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SYRIANYRA
Anders Borg.

●  Södertälje upplever en ny Buster-saga. Staden som gav oss 
Björn Borg och fotbollsresan Assyriska kan på lördag få se det 
“syrianska landslaget” Syrianska FC gå upp i allsvenskan. En 
målmedveten satsning som väcker yra över hela världen. SID 2-3
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HELG TORS–SÖND
EMELIE THORÉN OM ATT BLI FÖRÄLDER:

”Jag blev en bättre 
Emelie efter att

jag fick barn.”
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Viltbord och massor av nöje på Eckerö Linjen!
En mysig höstkryssning för den goda smakens skull! Just nu Viltbord ombord, kockarnas favorit! 
Välj bland massor av godsaker från höstens skördar; hjort, älg, and, vildsvin, bär, svamp och 
mycket mer! Underhållning alla dagar. Hela nöjesprogrammet på www.eckerolinjen.se/noje
Viltbord 215:– Buss+Båt 60:– Vårt berömda Viltbord står uppdukat 1/10–18/11 
med massor av godsaker från höstens skördar! 

Massor av nöje ombord! Missa inte ”gästernas 
favoriter”på 15.00-avgången! Peter Lundblad 24/10, 
Nick Borgen 7/11, Lalla Hansson 14/11 och Susanne 
Alfvengren 28/11! Se www.eckerolinjen.se/favoriter  

Bussavgångar
Turistbuss alla dagar Cityterminalen–M/S Eckerö.
Biljett försäljning i Cityterminalen vid Kundcenter.
Från      alla dagar       to–sö
Cityterminalen/utgång gate1  07.45 12.45  17.45
Danderyds sjukhus  07.55 12.55  17.55
Roslags Näsby  08.00 13.00  18.00
Brottby  08.10 13.10  18.10
Norrtälje  08.40 13.40  18.40
Svanberga affär   08.50  13.50  18.50
Söderbykarl kyrka  08.55  13.55  18.55
Älmsta  09.10  14.10  19.10
Båtavgång Grisslehamn  10.00  15.00  20.001)

1) På 20.00-turen stannar båten på Åland, retur nästa dag.

Förhandsboka buss och båt på tel. 0175-258 00.

Stort Viltbord 

med massor 

av delikatesser

215:–

Turlista t.o.m. 16/1.2011 (lokala tider) Från Grisslehamn dagligen 10.00 och 15.00. Torsdag–söndag även 20.00. Från Eckerö dagligen 13.30 och 18.30. Fredag–måndag även 8.30.
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Buss+båt t/r 

 60:–
 /person

U. 12 år fritt.

www.eckerolinjen.se 
Tel. 0175-258 00

 

Tomas Ledin.

Uld Lundell.

Hansson De Wolfe United.
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SYRIANSKA FC:S HISTORIA

Fotbollen lever ett jävligt liv

Chefredaktör: Mathias Gure-

stam. Chef nyheter/samhälle: 

Warda Khaldi. Chef kultur/

nöje: Malena Rydell. Ansvarig 

utgivare: Daniel Frodin. Tel 

redaktion: 08-586 222 60. 

Textannonsering: 08-586 

480 32 Rubrik-annonse-

ring: 08-586 480 31 Upp-

laga: 234 500 (RS 2008). 

474 000 läsare enligt Or-

vesto 2009:1. 

Tryck: BOLD/DNEX Tryckeriet 

AB. Stockholm City, Box 901 

65, 120 22 Stockholm | City 

är en oberoende dagstidning 

som ges ut av Bon-

nier Tidskrifter. 
341710

STOCKHOLM TELEFON: 08-736 53 00  
MEJLA: REDAKTION@CITY.SE

WARDA KHALDI
Chef Nyheter/Samhälle 
warda.khaldi@city.se

S 
tockholmsfotbollen lever 
ett jävligt liv dessa dagar 
och delvis har man 
förtjänat sin ångest.

För så länge 08-fotbollen skyller 
ifrån sig i huliganfrågan, ligger 
efter i arenabyggen, inte tar itu 
med interna maktspel, inte blir 
mer noggrann i kontraktskriv-
ningar och lever över sina 
tillgångar, ja då får den stå i 
skamvrån.

Djurgården andas hjälpligt igen 
efter mardrömshösten ifjol, 
Hammarbys sjukdomstillstånd är 
konstant kritiskt, AIK är regeran-
de mästare som kan spela 
superettan tvålaxelva och sett över 
såväl dam- som herrsektionerna 
så heter stans bästa lag Tyresö FF.

Därför känns Syrianskas 

framgång extra viktig. Bortskäm-
da eller inte, vi behöver en bred 
och bra fotbollselit i huvudsta-
den.

Jag är säker på att 
Södertäljelaget grejar ett 
redan avsågat Väsby på lördag 
och jag ser fram emot att se 
detta kvicka, passionerade 
och underhållande lag 
prova och kanske redan 
kommande säsong lyckas 
med att göra ”en Mjällby”.

Som ny chefredaktör för City 
har jag fl era visioner. Jag vill 
leda en tidning som 
fortsätter engagera och 
berika er läsare.

Inom alla 
områden.

Också sporten.
MATHIAS GURESTAM

mathias.gurestam@city.se

VÄLKOMMEN

Tipsa City! 
Telefon: 08-586 222 60
Mejl: redaktion@city.se

City på webben 
Hitta tidigare nummer av 
tidningen på city.se

City på Twitter 
Följ Cityredaktionen på Twitter! 
twitter.com/CityStockholm

● På lördag har Syrianska chans att göra en avancering till allsvenskan.

Vad skulle det betyda för dig om 
Syrianska gick upp i allsvenskan?

Kevin Mete, 9, Södertälje:
– Matcherna blir ännu roligare att 
gå på!

Saba Mete, Södertälje:
– Jag har varit supporter i 33 år, och 
jag hoppas verkligen att vi går upp. 
Fler skulle bli intresserade av att se 
matcherna, och  det skulle sprida 
mer glädje!

4 STOCKHOLMARE

1 2

3 4

ENKÄT OCH FOTO: MAJA BRAND

Syrianska   
Det fi nns omkring en miljon 
syrianer runt om i världen, 
de fl esta bosatta i Europa.

Hur många av dem som i 
helgen riktar sitt fokus mot 
en anspråkslös fotbollsan-
läggning i Upplands Väsby 
norr om Stockholm är svårt 
att veta.

 – Men det är många. En 

del kommer att åka hit, från 
Tyskland och Holland, men 
många kommer att försöka 
följa matchen via nätet eller 
telefon. Intresset är helt 
otroligt stort, vi pratar ju om 
alla syrianers eget lag, säger 
Ghayath Moro.

Han har funnits med i 
klubben sedan 1992, då som 

materialförvaltare och allti-
allo, i dag som sportchef och 
lagledare.

–Det är så mycket titlar 
nu för tiden. Här hjälps vi åt 
med det mesta.

HAN PRATAR om sitt Syrian-
skas resa i sagotermer, som 
en dröm som kanske kom-
mer att gå i uppfyllelse.

– Vad som händer med mig 
kvart i sex på lördag om vi kla-
rar det här, det vet jag inte. 
Men det kommer att komma 
mycket tårar och det kommer 
att bli fest, stor fest, säger han.

Gina Melkemichel, 17, Södertälje:
– Det skulle vara som en dröm som 
går i uppfyllelse! Jag tror det kom-
mer bli ännu bättre stämning då, 
och ännu mer folk.

Basim Hanouch, 45, Norrköping:
– Det skulle sprida en enorm glädje 
till syrianer i hela världen. Målet just 
nu är att gå upp, men jag tror att 
det kan vara svårt att hålla oss kvar. 
Detta kan bli historiskt!

I VÅTT OCH TORRT.  Spelarna i Syrianska har ett helt folk bakom sig när de i helgen kan bli all-
svenska. ”När det går dåligt lider, gråter och grubblar vi. På så sätt är det mer än passion, det är 

SÖDERTÄLJES STOLTHET På lördag kan Sy-
rianska FC bli historiskt. Minst en poäng 
mot Väsby och ”det syrianska landslaget” 
tar sig för första gången upp i allsvenskan.
    –Det går verkligen inte att beskriva hur 
vi känner, den svenska ordboken räcker 
inte till, säger sportchefen Ghayath Moro.

MATHIAS 
GURESTAN
mathias.gurestam@city.se

1977: Grundas under namnet 
Suryoyo i Södertäljestadsde-
len Geneta av syrianska ung-
domar. Spelar i division 7.

1984: Klubben till division 6.

1985-1991: Avancerar från 
till division 5 till 2. Ändrar 
namn till Syrianska FC.

1993: Blivande landslagsspe-
laren och utlandsproffset 

Sharbel Touma värvas 
från Motala AIF.

1994: Släpper Sharbel 
Touma till Djurgården.

LÄS NYA CITY.SE!
BLOGGAR ● ARTIKLAR ● ANALYSER ● BILDSPEL
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– Det är så många som har ar-
betat otroligt hårt. Och det säger 
jag, Syrianska är unikt. 

Ghayath Moro säger att Syrian-
ska går före allt och att det är den 
attityden som har tagit laget hit.

– När det går dåligt lider, grå-
ter och grubblar vi. På så sätt är 
det mer än passion, det är religi-
on och det är tro.

LAGET SOM startade i Korpen 
för 33 år sedan började ge eko 

runt om i fotbolls-Sverige 
först kring millennieskiftet. 
Men det dröjde till 2008 

innan laget tog sig upp i 
superettan, och bara två 
år senare kan allsvens-
kan bli verklighet.

– Vi har trott på det 

här. Jag sa redan i våras att vi går 
upp. Vi var nära förra året och 
har förstärkt i år, så jag är egent-
ligen inte så överraskad, säger 
Ghayath Moro.

Syrianska FC vill också spela 
en social roll. Klubbens ung-
domsverksamhet är hela Söder-
manlands största och ständigt 
tvingas man neka tonåringar.

– Vi har inte tillräckligt med 
ledare, det är trist att vi måste 
säga nej men kul att så många vill 
hit. Ungdomar från Stockholm 
och Eskilstuna hör också av sig.

– Och för oss handlar vår ung-
domsverksamhet om att stödja. 
Vi vill ta folk från gatan, ge dem 
något meningsfullt vid sidan av 
skolan som ändå är viktigast. Om 
vi samtidigt kan få fram stora ta-

langer så är det en bonus, säger 
Ghayath Moro.

