There goes the 
environmental gain.

The very best for the environment would of 
course be to open it to bicycle traffic. It would 
be the best for the environment and people´s 
health as well as for the feeling of being a part 
of the same city area. It may sound utopic and 
naïve, but it shouldn’t be unsolvable.

To abolish, or at least severely lower, the brid-
ge toll is, however, neither utopic nor naïve. 
Experts on both sides agree a really functio-
ning Oresund region is essential to growth. 
And an increased growth would add much 
more to both countries’ wealth than any brid-
ge toll.

And if they cannot agree on that, they should 
at least do something about the train tickets. 
It is without reason that it costs twice as much 
to go from Malmo to Copenhagen than to go 
to Landskrona.
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Det blir uppenbart när man först vandrar kring 
i Malmö centrum och sedan i Københavns 
dito, att Malmö är ett smul i jämförelse med 
København. Malmös yta är ett smul av Køben-
havns; människorna man möter i Malmö är ett 
smul av dem man möter i København, även 
när man räknar människor per kvadratmeter; 
Malmös gågata är ett smul mot Strøget; anta-
let nöjesinrättningar i Malmö är ett smul i jäm-
förelse; de multinationella kedjornas butiker 
i Malmö är ett smul mot Københavns utbud, 
antalet som talar engelska, tyska, danska el-
ler vilket annat språk som helst är ett smul 
mot i København. Frågan är om man faktiskt 
inte hör fler som talar svenska på Strøget än 
på Malmös gågator. Hur man än jämför så är 
Malmö ett smul i förhållande till København. 
Ändå tycks det som om det finns mer som för-
enar än som skiljer. Malmö är på många sätt 
ett Köpenhamn i miniatyr, och såväl skriben-
ten som de flesta av de människor jag talat 
med är överens om att Malmö har många fler 
likheter med København än med Stockholm, 
och att København också har många fler lik-
heter med Malmö än med Stockholm.
  Jag gav mig ut på Malmös och Köpenhamns 
gator på jakt efter fördomar. Fördomar om 
den typiske dansken och den typiska svensk-
an. Fördomar om skillnader oss emellan. Till 
min glädje blev jag besviken; visst belystes 
en och annan skillnad, både klichéartat och 
mer underbyggt, men det jag framför allt fick 
höra var hur lika invånarna och städerna trots 
allt är. Som Anton Kusk uttrycker det "Ni er jo 
gamle dansker jo. Så ni er gode nok.”
  Jag har intervjuat människor från Malmö 
och København, från Ystad och Ishøj, från 
Nordjylland och Sønderjylland, från Göteborg 
och Borlänge, människor födda i Sverige och 
Danmark, Somalia, Palestina, Sri Lanka och 
Sydamerika; människor som funnit kärleken 
över sundet; svenskar som bor i Danmark 
– och USA och Nya Zeeland – och danskar 
som bor i Sverige. Och jag har också träffat 
Köpenhamnsbor som aldrig varit i Skåne, 
eller bara passerat genom Skåne på väg till 
Småland. Däremot har jag inte träffat någon 
skåning som aldrig varit i Köpenhamn. Men 
de yngre svenskarna sa att de varit väldigt lite 
i København och de äldre att det blivit för dyrt 
sedan bron byggdes. Kan det vara så – ve 
och fasa – att de mer spontana besöken de 
facto har minskat sedan bron byggdes?
  I de tre närmaste numren ska ni få ta del av 
vad de människor jag intervjuat tyckt i olika 
spörsmål som rör Öresundsregionen. I detta 
nummer handlar det om vad vi tycker om var-
andra. Och som sagt var fördomarna inte alls 
så många och tydliga som jag hade trott.
  Eftersom de tillfrågade kommer från många 

olika ställen, kan man se att frågorna uppfat-
tats olika och därför kan svaren ibland syfta 
på staden/stadsbon, ibland på regionen/regi-
onsbon och ibland på landet/medborgaren. 
  Malmö uppfattas av alla (både av danskar-
na och av det som framskymtar i svenskar-
nas svar) som en lugn och fridfull stad (trots 
medias enträgna försök att försöka bevisa 
motsatsen). Däremot är man inte lika överens 
om huruvida Köpenhamn också är lugnt och 
fridfullt eller en stressig storstad. Återigen be-
ror väl detta på utgångspunkten. Och kanske 
på åldern.
  Intressant i sammanhanget är väl också att 
de palestinska representanterna (en i Köpen-
hamn, tre i Malmö) samtliga upplevde den 
stad de inte bor i som mindre öppen och min-
dre tolerant, vilket här ska tolkas som att de 
upplever den egna staden som väldigt tole-
rant. Kanske också den danska och skånska 
rasismen är överdriven? Bland övriga inter-
vjuade varierade det mer. Men som helhet 
verkar det som att båda städerna, och deras 
invånare, uppfattas som både öppna och to-
leranta

”De er jo gamle dansker. Så de er gode 
nok.”
Danskerne fik svare på to spørgsmål, nemlig 
1. Hvad er det bedste med Skåne? og 2. Hvor-
dan er en typisk malmøbo/skåning/svensk?

Sebastian Feenstra, København (flytter fra 
Stockholm til Gøteborg.)

1. Jeg kan godt lide at det er så rolig. Folk 
er så nede på jorden. Det er nemt at komme 
som dansk og tale dansk her. Jeg behøver 

ikke omstille mig særlig meget. Jeg har boet 
i Stockholm tidligere. Det var som en anden 
verden. Der skulle jeg virkelig omstille mig. 
Jeg skulle være på en anden måde, jeg skul-
le tale på en anden måde. Her i Malmø, det er 
ikke meget forskellig som at være i København. 
Det er ned på jorden og virkelig afslappet. 
2. Folk er meget åbne og folk vil gerne snak-
ke. Så er de ikke i Stockholm.

Anton og Savitri Kusk, Nordjylland

1. Det er et dejligt land. Der er mere plads og 
frihed at gå overalt og så allemandsretten. 
Det kan jeg godt lide. Og så snakker de så 
sjovt. Lidt som Edvard Persson.
2.Det er flinke mennesker og de er ligesom 
mere langsomme end københavneren. De er 
jo gamle dansker, jo. Så de er gode nok. 

Kresten Kehlet, Ishøj

Malmö – ett smul av København 1. Det er naturen. Og trafikkulturen. At folk 
der kør meget pænt i bilen. De viser ikke så 
meget hensyn i Danmark. Den svenske trafik-
kultur, den er meget bedre. 
2. Den typiske skåning kan godt være lidt 
svært at forstå. Og de vil ikke at jeg prøver at 
snakke svensk.

Lilyan Alwerr, fra Odense men på veg at 
flytte til København

1. Malmø er en meget rolig by, syns jeg. 
Hyggeligt. København er så meget stress 
og mange mennesker. Malmø er mere som 
Odense.
2. De er ikke så åbne til andre kulturer som 
dansker. Men jeg ved ikke rigtigt. Jeg kender 
ikke så mange med svensk bakgrund. 

Hannah H. Nielsen, Elisa Peulicke Rohs og Frida 
Bjarneg Schou, København

1. (To af tre har aldrig været i Malmø eller Skå-
ne). Jeg synes det er meget hyggeligt fordi 
man kommer meget hurtigt der fra Danmark.
2. Det er nok ingen forskel i forhold til dans-
ker.

Sonja Erhald Nielsen og Lone Nicolaisen, 
København
1.L: Jeg har cyklet rundt i Skåne og jeg kan 
godt lide det. Jeg syns Sverige er dejligt. Jeg 
kan lide at der er så meget skov og ikke så 
mange mennesker. Man kan køre i timer uden 
at møde nogen. Og så de store søer.
S: Smuk natur.
2. L: De har jo en gang tilhørt Danmark, så 
de er vel ikke so typiske. Jeg tror at skåning-

er skiller sig lidt fra resten af Sverige. De er 
mere som os dansker.
S: Det tror jeg også.

”Lite mer burdus än en svensk”
De två frågor den svenska panelen besvarat 
är 1. Vad är bäst med Själland/Köpenhamn? 
och 2. Hur är en typisk köpenhamnare/
själlänning/dansk?

Jan Härdig d.ä., Malmö
1. Att Kastrup finns där.
2. Det är samma där. Det finns inga typiska, 
tror jag. Det är en salig blandning av allt. Fast 
det är lite mer här i Malmö.

Siri Borgström, Ystad med dottern Pia 
Rowe, Nya Zeeland

1. Det var trevligare när man åkte med båtar-
na. Nu har det blivit så dyrt. Jag åker hellre till 
Malmö nuförtiden.
2. Man tänker nog på öl, röda korvar, smørre-
brød och gamla tanter som röker cigarr. Men 
det är nog passerat.

Tea och Emma, 13 år, Malmö

1. Det är en fin stad. Det är trevligt där.
2. Vi har inga fördomar om danskar.

Jörgen A, Malmö

1. Människor är bättre på att ta kontakt med 
främlingar. Som t.ex. om jag går in på en pub 
i Köpenhamn, så händer det ganska ofta att 
danskar börjar prata med mig och det händer 
oftare där än i Malmö, eller Sverige. De har 
lättare att ta kontakt, och tar man själv första 
kontakten är det lättare att man får ett positivt 
bemötande. Det innebär inte att människor i 
Sverige inte kan vara öppna, men generellt 
sätt tycker jag att Köpenhamnarna har ett 
öppnare förhållningssätt till mig som främ-
ling. I alla fall som vit främling, om man så 
säger. De har också lättare för ögonkontakt. 
Det är trevligt, för det innebär ju att de regist-
rerar att man finns. Det kan jag ibland sakna 
här. Man möter också oftare ett leende, och 
det är trivsamt, för det ger ett leende i mig, 
som jag sedan sprider vidare till andra. Jag 
gillar Köpenhamn väldigt mycket. Hade det 
inte varit så dyrt att åka över hade jag nog 
varit där betydligt oftare.
2. Det är öppenheten, beredvilligheten att ta 
kontakt. Och de är inte lika konflikträdda som 
vi svenskar. Och ärligare.

Maria Leal, Malmö

1. Massa butiker. Att det är lätt att komma till 
ett annat land.
2. Det enda som skiljer oss är språket.

André Kaliff, ursprungligen från Stockholm, 
men nu boende i Köpenhamn

1. Ganska oförutsägbart. Det är en stad du 
aldrig blir trött på. Det finns hela tiden något 
nytt som ploppar upp: en ny restaurang, en 
ny vinbar eller ett nytt kafé. Och det är många 
som gillar staden och vill flytta dit, så det blir 
liksom en god energi.
2. Levnadsglad, lite mer burdus än en svensk, 
rakare och poängterar gärna att de är inte 
lika veliga och politiskt korrekta som svensk-
arna. ”Den där feministdebatten här och den 
där flyktingdebatten där”. Man är lite mindre 
PK och lite mer opolerad.

Amal Ramadan med döttrarna Shereen och 
Obaidah samt barnbarnet Zayd

1. En huvudstad som ligger nära Skåne. Vill 
man åka till en storstad kan man snabbt åka dit.
2. Svenskarna är gladare och snällare. Här 
ges alla mer rättigheter och här smajlar vi 
mer. Och allt går snabbare i Köpenhamn.

Anna Gustavsson, Göteborg (dit hon flyttar 
tillbaka från Stockholm)
1. Det är så mysigt att vara där, alla mysiga 
uteserveringar. Klart att vädret hjälper till, 
men det är väldigt mysigt att vara där, bara 
gå kring och strosa. Det är väldigt vackert 
och väldigt lugnt. Man känner sig bara väldigt 
glad där. Det är bara så lugnt och skönt.
2. Väldigt högljudd. Tar mycket plats. Det är 
inte så mycket lagom. Det är mer allt. Svart 
eller vitt.

Anwar Husein, Köpenhamn, (ursprungligen 
från Somalia och Borlänge)

1. Det är helt okej, men det är inte samma sys-
tem som i Sverige, och ännu så länge känns 
det lite konstigt. Jag har bara bott här i fyra 
månader.
2. Ingen skillnad direkt i förhållande till 
svenskar.

Mats Björling-Info Express

Anna Gustafsson och Sebastian Feenstra. Foto: Mats Bjorling

Anton og Savitri Kusk, Nordjylland. Foto: M.Björling

Hannah Helene Nielsen, Elisa Peulicke Rohs och Frida Bjarneg 
Schou. Foto: M.Björling

Strøget. Foto: Mats BjörlingMalmöfestivalen. Author: jorchr 
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It is evident when first walking the streets of Mal-
mo and then Copenhagen that Malmo is a shred in 
comparison. Malmo’s area is a shred of Copenha-
gen’s; people you meet in Malmo is a shred of what 
you meet in Copenhagen, even when counting per 
square metre; Malmo pedestrian street is a shred 
of Stroget; the number of entertainment facilities in 
Malmo is a shred in comparison; The multinational 
chain stores in Malmo are a shred of Copenhagen’s 
offering, the number of people speaking English 
German, Danish or any other language is a shred of 
what you hear in Copenhagen. Question is whether 
you don’t actually hear more Swedish in Stroget 
than in Malmo pedestrian streets. However you 
compare Malmo is a shred in relation to Copenha-
gen. Yet there seems to be more that unites than 
separates. Malmo is in many ways a Copenhagen in 
miniature and the writer as well ass the ones inter-
viewed agree that Malmo has more in common with 
Copenhagen than with Stockholm and that Copen-
hagen also has more in common with Malmo than 
with Stockholm.
  I ventured out in the streets of Malmo and Copen-
hagen, hunting for prejudices. Prejudice about the 
typical Swede and the typical Dane. Prejudice about 
the differences between us. To my joy I was disap-
pointed; some differences were illustrated, both as 
a cliché and with substance, but most of all I got to 
hear how alike the two cities and their citizens are. 
As Anton Kusk puts it: ”You are old Danes. You are 
alright.”
  I have interviewed people from Malmo and Copen-
hagen, from Ystad and Ishoj, from Northern Jutland 
and from Southern Jutland, from Gothenburg and 
Borlange; people born in Sweden and Denmark, So-
malia, Palestine, Sri Lanka and South America; pe-
ople who have found love across the sound; Swedes 
who live in Denmark – and the US and New Zealand 
– and Danes who live in Sweden. And I have met 
Copenhageners who have never been to Scania, or 
just driving through on their way to Smaland. But I 
didn’t meet a single Scanian who had never been 
to Denmark. But the younger Swedes claimed they 
had only been to Denmark a few times and the older 
ones said it is much too expensive now since they 
built the bridge. Could it be – blood and sand – that 
the more spontaneous visits in fact have decreased 
since the bridge was built?
  In the three coming issues you will able to take 
part in what the people I’ve interviewed think about 
different issues concerning the Oresund area. In 
this issue it is about what we think about each other. 
And, as mentioned before, the prejudices were not 
at all as prevalent as I thought they would be.
  As the people asked come from many different 
places, you can see that the questions have been 
interpreted somewhat differently, why the answers 
sometimes points at cities/city dwellers, someti-
mes at regions/region residents and sometimes at 
countries/countrymen. 
  Despite media’s consistent attempts to prove other-
wise, Malmo is viewed as a peaceful city by everyo-
ne (both Danes and what can be read between the 
lines in the Swedes’ answers). However, they don’t 
agree in the same way whether Copenhagen also is 
peaceful or a stressed metropolis. Again this is pro-
bably due to starting point. And maybe age.
  It is also quite interesting that the Palestinian repre-
sentatives (one in Copenhagen, three in Malmo) all 
thought of the other city as less open and tolerant, 
which here should be interpreted as thinking their 
home town is very tolerant. Maybe the Danish and 
Scanian racism is exaggerated too? Among the rest 
it varied more. As a whole, though, both cities, and 
their residents, are viewed as both open and tolerant.
“They are old Danes. So they are alright.”

The Danes got to answer two questions: 1. What is 
the best thing about Scania? and 2. How is a typical 
Malmo resident/Scanian/Swede?

Sebastian Feenstra, København (moving from 
Stockholm to Gothenburg.)
1. I really like that it is so peaceful. People are really 
down to Earth. It is easy to come here, as a Dane, 
and speak Danish. I don’t have to change much. I 
lived in Stockholm earlier. That was something com-
pletely different. I really had to change. I had to be 
in another way, I had to speak in another way. Here 
in Malmo, there ‘s not much difference from being in 
Copenhagen. It is down to earth and really laid back.
2. People are more open and they like to chat. That 
is not the way in Stockholm.

Anton og Savitri Kusk, Northern Jutland
1. It is a lovely country. There is much more space 
and freedom to walk wherever you want to, and 
then there is the “Allemansrätt”. That I really like. And 
their speech is so funny. A little like Edvard person.
2. They are nice people. And they are a bit slower 
than the Copenhageners. They are old Danes. So 
they are alright.

Kresten Kehlet, Ishoj
1. It is the nature. And the traffic culture. People 
there drive in a nice way. In Denmark people don’t 
show much respect. The Swedish traffic culture is 
much better.
2. The typical Scanian could be a little hard to un-
derstand. And they don’t want me to try to speak 
Swedish.

