
What You, as a Newcomer, 
Need To Know About Sweden 

and the Swedes

”In the Swedish language, there is even 
the word “osvensk” (un-Swedish) which is 
considered to describe quite a commen-
dable quality. In addition, in recent years 
the brown forces have appropriated the 
whole concept, which probably has made 
the Swede in general even more reluctant 
to brag about his or her nationality. Most 
Swedes are also very aware of their luck 

having been born here.” 
Fortsätt på sidan 10

En unik klinik med kvinnans 
välbefinnande i fokus

av Mats Björling

  

Selma Mowazi tog sin läkarexamen i Bagdad 
1981. Sedan dess har hon hunnit skaffa 
sig specialisläkarexamen i gynekologi och 
obstetrik, vidareutbildat sig inom estetisk 
gynekologi samt arbeta i närmare 20 år 
inom den svenska sjukvården. Idag driver 
hon Lotuskliniken, den enda i sitt slag i 

Sverige och Danmark.     
Fortsätt på sidan 12-13
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Öresunds journal

En tidning för alla/En avis for alle/A Newspaper for Everyone

Lovisa har så mycket talang och en så pass unik röst som sträcker 
sig från det sakrala änglalika glasskimret jag möttes av på 
gågatan, till en nästan aggressiv powerröst, att det vore skamligt 
om inte det finns en plats för henne i den absoluta toppen.

Vår nästa stjärna?

Dags att rösta
Att rösta är en rättighet
Men lika mycket skyldighet
För om du stannar kvar i bingen
Ger du ej din röst till ingen;
Var röst som ej går till dom
Partier som ändå vill som
du, går till dom som är tvärtom
Som tycker skit är mer värt. Om
du ej röstar så går din röst
till motståndarna denna höst.  Sidan 8-9

Öppna och toleranta 
København och Malmö

Det jeg elsker med København er lidt det 
samme som med Malmø, at folk er åbne; 
du kan sætte dig ned på et café og snakke 
med ham vid siden og ha en lang samtal i 
to og en halv time uden at kende hindanden. 
I förra numret tittade vi lite I förra numret 

tittade vi lite på fördomar över sundet.
Fortsätt på sidan 4 
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Nu har vi i två ledare i rad talat för en mer 
enhetlig och levande Öresundsregion, och vi 
kommer att fortsätta på samma spår i många 
nummer ännu. Men då måste man ändå 
stanna upp och fråga sig varför. Vad skulle 
väl människorna i regionen tjäna på att Öre-
sundsregionen blev verklighet på riktigt?
   Att ekonomiska experter och andra är över-
tygade om att det skulle vara oerhört gynn-
samt (kanske till och med nödvändigt) för 
tillväxten lämnar vi tills vidare därhän; det 
återkommer vi till i ett annat nummer. I denna 
text är det invånarna i regionen som står i fo-
kus. Vad har de egentligen för glädje av att vi 
närmar oss varandra?
   Det finns säkert många fler anledningar än 
vi just nu kan få fram, och du, käre läsare, är 
mer än välkommen att kontakta oss för att tip-
sa oss om fler fördelar, men detta är i alla fall 
en början: språk, ekonomi, jobbmöjligheter, 
frihet, stolthet och vänner.
  Vi skrev i ett tidigare nummer att svenska 
och danska ungdomar blir allt bättre i det 
andra språket, ett uttalande som blivit gan-
ska ifrågasatt av er läsare. Man hävdar tvärt-
om att på den tiden det bara fanns två eller 
tre TV-kanaler i området så tittade svenskar 
betydligt mer på dansk TV och vice versa. På 
så sätt lärde man sig betydligt mer än dagens 
ungdomar, trots färre antal lektioner i grann-
språket. Det finns mycket som talar för att 

ni har rätt, och i så fall finns det ännu större 
anledning att komma närmare varandra. Fler 
möten mellan danskar och svenskar ger na-
turligtvis en förbättrad språkkunskap, precis 
som vi hoppas att denna tidning ska göra. 
Och utöver att detta successivt gör att vi kan 
förstå varandra bättre, med alla de fördelar 
detta ger, visar forskning tydligt att språkin-
lärning också ger utvecklad intelligens. Ett ut-
ökat samarbete med fler möten skulle alltså 
ge en intelligentare befolkning.
   Privatekonomin kommer att påverkas på 
många sätt när vi kommer närmare varandra, 
och då tar vi inte med i beräkningen den till-
växt som kommer som ett brev på posten och 
rimligen leder till högre löner. För alla butiks-
innehavare, restaurangägare o.s.v. ger natur-
ligtvis en ökad rörlighet en större omsättning. 
Särskilt för danskar men också för svenskar 
kommer möjligheten att handla var man vill 
utan att det behöver vara ett äventyr natur-
ligtvis bättre ekonomi, och om det också blir 
verklighet med avskaffad, eller åtminstone 
kraftigt sänkta broavgifter, kommer detta na-
turligtvis leda till bättre ekonomi.
   Möjligheten att söka jobb på båda sidorna 
finns redan och det har både lett till att fler 
människor fått jobb och att fler företag hittat 
rätt personal. En större enighet och ett tätare 
samarbete skulle ytterligare öka denna möj-
lighet och underlätta flytt och/eller pendling, 

The last two editors we’ve promoted a more 
united and vivid Oresund Region, and we 
will go on for yet a long time. But, we have 
to ask ourselves why. What would people in 
the area gain from the Oresund Region beco-
ming actual reality?
   For the moment we ignore the economic ex-
perts being convinced about how enormous-
ly beneficial (maybe even necessary) it would 
be for the regions growth; we will come back 
to that in another issue. In this text, we focus 
on the citizens. What reasons have they to us 
all coming closer?
   There are probably many more reasons 
than we can come up with right now, and 
you, dear reader, are more than welcome to 
contact us with tips, but these are, anyway, a 
beginning: language, economy, job opportu-
nities, freedom, pride and friends.
    In an earlier issue we wrote that Swedish 
and Danish youths get better and better at 
their neighbouring languages, something 
that has been questioned by you readers. 
You claim that at the time there were only 
two or three TV channels in the area, Swedes 
watched much more Danish TV and vice 
versa. In that way they learned a lot more 
than today’s youth, despite fewer lessons in 
school. There is much saying you are right, 

Är den någon mening med en enad Öresundsregion?
vilket skulle ge ännu fler människor jobb och 
ännu fler företag rätt personal.
   Frihet handlar dels om det vi redan varit 
inne på ovan, nämligen frihet att handla och 
arbeta var man vill, men det handlar också 
om att kunna bo, roa sig och röra sig var man 
vill. Självklart blir vinsten här större för skå-
ningarna som får tillgång till en reell storstad, 
men även för Köpenhamnsborna och övriga 
danska i regionen handlar det om utökad 
möjlighet att röra sig. Men det viktigaste är 
att om Öresundsregionen blir en enhet och 
vi alla medborgare i denna enhet, kan vi alla 
känna oss hemma varhelst i regionen. Då 
känner vi oss också trygga, och med det kän-
ner vi oss fria.
   Att vara en del av en storstadsregion värd 
namnet skulle också ge oss stolthet; att med 
höjt huvud kunna säga ”Jag är Öresundsbo”.  
Vi skulle kunna stå sida vid sida och utmana 
hela världen.
   Naturligtvis skulle en ökad integration och 
ett ökat antal möten också skapa en större 
vänkrets, ett ökat antal vänner. Och med fler 
vänner ökar också självkänsla och välbefin-
nande.
   Det finns således, onekligen, massor av 
anledningar att skapa en Öresundsregion, 
även när vi inte tänker på den tillväxt det 
skulle ge.

and in such a case, there are even more rea-
sons to come closer. More meetings between 
Swedes and Danes of course result in better 
language skills, as we hope this paper will 
also do. And besides this making us all un-
derstand each other better, with all the ad-
vantages this brings, science clearly shows 
language learning increases your intelligen-
ce. So, an increased cooperation with more 
meetings, would give a more intelligent 
population.
   Private economy will also be affected in 
many ways as we all come closer, and then 
we don’t take the growth that will follow into 
account, although there is reason to believe 
it will lead to higher salaries. For every shop- 
and restaurant owner etc. it will of course 
lead to more customers/guests, which will 
lead to a greater turnover. Especially for the 
Danes, but also for the Swedes the possibi-
lity to shop wherever you like without it be-
coming an adventure will of course be good 
for our private economy, and if skipped, or at 
least severely reduced bridge tolls becomes 
reality, this will of course also lead to better 
economy.
   The opportunity to apply for jobs on both 
sides is already reality and has lead to more 
people getting jobs and more companies fin-

ding the right staff. A greater unanimity and 
a more intense cooperation would further 
this opportunity and facilitate moving and/or 
commuting, which would give even more pe-
ople jobs and more companies qualified staff.
    Freedom is partly what we’ve talked about 
above, namely the freedom to shop and work 
wherever you want to, but it’s also about be-
ing able to live, have a good time and move 
around freely. But the most important is that 
if the Oresund Region, or the Greater Copen-
hagen Area, becomes a real unit and all of us 
become citizens of this unit, then we can all 
feel at home all over the region. And then we 
feel safe, which means we feel free.
    To be a part of a great city area worthy its 
name, would also give us pride; to be able to 
say: “I am an Oresund citizen” with your head 
held up high. We would stand side by side, 
challenging the whole world.
    Of course an increased integration and an 
increased number of encounters would also 
create more friends. And with more friends 
your well-being as well as your self-esteem 
grows.
    Thus, there are, undeniably, a great many 
reasons to create an Oresund region, notwith-
standing the economic growth it would, no 
doubt, result in. 

www.xtakes.se
– dina tjänster på nätet

För dig som vill synas lite mer 
till ett bra pris... 

– med erbjudande, kuponger, kataloger, evenemang, o.s.v.

Då är Xtakes något för dig!

Just nu har vi dessutom paketerbjudande där du kan synas både i 
Info Express och Xtakes samtidigt. Gå in på www.xtakes.se och se 

våra erbjudanden och priser, eller mejla oss på:
office@xtakes.se

What is the Purpose of a United Oresund Region?
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Det jeg elsker med København er lidt det 
samme som med Malmø, at folk er åbne; du 
kan sætte dig ned på et café og snakke med 
ham vid siden og ha en lang samtal i to og 
en halv time uden at kende hindanden.

I förra numret tittade vi lite på fördomar över 
sundet. Eller snarare tittade vi mest på av-
saknaden av fördomar. Det visade ju sig att 
varken danskar eller svenskar hade särskilt 
mycket fördomar om varandra. Och när vi 
nu låter vår panel yttra sig om sin egen hem-
trakt (eller i vissa fall jyllänningar som talar om 
Köpenhamn eller göteborgare som talar om 
Malmö och Skåne) bekräftas detta ännu mer.
      Denna tidning är egentligen inte så förtjust 
i generaliseringar, och det är naturligtvis av 
vikt att påpeka att det varken finns en typisk 
skåning, en typisk malmöbo eller en typisk 
köpenhamnare eller jyllänning; det finns ga-
ranterat fördomsfulla människor i såväl Kö-
penhamn som Malmö, precis som det finns 
toleranta och öppna människor på landsbyg-
den. Men trots allt är det ju så att Danske Fol-
keparti och Sverigedemokraterna går framåt, 
och att de varken har sina starka fästen i Kö-
penhamn eller Malmö. Kanske är det så att 
just området kring Öresundsbron är öppnare 
och tolerantare än t.ex. Jylland och stora de-
lar av Skåne. I vart fall visar valresultaten på 
sådana tendenser. Och vår panel tycks också 
vara enig om det, även de som kommer från 
andra delar av Danmark och Sverige. Några 
köpenhamnare är till och med så förtjusta i 
sin stad att de passade på att göra lite reklam.
    Tittar vi på skillnader, lyser dessa fram en 
aning mer när skåningar och danskar får be-
döma sig själva: Det går, trots allt, en skiljelin-
je mellan hur köpenhamnarna/danskarna och 
hur svenskar/malmöbor uppfattar sig själva. 
Kanske är det lite lättare att generalisera om 
sig själv än om andra, kanske för att det gör 
att man inte framstår som lika fördomsfull. 
Det finns en tydlig tendens att danskarna ser 
sig som lite mer högljudda människor som 
tar plats och inte är rädda för konflikter, med-
an svenskar och Malmöbor kan se att de är 
en aning konflikträdda. Och de verkar ock-
så vara ganska överens om att Malmö är lite 
lugnare och att Köpenhamn har ett lite högre 
tempo. Men, naturligtvis, inte ens inom vår lil-
la panelgrupp kan man generalisera.
”Meget højlydt, fylder meget og er meget 
bestemt”
Danskerne fik svare på to spørgsmål, nemlig 
1. Hvad er det bedste med Sjælland/Køben-
havn? og 2. Hvordan er en typisk Københav-
ner?

Johanna Larsen, Nordjylland
1. Det er en god by. Det er en stor by 

men alligevel kan man nemt komme ud i na-
turen. Meget kultur og meget forskel og alli-
gevel er de alle danske.
2. En som spiser lidt meget økologisk 
mad og går lidt op i sin ting.

Anton og Savitri Kusk, Nordjylland
1. Det er den store mangfoldigheden og 
friheden og mulighederne.
2. Meget hurtig, meget tempo.

Sebastian Feenstra, København (flytter fra 
Stockholm til Gøteborg)
1. Det jeg elsker med København er lidt 
det samme som med Malmø, at folk er åbne; 
du kan sætte dig ned på et café og snakke 
med ham vid siden og ha en lang samtal i to 
og en halv time uden at kende hindanden. 
Og hvis du bor i en opgang så hilser man på 
hinanden, selv om man ikke kender hinanden. 
2. Meget højlydt, fylder meget og er 
meget bestemt. Hvis der er noget imod en, så 
siger man det og man gør folk opmærksom 
på det og man er ikke tilfreds hvis der ikke bli-
ver noget gjort ved det. Hvis noget går imod 
en så skal det fixes, og man er på tværs til det 
er fixet. Men samtidigt er man meget blød og 
vil gerne snakke med folk. Hvis ting er godt er 
vi de mest positive, men hvis ting ikke er rigtig 
er vi de værste at være i nærheden af. 

Kresten Kehlet, Ishøj
1. Det er nok at det er en åben og to-
lerant by. Det er nemt at komme rundt. Med 
bus.
2. Nogen som er vældig glad for sin by 
og som ikke vil arbejde så vældig langt væk. 
En der syns at Helsingør også tilhør Køben-
havn. 

Lilyan Alwerr, fra Odense men på veg at flyt-
te til København

1. Det er at her er flere muligheder, det 
er flere muligheder end i andre byer, f.eks. ar-
bejdsmæssigt, og her er flere mennesker.
2. Deres robusthed og mentalitet er an-
derledes end i Odense.

Hannah Helene Nielsen, Elisa Peulicke Rohs 
og Frida Bjarneg Schou, København
1. Det er en hyggelig by. Altså bygning-
erne er flotte og der er mange forskellige 
bygninger. Flere som er moderne, men der 
er også nogen gamle bygninger. Og her er 
mange forskellige mennesker og mange for-
skellige kulturer.
2. Her er så mange forskellige men-
nesker her så jeg tror ikke man kan definere 
det på den måde. Men noget er der fordi nor 
nogen kommer til København fra andre ste-
der kan man mærke det direkte. Men jeg ved 
ikke hvad det så skulle være.

Mikkel Holm og Jonas Jørgensen, Sønderjylland

1. Det er butikkerne og pigerne. Det er 
en fedt by, der er en masse gang i den.
2. De cykler, de gør alle Københavner. 
Og de er højlydte og har en unik tøjstil på en 
eller anden måde.
Sonja Erhald Nielsen og Lone Nicolaisen, 
København
1. S: Jeg må sige det er havnefronten. 
Det har sket så meget der på senere år. Vi 
har fået nogen broer som man kan cykle på, 
og gå på. Det kan jeg godt lide.
L:       Og så er der Nyhavn. Der er også dejligt 
nede i Nyhavn. Man kan tage en sådan hav-
nerundfart og man kan se meget fra søsiden. 

Öppna och toleranta København och Malmö

Det er også lækkert.
S:      Der er mange muligheder.
L:   Og så er her rigtigt mange cyklister. 
Mange muligheder at cykle i København. Det 
har blevet mere spændende på senere år. 
Og så er her også Christiania. Der kan være 
meget hyggeligt også.
2. Det er meget svært at sige, fordi vi 
har jo blevet blandet godt op med forskellige 
kulturer. Nu nor vi har blevet globaliseret, så 
forsvinder det typiske lidt.

”Myten om att skåningar skulle vara dryga 
stämmer inte alls”

De två frågor den svenska panelen besvarat 
är 1. Vad är det bästa med Skåne/Malmö? och 
2. Hur är en typisk skåning/malmöbo?

Jan Härdig d.ä., Malmö
1. Det bästa med Skåne är nog Malmö. 
Det säger jag eftersom jag kan Skåne så då-
ligt. Och det bästa med Malmö är mångfal-
den, att det finns så mycket olika i Malmö. Det 
är positivt.
2. Jag tror inte att det finns någon typisk 
Malmöbo. Vi är alldeles för många från alla 
olika håll och kanter här. Det går inte att hitta 
något typiskt.

Siri Borgström, Ystad med dottern Pia Rowe, 
Nya Zeeland
1. Det bästa med Malmö är att det är så 
nära till Danmark och Kastrup. När man har 
båda döttrarna utomlands är det viktigt.
2. Myten om att skåningar skulle vara 
dryga stämmer inte alls. Det finns nog inget 
typiskt skånskt. Vi har ju blivit så uppblanda-
de nu.

Tea och Emma, 13 år, Malmö
1. Att det är trevliga människor, att det 
är lätt att ta sig till olika ställen och att man 
känner många här.
2. Mindre stressad än t.ex. en stockhol-
mare. Malmö är ju fortfarande en storstad, 
men ändå inte, liksom.

Jörgen A, Malmö
1. Jag får säga Malmö FF.
2. Jag får vara helt ärlig och säga att jag 
inte tycker att det finns en typisk skåning, pre-
cis som att det inte finns en typisk malmöbo, 

eller stockholmare, eller norrlänning. Jag tror 
att vi är väldigt olika som människor, i Skå-
ne likväl som på andra platser. Jag tycker att 
om man säger att en skåning är på ett visst 
sätt, så kan det lätt bli lite för fördomsfullt. För 
min smak i alla fall. Men om man jämför med 
danskarna så är vi nog lite mer konflikträdda. 
Fast det är inte typiskt skånskt, utan nog sna-
rare typiskt svenskt.

Ilija Mihaljica, kom till Malmö från Serbien 
för tre månader sedan
1. Jag gilla verkligen Malmö. Det är trev-
ligt överallt och människor gillar att umgås 
och ta kontakt. Och det finns mycket att göra 
här. Och speciellt nu, nästa vecka, när Mal-
möfestivalen startar. Det kommer att bli trev-
ligt.
2. De är väldigt olika, men som jag upp-
fattat det tycker vissa av dem om att gå ut 
efter jobbet och umgås, på restauranger och 
kaféer och liknande och andra gillar att ägna 
sig åt aktiviteter, som sport och annan trä-
ning. Så det är trevligt. Här finns alltid något 
att göra.

Amal Ramadan med döttrarna Shereen och 
Obaidah samt barnbarnet Zayd, Malmö
1. Allt. Obaidah bodde ett tag i USA, 
men när hon kom tillbaka kände hon sig mer 
hemma. Folk är gladare här, och det är lugnare.
2. Mysig. 