En av Syrianskas största stjärnor 
är Sharbel Touma, nu i allsvenska 
Djurgården. Han följer med spän-
ning sin före detta klubb.

– Tyvärr kan jag inte åka och 
titta mot Väsby, jag måste foku-
sera på Djurgårdens match mot 
Elfsborg. Men jag kommer följa 
den hemifrån. Det skulle vara 
otroligt om de klarade det, det 
drömmer hela vårt folk om.

Lämnar du Djurgården för Syri-
anska om de går upp?

– Hör Syrianska av sig så får 
jag lyssna på dem, men jag är i 
Djurgården nu och förhandlar 
om ett nytt kontrakt, så det känns 
inte aktuellt.

Om ett bomblarm går på Ikea, hur ska man 
kunna hitta något utan hundar?
Per Eriksson som arbetar med polisens spårhundar.                        Sid 10-11

”Folk kissar ju lite överallt. Ibland 
ropar vi, skrämmer dem lite.”
Slussaren Nina Arnewing berättar om hur det är att jobba vid Debaser Slussen.     Sid 12-13

– en fotbollssaga
Det 
kommer 
komma 
mycket 
tårar.
Ghayath 
Moro, sport-
chef, om 
känslorna 
vid en 
vinst på 
lördag.

Vi vill ta 
folk från 
gatan, 
ge dem 
något 
menings-
fullt vid 
sidan av 
skolan 
som 
ändå är 
viktigast.
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ASSYRISKA FF
● Grundades i Södertälje 1974 och började 
spela korpen.  Klättrade sakta uppåt och 1999 
blev det allsvensk kvalförlust mot Örebro. 
2003 slog laget ut IFK Göteborg och Djurgår-
den och tog sig till final i Svenska cupen. Året 
därpå nådde man allsvenskan. 2009 var klub-
ben nära ytterligare en allsvensk sejour, men 
Djurgården blev för svårt i ett dramatiskt kval.

FC CAFÉ OPERA
● Grundades som ett plojlag 
1991 men började raskt klättra i 
systemet. Nådde i slutet på 
90-talet division 1 och fanns 
med i den första upplagan av 
superettan 2000, då man slu-
tade på en fin sjätte plats. Fortsatte sedan att 
vara ett lag för övre halvan innan klubben 
2004 gick ihop med Väsby IK och grundade 
Väsby United. I år åkte Väsby ur superettan.

LJUNGSKILE SK
● Fotbollslaget i den lilla väst-
kustorten (drygt 3 000 perso-
ner) spelade 1990 i division 5. 
Men efter en makalös klättring i 
seriesystemet nådde man 1997 
allsvenskan. I högsta serien var 
man till slut bara en seger från kval, men slu-
tade sist och åkte ur. 2008 gick laget upp igen, 
nådde kvalspel men fick stryk av Brommapoj-
karna.

MJÄLLBY AIF
● Grundades visserligen redan 
1939 och gjorde tre ettåriga all-
svenska vändor i början av 80-ta-
let, men har i år visat att det är 
möjligt för ett drygt 1 000 invå-
nare litet samhälle långt från allt 
annat att inte bara ta sig upp, utan även bli ett 
topplag i landets högsta serie.

UMEÅ FC
● Är mest känd för att ha 
fostrat VM-bronsmedaljören, 
Champions League-vinnaren 
och supertalangen Jesper 
Blomqvist, men många minns 
hur klubben mot alla odds tog 
sig till högsta serien 1996, endast nio år efter 
grundandet. 

ANDRA FOTBOLLSSAGOR 

1995: Åker ur division 2.

1997: Förlorar kvalet till 
division 2.

1998: Blivande landslags-
spelaren, svenska mästa-

ren och utlandsproffset 
Louay Chanko, debute-
rar i Syrianska.

1999: Flyttas upp 
i division 2.

2000: Louay Chanko 
säljs till Djurgården.

2001: Vinner divi-
sion 2, men förlo-

rar kvalet till super-
ettan.

2005: Vinner division 2, 
men förlorar kvalet till 
superettan.

2008: Vinner division 1 
och flyttas upp i Super-
ettan för första gången.

2009: Förstärker med 
spelare som Suleyman 
Sleyman (Hammarby) 
och Joakim Hagernäs
(BP). Lyckas sånär nå 
allsvenskt kval, men 
hamnar till slut en ynka 

poäng bakom Assyriska.

2010: Förstärker med 
rutinerade spelare som 
Abgar Barsom och inte 
minst Peter Ijeh. Ijeh 
öser in poäng under de-

butsäsongen, men det är 
försvarsspelet som impo-
nerar mest. Och efter en 
strålande höst räcker det 
med en poäng i slutom-
gången mot Väsby för att 
ta sig upp i allsvenskan.

BILDSPEL 
FRÅN MATCHEN

CITY.SE
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JALLA-VALLEN. Storstjärnan Peter Ijeh efter det viktiga 
2–1-målet mot Jönköping i lördags..

MERCH. Liam Gustavsson säljer lagtröjor och hals-
dukar varje match.

PEPP. Spelarna firar efter lördagens drabbning.religion och det är tro”, säger Ghayath Moro, sportchef. FOTO ALLA BILDER: MAJA BRAND

s
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Din Mac-expert i Sverige. 
Samma priser i butiker, telefon och webshop!

08-761 71 50 (9.00-17.30)

Fri frakt på alla webordrar över 6000:-

Uppsala
Svartbäcksgatan 14
Mån-fre 10–19 
Lör 10–17 | Sön 12-16

Hela utbudet i vår webshop:  

    www.macoteket.se

Om du funderar på att skaffa en ny PC bör du först kolla på en Mac. Våra Apple-experter 
kan visa dig varför en Mac passar perfekt till det du gör varje dag. Besök Macoteket och ta 

reda på varför en Mac är den perfekta PC-uppgraderingen.

Upptäck Mac - den optimala PC-uppgraderingen!

Stockholm City
Birger Jarlsgatan 37
     Östermalmstorg
Mån-fre 10–19 | Lör 11–15

Stockholm City
Kungsgatan 31
     Hötorget - Mån-fre 10–19 
Lör 10–17 | Sön 12–16

Sundbyberg
Sturegatan 35
     Sundbybergs Centrum
Mån-fre 10–18 | Lör 11–15

Tove Styrke signerar sin singel 
Million Pieces hos Macoteket

MacBook Pro från 11 994:-
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Måndag den 25/10

kl. 16.00. M-Zone

Kungsg. 31, Stockholm

Måndagen den 25 oktober kl. 16.00 kommer Tove Styrke, från Idol 2009, på besök hos 
Macotekets butik M-Zone på Kungsgatan 31 i Stockholm. Under en timme fi nns hon 
i butiken och signerar sin singel Million Pieces. Alla som handlar för minst 100 kr hos 
M-Zone Kungsgatan under måndagen får singeln utan extra kostnad. Den signerade 
singeln kan också köpas separat för 29 kr.

Välkommen in för att träffa Tove Styrke, se alla nyheter 
från Apple och klämma och känna på senaste 
MacBook Pro, iPhone och iPod. 

MITT KVARTER

TEXT: JESSICA RITZÉN & EMIL ARVIDSON

Stockholms stad
HEMLÖSHETEN ÖKAR
● 496 unga hemlösa lever nu i Stock-
holm. Det är fler unga mellan 20-29 år 
än 2008. Totalt saknade 2 982 personer 
i Stockholm bostad enligt Stockholms 
stads senaste rapport. 

Kungliga tennishallen
HEMMASKRÄLL I STOCKHOLM OPEN
● I skuggan av Roger Federers intåg i Kung-
liga hallen den här veckan spelade hemma-
spelaren Michael Ryderstedt återigen 
bra på den centercourt han 
är så van vid. På onsdags-
kvällen, efter den här 
tidningens 
presslägg-
ning, spe-
lade Ryder-
stedt i andra om-
gången mot tysken 
Florian Mayer.

Mynttorget
FOLKMUSIK MOT RASISM
● Tisdag 19/10. Ett 50-tal folkmusiker 
mot rasism spelade Gärdebylåten på 
Myntorget under lunchrusningen i tis-
dags. De tillhör nätverket Folkmusiker 
mot främlingsfientlighet som i sitt ma-

nifest skriver: ”Vi vill inte att folkkultur fastnar under ett nationalistiskt 
paraply, där alla utövare av svensk folkkultur blir ofrivilligt utnämnda till 
supportrar av en främlingsfientlig kulturpolitik.”
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Södersjukhuset
FÖRSÖKSKANINER FÖR HIVVACCIN
● Onsdag 20/10. Nu testas 48 frivilliga stockhol-
mare med en ny metod för hivvaccin. Vaccinet 
skjuts in med en jetstråle för att lättare tas upp av 

kroppen och bilda antikroppar. Metoden 
som utvecklats på Södersjukhuset ska 

först testas i Stockholm av etiska 
skäl och därefter i större 

skala i Mozambique 
och Tanzania.

● Hänt i Stockholm de senaste dagarna – City väljer ut.

Kungliga slottet
BRÖLLOPSPRESENTER 
FÖR ALLA
● Onsdag 20/10. Bröl-
lopspresentregnet över 
kronprinsessan Victoria 
och Daniel Westling visas 
nu upp på Slottet. I drott-
ning Lovisas spegelsa-
long finns bland annat 
osthyvlar, brödrostar, ba-
bysockar och hemvirkade 
grytlappar. Hur mycket av de 2 000 folkgåvorna 
som slutligen hamnar i skåp och lådor på Haga 
slott är oklart. Utställningen pågår till nyår.

Hammarby sjöstad
SJÖSTADEN SJUNKER
● Staden tvingas lägga 122 miljoner 
kronor extra på att förstärka gator i 
Hammarby sjöstad med pålar och 
betongdäck. Marken har sättningar 
på en halv meter. Arbetena kring 
Båtbyggargatan kommer att ta 
cirka ett år och flera busslinjer på-
verkas, enligt DN.