Lilyan Alwerr, from Odense but on her way to 
move to Copenhagen
1. Malmo is a very peaceful city, I think. Copenhagen 
is a lot of stress abd a lot of people. Malmo is more 
like Odense.
2. They are not as open to other cultures as the Da-
nes. But I really don’t know. I don’t know many pe-
ople with a Swedish background.
Hannah H. Nielsen, Elisa Peulicke Rohs og Frida 
Bjarneg Schou, Copenhagen
1.  (Two out of three had never been to Malmo or 
Scania.) I think it’s really nice because you can get 
there very fast from Denmark.
2. There’s no difference from Danes.

Sonja Erhald Nielsen og Lone Nicolaisen, Copen-
hagen
1. L: I’ve biked around Scania and I really like it. I 
think Sweden is really nice. I like that there is so 
much forest and not so many people. You can drive 
around for hours without meeting anyone. And then 
the big lakes.
S: Beautiful scenery.
2. They have once belonged to Denmark, so I don’t 
think they are so typical. I think the Scanians differ a 
little from the rest of Sweden. They are more like us Da-
nes.
S: I think so too.

“A bit more blunt than the Swede”
The two questions the Swedish panel answered is 1. What 
is best with Sealand/Copenhagen? and 2. How is a typical 
Copenhagener/Sealander/Dane?

Jan Härdig Sr., Malmo
1. Copenhagen Airport is there.
2. It’s the same. There are no typical people, I think. It’s a mix 
of everything. But I think it’s even more so here in Malmo.

Siri Borgström, Ystad with her daughter Pia Rowe, 
Nya Zealand

1. It was nicer when you went by boat. Now it has be-
come so expensive. I rather go to Malmo nowadays.
2. You think of beer, red sausages, Danish sand-
wiches and old ladies smoking cigar. But that’s pro-
bably not so any more.

Tea och Emma, 13 years old, Malmo
1. It is a lovely city. It’s nice there.
2.We don’t have any prejudice against Danes.

Jörgen A, Malmo
1. People are better in taking contact with strangers. 
If I e.g. walk into a pub in Copenhagen it is common 
that people start talking to me, and that happens 
more often there than in Malmo, or Sweden. They 
socialize more easily and if you yourself initiate the 
contact it is easier to get a positive response. I don’t 
mean that people in Sweden cannot be open, but 
in general I think Copenhageners are more open 
towards me as a stranger. As a white stranger in 
any case, if you get my drift. They are also better 
at eye contact. It is nice, because it means they re-
gister your existence. Sometimes I miss that here. 
You also often get a smile, and that’s nice because it 
creates a smile in me which I pass along to others. I 
like Copenhagen very much. If it hadn’t been so ex-
pensive I would have gone there much more often.
2. It is the openness, the willingness to contact. And 
they are not as afraid of conflict as we Swedes. And 
they are more honest.

Maria Leal, Malmo
1. A lot of shops. It is easy to get to another country.
2. The only thing that separates us is the language.

André Kaliff, originally from Stockholm, but now 
living in Copenhagen
1. Pretty unpredictable. It is a city you never grow 
tired of. There is always something new that pops 
up: a new restaurant, a new wine bar or a new cof-
fee shop. And there are a lot of people liking the 
city, wanting to move there, which creates a good 
energy.
2. Fun-loving, a bit more blunt than a Swede, more 
direct and they readily point out that they are not 
as indecisive and politically correct as is the Swede. 
This feminist debate here and that refugee debate 
there” They are a little less PC and a little more un-
polished. 

Amal Ramadan with her daughters Shereen och 
Obaidah and grandchild Zayd
1. A capital close to Scania. If you want to go to a big 
city you can easily get there.
2. Swedes are happier and nicer. Here everyone is 
given more rights and here we smile more. And eve-
rything is faster in Copenhagen.

Anna Gustavsson, Göteborg (to which she is 
moving back from Stockholm)
1. It is nice to be there, all those cosy café terraces. 
Of course the weather is important, but it is very nice 
to be there, just stroll around. It is very beautiful and 
very peaceful. You just feel happy being there. It’s 
just peaceful and nice.
2. Very loud. Takes up a lot of space. Not so modera-
te. Its more of everything. Black or white.

Anwar Husein, Copenhagen, (originally from So-
malia and Borlänge)
1. It’s okay, but they don’t have the same system as 
in Sweden, and this far it feels a bit strange. I’ve only 
lived here for four months.
2. No difference in comparison to Swedes.

Mats Björling

En inte oväsentlig del i att vi ska kunna skapa en Öresundsregion 
värd namnet är naturligtvis att vi kan förstå varandra. Vi hoppas 
att en tidning på både svenska och danska, med engelska som 
referensspråk, ska hjälpa till en hel del. Men för att ytterligare un-
derlätta kommer vi här på kultursidan framöver att i varje nummer 
presentera ett ord som kan ställa till det för både svenska och 
danskar. Vi börjar lätt med ett ord som säkert de flesta redan kän-
ner till, nämligen rolig.

Ursprungligen betydde rolig samma sak på svenska som det be-
tyder på danska, nämligen lugn, vilket blir ganska tydligt om man 
tänker på ordet orolig (urolig på danska), som ju knappast är mot-
satsen till rolig (morsom eller sjov på danska), även om min barn-
domskamrats mamma ofta påpekade när vi ville göra något roligt, att 
det inte alls var roligt, utan tvärtom oroligt. 

Lustigheterna runt ordet har genom åren varit många. Bland dem kan 
nämnas svensken som hoppar in i en taxi i Köpenhamn och ber om 
att bli körd till ett roligt ställe och hamnar på en kyrkogård. 

Att ro ju faktiskt betyder lugn på båda språken är ju också en indika-
tor, men det kan ändå ställa till problem. En bekant, med svenska som 
modersmål, berättade att han spelade fotboll i ett blandat gäng, med 
bl.a. både svenskar och danskar, och eftersom en av danskarna var 
betydligt duktigare i fotboll, började han springa som en galning med 
bollen när dansken ropade ”Ro på, ro på” vilket ledde till en utskäll-
ning och så småningom realisationen att ”ro på” inte har någonting 
med rodd att göra utan helt enkelt betyder ”Ta det lugnt”.

Fallgropar när vi 
talar öresundska

En ikke ubetydelig del i at vi skal kunne skabe en Øresundsregi-
on på rigtig er naturligvis at vi kan forstå hinanden. Vi håber at an 
avis på både svensk og dansk, med engelsk som reference, kan 
hjælpe. Men for at gøre det endnu mere nemt vil vi her på kultur-
siden fremover præsentere et ord i hvert nummer som kan skabe 
problemer for både dansker og svensker. Vi begynder let med et 
ord som mange nok kender, nemlig rolig.

Oprindeligt var betydningen den samme på svensk som på dansk, 
nemlig rolig (og ikke morsom eller sjovt som det nu betyder). Dette 
bliver ganske tydeligt nor man tænker på det svenske ord orolig 
(urolig) som jo ikke er modsætningen til sjovt, selvom en mor til en 
av mine barndomsvenner tit sagde, nor vi ville lave noget roligt, at 
det ikke var roligt men oroligt.

Jokerne rundt ordet er mange. Vi kan nævne svensken på besøg 
i København som hopper in i en taxa og beder at blive kørt  til en 
rolig plads og havner på en kirkegård.

At ro faktisk betyder det samme på både sprog er jo en indikator, 
men det kan alligevel skabe problemer. En bekendt, med svensk 
som modersmål, fortæller at han spillede fodbold i et mixed hold, 
med bland andet både svensker og dansker, og eftersom en av 
danskerne var meget bedre på fodbold, begyndte han springe 
som en tosse med bolden når dansken råbte ”Ro på! Ro på!”. Dette 
førte til at han blev skældt ud og at han senere lærte at ”ro på” ikke 
har noget med båder at gøre, men betyder ”Ta det lugnt”.

Mats Björling
mats.björling@infoexpress.se

Faldgruber når vi 
snakker øresundsk

Söker du personal? 
jobb.infoexpress.se

Just nu kan du publicera upp till 5 gratisannonser!
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In Sweden, as in all other countries, there are unwritten rules that are not 
easily detectable when newly having arrived in the country. Admittedly, 
some of our rules have started to whither because of the internationali-
zation, but many of them are still as valid as they were in the 50s and the 
60s. Other rules seem to have vanished, but if you look deep down you 
will see they are definitely still in force.
  Our aim is to help you who newly arrived in Sweden with hints and tips 
about what to be aware of and how to act, and maybe amuse the ones 
who have lived here all your life by pointing out things you definitely 
know but maybe haven’t thought about. It is written with a humorous 
twinkle, but basically everything is true.
  In previous issues we have talked about buses, boasting and coffee. To-
day it will be about the Swede´s relation to laws and rules.

5. Never jaywalk

The Swede’s relationship to laws and rules is rather complex. Some 
things, like e.g. jaywalking, are to most Swedes completely unthinkable, 
while it is considered okay to do undeclared work and to smuggle. You 
may even be considered somewhat odd and wimpy if you do not employ 
these “rights”. By contrast it is of course taboo to sell the bootlegged alco-
hol to children. To give your 15-year-old a bottle of wine to bring to the 
party is something completely different. “At least then you know he won’t 
drink poisonous stuff or too much.”
  To drive without a safety belt is to most Swedes out of the question. 
To drive too fast is however not so much out of the question. Except 
for places where they have traffic cams (over which it is okay to swear). 
And most Swedish parents wear a bicycle helmet when riding with their 
children, but leave it at home when the children are not around.
  Regarding the heavier crimes, such as murder, rape, robbery and corrup-
tion, the Swedes consider themselves (perhaps correctly) more law-abi-
ding than most people. This makes it easy to blame the ones without 
Swedish background for such crimes.
  It is, however, not only about the rules in the law. Many of the unwritten 
rules are at least as important. A Swede does not jump the queue. And 
he or she becomes highly irritated if he or she would spot someone else 
trying such an insult to the Swedish way. The same thing goes for being 
on time. A Swede is always on time. At least that’s what he wants you to 
believe. The Swedish railway is a good example of how the Swedes not 
always arrive on time. And this goes for the individual Swede as well. 
However, the important thing is keeping up appearance. So they do not 
hesitate to break another unwritten rule, the one about not lying; as long 
as you can come up with a plausible explanation to why you are late, then 
in principle, you haven’t broken the –be-on-time rule.
  And now we’re closing in on the heart of the matter. To Swedes in ge-

neral the rela-tion to rules is about whether it is socially accepted or not. 
(We have earlier seen, when looking at The Law of Jante, that when it all 
of a sudden is okay to boast on social media, then the Swede might even 
break our version of The Golden Rule without risking anything.) If you 
jaywalk, everybody will see it. It doesn’t really matter whether there is a 
police officer nearby or not. Thus the only time you may jaywalk is when 
nobody is around. If you are moonlighting, then of course other people 
know about it, but as everyone involved makes money out of the crime, 
then it is okay.
  So, what you, as a newcomer, need to observe when it comes to laws and 
rules is never to break a rule when anybody else can see. But you need 
to be aware of the fact that you will be watched. There is a risk that the 
Swede will judge you harder than he or she would the native Swede. So, 
our recommendations are for you not to break any kind of rule. Apart 
from the written laws and the things we’ve showed in previous articles 
(never sit beside a stranger in the bus, never say no to coffee and don’t 
boast) there are mainly two things to think about: Never jump the qu-
eue and be on time.

6. Always remove the tumble dryer lint

If the Swede’s relation to laws and rules is complicated, it is nothing com-
pared to his relation to tumble dryer lint. Few things can agitate the Swede 
as much as if someone has forgotten to remove the lint from the tumble 
dryer filter. At the same time most laundry rooms are without CCTV 
and most neighbour don’t have the stamina to check up who did their 
laundry before them. This makes it easy to leave the lint without being 
spotted. Thus it is a breakable rule. But it creates disagreement in the 
neighbourhood and if you have hopes for the next annual tenant com-
pound party (see earlier issue) you ought to remove the lint, notwith-
standing whether you risk being seen or not. 

So far, in this series, we have come up with the following recom-
mendations:
• Abide all laws – even the ones almost no Swedes abide.
• Never sit next to a stranger on the bus, if it is avoidable.
• Never say no to coffee.
• Never boast – except for on social media.
• Never jump the queue.
• Be on time.
• Remove the tumble dryer lint.

In the next issue will continue to look at things that are important to 
think about.

Mats Björling-mats.björling@infoexpress.se

What You, as a Newcomer, Need To Know About 
Sweden and the Swedes

I Sverige, precis som i alla andra länder, finns oskrivna regler som 
det inte är helt lätta att upptäcka när man alldeles nyligen kommit 
hit. Visserligen har en del av våra normer börjat luckras upp i sam-
band med internationaliseringen men många av dem har ännu en 
lika stark ställning som på 50- och 60-talet. Andra anses utåt ha 
försvunnit, men om du tittar djupt ner i folksjälen är de lika giltiga 
nu som då. 
  Vi tänkte hjälpa dig som är nyanländ med lite tips om vad du ska 
tänka på, och kanske roa dig som bott här i hela ditt liv genom att 
belysa sådant som du garanterat känner till men kanske inte tänkt 
på. Det är skrivet med glimten i ögat, men i grunden är alltsam-
mans helt sant.
  I tidigare nummer har vi skrivit om bussar, skryt och kaffe. Idag 
handlar det om svenskens förhållande till lagar och regler.

5. Gå aldrig mot röd gubbe

Svensken har ett ganska komplicerat förhållande till lagar och reg-
ler. Vissa saker, som t.ex. att gå mot röd gubbe, är för de flesta 
svenskar fullständigt otänkbart, medan det anses helt okej att job-
ba svart och att smuggla sprit. Det kan t.o.m. vara så att man anses 
vara lite underlig och mesig om man inte utnyttjar dessa ”rättighe-
ter”. Däremot är det självklart tabu att sälja smuggelspriten vidare 
till barn. Att skicka med sin 15-åring en flaska vin när hen ska på 
fest är ju en helt annan sak. ”Då vet man ju vad hen dricker och 
riskerar inte att hen dricker farliga saker eller för mycket.”
  Att köra utan säkerhetsbälte är för de flesta svenska otänkbart. 
Att köra för fort är långt ifrån lika otänkbart. Utom på platser som 
har vägkameror (vilka man gärna svär över). Och de flesta svenska 
föräldrar har cykelhjälm när de cyklar med sina barn, men lämnar 
den gärna hemma när barnen inte är med.
  Vad gäller grövre brott som mord, våldtäkt, rån och korruption an-
ser sig svensken (kanske med rätta) vara laglydigare än de flesta. 
Därför är det lätt att lägga över skulden för sådana brott på dem 
som inte har svensk bakgrund.
  Det handlar dock inte bara om de regler som finns i lagboken. 
Många av de oskrivna reglerna är minst lika viktiga. En svensk 
tränger sig t.ex. inte i kön. Och hen blir väldigt upprörd om hen 
skulle upptäcka att någon annan försöker sig på en dylik skymf 
mot den svenska folksjälen. Samma sak gäller detta med att passa 
tider: En svensk kommer i tid. Eller hen vill i alla fall gärna upprätt-
hålla skenet av att hen passar tider. Svenska tåg är väl ett tydligt 
exempel på att svensken inte alltid håller tider. Och detta gäller 
också den individuelle svensken. Men det viktiga i sammanhanget 
är att upprätthålla fasaden. Därför tvekar hen inte att bryta en an-
nan oskriven regel, nämligen den att man inte ska ljuga; så länge 
man kan komma på en tillräckligt genomtänkt förklaring till varför 
man inte kommer i tid, har man ju i princip inte brutit mot tidsre-
geln.

  Och här börjar vi närma oss pudelns kärna. För svensken i gemen 
handlar förhållandet till regler om hur det ser ut och vad som är 
socialt accepterat. (Vi har ju sett detta innan när vi tittat på Jante-
lagen; när det plötsligt blir okej att skryta på sociala medier, kan 
svensken bryta mot vår version av Den gyllene regeln utan att ris-
kera något.) Om man går mot röd gubbe, ser ju alla det; om en 
polis finns i närheten eller inte, spelar i sammanhanget mindre roll. 
Således är det enda tillfället man kan gå mot röd gubbe när ingen 
annan finns i närheten. Om man jobbar svart känner visserligen 
fler människor än man själv till det, men samtliga inblandade tjänar 
ju pengar på lagbrottet, och då är det okej.
  Vad du som nyanländ ska tänka på vad gäller lagar och regler är 
alltså att aldrig bryta mot en regel när någon annan ser. Men du 
bör vara medveten om att du kommer att ha blickarna på dig. Ris-
ken finns att svensken kommer att döma dig för saker hen aldrig 
skulle döma en infödd svensk för. Vår rekommendation är alltså att 
du låter bli att bryta några regler överhuvudtaget. Utöver de skriv-
na lagarna och det vi tagit upp tidigare (sätt dig aldrig bredvid en 
främling på bussen, tacka aldrig nej till kaffe och skryt inte) handlar 
det alltså först och främst om två saker: Träng dig inte i kön och 
passa tider.