Maria Leal, Malmö
1. Mångkulturellt. En massa människor 
från olika länder.
2. Nej, det har jag aldrig lagt märke till.

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

1. Naturen, skulle jag nog säga. Om man 
bortser från Malmö är Österlen min favorit-
plats. Det är så varierat.
2. Jag vet inte om jag kan svara på det. 
Jag vill inte låta fördomsfull. Men om jag utgår 
från fördomar så tänker jag nog på någon på 
landet, en äldre, kanske rundlagd man som 
tycker att det ska vara som det alltid har varit 
och inte riktigt vill ha förändring. Man värnar 
om det som har varit. Men en typisk malmöit 
är en ganska avslappnad och öppen person. 
Malmö som stad är, så att säga, väldigt ostä-
dad.

Jennifer Berg, Malmö (men ursprungligen 
från Dalarna)
1. Det bästa är att det inte är så homo-
gent. Jag bodde i Lund innan, och det kän

des som att det var väldigt homogent, att 
man borde vara på ett visst sätt. Här känns 
det mer att man kan vara som man är. Och 
så tycker jag om att det är nära Europa och 
resten av världen.
2. Jag är lite emot att stämpla folk. Det 
finns så mycket olika människor här. Men ty-
värr är det ju lite geografiskt uppdelat.

Anna Gustavsson, Göteborg (dit hon flyttar 
tillbaka från Stockholm)
1. Jag gillar att Malmö är så avslappnat 
och nere på jorden. Jag gillar att man kan 
vara sig själv. Det är inte så uppstyrt som det 
är i Stockholm. Och det är lugnare också, vil-
ket är väldigt skönt
2. Väldigt öppen och trevlig och lätt att 
prata med. Mer som danskar som pratar med 
alla och inte lika stängda som i Stockholm. 
Det är lättare att komma fram till en random 
människa och prata här i Malmö.

Anwar Husein, Köpenhamn (ursprungligen 
från Somalia och Borlänge)
1. Jag har bara varit en dag i Malmö, 
men jag tänker att det är helt okej. Mycket 
folk från olika kulturer och väldigt trevliga. 
Jag har hela tiden hört att det är mycket pro-
blem i Malmö, men det märkte jag ingenting 
av.
2. Snälla och lugna. Jag hade inte någ-
ra problem alls när jag kom till Sverige. Men 
samtidigt är de ganska slutna. Man kan inte 
prata högt på bussen till exempel. Danskarna 
är mycket öppnare på så sätt.

  Mats Björling
mats.bjorling@infoexpress.se

Strøget. Foto: Mats BjörlingMalmö. Foto:  Mats Björling

Anna Gustafsson och Sebastian Feenstra. Foto: Mats Bjorling

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

Vad tycker du?
Vi skulle gärna vilja höra vad du, kära läsa-
re, tycker i de frågor vi presenterat i detta 
och förra numret. Så, svara på de nedan-
stående fyra frågorna och skicka in ditt svar 
till hello@infoexpress.se. Skriv ”Öresund” 
som ämne och bifoga gärna namn och var 
du bor, samt gärna ett foto, så publicerar vi 
dina svar.
1. Vad är bäst med Skåne och Malmö?
2. Vad är bäst med Danmark och Kö-
penhamn?
3. Hur är en typisk skåning/malmöbo?
4. Hur är en typisk dansk/köpenhamnare?



SEPTEMBER 2018                                                                                                                                                                                                                                                  76                                                                                                                                                                                                                 Vecka 36-37  ÖRESUND KRONIKA

 This paper is really not very fond of generali-
sations, and it is of course important to point 
out that there neither is a typical Scanian or a 
typical Malmo resident nor a typical Copenha-
gener or Jute; there are guaranteed prejudice 
people in Malmo and Copenhagen, as well as 
open and tolerant people in the countryside. 
But after all, Danske Folkeparti and Sverigede-
mokraterna gain more and more votes and 
their strongholds are neither Copenhagen nor 
Malmo. Perhaps the area around the Oresund 
Bridge is more open and tolerant than e.g. Jut-
land and great parts of Scania. At least the elec-
tion results point in that direction, and our panel 
seems to agree on that too, also the ones from 
other parts of Sweden and Denmark. Some 
Copenhageners are even so proud of their city 
that they took the opportunity to promote their city.
    If we look at the differences, they are a bit 
more visible when Scanians and Danes are to 
evaluate themselves. There is an obvious diffe-
rence in how Copenhageners/Danes and Malmo 
Residents/Swedes look upon themselves. Per-
haps it is a little easier to generalise about your-
self than about others, perhaps because it do-
esn’t make you look prejudice in the same way. 
There is a clear tendency that the Danes look 
upon themselves as more loud people who ta-
kes up a lot of space and who are not afraid 
of conflicts, while the Swedes and the Malmo 
Residents can see that they are a bit scared 
of conflicts. And they also seem to agree that 
Malmo is somewhat calmer and that the pace in 
Copenhagen is higher. But, of course, not even 
in our small panel group you can generalise.
    “Very loud, takes up a lot of space and is 
very decisive” 
The Danes got to answer two questions, name-
ly: 1. What is the best thing about Copenhagen/
Sealand? and 2. How is the typical Copenha-
gener?
     Johanna Larsen, Northern Jutland
1. It is a nice city. It is a big city but you can 
easily get out into nature. A lot of culture and a 
lot of differences and still they are all Danes.
2. One who eats a bit too much ecological 
food and who is a bit too absorbed in his own 
thing.
     Anton and Savitri Kusk, Northern Jutland
1.  It is the great diversity and the freedom and 
the possibilities.
2.  Very fast, a lot of tempo.
     Sebastian Feenstra, Copenhagen (moving 
from Stockholm to Gothenburg)
1.  What I love with Copenhagen is much the 
same as with Malmo; that people are open. You 
can sit down at a coffee shop and chat with the 
one beside you, having a long conversation for 
an hour and a half without knowing each other. 
And if you live in a block of flats, you greet each 
other, even if you don’t know each other.
2.  Very loud, takes up a lot of space and is very 
decisive. If something goes against you, you 
say so and you make people know it and you 
are not satisfied until something is done about 
it. If something is wrong it must be fixed and 
you are on edge until it’s fixed. But at the same 
time we are very soft and we like to talk to pe-
ople. If everything is good we are the most po-
sitive, but if things are not that good, we are the 
worst to be around.
    Kresten Kehlet, Ishoj
1.  It is probably that it is an open and tolerant 
city. It is easy to get around. With bus.
2.  Someone who likes his city very much and 
who doesn’t want to work far away. One who 
thinks Elsinore is a part of Copenhagen.

Open and Tolerant Copenhagen and Malmo
    Lilyan Alwerr, from Odense but on her way 
to move to Copenhagen
1.  It is that there are many more ways and 
means, more so than in other cities, e.g. when it 
comes to work. And here are a lot more people.
2.  Their robustness and mentality is different 
from people in Odense.
    Hannah Helene Nielsen, Elisa Peulicke Rohs 
and Frida Bjarneg Schou, Copenhagen
1.  It is a nice city. All the buildings are grand 
and there are many different kinds of buildings. 
Many of them are modern, but there are also a 
lot of old buildings. And here are many different 
people and many different cultures.
2.  Here are so many different people, so I don’t 
think you can define it in that way. But there is de-
finitely something, because when someone co-
mes to Copenhagen from somewhere else, you 
can detect it directly. But I don’t know what it is.
     Mikkel Holm and Jonas Jørgensen, Southern 
Jutland
1.  It is the shops and the girls. It is a cool city, 
where there is a lot going on.
2.  The ride their bikes; everyone in Copenha-
gen does. And they are loud and have a special 
kind of clothes, in one way or another.
   Sonja Erhald Nielsen and Lone Nicolaisen, 
Copenhagen
1.S: I must say it’s the seafront. So much has 
happened over the last few years. We have got 
some bridges where you can ride your bike, or 
walk. I really like that.
L: And then there is Nyhavn. It’s also very 
nice down in Nyhavn. You can take a boat trip 
around the harbour and see a lot from the se-
aside. That is also neat. And then there is Chris-
tiania. It can be very nice there too.
2. That is very hard to say, because we have 
been mixed up with different cultures. With glo-
balisation, the typicality disappears a little.
    “The myth about Scanian being uppity is 
not at all valid”
The two questions the Swedish panel were as-
ked were: 1. What is the best thing about Scania/
Malmo? and 2. How would you describe a typi-
cal Scanian/Malmo Resident?
    Jan Härdig Sr, Malmo
1.  The best thing with Scania is probably Malmo. 
I say that because I don’t know Scania that well. 
And the best thing with Malmo is the diversity, 
that there are many different people in Malmo. 
That’s positive.
2.  I don’t think there is a typical Malmo Resi-
dent. We are way too many from all over. You 
cannot find anything typical.
     Siri Borgström, Ystad and her daughter Pia 
Rowe, New Zealand
1.  The best thing with Malmo is that it is so close to 
Denmark and Copenhagen Airport. When you 
have daughters abroad that is important.
2.  The myth about Scanian being uppity is not 
at all valid. There is probably not anything that 
is typical Scanian. We are all so mixed up now.
     Tea and Emma, 13 years old, Malmo
1.  That the people here are nice, that it is easy 
to go to different places and that we know so 
many here.
2.  Less stressed than e.g. a Stockholmer. Malmo 
is still a big city, but yet not, so to speak.
 Jörgen A, Malmo
1. I have to say Malmo FF.
2. I have to be completely honest and say 
that I don’t think there is a typical Scanian, as 
there is no typical Malmo resident, Stockhol-
mer or Norlander. I think we are very different 
as people, in Scania as well as other places. I 
think that if you say that a Scanian is in a special 

way, it will easily sound prejudice. To my taste, 
anyway. But if we compare with the Danes, we 
are probably a bit more non-confrontational. 
But that is not typically Scanian, but rather typi-
cally Swedish.
    Ilija Mihaljica, came to Malmo from Serbia 
three months ago
1.  I really like Malmo. It is nice everywhere and 
people like to hang out and make contact. And 
there is a lot to do, especially now during the 
Malmo Festival. That is nice.
2.  They are very different, but as I’ve experien-
ced it some of them like to go out after work 
and socialize, at restaurants, coffee shops and 
the like, while others like to engage in activities 
as sports and other kinds of workout. So it is 
nice. Here is always something to do.
     Amal Ramadan with her daughters 
Shereen and Obaidah, and her grandchild 
Zayd, Malmo
1.  Everything. Obaidah lived in the USA for a 
while, but when she came back she really felt 
at home. People are happier, and it is calmer.
2.  Cosy.
      Maria Leal, Malmo
1.  Multicultural. A lot of people from different 
countries.
2.  No, I can’t say there is anything typical.
     André Kaliff, originally from Stockholm, but 
now living in Copenhagen
1.  The landscape, I would say. Apart from Malmo, 
Osterlen is my favourite place. It is so varied.
2.  I don’t know if I should answer that question. 
I don’t want to sound prejudice. But if I start in 
prejudices, I would say I think of someone in the 
countryside, an older, rounded man who thinks 
that everything should be as it has always been 
and who doesn’t really want change. You protect 
what has been. But a typical Malmo resident is a 
quite relaxed and open person. Malmo as a city 
is, so to speak, very untidy.
    Jennifer Berg, Malmo (but originally from 
Dalarna)
1.  The best thing is that it is not so homoge-
neous. I lived in Lund before, and that felt very 
homogeneous; that you were supposed to be in 
a certain way. Here it feels that you can be your-
self. And I also like that it is close to Europe and 
the rest of the world.
2.  I’m against stigmatising people. There are so 
many different people here. But unfortunately 
they are somewhat geographically divided.
     Anna Gustavsson, Gothenburg (where she 
moves back from Stockholm)

1.  I like that Malmo is so relaxed and down to 
Earth. I like that you can be yourself. And it is 
not as regimented as it is in Stockholm. And it is 
calmer too, which is nice.
2.  Very open and very easy to talk to. More like 
the Danes and not as closed-up as the Stock-
holmers. It is easier to walk up to a random per-
son and start to talk here in Malmo.
     Anwar Husein, Copenhagen (originally 
from Somalia and Borlange)
1. I have only been in Malmo one day, but 
I think it is totally okay. A lot of people from dif-
ferent cultures, and very nice. I have constantly 
heard about all the said problems in Malmo, but 
I didn’t see any of that.
2. Nice and calm. I had no problems at all 
when I came to Sweden. But at the same time, 
they are fairly closed-up. You cannot speak 
loudly on the bus, for example. The Danes are 
more open in that way.

Mats Björling
mats.bjorling@infoexpress.se

”You Built Barseback. So Shut Up!””I har bygget Barsebæck. Du skal
 fandeme holde din kæft!”
Eftersom temat i denna tidning mer och mer handlat om Öresunds-
regionen blev jag ombedd att skriva någonting som har med relatio-
nerna över sundet att göra. Det första jag kom att tänka på var när jag 
blev slagen och uppläxad av en dansk polis.
   Jag vågar inte svära på exakt vilket år detta var, men jag kan be-
rätta att det är länge sedan nu. Vad jag med säkerhet kan säga var 
dock att Sverige hade tagit ett beslut om att bygga ett kärnkraftverk i 
Barsebäck och kanske till och med påbörjat bygget, medan Danmark 
tagit ett beslut att inte bygga några kärnkraftverk alls. Detta placerar 
oss någonstans i tidigt 80-tal. Eftersom det hela hände under Köpen-
hamns karneval (kanske den allra första) kan jag också säga att det 
hände i juni.
   Så, en härlig, het sommardag i början på 80-talet lyckades jag över-
tyga någon vän att måla hela mitt ansikte i små schackrutor, varefter 
jag tog på mig skrikiga – ja rentav löjliga – kläder, för att, tillsammans 
med vänner som utstyrt sig nästan lika uppseendeväckande, bege 
mig till Köpenhamn, där jag skulle göra av med de få slantar jag lyck-
ats spara ihop och uppleva det danska gemytet som ju inte alls fanns 
att finna i det grå Sverige.
   Det är inte lönt att hymla om det – och jag tänker inte ens skylla på 
den svenska alkoholpolitiken som jag då så föraktade, särskilt som 
jag med åldern lärt mig att respektera och till och med uppskatta den-
samma – men jag kan inte påstå att jag har minnesluckor den dagen, om 
man inte med det menar små luckor av minnen i ett annars totalt mörker.
  Jag vet att det var varmt, fruktansvärt varmt, eftersom jag har en liten 
minnesbild av att jag tvättade av ansiktssminket eftersom det kliade 
något fruktansvärt när det blandades med svett, eller möjligen när 
svetten stängdes inne, och jag har korta minnesbilder av hur vi dan-
sade runt på Köpenhamns gator i sambatakt. Jag inbillar mig att jag 
var väldigt lycklig den dagen och att jag verkligen kände mig som en 
del av något större, en öresundsbo som inte skilde sig från, som inte 
var mer svensk eller icke-dansk än någon annan som vimlade kring 
där på gatorna. Men det kan vara inbillning. Några reella bevis har jag inte.
   Vad jag med säkerhet minns är dock hur vi rusade längs tomma och 
övergivna gator för att hinna med sista flygbåten hem och hur vi såg 
den tio meter från kaj när vi kom fram – på väg mot Malmö.
   Vi insåg alla att vi var tvungna att vänta på den första morgonturen. 
Någon – det kan vara jag, men jag är inte säker – föreslog att vi skulle 
bege oss in till centrum igen och fortsätta att festa, men de flesta av 
oss hade gjort slut på all energi när vi jagat båten. Hur diskussioner-
na gick har jag inga minnen av, men det slutade i alla fall med att vi 
allihop somnade där utanför flygbåtsterminalen och att jag väcktes 
av batongslag blandade med diverse danska invektiv, där det allra 
värsta tycktes vara svensker.
   Det tog ett tag för mig att greppa situationen och samla mig så pass 
mycket att jag kunde säga någonting annat än ”Aj!”. Till sist drista-
de jag mig dock till att fråga vad jag möjligen kunde ha gjort för att 
reta upp denna danska polisman till den milda grad att han fann det 
lämpligt att använda batong mot en sovande person. Han svarade 
då, med illa dold ilska och med ljudvolymen uppskruvad: ”I har byg-
get Barsebæck. Du skal fandeme holde din kæft!”
    Man kan ju undra vad en historia som denna har att göra i en tid-
ning som vill verka för förbrödring och försystring över sundet. Denna 
berättelse verkar ju i motsatt riktning. 
   Men så är det inte alls. Vad jag vill säga är att Kärnkraftverket i 
Barsebäck (som jag för övrigt hade varit ute på gator och torg och 
protesterat mot) rev upp ett mycket större sår än vi kanske anat. Bar-
sebäcksverket gjorde Öresund så brett att inte ens bron nådde över.
   Under hela min barndom var danskar någonting man talade gott 
om; man beundrade deras vidsynthet och det danska gemytet var 
någonting eftersträvansvärt. Och även om danskarna nog i allmänhet 
såg oss som väl torra, visades vi alltid respekt. Det fanns, kan man 
säga, en ömsesidig beundran. Kanske förstärkt med det faktum att 
vi nästan dagligen tittade på varandras TV-kanaler. Men den tidiga 
junimorgonen utanför flygbåtsterminalen insåg jag att min barndom 
var slut och att danskarna hatade mig. De brydde sig inte om att jag 
kämpat för samma sak som de. De hatade mig för att jag var svensk.
   Jag vill inte vara någon Dysterkvist; jag tror verkligen på precis 
samma sak och samma ideal som tidningen i övrigt. Jag vill bara säga 
att kanske är det så att skåningen i gemen är sugnare på att komma 
närmare dansken än vice versa. Eller kan det vara så att danskar-
na inte alls är långsinta och att Barsebäcksdebaclet är glömt nu när 
verket trots allt är stängt? Eller kan det vara så att vi (skåningar såväl 
som danskar) inte insett att när vi nu stängt det som skapade revan 
har vi byggt verkliga broar, och att det kanske är dags att börja nyttja 
dessa?
                                                              Mats Björling

mats.bjorling@infoexpress.se

As the theme of this newspaper more and more has been about the 
Oresund Region, I was asked to write something about relations over 
the sound. The first thing that entered my mind was when I was bea-
ten up by a Danish police officer.
   I dare not guarantee exactly what year this was, but I can tell you it’s 
a long time ago. However, I definitely know that Sweden had decided 
to build a nuclear power station in Barseback and perhaps even star-
ted building it, while Denmark had decided never to build any nuclear 
power stations. This places us somewhere in the early 80s. As it hap-
pened during the Copenhagen Carnival (possibly the very first), I can 
also say it happened in June. 
   So, a lovely day in June, in the beginning of the 80s, I managed 
to persuade a friend to paint my entire face in a black and white 
checkerboard pattern, which I matched with gaudy – even ridiculous 
– clothes. Then my almost as conspicuously dressed friends and I 
went to Copenhagen to spend the little money I had managed to 
save and experience the Danish geniality, which, as you may know, 
was nowhere to be found in grey old Sweden.
   There is no reason to lie about it – and I can’t even blame the 
Swedish alcohol politics, which I at that time despised, especially sin-
ce I have grown to respect and appreciate it over the years – but I 
cannot claim I had memory gaps that day, if you by that don’t mean 
small gaps of memory in a total eclipse.
   I know it was hot, terribly hot, as I have one short memory of me 
washing off my make-up as it itched horribly when mixed with my 
sweat, or maybe because my sweat was locked in, and I have short 
memory flashes of us dancing in the streets of Copenhagen to samba 
rhythms. I imagine I was very happy that day, and that I felt as being 
part of something greater, an Oresund resident who did not differ 
from, was not more Swedish or non-Danish than anyone else ming-
ling around in the streets. But that could all be in my imagination. I do 
not have any real proofs.
   What I definitely remember, though, is us running through empty 
streets trying to catch the last boat home, just to be able to watch it 
ten metres from the quay. Heading for Malmo.
    We all realised we had to wait until the first boat in the morning. 
Someone – it might have been me, but I’m not sure – proposed for us 
to go back to the city to continue the party, but most of us had used 
our last drops of energy chasing an elusive boat. I have no actual 
recollection of our discussions, but it all ended in us falling asleep 
outside the terminal. Then I was waken up by a baton hammering my 
head, mixed up with Danish invectives, whereof the worst seemed to 
be svensker (Swedes).
    It took a whiole to grasp the situation and gather myself insomuch 
that I could say anything but “Ouch!” Eventually I ventured to ask 
what I possibly could have done to enrage this Danish policeman to 
such en extent that he found it reasonable to use his baton against a 
sleeping person. He answered, quite, no extremely, loud, not trying to 
hide his anger: “You built Barseback. You should just shut up!”
    One may wonder what such a story is doing in a paper that wants 
to make us all around the sound brothers and sisters. This story has 
the opposite affect.
   But that is not at all the case. What I want to say is that the power 
plant in Barseback (which I, by the way, was out in the streets protes-
ting against) tore a much bigger wound than we might have thought. 
The Barseback Power Plant made Oresund so wide not even the 
bridge could reach.
    During my entire childhood Danes were people we spoke well of; 
we admired their broadmindedness and the Danish geniality was so-
mething to strive for. And though Danes in general viewed us Swedes 
as a bit dry, they always showed us respect. There was, you might 
say, a mutual respect, maybe strengthened by us all nearly daily wat-
ching each others’ TV channels. But that early morning in June, outsi-
de the flying boat terminal, I realised my childhood was over and that 
the Danes hated me. They didn’t care that I had fought for the same 
thing as they had. They hated me because I was Swedish.
    I don’t want to be a miserabilist; I really believe in the same ideals 
as does this paper. I just want to say that maybe the Scanian in av-
erage is a little keener to get closer to the Dane than vice versa. Or 
might it be the Danes are not at all vindictive and that the Barseback 
debacle now is forgotten, as it, after all, is closed. Or might it be that 
we all (Scanians as well as Danes) haven’t realised that when we now 
have closed what caused the tear, we have built real bridges, and that 
perhaps it is time to starting using them?