FOTO: OSKAR KULLANDER

FOTO: CLAUDIO BRESCIANI

Kungens kurva
RÅNARE SPRÄNGDE SIG 
IN PÅ IKEA
● Tisdag 19/10.
Två personer sprängde sig 
in på Ikeas kassakontor i 
Kungens kurva strax efter 
stängning i tisdags. Beväp-
nade med automatvapen 
övermannade de två väk-
tare med kofot och försvann 
efter rånet på moped. Två 
män greps under kvällen 
misstänkta för grovt miljon-
rån men släpptes i går mor-
se.
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BANANER
Chiquita. Centralamerika. Klass Extra.
Jfr pris 7:90/kg. Max 3 kg/hushåll.

���
/kg

Helgextra!
Gäller onsdag–söndag

���
GRÄDDGLASS
Sia. 1,5 liter. Flera olika sorter.
Jfr pris 10:–/liter. Max 2 köp/hushåll.

���/frp

FRYSTA 
POTATISKLYFTOR
ICA. 800 g. Flera olika sorter. 
Jfr pris 12:50/kg.
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FRYSTA 
KYCKLINGNUGGETS
Herregaard. 800 g. Jfr pris 24:88/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Tillfälligt
parti!

��
KÖRSBÄRSTOMATER
ICA. Holland. 250 g. Klass 1.
Jfr pris 20:–/kg. Max2 köp/hushåll.

��
MINIBAGUETTER
ICA. 300 g. Flera olika sorter.
Jfr pris 16:67/kg.

KASSLER 
ICA. Dansk köttråvara. Ca 600 g. I bit.
Vinmarinerad. Jfr pris 29:90/kg.
Max 2 köp/hushåll.

����
/kg

Chockpris!

Halva priset!

���
SPORTSOCKA 5-PACK
Stl 36–45. Vita eller svarta.
Ord pris 49:90/frp.

���	
LÅGENERGILAMPOR
Osram. Micro Twist 7W, 11W och 14W med E27 och 
E14 sockel. 12 000 brinntimmar. Upp till 80% lägre 
elförbrukning än vanliga glödlampor. 3 års garanti. 
Ord pris 79:–/st.

2 för

ÖL BJØRNEBRYG 
2,8% 6-PACK
Harboe. 6 x 50 cl. Jfr pris 3:33/liter. 
Pant tillkommer med 3:–. 
Max 2 köp/hushåll.

���

HAMBURGARE/
KEBABSPETT
ICA. Ursprung Sverige. 360–452 g.
Flera olika sorter. Jfr pris 44:03–55:28/kg.

����
/frp

ICA Maxi Botkyrka, ICA Maxi Häggvik, ICA Maxi Lindhagen, ICA Maxi Nacka, ICA Maxi Solna.

   8–22
Kundkontakt mån–tors 10–16, tel 020-83 33 33, e-mail: kundkontakt@ICA.se. 
För mer information ICA.se. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

TVÄTTMEDEL
Via. 4,8 kg. Color. Jfr pris 0:79/tvätt.
Max 2 köp/hushåll.

���/frp

Storpack 
4,8 kg!
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TITTA UPP
FRÅN TIDNINGEN

Extra viktigt nära spåren mellan Sergels torg och  
Waldemarsudde. Det gäller ju särskilda trafikregler för 
spårvagnar; till exempel behöver de inte stanna vid 

obevakade övergångsställen. Läge att titta upp, alltså.
För mer information gå in på sl.se eller ring SL:s  
kundtjänst 08-600 10 00.

”Stan behöver mer guld     

LYXKONST. Sex portar i Rinkeby och tolv i Akalla (bilden) har Said el Haihis signatur. Hans specialitet, 

– I Marrakech målade jag 
sex meter höga väggar och 
hela tak med blommor i 
bladguld. Det var en fantas-
tisk känsla. När det var fär-
digt och jag såg upp kunde 
jag inte tro att jag hade ska-
pat det, säger han.

Said el Haihi sitter i en 
portuppgång i Akalla cen-
trum och bläddrar i glossi-
ga franska inredningsma-
gasin. I blanka reportage 
med västerländsk roman-
tisk blick på orienten fi nns 
de lyxhotell, fina restau-
ranger och stora koloniala 
villor som var Said el Hai-
his kunder innan han kom 
till Sverige. Nu fi nns hans 
målningar i trapphus i 
Rinke by och Akalla.  

– En del säger att arbets-

marknaden är lika kall som 
klimatet i Sverige. Det är 
svårt att få vilket jobb som 
helst. Jag är inte girig men 
jag hoppas att jag får måla 
igen. Sverige behöver mer 
guld och färg, säger han. 

Said el Haihi kom till 
Sverige för tre år sedan. 
Han lämnade familjeföre-
taget i Marrakech som 
hans sex bröder byggt upp 
för att fl ytta ihop med sin 
svenska fru. Trapphuset i 
Akalla är en av de färg-
explosioner som han gjort 
sedan dess. 

Han startade eget före-
tag med dekormålning för 
ett och ett halvt år sedan, 
men var tvungen att lägga 
ned. Kunderna var för få. 
Nu är Said el Haihi arbets-
lös, men han är glad att ha 
fått måla portarna.  

– Det är roligt att göra 
något fi nt för dem som bor 
här. Förut var entréerna så 
tråkiga och ledsna, det var 
klotter och smutsigt. Jag 
vill att de som bor ska kän-
na ”wow” när de går in por-
ten, säger han.

LOVISA CULLHEIM

lovisa.cullheim@city.se

GULDLÄGE Han målade guldtak på fem-
stjärniga hotell i Marocko. Nu gör han 
väggmålningar i portuppgångar som får 
folk att sluta klottra i Rinkeby och Akalla.

● Dekormålningar är vanliga 
i Nordafrika och i arabiska 
länder. Det är ett minutiöst 
arbete. Mönstren målas för 
hand och schablonerna är 

specialutskurna. I Marocko 
var Saids företag var ett av de 
två i Marrakech som använ-
der bladguld för särskilda 
blommönster.  

DEKORMÅLNINGAR SAID EL HAIHI 
Ålder: 33. Bor: Husby. Gör: 
Målar väggar, tak, sängstom-
mar och dörrar i starka färger, 
blommönster och guld. Familj: 
Fru och två döttrar. Favorit-
färger: Rött, rosa och guld.

”En del säger att 
arbetsmarknaden 
är lika kall som 
klimatet i Sverige. 
Said El Haihi, dekormålare.
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Telefon 97 71 41
Hemsida www.bredang.vi-butikerna.se

i

1 timmes fri parkering mot biljett i framrutan!
Priserna gäller from 21/10 tom 24/10-2010 eller så långt lagret räcker. Reservation för eventuella feltryck.

 

ALLA DAGAR 8-21ALLA DAGAR 8-21

Alaska PollockAlaska Pollock
Filéer, 800gFiléer, 800g

1000 25250000

9990

Oxfi lé Oxfi lé 
Fryst, italien

/kg

/kg/kg /st/st

/kg/kg

/st/st

/kg/kg /kg/kg

Skinstek Skinstek 
Finland

Fläskkarré Fläskkarré 
SverigeSverige max 3kg /hushåll

max 3kg /hushåll

1,1kg

0000

1,1,1kkk1 ggg1,1kg

FiiF nlnln ana dFinland

9090

FrrF ysysy t,t, italienFryst, italienmax 3kg /hushmax 3kg /hush

MjukostMjukost
FjällbryntFjällbrynt  300g tub 300g tub 
4 olika sorter4 olika sorter

Creme Fraiche Creme Fraiche 
yoplait 2dl yoplait 2dl 

2st2st

Bananer Bananer 
ColombiaColombia

99909010100000

24249090

3939909044449090

Köttfärs Köttfärs 
SvenskSvensk  
max 10% fetthaltmax 10% fetthalt

20200000

nya

www.lekia.se

Pop-up-friends
Klassiker i ny design. 
Fr 12 mån. Ord. pris 159:- 

Bultbräda
med 4 bollar. Interaktiv. 
Fr 18 mån. Ord. pris 299:- 

Tusenfoting
med bl a ljudfunktioner och musik-
tangenter. Fr 18 må Ord. pris 249:- 

Bilratt
med ljus och ljud. Fr 18 mån.
Ord. pris 129:- 

FARSTA CENTRUM • GLOBEN SHOPPING • SICKLA KÖPKVARTER

Sagolika

DENNA KUPONG GER DIGDENNA KUPONG GER DIG

20% 20% RABATTRABATT
PÅ VALFRI             LEKSAKPÅ VALFRI             LEKSAK

Pop-up-f
Klassiker
Fr 12 må

raktiv. 
ris 299:-

Exempel på Megcos 
pedagogiska och 

prisvärda leksaker 
- många fl er i butikerna. 

Sortimentet kan variera
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Gäller 21/10-4/11 på ordinarie priser

Sagolandet
Sex klassiska sagor för 

barn. Rikt illustrerad. 
146 sidor. Ord. pris 129:- 

ERBJUDANDENERBJUDANDEN

Sagolandet
Sex klassiska sagor för 

Medföljer utan 
extra kostnad 

vid köp av leksaker 
från Megcos 

för minst 200 kr.

och färg”

bladguldsmålningarna som fästs med pensel, finns bara i Rinkeby.   FOTO: MAJA BRAND
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BÄST PÅ PERSONLIG SERVICE

www.soderhallarna.se
Måndag – Onsdag 10 –18, Torsdag– Fredag 10–19, Lördag 10–16

Utökade öppettider för vissa butiker, restauranger, caféer och biografer

Hisham – Robert´s Coffee

STOCKHOLM ÖSTERSUND

Somna i Stockholm och vakna      i Östersund från 303 kr

Passa på att köpa en resa som låter 
dig komma fram utvilad till ditt res- 
mål. Under perioderna 1 oktober – 
30 november och 13 – 31 januari är 
det extra billigt att ta nattåget mellan 
Stockholm och Östersund, åt båda 
hållen. Du kan köpa din resa tidigast 
90 dagar innan avresa, uppge 
kampanjkod NATT30 . 

Prisexemplet gäller biljett i 2 klass 
liggvagn, ej ombokningsbar, vid köp 
på sj.se. Vi kan också hjälpa dig med 
boende när du kommer fram och 
roliga evenemang som t ex musika-
ler och shower. Kontakta oss via
sj.se, 0771-75 75 75, din resebyrå 
eller i SJ Resebutik. Vi önskar dig
en god natt och en trevlig resa!

HALLÅ DÄR ...

... Tomas Rudin (S), 
konsumkillen som är 
nyvalt oppositions-
borgarråd för Social-
demokraterna i Stock-
holms stadshus.