6. Plocka bort luddet från torktumlaren

Om svenskens förhållande till lagar och regler är komplicerat, så 
är det ingenting mot hens förhållande till torktumlarludd. Få sa-
ker kan uppröra svensken så mycket som när någon glömt plocka 
bort luddet från torktumlarfiltret. Samtidigt är det ju så att de flesta 
tvättstugor inte har kameraövervakning och de flesta grannar inte 
orkar kolla upp vem det var som tvättade innan dem. Detta gör ju 
att man kan låta luddet bli kvar utan att bli upptäckt. Således är 
det också en regel som är okej att bryta. Men det skapar osämja 
i grannskapet och om det är så att du hyser förhoppningar inför 
gårdsfesten (se tidigare nummer), bör du ta bort luddet, oavsett 
om du riskerar att bli upptäckt eller inte.

Hittills har vi alltså i denna serie kommit fram till följande rekom-
mendationer:
• Följ alla lagar – även dem som nästan inga svenskar följer.
• Sätt dig aldrig bredvid en främling på bussen, om det inte      
går att undvika.
• Tacka aldrig nej till kaffe.
• Skryt aldrig – utom på sociala medier.
• Träng dig inte i kön.
• Passa tider.
• Plocka bort torktumlarluddet.

I nästa nummer fortsätter vi med andra saker som är viktiga i att 
tänka på.

Vad man som nyanländ måste veta om Sverige och svenskarna

TK cyklar & elmopeder

Varmt välkommen!

För svensken i gemen handlar förhållandet till regler om hur det ser ut och vad 
som är socialt accepterat.

To Swedes in general the rela-tion to rules is about whether it is socially accepted or not. 
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Nyckeln till Olof Anderssons framgång kan sammanfattas i entre-
prenörskap, affärssinne, arbetsmoral och, som han uttrycker det, 
”att se luckorna”. Om detta är medfött eller förvärvat är naturligtvis 
omöjligt att veta, men hans sinne för affärer märktes tidigt. När han 
var 12 eller 13 år fick han jobb hos en gräddbulleförsäljare och fick 
springa runt i husen och sälja gräddbullar. För det fick han 2:50 
per försåld kartong. Då han tyckte det var lite klent, tog han kon-
takt med tillverkaren och började köpa in kartongerna direkt. På 
så sätt tjänade han i stället 19 kronor per kartong och kunde börja 
anställa kompisar som fick dubbelt så mycket betalt som hos sin 
förra arbetsgivare.

Detta höll han på med i några år tills han fick ”kraftiga sanktioner” 
av sina föräldrar, då skolarbetet blev lidande. Då hade han också 
börjat sälja frukt och grönsaker på Möllevångstorget hos ett äldre 
par. Och när han, 15 år gammal, fick erbjudande om att ta över 
verksamheten mot att han anställde frun, fick skolarbetet åter lida.

Han gick tre månader på ekonomisk linje på gymnasiet, men slu-
tade eftersom han helt enkelt inte hade tid då hans verksamhet 
vuxit så pass mycket. Han hade nu inte bara torgstånd, utan också 
grossistverksamhet, vilken han skötte med hjälp av en flakmoped.

”Om man nu ska titta bakåt och se, inte vad jag ångrar, men vad 
jag anser vara ett misstag, så var det ju att inte läsa vidare”, konsta-
terar Olof med ett snett leende. ”Jag skulle aldrig uppmana mina 
barn att inte gå i skolan.”
”Jag brukar säga att jag har världens dyraste utbildning, eftersom 
jag betalt för mina misstag själv. Det kunde jag ha lärt mig i skolan 
i stället. Inte ens de pengar jag tjänade under de tre åren räcker till 
att täcka förlusterna”, hävdar han med glimten i ögat.

Under de åren och många år framåt jobbade Olof mellan 70 och 
90 timmar varje vecka, detta trots att han i början inte tjänade sär-
skilt mycket. Han hade dock ett mål och en utstakad plan som 
han höll sig till. ”Man ska ha en bra affärsidé och sedan hålla sig 
till sin plan”, ler han. ”Det innebär dock inte att man inte får byta 
inriktning när sådana dyker upp. Entreprenörskap handlar mycket 
om att se möjligheterna och utnyttja luckor och genvägar”. Att de 
många arbetstimmarna gjorde att han missade mycket av det som 
andra ungdomar sysslade med samtidigt är dock inget han varken 
ångrar eller saknar. Han gjorde det han ville och det han trivdes 
allra bäst med. Och numera arbetar han ”bara” ungefär 60 timmar 
och unnar sig dessutom semester, även om semester för Olof An-
dersson innebär att han arbetar en dag i veckan.

Att han bestämde sig för att byta bransch berodde just på detta. 
Han hade en bild av att han i fastighetsbranschen skulle kunna 
jobba betydligt mycket mindre än han dittills gjort. Lite mindre blev 
det ju, men långt ifrån den skillnad han först kanske tänkt sig. ”Det 
är mycket jobb inom fastighetsbranschen också”, konstaterar han. 
Skribenten undrar dock om det är hela sanningen. Har man arbe-
tat runt 80 timmar varje vecka sedan man var 15, och kanske ännu 
yngre, vill man kanske, trots allt, inte bara jobba i slutet av månad-
en när hyrorna ska dras in.

Innan branschbytet byggde han dock upp ett imponerande fö-
retag inom frukt- och grönsaksbranschen som när han sålde det 
2002 omsatte 400 miljoner och hade drygt 40 anställda.

Grossistverksamheten utökades efter hand och efter några år var 

den så stor att det tog överhanden och han släppte torghandeln 
helt, och efter ett tag hade han runt femton anställda och verk-
samheten fortsatte att växa. Han hade nämligen hittat luckan som 
han talar om. 1994 köpte han upp Sydgrönt och slog ihop det med 
sitt O.A. Frukt. Och redan innan hade han börjat köpa direkt från 
producent och sälja direkt till de stora kedjorna. De aktörer som ti-
digare mer eller mindre haft monopol på den marknaden, som t.ex. 
Mäster Grön, gick i konkurs och Olof såg möjligheten. När han sål-
de företaget och lämnade frukt- och gröntsidan var det Sveriges 
ledande inom den sektorn och hade kontrakt med många stora 
producenter för vilka han skötte såväl marknadsföring och logistik 
som försäljning.

När han så sålt Sydgrönt hade han kapital att arbeta med, och då 
började han köpa fastigheter. Först köpte han fastigheten på Gus-
tav Adolfs Torg där Burger King ligger, och sedan några fastigheter 
i kranskommunerna. 2006 köpte han så Trianon med ett mål att 
fördubbla kapitalet. Det kan man säga att han lyckats med med 

emfas. När han tog över Trianon hade de ett fastighetsbestånd 
värt 200 miljoner kronor utspritt över hela Skåne. 2010 var detta 
fastighetsbestånd koncentrerat till Malmö och värt 375 miljoner. 
Då slogs företaget ihop med Jan Barchans företag som då hade 
fastigheter för 250 miljoner, samtidigt som Mats Cederholm blev 
styrelseordförande. Dessa tre äger, genom sina respektive före-
tag, nu Trianon tillsammans, där Olof har 47,4 %, Jan Barchan 47 % 
och Mats Cederholm drygt 5 %.

Samgåendet gav nya resurser för att utveckla bolaget vidare, och 
sedan dess har de gjort ett antal stora affärer, som t.ex. Vårsången 
på Lindängen, och idag har bolaget 2200 lägenheter, 45 anställda 
och alltså ett fastighetsbestånd värt 5,5 miljarder. Sedan 2017 är 
företaget dessutom börsnoterat. Och nu bygger de också nytt t.ex. 
i Oxie, på Sege park, i Hyllie och på Celsiusgatan. Undrar om den 
gräddbulleförsäljande 12-åringen kunde ana det.

Olof Andersson som entreprenör och chef

Olof medger att han förändrats och utvecklats under åren sedan 
han startade på Möllevångstorget på tidigt 80-tal. Framför allt har 
han blivit bättre på att delegera. I början ville han inte släppa ifrån 
sig någonting, men med åren har han insett att man inte kan vara 
bäst på allting och att den som är bäst på en sak också är den som 

Från gräddbullar till fastigheter
– en odyssé genom 40 år av entreprenörskap
Olof Andersson började med två tomma händer och gick aldrig gymnasiet. Nu är han 
VD för Fastighetsbolaget Trianon som äger fastigheter för 5,5 miljarder.

From cream puffs to real estate
 
Olof Andersson started off with two empty pockets and never 
went to High school. Now he is the GM of the Real estate com-
pany Trianon, which owns real estates for SEK 5.5 billions. If 
you want to read the entire story in English, you will find it on 
our web page www.infoexpress.se. 

Malin Ek
Dipl. Med. Fotvårdsspecialist

Järnvägsgatan 32
21614 Limhamn
040-150802

Man ska ha råd att bo hos oss

”Idag byggs det mängder av bostäder i Malmö. De allra flesta av dem 
byggs dock för dem med de lite större plånböckerna. Vi bygger för 
dem som inte har så stora inkomster. Vi räknar helt enkelt baklänges. 
Vi utgår från hur mycket låginkomsttagare har i lön och ser till att byg-
ga eller renovera lägenheter som de kan ha råd att bo i”.

Hållbarhet

För Olof Andersson handlar hållbarhet både om ekologisk och 
social hållbarhet. Trianon strävar alltid mot största möjliga hållbar-
hetstänk och han ger exempel på fastigheter där de sänkt energi-
åtgången på runt 50 %, men han lyfter framför allt fram Vårsång-
en, där de dels lyckats dra ner energikostnaderna betydligt, bl.a. 
med hjälp av solceller, dels rustat upp och byggt nytt, samt lyckats 
skaffa fram sammanlagt 35 arbetstillfällen för de boende, både 
inom det egna företaget och hos byggentreprenörerna, på vilka 
de ställde sociala villkor vid upphandlingen. På så sätt har de ska-
pat en mycket bättre boendemiljö och fått ner omflyttningsfrek-
vensen betydligt, vilket ju också innebär en långsiktighet för före-
taget, m.a.o. ett tydligt exempel på att en insats för miljön och för 
samhället också leder till bättre lönsamhet.

Mats Björling
mats.bjorling@infoexpress.se

Olof Anderssons. Foto: Mats Björling

ska göra den. Han tror att det allra viktigaste är att man trivs på job-
bet och det gör man bäst när man får jobba i frihet under ansvar. 
Han vill ha en platt organisation där var och en kan utvecklas och 
känna delaktighet. Samtidigt kan den inte vara alldeles platt. ”Om 
jag skulle få rapporter från samtliga 45 anställda separat hade jag 
ju inte hunnit med någonting annat”, ler han. En platt organisation 
kräver trots allt vissa hierarkiska inslag.

Hans entreprenörskap och hans inställning till densamma har 
dock inte alls förändrats på samma sätt. I stort sett handlar det om 
precis samma sak när han nu styr ett mångmiljardbolag som när 
han en gång sålde gräddbullar och grönsaker. Det handlar om att 
ständigt leta efter nya vägar, att lägga ner minst så mycket arbete 
som krävs och att varje morgon vakna med inställningen att det 
jag gjorde igår ska jag göra lite bättre idag.



räddningsinsats på film. Efter ett tag kom det mycket kritiserade, nu ra-
derade, inlägget: “Vi kommer att göra en miniubåt som kommer att gå 
hela vägen till Grotta 5 utan några problem. Förlåt mig, peddokille, men 
du bad verkligen om det”. 
 När en twitteranvändare uttryckte missnöje över Elon Musks kommen-
tar genom att säga att det var “väldigt artigt att  kalla killen som hittade 
barnen för peddo”, svarade han med ännu ett borttagen tweet: “Slår vad 
om en signerad dollar att det är sant”. 
  Enligt The Telegraph är det inte första gången Elon Musk tappar hu-
möret. Det har också funnits tillfällen då han, upprepande gånger, ska 
ha sagt åt journalister att han “inte har tid för dumma frågor”, trots att 
frågorna bara handlat om saker som när man kan förbeställa den nya 
Teslamodellen. 
  Vox rapporterar att Elon Musk nu har bett om ursäkt, där han förklarar 
att det han sa i vissa inlägg (tweets) var fel. “Trots allt rättfärdigar inte 
hans handlingar mot mig mina handlingar mot honom, och för det ber jag 
herr Unsworth och de företag jag representerar om ursäkt.” 
  I mejl, synliga på hans Twitterkonto, kan man se en mejlväxling mellan 
Elon Musk och en av de ansvariga för räddningsuppdraget, Richard Stan-
ton, där man kan se att de har utväxlat information om mått på ubåten, 
uppdateringar om ubåten och utbyte kring dess design, vilket indikerar 
att Musk hade tagit kontakt med dykarteamet på begäran av någon an-
svarig för uppdraget redan innan hans prototyp var färdig att användas 
i Thailand. 
  Miljardären fortsätter förklara att det som hänt har rubbat hans tankar 
om många människor, och att hans företag har jobbat väldigt mycket 
med att få ubåten anpassad  för sitt syfte i tid. Angående sitt humör sä-
ger han att han ska fortsätta att jobba med sitt temperament, men som 
det ser ut nu har han en liten bit kvar. 
  De thailändska myndigheterna säger, enligt the Independent att ubåten 
kan komma till nytta under framtida räddningsuppdrag. 
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Att antalet feldiagnoser stigit på senare tid verkar alla bedömare 
vara överens om. Dock är det svårt att visa på i vilken grad ökning-
en skett. Det finns ingen officiell statistik över felaktiga diagnoser 
och sjukvården verkar varken ha ett system för bokföring av dessa 
feldiagnoser eller ett program för att komma tillrätta med proble-
met. Experterna verkar dock vara överens om att detta är ett större 
problem i Sverige än i många andra länder.
  Att feldiagnoser är ett jätteproblem behöver man inte vara expert 
för att förstå. Det orsakar den enskilde patienten mycket onödigt 
lidande, både i form av psykiskt lidande av att ”veta” något som 
kanske är värre än det i verkligheten är eller tvärtom och i form av 
fysiskt lidande när det som är problemet inte åtgärdas och kanske 
också medicin sätts in för att rätta till ett problem som inte finns. 
I värsta fall kan detta leda till sämre hälsa, allvarligare sjukdomar 
och t.o.m. döden, vilket naturligtvis är ett problem för hela sjukvår-
den vars uppgift ju är att hjälpa och inte att stjälpa. Det försämrar 
också den statistik den förra artikeln om sjukvården belyste, d.v.s. 
hur många patientbesök en läkare hinner med per dag, eftersom 
återbesök för nya diagnoser inte tas upp i statistiken. Om man vill 
tala i de termerna kan man hävda att produktiviteten försämras.
  Varje år drabbas ungefär 105000 svenskar av vårdskador, d.v.s. 
sådant som hade kunnat undvikas med rätt vård. Socialstyrelsen 
bedömer att 11,9 % av dessa beror på feldiagnoser. Med andra ord 
kan man konstatera att omkring 12500 svenskar varje år drabbas 
av onödigt lidande (och i vissa fall döden) p.g.a. feldiagnoser
  Orsakerna till detta problem kan vara svåra att sätta fingret på. 
Att   hävda att läkarna är överbelastade och stressade ter sig dock 
i ljuset av förra artikeln som märkligt. Hur kommer det sig att de 
som tar emot nästan minst antal patienter i hela OPEC är de som är 
mest stressade?
  Men det finns ändå klara beröringspunkter enligt experterna, 
nämligen tidsanvändningen. Läkarvetenskapen gör ständiga fram-
steg. Nya upptäckter, nya rön och nya sätt att kurera olika sjukdo-
mar tillkommer nästan dagligen. För en läkare som, trots allt, har 
dagen fylld (oavsett om det handlar om att möta patienter eller att 
fylla i diverse blanketter) kan det vara svårt att hålla sig uppdate-
rad. Och med en ökad mängd kunskap att tillgå, blir den enskil-
de läkarens faktiska kunskap mindre och mindre om hen inte får 
chans att förkovra sig. Men medan många andra länder lägger mer 
och mer resurser på att öka fortbildningen, verkar Sverige ha valt 
att gå åt andra hållet. 
  Specialistläkarna verkar ligga långt framme, och vad gäller speci-

alistvård har Sverige fortfarande väldigt högt anseende i världen. 
Men för den allmänpraktiserande läkaren är det oerhört mycket att 
hålla reda på och om inte tillräckligt med tid ges för fortbildning är 
det kanske inte så konstigt att resultatet blir ett ökat antal felaktiga 
diagnoser.
  Intressant vore i sammanhanget att få veta huruvida de flesta 
feldiagnoserna görs på sjukhus, där läkarna träffar 1,9 patienter 
om dagen, eller i primärvården, där läkarna träffar 9 patienter om 
dagen. Några sådana uppgifter har dock inte uppenbarat sig.
  En annan bidragande orsak till det ökande antalet feldiagnosti-
cerade patienter är naturligtvis det vi kommer att titta närmare på 
i artikel 5 i denna serie, d.v.s. att läkarna dåligt känner till patien-
ternas journal till följd av att alltför många kockar är inne och rör 
i soppan, men det kommer vi att titta på då, så här konstaterar vi 
bara att vi någonstans faller tillbaka i det vi avslutade förra artikeln 
med, nämligen att en sjukvård som utgår från patienten och som 
sätter patienten i första rum är en bra sjukvård. De patienter som 
är betjänta av att tjänas av 80 olika läkare är nog väldigt lätträk-
nade. Och de patienter som är betjänta av felaktiga diagnoser är 
ännu färre. Man skulle kunna gå så långt som att hävda att ingen, 
varken patienter, anhöriga, läkare eller sjukvården i stort, är be-
tjänta av feldiagnoser. Ur det perspektivet är det mycket märkligt 
att det inte finns ett uttalat program för att komma åt problemet.
  Så utöver en politiker som vill sätta patientens rätt före både 
sjukvårdspersonalens och ekonomerna bör du alltså leta efter po-
litiker som tycker att vi bör ta itu med det ökande antalet felaktiga 
diagnoser. T.ex. någon som föreslår att läkarna i stället för att fylla 
i blanketter ska fortbilda sig.