Vill att vi ska komma ut
I naturen utan prut
Klimathotet ska ta slut
Bara ej denna minut
Att va’ med och ta beslut
Det är mer akut

Tut-tut-tut, tut-tut-tut

Jonas han vill jämna ut
Välfärdsvinster ska ta slut
Vinsterna ska delas ut
Till proletärsinstitut
Vill va’ med och ta beslut,
Dra regering vänsterut
Men en sådan käck drasut
Ändrar sällan nån statut

Tut-tut-tut, tut-tut-tut

Alla säger ”Att va fri,
Det är viktigt, hörnini!
Kämpar för demokrati,
Det gör vi, det gör vi!
Vi är bäst på jämlikhet
Och miljömedvetenhet.
Vi står för medmänsklighet
Bara så ni vet!”

Mats Björling

Orättvisor ska ta slut
Säger ej dock nåt rentut
Låt dem stanna, släng dem ut
Vill va den som tar beslut
Ja, det vill han absolut
 

Tut-tut-tut, tut-tut-tut

Isabella tar beslut
Gustav, hennes substitut

Tut-tut-tut, tut-tut-tut

Ebba vill se kristen ut
Och ger kyrkan sin tribut
Medmänsklig, ja absolut
”Inte ska vi skicka ut
någon… om inte akut.
Det får nog bli Ulfs beslut.”
Slipper nog själv kastas ut
Enligt gallupinstitut

Tut-tut-tut, tut-tut-tut
Stefan, alltid nåt på lut
Men så svårt att ta beslut
Mera skatt vill han ta ut
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Info Express är, och skall vara, en helt opo-
litisk tidning. Trots detta tycker vi naturligt-
vis att politik, och framför allt demokrati, är 
viktigt. Och ett av de större hoten mot en 
fungerande demokrati är att människor inte 
röstar och att vi därigenom kan få en repre-
sentation i riksdagen som bara motsvara 
inställningen hos dem som röstat, och kan-
ske inte alls hos hela folket.

Därför uppmanar vi på Info Express samt-
liga våra röstberättigade läsare att gå och 
rösta. Vår förhoppning är att nedanstående  
verser ska kunna vara till hjälp. 

Om du, även efter att ha läst denna lysande 
analys av våra åtta riksdagspartier, är osä-
ker på hur du ska rösta, rekommenderar vi 
varmt att du går in på SVT:s valkompass, 
https://valkompassen.svt.se/, där du genom 
att svara på ett antal frågor 
får en tydlig fingervisning 
om vilket eller vilka parti-
er som bäst motsvarar dina 
åsikter. På redaktionen har vi 
alla gjort så, och fått ovärder-
lig hjälp.
  Viktigast är dock nedanstående valanalys:

Bara så ni vet
Att rösta är en rättighet
Men lika mycket skyldighet
För om du stannar kvar i bingen
Ger du ej din röst till ingen;
Var röst som ej går till dom
Partier som ändå vill som
du, går till dom som är tvärtom 
Som tycker skit är mer värt. Om
du ej röstar så går din röst
till motståndarna denna höst.

Stå upp för dina rättigheter
Det är ditt land de ska regera
Visst är det mycket fånigheter
Mest nonsens de vill signalera

Men mitt i timmar utav tut
Finns löften om nåt bra beslut

Tut-tut-tut, tut-tut-tut

Jimmie han vill kasta ut
De som ej kan säga ”skjut”
Och som inte heter Knut.
Eller annat svenskt, som RUT
Allting ska va’ som förut
Inte framåt, nej bakut
Invandringen ska ta slut, 
Ge oss mången snut

Tut-tut-tut, tut-tut-tut

Ulf vill också kasta ut,
Han vill verka resolut
Är som Jimmie var förut
För förut är bra beslut
”Sänkta skatter, inget prut,
Bidragen måste ta slut
Lyssna ej på pöbelns tjut”
Gillar också RUT

Tut-tut-tut, tut-tut-tut

Jan vill också kasta ut
Barn så att de lär sig hut
Vuxna, däremot, ska njut-
a, få lov att leva ut
Särskilt om man är ett spjut
På nåt finansinstitut
Men vill ej va absolut
Vänster högerut

Tut-tut-tut, tut-tut-tut
Annie, bondens attribut 
Leker flirtigt grön tittut
Styr med järnhand – resolut – 
Miljöparti högerut
Låter Rumpnissk men ser ut
Som en Pippi i syrtut
Hon vill inte kasta ut
Fast det blir väl Ulfs beslut

Tut-tut-tut – Dags att rösta

Vi 
älskar 

ost

Järnvägsgatan 45
Limhamn

040-16 10 66
 Måndag – Fredag: 10-18 

Lördag: 10-14 Söndag: Stängt

Välkomna till en renare vardag. Ett städföretag 
inom alla områden, redo för att hjälpa just dig....

W: www.tc-stadservice.se
E: info@tc-stadservice.se
M: 070-485 68 01
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Varmt välkommen!

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 nor¬mer börjat luckras upp i samband 
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 alltsammans helt sant.
    I tidigare nummer har vi skrivit om bussar, skryt, kaffe, regler och ludd. 
Idag handlar det om svenskens förhållande till berömdheter och mat.

7. Tala aldrig illa om Astrid Lindgren

Det finns ganska gott om svenskar som gjort sig ett namn, blivit världs-
berömda och därmed satt Sverige på kartan. Carl von Linné, Anders 
Celsius, Christopher Polhem och – såklart – Alfred Nobel; August 
Strindberg, Selma Lagerlöf och Astrid Lindgren; Dag Hammarskjöld 
och Olof Palme; Ingemar Stenmark, Björn Borg och Zlatan; Abba, Rox-
ette och Max Martin o.s.v. Ganska många svenska är i hemlighet väl-
digt stolta över detta. Det är dock sällan något man pratar om.
     Det var länge sedan svensken yvades över sin nationalitet. Vi mås-
te nog i så fall gå tillbaka till Stormaktstiden på 1600-talet och början 
på 1700-talet. Visst har vi kunnat vara stolta över vad svenskar åstad-
kommit, men att vara stolt över att man är svensk har inte ansetts 
helt okej. I svenska språket finns t.o.m. ordet ”osvensk” vilken anses 
beskriva en berömvärd egenskap. På senare år har ju dessutom de 
bruna krafterna lagt beslag på konceptet, vilket nog gjort att svens-
ken i gemen ännu mindre velat skryta om sin nationalitet. De flesta 
svenskar är nog till på köpet väldigt medvetna om vilken tur de haft 
som fötts just här.
    Med anledning av detta går svensken heller inte omkring och är 
stolt över att vi inom våra gränser haft och har sådana storheter som 
August Strindberg, Olof Palme och Zlatan Ibrahimovic. I de flesta fall 
kan man dessutom öppet deklarera att hen var en pompös överskat-
tad författare, vänstervriden fjant eller skrytmåns utan att någon di-
rekt reagerar, ens om de inte alls håller med. 
      Det är dock lite med kändisar som med mammor; jag får tala illa om 
min mamma, men nåde dig om du gör det. Så därför ska man kanske 
undvika att lära sig ”Björn Borg spelade fruktansvärt tråkig tennis” 
som sin första svenska mening. Risken är att även alla de som tyckte 
att han gjorde just det, kommer att reagera kraftfullt (d.v.s. blänga il-
sket på dig och sedan indignerat nämna det vid middagsbordet).
     När du behärskar svenskan hyfsat, är det dock fritt fram på de flesta 
ställen (d.v.s. inte på t.ex. SD:s partistämma) att öppet tycka precis vad 
man vill om vilken svensk storhet som helst. Till och med kungahuset. 
Eller snarare, allra mest kungahuset. Men det finns ett undantag, en 
svensk du absolut inte får tala illa om. Astrid Lindgren.
     Inte ens våra stora nationalskalder Bellman och Taube har en så-
dan position som Astrid Lindgren har.
     Astrid Lindgren får man helt enkelt inte tycka illa om. Man får inte 

ens anse att något av hennes verk är lite sämre. Alla är bäst, och 
därmed basta. Vill man tvunget ha någon favorit får man i så fall ut-
trycka det så att alla hennes böcker (och filmer) är bäst, men Pippi 
Långstrump (eller Ronja Rövardotter) är lite mer bäst.
   Men säger du bara att du älskar Pippi och Emil och de andra, kan 
du lugnt säga vad du vill om resten. Om du inte talar med en inbiten 
beundrare, såklart. 

8. Ät svensk mat!

Det är egentligen ganska svårt att peka på vilka maträtter som är 
typiskt svenska. Många (som t.ex. kåldolmar) har vi importerat utifrån, 
men för så pass länge sedan att man nu kallar dem för typiskt svens-
ka. Andra (som t.ex. köttbullar och pyttipanna) är egentligen inte typ-
iskt svenska rätter utan finns i de flesta kulturer i lite olika tappning.
    De allra flesta rätter som brukar räknas in i svensk husmanskost 
håller dock helt på att försvinna ur det svenska köket. Rätter som för 
bara trettio år sedan ansågs som självklara på det svenska middags-
bordet ratas nu av i stort sett alla under fyrtio. Och av många över 
fyrtio också för den delen. Ärtsoppa serveras visserligen fortfarande 
varje torsdag på många ställen, men i de flesta fall går alternativrätten 
åt betydligt fortare. Detsamma gäller blodkorv, rotmos, bruna bönor, 
fläsk med löksås, spickesill m.m. (Utom på julen, såklart. Då vräker vi 
i oss sådant vi ratar under resten av året.)
    Att alla dessa rätter nästan har försvunnit innebär dock inte att 
svensken i stället måste äta utländsk mat. Precis som vi gjorde när 
vi fordom var ute och härjade runtom i Europa, har vi nu annekterat 
nya rätter och gjort dem till svensk husmanskost. Svensken som för 
bara några decennier sedan avskydde vitlök och använde det som 
ett okvädningsord, älskar numera denna krydda och har det i de allra 
flesta rätter. På samma sätt har vi inkorporerat pizza, hamburgare, 
vårrullar, kebab och tacos i det svenska köket. Svenskare mat än den 
svenska pizzan eller taco som fredagsmys är svårt att finna. För att 
inte tala om pastan.  Inget är väl svenskare än pastan? Vad skulle det 
svenska köket vara utan spaghetti med köttfärssås? Eller spaghetti 
med köttbullar? Eller falukorv med makaroner?
     Rekommendationen är således att äta svensk mat och att bjuda 
på svensk mat om du har svenska gäster. Men har du med dig recept 
på goda (och framförallt enkla) rätter, är det bara att börja prångla 
ut dem. Snart kommer de att anses vara lika svenska som pizza och 
kebab. Shawarma är väl redan på god väg.

Fr.o.m. nästa nummer kommer dessa sidor att i stället heta ”Ny i 
Öresundsregionen” och vi kommer då att bredda perspektivet från 
bara svenska till svenska och danskar. Det första vi ska titta på är 
påstådda skillnader mellan svenska och danskar.
                                                             

                                                              Mats Björling
mats.bjorling@infoexpress.se

Vad man som nyanländ måste veta om Sverige och svenskarna
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 
internationalization, 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, coffee, 
rules and lint. Today we will look at the Swede´s relation to celebrities 
and food.

7. Never badmouth Astrid Lindgren

There are plenty of Swedes that through history have made themsel-
ves known, become world famous and thereby put Sweden on the 
map. Carl von Linné, Anders Celsius, Christopher Polhem and – of 
course – Alfred Nobel; August Strindberg, Selma Lagerlöf and Astrid 
Lindgren; Dag Hammarskjöld and Olof Palme; Ingemar Stenmark, 
Björn Borg and Zlatan Ibrahimovic; Abba, Roxette and Max Martin and 
so on. Quite a few Swedes are secretly proud of this. However, it is 
seldom something you talk about.
     It has been a long time since the Swedes vaunted about their na-
tionality. We will have to go back to the Great Power Period during 
the 17th and the beginning of the 18th centuries. Admittedly we have 
been proud of the achievements of certain Swedes, but to be proud of 
being Swedish has not been considered entirely okay. In the Swedish 
language, there is even the word “osvensk” (un-Swedish) which is 
considered to describe quite a commendable quality. In addition, in 
recent years the brown forces have appropriated the whole concept, 
which probably has made the Swede in general even more reluctant 
to brag about his or her nationality. Most Swedes are also very aware 
of their luck having been born here.
     Because of this, Swedes don’t walk around feeling proud about 
the fact that we have had such magnitudes as August Strindberg, 
Olof Palme and Zlatan Ibrahimovic within our borders. In most cases 
you may even declare that he or she was a pompous, overrated au-
thor, a left-winged sissy or a show-off without anyone really reacting, 
notwithstanding if they don’t agree with you.
       However, celebrities are a bit like mums; I may say whatever I want 
about my mum, bud God help you if you do. So, you might want to 
avoid learning “Björn Borg spelade fruktansvärt tråkig tennis” (“Bjorn 
Borg played a horribly boring kind of tennis”) as your first Swedish 
sentence. There is a risk also the ones agreeing with you will react 
strongly (which means they will give you the eye and then resentfully 
mention it at the dinner table).
      When you master Swedish decently, you are, however, in most 
places (i.e. not at e.g. SD’s party congress), free to openly express 
whatever you think about whichever great Swede. Even the Royal Fa-
mily. Or rather, especially the Royal Family. But there is one exception, 

a Swede you are not allowed to badmouth: Astrid Lindgren.
Not even our great national bards Bellman and Taube occupy such a 
position as Astrid Lindgren’s.
     You simply cannot think badly about Astrid Lindgren. You may not 
even consider any of her works a little worse. All of them are the best, 
and that’s it. If you necessarily want to have a favourite, you have to 
say that all her books (and films) are the best, but that Pippi Long-
stocking (or Ronia, the Robber’s Daughter) is somewhat more best.
      But if you only claim you love Pippi, Emil and the others, you can 
say whatever you want about the rest without any problems. If you’re 
not talking to an out-and-out fan, that is.

8. Eat Swedish food!

It is actually quite difficult to determine what dishes really are typically 
Swedish. Many of them (like e.g. cabbage rolls) we have imported, 
but so long ago that we now call them typical Swedish food. Others 
(like e.g. meatballs and hotchpotch) are really not typical Swedish dis-
hes, but exist in most cultures in somewhat different versions.
     Most dishes that are viewed as traditional Swedish home cooked 
food are on the verge of disappearing altogether from the Swedish 
cuisine, though. Courses that thirty years ago were considered ax-
iomatic on the Swedish dinner table, are now rejected by almost all 
people under forty. And by many above forty, at that. Pea soup is 
admittedly still served every Thursday in many places, but in most 
cases the alternative course is the one to be eaten. The same goes 
for black pudding, turnip mash, baked brown beans, pork with onion 
gravy, split herring and more. (Apart from at Christmas time, of course. 
Then we gorge in all the things we reject during the rest of the year.)
      The fact that all these dishes have disappeared does by no means 
mean that the Swede has to eat foreign food. Exactly as we did in the 
days of yore when we were out harassing most parts of Europe, we 
now annex new dishes and make them Swedish. The Swede who, 
just a few decades ago, despised garlic and even used the word abu-
sively now love this special spice and use it in most dishes. In the 
same way we have incorporated pizza, hamburgers, spring rolls, ke-
bab and tacos in the Swedish cuisine. A more Swedish dish than the 
Swedish pizza or taco on a cosy Friday, is hard to find. Not to speak 
of pasta. Is there anything as Swedish as the pasta? What would the 
Swedish cuisine be without Spaghetti Bolognese? Or spaghetti with 
meatballs? Or Falun sausage with macaroni?
     Thus, the recommendation is to eat Swedish food and to offer 
Swedish food when you have Swedish guests. But if you have recipes 
of good (and, above all, simple) dishes from your home country, you 
can start dishing them out, and quite soon they will be considered as 
Swedish as pizza and kebab. The shawarma is almost already there.

Starting from next issue, these pages will instead be called “New In 
the Oresund Region”, and we will widen the perspective from just 
Swedes to Swedes and Danes. The first thing we will look into is 
some of the said differences between the two.

Mats Björling

What You, as a Newcomer, Need To Know About Sweden and the Swedes
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A Unique Clinic Focusing on Women’s Well-Being

“It’s should be a natural right for all women to be able to live a normal 
life, considering all aspects.”

Lotuskliniken (The Lotus Clinic) is a unique clinic, the only one of its kind 
in the whole of Sweden and Denmark, at least as far as the writer of this 
article has been able to find. No one else in the region deals with aest-
hetic gynaecology. Selma Mowazi, the owner of Lotuskliniken describes 
her clinic as “a unique clinic in Sweden, taking care of all women of all 
ages, and their well-being, physically and mentally, socially and sexually”
    Erica Herstedt Svensson, the clinic coordinator, agrees and stresses 
the importance of a place where women can talk about their problems.