Hur kändes det 
att bli vald?
– Jag blev väldigt glad, det 
är kul att prova något nytt. 
Som kommunsekreterare 
har jag sprungit runt i alla 
våra parlament och jobbat 
med att hålla ihop partilin-
jen, som en städgubbe un-
gefär. Stadshuset är det 
mest spännande parlamen-
tet. Bara huset är jättehäf-
tigt, för både demokrati, 
bröllop och Nobelfest. Det 
är världsunikt.
Vem är du?

– Jag är en Konsumkille 
från början och har gjort 
allt man kan göra i en butik 
och haft några butiker ock-
så. Sedan läste jag förvalt-
ningslinjen på universitet, 
där lärde jag känna Carin 
Jämtin. Jag jobbade med 
kommunikation på LO i 13 
år innan jag blev kommun-
sekreterare.
Vad är det första du tänker 
ta tag i?

– Sista ordet är inte sagt 

än om Slussen. Vi måste ge-
nast starta en opinionsdis-
kussion. Det är ett histo-
riskt misstag vi håller på att 
göra att bygga sönder Slus-
sen. När kommersiella kraf-
ter trycker på blir stadsut-
veckling därefter. Jag kom-
mer att jobba ute i stadsde-
larna och försöka lyfta in 
idéerna i Stadshuset. Jag 
vill också gärna att vi bor-
garråd sitter ihop. Jag är 
väldigt sällskapssjuk.
Hur ska du få stockholmar-
na att bli sossar?

– Genom att vara tydlig 
och våga ta ställning i vik-
tiga symboliska frågor som 
Slussen. Vi måste också 
jaga borgerligheten som tar 
beslut efter beslut som går 
stockholmarna emot. Så att 
folk får upp ögonen för vad 
som håller på att hända, att 
Stockholm glider isär.

JESSICA RITZÉN

jessica.ritzen@city.se

TOMAS RUDIN (S) 
Ålder: 45 år. Familj: Fru och fyra barn. Bor: Sköndal. 
Aktuell: Nytt socialdemokratiskt oppositionsborgarråd .

 … sångerskan 
Marie Serne-
holt och pro-

gramledaren 
Alexandra Pasca-

lidou minglar runt var för sig 
bland bloggare och dansare på 
genrepet av koregrafen Alexan-
der Ekmans ”Triptyk” i Dansens 
hus, Norra bantorget. Marie 
hade blåvitrandig tröja medan 
Alexandra hade en tjockstickad 
grön som perfekt matchade 
färgen på goodiebagen.
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I Cushman 
och Wake-

fields årliga ranking 
av företagsklimatet 
i Europas storstäder 
klättrar nu Stock-
holm från 20:e till 
16:e plats. Det kan 
tyckas att denna 
typ av ranking är 
ointressant men så 
är inte fallet. Det är 
viktigt hur företagen 
uppfattar städer 
som etablerings- och 
verksamhetsorter.
Arbetsmarknadsborgarrådet 
Ulla Hamilton (M) lobbar i sin 
blogg.

”

Hela Centralbadets vatten-
reningssystemet ska bytas 
och pooler, restaurang, bas-
tu, gym, konferensrum och 
relaxavdelningar kommer 
att vara stängda. Reno-
veringen är en del i att för-
yngra Centralbadet, men 
eftersom badet är bygg-

nadsminne drar det ut på 
tiden. Nu står det klart att 
byggarbetet troligen kom-
mer att fortsätta till slutet 
av året.

– Det är en svår anlägg-
ning att renovera eftersom 
det är en skyddad byggnad, 
och det är omfattande un-

derhåll som måste göras. 
Gissningsvis blir det klart 
i vinter, men det är fort-
farande svårt att säga, sä-
ger Centralbadets vd Tor-
björn Lundberg. 

Badhuskort och present-
kort kommer inte att kunna 
användas under reno-
veringsperioden. De som 
har sådana kort kan byta el-
ler få förlängning, enligt 
Centralbadet.  

LOVISA CULLHEIM  

Renovering pågår 
på Centralbadet
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K-MÄRKT Stora delar av Centralbadet har 
sedan början av sommaren varit stängda 
på grund av renovering. Arbetet räknas bli 
färdigt först vid årets slut. 

BYGGNADSMINNE. Centralbadet, ritat 1904 ska förnyas för framtiden. FOTO: MAJA BRAND.



www.bernhardssonsmobler.se

DANDERYD Sunnanängsvägen 10. Tel 08-580 040 09. Mån–fre 10–19, lör 10–17, sön 11–17. Öppnar i slutet av oktober

ESKILSTUNA Sveaplan Centrum, Lundbladsvägen 6. Tel 016-17 24 50. Mån–fred 10–19, lör 10–15, sön 12–16

NORSBORG Fågelviksvägen 9. Tel 08-586 222 00. Mån–fre 10–19, lör 10–17, sön 11–17

STRÄNGNÄS Mästarvägen 4. Tel 0152-249 50. Mån 10–19, tis–fre 10–18, lör 10–15, sön 12–16

En bra affär

Vi erbjuder räntefri fi nansiering i samarbete med GE Money Bank. Fråga din säljare för mer information.

PALLAS COZY soffa i tyg Cortina, svart 10.995:-  STOUT soffbord 130x60 H34 cm 3.340:- 
ASPEN matta 200x290 cm 5.850:-, fi nns i fl era färger och storlekar

9.995:-

CHARLTON 3-sits soffa i tyg Lulu 9.995:-  FÅTÖLJ 6.795:-  NEPAL matta, röd, 160x230 cm 4.115:-  SOFIA LINNEA soffbord 130x70 H48 cm 6.075:-

Höstnyheter

GERBERA 
Soppkopp 85:-
Kanna 195:- 
Fruktskål 199:- 
Degskål 265:-
Gratängform mellan 425:- 
Jumbofat 465:- 
Stort fat vågigt 510:-

ULRIKSDAL lampfot 945:-
MOLLY lampskärm fr 290:-

PAUL lampfot 485:-
EVA lampskärm fr 250:-

995:-
133x195 cm

SOFT  matta, offwhite och silver 
133x195 cm 995:- Ord pris 1.995:- 
160x240 cm 1.495:- Ord pris 2.495:- 
Rund diameter 133 cm 695:-  Ord pris 1.095.-

VERDI prydnadskudde 399:-  ARLENE prydnadskudde 499:-  
VERA prydnadskudde 499:-

BUTLER golvlampa 
Ord pris 2.125:-

1.795:-

VERSAILLES prydnadskudde 399:-
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● Polisen gjorde ett tillslag 
mot en verkstadslokal i 
Stockholm som man spanat 
på länge. Hunden som var i 
tjänst markerade vid några 
stora plåtskåp. Där låg en 
AK47 invirad i ett badlakan 
i en svart sopsäck. 

● Polisen i Stockholm 
letade i månader efter ett 
automatvapen som en 
misstänkt person skulle 
ha. Vapnet hittade inte 
vid hus rannsakan. Efter att 
två spräng- och vapen-
sökande hundar sattes in 
hittades en k-pist efter 
30 minuter.

● Hundar visade på dolda 
utrymmen på en mc-klubb 
där polisen hittade ett miss-
tänkt vapenförråd bakom en 
panel. I utrymmet fanns kro-
kar för att hänga vapen på.

● Vid ett tillfälle hade po-
lisen letat efter ett vapen i 
fem års tid utan resultat. Men 
när hundar sattes in hittades 
vapnet. 

● En annan gång hittade 
hundarna ett fragment av en 
kula i en trappa som polisen 
kunde analysera och använ-
da i en brottsutredning.

KÄLLA: POLISEN, TIDNINGEN KRIMINALTEKNIK

Larmet går. Någon har 
gömt sprängmedel och va-
pen på ett värmeverk och 
bombgruppen skyndar dit. 
I bakluckorna sitter ett 
gäng lika håriga som lojala 
poliser.

En av dem är springer 
spanieln Bus som snart 
snor runt benen på föra-
ren Per Eriksson i den 
skramliga lokalen, en 
hunds mardröm. Det py-
ser från maskinerna på vå-
ning tre där golvet består 
av – galler. 

Plötsligt blir Bus blick-
stilla. Bakom ett rör ligger 
en pistol.

– Bra! ropar husse och 
ger honom en bit trädgård-
slang som belöning för da-
gens övning.

I ÅR ÄR DET 100 år sedan 
två detektivkonstaplar åkte 
till Hamburg och hämtade 
hem Cora och Leo, Sveri-
ges första polishundar. Nu 
fi nns runt 400 i landet och 
ett 50-tal i Stockholm som 
söker efter försvunna per-
soner och sniffar narkoti-
ka. 

På bombgruppen finns 
en elittrupp med två labra-
dorer, en schäfer och sex 
springer spaniels som vid 
ett flertal tillfällen hittat 
vapen och sprängämnen. 

Ett omistligt gäng, enligt 
Per Eriksson.

– Om ett bomblarm går 
på Ikea, hur ska man kunna 
hitta något utan hundar? 
Det går ju inte att leta i var-
je kartong, säger han.

Per Eriksson har arbetat 
med schäfern Rocky i åtta 
år. Legenden Rocky, som 
jobbat på Nobelfesten lika 
många gånger, vet inte om 
att han snart ska gå i pensi-
on. Det här är en elitverk-
samhet och sju år yngre 
Bus står på tur.

LIKSOM KOLLEGORNA är Per 
Eriksson även bombtekni-
ker. Han och hunden skick-
as in där bomber kan fi nnas. 

– Jag är inte rädd, vi föl-
jer våra rutiner och jag och 
hunden litar helt på varan-
dra. Är det ett allvarligt hot 
så har jag bombdräkt på 
mig. 

Stockholms alla 
statsbesök innebär 
många skyddsunder-
sökningar. Men hun-
darna skulle kunna 
användas oftare. 

– Det borde vara 
självklart när man 
gör husrannsakan i 
kriminella miljöer. 
Vi har tid för fler 
uppdrag, säger Per 
Eriksson.

Förutom sprängmedel 
är de experter på vapen. 
Varje skjutvapen prov-
skjuts före försäljning och 
krutspåren räcker för 
hundnosens 220 miljoner 
luktsinneceller. 

– I labbmiljö kan hundar 
spåra upp en enda molekyl, 
säger Per Eriksson.