Källor:
Fölster, Stefan, Ohlsson, Stefan, Renstig, Monica, Wiigh, Lars (2014): Den 
sjuka vården 2.0. Från nollvision till patientrevolution.Samhällsförlaget.
Malm, Per (2017): Doktor utan skyddsnät. En resa i tid och rum. Isaberga 
förlag.
OECD (2017), Health at a Glance 2017: OECD Indicators, OECD Publish-
ing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2017-en
Yarollahi, Arvin (red) (2013): Hjälp oss! En antologi om den svenska vår-
dens förfall. arVya förlag.
Zaremba, Maciej (2013): Patientens pris. Ett reportage om den svenska 
sjukvården och marknaden. Weyler förlag.

Antalet feldiagnoser ökar inom sjukvården
Hur kommer det sig att de som tar emot nästan minst antal patienter i hela OPEC är de 
som är mest stressade?
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Det hela började med att ett ungdomsfotbollslag blev fast i en grotta i 
en passage under vattenytan i Thailand. I jakt på folk redo för räddnings-
uppdraget, planerades vägen in och ut ur grottan av bland annat Vern 
Unsworth, dykare med erfarenhet från liknande uppdrag.
  Elon Musk åkte till Thailand för att visa sin ubåt, en prototyp som han 
påstod lätt hade kunnat rädda barnen, men dykaren sa att den inte  be-
hövdes,  då de redan hade  en plan för att få ut barnen ur grottan och att 
de nu var redo att agera. Tidigare ska han dessutom ha sagt att ubåten 
inte var praktisk, då vägen till grottan var trång, och att ubåten var tillver-
kad utan vetskap om hur passagen såg ut och därför inte skulle fungera.  
  Elon Musk höll inte med och tog till Twitter för att säga vad han tyckte 
om saken.  Inför sina miljoner twitterföljare ifrågasatte han dykaren och 
påstod att han egentligen inte var så viktig för uppdraget. Vern Unsworth 
bemötte kritiken med att hävda att det hela bara var en marknadsfö-
ringsploj från Musks sida och att entreprenören kunde “köra upp den 
där det gör ont”. Detta blev tydligen droppen för Elon, som skrev att han 
inte såg dykaren aktivt bidra till räddningen, och att han ville se hans 

Elon Musk möts av kritik efter att ha twittrat om sina misstankar att den brittiske 
dykaren, Vern Unsworth, är pedofil.  

Elon Musk möts av kritik

Musk at the 2015 Tesla Motors Annual Meeting. Author:Steve Jurvetson via flickr.com

We’ve seen earlier that the waiting period has been shortened, but 
on the other hand patients have to take each problem at a time, 
meaning the total waiting time has in fact increased, i.e. another 
example of improved statistics leading to impaired health care service.
  Euro Health Consumer Index (EHCI) 2015 shows that Sweden’s 
waiting periods are the longest in Europe, together with Ireland 
and Poland. Especially when it comes to cancer patients the num-
bers are “inhumane”. EHCI notice that the “queue billions” that 
were “thrown” on the Swedish health care did not have much of an 
effect. EHCI concludes with the question: ”Why can Albania ope-
rate its healthcare services with practically zero waiting times, and 
Sweden cannot?”
  Per Björgell, as well as Förster et al., claims that too few of our 
physicians are located within the primary care. Less than a fifth of 
our doctors deal with the day-to-day health care, while more than 
4/5 handles the specialised care. This leads to long queues, which 
means the patient instead turns to the emergency rooms, leading 

to an overload there, resulting in patients getting worse and in 
some cases die.
  The reason to this is, according to Björgell, a badly organised 
health care, radically wrongly planned by economists. According 
to Fölster et al., it is all due to bad productivity; the more patients 
a doctor can handle, the shorter waiting list. According to Malm 
the real reason is that physicians no longer can earn extra money 
on being efficient and work longer days (ruling out the myth of 
caring being a calling) and according to Zaremba it is all due to 
misleading statistics, giving a shorter waiting period to get hold 
of a doctor higher points, while an increased waiting period – for 
examinations and measures – do not show.
  Once again we can see that it’s a question of priority: the pa-
tient or the economy. According to EHCI there is a clear relation 
between patients’ rights and availability.

Mats Björling - Info Express
mats.bjorling@infoexpress.se

Long Queues to the Swedish Health Care



Ample har utvecklat en ekonomisk, snabbt implementerbar 
och lättillgänglig plattform som levererar full laddning till 
vilken elektrisk bil som helst på bara några minuter.

Ample, ett San Fransisco-baserat teknikföretag som fokuserar 
på att lösa utmaningen med att leverera energi till elektriska bi-
lar, meddelar nu att de slutit ett avtal på 31 miljoner dollar med 
Shell Ventures, Moore Strategic ventures, Repsol Energy Ventu-
res, Hemi Ventures samt TRIREC. Pengarna ska användas till att 
installera Amples teknik på ett flertal ställen under de kommande 
månaderna.
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Elektronisk servicebok

Försöker du att vara en produktiv människa men upplever att 
annat hela tiden kommer emellan? Att ständig uppdatering inne-
bär att man aldrig riktigt kan koncentrera sig? Har du appar som 
stör vid inläsning, arbete eller verklig socialsamvaro? För dig finns 
nu appar för att blockera andra appar. Och det finns ett stort utbud 
av dylika appar, vilket innebär att man kan välja den som passar en 
själv.

Om man upplever att man tillbringar mycket tid på sociala medier, 
och att det är just det som är den främsta distraktionen, kan man 
använda “Anti-Social” för att blockera tillgången till alla sociala me-
dier för en vald tidsperiod, t.ex. två timmar.  Nackdelen är att appen 
kostar, men med hjälp av den kan också de som inte klarar av att 
stå emot få jobba ostört med det som måste bli gjort.

“SelControl” är en bra app att ladda ned ifall man har en Macbook 
och sociala medier inte är det enda som stör en. Man väljer hur  
länge man vill blockera vissa hemsidor eller hela internetet. Man 
anger vad man vill blockera och hur länge. Det man blockerat går 

Appar för nomofober

Kan alla snart köra en elektrisk bil?

sedan inte att nå förrän tiden rinner ut. Applikationen räknar aktiva 
minuter, vilket innebär att om man skulle lämna datorn och inte 
göra det man skulle göra, så går inte tiden, utan man fortsätter där 
man slutade. Även om man skulle radera applikationen, har man 
fortfarande spärrat apparna tiden ut. 

Om man har problem med att avsluta uppsatser eller administra-
tionsarbete,  kan  appen “FocusWriter” vara ett bra  tips.  När man  
väl har laddat ned den på datorn, kan man inte lämna sidan, och 
tvingas därför att skriva färdigt det man har påbörjat. Du kan skriva 
in mål på ett visst antal ord eller hur länge den ska vara på.

Om man inte har särskilda problem med hur länge man är på so-
ciala medier och inte känner av något mobilberoende, men ändå 
vill begränsa tiden man spenderar på olika appar, kan man i stället 
prova “StayFocused”. Man väljer en viss tid man högst vill spende-
ra på en viss hemsida eller app, och när tiden löper ut är hemsi-
dan/appen blockerad för resten av dagen.

Man kan också få hjälp med att sluta slösa bort sin tid på mobilen.  
“Forest” är en applikation som utgår från ens motivation och skuld. 

Om man väljer att blockera vissa appar kan man plantera träd i 
en virtuell skog som blir större ju mer man väljer att fokusera på 
sitt arbete och blockera applikationer.  Man bidrar dessutom till 
att plantera träd i den verkliga världen. Om man däremot skulle 
försöka bryta mot tidsgränsen, fäller man trädet. För att det riktiga 
trädet verkligen ska planteras måste man fokusera under längre 
perioder, vilket är bättre om man behöver motivation på lång sikt.
 Denna app finns tillgänglig för Android. 
Om man känner att man verkligen inte kommer att kunna kont-
rollera sina impulser efter att tiden rinner ut och alla hemsidor/
appar aktiveras igen, kan man prova “Freedom”, en applikation 
som blockerar all tillgång till internet i upp till 8 timmar, så att man 
kan läsa in/arbeta ostört. 

”En genomförbar lösning för att ladda elektriska fordon kräver nytt 
tänkande kring infrastruktur och partners som är villiga att utveck-
la elektrifiering som den nya energilösningen”, säger Khaled 
Hassounah, VD och den som tillsammans med John de Souza grun-
dade Ample till Business Wire.

Ample har utvecklat en ekonomisk, snabbt implementerbar och 
lättillgänglig plattform som levererar full laddning till vilken elek-
trisk bil som helst på bara några minuter. Ample avslöjar natur-
ligtvis inte helt hur det fungerar, men de använder självstyrande 
robotar och smart batteriteknik vilket nu gör det möjligt för alla 
att äga en elektrisk bil, oavsett körbehov, ekonomi eller geografi, 
säger man.

James McIntyre på Moore Strategic Ventures tror att Amples robo-
tar och batteriteknik kan hjälpa till att lösa ett av de största hindren 
för en anpassning till elektriska fordon i större skala.
Ample skapades genom det behov som uppstod när regeringar i 
Europa, Asien och Amerika stärkte kraven för att klara miljömålen, 
och nu ser det alltså ut som att de lyckats, eller åtminstone kommit 
en bra bit på vägen. 

För att Amples vision – att alla, även oavsett ekonomi, ska kun-
na äga ett elektriskt fordon – krävs dock också att elbilarna blir 
betydligt billigare. Förhoppningsvis kan bättre och mer tillgänglig 
laddning leda till ökad produktion av elbilar, vilket – kanske tillsam-
mans med än mer statliga subventioner – leder till priser som gör 
att alla verkligen kan skaffa och köra en bil som är betydligt bättre 
för miljön.

Mats Björling

Electric car charging Amsterdam. Ludovic Hirlimann

https://appadvice.com/app/forrest-tower-animal-farm-block-skill-game/689088691

Vi köper och säljer alla typer av motorfordon

0% RÄNTA
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A: Ladugårdsvägen 6 
     234 35 Lomma         
T:  0735-85 55 03
     0707-27 91 99
W: www.lommacarselect.se
E: kontakt@lommacarselect.se
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I förra artikeln diskuterades vad regeringen kan göra/har gjort vad 
gäller hotade djur, skogsskövling, överexploatering av ändliga resur-
ser och användning av fossilt bränsle. Nu är det dags för befolkning-
sökning och växthuseffekten.
Som nämndes tidigare är befolkningsökningen en känslig fråga. 
Alla är medvetna om att överbefolkningen av planeten redan är ett 
stort problem och att det växer sig allt större, men ingen varken kan, 
vill eller vågar göra något drastiskt åt saken. Tvärtom gör vi allt vi kan 
för att rädda så många människor som möjligt, med hjälpinsatser i ka-
tastrofområden utomlands och med medicinsk och psykiatrisk vård här 
hemma.
Om det här verkar som att denna tidning tycker att vi ska sluta upp 
med hjälpinsatser och vård, så ber vi om ursäkt. Så är det naturligtvis 
inte. Att stötta andra är det finaste en människa kan göra och det visar 
upp den bästa av mänskliga egenskaper, empatin. En god människa 
vill varenda medmänniska väl. Och så ska det vara.
  Tack vare våra medmänskliga och medicinska insatser lever den 
genomsnittliga människan längre. Och det är ju bra. Det är inte i den 
änden vi vill angripa befolkningsexplosionen. Det finns inte en möj-
lighet att någon regering skulle ha någonting sådant på programmet. 
Att inbilla sig att en endaste av de ledare som ägnat sig och ägnar sig 
åt systematisk utrotning av delar av sin eller andras befolkning haft 
planetens väl och ve i tankarna är befängt.
  Ska vi kunna göra en insats är det i andra änden vi måste agera. När 
preventivmedel började dyka upp i stor skala i världen trodde nog 
många att vi kunde sätta stopp för befolkningsexplosionen. Så har 
det dock inte alls blivit. Och den ettbarnsbegränsning som infördes i 
världens folkrikaste land slog snett och har nu slopats.
  Så vad kan vi då göra? Och, framför allt, vad kan regeringen göra 
när det varken är humant eller etiskt försvarbart att göra egentliga 
begränsningar? I Sverige är ju dessutom befolkningsökningen inte 
ett direkt problem. Tvärtom befarar experterna att vi inom en snar 
framtid kommer att lida brist på arbetsföra människor.
 En lösning på det sistnämnda problemet vore ju att uppmuntra svens-
ken att öka barnafödandet rejält. Det går ju dock stick i stäv med det 
stora problemet och är förmodligen dessutom inte genomförbart då 
svensken knappast varken skaffar barn eller låter bli att skaffa barn 
p.g.a. initiativ från regeringen. Det finns således bara en rimlig lösning 
kvar: att ta in människor från andra länder. 
  Detta skulle både lösa våra framtida inhemska problem och bidra till 
att bromsa upp befolkningsexplosionen i andra delar av världen. Det 
och stöd och utbildning på plats. En global fördelningspolitik både 
vad gäller resurser och plats skulle starkt bidra till att människor inte 
behövde skaffa barn för att säkra sin ålderdom, och om varje par 
skaffar två barn, kommer, rent matematiskt, befolkningen hela tiden 
att stanna på samma nivå. Därför är det underligt att Sverige väljer att 
begränsa inflyttningen. Och ännu märkligare är det att de flesta andra 
länder begränsar ännu mer.

Även om befolkningsökningen är ett stort problem så är dock pro-
blemet med den förstärkta växthuseffekten den verkligt stora utma-
ningen. Det är ett tydligt akut och väldigt allvarligt problem, de allra 
flesta är överens om att vi måste göra något, det går utan tvivel för-
hållandevis lätt att göra någonting åt det och det finns egentligen var-
ken etiska eller humana betänkligheter. Tvärtom. Att rädda vår planet 
är väl det mest etiskt och humant riktiga vi kan göra. 
  Så, varför görs då så lite? Det enkla svaret är att det finns ekonomis-
ka betänkligheter, och även om det i grund och botten bara berör en 
liten utvald ekonomisk elit, så verkar det slå ut både etik och huma-
nism. Visserligen har vi kunnat se en liten förändring i takt med att be-
folkningen, åtminstone i vissa delar av världen, blivit mer medveten 
och att vissa producenter därmed insett att humanism och ekonomi 
faktiskt kan gå hand i hand, men det går fruktansvärt långsamt. Detta 
är absolut ett område där den politiska makten måste agera handfast. 
Ibland kan detta ske genom att stödja, bidra till och leda utvecklingen 
mot bättre, miljövänligare teknik, ibland kan det ske i samförstånd 
med producenter och konsumenter. Men framför allt måste det ske 
med handfast politik där skatter, avgifter, lagar och regler lägger ut en 
tydlig politisk agenda.
  Nordiska ministerrådets arbetsgrupp konstaterade redan 2013 att 
så länge makthavarna utgår från myter som ”om alla gör lite åstad-
kommer vi mycket” kommer de nordiska länderna att misslyckas i sin 
strävan att bli världsledande inom miljöpolitiken och ett flertal dok-
torsavhandlingar och annan forskning pekar på samma problem. Det 
krävs krafttag. Vi behöver en regering som tydligt styr samhället mot 
hållbar utveckling med hjälp av lagar och regler som sätter långsikti-
ga miljömässiga vinningar före kortsiktiga ekonomiska dito, och med 
hjälp av kraftiga skatter och avgifter som i andra änden förvandlas till 
bidrag, subventioner och forskningsanslag. Och kanske behöver vi 
också en regering som rakryggat vågar tala om att ökad konsumtion 
inte leder till en positiv utveckling. En regering som vågar se långsiktigt 
och inte kortsiktigt och därför vågar uppmana till minskad konsumtion. 

Vad myndigheterna kan göra för miljön

Last issue we discussed threatened species, deforestations, ex-
ploitation of natural resources and use of fossil fuels. Now it’s time 
for population growth and the greenhouse effect.