Selma Mowazi was born in Bagdad in Iraq, where she also took her 
degree as a doctor of medicine in 1981 and her degree as a specialist 
in gynaecology and obstetrics in 1995. Four years later she moved with 
her family to Sweden, due to the situation in Iraq. Here she has worked 
at the gynaecological clinic both at Karolinska sjukhuset and at Universi-
tetssjukhuset in Malmo, as well as at Capio Citykliniken. And after having 
taken classes in aesthetic gynaecology with the European Society of 
Aesthetic Gynaecology (ESAG), where she is now a Senior Member – one 
course in London and one in Turkey – she started Lotuskliniken last year.
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När man kommer in i Lotusklinikens lokaler möts man av en vit och 
avskalad miljö. Ändå känns det varmt och inte alls opersonligt som 
det annars ofta kan göra i sjukhusmiljöer. Jag kommer lite för tidigt 
och sjunker ner i en mjuk och bekväm fåtölj och känner mig inte alls 
bortkommen trots att detta är ett kvinnornas tempel. Och när Dr Selma 
kommer ut från dagens sista patientbesök erbjuds jag genast kaffe, 
något jag dricker en aning skamfylld då det visar sig att kaffet tilla-
gats bara för mig; varken ägaren Selma Mowazi eller kliniksamord-
nare Erica Herstedt Svensson dricker något kaffe. Men stämningen är 
munter, öppen och trevlig och jag glömmer snart bort att jag egentli-
gen borde skämmas.
     Lotuskliniken är en unik klinik, ensam i sitt slag i hela Öresundsre-
gionen, ja i hela Sverige och Danmark. Åtminstone har inte jag – trots 
intensivt googlande – kunnat hitta någon annan klinik i hela områ-
det som sysslar med estetisk gynekologi. Visst finns det kliniker som 
sysslar med underlivsestetik, men de har inga gynekologer och då 
kan man heller inte tala om estetisk gynekologi.
     ”En unik klinik i Sverige, som tar hand om kvinnor i alla åldrar och 
deras välbefinnande, fysiskt och psykiskt, socialt och sexuellt.” Så be-
skriver Dr Selma själv Lotuskliniken. Erica håller med och vill framför 
allt framhäva hur viktigt det är att kvinnor har någon att prata med om 
sina besvär.
    Hon beskriver Selma som ”en driven kvinna och en väldigt ärlig 
och godhjärtad människa; hon tänker med hjärtat och sätter alltid pa-
tientens bästa i första rum. Jag har bara hört goda vitsord om henne 
och jag ser upp till henne som kvinna. Och det är också roligt att se 
att hon som kvinna är så duktig och framgångsrik. Vi behöver fler 
kvinnliga läkare även om det inom just gynekologin är vanligare med 
kvinnliga läkare, i alla fall i Sverige.”

Selma Mowazi föddes i Bagdad i Irak, där hon tog sin läkarexamen 
1981 och sin specialistexamen i gynekologi och obstetrik 1995. Fyra 
år senare flyttade hon och hennes familj till Sverige p.g.a. situationen 
i Irak. Här har hon sedan jobbat på KK på både Karolinska sjukhuset 
och Universitetssjukhuset i Malmö, samt på Capio Citykliniken. Och i 
fjol startade hon alltså Lotuskliniken efter att ha blivit intresserad av 
estetisk gynekologi och utbildat sig inom detta, i Sverige, nya om-
råde. Utbildningen fick hon dock hitta utomlands, genom European 
Society of Aesthetic Gynaecology (ESAG), eftersom någon dylik inte 
fanns i Sverige. Hon gick en kurs i London och en i Turkiet och är nu 
Senior Member i ESAG, där hon regelbundet delar erfarenheter, bilder 
o.d. och deltar i seminarier och kongresser.

Vad är då estetisk gynekologi? Själv måste jag erkänna att jag inte 
riktigt visste innan jag klev in på Lotuskliniken, trots att jag läst på 
en hel del. När jag frågar Dr Selma märks det att detta är något hon 
verkligen brinner för.
    ”Vi förbättrar utseende och funktion av de kvinnliga könsdelarna. 
Det handlar alltså långt ifrån bara om utseendet, men många patienter, 
framför allt yngre, mår dåligt p.g.a. utseendet i intimområdena. Och 
de har rätt att slippa sådana besvär”, konstaterar Selma med emfas. 
”Och efter en normal vaginal förlossning finns det ingen kvinna som 
blir precis likadan som innan, varken känslomässigt eller sexuellt. De 
flesta får dessutom problem med urinläckage. Sådana problem dyker 
upp både efter graviditeter och med åldern, och dessa kvinnor har 
rätt till att bli återställda så att de kan leva ett normalt liv, sexuellt såväl 
som socialt. Många kvinnor vågar inte gå ut om de inte är säkra på 
att det finns en toalett i närheten. Det ska vara en självklar rättighet 
för alla kvinnor att kunna leva ett normalt liv ur alla olika perspektiv.”
      Skribenten kan inte låta bli att göra en reflektion över hur de bruna 
krafterna försöker måla upp islam som en kvinnofientlig religion, när 
man hör hur denna kvinna, med håret dolt, lägger all kraft i att kräva 
kvinnors rätt. När jag påpekar detta ler Selma och säger att det ofta 
är precis tvärtom. ”I Irak är gynekologerna de allra rikaste, eftersom 
alla kvinnor, rika och fattiga, unga och gamla, värderar sitt könsorgan 
högt och alltså aldrig drar sig för att besöka en gynekolog. Dessutom har 
irakiska kvinnor inga problem att diskutera underlivsproblem med 
varandra. I Sverige vågar nästan ingen tala om det, inte ens med sina 
närmaste vänner.”

”Jag försöker”, säger Selma med ett skratt när jag frågar hur hon 
är som arbetsgivare, chef och egen företagare. De administrativa 
bitarna är de enda hon helst skulle vilja slippa. Annars älskar hon sitt 
jobb. ”Jag älskar allt med mitt jobb, men kanske är det framför allt den 
glädje och den tacksamhet man får från patienterna”, säger hon och 
ler med hela ansiktet. ”Men det administrativa är inte lätt. Jag har därför nu 
anställt Erica som kliniksamordnare. Vi har arbetat tillsammans innan 
och jag vet hur duktig hon är. Hon kommer från plastikkirurgin och har 
alltså bäst koll på den estetiska biten, men hennes uppgift är främst 
att ta hand om allting runt omkring så att vi andra kan göra våra jobb. 
Hon är oerhört viktig. Det är hon som möter alla patienter, som svarar 
på deras frågor och förklarar vad vi gör här. 
      Utöver Selma och Erica finns det på kliniken en legitimerad allmän-
läkare, Anita Mahotchian, och en laserterapeut, Roya Zandi. ”Det är 
jättestor skillnad mellan en stor verksamhet och en liten”, ler Selma, 
”och jag förstår att det kanske känns lite obehagligt för mina kollegor 
att hela tiden ha sin chef så väldigt nära. Men det är också positivt. 
Vi är mer som en familj, och vi känner att vi är väldigt nära. Vi umgås 
ju hela tiden; vi jobbar här åtta timmar varje dag, väldigt nära.” Alla 
beslut diskuteras och det brukar aldrig vara några problem att komma 
överens.

En vanlig arbetsdag innebär i stort sett att möta patienter hela ti-
den. Hon försöker få loss en timme om dagen för de administrativa 
bitarna, men annars handlar det om gynekologiska undersökningar 
och åtgärder, estetiska bedömningar och åtgärder, operationer och 
behandlingar.
     Utöver rent gynekologiska undersökningar och behandlingar, som 
fortfarande är det Selma mest sysslar med, handlar det, för de andras 
del, om botox-fyllning, laserhårborttagning, Femilift m.m., men även 
Selma sysslar en hel del med det estetiska, och då handlar det om 
estetisk gynekologi, t.ex. laserbehandling för vaginal försnävning, 
laserbehandling mot urinläckage, blekning av intimområden med 
laser, PRP-behandling av intimområden för att få bättre sexuell funktion 
(PRP står för Platelet Rich Plasma och handlar om att använda pa-
tientens egen blodplasma för att förbättra); fillers i intimområden för 
bättre sexuell funktion, lägga in botox för att förhindra vaginism, d.v.s. 
kramp under samlag m.m.
     Patienterna på Lotuskliniken är, av förklarliga skäl, kvinnor. Och det 
är verkligen alla typer av kvinnor. ”Alla är välkomna”, säger Dr Selma, 
och hon kan inte se att patientgruppen är särskilt homogen. Hit kommer 
svenska kvinnor och invandrarkvinnor i alla åldrar. Hon har t.o.m. pa-
tienter från Danmark.

Enligt Dr Selma har Lotuskliniken den bästa utrustning som finns 
för en gynmottagning. Hon har arbetat så många år inom svensk 
sjukvård och har fått erfara vilken oerhörd betydelse bra utrustning 

har. Så när hon skulle öppna eget var det väldigt viktigt för henne 
att verkligen ha det bästa som finns på marknaden. Och det gäller 
allt, maskiner, instrument, förbrukningsartiklar o.s.v. Och detta gäller 
också för de estetiska åtgärderna. T.ex. har de en av de absolut bästa 
lasermaskinerna som finns. Och hon är noga med att ständigt uppda-
tera, så att de alltid ligger i framkant. 
     Att ligga i framkant gäller också väntetiderna, detta ofta stora pro-
blem inom svensk sjukvård. Lotuskliniken har som mest en veckas 
väntetid och alla deras konkurrenter har minst tre månader. Man klarar 
detta genom att man i schemat lägger in 1-2 akuttider varje dag.

Medicinen har hela livet varit Dr. Selmas stora intresse. Men hon 
har också ett stort intresse för språk. Hon talar arabiska, svenska och 
engelska flytande, och hon har också läst serbokroatiska.
     När Selma inte jobbar tycker hon om att resa. Annars promenerar 
hon mest. Intressen hon tidigare haft har hon inte längre tid med. 
Hon försöker hålla 40 timmar i veckan, men det blir ofta några timmar 
extra och på kvällar och helger svarar hon på mejl från patienter och 
gör administrativa uppgifter. ”Så det blir inte mycket tid över”, fnissar 
hon. Och den tiden spenderar hon helst med familjen, vilket, sedan 
barnen flyttade ut, betyder mannen.
     ”Min man är mitt största stöd”, säger hon och fyrar av ännu ett 
leende. ”Han stöttade mig i alla mina beslut och vi sitter fortfarande 
och diskuterar eftersom han har mycket mer erfarenhet av att bedriva 
privat verksamhet. Han har hjälpt mig mycket, både moralisk och eko-
nomiskt”

Som avslutning ber jag Dr Selma ge sin syn på svensk sjukvård, 
och efter en liten stunds funderande kommer svaret: ”Den svenska 
sjukvården är modern och jättebra och man utbildar läkare enligt de 
internationella riktlinjerna, men problemet är att den inte räcker till. 
Vad gäller gynekologin kan man konstatera att behovet av riktig kvinnlig 
vård i Sverige är mycket större vad som finns att tillgå. Framför allt kan 
man se att yngre kvinnor och kvinnor som passerat övergångsåldern 
inte får riktigt bra vård. Alla har rätt till den sjukvård de behöver och 
vill ha. Visst, ingen sjukvård i värden fungerar så bra, men åtminstone 
kan man begära att alla ska kunna få tillgång till en bra bedömning. 
Och alla, oavsett kön, ålder, ursprung o.s.v. ska ha rätt till en bra sjuk-
vård. Alla ska ha rätt till vård för de besvär man har.”

En unik klinik med kvinnans välbefinnande i fokus
”Det ska vara en självklar rättighet för alla kvinnor att kunna leva ett normalt liv ur 
alla olika perspektiv.”

Selma Mowazi. Foto: Privat

Selma Mowazi och Erica Herstedt Svensson. Foto: Mats Björling

Lotusblomman kommer bara under en 
kort tid och då används den till att ära 
gudinnorna och överhuvudtaget har 
den använts mest till kvinnor och efter-
som konceptet för kliniken, med gyne-
kologi, estetisk gynekologi och också 
andra estetiska åtgärder riktar sig till 
kvinnor, tyckte Selma Mowazi att lotus-
blomman var en perfekt symbol. Därför 
fick hennes klinik heta Lotuskliniken.

So what is aesthetic gynaecology?
“We improve the appearance and function of the female genital parts. 
It is far from just looks, but many younger patients feel bad due to the 
looks of their genital areas. They have the right to get it corrected,” Dr 
Selma stresses. “And after giving birth vaginally no woman is as before, 
neither emotionally nor sexually. In addition, most of them get problems 
with urine leakage. Such problems evolve both after giving birth and 
with age. They have the right to get this corrected so that they can live a 
normal life, sexually as well as socially. Many women don’t dare to go to 
a restaurant or the like if they cannot be sure there is a toilette nearby. 
It’s should be a natural right for all women to be able to live a normal life, 
considering all aspects.”
    Living in a society where many people view Islam as a misogynist 
religion, it is almost funny to hear this woman – who covers her hair – so 
strongly speak for the women’s rights. And when Selma claims that in 
Iraq all women take really good care of their genital organs and happily 
talk about their problems with one another, as opposed to Swedish 
women, this myth becomes even stranger.

A normal workday means meeting the patients more or less the whole 
time. She tries to take an hour a day for administrative work, but she 
doesn’t like it and she hopes their newly employed clinic coordinator 
Erica will lighten that burden so that she can spend even more time 
with her patients, which means both normal gynaecologic work and 
aesthetic gynaecologic work. At the clinic there is also another doctor, 
Anita Mahotchian, and a laser therapist, Roya Zandi, who both exclu-
dingly deal with aestetic matters.
     Having three employees, means that Selma is now an entrepreneur, 
an employer and a boss and she says there is a big difference between 
working at a big work place and a small and she can understand that it is 
a bit awkward for her employees having their boss so close all the time. 
But she doesn’t think that is a real problem. “We are more like a family. 
We work very closely eight hours a day, so we hang out all the time. 
We discuss everything and decisions are made unanimously.”

Finally I ask Dr Selma to give her views on the Swedish health care, 
and after a moment of contemplating she answers that “the Swedish 
health care is modern and really good and they educate physicists in 
accordance with international guide lines. The problem is that it’s not 
enough. When it comes to gynaecology you can state that the need of 
actual health care for women is much greater than the access. Above all 
younger women and women passed their menopause do not get proper 
help. Everyone should be entitled to care for the problems you have.”

During her time in Sweden, Selma Mowazi has mostly felt respected for 
who she is and rarely met racism and people having opinions about her 
covering her hair. In Stockholm there was none of it, but when she first 
came to Malmo, she experienced it a couple of times. For instance she 
had a patient many years ago who refused to be examined by a women 
in a veil. “Okay”, Dr Selma retorted, “that is fine. But you will have to wait 
for another eight hours before my relief comes along.” As the patient 
couldn’t wait that long, she reluctantly agreed to be examined by Selma 
who performed her task professionally, having prepared herself for such 
a possible outcome. Afterwards the patient reached out her hand and 
apologized. Dr Selma answered that her veil is on her head, not on her 
brain, and thus she probably not only helped the woman gynaecologically, 
but also in terms of values.

Mats Björling
mats.bjorling@infoexpress.se
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Lite förundrat kan man också ställa sig frågan hur Sverige 
överhuvudtaget kan ha hamnat i ett läge som innebär så 
långa vårdköer när vårt vårdsystem, enligt EHCI, har en 
lång tradition av att avstyra patienterna från att ta upp 
läkarnas tid om de inte är riktigt sjuka.

I en tidigare artikel, där antalet patientbesök per läkare diskuterades, cite-
rades Maciej Zaremba, i ett exempel med Karlsson som bor i Stockholm: 
”Förr i tiden, när Karlsson äntligen nådde fram till doktorn, kunde han ta 
upp alla sina plågor: den onda ryggen, andnöden och blemman bakom 
örat. Det kanske tog trekvart. Numera kan det gå snabbare att nå fram, 
men i gengäld får Karlsson höra ’En sak i taget.’ Han får en läkartid för 
blemman, en annan för andnöden och en tredje för ryggen. […] Därför att 
[…] läkarnas produktivitet mäts i antal besök.”
     Om vi utgår från detta citat och i stället för att titta på antal patientbe-
sök tittar på långa väntetider kan man konstatera två saker: Väntetiden 
för att komma fram till en läkare har kortats på senare år men antalet 
väntetider för undersökning och behandling har ökat. Och även om det 
är så att väntetiden för var och en av dessa undersökningar och behand-
lingar också har förkortats (vilket mycket tyder på, åtminstone inom spe-
cialistvården), är det rimligtvis så att den totala väntetiden för patienten 
har ökat. Vi ges således här ännu ett exempel på hur förbättrad statistik de 
facto leder till sämre villkor för patienten. Att det är lättare att komma fram 
till doktorn är ju bra, men det är kanske inte det som är huvudpoängen.
    Euro Health Consumer Index 2015 visar att Sveriges väntetider är 
bland Europas längsta. Enligt rapporten ligger Sverige på en tionde-
plats i Europa då alla olika parametrar räknas in. Det som framför allt gör 
att Sverige inte fullständigt hamnat i bakvattnet är ”teknisk excellens” 
(”technically excellent healthcare services”) medan det som framför allt 
drar ner Sveriges position är de extremt långa väntetiderna. Enligt rap-
porten låg vi 2015 på delad sistaplats i Europa, tillsammans med Irland 
och Polen. Framför allt vad gäller cancerpatienter, och då främst i Stock-
holms län, är siffrorna ”omänskliga” (”inhumane”). EHCI konstaterar torrt 
att de ”kömiljarder” som ”kastats” på vården inte har haft någon direkt 
effekt. Frågan är således om de nya 400 ”kömiljonerna” kommer att ha 
bättre verkan.
    Visserligen är Sverige ett långsträckt land, vilket naturligtvis ibland för-
svårar åtkomligheten, men det förklarar ju knappast de omänskligt långa 
väntetiderna i Stockholm. EHCI avslutar avsnittet om Sverige: ”Why can 
Albania operate its healthcare services with practically zero waiting ti-
mes, and Sweden cannot?”
     Precis som Förster et al. är inne på (se tidigare artikel) hävdar Per 
Björgell (Vilda västern på Malmöakuten i antologin Hjälp oss!) att alltför 
liten del av våra läkare finns inom primärvården (18 % 2011), d.v.s. att den 
primära, patientnära vården sköts av mindre än en femtedel av läkarkå-
ren medan mer än 4/5 sköter specialistvården. Sjukhusläkarna å sin sida 
beställer merparten av sina utredningar, uppföljningar etc. av andra läkare 
(allmänläkare) som därför får oerhört mycket att göra, vilket ger långa 
vårdköer. (Samtidigt borde detta, rent logiskt, ge specialistläkarna gott om 
tid, och då borde kanske inte köerna till cancerbehandling i Stockholm 
vara inhumant långa.)
     Detta får, enligt Björgell, den självklara följden att akutintagen blir över-
belastad (får du beskedet ’fyra veckors väntetid’, är det kanske naturligt att 
söka sig till akuten i stället), vilket leder till långa köer också där, med följden 
att många patienter blir betydligt sämre under väntetiden, eller i värsta fall dör.
     Anledningen är, enligt Björgell, dåligt med resurser samt dålig orga-
nisering av verksamheten. Eftersom vi redan tidigare kunnat konstatera 
att det inte är rimligt att skylla bristerna på dåligt med resurser i ett land 

Långa köer till sjukvården

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 numbers are “inhu-
mane”. 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 operate 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 physi-
cians 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 patient or 
the economy. According to EHCI there is a clear relation between 
patients’ rights and availability.