Hundarna specialiseras 
allt mer. Nu fi nns det se-
del-, cancer- och sperma-
hundar. I Sydafrika görs 
även experiment med po-
lisråttor som letar spräng-
ämnen.

– Inget för mig, säger Per 
Eriksson.  

Soffor till rena  priser!OUTLET

Kungens Kurva
Jägerhornsväg 3-5
mittemot siba
Tel: 08-740 05 05

www.finnsoffan.se

Mån-Fre    11.00 -19.00
Lör            11.00 -16.00
Sön           12.00 -16.00

Nyheter

344cm lång

390cm Lång

354cm Lång333333333333333333333335555555555555555555555555554c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4cm mm m m m mm mmmmmmm LåLåLåååååLåLåLåLåLåLåLåLåLånnnnnnnnnnnnnggggggggggggg

13.950:-

Finns som 3-sits, 2-sits och fåtölj

Buddhahuvud
Höjd 85cm

2.590:-

INGEN HANDPENNING

Handla räntefritt

Kunnig personal

Ska det vara soffor - ska det vara FINN SOFFAN

Nyheter

Nyheter

Exkl.nackstöden

Continental dubbelsäng 160x200cm

inkl.Ben,bäddmadrass . 

På köpet 2 täcken+2kuddar. värde 700kr

5.950:-

Motordriven säng 90x200cm

Inkl.Ben+bäddmadrass.

På köpet täcke+kudde värde 350kr

5.950:-

Nyheter
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hannes.delling@city.se

Bus sniffar 
krut på 
30 sekunder
LAGENS LÅNGA TASS Sveriges hårigaste poliser fyller 100 år 
och används på allt fler sätt. City var med när hundarna 
Bus och Rocky jagade vapen på ett bullrigt värmeverk i 
Jakobsberg. Polisens superhundar är en resurs som skulle 
kunna utnyttjas ännu mer.

HÄR HAR POLISHUNDARNA SLAGIT TILL 

BROTTSPLATS STOCKHOLM ● Om brott och straff – varje torsdag i City

INGET HUNDGÖRA. Rocky och Bus tränar med Per Eriksson på fjärrvärmeverket i Jakobsberg.  

Både atrapper och riktiga 
vapen används i träningen.
FOTO: SARA MAC KEY
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MIKAELAS
DELIKATESSER

UPPTÄCK FÄRSKVARUBUTIKEN
I ÄLVSJÖ, VÄRT EN RESA...

Priserna gäller t.o.m 15/12 -10
med reservation för slutförsäljning och feltryck.

ÖPPET
ALLA 

DAGAR
8-21

Sjättenovembervägen 208
Telefon 08-647 12 30

RING & BESTÄLL 647 12 30!

MIKAELAS SKALDJURSFAT!
2 st halva krabbor, havs-
kräftor, rökta räkor, 
färska smögenräkor 
samt 3 st såser.

Lagom för 2 pers. Finns även med hummer Pris: 399:-
299:-299:-/st/st
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Björklund & Wingqvist
fyller 150 år!

Det vill vi fira tillsammans med dig. Under vår  
jubileumshelg den 22–24 oktober erbjuder vi dig  

25% rabatt på alla våra tapeter! 

Passa också på att ta en titt på vår utställning  
”Nostalgi” där Martin Stenmarck, Alexandra Charles, 
Carl-Jan Granqvist, Stefan Nilsson, Bea Szenfeld och 
Prinsessan Marianne Bernadotte valt ut tapeter som  
de har speciella minnen till. Läs om deras historier.

Denna helg har vi extra söndagsöppet i båda butikerna.
Fredag 22 okt  07.00–18.00
Lördag 23 okt 10.00–16.00
Söndag 24 okt 12.00–16.00

Varmt Välkommen!

Erbjudandet gäller ENDAST VID NYBESTÄLLNING eller KÖP I BUTIK  
den 22–24 okt, 2010 och kan ej kombineras med andra rabatter.

www.b-w.se
Kungsholmstorg 10  Stockholm
Karlsbodavägen 14  Bromma

25%

LASSIE
● Hjältehundarnas ärkemo-
der som löste kluriga fall och 
hjälpte människor i trubbel. 
”Lassie” uppträder fortfarande 

ibland, men 
nu för att 
göra 
reklam 
för 
hund-
mat.  

KOMMISSARIE REX
● Österikisk superhund 
som löste fall i tv mellan 1994 
och 2004 tillsammans med 
sina mänskliga kollegor. Rex 
spelades först av schäfern 
Reginald von Ravenhorst 
men ersattes senare med 
kollegan Rhett Butler. 
Många skämt i serien kret-
sade kring korvmackan 
wurstsemmel. 

DEVIL
● Hunden som egentligen 
är en varg och som aldrig 
sviker Fantomen i hans jakt 
på buset. 

TURBO
● Boardercollie som först 
blev känd i svensk tv och 
senare blev kollega till 
Anders Grip i deckarserien 
Snoken. 

● Spårar gärningsmän.
● Letar sprängämnen, 
vapen och narkotika.

● Söker efter försvunna.
● Söker efter avlidna på land 
och i vatten.

● Söker sperma, kropps-
vätskor och hårstrån.
● Hittar försvunna föremål.

ANDRA KÄNDA HJÄLTEHUNDAR 

DET HÄR GÖR HUNDPOLISERNA

När Bus efter en halv minuts letande hittar ett vapen blir han direkt orörlig och markerar.
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 VETERANEN
● Mats Björklund har haft 
kontor nere vid Slussens vat-
ten i 12 år. Han lever på att 
äga och sälja ett patent på 
en speciell form av opera-
tionsrockar. Precis som alla 
som spenderar sina dagar i 
Slussens innandömen är 
Björklund våldsamt lokalpa-
triotisk. Han har själv tagit på 
sig ansvaret för grannsamver-
kan i kvarteret, och ledde för-
ut guidade turer.  
Över kanelbullar berättar 
han historier om Hells angels-
medlemmarna som kastades 
ut för ett par veckor sedan, 
festerna som motorcykel-

klubben Graven brukar ha, 
samt de illegala fester som 
några tulltjänstemän hade 
här på 80-talet. 
Varför vill man ha kontor 
på en plats dit nog många 
nog skulle tveka att gå?
– Du, det sitter i väggarna 
här, säger Björklund. 
– Du får sitta ett tag här hos 
mig, så blir du likadan. Här 
blir man berörd. Det som bin-
der en är platsens historia.  
Från början slussade man 
båtar här. Sen fick hela tra-
fikmaskinen namnet Slus-
sen. Alla vet vad det är för 
något. Men! Ingen hittar hit. 
Hur hittade du hit egentli-

LJUDNÖRDEN
● Många Slussen-veteraner 
tipsar om akustiken i den sto-
ra kupolen vid Blå bodarna. 
Nu har Deniz Duvarci från 
Kulturhusets Ljudverkstad 
startat ett projekt för att be-
vara efterklangen av ljud som 
studsar mot kupolens tak. 
    – Vi vill arkivera en ljudbild, 
säger Duvarci. Vi kommer 
att spela upp en sinuston, 
en väldigt ren ton, och spara 
efterklangen. Sedan har vi 
samlat ihop en grupp musiker 
och teknikintresserade som 
ska göra låtar av det här lju-
det. Och sen kör vi en klubb 
där vi spelar upp alltihop. 

XXXX. öakjs döfljk aösjkf 
öasjkf ölkjas öflkj aöslfj .

SLUSSENS ORGANISKA  
MYLLER En myrstack som för länge sedan har börjat leva sitt 
eget liv. Medan debatten om Slussens framtid rasat ovan jord har 
en slags bygemenskap skapats bland människorna som jobbar 
i röran av sliten betong och rostigt järn. City dyker in i myllret.

EMIL 
ARVIDSON
emil.arvidson@city.se

Deniz Duvarci.

DEN NYINFLYTTADE
● På lördag har Linn Elofson 
premiär för dubstepklubben Sub-
sonic i Blå bodarna 16. På dagarna 
är lokalen ett kafé, och på kväl-
larna klubblokal. De senaste må-
naderna har en våg av klubbar 
etablerat sig. Här finns plats för 
musikstilar som många kröga-
re i innerstaden brukar titta 
snett på: allt från socaklubbar 
till reggaefester och dubstep. 
    – På lördag tror vi att det kom-
mer folk som gillar lite mer indu-
striell musik, lite hårdare och 
smutsigare. En publik som vän-
tar sig något mer än den kom-
mersiella formen av dubstep.

 SLUSSAREN
● I tre år har Nina Arnewing jobbat 
som slussvakt och slussat fritidsseg-
lare och turistbåtar genom vattenrän-
nan vid Karl Johans torg. Nina sitter i 
en liten hytt med insyn över rockklub-
ben Debasers uteservering. På som-
rarna jobbar hon till tio på kvällen.  
    – Bara det är bra musik, alltså ing-
en techno, så är det inga problem, .
    – Men vi brukar ha mörkt i hyt-
ten, så att vi ser dem men de inte 
ser oss. Folk kissar ju lite överallt. Ib-
land ropar vi, skrämmer dem lite. Men 
alltså, när man sitter här en sommar-
morgon och det är lite dimma och 
spegelblankt vatten. Då förstår man 
att man har världens häftigaste jobb.

SURFENTUSIASTEN
● Ants Neo från Subsurfers, 
en intressegrupp för Stock-
holms skate- och surfintresse-
rade, driver på för att skapa en 
konstgjord våg vid Slussen så 
att man ska kunna surfa där. 
    – Det kan bli det stora lyftet 
för det här området, säger 
han. Till och med Trafikkonto-
ret är positiva!
Läs mer på subsurfer.se

Linn Elofson.  Nina Arnewing.  

STOCKHOLMS DOLDA RUM

Mats Björklund.  
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Fina prenumerationserbjudanden på 

UTE NU!
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 BRÄNN FETT BLI STARKARE FÅ PLATT MAGE VOL #1

TRÄNA MED BOLL

OL #1

bj d d å

BLOSSOMS

SUCCÉ-
DVD!

Extra:

FO-KO PÅ PUB

SÅ HÄR HANDLAR DU KONST PÅ FO-KO / ART-TO-GO / 
 Gå runt och titta på konsten i olika  tekniker och material.
 Du fastnar för ett konstverk, priset är rimligt för ett original.
 Du betalar och tar med dig ditt konstverk hem direkt.
 Grattis du har köpt ett original - ART TO GO.
 Njut varje dag av ditt konstverk - en förälskelse från första ögonkastet.