As mentioned before, population growth is a sensible question. 
Everyone is aware of the problem but no one wants, can or dare 
to do something about. On the contrary we do everything we can 
to save people’s lives. And of course, that is just how it has to be. 
Empathy and the will to help are the best human qualities.
  Thanks to our compassion and humanity we live longer. And that 
is good. We don’t want to attack the population explosion in that 
end. On the other hand, who wants to go without children, or tell 
your neighbour, or anyone else, they can’t have children for the 
sake of the planet? The efforts made in that direction haven’t been 
overly successful.
  The only reasonable solution is to let much more people migrate. 
In that way the industrialised countries don’t have to produce more 
children just to cover the amount of work force, and if we combine 

that with more help with education and resources, people in the 
developing countries wouldn’t have to produce so many children 
to ensure their old age. 

Although population growth is a big problem, the greenhouse 
effect is the real challenge. It is a very obvious and serious pro-
blem, most people agree we have to do something, it’s relatively 
easy to do it and there are neither ethical nor humane reasons not 
to. Yet very little is done.
  The simple reason to that is economy. And though it only effects 
a very small group, the economic barriers seem to be much more 
important than ethical and humane ones. It’s true that when com-
panies realise it’s economically viable to be humane and respon-
sible, then they act, and we have already seen signs of that. But it’s 
way too slow. This is probably the area where politician can – and 
should – make a real difference, through legislations, taxes, fees, 
subsidies etc. That is if they are not too scared of losing their seats.          
                                      Mats Björling-mats.björling@infoexpress.se

What Authorities Could Do For the Environment

Arktis. Foto:Tyler Logan

Mobiltelefoner ger tillgång till en oändlig 
ström av information, vilket kan vara väldigt 
praktiskt för skolarbetet eller jobbet. Man 
behöver inte gå till biblioteket, leta reda på 
böcker och sedan leta efter en liten bit av 
information genom att gå igenom sida för 
sida, bok för bok, när en snabb sökning kan 
ge ett direkt svar inom en minut. Detta blir 
dessutom väldigt praktiskt ifall man skulle 
befinna sig i en nödsituation, t.ex. om brän-
der sprids i närheten av där man bor eller 
om området man befinner sig i riskerar att 
drabbas av översvämning. Genom telefo-
ner kan man fortare nå ut till människor och 
samtidigt varna varandra, ifall ett nödläge 
skulle uppstå.

Tekniken enar och håller samman. I en 
värld där globalisering har blivit en norm, 
har det blivit mycket viktigare att hålla kon-
takten med andra man känner och då det 
är mycket mer praktiskt att ringa eller skri-
va ett meddelande än det är att skicka ett 
brev. Mobilen är mer praktisk för det syftet, 
då den till skillnad från datorn och surfplat-
tan inte är lika stor (än), vilket gör att man 
lättare kan ha den med sig och hålla kon-
takten med folk. Det blir dessutom enklare 
för grupparbeten att utföras om alla kan nå 
varandra när som helst. 

Man sparar tid, då det blir enklare att or-
ganisera sig genom att man har kalender, 
klocka, anteckningar och annat man be-
höver på ett och samma ställe. Man kan 
dessutom ställa in mobilen så att man får 
notifikationer angående när det är dags att 
läsa in, träna, laga mat eller skriva färdigt 
uppsatsen, och på så sätt underlättar det 
för många att hålla sig organiserade och 
strängare strukturera vardagen. Många 
upplever dessutom att man får hjälp av oli-
ka appar med att t.ex. träna, då appen på-
minner om träningspass, och med andra 
livsstilsval, som att hålla reda på hur mycket 
man har ätit eller räkna kalorier, vilket pas-
sar dem som försöker hålla reda på vikten 
eller byta till en hälsosammare kost. 
 
Men finns det en baksida?  En tydlig nack-
del med mobilen är att användandet kan bli 
beroendeframkallande. Om man använder 
mobilen frekvent kan man vänja sig vid att 
konstant scrolla ned i appar eller i nyhets-
flödet online, vilket kan vara bortkastad tid 
i längden, tid som hade kunnat spenderas 
med fritidsintressen, träning eller familjen. 
Många, speciellt i min ålder, har som vana 
att spela spel, titta på serier eller bara me-
ningslöst scrolla genom olika appar, främst 
sociala medier, inte för att leta efter något 

Förstör våra liv eller erbjuder möjligheter vi aldrig 
hade kunnat drömma om?

Photo by rawpixel on Unsplash

specifikt, utan bara för att scrolla. Visst, vi 
har tillgång till en oändlig ström av informa-
tion som konstant uppdateras; men det är 
samtidigt lätt att missbruka detta och över-
använda något för andra syften än att hålla 
sig uppdaterad med vad som händer i sam-
hället eller för att ringa sin mamma. Dess-
utom kan många använda mobilen som ett 
sätt att skjuta upp saker som är egentligen 
är viktiga och måste göras, t.ex. skolupp-
gifter (även jag gör mig skyldig till detta 
ibland). Detta kan leda till allvarliga följder, 
som låga betyg eller sömnbrist, om man 
inte lärt sig att prioritera. 

Inaktivitet är också något som kan kopp-
las till mobiltelefonen. Då det blir vanligare 
med att ha allting, exempelvis flera appar 
med olika syften, på sin telefon, blir det ock-
så vanligare att kontakta vänner hemifrån, 
scrolla på sociala medier och läsa artiklar, 
se på film eller spela spel vilket leder till att 
det blir vanligare att sitta ned längre stun-
der. Detta har naturligtvis allvarlig effekt på 
hälsan; risken för att drabbas av t.ex. fetma, 
hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes ökar

Något som folk inte kan säga emot är häl-
sorisken med mobilanvändandet. Förutom 
stillasittande i längre perioder är mobiler, 
precis som surfplattor, relativt nya uppfin-
ningar, och som alltid med nya uppfinning-
ar kan det finnas hälsorisker vi inte är med-
vetna om. Det finns exempelvis rapporter 
som säger att mobiler orsakar cancer (som 
de flesta nog har hört), men samtidigt finns 
det inte heller studier som tydligt bevisar 
att det är så. Än. Vi har hamnat i en slags 
gråzon där man inte kan veta exakt vad 
som är skadligt och inte med mobiltelefo-
ner. Det finns läkare som varnar för blindhet 
på grund av allt blått ljus från skärmarna, 
samtidigt som internationella hälsoorgani-
sationer inte har påstått något dylikt än. Är 
dessa då överdrivna rädslor, eller är det en 
dold, mörk verklighet? Vilken sida ska man 
ställa sig på när ingenting är säkert?

Det bästa man kan göra är att använda mo-
biltelefoner, men inte i alltför stor utsträck-
ning. Om man använder sin telefon för att 
ringa till familj och vänner då och då, eller 
utforska ett ämne man har blivit ombedd 
att skriva om i skolan, borde inte risken för 
cancer och blindhet vara särskilt hög. 

Bianca Mihai
hello@infoexpress.se

I en alltmer teknologisk vardag, där våra liv blir mer beroende av elektronik för att bättre lyckas 
inom t.ex studier och lättare kunna ta del av samhället, kan mobiltelefoner vara en räddning. 
Men det finns också en mörk baksida , som okända hälsorisker och beroende, vilket gör att 
vissa börjar ifrågasätta deras användbarhet.
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Lately Macedonia has been mentioned foremost in the name battle 
with Greece. Nowadays, the country is supposed to be called Nort-
hern Macedonia, although the battle seems to be a continuing one. 
Apart from that, though, it’s the same country. And although the na-
me-shift might mean that they lose a part of their historic aura, when 
e.g. Alexander the Great no longer is as connected to the country as 
before (i.e. if not the official name “Former Yugoslavian Republic of 
Macedonia” has been used), there is still a lot of history and historic 
sights worth a visit. And Northern Macedonia is much more than that.
  “A country of misty mountains and deep lakes” it has been called, 
and it is definitely a very beautiful country. Among the mountains you 
find leafy vineyards, and around the UNESCO World Heritage Site 
Ohrid Lake, you’ll find lots of nice beaches. And let’s not forget the 
exciting capital Skopje, where the river Vardar separate the Old Town, 
Stara Carsija, with narrow cobblestone alleys, oriental atmosphere 
and minarets from a modern city with broad streets and Central Euro-
pe pulse, and the somewhat smaller towns like, e.g. Ohrid and Struga, 
with plenty of outdoor restaurants and cafés, and great vacation feel.
  As if this is not enough, it is very cheap; according to Skyscanner it 
is right now the absolutely cheapest tourist destination in Europe. At 
that, the people are friendly and generous; you feel really welcome 
everywhere.

Skopje
Skopje, with around half a million inhabitants, is the capital of Northern 
Macedonia, and well worth a visit. The majority of the inhabitants are 

Macedonians and Albanians, but you’ll also meet Turks, Serbs and 
Bosnians, and the Romans have their own quarter, Shutka.
  As many other places in Balkan, Skopje can be described as a city 
where East meets West. In Skopje the slow river Vardar separates 
those two parts, with the arch bridge Kamen Most as a paved link.
  On the one side you’ll find the old town, Stara Carsija, where mosques 
and other buildings remind of the Ottoman Empire. The most striking 
are the fragrances. Scents of charcoal grills, spicy food, sweet bakla-
va, coffee and tea surround you as you walk down to the teeming Bit 
Pazar, where almost everything is for sale.
  On the other side you’ll find the new, western-style part, with modern 
hotels, restaurants and shops, a newly built archaeological museum, 
a newly built triumphal arch and a huge monument depicting Alexan-
der the Great, although called “Warrior on a Horse” not to aggravate 
the Greeks; a fourteen meter high bronze statue surrounded by foun-
tains sprinkling water accompanied by light and classical music.
  Skopje’s two parts means you will find night life for all tastes, from 
dancing to a DJ to traditional music, from drinking liquor to tea or 
coffee.

The Ohrid Lake
The Ohrid Lkae is situated on the border between Albania and Nort-
hern Macedonia and is an old as well as a deep lake. It is counted as 
one of the world’s oldest lakes, formed around 2 to 4 million years 
ago, and it is the seventh deepest lake in Europe, with its 289 meters. 
The lake is also known for its rich animal life; around 200 endemic 

Under senare tid har vi oftast läst om Ma-
kedonien i samband med namnstriden 
med Grekland. Numera heter alltså landet 
Nordmakedonien, även om namnstriden är 
långt ifrån över. Men i övrigt är det samma 
land. Och även om namnbytet kanske inne-
bär att man tappar lite av sin historiska aura, 
när t.ex. Alexander den Store inte längre har 
den tydliga koppling till landet han tidigare 
haft (om man nu inte använt hela det officiella 
namnet ”Före detta jugoslaviska republiken 
Makedonien”), finns ännu mycket historia och 
historiska sevärdheter värda ett besök. Och 
Nordmakedonien är mycket mer än så. 
  ”Ett land av molnklädda berg och djupa sjö-
ar” har det beskrivits som, och det är onek-
ligen ett mycket vackert land. Bland bergen 
finner du lummiga vingårdar och runt den 
världsarvslistade Ohridsjön hittar du mäng-
der av fina badstränder. Dessutom har du den 
spännande huvudstaden Skopje där floden 
Vardar skiljer den gamla stadsdelen Stara Ca-
risija, med trånga kullerstensgator, orientalisk 
atmosfär och minareter från ett modernt cen-
trum med breda gator och centraleuropeisk 
puls, samt lite mindre städer som t.ex. Ohrid 
och Struga, med gott om uteserveringar och 
semesterkänsla.
  Som om detta inte skulle vara nog; det är bil-
ligt. Enligt Skyscanner är det just nu det abso-
lut billigaste resmålet i Europa. Dessutom är 
människorna vänliga och generösa och man 
känner sig väldigt välkommen överallt.

Skopje
Skopje, med c:a en halv miljon invånare, är 
Nordmakedoniens huvudstad och väl värd 
ett besök. Stadens invånare är främst make-
donier och albaner, men här finns också tur-
kar, serber och bosnier, och romerna har en 
egen stadsdel, Shutka.
  Liksom många orter på Balkan kan Skopje 

beskrivas som en stad där öst möter väst. I 
Skopje blir det tydligt två områden, avgrän-
sade av den långsamt flytande floden Vardar, 
med valvbron Kamen Most som en stensatt 
länk. 

 På ena sidan finns gamla stan, Stara Carsija, 
där moskéer och andra byggnader påmin-
ner om den tid då staden tillhörde det otto-
manska väldet. Det man främst slås av här är 
dofterna. Dofterna från träkolsgrillar, krydd-
stark mat, sockersöt baklava, kaffe och te i en 
underbar blandning omsluter en på ens väg till 
det myllrande Bit Pazar där allt mellan himmel 
och jord finns till försäljning.
  På andra sidan finns det nya, västerländska, 
med moderna hotell, restauranger och affä-
rer, nybyggt arkeologiskt museum, nybyggd 
triumfbåge och ett jättemonument förestäl-
lande Alexander den store, men kallad ”Kri-
gare på häst” för att inte reta grekerna; en 
fjorton meter hög bronsstaty omgiven av en 
fontän som sprutar vatten till ackompanje-
mang av blinkande ljus och klassisk musik.
  Skopjes ”tudelning” innebär också att alla 
smakriktningar erbjuds ett rikt uteliv, allt från 
dans med dj till traditionell musik, från starka 
drycker till kaffe och te.

Ohridsjön

Ohridsjön ligger på gränsen mellan Albanien 
och Nordmakedonien och är en både gam-
mal och djup sjö. Den räknas till en av värl-
dens äldsta sjöar – den bildades för 2 till 4 
miljoner år sedan – och är den sjunde dju-
paste sjön i Europa med sina 289 meter. Sjön 
är också känd för sitt rika djurliv; runt 200 en-
demiska arter (d.v.s. arter som bara finns på 
ett specifikt geografiskt område) lever i och 
omkring sjön. Sedan 1979 står alltså Ohrid-
sjön på Unescos världsarvslista.
  Vattnet är blått och kristallklart och inbjuder 
verkligen till bad. Där finns underbara stränder 
med mängder av solstolar och barnvänligt bad-
vatten, men man kan också välja att bada direkt 
från klipporna.
  Runt sjön leder lugna, mysiga vägar i oerhört 
naturskön omgivning; Bergen reser sig höga 
runt sjön och växtligheten är tät och intensivt 
grön. Utöver en underbar natur och trevliga bad-
platser hittar du också flera mysiga småstäder 
runt Ohridsjön. Bland dem Struga och Ohrid. 
Och Museum on Water är absolut värt ett besök.

Struga

Struga är en liten stad vid Ohridsjöns strand. 
På sommaren lockar staden många turister 
och det är inte svårt att förstå varför. Staden 
genomkorsas av floden Crni Drim, med un-
derbart klart vatten, och en otrolig mängd pit-
toreska restauranger ligger med utsikt över 
floden eller sjön, där det finns flera fina bad-
stränder.
 Struga är i första hand en semesterstad fylld 
med restauranger, kaféer och butiker. Men 
här finns också en underbara frukt- och grön-
saksmarknad och möjlighet till många olika 
utflykter såväl till olika historiska platser som 
på floden och på sjön.

Ohrid

Ohrids fina läge vid Ohridsjön och dess rika 
historia gör staden till en perfekt semesterort 
och den är också en av de platser som lock-
ar flest turister i Nordmakedonien. Här finner 
du underbara möjligheter till bad och båtut-
flykter, att äta gott och billigt på några av de 
många restaurangerna, samt shopping till 
väldigt låga priser. Dessutom finns här flera 
historiskt intressanta sevärdheter.
  Staden har funnits åtminstone sedan anti-
ken, då den hette Lychnidos, och troligen 
betydligt längre än så. I vissa delar kan man 
promenera omkring på kullersten från romar-
tiden. Insprängt mellan bostadshusen hittar 
man dessutom ruinerna av en gammal amfi-
teater som byggdes c:a 200 f.v.t.
  Ohrid var tidigt ett kulturellt centrum. Här 
fanns ett av Europas första universitet och 
det påstås att det var här det kyrilliska alfa-
betet skapades.
  En kort period omkring år 1000 e.v.t. var sta-
den huvudstad i Makedoniens första slaviska 
rike under Tsar Samuil och ruinerna av hans 
borg restaurerades för några år sedan och 
ståtar nu högst uppe på berget ovanför sta-
den.
  Det finns också massor av kyrkor att titta på. 
Staden har kallats ”Balkans Jerusalem” och 

Nordmakedonien– ett exotiskt resmål mitt i Europa                                          

species (meaning species only existing in one specific geographical 
area) live in and around the lake. Since 1979 the Ohrid Lake is also a 
UNESCO World Heritage Site.
  The water is blue and crystal clear and really makes you want to take 
a swim. There are wonderful beaches with lots of sunbeds and child 
friendly water, but you can also choose to go into the water from the 
cliffs.
  Around the lake there are calm, pleasant roads in a surrounding of 
extreme natural beauty; the mountains rise high and the vegetation is 
thick and intensely green. Apart from the wonderful scenery and the 
pleasant beaches, you’ll also find several cosy small towns around 
the Ohrid Lake, such as Struga and Ohrid. And the Museum on Water 
is absolutely worth a visit.