som är bland dem som satsar mest pengar per capita, är det mer frukt-
bart att titta på organisationen. Och precis som vi sett hos andra hävdar 
Björgell att sjukvården är radikalt felplanerad av människor (läs: ekono-
mer) som inte begriper vad de beslutar om. Det man kan se på akuten, 
att resurserna används fel (t.ex. underbemannat på vissa ställen därför att 
man tvingas dubblera personal där det räckt med en sjuksköterska) och 
att prioriteringarna sällan blir bra (bossig 80-talist som vet sina rättigheter 
går före 30-talist med blödande magsår eller barnfamilj med dålig svenska), 
är på många sätt ett mikrokosmos av vad som sker i sjukvården i stort.
     Fölster et al. pekar på det, enligt dem, ganska uppenbara sambandet 
mellan produktivitet och förkortad väntetid och visar med ett antal 
diagram att så också är fallet. Andra är inte lika övertygade om att 
produktivitet som sådan är ett bra mått. Klart står väl dock ändå att ju fler 
undersökningar/behandlingar/operationer etc. läkarkåren hinner med 
per dag, ju kortare blir köerna; om vi Sverige kommer upp i samma antal 
patientbesök per läkare och dag som övriga OPEC-länder, kommer också 
väntetiderna att drastiskt förkortas. 
    Enligt Per Malm handlar det framför allt om den s.k. sjukronorsreformen 
1970, som i korthet innebar att sjukhusläkares och provinsialläkares 
privatmottagningar avskaffades. Före detta fanns i princip inga köer till 
polikliniska mottagningar. Doktorerna var, enligt Malm, alltid beredda att 
ta en extra patient eftersom det gav extra pengar. Dessutom försvann 
många av läkarna inom specialiteter med många patienter eftersom 
löneskillnaderna också försvann. 
     Om man ska tro Malm kan vi återigen konstatera att myten om läkar-
kallet är just en myt; läkare, precis som alla andra, vill tjäna så mycket 
som möjligt. Detta, bland mycket annat, verkar dock politikerna inte ha 
förstått. Frågan om privatiseringen av vården och därmed möjligheten 
att tjäna mycket mer har minskat vårdköerna, återkommer vi dock till 
senare, i en annan artikel. 
     Enligt Maciej Zaremba i Patientens pris har i vart fall effektivitetskraven 
inte bidragit till kortare vårdköer även om det kanske kan se ut så i 
statistiken. De har gjort att förkortade väntetider när man ringer till en 
läkare ger poäng och anses höja pro-duktiviteten, medan förlängd vän-
tetid, både på undersökning och åtgärd, inte anses sänka densamma.
      Lite förundrat kan man också ställa sig frågan hur Sverige överhuvud-
taget kan ha hamnat i ett läge som innebär så långa vårdköer när vårt 
vårdsystem, enligt EHCI, har en lång tradition av att avstyra patienterna 
från att ta upp läkarnas tid om de inte är riktigt sjuka.
    Återigen kan man väl konstatera att det i grunden handlar om vad 
som prioriteras, patienten eller ekonomin. Enligt EHCI finns det ett tydligt 
samband mellan patientens rättigheter och god tillgänglighet, men den 
nya patientlagen blev alltför vek och systemet kallat Väntetider i vården 
är inte till för patienterna utan för handläggare.
    Myndigheten Vårdanalys har förordat att väntetidsredovisning ska 
införas (m.a.o. finns det inte ännu) och även om ingenting ännu hänt 
väcker ju ett sådant förslag åtminstone visst hopp.

Mats Björling, 
mats.bjorling@infoexpress.se

Källor: Fölster, Stefan, Ohlsson, Stefan, Renstig, Monica, Wiigh, Lars (2014): Den 
sjuka vården 2.0. Från nollvision till patientrevolution.Samhällsförlaget.
Healthpowerhouse.com/files/EHCI_2015/ EHCI_2015_report
Malm, Per (2017): Doktor utan skyddsnät. En resa i tid och rum. Isaberga förlag. 
OECD (2017), Health at a Glance 2017: OECD Indicators, OECD Publishing, Pa-
ris. http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2017-en
Yarollahi, Arvin (red) (2013): Hjälp oss! En antologi om den svenska vårdens förfall. arVya förlag.
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den och marknaden. Weyler förlag.

Long Queues to the Swedish Health Care

Guldansiktsbehandling
 24 Karats guld

Guldansiktsbehandling 24 Karats guld - en lyxig 
och effektiv behandling mot hudens åldrande där 
man använder sig av 24 karats ren guld. Guldet 
påverkar fibroplaster och stimulerar produktion av 
kollagen och elastin. Guldet bekämpar fria radikaler 
och hjälper till att förebygga för tidigt åldrande av 
huden.Minskar uppkomsten av fina linjer och rynkor. 
Hjälper till att hålla huden fuktmättad vilket ger mju-
kare och slätare hud. Resultatet blir en glödande, 
strålande hy och förnyelsen av huden stimuleras.
Behandlingen består av: Rengöring, peeling, 
guldampull, ren guld 24 ka, guldmask därefter 
masseras guldet behagligt in i huden ca 20 minuter. 

Avslutande med gulddagcrème. 
60 min. - 1.200,00 kr

Carmens kosmetik

Vaxning kvinnor
Brasiliansk vaxning - 350:-

Hela kroppen 1200 :-

Ansiktsbehandlingar
från 399:-

Cellulitbehandling

Tel: 0768.54.51.04
www.carmenskosmetik.se

www.vaxkassetter.se
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Vi har tidigare diskuterat vem som egentligen ansvarar för att förbätt-
ra miljön och även om det är tydligt att alla har ett ansvar för och alla 
borde ha ett intresse av att vi gör allt vi kan för att rädda vår planet, 
så kan man konstatera att västvärlden både har ett större ansvar och 
en större möjlighet att dra sitt strå till stacken. Förenklat kan man 
sedan lägga ansvaret på regeringar, producenter och konsumenter. 
Naturligtvis är det inte fullt så enkelt, eftersom samtliga tre aktörer 
påverkar varandra. Regeringar kan påverka både producenter och 
konsumenter genom t.ex. lagar och skatter, producenter kan påver-
ka regeringar genom olika slags påtryckningar och konsumenter via 
t.ex. reklam. Konsumenterna kan å sin sida påverka producenterna 
genom vad de väljer att handla och regeringar (åtminstone i en del 
länder) genom att rösta.
    Vi har tidigare tittat på vad regeringar bör göra och på vår webb-
sida www.infoexpress.se pågår just nu en artikelserie om konsumen-
tens möjlighet att dra sitt strå till stacken. Här och nu är det dock dags 
att titta på vad producenterna kan göra: 
 
Så länge man utgår från myten om att det råder ett motsatsförhållan-
de mellan hållbar utveckling och ekonomisk utveckling, mellan mil-
jötänk och vinst, kan man förstå att ingen företagare är intresserad 
av att satsa på miljön och att ledare för multinationella jättar t.o.m. 
förnekar klimathotet. Kärnan i allt företagande och hela marknads-
ekonomin är ju att företaget ska tjäna så mycket pengar som möjligt. 
Men hur blir det om det de facto inte råder något motsatsförhållande?
  Innan vi går vidare med det spåret bör vi dock konstatera att förhål-
landet företagande och hållbar utveckling ser väldigt annorlunda ut 
beroende på vilket företag, eller vilken typ av företag det handlar om.
  Vi har de företag vars hela idé bygger på sådant som nästan alla 
är överens om förstör vår miljö. Till denna grupp kan vi räkna in olje- 
och kolgruveföretag, skogsskövlingsbolag och liknande verksamhe-
ter. Att deras ledare motsätter sig hela idén om ett klimathot är kanske 
inte så konstigt. De kan till viss del kanske växla om till förnybar ener-
gi och motsvarande verksamheter som skulle vara mindre ödesdiger 
för miljön – vissa av dem gör också så – men en dylik verksamhet kan 
absolut inte motsvara det de nu sysslar med rent ekonomiskt. Sedan 
kan man ju undra hur de egentligen tänker. Oavsett om de förnekar 
eller tror på miljöhotet, är de ju medvetna om att det de lever på är en 
alltmer sinande källa. Till sist kommer kon sluta mjölka och då måste 
de ha en plan för att kunna fortsätta att tjäna pengar. De verkar dock 
ha bestämt sig för att totalt tömma sina källor innan de sjösätter några 
alternativ. Därför motarbetar de också på alla plan – främst med hjälp 
av korrupta politiker – de företag och organisationer som verkar för att 
utveckla förnybar energi. Dessa företags framtid handlar enkom om 
politikers agerande och inget annat än lagar och regler, skatter och av-
gifter kan få dem att ändra riktning. Alternativet är att forskning och an-
dra företags satsningar helt enkelt konkurrerar ut de fossila bränslena.
  Sedan har vi alla de företag vars huvudsakliga verksamhet egent-
ligen är miljöförstörande, men som har betydligt större möjlighet att 
växla om, och där företagen i de allra flesta fall satsar på forskning 
för att utveckla mer miljövänliga produkter. Till dessa kan de flesta 
energibolag (utom de ovannämnda), fordonstillverkare och tillver-
kare av andra energislukande och avgasspyende maskiner räknas. 
Här handlar det både om konsumenternas (marknadens) och politi-
kernas makt; ju mer marknaden efterfrågar miljövänliga produkter, ju 
snabbare kommer utvecklingen att gå åt det hållet. Politikerna kan 
dels påverka genom lagar och förordningar, dels genom att öka kon-
sumenternas intresse och möjlighet genom bidrag, subventioner och 
skattelättnader. Att hoppas på att företagen ska öka takten och in-
tensifiera forskningen enkom för att de är goda människor, är nog att 
hoppas lite väl mycket. Däremot kan vi konstatera att om alla bilar, flyg 
och andra maskiner som idag står för en stor del av utsläppen av växthus-
gaser ersätts med motsvarande maskiner som drivs av förnybar energi, 
kommer detta att spela väldigt stor roll för planetens överlevnad.
    Någonstans mitt emellan dessa två grupper befinner sig köttind-
ustrin. Det kan kanske tyckas märkligt att bunta ihop gosiga kor med 
kol- och oljebrytning, men faktum är att köttindustrin står för 15 % av 
de globala utsläppen av växthusgaser, och även om fler och fler fö-
retag inom köttindustrin nu plockar fram vegetariska alternativ efter-
som marknaden efterfrågar detta, finns det ingen inom denna industri 
som vill att alla ska bli vegetarianer, oavsett hur bra det skulle vara 
för planeten. Och till skillnad från föregående grupp är det inte så att 
någon intensiv forskning för att ta fram mer miljövänliga produkter 
är direkt genomförbar. Vi ska inte förvänta oss mer miljövänliga kor 
som fiser mindre eller liknande. Visst finns det ekologiskt kött, men 

det handlar oftast mer om djurens välmående – vilket naturligtvis inte 
ska förringas – och gör inte så stor skillnad vad gäller miljöpåverkan. 
I vissa fall är det t.o.m. så att ekologiskt kött kan ha större negativ 
miljöpåverkan eftersom djuren föds upp under längre tid och därmed 
behöver mer foder och avger mer metangaser.
      Så har vi all de företag som lever på transporter. Flygbolag, åke-
rier, rederier, taxiföretag o.s.v. Det finns i princip tre sätt som dessa 
företag kan minska sin miljöpåverkan: Lägga ner sin verksamhet, 
minska sin verksamhet eller använda mer miljövänliga fordon och/el-
ler farkoster. Det första alternativet låter väl egentligen som det bästa 
för miljön, men så länge det finns en efterfrågan på transporter skulle 
bara ett annat företag kliva in i stället, och det enda sättet att samtliga 
dessa företag skulle försvinna är politiska beslut, men det lär knap-
past ligga i samhällets intresse, hur bra det än skulle vara för miljön. 
Således finns två genomförbara alternativ kvar och båda dessa kan 
styras av såväl konsumenterna (marknaden) som den politiska mak-
ten. Vi har ju redan sett att regeringar (t.ex. den svenska) gjort försök 
att minska flygandet genom att införa en extra flygskatt. Det återstår 
att se hur stor effekt denna kommer att ha. Ska vi verkligen lyckas 
minska transporterna med fossila bränslen gäller det ju att det finns 
bra alternativ. Det märkliga är ju att det redan idag finns ett bra alter-
nativ. Varför är det då fortfarande dyrare att åka tåg än att flyga? Vad 
gäller det tredje alternativet, att resorna/transporterna företas med 
miljövänligare fordon, krävs ju att dessa fordon finns tillgängliga inn-
an politiker och marknad kan styra företagen i rätt riktning, och så är 
det inte riktigt idag. Men forskning och utveckling pågår.
      Den femte gruppen företag i denna uppräkning är i stort sett alla 
de andra, d.v.s. de som inte direkt sysslar med miljöpåverkande verk-
samhet, men som ändå, i större eller mindre utsträckning, påverkar 
miljön negativt. I denna grupp finns alltifrån företag som tillverkar oli-
ka saker i stora fabriker som spyr ut växthusgaser till det lilla tjänste-
företaget vars miljöpåverkan går att finna i personförflyttning och ma-
skinanvändning. Här kan såväl konsumenter som politiker och andra 
företag vara med och förändra. Det handlar helt enkelt om att se till 
att det är mer vinstgivande att agera miljövänligt än tvärtom. Det kan 
handla om skatter och avgifter, tillgång till miljövänliga transportme-
del o.d., planering och attraktionskraft. Och naturligtvis ett ramverk av 
lagar. I samtliga dessa delar finns det ännu mycket att göra. Och det 
handlar om att konsumenterna väljer produkter och tjänster från de 
företag som agerar mest miljövänligt. Då krävs dock att konsumenten 
känner till vilka dessa företag är, och det är inte alltid helt lätt.
      Slutligen handlar det om de företag vars fokus ligger på att för-
bättra miljön och som ser möjligheten att faktiskt tjäna pengar på det. 
Men det återkommer vi till i nästa nummer.

Mats Björling

Företagande och hållbar utveckling

As long as you believe in the myth that there is a conflict between eco-
nomic growth and sustainable development, between profit and en-
vironmental concerns, it’s easy to understand that no companies – or at 
least very few – are interested in taking the environment into conside-
ration. You might even understand why leaders of multinational giants 
deny there is an environmental threat. The core in entrepreneurship and 
market economy is to make as much money as possible. But what if the 
situation in fact is the opposite?
    Before digging deeper into that field, the fact of the matter is of cour-
se, that the relationship between profit and sustainable development is 
quite different in different kinds of companies.
     There are the companies whose whole idea is built on things almost 
everyone agrees are bad for the environment, such as oil- and coal 
mining companies, the deforestation business and suchlike. That their 
leaders oppose the whole idea of an environmental threat is not surpri-
sing. Deep down they probably know that the only right thing would be 
to close down their activities and stop making money. And of course that 
won’t happen. On the other hand they must be aware of the fact that oil 
and coal finally will come to an end, so even if they don’t believe in the 
environmental threat and/or they don’t care about the human race and 
the planet, they should at least care about their own offspring. Or more 
probable – we’ll need strong politicians with integrity to make them think 
in new ways.
     Then we have all the companies whose activities are mainly degra-
ding to the environment but much easier can find alternatives: most-

ly companies producing vehicles and machines gorging energy and 
spewing out pollution. If all those machines are changed, it will mean a 
great lot to our planet’s future.
      Somewhere in between, we have the meat industry. The meat indu-
stry is responsible for 15 % of the greenhouse gases, and although more 
and more meat companies now also produce vegetarian alternatives, as 
the market grows, it would be naïve to imagine these companies want us 
all to become vegetarians. So maybe that is just what we should.
     Then there are all the transport companies. They all have three real 
alternatives. Hopefully and probably going on as before is not even an 
option; neither governments nor consumers will allow it. And the option 
to terminate their activities or severely reduce them, and thereby termi-
nate or reduce their profit is probably not an option either. So we just 
have to hope for research and innovation.
    The fifth group are all other companies. They all contribute to the 
degrading of the environment – from driving their car to work and using 
electricity in their office to factories spewing out greenhouse gases. 
These are the companies that are the easiest to influence. We – go-
vernments, other companies and consumers – can all contribute to that. 
As soon as the market makes sustainable development more profitable 
than the opposite, these companies will all switch. And already we’ve 
come quite far on this mission.
     Finally there are the companies whose focus is on improving the 
environment, but that is for next issue.

Entrepreneurship and sustainable development

I Sverige råder idag skolplikt och “rätt till utbildning” där alla barn och 
ungdomar måste gå ut nian. Rätt till hemundervisning ges i praktiken 
inte såvida man inte har “särskilda skäl” till det, som till exempel om bar-
net är med i en filminspelning eller allvarligt sjukt. Detta sägs vara för att 
alla elever ska få utbildning som inte bara lär ut användbara kunskaper 
inom olika ämnen utan också stärker den sociala kompetensen och ger 
barnen minnen. Skolundervisning sägs också vara en mer ekonomisk 
gynnsam och mer kvalitativ undervisning med tillgång till personer som 
har mycket kunskaper kring ett ämne (lärare). Men varför kan inte he-
mundervisning trots allt få vara ett val för dem som vill?
   Fördelarna med hemundervisning är många. För det första hade he-
mundervisning dels hjälpt till att underlätta arbetet för lärare, då de re-
dan är överarbetade, stressade och trötta för att lärarbristen säkert har 
en tydlig närvaro i det de gör. De har ett viktigt jobb att sköta med många 
elever att anpassa undervisningen efter i klassrummet och sedan be-
tygsätta, så om en av eleverna skulle undervisas i hemmet skulle det 
förmodligen underlätta lärarens jobb. En annan fördel är att om eleverna 
går på en skola som presterar sämre och fler elever i andra skolor väl-
jer att undervisas i hemmet, kan eleverna från de sämre skolorna byta 
till andra skolor och få en bättre chans att lära sig innehållet ordentligt, 
samtidigt som de sämre skolorna som stänger ned bidrar med lärare 
som flyttas till andra skolor, vilket gör problemet med lärarbrist mindre 
allvarligt, trots att det är temporärt. 
   På tal om lärare och lärarbrist; då skolplikten gäller och lärarbristen är 
så pass stor, tvingas skolor att tack ja till människor som vill arbeta som 
lärare men egentligen inte passar till det om man skulle ta hänsyn till 
kvalifikationer och utbildning. - Är det verkligen det bästa för våra barn 
och ungdomar?
   En annan fördel är att hemundervisningen kan anpassas efter den bio-
logiska klockan, vilket främst gynnar tonåringar. Och nej, det är inte för 
att tonåringar är latmaskar som planerar att bo hos föräldrarna för evigt 
och aldrig jobba (som jag misstänker att vissa mer konservativa (äldre) 
typer tänker) utan för att tonåringars biologiska klocka förändras under 
puberteten, något som är ett vetenskapligt faktum. Många skolor tar inte 
hänsyn till detta och har tidiga morgnar inplanerade i ett schema som 
eleverna tvingas följa. Följden kan därför bli att många av dem inte sover 
tillräckligt, och sömnbrist är något som kan ligga bakom flera allvarli-
ga hälsoproblem på längre sikt. Sömnbrist är också något som leder till 
sämre korttidsminne och sämre koncentrationsförmåga på kort sikt, och 
är inte dessa två viktiga att ha med sig när man pluggar? Om en tonåring 
inte kan somna förrän klockan 02:00 och är mest produktiv runt 22:00, 
varför tvinga samma individ att stiga upp 06:00 på morgonen?
   Att individanpassa undervisningen och ge individer en stor mängd 
frihet angående sin skolgång hade gynnat samhället på lång sikt, då be-
gåvade barn kan få möjligheten att utmanas och få tillfället att läsa in 
mer avancerat material, medan de elever som har speciella behov eller 