Utställningen pågår mellan den 29 oktober – 3 november
Öppettider; vardag 10-19, lördag 10-18, söndag 11-17

Välkomna!

300 ORIGINAL TILL SALU 
PÅ PLAN 02. ART TO GO 
FRÅN 500 KRONOR UPP 
TILL 16 000 KRONOR  I 
FO-KO ATMOSFÄR.

I SAMARBETE MED

– Trots att man kan se att 
bilden är orealistisk på vis-
sa sätt så blir den mer riktig 
för mig än någon annan bild 
av Slussen. Det är en realis-
tisk bild av hur det är att be-
fi nna sig där. Det är svårt att 
orientera sig i bilden, precis 
som det är svårt att oriente-
ra sig inne i Slussen.
Man brukar säga om till ex-
empel de mest kända film-
stjärnorna att de är så sto-
ra eftersom de låter åskå-
daren projicera sin egen 
verklighet på dem. Är det 
samma sak med Slussen?

– Ja, det tycker jag. Den 
fyller en sådan funktion. 
Folk får själva bestämma 
vad den är. Vilket är väldigt 
ovanligt med en plats som 
är så centralt placerad. Allt 
i innerstaden är ofta väldigt 
definierat i sin funktion. 
Slussen har skapats av olika 
stadsplaneringsinitiativ, 
som sedan totalt har fått 
leva sina egna liv.
Är inte det anledningen till 
all kritik mot ritningarna 
för nya Slussen, att det 
känns som att allt där är 
skrivet i sten, till skillnad 
från det kaos vi har i dag?

– Det arkitektbyråerna 
producerar ska ju vara ett 
tydligt svar på en uppgift. 
Då blir det ju inte lika nyan-
serat och komplext som den 
här platsen behöver vara.

EMIL ARVIDSON

” Folk får själva bestämma 
vad Slussen är för något”

 KAOS

DETALJER David Molander har skapat 
bilden ovan genom att foga samman 
hundratals foton. Verket ”Stadens hjärta” 
är Molanders tolkning av hur det känns 
att befinna sig inne i Slussens gytter.

● ”Stadens hjärta – verk 
från projektet ”Urban ana-
tomy” visas i sin helhet på 
Arkitekturmuseet på 
Skeppsholmen fram till 
den 11 november. På hem-
sidan urbananatomy.se 
kan kan man zooma in och 
ut ur bilden för att se varje 
enskild detalj.
● David Molander är 
även aktuell med utställ-
ningen ”Stockholmssnitt” 
på Kulturhuset. Den öpp-
nar den 30 oktober. 

DAVID MOLANDER 

DET SANNA SLUSSEN. David Molanders bild 
”Stadens Hjärta” består av hundratals bilder 
av Slussen. ”Det är alla delar jag tycker är viktiga. 
De trånga garagegångarna, den spruckna betong-
en och alla lagningar. Människorna i bakgrunden, 
femtio gatukonstverk, själva slussluckan och en 
bit mur från 1600-talet.”  FOTO: DAVID MOLANDER

Det är en 
realistisk 

bild av hur det är 
att befinna sig där.
David Molander, konstnär

”
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90 BUTIKER, 900 P-PLATSER  
VARDAG 10-20  HELG 10-18  LIVSMEDEL 8-22  WWW.LILJEHOLMSTORGET.SE

FIRA MED OSS
NU PÅ LÖRDAG 23 OKTOBER firar Liljeholmstorget  
Galleria ettårsjubileum. Kom och fira med oss!  Mellan 11-16 blir det stor 
födelsedagsfest i gallerian med musik och artister. Våra 90 butiker 
har rustat med extraordinära erbjudanden – och när du behöver vila 
benen är du välkommen till vår VIP-lounge, där du kan njuta av bubbel 
och snittar. När festen är slut har vi hundratals goodiebags att dela ut. 
Läs på vår hemsida om alla fantastiska erbjudanden från våra butiker.
Välkommen till en oförglömlig dag!

LÄSARNAS CITY
TYCK TILL!

Radefalk var
förste playboyen 
● I tidningen den 11 oktober 
2010 står det ”STOCK-
HOLMS FÖRSTA PLAYBOY” 
högst upp på sidan 1. På si-
dan 12 ser man att det var 
Frank Andersson (!) som av-
sågs. Hur är det med kun-
nandet?

Den förste playboyen an-
sågs vara Hans Radefalk, 
en sportbilsälskare som på 
60-talet gled runt i sin ame-

rikanare med ”HR” på num-
merskylten.

Men sedan fanns det ju 
också de rika vackra män-
niskorna på 60-talet som 
aspirerade på titeln.
 MVH KIKKI

● Jag läste ert reportage 
om de nya makthavarna i 
Stadshuset 18/10. Den nya
majoriteten vill tydligen 
inte ta ansvar för beslutet 
att införa dubbdäcks-
förbud.

Finansborgarrådet Sten 
Nordin får hoppas att han 
slipper åka bil på Horns-
gatan. Bromssträckan för 

en bil utan dubbdäck på is 
i 50 km/tim blir lika lång 
som tre ledbussar. Fotgäng-
arna får akta sig när bilen 
kommer sladdande.

Dubbdäck på moderna 
bilar med antisladdsystem 
minskar risken för döds-
olyckor med 71 procent, 
enligt Trafikverket.
 STELLAN ÅBERG, STOCKHOLM

● Skandal att det inte finns 
en toalett i tunnelbanan. Sos-
sarna tog ju bort nästan alla 
och att det inte finns i 
t-banan är ju höjden 
av inkompetens. 

För att förbättra 
miljön i Stockholm, 
bygg flera toaletter, 
sätt in några baja-ma-
jor i tunnelbanan, det 
borde finnas en på 
varje station så man 
slipper pissa i hissar 
och i hörnen. 

Det skulle bli be-
tydligt trevligare mil-
jö om man slapp kän-
na urinlukten. Förr 

fanns det ju en pissmoj på 
varje torg, många turister är 
förtvivlade. Eftersom jag varit 

taxiförare känner 
jag till eländet. Fler 
än man tror lider 
av inkontinens 
men det förstår 
inte ungdomarna 
som försöker styra 

i dag, och inte är 
drabbade.
 STEN, KISTA

r 

” 
City 11/10.

City 18/10.

Fler offentliga 
platser för natur-
liga behov, kräver 

Sten i Kista.

Sten Nordin får akta sig
på Hornsgatan i vinter

Skit att det är så svårt 
att hitta en toalett

inns i 
den 

tra 
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18 ÅR MED DIREKTPRISER!Lagervägen 1, Jordbro Ind. område vid G:a Nynäsvägen.
ÖPPET: Vard. 10-19 Lör 10-16 Sön 11-16  TELEFON. 08-500 211 75

Stor parkering | Hos oss kan du handla räntefritt
Stort sortiment för omgående leverans!

www.direktmobler.se

ALEX ALEX 4995:-4995:-
bord inkl. 6 stolar i massiv oljad ek. bord inkl. 6 stolar i massiv oljad ek. 
Finns även bord (140x90cm.) Finns även bord (140x90cm.) 
inkl. 4 stolar 3.995:- inkl. 4 stolar 3.995:- 
Omgående leverans!Omgående leverans!

GRAND CONTINENTALGRAND CONTINENTAL
9.995:- 9.995:- 
inkl. ben, vändbar hårdhet. inkl. ben, vändbar hårdhet. 
Omgående leverans!Omgående leverans!

ACE U HÖRN ACE U HÖRN 11.995:- 11.995:- 
hörnsoffa med divaner i svart och hörnsoffa med divaner i svart och 
beige tyg. beige tyg. Omgående leverans!Omgående leverans!

HÖRNSOFFA HÖRNSOFFA 
MED DIVAN     MED DIVAN     9.995:- 9.995:- 
vändbar i tyg carrera svart och brunt. vändbar i tyg carrera svart och brunt. 
Omgående leverans!Omgående leverans!

Höstmys!Höstmys!7000 KVM7000 KVM

CAMBRIDGECAMBRIDGE  4.195:- 4.195:- 
skorstensfri spis i vit el. svart. skorstensfri spis i vit el. svart. 
Finns även fl era andra modeller! Finns även fl era andra modeller! 

Ring:   08-586 222 60
Mejla:  tycktill@city.se

Skriv:  Stockholm City, c/o Spoon
                Kungstensgatan 21B

 113 57 Stockholm
 Märk kuvertet ”Tyck till”

Norra station 
blir en ny slum
● För ett halvt sekel sedan 
vandaliserade de politiska 
partierna i gott samförstånd 
Nedre Norrmalm. Skälen: 
att modernisera staden, ge 
bilismen fritt spelrum och 
att undanröja slummen.

Nu bygger alliansen med 
öppna ögon en ny slum, 
denna gång på Norra 
stationsområdet. Högt, 
trångt, mörkt, och blåsigt 
skall det bli. Dyrt lär det 
också bli. En miljö som ska-
dar både kropp och själ hos 
de boende, men som ger 
rejäla vinster till byggbola-
gens aktieägare. De ”Nya 
Moderaterna” bedriver 
klassisk högerpolitik.

Långt rimligare vore 
att – på tvärs mot Per 
Ankersjös och de 
andra yimbyisternas 
lobbyverksamhet – ac-
ceptera faktum: sta-

den innanför tullarna är fär-
digbyggd. Förtätandet ge-
nom byggande i parker, på 
skolgårdar och på hustak, 
liksom nyuppförandet av 
slumområden måste få ett 
slut. I stället skall naturligt-
vis stenstaden, med sin 
blandning av bostäder, affä-
rer, arbetsplatser, torg och 
parker, tillåtas expandera i 
det glesbebyggda området 
strax utanför tullarna.

Men det måste bli en ex-
pansion i mänsklig skala – 
och på medborgarnas, inte
byggbolagens villkor.
 CLAES TRYGGER

 STOCKHOLM

City 14/10.

LÄS MER 
PÅ CITY.SE
ARTIKELN OM NORRA 

STATION HITTAR 
DU DÄR.

NORRA STATION. Det är bra 
med debatter kring stads-
byggande, men detta var en 
väldigt vinklad och oobjek-
tiv artikel (City 14/10). 

Visserligen bygger man 
trångt och ovanligt högt för 
att vara i Stockholm, men 
är detta per automatik då-
ligt? 