Struga
Struga is a small town on the shore of the Ohrid Lake. In the summer 
the town attracts a lot of tourists, which is not hard to understand. The 
river Crni Drim, with wonderfully clear water, floats through the town, 
and an unbelievable number of picturesque restaurants and cafés 
overlook the river or the lake, where you find several beaches.
  Struga is first and foremost a holiday resort, filled with restaurants, 
cafés and shops. But here is also an amazing fruit- and vegetable 
market, as well as the opportunity to excursions, to historic sights as 
well as trips on the river or the lake.

Ohrid
Ohrid’s beautiful position on the Ohrid Lake and its rich history, ma-
kes it a perfect holiday resort, and it is one of the places in Northern 
Macedonia attracting the most tourists. Here you’ll find great chan-
ces to swimming and boat trips, eating in nice and cheap restaurants 

as well as shopping to very reasonable prices. In addition there are 
many historically interesting sights.
  The city dates back to at least Roman times, when it was called 
Lychnidos, but probably way longer. In some parts you can stroll on 
cobblestone from the Roman Empire, and you will also find the ruin 
of an amphitheatre from 200 BC embedded between the residential 
buildings.
  Ohrid was early on a cultural centre. One of Europe’s first universi-
ties was placed here and it is said this is where the Cyrillic alphabet 
was designed.
  During a short period, around 1000 AD, the town was the capital of 
Macedonia’s first Slavic kingdom, under Tsar Samuil, and the ruins of 
his castle was renovated a couple of years ago and stands proudly on 
the top of the mountain, overlooking the town.
  There are also a lot of churches to visit. The town has been called 
“Jerusalem of the Balkans” and is known to have had 365 churches, 
one for each day of the year.

The Museum on Water
The Museum on Water is a museum on the water of the Orchid Lake. 
It is an authentic reconstruction of parts of the settlements on poles 
that was here around 1000 BC.
  Since 1997, archaeological excavations have resulted in about 6000 
poles, pots, receptacles and tools, some of which are now shown in a 
small museum above the water village.
  Every house is decorated, containing a bed, a fireplace and animal 
skins, but also other artefacts as children’s beds and weaving looms. 
And above all here is a feel of travelling 3000 years back in time.

Mats Björling
mats.björling@infoexpress.se

Northern Macedonia – an exotic destination in Europe

är känd för att en gång ha haft 365 kyrkor, en 
för varje dag på året.

Museum on Water

Museum on Water är ett museum på vattnet i 
Ohridsjön. Det är en autentisk rekonstruktion 
av en del av de bosättningar på pålar som 
fanns här runt 1000 f.v.t. 
  Sedan 1997 har arkeologiska utgrävningar 
bedrivits i sjön och man har bl.a. hittat c:a 
6000 pålar, krukor, kärl och verktyg som nu 
finns utställda i ett litet museum ovanför själva 
vattenbyn.
  Varje hus är inrett. Samtliga innehåller en 
säng, en eldstad och djurhudar. I flera av dem 
finns dessutom andra artefakter som t.ex. 
barnsängar och vävstolar. Och framför allt 
finns här en känsla av att färdas 3000 år bakåt 
i tiden.

Mats Björling
mats.björling@infoexpress.se

Skopje, Macedonia - Archeological Museum of Macedonia by night. Foto:Pudelek

Lake Ohrid Macedonia. Foto: Albena

 Struga, Macedonia. Foto: Common

Struga panorama. Foto: Jovica Trajkovski City Ohrid, Macedonia. Foto: Pudelek

Museum on Water, Ohrid, Macedonia. Foto: Pudelek
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Häromveckan var jag väldigt sent ute. Detta är visserligen inte något ovan-
ligt, men nu handlade det inte om arbetstider, hämtning på dagis eller att 
lämna in texter i tid. Nu handlade det om matinköp.
  I ärlighetens namn var jag, per se, egentligen inte försenad. Jag var nämli-
gen övertygad om att ”mitt” varuhus var öppet till 22.00 och klockan var ju 
inte mer än tio i nio. Det anmärkningsvärda i sammanhanget är dels att ti-
derna ändrades för mer än ett år sedan och att jag blivit medveten om detta 
vid liknande tillfällen tidigare, dels att jag flera gånger – både högt och för 
mig själv – uttryckt bestörtning över detta fenomen som tycks ha drabbat 
Sverige mer än de flesta andra länder – att vi, i stort sett, ska ha tillgång till 
öppna butiker dygnet runt, t.o.m. nu i tider när näthandeln ökar undan för 
undan. Att närbutiker, vars själva affärsidé är tillgänglighet, har öppet långt 
inpå natten, är väl en sak, men när varuhus följer i samma spår börjar man 
ju undra. Och protestera.
  Allt detta hade jag dock glömt när jag, efter en lång lördag med hemma-
snickrande, begav mig till sagda varuhus. Väl framkommen blev jag dock 
snabbt varse hur det förhöll sig och insåg att här handlade det om att snabbt 
inhandla bara de absolut nödvändiga varorna för att hinna i tid.
  Fyra minut i nio stod jag vid kassan (jag fick faktiskt stå i kö eftersom det 
tydligen var fler än jag som gjort en missbedömning). Det var då den rådan-
de maktbalansen slog ned som en bomb.
  Om det berodde på det faktiska misstag jag gjort (vilket dock är tveksamt, 
eftersom jag, trots allt, var vid kassan i tid); att ordningsvakten på stället 
kände sig stressad och längtade hem; våra kläder (han var iförd en snygg 
uniform medan jag fortfarande gick omkring i smutsiga arbetsbyxor) eller 
att jag på något sätt utstrålade skuld och skam p.g.a. mitt lilla misstag, ska 
jag inte spekulera i. Tydligt var dock att maktbalansen blev väldigt skev och 
att vi båda snabbt och lätt föll in i våra roller.
  För det första behandlade han mig som något katten dragit in. Eller snarare 
på samma sätt som maktfullkomna vuxna ibland – tyvärr – behandlar barn, 
d.v.s. helt utan någon respekt för mig och min person. För honom var jag 
nämligen inte en person utan ett problem som förlängde hans arbetsdag 
med några minuter.
  För det andra ödmjukade jag mig och bad med hela min kroppshållning 
och mitt agerande om ursäkt – trots att jag ju de facto inte begått något fel; 
trots allt var ju klockan ännu inte nio. 
  När jag stått i kön i en dryg minut kom jag på att jag missat en mycket 
väsentlig vara – en beståndsdel i en present som skulle överlämnas dagen 
efter – varför jag – förmodligen alldeles för ursäktande och underdånigt – 
signalerade till vakten, som stod med armarna i kors och betraktade mig, 
att jag bara snabbt skulle springa och hämta en grej. Han suckade, spände 
blicken i mig, informerade mig om självklarheter och använde sig av en ton 
jag inte ens skulle använda mot min femåring. Inte ens när han gjort något 
allvarligt fel.
  Vad han sa minns jag inte, och det är egentligen oväsentligt. Inte heller det 
faktum att hans utläggning gjorde att klockan blev mer än nio innan jag var 
ute ur butiken är av vikt här. Det viktiga är hur han fick mig att känna mig. 
Eller det viktigaste är att jag accepterade hans behandling och t.o.m. bad om 
ursäkt för fel jag inte begått.
  När jag lämnade affären och rätade på mig allt mer på väg till bilen börja-
de jag dock fundera. Varför han agerat som han gjorde har jag ingen aning 
om; jag känner inte honom och vet inte om han alltid agerar såhär, eller om 
detta var en engångsföreteelse. Vad som är värre är dock att jag inte heller 
vet varför jag agerade som jag gjorde.
  Är det så här maktbalans fungerar? Hade jag lika stor skuld i att han mob-
bade mig – för det är faktiskt det han gjorde – som han hade? Eller t.o.m. 
större? Har mobbingoffret på skolgården eller på arbetsplatsen skuld i det 
som händer? Är förtryckta anställda, medborgare, gäng- och familjemed-
lemmar o.s.v. delaktiga i förtrycket? Det självklara svaret är naturligtvis ett 
rungande NEJ! Samtidigt kan jag inte låta bli att fundera på vilka under-
liggande krafter som kan tänkas ligga bakom att till synes goda och välme-
nande människor blir monster när de väl får makt.  Hur kunde t.ex. Kom-
munismens ”Av var och en vad den förmår; åt var och en vad den behöver” 
förvandlas till ”Gör som jag säger annars avrättar jag dig”? Och varför är det 
så att burdusare och mindre ödmjukande män alltid tycks få mer betalt än 
tjänstvilliga, godhjärtade kvinnor som vill vara alla till lags? Och varför får 
slagskämparna alltid högre status på skolgårdarna än de med högst betyg? 
Och varför är det så att ”snälla pojkar inte får kyssa vackra flickor”? Inte kan 
det väl vara så att vi, trots all utveckling, ännu är kvar i Stenåldern?
  Om jag hade varit klädd i kostym och burit en snygg portfölj, hade han då 
behandlat mig som han gjorde? Om jag från början hade behandlat honom 
von oben och bett honom springa och hämta det jag behövde, vad hade 
hänt då? Om jag inte vikt ihop mig utan rätat på mig och bett att få hans 
namn samt kontaktuppgifter till hans chef, hade allting då blivit annorlun-
da? Kanske. Å andra sidan hade jag gått hem med dåligt samvete. Jag tillhör 
nämligen de snälla pojkarna. Och vi får varken kyssa de vackra flickorna 
eller styra surmulna butiksvakter. Inte utan att skämmas efteråt i alla fall.

The other week I was very late. This, surely, is nothing exceptional, but this 
time it wasn’t about working hours, day care pick up or handing in written 
material on time. This time it was about shopping food.
  In all honesty, I wasn’t really late per se. You see, I was convinced “my” su-
permarket was open until 10 p.m. and it was just ten to nine. The remarka-
ble thing here is both that the closing hours were changed more than a year 
ago and that I had become aware of this on similar occasions earlier on, and 
that I had, more than once – aloud and to myself – expressed my dismay 
about this phenomenon that appears to have struck Sweden more than most 
countries – that we, more or less, are supposed to have access to open stores 
around the clock, even in times wen online shopping seems to grow rapidly. 
That corner shops – whose very idea is availability – are open long into the 
night, is maybe not so surprising. But when big department stores do the 
same, one starts to wonder.
  However, all of this was forgotten when I entered said store, after a long Sa-
turday of DIY work. As I arrived I quite quickly became aware of the nature 
of things and realised that I just had to buy the absolutely necessary stuff, 
and very quickly at that.
  Four minutes to nine I was at the counter (I actually had to stand in line as 
there evidently were more people having misjudged the situation). This was 
when the prevalent balance of power hit me on the head.
  If it was due to my actual mistake (which I doubt, as I, after all, was at the 
counter on time); that the security guard was stressed, longing for home; 
our clothes (he was wearing a nice uniform while I still wore my dirty wor-
king clothes) or that I oozed shame and guilt because of my little mistake, 
I’m not the one to say. The fact that the balance of power got skewed and 
that we quickly took our parts, was however obvious.
  Firstly he treated me like something the cat brought in, or rather in the way 
some dictatorial grown-ups sometimes – unfortunately – treat children, i.e. 
totally without any respect for me. Because to him I was not a person, I was 
a problem, a problem that prolonged his day of work.
  Secondly, I humbled myself and begged forgiveness with my whole body 
posture – despite the fact that I had done nothing wrong; after all it wasn’t 
yet nine o’clock.
  When I had been standing in line for about a minute I remembered I had 
missed something crucial – a part of a present that was supposed to be han-
ded over the next day – why I – probably way too apologising and submis-
sively – signalled to the guard, who stood with his arms crossed watching 
me, that I just had to quickly fetch a thing. He sighed, looked right through 
me and informed me of the obvious in a tone I wouldn’t even use to my five-
year-old, even if he had done something seriously wrong.
  What he said I can’t remember, and it is really not important. Not even the 
fact that his protracted remarks caused me to still be in the store when it was 
nine o’clock is of importance here. The key issue is how he made me feel. Or 
even more important is that I accepted his treatment and even apologised 
for mistakes I hadn’t made. 
  When I left the store and gradually straightened up on my way to the car, I 
began to think, though. I have no clue why he acted as he did; I don’t know 
him from Adam and I don’t know whether he always acts like this or if this 
was an exception. What is worse, though, is that neither do I know why I 
acted as I did.
  Is this how balance of power works? Was I as much to blame for him bully-
ing me – because that was actually what he did – as he was? Or even more? 
Is the victim of bullying, in the schoolyard or at the work place to blame 
for what happens? Are oppressed emplyees, citizens, members of gangs or 
families etc. as part of the oppression? The obvious answer is a big NO! At 
the same time, I cannot refrain from wondering what underlying forces are 
behind when seemingly nice and benevolent people become monsters when 
given power. How could e.g. Communism’s “From each according to his 
ability, to each according to his needs” turn into “Do as I say or I’ll execute 
you”? And why is it that the burly, less humble men always seem to get a 
bigger pay check than the obliging, good-hearted women who try to please 
everyone? And why is it that the brutes are much more popular than the 
ones with the highest grades? And why do nice boys never get to kiss the 
beautiful girls? It just cannot be because we, despite all our development, is 
still in the Stone ages.
  If I had been dressed in a suit and if I had carried a nice briefcase, would he 
then have treated me like he did? If I from the start had treated him patro-
nising and told him to go get what I needed, what had happened then? If I 
hadn’t folded down, but straightened up and asked for his name and how to 
get in touch with his boss, would everything be different then? Possibly. On 
the other hand, I would have left with a bad conscience. I belong to the nice 
guys. And we are neither allowed to kiss the beautiful girls or govern sulky 
security guards. In any case, not without feeling guilty afterwards. 

Torsten André-hello@infoexpress.se

Öresundsregionen är i ständig rörelse och det 
händer alltid en massa här. Det nedanstående 
är bara ett axplock av allt som händer i regio-
nen under den närmaste tiden. Garanterat kan 
du hitta någonting som passar dig och din smak.

• 25/8 är det Rabalder Kulturfestival i Roskilde, en folkfest för hela 
familjen.
• 25/8 samt lördagar 8/9 till 29/9 är det Labyrint på Malmö Stads-
teater, en konstupplevelse för barn.
• 26/8 är det Familjeverkstad på Moderna muséet i Malmö, där 
barn och vuxna skapar tillsammans med färg som tema.
• 26/8 är det Bli uppfinnare för en dag på Tekniska muséet, där 
man får bygga och programmera LEGO-robotar tillsammans med 
Malmö Uppfinnarförening.
• 26/8 spelar Malmö Kulturskolas slagverkselever på Siri Aurdals 
skulpturer i Malmö Konsthall.
• 26/8 och 8/9 är det Madmarket i Dragør.
• Varje söndag från 26/8 och ett tag framåt är det Tångång på Rib-
ban. Man samlas vid T-bryggan och får ta del av en massa intres-
sant. 26/8 och 16/8 handlar det om tångfåglar, 2/9 om Ribersborgs 
och Slottstadens historia, 9/9 handlar det om Öresundsregionens 
historia och 23/9 handlar det om djurlivet i havet.
• På samma datum som Tånggången är det Under bar himmel, 
quiz och talkshow i Västra hamnen.
• 28/8 spelar Los Lobos på KB i Malmö
• 31/8 spelar Bob Hund och konstnären Martin Kann tillsammans 
med MSO på Malmö Live Konserthus.
• 31/8 sjunger Annika Norling (Säkert! och Hello Saferide) och Ve-
gakören i Johanneskyrkan.
• 31/8 till 2/9 är det Malmö Yogafestival vid T-bryggan i Malmö, dit 
nybörjare och inbitna, gamla och unga, stela och böjliga, stressade 
och lugna är hjärtligt välkomna.
• 8/9 är det Allsång – 100 års hits på Victoriateatern i Malmö.
• 12/9 gör Dalai Lama ett publikt framträdande på Malmö Live.
• 14/9 är det All Together Now på Victoriateatern i Malmö, där 
Brainpool och The Men tar publiken på en musikalisk resa från 
1964 och fram till våra dagar.
• 15/9 är det premiär för Carmen på Malmö Opera.
• 16/9 är det Copenhagen Half Marathon.
• Under hela perioden anordnas en hel del sagostunder runtom i 
Malmös olika bibliotek. 

Info Express

Det händer i Öresundsregionen
The Oresund region is a steaming place where 
there is always something going on. Below you 
find just a few of all the things happening within 
the nearest future.  Whatever your taste there 
will absolutely be something suiting you.