svårigheter med vissa ämnen får arbeta mer med det för att bättre förstå 
innehållet. Om elever hade fått chansen till hemundervisning eller kun-
nat ta examen i kurser som man läst hemma, hade samhället kunnat ha 
individer med bättre kunskaper om saker och ting, och inte minst sagt 
uppmuntrat fler till att fortsätta med sina studier om de får studera på 
sina egna villkor. 
   Det är också moraliskt oacceptabelt att tvinga ett barn som blir mobbat 
eller som har upplevt annan typ av trauma innanför skolbyggnaden att 
återvända dit. Visserligen har skolor ett system de är tvungna att följa 
ifall det skulle uppstå konflikter mellan elever, men man kan inte alltid lita 
på att det systemet fungerar eller att ens elever rapporterar händelser, 
då det inte alltid är lätt att säga åt lärarna vad som sker. Det finns ock-
så tydliga exempel på elever som råkat ut för allvarliga händelser, som 
att deras mobbare följt efter dem efter skolan och attackerat dem, där 
skolor har sagt att de inte är ansvariga för händelserna, eller där de helt 
enkelt inte tagit ansvar. Det finns också fall där sexuella trakasserier och 
våldtäkter inträffat där det inte åtgärdats som det borde, och där offren 
har varit tvungna att återvända till samma plats och se samma personer 
som gjort dem illa. Man kan alltså inte alltid lita på det gällande systemet. 
Därför borde hemundervisning vara ett val för dem som inte klarar av att 
ha en vanlig skolgång. 
   Nackdelarna med hemundervisning är att det dels blir mer kostsamt 
och att det dels lägger mer press på föräldrarna att ge barnet en kvalita-
tiv undervisning, men dessa nackdelar kan vägas upp av fördelarna, be-
roende på hur väl förberedda föräldrarna känner sig, och barnets ålder 
(det är trots allt svårare att ta hand om en femåring än det är att ta hand 
om en femtonåring). Dessutom borde hemundervisning vara ett val för 
alla, så att familjer kan välja bland flera alternativ innan de gör ett val. Om 
kostnad eller tid är ett problem, borde det rimligtvis ändå gå att hitta en 
lösning som är gynnsam för alla parter.
   Ett annat motargument som slungas mot hemundervisning är att elev-
erna då inte har skolresultat eller betyg att söka sig vidare till universitet 
med, men verkligheten är annorlunda. Det finns en hel del olika sätt att 
ansöka till olika universitet; i Sverige kan man göra det genom högsko-
leprovet, och universitet kan också anordna egna antagningsprov som 
ansökande kan göra; båda metoder som exkluderar behovet av “riktiga 
betyg”. 
   Avslutningsvis vill jag hävda att “social kompetens” är ett svagt argu-
ment jämfört med resten. Socialisation i sig är viktigt för att alla ska kun-
na ta del av olika kulturer och lära sig hur man beter sig ute i samhället, 
men vad har socialisationen för roll i en individs vardag om allt hen får 
höra är hur ful, oduglig, dum och värdelös hen är? Hemundervisning kan 
verkligen hjälpa de som vill till att lyckas; varför inte ge folk det valet? 

Bianca Mihai
hello@infoexpress.se

Gör hemundervisning laglig igen!

Bild: Tomas Castelazo



gånger så lång tid i Katthult som i Bullerbyn 
och hade nog kunnat stanna lite längre.

Bad

Småland vimlar ju av små mysiga badsjöar, 
och har man bara ögonen öppna dyker de 
upp lite varstans. I sommarvärmen var de 
dessutom nödvändiga. Favoriten var helt 
klart den lilla badsjö som låg på vägen mot 
Katthult.

Filmbyn Småland
Som synes hamnar Filmbyn sämst i vår lilla 
jämförelse. Det beror främst på det höga tim-
priset. Jag fick slanta upp 325:- för en vuxen 
och ett barn och efter 1,5 timmar var vi helt 
nöjda. Då fanns det helt enkelt inte mer att 
göra. Å andra sidan fick vi se flera av de verk-
liga inspelningsplatserna samt göra både 
filmer och sånginspelningar som vi kunde 
skicka hem, och det uppskattade barnet 
högeligen. Vi var inte på något sätt missnöjda, 
och vi ångrade absolut inte vårt besök.

Brio Lekoseum
Bortsett från det avslutande doppet i Ring-
sjön, blev Lekoseum i Osby vårt sista stopp. 
Och som synes fick detta allra högst total-
poäng. Det beror främst på det väldigt låga 
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I ärlighetens namn är denna resa, som 
sträcker sig från Ivösjön i norra Skåne via 
Ölands djurpark, Astrid Lindgrens värld, 
Bullerbyn, Katthult och Filmbyn till Brio 
Lekoseum och Ringsjön, återigen i Skåne, 
en resa tydligt designad för barnen.

Utlandsresor i all ära, men vi som bor i Öre-
sundsregionen behöver inte alls röra oss så 
långt. Visserligen handlar det väl om vad man 
är ute efter. Att möta nya kulturer är absolut 
värdefullt och upplyftande och det kan ju tala 
för en utlandssemester. Om man nu inte är 
så modig att man vågar ta kontakt med alla 
de representanter för olika kulturer som 
redan finns i området. En sommar som den 
här finns det i vilket fall ingen anledning att 
resa utomlands för sol, bad och äventyr. Det 
finns runt hörnet.
     Inom själva området finns en hel del möj-
ligheter till sol, bad och upplevelser. Hela 
området genomkorsas ju av stränder och det 
finns mängder av möjligheter till upplevelser, 
särskilt för barnfamiljer. På den västra sidan 
har vi ju t.ex. Tivoli, Bakken, Zoologisk Have, 
BonBon-Land, Den Blå Planet och HC Ander-
sen Museum. På den östra sidan finner vi t.ex. 
Skånes djurpark, Ystad djurpark, Tropikariet i 
Helsingborg och mängder av temalekplatser 
i Malmö. Dessutom finns det ju mängder av 
spännande museer på båda sidor sundet, 
inte minst då Eslövs Leksaksmuseum. Men 
för oss Öresundsbor är detta ju vardagsmat 
och kanske snarare något man besöker en 
helg, eller t.o.m. en eftermiddag.

För en lite längre (men ändå ganska kort) se-
mester som varken kräver flyg eller bokningar 
ett halvår i förväg, finns ju Jylland, med sin 
Lövepark och sitt Legoland. Eller så kan man 
välja att bege sig till Småland och Öland. För 
denna artikel valde jag det senare. Och för att 
det skulle bli en upplevelseresa värd namnet 
tog jag både med ett barn och tält. För, som 
vi kommer att se längre fram, i ärlighetens 
namn är denna resa, som sträcker sig från 
Ivösjön i norra Skåne via Ölands djurpark, 
Astrid Lindgrens värld, Bullerbyn, Katthult 
och Filmbyn till Brio Lekoseum och Ringsjön, 
återigen i Skåne, en resa tydligt designad för 
barnen. Den märkliga pappan njuter nog fak-
tiskt mest av att få vandra i skogen, slå upp 
tält och laga mat ute. Även en sommar när 
det råder totalt eldningsförbud.

Ivön erbjuder både natursköna promenad-
stråk och härligt bad i vackert bärnstensfär-
gat vatten. Dessutom en gratis färjeöverfart 
i sakta mak. Promenaderna tröttar dock fort 
ut barnen och då badplatsen inte erbjuder 
mycket mer än vatten var nog de tre timmar 

vi tillbringade där nästan i mesta laget. Det 
var dock ett välkommet stopp på vår väg till 
Kalmar.

Ölands Djur- och Nöjespark får nog sägas 
vara höjdpunkten på vår resa. Att vi tillbringade 
de två dagarna där tillsammans med annat 
barn och vuxen och att vi hade gratis boplats 
inomhus, förhöjde naturligtvis intrycket, men 
betygen nedan är satta utan hänsyn till detta.
     Området innehåller fyra olika delar, skulle 
man kunna säga, som alla har en klar lock-
else för barnen och som totalt också ger den 
vuxne en hel del nöje: Djurpark, Dinosaurieland, 
Nöjespark och Vattenland. Detta är på många 
sett ett smart koncept; svala dagar är djuren 
betydligt mer aktiva och hetare dagar är vat-
tenlandet räddningen. För vår del innebar det 
att vi kunde ägna den första och sista timmen 
de båda dagarna åt djuren och några timmar 
åt dinosaurier och nöjespark. De flesta timmar 
spenderades dock i vattenlandet under en 
stekande sol.

    I djurparken finner man allt från skojiga 
apor och lemurer; gulliga, klappvänliga getter 
och färggranna fåglar till alligatorer, lejon och 
tigrar. Man kan visserligen ha mycket åsikter 
om det riktiga i att stänga in djur i burar, men 
i jämförelse med många andra djurparker vi 
besökt under åren har de här djuren hyfsat 
med plats. För några år sedan fick Ölands 
djurpark mycket kritik för sin djurskötsel, men 
sedan dess har de klart spottat upp sig. Det 
finns dessutom mängder av informativa skyl-
tar om både djur de har där och andra djur. 
Riktigheten i dessa vågar jag dock inte gå i 
god för, särskilt som det vimlar av märkliga 
språkliga fel. Man kan inte låta bli att undra 
varför man lät en dyslektiker skriva skyltarna 
och varför man inte i så fall lät någon annan 
korrekturläsa. Ett extra plus ska dock ges 
till montern med en spegel och rubriken 
”Världens farligaste djur”.
    Dinosaurielandet består av ett stort antal 
dinosaurier, mer eller mindre i naturlig storlek, 
som barnen kan klättra upp på. Där finns ock-
så mängder av informativ text, men av ovan 
angivna anledningar bör man nog också ta 

En liten smålandssemester
dessa med en nypa salt.
I nöjesparken finns ett hyfsat antal olika karu-
seller för skiftande åldrar som man åker gratis 
i när man väl betalt entréavgiften. Där finns 
dock också ett nästan lika stort antal attrak-
tioner som inte alls är gratis, och matställe-
na, varav de flesta ligger på nöjesområdet, är 
klart en besvikelse; torftig mat till höga priser. 
Att ta med egen mat är att rekommendera. Å 
andra sidan finns ett pariserhjul som låter en 
se hela området.
    Vattenlandet, slutligen, består två olika 
områden, varav det nyare kallas Pirate Island. 
Här finns allt från höga vattenrutschkanor där 
man kan få ordentlig fart till någorlunda lugna 
barnpooler. Och framför allt finns här svalka. 
Något man verkligen uppskattar i sommar-
värmen.
      Vi valde att lösa en tvådagarsbiljett, vilket 
väsentligt drog ner timpriset. Å andra sidan 
gjorde tröghet på morgonen att vi inte fullt 
utnyttjade de 16 timmar vi betalt för, och med 
tanke på hur mycket det finns att göra här 
hade vi säkert kunnat utnyttja också dessa 
timmar. Och hade barnen fått bestämma 
hade vi stannat i en vecka.

Astrid Lindgrens Värld
Vi valde att bara lösa en endagsbiljett här, 
och sett i backspegeln var det nog klokt. 
Visserligen finns här så pass mycket att göra 
att man kunnat fylla två dagar, och vi missade 
också flera föreställningar, men med tanke på 
att det inte finns någonstans att svalka sig var 
det nästan väl mycket att stå ut med åtta tim-
mar, trots att vi roade oss hela tiden.
     Här finns en massa ställen att besöka; allt-
ifrån den lilla staden, som är ett lite förändrat 
Vimmerby från Astrid Lindgrens barndom 
i miniatyr, till alla de kända platserna från 
böckerna och filmerna, samt rutschkanor från 
Karlssons tak och en hinderbana. Dessutom 
har man möjlighet att hälsa på många av 
figurerna samt att se skådespel på de olika 
platserna. Barnet var klart mer imponerad av 
pjäserna än fadern som nog tyckte att skåde-
spelarinsatserna i allmänhet lämnade en del 
att önska. Ett lysande undantag fann jag i alla 
fall: Mannen som spelade Mattis gjorde det 
betydligt bättre än Börje Ahlstedt måste jag 
faktiskt tillstå. Och det förvånade mig. Först 
nu har jag insett att överspelet i filmerna inte 
alls var nödvändigt. 
     Barnets klara favorit var dock inget av detta; 
Saltkråkan kan man uppleva i en vagn, liknade 
dem i spöktunnlar eller kärlekstunnlar. På vä-
gen får man möta Melker, Tjorven, Skrållan 
och alla de andra i form av ganska illa gjorda 
vaxdockor. De tilltalade dock barnet så myck-
et att det blev fem rundor. De sista två utan 
fadern.

Besöket avslutades med att vi köpte en hel 
del alltför dyra prylar i de olika butikerna som 
fanns där. Men totalt sett lämnade vi Astrid 
Lindgrens värld mycket nöjda.

Bullerbyn och Katthult

När man ändå är i faggorna, måste man 
naturligtvis besöka Bullerbyn och Katthult, 
som de, sedan de blev inspelningsplatser för 
två underbara TV- och filmserier, numera kallas.
     Bullerbyn gav kanske inte så mycket, och 
att betala 60 kronor/timme för att stå parke-
rad på en grusplan kändes väl magstarkt. Å 
andra sidan kostade det ingenting att gå 
utanför Bullerbyhusen. Fast vad skulle de väl 
ta betalt för? En liten tipsrunda och en höskulle 
där man kunde leka var allt som erbjöds. Men 
i Café Sörgården kunde man i alla fall fika för 
helt rimliga priser.
     Katthult uppskattades betydligt mer av såväl 
barn som vuxen. Här tog de visserligen en 
entréavgift, men å andra sidan var parkeringen 
gratis. Och här kunde man gå in och ut i både 
snickarbod och drängstuga. Dessutom kunde 
man klappa och se kaniner, kor, hästar och 
grisar, leka på en liten söt lekplats samt fika 
till överkomliga priser. Vi tillbringade c:a fyra 

Det är uppenbart, när man frågar barnet, att 
allt på resan var värt såväl tid som pengar och 
eventuella besvär, men det kan kanske ändå 
vara intressant att avsluta denna reseskildring 
med en liten jämförelse mellan de olika plat-
ser vi besökt. Det som kommer att redovisas är 
pris, tid vi orkade/ville stanna, pris per timme, 
kostnader i övrigt på området samt barn- och 
vuxenbetyg (1-10). Kostnaderna är för en vuxen 
och ett barn och resekostnader är ej medtagna.    
Vuxenbetygen är satta ur ett vuxenperspektiv, 
utan hänsyn till glädjen i att se barnets glädje. 
Poängen överst, i rubriksraden, är ett samman-
fattande betyg med alla parametrar inräknade.
 
Brio Lekoseum 7,8
Pris: 120:-
Tid: 5 timmar
Pris/timme: 24:-
Övriga kostnader: Klart billigast fika på hela re-
san.
Barnbetyg: 10
Vuxenbetyg: 5

Ölands djurpark 7,6
Pris: 2 x 495 inträde två dagar + 2 x 60 parke-
ringsavgift = 1110:-
Tid: 12 timmar
Pris/timme: 92:50
Övriga kostnader: Maten var oerhört dyr. Det 
tydligaste exemplet 249:- för fyra glassar.
Barnbetyg: 10
Vuxenbetyg: 6

Astrid Lindgrens värld 7,4
Pris: 760:- (410 + 300 inträde, 50:- parkering )
Tid: 8 timmar
Pris/timme: 95
Övriga kostnader: Det mesta var ganska dyrt.
Barnbetyg: 10
Vuxenbetyg: 7

Badplats i närheten av Katthult 7,25
Pris: 0:-
Tid: 1 timme
Pris/timme: 0:-
Övriga kostnader: 0:-
Barnbetyg: 8
Vuxenbetyg: 8

Katthult 6,6
Pris: 60 + 30 = 90:-
Tid: 2,5 timmar
Pris/timme: 36:-
Övriga kostnader: Fikapriserna var ganska rim-
liga. Priserna för Astrid-Lindgrenprylarna var 
också här hutlösa.
Barnbetyg: 8
Vuxenbetyg: 6

Ivön 6,6
Pris: 0:-
Tid: 3 timmar
Pris/timme: 0:-
Övriga kostnader: Maten var förhållandevis bil-
lig och skilde sig inte direkt från liknande inrätt-
ningar på andra ställen.
Barnbetyg: 6
Vuxenbetyg: 7

Övriga småländska badplatser 6
Pris: 0:-
Tid: 40 minuter
Pris/timme: 0:-
Övriga kostnader: 0:-
Barnbetyg: 6
Vuxenbetyg: 6

Bullerbyn 5,6
Pris: 40:- i parkeringsavgift
Tid: 40 min
Pris/timme: 60:-
Övriga kostnader: Café Sörgården erbjöd fika 
till rimliga priser.
Barnbetyg: 6 
Vuxenbetyg: 5

Bad i Ringsjön 5,25
Pris: 0:-
Tid: 40 min
Pris/timme: 0:-
Övriga kostnader: 0:-
Barnbetyg: 6
Vuxenbetyg: 3

Filmbyn Småland 5
Pris: 325:-
Tid: 1,5 timmar
Pris/timme: 217:-
Övriga kostnader: Lika dyrt som alla andra ställ-
en med Astrid Lindgrenanknytning.
Barnbetyg: 9
Vuxenbetyg: 6  

Lekoseum fick högst poäng, men Ölands djurpark flest leenden

Foto: John Jönson

timpriset. I ärlighetens namn förvånades den 
vuxne lite över att detta stopp fick lika höga 
barnpoäng som Ölands djurpark och Astrid 
Lindgrens värld, även om det både finns en 
hel del att göra och en hel mängd leksaker till 
utställning. Mest fascinerades nog pappan av 
hur man kunde följa skönhetsidealets föränd-
ring sedan tidigt 60-tal i Barbie-utställningen.

Totalt sett kan en semester likt denna verk-
ligen rekommenderas. Barnet var fullt sys-
selsatt och stormtrivdes hela tiden, och även 
om man bortser från det – som ju egentligen 
också var den vuxnes stora behållning av 
resan – var det en njutbar semester även för 
en gubbe som tappat lite av sin fantasi och 
leklust. Dessutom var det en väldigt billig se-
mester. Eftersom vi valde att bo i tält i skogen 
och lagade flera måltider själva lyckades vi 
få ihop en veckas semester för under 5000:-, 
inklusive bensinpengar, och det är ju inte så 
pjåkigt, eller?

Mats Biörling
mats.björling@infoexpress.se

Foto: Mats Björling

Foto: Mats Björling

Foto: Mats Björling

Foto: Mats Björling
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Offentlig ursäkt 

Inga beslut är ännu tagna vad gäller Makedoniens eventuella 
namnbyte.