Det fi nns en inbyggd syn 
på att den urbana staden är 
dålig i Sverige. I stället har 
vi byggt våra städer på ett 
sätt efter 1930 där männi-
skor bor isolerade i stora 
hus långt ifrån varandra, 
som inte inbjuder till kon-
takt grannar emellan. Man 
har visserligen natur inpå 
knuten, men man har mis-
sat att bygga in sociala mil-

jöer och mötesplatser i det 
offentliga rummet, man 
har byggt människosilos 
isolerade från vardagens 
möten och liv.

Här gör man en ansats 
till att skapa en urban miljö 
som appellerar till möten, 
man har nära till en stads-
park och hela Hagaparken 
ligger runt knuten.

I DAG ÄR innerstadslivet ef-
tertraktat med dess möjlig-
heter till socialt liv, men 
snart är den ett reservat för 
människor med pengar, för 
att den attraktiva kvarters-
staden är så liten och be-
gränsad i Stockholm. Där-
för tycker jag att det är ett 
gott alternativ att bygga 

Norra station på det sätt 
man gör nu. Vill man inte 
bo centralt och nära sina 
grannar så finns det gott 
om områden i Stockholms-
regionen där man bor luf-
tigt och dessutom inte be-
höver stöta på några gran-
nar (vilket är väldigt 
svenskt i sig).

Slutligen är det miljö-
vänligt att bygga tätare och 
högre nära kollektiva kom-
munikationer. Stockholm 
beräknas öka med ett Göte-

borg på 15 år (ca 500 000 
invånare), har vi råd att 
fortsätta breda ut staden på 
naturens bekostnad i stället 
för att på vissa ställen kan-
ske bygga staden lite täta-
re? Skall vi förbjuda män-
niskor att fl ytta hit eller låta 
plånboken styra vem som 
får bo centralt? Nyproduk-
tion skapar dessutom fl ytt-
kedjor. Slutligen är det ing-
en som tvingas att bo på 
Norra station, men det är 
det kanske av ekonomiska 
skäl människor som gör i 
miljonprogramsområden 
med 250 meter mellan hus-
kropparna.

Detta är i allra högsta 
grad ett ilandsproblem!
  CHRISTIAN SUNDIN

Tätt är bra för miljön
NORRA STATION
”Jag tycker att 
det är ett gott 
alternativ.”
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MALENA RYDELL
Chef Kultur/Nöje
malena.rydell@city.se

Mobiltelefonen ringer, och Lorne 
De Wolfe ursäktar sig. Samtalet 
ger intryck av att vara en smula 
förvirrande. Den som ringer und-
rar om en viss jullåt som personen 
tror skrivits av gruppen Hansson 
DeWolfe United.

– Jag antar att han tänkte på 
”Mer jul”. Han måste ha trott att 
vi är Adolphson & Falk, säger Lor-
ne De Wolfe när han lagt på.

Sammanblandningen är inte 
helt konstig. Hansson De Wolfe 
United har precis släppt ”Elek-
triskt blått”, sitt första album se-
dan 1986. I våras kom en sam-
ling, och för bara några veckor 
sedan kom Adolphson & Falks 
lyxbox ”101010”. Två grupper 
som var med om att defi niera ett 
decennium.

De är inte ensamma. Man skul-
le kunna tala om en ny 80-talsvåg. 

Under 2010 har Reeperbahns ka-
talog återutgivits, Lolita Pop 
släppte en samling, Orup spelade 
igenom hela sitt debutalbum på 
Debaser och Mauro Scoccos Ra-
tata ska ge ut alla sina skivor 
igen. 

LORNE DE WOLFES karriär börja-
de visserligen mycket tidigare 
än så. Han hade redan varit med 
om att grunda MNW, spela in 
en skiva med Kim Fowley och 
vara basist i Contact när Hans-
son De Wolfe-grundades. Men 
de gjorde ett stort avtryck och 
sålde 250 000 skivor trots sin 
ovilja att turnera (för Lorne var 
det roligare att jobba som rekla-
mare än att kuska runt Sverige). 
Och i början av 80-talet blev de 
kända för sitt välproducerade 
sound och kallades för ett 
svenskt Steely Dan. Hansson De 
Wolfe United blev Olof Palmes 
favoritband.

– Vi var inget politiskt band, 

men han var ju en intelligent 
herre. Det var nog därför. Han 
sköts samma kväll som vi hade 
turnépremiär i Malmö. Sedan 
tog vi en lång paus. Hansson & 
De Wolfe fanns i det gamla Sve-
rige.

Han tror att anledningen till 
alla återutgåvor och återföre-
ningar egentligen inte handlar så 
mycket om 80-talet som en inter-
nationell trend.

– Police tjänade någon miljard 
på att spela ihop igen, utan att ens 
skriva en ny låt. 

ADOLPHSON & FALK träffades re-
dan 1968, när de gjorde lumpen 
på FRA och kunde lyssna på mor-
setrafi ken när Sovjetunionen gick 
in i Tjeckoslovakien. Tiden på 
FRA inspirerade låten ”Bärande 
våg” som fi nns med på boxen.

– Vi började snacka om att ge 
ut alla skivorna för ett år sedan, 
eftersom världen närmade sig 
det magiska datumet 101010. Det 

datumet är extremt digitalt och 
var lite för bra för att missa, säger 
Anders Falk över en lunch på Bio 
Rio.

Han tror att anledningen till 
alla samlingar är att artisterna 
egentligen har bestämt sig för 
att göra musiken tillgänglig digi-
talt.

– Det har kommit förfrågning-
ar. Och jag vet att många unga 
musiker som jag arbetat med på 
sistone är väldigt intresserade av 
just Hansson & De Wolfe. I vårt 
fall antar jag att vi var ett av de 
tydligaste 80-talsbanden. Och 
ett av de första syntbanden i Sve-
rige. Eftersom vår musik är så tätt 
förknippad med ett årtionde är 
det nog lättare för den att leva vi-
dare. På det sättet är vi lite som 
Sven-Ingvars eller National-
teatern, och vad de är för 60- och 
70-talen. Och nu har det gått 
30 år. Töntstämpeln lever inte 
kvar.

FESTAR SOM OM DET VORE   

ÅTTIOTALET Ikväll festar Stockholms kändisar som Ikväll festar Stockholms kändisar som 
om det var 1980 igen, när Café Opera fyller 30 år. om det var 1980 igen, när Café Opera fyller 30 år. 
Samtidigt släpper det välpolerade soundets pion-Samtidigt släpper det välpolerade soundets pion-
järer Hansson De Wolfe United sin första skiva järer Hansson De Wolfe United sin första skiva 
sedan 80-talet, medan Adolphson & Falk samlar sedan 80-talet, medan Adolphson & Falk samlar 
sig i lyxbox. 80-talsretron är i stan – igen.sig i lyxbox. 80-talsretron är i stan – igen.

KLAS 
EKMAN
klas.ekman@city.se

De var kanske en smula förbised-
da på senare år, men de sov inte. 
Under den senaste tiden har såväl 
Adolphson & Falk som Lorne De 
Wolfe varit indragna i popkulturella 
beefs med yngre förmågor. 

Adolphson & Falks förlag 
hörde av sig till Lorentz och 
M. Sakarias efter att de se-
nare använt sig av deras 
”Stockholm serenad” till en 
egen låt med samma namn.

– Jag gillade 
låten, och när 
jag delade ut 
pris till dem på 
City-festen så 
var alla glada, 
säger Anders 
Falk.

Lorne De Wolfe 

skickade härom-
veckan ut ett 
”Öppet brev till 
påhejarna i Sve-
riges nya Snod-
das-hysteri”. 
Det riktade sig 
till de musikrecensenter 
som han menade försökte göra 

Håkan Hellström till en ny 
Snoddas. Han fick snabbt stöd 
av Magnus Uggla. 

Men framför allt var det 
flockbeteendet Lorne De Wolfe 
vände sig mot, mer än artisten.

– Jag respekterar verkligen 
vad Hellström gör! Det är inte 

honom jag hetsar upp mig på, jag öns-

80-TALET VS NUET lå
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”Världen närmade sig 
det magiska datumet 
101010. Det datumet 
är extremt digitalt och 
var lite för bra för att 
missa.”

Anders Falk, Adolphson & Falk.

Hansson De Wolfe United.

M. Sakarias och Lorentz.

LÄTTANTÄNDLIG. ”Min älskling är som ett tomtebloss” sjöng Cornelis. Tomas Ledin skålar med okänd älskling i vimlet på 80-talets Café Opera som nu fyller 30 år.

Clabbe af Geijerstam var tv-stjärna och 
så kallad videojockey på 80-talet, långt 
innan Idoljuryn var påtänkt.

En av de moderna myterna i Stockholm 
låter berätta att Ulf Lundell kräktes 
i salladsbuffén på Café Opera.
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VIVACITY MEDLEMSERBJUDANDE

Som medlem i VIVACITY får du fantastiska erbjudanden 
på över 200 av Stockholms bästa butiker, restauranger 
och kultur-nöjen. Dessutom erbjuds du utvalda 
reseupplevelser och inbjudningar till fi lmpremiärer.

VIVACITY är Stockholm 
Citysmedlemsklubb!

Är du inte medlem? Gå in på vivacity.se och 
uppge kod CITY så blir du medlem gratis.

20%
rabatt

30%
rabatt

HÖSTERBJUDANDE 
PÅ ALLA 

ARMATURER FRÅN 
RUBEN LIGHTING! 

Beställ en armatur från Ruben Lighting, under perioden 
15/10 - 31/10 2010. Så ger vi dig 20 % rabatt när du visar 
upp ditt VivaCity kort. Ruben Lighting  tillverkar sina armatu-
rer i Sverige. Med hög kvalitet och tidlös design. Välkommen 
till vår butik på Hornsgatan 75. 
Se vivacity.se för 
detaljer

Leksaksborgen erbjuder alla medlemmar 30% på lektält. Välj 
på Pippis hus, indiantält i olika utföranden, lektunnel, Hello 
Kitty, Bilar, I drömmarnas trädgård m fl . 
Erbjudandet gäller i båda våra butiker  
på Östermalmstorg 2 och Hantverkar-
gatan 37 t.o.m. 31/10. 
Se vivacity.se för detaljer.