• 25/8 it’s Rabalder Kulturfestival in Roskilde, a festival for the en-
tire family.
• 25/8 and Saturdays 8/9 till 29/9 it’s Labyrint at Malmö Stadstea-
teran art experience for children.
• 26/8 it’s Familjeverkstad at Moderna muséet in Malmö, where 
children and adults creates together, with colours as theme.
• 26/8 är det Bli uppfinnare för en dag (be an inventor for a day) 
at Tekniska muséet, where you build and program LEGO robots 
together with Malmö Uppfinnarförening.
• 26/8 Malmö Kulturskolas percussion students play on Siri Aur-
dal’s sculptures at Malmö Konsthall.
• 26/8 och 8/9 it’s Madmarket (food market) at Dragør.
• Every Sunday from 26/8 and some time after that it’s Tångång 
at Ribban in Malmo. You meet up at T-bryggan and get to know 
a whole lot of interesting stuff. 26/8 and 16/8 it’s about seaweed 
birds, 2/9 it’s about Ribersborg’s and Slottstaden’s history, 9/9 it’s 
about the Oresund Region’s history and 23/9 it’s about animal life 
in the sea.
• On the same dates as Tånggången it’s Under bar himmel, quiz 
and talk show at Västra hamnen.
• 28/8 Los Lobos play at KB in Malmö
• 31/8 Bob Hund and the visual artist Martin Kann play together 
with MSO at Malmö Live Concert Hall.
• 31/8 Annika Norling (Säkert! and Hello Saferide) and Vegakören 
sing in Johanneskyrkan.
• 31/8 - 2/9 it’s Malmö Yoga Festival by the T-bryggan in Malmö, 
where everyone is welcome. 
• 8/9 är det Allsång – 100 års hits (Singalong – 100 years of hits) at 
Victoriateatern in Malmö.
• 12/9 Dalai Lama performs in public at Malmö Live.
• 14/9 it’s All Together Now at Victoriateatern in Malmö, where 
Brainpool and The Men accompany the audience on a musical trip 
from 1964 up till today. 
• 15/9 it’s  the premiere of Carmen at Malmö Opera.
• 16/9 it’s Copenhagen Half Marathon.
• During the whole period story times will be arranged at the libra-
ries around Malmo.

Events in the Oresund Region
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I Sverige, och därmed också i Malmö, är 
det förbjudet enligt lag att skräpa ned. Att 
kasta en mindre mängd föremål – t.ex. 
snabbmatsförpackningar, flaskor och andra 
engångsartiklar – på t.ex. gatan, kallas ned-
skräpningsförseelse och polisen kan böt-
fälla på plats. Boten är på 800 kronor. För 
allvarligare nedskräpning kan straffet bli så 
högt som ett år i fängelse.
  Denna möjlighet för polisen att bötfälla 
har funnits sedan 2011, men som vi ser det 
finns det två stora brister i hanteringen av 
lagen. För det första har myndigheterna 
inte lyckats sprida information om denna 
lag. Vid en snabb och högst ovetenskaplig 
studie tidningen gjorde, visade det sig att 
bara drygt 10 % kände till lagen överhuvud-
taget. För det andra verkar det inte vara nå-
gonting polisen direkt lägger resurser på. 
Antalet utdelade nedskräpningsböter har 
allvarligt sjunkit för varje år. 2013 utdelades 
i Sverige 243 böter för nedskräpning. 2017 
var siffrorna ner på 102. Och i Polisregion 
Syd (Skåne, Blekinge samt större delen av 
Småland)) ser det ännu värre ut. Under hela 
2017 skrevs endast 12 böter ut och fram 
t.o.m. maj i år är siffran så löjligt liten som 2.
  En välvillig tolkning av denna trend skulle 
ju kunna vara att svensken (och skåningen) 
blivit bättre på att hålla rent. Håll Sverige 
Rents rapporter tyder dock inte alls på det. 
Snarare motsatsen. Och när man vandrar 
omkring i Malmö får man också ett annat 
intryck. Det blir snarare allt mer nedskräpat 

Cannes vi göra Malmö renare?
I t.ex. Cannes i Frankrike möts man av skinande rena gator. Och kanske är det här vi 
kan hitta en lämplig modell.

Invånarna är fullt medvetna om vilka lagar som gäller, då det finns 
tydligt skyltat. Foto: Laurentiu Mihai

och på vissa ställen är problemet, åtminsto-
ne vid en okulär besiktning, tydligt proble-
matiskt.
  Ett stort problem är fimparna, som inte ens 
är medräknade bland nedskräpningsförse-
elserna. Trelleborg går dock nu i bräschen 
och inför förbud också mot nedskräpning 
med fimpar. Förhoppningsvis följer andra 
kommuner – och till sist staten – efter. Det 
kommer dock inte att lösa problemet. Om 
ingen, eller väldigt få, åker dit för nedskräp-
ning, blir lagen verkningslös, och landet allt 
smutsigare.
  Singapore är för de flesta svenskar känt 
för sin oerhörda renlighet. Här ligger böter-
na på mellan 3500 och 7000 kronor för för-
sta förseelsen. Vi upprepad förseelse kan 
böterna bli så höga som 20000 och man 
kan tvingas till offentlig strafftjänst, där man 
får rengöra det offentliga rummet iklädd en 
jacka med texten ”nedskräpare”. I Singapo-
re är dessutom tuggummi totalförbjudet.
  Även om Singapores gator är näst intill kli-
niskt rena, kan kanske denna hårda lagstift-
ning ses som lite väl mycket för svensken. 
Men det finns andra exempel där man ock-
så lyckats hålla staden ren.
  I t.ex. Cannes i Frankrike möts man av ski-
nande rena gator. Och kanske är det här vi 
kan hitta en lämplig modell. På fyra väsent-
liga punkter skiljer sig den franska lösning-
en från vår:
1.Böterna är betydligt högre; 180 euro (när-
mare SEK 1900) för nedskräpningsförseelse.

2. Nedskräpningen innefattar fimpar (och t.ex. 
pappersnäsdukar och andra mindre föremål).
3. Man har ett betydligt större antal poliser 
på gatorna. Dessa ägnar sig naturligtvis inte 
bara åt nedskräpning, men de ser (kanske 
till skillnad från den svenska polisen) allvar-
ligt på problemet och agerar därför också 
utifrån lagstiftningen.
4. Invånarna är fullt medvetna om vilka la-
gar som gäller, då det finns tydligt skyltat.
Kan Cannes, kan väl Malmö. Eller?

Mats Björling
mats.bjorling@infoexpress.se

3. Simply Hanoi

In Sweden, which includes Malmo, it is 
forbidden to litter. To throw away a smalla 
amount of items – e.g. fast food wrapping, 
bottles and the like – in e.g. the streets, 
is called nedskräpningsförseelse (littering 
misdemeanour) and you can get a fine of 
SEK 800 directly from a police officer. A 
graver littering crime can give you up to 
one year of imprisonment. 
  This possibility for the police to fine has 
been a reality since 2011. But as we see it, 
there are two major flaws in the handling 
of this law. Firstly, the authorities have not 
succeeded in spreading information about 
this law. At a quick, and very unscientific, 
poll that this paper conducted, only about 
10 % knew of the existence of this law. Se-
condly, it seems like the police don’t really 
put an effort into it. The number of littering 
fines has decreased considerably each 
year. 2013 243 fines for littering were im-
posed. In 2017 it was down to 102. In Poli-
ce District South (Scania, Blekinge and the 
greater part of Smaland) it is even worse. 
During the whole of 2017 as little as 12 fines 
were imposed and up until May this year 
the number was only 2.

  A benevolent interpretation of this trend 
could be that the Swede (and the Scanian) 
has become better in keeping our country 
clean. The reports from Håll Sverige Rent, 
however, points in the opposite direction, 
and when wandering the streets of Malmo 
you also get another impression. In some 
parts, at least when making a visual inspec-
tion, it is really problematic.
  One big problem is the cigarette butts, 
and these are not even included in the law. 
Trelleborg, however, now takes a leading 
role and introduces prohibition also aga-
inst littering with cigarette butts. Hopefully 
other municipalities – and eventually also 
the government – follow. But it will not sol-
ve the problem. If no one, or very few, gets 
caught littering, the law will be powerless, 
and the country will be dirtier.
  To most people Singapore is known for its 
meticulous cleanliness. Here the fines are 
between SEK 3500 and SEK 7000 the first 
time caught littering. If repeated the fines 
may be as high as SEK 20000 and you may 
be forced to a work order, having to clean 
the public space dressed in a light jacket 
say “Litterer”. In addition chewing gums are 

totally forbidden in Singapore.
  Although Singapore’s streets are, more or 
less, clinically clean, their legislations might 
be a bit much for Sweden. But there are 
other examples where they have managed 
to keep the city clean.
  In e.g. Cannes, in France, you see shining-
ly clean streets. And maybe this is where 
we can find a suitable model. There are 
four major differences between the French 
and the Swedish way:
1. The fines are considerably higher; 
€ 180 for littering misdemeanour.
2. Littering misdemeanour includes 
throwing cigarette butts  (and e.g. tissues 
and other smaller items).
3. There are much more PCs patrolling 
the streets. Admittedly their tasks are not 
primarily littering, but (maybe opposed to 
the Swedish police) they see it as serious 
and act accordingly.
4. The citizens are aware of the law, as 
it is clearly displayed.
If Cannes can can their cans, then Malmo 
can too. Can they not?

Mats Björling 
mats.bjorling@infoexpress.se

Cannes We Make Malmo Cleaner?
 In e.g. Cannes, in France, you see shiningly clean streets. And maybe this is where 
we can find a suitable model.

Carmens kosmetik
Vaxning kvinnor

Brasiliansk vaxning - 350:-
Hela kroppen 1200 :-

Ansiktsbehandlingar
från 399:-

Cellulitbehandling

Tel: 0768.54.51.04
www.carmenskosmetik.se



Har ni tänkt på vad vi 
gör med barnen? På 
de sagorna vi läser för 
dem.

Sagorna, ja alltså de 
som börjar med ”det 
var en gång”. Det där 
med styvmödrarna, de 
ger ju inte direkt da-
gens plastmammor en 
rejäl chans. Och våld-
samma är de.

Men värst är ändå Bock-
arna Bruse. Fundera lite 
på vilka budskap vi sän-
der till barnen när vi lä-
ser den sagan för dem.

För det första går hela sagan ut på att de ska kunna äta sig tjocka och 
feta. Vill vi det? Vill vi att våra barn ska äta sig tjocka och feta? Så att 
de sen ska behöva gå på Atkinsmetoden resten av livet. Är det en 
bra idé?
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Vill du också få ett fånigt svar på en allvarligt menad fråga? 
Skicka i så fall in din fråga till hjordis@infoexpress.se, så lovar 
jag att göra mitt sämsta för att du ska få ett vettigt svar.

Mvh, Hjördis

Do you also want a silly answer to a serious question? Then send 
your question to hjordis@infoexpress.se, and I promise you I will 
do my worst in giving you a sensible answer.

Regards, Hjördis

 Kära Hjördis

Jag har nu följt din spalt och imponerats över din 
visdom. Därför skulle jag nu vilja ha din syn på en 
fråga jag länge gått och funderat på. Det här med 
universum. Hur funkar det egentligen? Hur kan det 
vara oändligt? Någonstans måste det väl ändå ta 
slut? Men om det slutar någonstans, måste det ju 
finnas någonting utanför. Och detta någonting 
måste ju sluta någonstans, och då… Man blir ju 
galen av att tänka på det. Hur är det egentligen?

Berndth

Ja du Berra, det går emot alla mina principer, men jag måste fak-
tiskt börja med att tacka dig. Inte för det äckligt sliskiga tilltalet eller 
för den fjäskande inledningen – sådant gör mig bara illamående – 
utan för att jag för första gången sedan jag startade den här spal-
ten fått en vettig fråga, något verkligt intressant att sätta tänderna 
i. Inget sådant där tjafs om familj eller politik eller sådant trams.
  Med detta sagt går vi nu över till din fråga. Och jag håller med dig, 
Berra. Det är en komplex fråga. Till och med för en sådan intellek-
tuell jätte som jag är det svårt att greppa. Och då kan man ju förstå 
att det i princip är omöjligt för en fårskalle som du. Därför tänker 
jag hålla det enkelt.
  Tänk dig att hela universum är en stor skål med brunsås. En gi-
gantisk skål med brunsås. Tänk dig vidare att den skålen står i en 
ännu större skål med brunsås, som står i en ännu större skål, som 
står i en ännu större skål, som står i en ännu större skål, som står 
i en ännu större skål, som står i en ännu större skål, som står i en 
ännu större skål, som står i en ännu större skål, som står i en ännu 
större skål. Ja, jag tror nog att det räcker nu. Nu måste väl ändå till 
och med en sådan korkskalle som du, Berra, ha förstått.

Hjördis

Jag har läst vartenda ett av dina svar och jag måste säga att jag 
inte alls är imponerad. Tvärtom äcklar du mig en aning. Du har 
inget vettigt att säga och ändå fortsätter du att svara, trots att du 
borde inse att frågorna i de flesta fall är förtvivlade människors rop 
på hjälp.
  Du kanske undrar varför jag inte bara slutar läsa din fåniga spalt, 
men det beror på att jag är en obotlig optimist. Jag har insett att du 
är min intellektuelle jämlike och att du är fullt kapabel att ge både 
bättre och mer inkännande svar. Varje vecka hoppas jag att det 
ska ha skett en förändring. Tyvärr har jag hittills inte blivit annat än 
besviken. Därför tänker jag att detta brev ska hjälpa dig på traven.

Hans Olsson

Ja du Hasse, först måste jag berömma dig för att du styckeindelat. 
Sådant är trevligt att se. Men inbilla dig inte att vi är intellektuella 
jämlikar. Att du antyder något sådant visar ju bara på dumhet och 
okunnighet.
  Vad gäller själva problemet föreslår jag följande kur: Drick fyra 
glas brunsås varje morgon i en vecka. Har det inte blivit bättre då 
bör du gå till en psykolog som kan reda ut dina problem.
  När du är botad och förstått att älska mig och min spalt, föreslår 
jag ett rendez-vous. Du är visserligen en dumskalle, Hasse, men du 
verkar ändå en aning mindre korkad än resten av mänskligheten. 
Redaktionen har mitt nummer.

Hjördis

 Dear Hjordis

I have read your column since the start and I must 
say I am impressed by your wisdom. Because of 
that I’d very much like your view on a matter that has 
long been bothering my mind. The universe. How 
does it work, really? Is it possible that it is eternal? I 
mean, it has to come to an end somewhere. But if it 
ends, then there must be something outside of it. And 
this something has to end somewhere, and then… It 
drives me crazy thinking about it. What is the deal?

Berndth

Well, Berra, it goes against everything I stand for, but I have to start 
by thanking you. Not because of the disgustingly slimy greeting or 
the brownnosing first sentence – such things only makes me sick – 
but for the fact that you’ve given me the first sensible question sin-
ce I started this column. Something to really dig into. Not the usual 
nonsense about family or politics or suchlike crap.
  This having been said, it’s time for your question. And I agree 
with you, Berra. It is a complex matter. Even an intellectual giant 
like me have a hard time grasping it. Bearing that in mind one can 
understand that it is next to impossible for a numbskull like you to 
comprehend. Therefore I will keep it simple.
  Picture the universe as a big bowl of gravy. A giant bowl of gravy. 
Then picture this bowl within another bowl, within another bowl, 
within another bowl, within another bowl, within another bowl, 
within another bowl, within another bowl, within another bowl, 
within another bowl, within another bowl, within another bowl, 
within another bowl, within another bowl, within another bowl, 
within another bowl. Well, I think that’s enough. Now it must be cle-
ar even to a nitwit like you, Berra.

Hjordis
 

I have read every single answer in your column and I must say I am 
not at all impressed. On the contrary, to some extent you sicken 
me. You have nothing substantial to say and yet you continue to 
answer, not seeming to realise that the questions in most cases are 
desperate people crying for help.
  You might wonder why I keep reading your silly column, but that 
is due to me being an inveterate optimist. I have realised that you 
are my intellectual equal and that you are fully capable of giving 
both better and more empathic answers. Every week I hope for a 
change. Unfortunately so far I have been nothing but disappointed. 
So I thought that this letter might put you on the right track.

Hans Olsson

Well, Hasse, firstly I need to praise you for your paragraph division. 
It is nice to see. But don’t you imagine we are intellectual equals. 
The fact that you propose such a thing reveals your stupidity as 
well as your ignorance.
  When it comes to your problem I suggest the following treatment: 
Drink four glasses of gravy every morning for a week. If your health 
hasn’t improved by then, I suggest you go see a shrink who can 
straighten out your problems.
  When you are cured and have learnt to love me, and my column, 
I suggest a rendezvous. Admittedly you are a dumbass, Hasse, but 
you seem to be somewhat less stupid than the rest of the humanity. 
The editorial staff has my number.

Hjordis

Allvarligt menade frågor 
får dumma svar

med Hjördis

Serious Questions and 
Stupid Answers 

With Hjordis

Ta en bild på din lösning och skicka den till hello@nfoexpress.se. Ange ”Korsord augusti” som 
ämne. Vinnaren kommer att få tidningen levererad till dörren under 2018. Lösning och vinnare 
publiceras i nästa nummer.

KORSORD

Första öppnade rätta lösningen 
skickades in av V Popovic som 
kommer att få tidningen levere-
rad till hemadressen året ut.

Och vad gör de sedan för att uppnå denna efterlängtade övervikt, 
för att inte säga fetma? Jo, använder sig av våld. Och mobbning. Den 
största mobbaren, en stor, muskulös – och redan fet – get misshand-
lar det stackars trollet så svårt att han dör. Vill vi att våra barn ska göra 
så? Va!? Och det stackars trollet förresten. Varför i hela friden ska alla 
sagoberättare ge sig på de stackars trollen? Vad har de gjort för att 
förtjäna denna utfrysning, denna mobbning? Är det bara för att de är 
fula? Är det ett sådant samhälle vi vill ha? Där de fula inte har någon 
plats? Där de muskulösa och feta mobbar och misshandlar de fula?