I förra numret skrev jag om Före detta jugoslaviska republiken 
Makedonien – som ju varit det officiella namnet för republiken 
sedan 1995 – och jag gjorde då ett misstag som upprört en del av 
våra läsare. Detta ber jag om ursäkt för.
     Min tanke var att lyfta fram detta vackra land och visa på ett 
väldigt attraktivt semestermål för våra läsare. Min förhoppning var 
att hjälpa, stötta och visa uppskattning för detta vackra land, inte 
att uppröra. Nu blev det ändå det senare. Flera läsare har hört av 
sig och kallat mig – rätteligen, antar jag – både korkad och 
efterbliven. 
     Trots att jag egentligen var medveten om det känsliga läget, valde 
jag att benämna landet Nordmakedonien. Anledningen till detta 
vara lika enkel som dum. Att i en resmålsbeskrivning använda

det officiella namnet kändes både klumpigt och allt för avromanti-
serande. Att kalla det Makedonien ville jag dock inte heller efter-
som jag – kanske p.g.a. okunnighet – antog att det var alldeles för 
känsligt, med tanke på pågående debatt. Eftersom avtal om Ma-
kedoniens namnbyte till Nordmakedonien skrevs under 17/6 i år, 
av såväl Greklands premiärminister Alexis Tsipras som Make-
doniens premiärminister Zoran Zaev gjorde jag bedömningen att 
Nordmakedonien var det minst kontroversiella namnet att använ-
da, trots att det alltså inte fanns officiella beslut och omröstningar 
inte var gjorda.
     Jag påpekade visserligen i artikeln att namnstriden inte var över, 
men jag inser att jag hellre borde ha använt benämningen Före 
detta jugoslaviska republiken Makedonien. Min avsikt var aldrig att 
göra någon upprörd. Info Express är och vill vara en helt opolitisk 
och oberoende tidning. Därför ber jag nu alla om ursäkt.

Mats Björling
mats.bjorling@infoexpress.se

Nu kan du också publicera din annons digitalt i vår webbtidning
Annonserar du i Info Express syns du automatiskt också på webben, 

eftersom vår tidning alltid också publiceras där. 
Men vill du synas ännu mer online kan du nu också

annonsera i vår webbtidning.
Kontakta oss redan idag på: annonsering@infoexpress.se

Under denna rubrik tar vi upp ord som kan ställa till det när alla i 
Öresundsregionen möts för att diskutera. I förra numret tog vi upp 
rolig. Nu är det dags för frukost/frokost.
    Ordet frokost användes redan i fornnordiskan och betydde då 
en måltid man äter tidigt på dagen (ursprungligen kommer det från 
lågtyskans vrokost = tidig måltid). Men det handlade då inte om 
den allra första måltiden. Man steg på den tiden i allmänhet upp 
betydligt tidigare än nuförtiden, så redan vid 8-9 var det dags för 
den andra måltiden, frokosten. När vi sedan fick andra morgonvanor 
försköts tiderna och i både svenska och danska kom det att 
beteckna den måltid vi äter mitt på dagen. 
     Under andra halvan av 1900-talet kom så frukost att i svenskan 
åter betyda den tidiga måltiden, medan det danska ordet frokost 
ännu betyder den måltid vi äter mitt på dagen. Frukost heter alltså 
på danska morgenmad, medan frokost heter lunch på svenska.
     Om man är någon som är uppe med tuppen kan detta naturligtvis 
ställa till besvär, men om man är en sjusovare spelar det kanske 
inte så stor roll om man äter morgenmad, frukost, frokost, lunch 
eller rentav brunch. Mat som mad, som vi säger i Öresundsregionen

Under denne rubrik tager vi op ord som kan blive problemer når 
alle i Øresundsregionen mødes for at diskutere. I foregående nummer 
talte vi om rolig. Nu er det tid for frokost/frukost.
     Ordet frokost brugtes allerede i oldnordisk og betyde då en 
måltid man spiser tidligt på dagen (oprindeligt kommer det fra 
lavtyskens vrokost = tidlig måltid). Men det handlet då ikke om den 
første måltid. På den tiden steg man op meget tidligere end nu, 
så allerede ved 8-9 var det tid for den andre måltiden, frokosten. 
Når vi sener fik andre morgenvaner ændredes tiderne og i både 
svensk og dansk blev betydningen nu måltiden vi spiser midt på 
dagen.
     Under andre halvdelen af 1900-tallet blev så betydningen af 
frukost i svensk igen den tidlige måltiden, medens frokost på dansk 
stadigvæk er den måltid vi spiser midt på dagen. Frukost heder altså 
på dansk morgenmad, medens frokost heder lunch på svensk.
    For nogen som er tidligt oppe kan dette selvfølgelig skabe pro-
blemer, men hvis man er syvsover er det måske ikke så vigtigt 
hvis man spiser morgenmad, frukost, frokost, lunch eller ligefrem 
brunch. Mad som mat, som vi siger i Øresundsregionen.

Fallgropar när vi talar öresundska Faldgruber når vi snakker øresundsk
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Lovisa har så mycket talang och en så pass unik röst som sträcker sig från det sakrala 
änglalika glasskimret jag möttes av på gågatan, till en nästan aggressiv powerröst, att 
det vore skamligt om inte det fanns en plats för henne i den absoluta toppen.

Vår nästa stjärna?

Bild: Lovisa Linde. Foto Mats BjörlingFoto: Youtube

För några dagar sedan var jag inne på gågatan i Malmö. När jag 
passerade Victoriateatern skymtade jag en gatumusikant i ögon-
vrån. Normalt gör gatumusikanter mig alltid glad och jag försöker 
alltid stanna till, lyssna och ge pengar om jag har. Men nu var jag 
ganska stressad och skyndade förbi. Men det gick inte så bra. Nå-
gonting fick mig ändå att stanna till. De toner som bars fram till mig, 
som vore de inkapslade i ett eget naturligt reverb, var inte den 
ordinäre gatumusikantens toner. Detta var något alldeles speciellt. 
Vackert, nästan sakralt, med ett mjukt vibrato som jag sällan – om 
ens någonsin – hört förut. Och vad gör då den stressade repor-
tern? Han går naturligtvis fram och ber om en intervju och stressar 
sedan vidare. Utan att ens ha bidragit med en krona i gitarrfodra-
let. Utan att ens ha fotograferat gatumusikanten in action.
    När jag nästa gång träffar Lovisa Linde, för det är nämligen så 
gatumusikanten med den vackra rösten heter, sitter vi på ett café 
utan varken gitarr eller publik. Å andra sidan är jag lite bättre på-
läst och har insett att detta inte är den gemene gatumusikanten 
(vilket jag visserligen insåg vid första tonen) och att hon inte alls 
vuxit upp ur gågatan för att sedan stå där och spela tills hon fick 
ihop pengar till hyran. 
     Lovisa Linde har hållit på med musik länge och det fanns otaliga 
klipp med henne på Youtube, något som för mig var helt okänt inn-
an hennes röst fångade in mig. Hon har också gett ut sin första EP 
och erhållit Torsjö Live Award. Det senare kan tyckas vara en peti-
tess; Torsjö Live är ju inte direkt en av de stora musikfestivalerna. 
Men för Lovisa var det viktigt. Hon röstades fram av publiken, och 
det gav en fingervisning om att hon var på rätt väg, att hon hade 
något speciellt som var värt att satsa på.
     Lovisa Linde är 23 år och musiken har varit ständigt närvarande 
i hennes liv. ”Jag har spelat tvärflöjt sedan jag var 11. Och sedan har 
pappa alltid spelat piano, så det har ju kommit sedan jag var liten”, 
ler hon. Men det var först när hon började på musikgymnasiet (C4 
i Kristianstad) som det verkliga lyftet och intresset kom – när hon 
började sjunga och spela gitarr – och hon fick klart för sig vad hon 
ville göra med sitt liv. 
    När hon sedan var 18-19 började hon ge sig ut och spela, och 
då började hon också lägga upp klipp på Youtube, även om hon 
i början var ganska återhållsam; det mesta man hittar på Youtube 
härrör från de två senaste åren. Och sedan har det rullat på. Bl.a. 
har hon alltså 2017 släppt sin första EP och hon har också varit 
förband till David Lemma.

COOL KIDS

Bild: Lovisa Linde. Foto Mats Björling

BETTERCOLDER

Eftersom det är i Kristianstad hon är född och uppvuxen och har 
bott tills för bara ett tag sedan, är det framför allt där hon har upp-
trätt. Hon har blivit lite av en lokalkändis och Kristianstadsbladet 
kallade henne vid något tillfälle för ”den lokala nöjesprofilen Lovisa 
Linde”. Hon kan inte helt köpa den beskrivningen. ”Det är inte så 
att folk i allmänhet känner igen mig, men bland musiker är jag väl 
ganska välkänd i Kristianstadtrakten.”
     Just det att hon nu spelat på de flesta ställen och känner sig lite 
färdig med Kristianstad är en av anledningarna till att hon nu flyttat 
till Malmö. En annan är att Malmö är mycket större, vilket ger större 
möjligheter för en blivande musiker och att hon gillar Malmö. Men 
den främsta anledningen är att hon nu läser i Lund, Digitala kultu-
rer, vilket främst handlar om vad som uppstår i de sociala medier-
na. Naturligtvis har hon ett genuint intresse för det hon läser, men 
det finns också en bakomliggande tanke om att lära sig mer om 
de sociala medierna och hur man bäst kan synas där. Det är ju där 
man idag slår igenom. ”Det är inte alls så att jag strävar efter att bli 
kändis och tjäna jättemycket pengar, men det vore underbart om 
jag skulle kunna leva på musiken. Men det är svårt att nå ut. Jag 
vet inte riktigt hur jag ska göra. Alltså, jag är bra på musik, men 
marknadsföring är inte riktigt min grej. Man måste ju göra allting 
nuförtiden, och jag tycker att det är svårt. Och sedan handlar det 
ju också om tur. Tur och hårt arbete.”
    Jag inser ju att Lovisas hållning är en realistisk och klok håll-
ning och att det i dagens musikvärld handlar mycket mer om sa-
ker som ligger utanför det musikaliska, något som Lovisa har svårt 
att tänka sig att göra även om hon inser vikten av sociala medier 
och marknadsföring. Samtidigt är det så att Lovisa har så mycket 
talang och en så pass unik röst som sträcker sig från det sakrala 
änglalika glasskimret jag möttes av på gågatan, till en nästan ag-
gressiv powerröst (även om hon kanske fortfarande letar efter sin 
speciella framtoning, både som sångerska och som låtskrivare), 
att det vore skamligt om inte det fanns en plats för henne i den 
absoluta toppen.
      Lovisa har dessutom inte bara sin röst. Hon spelar såväl gitarr 
och ukulele som piano och tvärflöjt. Och hon har börjat leta sig 
fram på fiol. Och hon är alltså också låtskrivare. På Youtube hittar 
man dels inspelningar av flera av hennes egna låtar, som t.ex. Bet-
ter, Cool Kid, Colder, I Go Under, Take Me Away samt den hittills 
enda publicerade låten på svenska, Oklar, dels en stor mängd co-
vers. Och bland dessa covers kan man också hitta hennes inspira-

tionskällor. Paramore tillhör definitivt dessa, men hon anger också 
Julian Baker, Phoebe Bridgers och Daughter som inspirationskäl-
lor, både textmässigt och musikaliskt. Kanske är det därför, för att 
hennes inspirationskällor sjunger på engelska, som hon själv mes-
tadels skriver på engelska. ”Men det går lite i perioder. Och på sätt 
och vis är man ju säkrare på svenska eftersom man pratar det var-
je dag, men jag tycker att det engelska språket är väldigt spännan-
de och fint och det finns så många sätt att sätta ihop orden, vilket 
jag tycker är väldigt spännande. Dessutom är engelska på något 
sätt ett mer musikaliskt språk. Att det dessutom är internationellt 
är inte heller oviktigt.”
      På den ovanligt dumma frågan om vad hon tycker är viktigast, 
musiken eller texten, svarar hon naturligtvis att man inte kan säga 
så, att de är beroende av varandra, men när jag pressar henne 
medger hon att hon har väldigt svårt att lyssna på låtar där tex-
ten är skräp eller bara känns som utfyllnad och att hon själv oftast 
utgår från en text och att sedan musiken kommer ur texten. Men 
visst händer det ofta att en melodi bara dyker upp i huvudet på 
henne. ”Röstmemon på telefon är ovärderlig. Så fort något dyker 
upp sjunger jag in det. Visst tänker man ibland ’Vad var så speciellt 
med det här?’ men oftast kan jag ta den lilla melodislingan vidare 
och till sist blir det en låt.”
      Även om flera av hennes låtar faktiskt går i dur, finns det ett 
vemod i de flesta av dem och när jag frågar henne om det säger 
hon att det är väl den typen av musik hon gillar. Det finns ett ve-
mod i det mesta hon lyssnar på. ”Dessutom är det ju så att jag ofta 
använder musiken när det är lite jobbigt. Då skriver jag av mig, och 
då blir det gärna lite deppigt och vemodigt. Det är kanske på sätt 
och vis en slags dagbok. Och det är väl kanske det jag vill med 
mina texter, och med min musik, att våga berätta om svårigheter, 
så att andra kan känna igen sig och se att de inte är ensamma och 
kanske också våga vara öppna om det.”
    Och hennes texter är ofta korta, väldigt genomarbetade, berät-
telser, ofta helt utan rim. Att kunna skriva med flyt utan stödet av 
rim, är en konst som få låtskrivare behärskar, men jag tycker nog 
att Lovisa redan, trots sin unga ålder, klarar det väl, även om hon 
själv inte strävar efter att undvika rim. ”Det handlar mer om att göra 
det oväntade, att inte bara välja ett ord för att det ska rimma.” För 
någon som har sin musikaliska bakgrund i sent sjuttiotal och tidigt 
åttiotal dyker naturligtvis Dan Hylander, en mästare på att berätta 
historier utan rim, upp, och när jag berättar detta för Lovisa lovar 
hon att lyssna lite mer på Raj Montana Band än hon hittills gjort.
   Eftersom Lovisa skriver sina låtar själv och oftast uppträtt en-
sam på scen med bara sin gitarr (även om hon på senare tid allt 
oftare haft sällskap av ytterligare en gitarrist och ibland av ett helt 
band), har hon i de flesta sammanhang kategoriserats som singer/
songwriter. Och visst finns det goda grunder till att beskriva henne 
så. Jag kan dock tycka att det är lite tveksamt och snävt. Lovisa 
själv beskriver sin musik som Indiepop. Det kan jag hålla med om, 
men jag kan också skönja ganska mycket jazz och folkmusik i flera 
av hennes låtar. Men nu när jag sitter och skriver detta inser jag 
själv hur fånigt hela resonemanget är. Varför ska man kategorisera 
musik? Keith Richards, denna märkliga överlevare, har väl inte sagt 
så mycket klokt i sitt liv, men när han på frågan om vilka musikstilar 
han gillade, svarade ”There are only two kinds of music: Good and 
Bad” tycker jag att han slog huvudet på spiken. Så låt oss stanna 
vid att Lovisa Lindes låtar tillhör kategorin Good.
   Som nämnts tidigare har Lovisa på senare tid allt oftare uppträtt 
tillsammans med ett band. Hon har dock inget egentligt komp-
band, utan det har fått vara de musiker hon har kunnat få tag på, 
även om vissa av musikerna varit återkommande. Hon trivs både 
med att stå ensam på scen och att spela med ett band. ”Men det 
är ju så här”, säger hon och rynkar pannan en aning, ”att det är väl-
digt svårt att leva på musiken och därför är det svårt att få ihop ett 
gäng som kan spela hela tiden, eftersom alla är iväg på så många 
olika håll numera. Så det blir ju så att ’Nu har jag en spelning’ och 
så får man samla ett gäng och repa ihop sig till den spelningen.”
      Det är, som sagt, svårt att försörja sig på musiken. Lovisas rädd-
ning är att hon pluggar. Hon lever alltså på studiemedel. Under 
sommaren har hon dock kunnat komplettera detta med att arbe-
ta som gatumusiker. Arrangemanget runt detta ser dock ut på ett 
annat sätt än jag hade förväntat mig. Hon har under sommaren 
varit anställd av NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsförbund) för 
att uppträda på gator och torg, främst i Kristianstad och Malmö, 

och har alltså fått betalt av NBV för detta. Det som sedan kommit in 
utöver detta, d.v.s. de bidrag förbipasserade kastat i Lovisas gitarr-
fodral, har fördelats lika mellan välgörande ändamål och Lovisas 
ficka. Ett lysande initiativ, måste man ju säga.
    Med andra hamnade alla mina fördomar på skam. Den gatumu-
siker jag såg där på gågatan i Malmö var alltså för det första en 
relativt etablerad musiker och för det andra anställd för att under-
hålla förbipasserande. Den typ av gatumusiker jag tänkte att det 
handlade om, alltså någon som spelar hela dagen i hopp om att 
få ihop tillräckligt mycket växelpengar för att klara sig, har Lovisa 
överhuvudtaget aldrig varit. Första gången hon uppträdde som ga-
tumusiker var i år, och då var det som anställd sådan. Och även då 
tyckte hon att det kändes lite underligt. ”Det är en helt annan sak 
att uppträda på scen inför en publik. Då har ju människor kommit 
dit för att lyssna på mig. Att bara stanna mitt på gatan och börja 
sjunga och spela kändes nästan obehagligt i början. Men det har 
gått bra och varit kul. Jag har mött alla möjliga olika reaktioner. Det 
har varit väldigt socialt på ett konstigt sätt. Många trevliga som ler 
och ger några mynt och stannar med sina barn så de får lyssna. 
Och det var två franska killar som satte sig på sina resväskor och 
lyssnade och applåderade. Och människor som vill ta selfies med 
en. Allt möjligt spännande.”
     Nästa steg i Lovisas karriär innefattar först att spela in ytterliga-
re en EP, nu på Tambourine Studios i Malmö tillsammans med ett 
band. Repetitionerna ska snart dra igång. Och sedan vill Lovisa ut 
och spela så mycket som det går. Detta ska förhoppningsvis leda 
till att hon kan fortsätta turnera, både i Sverige och utomlands och 
att hon så småningom ska kunna leva på det. 
     Det kräver mycket hårt arbete och att använda sociala medier 
på ett klokt sätt, men jag förutsätter att hon kommer att lyckas.
     Innan vi avslutar intervjun frågar jag hur hennes föräldrar ställt 
sig till hennes karriärsval. Lovisa fyrar av ett leende och säger: ”De 
har alltid stöttat mig och mamma har varit på alla mina spelningar!”

Vill du nu direkt lyssna på några av Lovisa Lindes låtar kan du 
skanna de nedan:



Hello Hjordis

I arrived in this country quite recently and this au-
tumn I am allowed to vote for the first time. It feels 
great and very important. The problem is that the 
more I read and the more I watch the news the 
less I know who to vote for. What do you think?

Abdullah

Well, Abdullah, firstly I think you should stop this nonsense imme-
diately. I’m neither “Hello” nor “Hjordis” with you. I’m sure you have 
beautiful eyes. But it doesn’t matter. I treat everybody the same 
and I let no one be rude and hello me.
   To your question there is, at least for me, who am rather brilliant, 
a simple answer, a much better way than to bore yourself to death 
by reading and watching stupid politicians.
   Tomorrow you offer to make dinner (if it’s not your turn to make 
dinner anyway). You cook meatballs, potatoes and gravy (if you 
don’t know how to cook it, you can buy ready-made meatballs and 
look it up on the Internet). The most important thing is the gravy. 
Make several litres of it and pour it in a big bowl, which you place 
in the centre of the table.
    Then you choose seven (7) playing-cards that you think repre-
sent the seven parliament parties – I assume you don’t want to 
vote for the party who want to throw you out as soon as possible 
– and push them down into the gravy. Your family will now eat the 
cards one by one (if they bitch about the gravy being too leathery, 
then just bitch slap them from me), until just one card remains. If it’s 
the Four of Clubs, you should of course vote for Centern, if it’s the 
Queen of Diamonds you should vote for Ebba Whatshername – not 
because she is a queen or a diamond (she’s neither) but because it’s 
a funny pun in Swedish – if it’s Spades you may vote for someone you 
dig (funny pun in English) – and if it’s the Jack of Hearts you should of 
course vote for the good-looking Jonas Sjostedt and so on.
Don’t make it more difficult than it is.

Hjordis

I’ve really tried to understand politics, now with the election co-
ming up in the autumn. The problem is I don’t agree with any of 
the parties and I don’t trust any of the politicians. At the same 
time I know it is important to vote. It is a civil right as well as a civil 
duty. What am I to do?

Lost Voter

Well, Lost Voter. To be honest I don’t really care about what you 
are to do, but as you ask nicely, I will have to try to answer. I think 
you should vote. Then you can go home to have coffee, beat up 
your husband and entertain your children with some ear wiggling. 
If you by chance don’t know how to wiggle your ears, I suggest you 
start practicing.  You have all the time till September. And to learn 
how to wiggle your ears is a much better way to spend your time 
than listening to half-witted politicians that don’t suit you anyway. 
Another option is to pour gravy into your ear. It won’t solve the 
problem, but it’s quite fun.

Hjordis

Hej Hjördis

Jag är ganska ny i Sverige och till hösten får jag 
rösta för första gången. Det känns både stort och 
viktigt för mig. Problemet är att ju mer jag läser 
och tittar på nyheterna, ju mer osäker blir jag på 
vem jag bör rösta på. Vad tycker du?

Abdullah

Ja du, Abdullah. För det första tycker jag att du genast ska sluta 
upp med sådana där fasoner. Jag är varken ”Hej” eller ”Hjördis” 
med dig. Du har säkert vackra ögon. Men det spelar ingen roll. Jag 
behandlar alla lika och ingen ska få komma här och heja på mig. 
  På din fråga finns ett, för mig som ju är ganska snillrik, enkelt svar. 
Ett mycket bättre sätt än att sätta sig in i långtråkigt politiskt trams.
   I morgon erbjuder du dig att göra middag (om det nu inte redan 
är din tur att laga middag). Så tillagar du köttbullar, potatis och 
brunsås (om du inte vet hur man gör så kan du köpa färdigrulla-
de köttbullar och kolla på internet hur man gör). Det viktigaste är 
brunsåsen. Gör flera liter och slå i en stor skål som du placerar mitt 
på bordet. 
   Därefter väljer du ut sju (7) spelkort som du tycker representerar 
de sju riksdags-partierna – jag förutsätter att du inte tänker rösta 
på det parti som vill kasta ut dig så snart som möjligt – och trycker 
ner dessa i såsskålen. Din familj kommer sedan att äta upp korten 
ett efter ett (om de gnäller över att såsen är seg ska du bara ge 
dem en örfil och hälsa från mig) tills bara ett kort är kvar. Om det är 
Klöver 4 ska du såklart rösta på Centern, är det Ruter dam så blir 
det väl Ebba vaddetnuärhonheter – det är ju ruter i den damen – är 
det Spader så får det bli Moderaterna – för dem får man ju spader 
av – och är det Hjärter knekt ska du såklart rösta på snyggingen 
Jonas Sjöstedt o.s.v. Man ska inte göra det svårare än vad det är.

Hjördis

Jag har verkligen försökt att sätta mig in i politiken nu inför valet 
i höst. Problemet är att jag inte håller med något av partierna 
och att jag inte litar på någon av politikerna. Samtidigt vet jag att 
det är viktigt att rösta. Det är både en medborgerlig rättighet och 
en medborgerlig skyldighet. Vad ska jag göra?

Vilsen väljare

Ja du, Vilsen väljare. Ärligt talat känner jag att jag faktiskt inte bryr 
mig om vad du ska göra, men eftersom du frågar så fint, får jag väl 
försöka svara. Jag tycker att du ska gå och rösta. Sedan kan du gå 
hem och dricka kaffe, spöa upp din man och underhålla barnen 
med öronviftning. Om du till äventyrs inte kan vifta på öronen är 
det bara att börja öva. Du har ju på dig ända tills september. Och 
att lära sig att vifta på öronen är ett mycket bättre tidsfördriv än 
att lyssna på dumma politiker som ändå inte passar dig. Ett annat 
alternativ är att hälla brunsås i örat. Det löser inte problemet, men 
det är ganska kul.

 
 Hjördis

•    7-23/9 är det Golden Days – Københavns årliga 
kulturfestival
•    8/9 är det Allsång – 100 års hits på Victoriate-
atern 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.
•   14 – 15/9 är det European Championship i Tetris 
på Tiengensgade 65 i København
•   15/9 är det Kulturnatt på Kulturen i Lund
•   15/9 är det premiär för Carmen på Malmö Opera.
•   16/9 är det Copenhagen Half Marathon.
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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

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 
september1” 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 Cecillia P. som 
kommer att få tidningen levererad 
till hemadressen året ut.

•    7-23/9 it’s Golden Days – Copenhagen’s annu-
al Culture Festival
•   8/9 it’s 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. 
•   14 – 15/9 är it’s European Championship in 
Tetris at Tiengensgade 65 in Copenhagen.
•   15/9 it’s Culture Night at Kulturen in Lund
•   15/9 it’s the premiere of Carmen at Malmö Opera.
•   16/9 it’s Copenhagen Half Marathon.
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nazisteufumism. 23. Är	  en	  gyllene	  bro. 23. Binärt	  tal.
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för	  L3	  och	  V27. 27. Nutida	  rest	  av	  en	  värld eller	  enormt	  gravmått?

11. Hävdade	  att	  man	  inte	  föds	  till som	  var	  V10. 26. En	  av	  fyra.

kvinna	  utan	  blir	  det. 28. Saudiarabien. 29. Lundin.

13. Är	  väl	  marsk. 31. Kan	  vind	  bli. 30. Turkspråkigt	  minoritetsfolk.

14. Lappri. 33. Kan	  lika	  gärna	  sitta. 32. Krävs	  nog	  för	  att	  sådana	  ska
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Vågrätt 22. Ravelplagg.

1. Kan	  kopplas	  till	  telefon	  såväl 24. Fotfetischist	  privat. 23. Tuss	  och	  känd	  soldat	  privat.

som	  Nikolaj	  Berdjajev. 27. Monarki	  som	  i	  Norrland	   25. Skapade	  Messias.

5. Drivmedel. kanske	  är	  kvinna. 26. Utan	  straffpåfoljd.

9. Hyser	  bestämt	  regemente. 28. Ses	  med	  skål. 29. Ettan	  kan	  både	  få	  och	  bli	  det.

10. Lägga	  till,	  men	  inte	  vid	  brygga. 29. Själavårdare. 30. Korrika	  på	  Irland.

12. Leopold	  med	  berömd	  son. 31. Finns	  ofta	  som	  alternativ.
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14. Gjorde	  Riverdance	  populär. kallar	  svenskhet.

15. Döljer	  både	  drag	  och	  krok. 33. Gjorde	  vinden	  över	  ön	  med	  

16. Inlånad	  huvudapparat. samma	  namn.

21. Däri	  syns	  väl	  V12	  ofta. 34. Slaviskt	  område.

35. Skyddar	  Johan	  Glans?
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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, 
insåg att Malmö behöver en lokal tidning med tydligare inriktning mot kvalitet, och 2017 utkom några 
testnummer 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 papperstidningar. 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 Öresunds-
regionen. 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 intäkter 
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 SEPTEMBER 2018 

Vädur
Inre styrka, spontan energi, självförtroende
   September ger positiv energi till Väduren. Även om den här månaden är mycket bra för 
kärlek, glöm inte din familj och dina vänner. Fritid kan användas till exempel för att förbättra 
ditt fysiska tillstånd. I ditt hushåll kommer ordning och reda vara mycket viktigt för dig. Du 
försöker ditt bästa för att undvika problem.
   Väduren kommer att njuta av sensommaren mest om den är tillsammans med någon. 
Efter smärre meningsskiljaktigheter, kommer du att uppleva harmoni i en relation igen. 
September är den perfekta tiden för kärlek. Nu kommer tiden perfekt till att planera fram-
tiden. I en karriär, kommer du att uppleva en stabil period. Det kommer inte att ske några 
framsteg, men oroa dig inte, din tid kommer.
     Även om du är utmattad efter kvällen igår, motstå frestelsen att ta en tupplur på jobbet. 
De anställda har ögon överallt.
    Du borde ta din väns råd och besöka stället som rekommenderades.

Oxen 
Stark och envis, men praktisk och beslutsam
    Varje Oxe kan se fram emot harmoniska relationer i september. Stjärnorna visar tydligt 
att, särskilt i familjen, kommer stort humör att råda. Därför kan denna periodens fördelar 
utnyttjas vid lösa mer allvarliga problem samt planering för framtiden. Om du känner dig 
nervös ändå, kommer du att lugna ditt sinne det bästa när du gör lite manuellt arbete.
     Denna höst kommer att bli mycket framgångsrik för Oxen, särskilt under september, då 
kommer du att känna en massa positiv energi i din karriär. Horoskopet säger att du slutligen 
förtjänar en belöning. Om det är en komplimang från en arbetsledare eller en kontant belö-
ning, hur som helst så kommer du att bli nöjd med dig själv, och det är på tiden.
    Vänd din uppmärksamhet mot det som behöver den mest och låt inte bagateller distra-
hera dig.
    Damma av dina kunskaper i ett främmande språk. Det ser ut som att du snart får 
användning för det.

Tvillingarna
Kommunikativ och artig karaktär med ett sinne för humor och kreativitet
   Stjärnorna föreslår att relationerna fortsätter att gå bra i september. Du kommer att upp-
leva harmoni med din partner. Du kommer att få varandra med nästan inga ord. Tvillingen 
kan också se fram emot en stabil karriärperiod. Det finns inga problem som hotar dig. 
Därför kan du spendera din fritid med familjen. Ta reda på om alla är okej.
   September kommer att vara harmoniskt för dig. Du kommer att vara lycklig. Tvillingarna 
kan dra nytta av detta faktum, till exempel vid planering av framtida, eller i fall av en lång-
siktig investering. Nu är rätt tid kommen. Slutligen kan du också njuta av en välförtjänt vila. 
Om du inte vägrar en inbjudan till en resa, kommer du inte bli besviken.
     Din kollega är kanske småfräck, men låt det inte göra dig upprörd, så det inte blir någon 
obekväm atmosfär på arbetsplatsen.
    Tur gynnar den förberedde, så du borde spendera mer tid på att göra färdigt en arbets-
uppgift eller när du söker information på jobbet.

Kräftan 
Emotionell men mottaglig karaktär, lynnig och avvaktande
    Ankomsten av september innebär en positiv period för kräftan. Din partner och familje-
medlemmar kommer att vara harmoniska, du behöver inte vara orolig för att diskutera mer 
allvarliga ämnen med dem. De förstår. Men om de behöver lite tid att tänka igenom det, låt 
dem få det. Du kan inte driva dem nu.
    I september, har du sista chansen att göra en betydande förändring i din karriär enligt 
horoskopet. Du bör inte bli för bekväm som om du var under sommarmånaderna. Du lad-
dade din energi under din semester, och nu måste du koncentrera dig helt igen. På så sätt 
kommer Kräftan att fortsätta att utvecklas både professionellt och personligt.
    Frisk luft får dig definitivt att må bättre, särskilt innan du går och lägger dig. Du kommer 
sova bättre.
    Bli inte desperat om du inte kan jobba p.g.a. sjukdom. Då och då har alla rätt att stanna 
hemma.

Lejonet
Modig, självförtroende, bestämd och öppen är lejonet
    I september kommer stjärnorna att förändras en gång till och därför är Lejonen inför en 
positiv period igen. Glöm inte att tacka personer som lånat dig en hjälpande hand och 
returnera gynn så snart som möjligt. Nu har du också tid att vila. Förtjänar du det.
    Efter en krisperiod i september, kan du njuta av ny harmoni igen. Efter att ha övervunnit 
en svår tid, kan du behöva tänka över några av dina prioriteringar, men å andra sidan 
kommer du som person nu vara mycket mer balanserad och starkare. Lejonet ska börja 
ägna mer uppmärksamhet åt sysselsättningen igen.
    Teater kan vara kul; det beror på valet av genre. Kolla upp det.
    Det finns inget värre än att börja dagen med att stressa. Gå hellre upp tidigt och ät en 
nyttig frukost. Du kommer må bättre hela dagen.

Jungfrun 
Försiktig, uppmärksam men intelligent och noggrann är jungfrun
    I september känner du dig bäst med dina vänner eller partner. Varje Jungfru gillar inte att 
vara ensam under denna period. När ensam kommer dystra tankar att komma till dig. De 
kommer att försvinna när du är med människor. Du bör också uppmärksamma din vitalitet, 
du har bara en hälsa, så undergräva det inte onödigt.
   Jungfrur bör också inte glömma sina vänner. De kan bli upprörd om du missar viktiga 
nyheter om dem. Ingen gillar en självcentrerad person. Gå ut med dina vänner till exempel 
för en drink för att diskutera nyheter och bara fånga upp saker du kanske missat. Samhället 
kommer att berika dig i september, och du kommer återigen ha en hel del att tänka på.
    Du behöver en paus för att vila, men semester är inte ett alternativ just nu. Du måste stanna kvar 
och kämpa ett tag till.
    En live konsert kommer ladda om din energi. Ta med dig någon. Upplevelsen kommer göra dig gott.

Vågen 
Rättvis, sympatisk, harmoni och intellekt
    Den person som kommer att dyka upp i din omgivning kan spela tricks på dig. Kanske 
har du bara ”rosa färgade glasögon” på, men kanske är den här personen medvetet med 
dig. I september kommer du vara säker, så du kan ge en lektion till den potentiella trickster. 
För Vågen kommer denna typ av erfarenhet att vara mycket värdefull, de kommer att lära 
av det.
    Vågar kommer inte att vila även fast september nalkas. Horoskopet säger att denna månad 
måste du klara av andra svårigheter. Någon i din närmaste familj kan hamna i trubbel. Du 
måste snabbt omvärdera dina prioriteringar. Familjen måste hålla ihop, särskilt i svåra tider, 
så var inte självisk och hjälp en person i nöd.
   Bli inte upprörd om du hör rykten om dig själv.
   Sitt inte bara framför tv:n och zappa. Se hellre din favoritfilm då.
   Underskatta inte mindre hälsoproblem; det kan senare bli något mycket värre.

Skorpionen 
Observant kämpe, förutseende och empatisk mot andra
    September kommer att föra händelser till Skorpionens personliga liv. Tyvärr blir de inte 
positiva den här gången. Harmonin mellan dig och din partner är något borta, så du 
kommer att hitta dig själv mitt i ett argument. Även om du tenderar att vara alltför dålig, bör 
du försöka lugna dig. Endast på detta sätt kan situationen räddas.
    På grund av tidigare problem har nu varje Skorpion en mycket mer balanserad personlighet. 
Du kommer att verka säker och erfaren i din välbekanta omgivning i September, vilket kan 
vara bra, särskilt i din karriär. Denna månad kommer att innebära nya möjligheter enligt 
horoskopet. Därför ska du hålla ögonen vidöppna och inte missa din chans.
    Även om du är utmattad efter kvällen igår, motstå frestelsen att ta en tupplur på jobbet. 
De anställda har ögon överallt.
    Det är ingen bra idé att äta för mycket på kvällen. Efter att kroppen jobbat hårt hela natten 
blir dagen efter energilös.

Skytten 
Målmedveten, energisk och fylld med längtan och ansträngning
    I september kan du förvänta dig en positiv energi inom relationerna. Framförallt enskilda 
Skytten bör hålla ögonen öppna. Enligt horoskopet finns det en chans att träffa en själs-
frände. I din omgivning kommer det plötsligt att finnas flera potentiella partners. Så välj 
noggrant, låt inte dig påverkas av rosa färgade glasögon.
    I september bör Skytten inte försumma sina familjemedlemmar. Kanske är du i denna 
hektiska period, för att effektivt organisera din fritid. Horoskopet råder dig, ett utmärkt sätt 
hur du kan tillfredsställa alla dina nära och kära på en gång är att organisera till exempel en fest 
hemma. Så du får alla de människor du älskar samlad på ett ställe samtidigt.
     Bli inte panikslagen när du ser mängden arbete som behöver göras, lös allting i lugnt tempo.
    Ha en trevlig kväll med din partner. Njut av varandra bara.
    Inte konstigt att du mår jättebra, din kropp frodar din livsstil.

Stenbocken
Konservativa stjärntecken är praktiska, försiktiga, envisa och allvarliga
    När det gäller personligt liv kan varje Stenbock förvänta sig intressanta händelser här. 
Venusens inflytande kommer att antända passion i dig. Du kommer främst att lockas till för-
bjuden frukt i september. Det kan ge många äventyr och ovanliga erfarenheter, men också 
problem. Dina känslor kommer också att vara intensiva under denna period.
    September kommer att medföra tillfälliga problem när det gäller din hälsa. Men du 
behöver inte oroa dig för något allvarligt. Lyckligtvis kommer din omgivning vara förstående. 
Stjärnorna börjar avge positiv energi mot Stenbocken i år, tillexempel, kan det här vara 
användbart när du gör affärskontakter.
    Din kollega är kanske småfräck, men låt det inte göra dig upprörd, så det inte blir någon 
obekväm atmosfär på arbetsplatsen.
    Du är i stämning för fest, så tveka inte att gå ut med dina vänner eller själv. Du träffar 
säkerligen någon.
    Om du ville gå upp tidigare men var för trött bör du inte bli arg på dig själv. Du behöver 
bara mer sömn.

Vattumannen 
September kommer att vara ganska allvarligt i det personliga livet. Vattumannens första 
kärlek har slitit bort, men det betyder inte att ditt förhållande är meningslöst. Det motsatta 
är sant. Endast de relationer som övervinner denna typ av test kan vara väldigt fasta och 
långsiktiga. Koppla av, stressa inte.
    September kommer att bli en fredlig och stabil period för Vattumannen. Din karriär kommer 
att ta en vändning till det bättre, och du kommer att utmärka dig. Om du har en hög arbets-
takt och framhärdar kommer det belönas snart. Du kanske har en underordnad som ordnar 
ditt schema så det funkar för en tid, men det kommer att vara värt det.
     Du står inför ett viktigt beslut som kan påverka hela din karriär. Väg noga alla alternativ 
och ta inga förhastade beslut.
    Stärk ditt immunförsvar. Istället för att äta choklad så ät en apelsin eller försök träna upp 
dig.

Fiskarna 
 Blygsam och känsligt stjärntecken, de har stark självuppfattning och inspiration
    Tack vare Venus inflytande kommer Fiskarna att fästa stor vikt vid relationerna i september. 
Du är villig att göra någonting för att de ska vara harmoniska och positiva. Romantiska 
relationer kommer att fungera bra, men det kan finnas några problem i familjen. Du kommer 
förmodligen inte att undvika ett argument. Lyckligtvis kommer båda sidor snart att inse att 
det var onödigt.
     Även om du inledningsvis kommer ha panik att du spenderar så mycket tid på arbete, kom 
ihåg att denna situation är bara tillfällig. Investeringar i form av din lediga tid och energi att 
arbeta kommer säkert att löna sig. Du bör inte glömma din komfort. Efter ett utmanande arbete, 
kommer Fiskarna i september njuta av lite välförtjänt avkoppling i form av en semester.
    Håll dig på dina kollegors sida och försök inte fjäska för chefen. Ingen gillar en fjäskare.
   Tycker du inte att dina saker är i en stor röra den senaste tiden? Var uppmärksam på dess 
organisation och ordning.
    Ha inte för höga förväntningar. Du klarar inte av något sådant stort just nu.

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 
brevlådan, 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.



Svensk kvalitet
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