Men värst är nog ändå hur de behandlar varandra. Denna totala brist 
på solidaritet och medmänsklighet. Och mod! Vad är det för sätt, va? 
”Nej ta inte mig. Ta min bror i stället.” Va? Mellanbockens beteende 
kan man väl ha viss förståelse för; han vet ju att hans bror kan försva-
ra sig. Men den lille jäkeln! Vad är det för sätt? Han erbjuder alltså sin 
egen bror som föda, visserligen till en utstött individ som kanske inte 
alltid har det så lätt – han är ju helt klart hemlös; det är ju oftast just 
under broarna vi finner dessa stackars människospillror – men det 
ursäktar ändå inte hans beteende. Jag känner visserligen för utelig-
garna, och vill gärna göra vad jag kan. Men inte går jag upp till killen 
som står och säljer Aluma och säger ”Du kan få äta min bror.”

Mats Björling
mats.björling@infoexpress.se

Om Bockarna Bruse
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25 kr. - Frivilligt! Vad innebär detta?
Gillar du innehållet? 

Då kan du swisha 25:- till 123 213 99 05.

Info Express, den tidning du just nu håller i din hand, har inte funnits särskilt länge. Det började som ett 
enmansprojekt. Laurentiu Mihai, med erfarenhet från tidningsvärlden i sitt forna hemland Rumänien, in-
såg att Malmö behöver en lokal tidning med tydligare inriktning mot kvalitet, och 2017 utkom några test-
nummer av tidningen. Sedan maj i år, då också journalisten Mats Björling involverades i projektet, har vi 
dock satt igång på allvar. Utöver tidningens webbsida www.infoexpress.se, där vi ständigt uppdaterar 
nyhetsflödet (och sidoprojekten jobb.infoexpress.se och xtakes.se), arbetar vi nu hårt för att göra pap-
perstidningar. Nu under sommaren kommer tidningen endast ut en gång i månaden (juni, juli, augusti) 
med 10 000 exemplar/månad, men fr.o.m. hösten gör tidningen en storsatsning i hela Öresundsregionen. 
Minst 25 000 tidningar kommer att finnas tillgängliga i Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg, København 
och Helsingør varje vecka. De kommer att finnas i butiker, på restauranger, på tågstationer, på hotell och 
flera andra ställen. Men framför allt kommer vi att satsa på personalrummen i regionen. Vårt mål 
är att Info Express ska finnas i vartenda personalrum i hela Öresundsregionen. Om vi inte finns i ditt 
personalrum, är det bara att höra av dig till oss (kontaktuppgifter finns nedan).

Det har dock hittills varit tufft. Info Express är en kostnadsfri och till 100 % oberoende tidning vars intäk-
ter helt kommer från företag (annonser). Vi har inga intäkter i form av presstöd eller andra bidrag från 
stat, koncerner eller politiska partier. Detta gör att vi är helt beroende av annonsörer. Dessutom skulle 
vi behöva en sponsor som är beredd att satsa på oss och i gengäld får oerhört mycket publicitet, både 
i form av annonser i tidningen och på alla våra tidningsställ runt om i regionen, men också i form av 
goodwill som den som var beredd att satsa på den första sundöverskridande papperstidningen. Så är 
du intresserad av att annonsera eller att bli vår huvudsponsor, eller vet någon som skulle kunna vara 
intresserad, tveka inte att höra av dig genast. Vi vill åstadkomma en fantastisk tidning, men för att vi ska 
lyckas behövs finansiellt stöd.

blir Öresunds Journal
En till

 100 % 

fris
tående tid

ning
MÅNADSHOROSKOP AUGUSTI 2018 

Vädur
I nre styrka, spontan energi, självförtroende
 Särskilt Väduren som inte varit så lyckliga i kärlek kan se fram emot augusti. Slutligen får 
du chansen att gå ut och träffa någon ny. Även långsiktiga relationer kommer att trivas vid 
denna tidpunkt. De kommer att vara mycket harmoniska och bindningarna mellan dessa 
individer kommer att vara mycket starka. Nu är det bara rätt tid att ta nästa steg.
  I augusti kan du äntligen njuta av lite välförtjänt avkoppling. Till exempel resa utom-
lands, se en vacker plats. Kom tillbaka full av energi och redo för att återgå till arbetet med 
full arbetssats. Denna period kommer dessutom med det bästa nyheterna för singelvä-
durar. Nu kommer den största chansen till att träffa en person.
  Om du är helt säker på att du har rätt, känn dig inte hindrad att argumentera med chefen 
då.
  Det finns en risk för mindre skador p.g.a. tanköshet. Var försiktig.

Oxen 
Stark och envis, men praktisk och beslutsam
  I augusti kan stabilitet också förväntas på jobbet. Det är bäst att du går på semester i 
månaden. Du förtjänar verkligen det efter hela året. För att inte nämna att Oxen kommer 
inte att sakna ett knep. Var inte rädd för det okända. Erfarenheter, som du kommer från 
de ovanliga ställena och aktiviteterna, kommer att vara med dig under hela livet.
  I Augusti kommer stjärnorna att vara i ett stabilt läge igen. Det skulle spegla både din 
karriär och relation. Oxen kommer att triumfatoriska från en oväntad svacka som de 
kommer att uppleva. Horoskopet rekommenderar också att den energi du investerar i 
denna månad till arbete kommer att löna din karriär i framtiden.
  Om du inte håller med någon, säg det då, men uppför dig alltid artigt.
  Du sprider leenden överalt omkring dig, men du mår inte så bra på insidan. Berätta vad 
det är som stör dig.

Tvillingarna
Kommunikativ och artig karaktär med ett sinne för humor och kreativitet
  Om du har önskat en förändring under en längre tid, nu är det rätt tid att göra något åt 
det. Augusti är full av positiv energi på alla områden. Allt Tvillingarna verkar blomstra. 
Det kan användas kraftigt, till exempel i karriär. Andra är redan på semesterstämning, 
men du försvinner inte din insats.
  I Augusti kan Tvillingarna förvänta sig många äventyr och spännande upplevelser. Även 
stjärnorna önskar ett enkelrum, så om du ännu inte haft turen att möta den rätta under 
denna period råder horoskopet dig att vara försiktig. Det finns en stor chans att du kom-
mer att uppfylla dem. Se fram emot förälskelse, äventyr och kul.
  Du har kanske försökt få din chefs uppmärksamhet under lång tid nu, men så småning-
om inser du att det inte är värt det.
  Åk på en resa. Om vädret är för dåligt så planera åtminstone en resa.
  Ditt humör påverkar din fysiska förmåga. Lämna dina oroligheter utanför träningen.

Kräftan 
Emotionell men mottaglig karaktär, lynnig och avvaktande
  Denna heta sommarmånad kommer att ge karriär framgång till kräftan. Medan andra 
har lagt upp fötterna kan du koncentrera dig helt. Du är inte heller kortfattad av intressan-
ta idéer. Horoskopet rekommenderar att du inte är rädd för att uttrycka din åsikt i augusti. 
Det nyförvärvade förtroendet kan också utnyttjas i det personliga livet - ta initiativet, 
kommer partneren säkert att uppskatta det.
  Denna stabila period kommer också att fortsätta i augusti. Just nu lönar det sig att ta 
risker om du stöter på ett ovanligt erbjudande. Du ska inte tveka för länge. Kräftor känner 
instinktivt av vad som är fördelaktigt för dem. Därför stadigt greppa erbjudanden och 
släpp den inte. Andra skulle lätt stjäla det från dig.
  Nu är inte en bra tid för investeringar. Du kanske åker på ett bakslag.
Det är hög tid att göra dig av med dåliga vanor. Stjärnorna gynnar dig nuförtiden.

Lejonet
Lejonet augusti Horoskop 2018
Modig, självförtroende, bestämd och öppen är lejonet
  Tyvärr är den här månaden inte positiv, det motsatta är sant. Yttre influenser kommer 
att leda till att Lejonet saktar ner sin arbetstakt och de kommer att ha mycket att hämta. 
Glöm semester i augusti men du måste komma ikapp med eftersläpningen och fixa tidi-
gare misstag.
  Augusti ger en oväntad kris i relationen. Kanske obehaglig information om din partner 
kommer att flyta upp till ytan. Du bör sansat överväga om det här problemet är ett be-
tydande. Som Lejon, ibland brukar du ha en ogrundad svartsjuka. Låt inte detta faktum 
äventyra din relation.
  Testa någonting nytt, exotiskt och annorlunda. Du kommer ha upplevelser att prata om 
och även vara centerpunkten för uppmärksamhet.
  Bli inte desperat om du inte kan jobba p.g.a. sjukdom. Då och då har alla rätt att stanna 
hemma.

Jungfrun 
Försiktig, uppmärksam men intelligent och noggrann är jungfrun
  För Jungfrun lovar horoskopet framgång i karriären i början av augusti. Var inte rädd 
för att omfamna din precision och goda organisatoriska färdigheter. Dina överordnade 
kommer verkligen att uppskatta din skicklighet. En belöning för din produktion kommer 
säkert inte att sakna dig. Du kommer att utnyttja din fritid för att koppla av eller planera 
din semester. Du borde också besöka din familj, de saknar dig säkert.
  Jungfrur kan njuta av augusti till fullo. När det gäller din karriär, var inte rädd för att ta 
det lungt ett tag. Ingenting kan stå i vägen för dig att njuta av i sommar månaden. Singlar 
kan dra nytta av friheten att njuta av äventyr och flirtar. De som är i en relation kommer 
att njuta av en ömsesidig harmoni i ett par. Ni kommer att förstå varandra utan ord.
  När saker och ting blir besvärliga visar det sig att du gör mycket bättre ifrån dig än dina 
kollegor.

  Du blev kysst av en musa och nu är du extremt kreativ. Skapa t.ex. presenter eller dekoratio-
ner till ditt hem osv.

Vågen 
Rättvis, sympatisk, harmoni och intellekt
  Situationen i relationerna kommer att vara fredlig och harmonisk. Därför kan du njuta av 
lång romantisk natt för två utan avbrott. Singelvågar har en chans att träffa sin soulmate i 
augusti. Avvisa inte en inbjudan till en fest eller resa då. Du vet aldrig vilken intressant person 
du kanske möter.
  Horoskopet rekommenderar att sammanställa en lista över prioriteringar i augusti och se-
dan ta itu med varje fråga för sig. Vågar bör inte försumma sitt fysiska tillstånd och kom ihåg 
ordspråket: ”Sund kropp, sund själ”. Du kommer att se att efter att ha sportat, kommer du att 
må bättre.
  Glöm inte bort gamla vänner. Ta dig tiden att möta upp dem för att t.ex. ta en kaffe.
  Du borde lugna ner dig. Och nuförtiden är det extra bra. Var försiktig så du inte blir förkyld.

Skorpionen 
Observant kämpe, förutseende och empatisk mot andra
  Om Skorpionen effektivt kan organisera sin tid, finns det en mycket fruktbar peri-
od framåt i augusti. I karriär är målet du ställer upp till räckhåll. Bara lite mer arbete 
och du har det. Glöm inte avslappning och tillräckligt med sömn men. Annars kan 
du orsaka själv hälsofrågor.
  I augusti kan Skorpioner frimodigt uppmärksamma relationer igen. I en karriär-si-
tuation kommer du att vara stabil nu, så ingenting hindrar dig från att gå ut och 
bekanta dig med individer av det motsatta könet, eller om du är i ett par, ge full 
uppmärksamhet till din partner och skäm bort dem. Denna stabila period är också 
lämplig för att ta upp frågor om ekonomi eller bostäder.
  Var inte undergiven och låt inte folk behandla dig på det sättet. Stå upp för dina 
rättigheter.
  Sitt inte bara framför tv:n och zappa. Se hellre din favoritfilm då.

Skytten 
Målmedveten, energisk och fylld med längtan och ansträngning
  I augusti bör varje Skytten vara vaksam när det gäller deras arbetsområde i livet. Effekten av 
utmattning, som du kommer att uppleva under den här månaden, får dig att göra ett mindre 
misstag. Även om konsekvenserna blir svaga kan du skada förhållandet mellan dig och din 
chef. Hur som helst kan du förlita dig på din partner eller familjens stöd.
  I augusti, om du stöter på ett problem, kom ihåg att horoskopet rekommenderar att du lösa 
det så snart som möjligt. Ju längre Skytten skjuter upp, desto mer förvärras situationen. Ge dig 
ut i samhället. Folk kommer att berika dig med nya idéer, men också de erfarenheter som du 
har med dem.
  Om du inte håller med någon, säg det då, men uppför dig alltid artigt.
  Ditt hem skulle vara fint om det såg mer levande ut. Åk och shoppa.

Stenbocken
Konservativa stjärntecken är praktiska, försiktiga, envisa och allvarliga
  Stenbocken kommer att ägna denna period till karriär. Nu är det en ny chans, så du måste 
komma tillbaka på rätt spår igen. Om du strävar efter något, i augusti har du en chans att 
uppnå det. Var inte rädd för att sticka ut från publiken och visa dina egenskaper. Överordnade 
kommer säkert uppskatta kreativitet och nya idéer. Du kommer verkligen inte att vara kort-
fattad av dem.
  Du kan behöva tillbringa mer tid på arbetet i augusti, åtminstone försöka att inte ta hem och 
försök att ge tillräcklig uppmärksamhet åt din partner. Det finns en viss risk för att de kan 
misstolka din frånvaro, och onödiga problem kan uppstå. Stenbocken borde vara mer proaktiv 
och visa kreativitet under denna period.
  Du borde inte slöa omkring även om andra gör det. Din chef kommer lägga märke till dina 
ansträngningar.
  Massage är den rätta aktiviteten för dig. Oavsett om du ger eller får så kommer du njuta av 
det och bli glad.

Vattumannen 
Själfull och romantisk med en känsla för experimentering
  Augusti kommer att medföra händelser i livets arbetsområde. Varje vattuman bör vända 
sin uppmärksamhet där. Du kommer att stöta på ett problem vars uppskjutning kommer att 
vara uteslutet. Om du lyckas lösa det med framgång, kommer du att bli prisad för himlen. 
Det räcker att bara engagera fantasin och komma med en helt ny idé, när alla tror att du har 
kommit i en blindände.
  När det gäller relationer, är stjärnorna som önskar Vattumannen allmänt harmonisk under 
perioden kring årsskiftet, i augusti kan det gnissla inom familjen. Du kommer att hamna in 
i en tvist. Lyckligtvis kommer du att inse i tid som småaktighet du bråkar om är inte värt att 
förstöra freden, och gräl kommer försvinna.
  Känn dig fri att vara ståndaktig. Kör på även om det bekostar andra. Det är en tävling och 
det är så livet fungerar.
  Glöm inte bort gamla vänner. Ta dig tiden att möta upp dem för att t.ex. ta en kaffe.

Fiskarna 
Blygsam och känsligt stjärntecken, de har stark självuppfattning och inspiration
  En stor vridning kan förväntas i augusti. Situationen kommer äntligen att vända sig när det 
gäller karriär, såväl som personligt liv, av alla Fiskarna. Särskilt enskilda individer kommer att 
känna ett uppvaknande av milda känslor, som de skulle vilja dela med någon. Den här mån-
aden har du också den bästa chansen att hitta en följeslagare som tycker på samma sätt som 
du. Därför är harmoni garanterad.
  Var inte rädd för att visa vad som är inom dig. I augusti, om ett nytt och kanske ännu mer 
utmanande projekt än vad du normalt skulle åta dig, presenterar sig på jobbet, tveka inte att ta 
fast denna möjlighet. Stjärnorna är i en bestämd position och Fiskarna kommer att ha en unik 
möjlighet att visa överordnade, varför de är ovärdeliga för deras företag.
  Du kanske känner dig orolig p.g.a. jobbet eller andra skyldigheter, men oroa dig inte, det blir 
bra igen.
  Ta dig friheten att sova länge; du kommer ha mer energi den dagen.

Källa: skyhoroskop.se

Förutom i våra partnerbutiker, kommer vi att finnas i restauranger, 
caféer, pizzerior, på hotell och väntrum. Helt enkelt där människor 
har tid att läsa. Och vårt mål är, som sagt, att finnas i så många 
personalrum som möjligt i hela Öresundsregionen.

Info Express/Öresunds Journal delas ut kostnadsfritt. Det betyder inte att vi inte 
vill ha betalt för vår tidning. Det står dig alltså fritt att swisha oss 25 kr (eller mer) 
om du gillar tidningen. Och om du vill försäkra dig om att alltid få tidningen i brev-
lådan, är det bara att ringa, så ordnar vi en prenumeration som båda parter är 
nöjda med.

Av utrymmesskäl kommer vi inte längre att publicera bilder på våra partnerbutiker/
utdelningsställen i tidningen. Dessa kan du istället inom kort hitta i vår webbtidning.
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