ÖSTERMALMSTORG

30% RABATT 
PÅ ALLA LEKTÄLT 
OCH LEKTUNNLAR

”Avnormalisera ätandet av djur!”
Artisten Christopher Sander har ett anspråkslöst förslag. 

Köttdebatt på sidan 31.

 1980

HALLÅ DÄR...

HALLÅ DÄR...

... Abbe Ibrahim, vd på Café Opera – nattklubben 
som firar sin trettioårsdag i kväll.

Vilket är ditt första Café Opera-minne?
– När jag var 14 år jobbade jag som 
diskare, men fi ck bara se köket. En 
gång försökte jag närma mig in-
gången för att få se själva Café 
Opera, men då fi ck jag en örfi l av 
en servitör.
När kom du in då?

– Som 18åring mutade jag en 
dörrvakt som hette Paolo Roberto. 
Han fi ck en hundring i handen 
och släppte in mig.  
Café Opera var länge största natt-
klubben i stan. Varför då?

– Mixen. Av advokater, kunglig-
heter, avdankade rockstjärnor, 
vanligt folk – och journalister. Det 
fanns något som hette pressens 
hörna dit inga andra fi ck komma, 
som en sorts oskriven lag.
Är det några världsstjärnor som 
inte fått komma in?

– Prince, stackars Prince. Han 
kom i högklackat, och hade ingen 
legitimation. Samma sak med en 
tjej som inte heller hade leg. Först 
blev jag irriterad när vakterna be-
rättade att en Jessica Alba försökt 
komma in, men grabbarna hade ju 
gjort sitt arbete. 
Vad är det konstigaste som hänt 
under din tid på Café Opera?

– Det var nog när Mick Jagger 
för några år sedan gick in i köket, 
bad kocken att fl ytta sig och bör-
jade laga mat.
På 80-talet var ni känd som yup-
piesarnas högkvarter, vad spelar 
Café Opera för roll i dag?

– Idag har vi ett arv att förvalta, 
och har utvecklats till att bli en ren-
odlad nattklubb. Tidigare var det 
lite allt möjligt. I framtiden skulle 
jag vilja ha en större åldersbland-
ning. Man ska kunna se en 25-årig 
kille bredvid en 60-årig dam.
Har Café Opera någon 30-årskris?

– Nej, men vi hade en 28-års-
kris. Men det var i och för sig en 
ekonomisk svacka för hela värl-
den. Och vi minskade bara 3 eller 
4 procent.
Klarar ni er i trettio år till?

– Vi har sagt att det minst ska bli 
20 år till. Ett femtioårsjubileum är 
minimum.

... Greg FitzPatrick, proggmusikern, producenten och entre-
prenören som tog 80-talets främsta instrument till Sverige.

Det sägs att du är mannen 
som tog hit synten?
– Du och jag kan säga det, men 
man ska vara lite blygsam. Jag är 
bokstavskombinationsmusiker. 
Det fanns ingen förståelse för syn-
tar bland musikhandlarna och de 
var alldeles för dyra. Så jag börja-
de importera. Det var lite som en 
knarkare som finansierar sitt 
missbruk genom att själv sälja vi-
dare. Jag är ganska klumpig när 
jag spelar, men har stora idéer. 
Synten var det perfekta hjälpmed-
let för att jag skulle kunna göra 
musik, om jag varit en bra basist 
hade jag kanske fortfarande spelat 
med Roffe Wickström.
Och det var alltså du som gjorde 
Adolphson & Falk till en syntgrupp?

– Ja, de spelade akustiskt tidigare. 
Deras musik var lite corny i mina öron, 
men de blev ändå den gruppen jag 
jobbade mest med under 80-talet. 
Du ligger också bakom special-
versionen av deras nya box, den 
som har en blå blinkande lampa.

– Jag hittade en jättetrevlig kille 
i Kina som gjorde lysdioder hem-

ma hos sig. Vi skrev säkert 110 
emails till varandra innan det blev 
av, men de fungerade utmärkt. Jag 
har byggt en webbsajt med paypal, 
och jobbat som en hund. Special-
versionen fi nns inte i butik, men 
jag fi ck in 22 beställningar i går.
Hur mycket jobbar du med din dot-
ter Fiona, som är ena halvan av 
Rebecca&Fiona?

– Det har blivit en hel del. Hon 
har enorma tekniska kunskaper, 
hon dyker bara in i de nya program-
men och går på så in i bomben. 
I dag överglänser hon mig. Som li-
ten brukade hon fråga folk om de 
kände till hennes pappa. Och det 
gjorde väl en på tio. I dag säger jag 
att Fiona Fitzpatrick är min dotter.

kar honom all 
framgång! Det är 

masshysterin i en 
granskande mu-
sikpress jag för-

undras över. Just 
nu är Hell-

ström totalt 
sönder-

pratad och överexponerad på grund av 
det flockbeteende som många musik-
poliser i Sverige visat upp. Det kan väl 
vilken yrkesman som helst erkänna att 
det blivit lite ”too much” med överord.

Vad grundar sig flockbeteendet 
i, tror du?

– Kanske det enkla svaret är att 
vissa självfixerade kritiker själva 

vill bli folkkära genom att parasitera 
på den så kallade folkligheten.

Tror du att Olof Palme hade 
gillat Håkan lika mycket som 
han gillade Hansson DeWolfe?

– Ja, varför inte. Palmes bredd 
var stor.

Håkan Hellström.
Olof Palme.

● Boken om tidningen Okej, 
80-talets lättviktigare motsva-
righet till tidningen Pop och 
Sonic, släpptes precis. Här 
fanns ingen moral: Samantha 
Fox visade brösten titt som 
tätt och Mötley Crüe gjorde 
svenska skärgården med 

ALLT vad det innebar.
● Under året har vi sett påkostade 
samlingsskivor eller nyutgåvor med 
band som Olle Ljungströms Reeperbahn, 
Lolita Pop, Hansson De Wolfe United och 
snart kommer Ratatas skivor i förbätt-
rade versioner.
● Oliver Stones ”Wall Street”, yup-
pieklassikern med Michael Dou-
glas och 
Charlie 
Sheen i 
huvudroller-
na, fick en uppföljare 
i år. Finansmän som Christer 
Gardell kissade på sig av 
nostalgi.

80-TALET REVISITED  
● ● Bo
80-
righ
Son
fan
Fo
tä
s
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30
IKVÄLL!

SYNTENS

OCH FIONAS

PAPPA!

Alexandra Charles drev legendariska 
nattklubben Alexandra men festade 
även hos konkurrenten.
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De två syskonparen Stodart och 
Gannon slog igenom för fem år se-
dan med sin snälla pop och ljuvliga 
stämsång. Då var de möjligtvis något 
hetare än i dag, men de har ju inte 
tappat något i kvalitet för det.
The Magic Num-
bers, Göta källare, 
i kväll, 
kl 21, 
295 
kr.

Nej, det är inte den smått legenda-
riske videoregissören som kommer 
till Landet i morgon. Hype Williams
är också en väldigt konceptuell elek-
tronisk grupp grundad av Father 
Ronnie Krayola and Denna Frances 
Glass som brukar låta diverse figurer 
ta över namnet för ett tag.
Kärleksdöden 
med Hype Wil-
liams, Lantdet, 
fredag kl 20-01, 
60 kr.

Om du saknar Scott Walker, finns 
alltid The Divine Comedy. Neil Han-
non har den där sortens röst som i 
ärlighetens namn gör ett starkare 
intryck än hans låtar. Men den räcker 
långt.
The Divine Comedy, Kägelbanan, 
i kväll kl 20.00, 245 kr.

2

1

3
The Divine Comedy

The Magic Numbers

Hype Williams

Hembygds-
rörelsen har 
redan skarpt 
tagit avstånd 
från SD:s 
folkdräkter. 
Walde-
marsuddes 
stora Zorn-
utställning, 
proppad med 
dalkullor och nationalromantik, är 
som gjord för fortsatt debatt. 
Waldemarsudde, Djurgården, 
tisdag-söndag kl 11-17, tors till kl 20. 

Håll ögonen på Danilo Stankovic
och Nadine Byrne. Med sin ockulta 
skräckfilmskonst hör de till mina 
absoluta favoriter just nu. Demoner, 
schamaner och stripiga hår i verk som 
mest av allt verkar handla om sorg. 
Galleri Steinsland Berliner, Bonde-
gatan 70, onsdag-fredag kl 12-17, 
lördag kl 12-16.  

Konsthantverkaren Zandra Ahl 
håller på med ett genialt projekt – en 
kritisk utforskning av normerna i 
Ernst Kirchsteiger-universum. I hen-
nes lantliv är ljuslyktorna gigantiska, 
de blå krukorna lite för blå och dörr-
kransen ett omen. 
Konstnärshuset, Smålandsgatan 7, 
onsdag-fredag kl 12–17, lör 12–16.
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Livet på landet

Konst-rysare 

En av New Yorks främsta housenos-
talgiker, Prince Language, kommer 
till Stockholm  bästa lokal för just 
housenostalgi – Marie Laveau. För 
dig som vill ha piano i din house och 
handklapp i din disco. 
24:Hours & Rimini presenterar 
Prince Language (DFA/Editions 
Disco), Marie Laveau, Hornsgatan 
66, lördag kl 22-03, 100 kronor.

Den etnovåg som svept över Sveriges 
klubbar de senaste åren har en grund. 
När dagens soca-fantaster fortfaran-
de lyssnade på Popsicle var Thomas 
Gylling inne på sitt andra 
(tredje?) decennium 
som fanbärare för all ka-
ribisk musik som går 
jättesnabbt. I dag 
spelar han med 
ungarna på Södra 
teatern. 
Cocoloco, Södra 
teatern, Mose-
backe Torg, 
fredag kl 21-
02, 60 kronor.

På onsdag är det vad som känns som 
den perfekta veckoklubben, med spel-
ningar av Jean-Louis Huhtas senaste 
acid house-projekt, ett nytt Service-
band och ett sidoprojekt för två Con-
cretes-medlemmar att flumma runt i. 
Klubb Folke, med Dungeon Acid, 
Forest och Mackaper, Pet Sounds 
Bar, onsdag kl 19-01, GRATIS.
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Acid house och flum

... och houseveteranen

Socaveteranen...

Teater Tribunalen går ut hårt med 
en bearbetning av filosofen Thomas 
Hobbes ”Leviathan” från 1651. I ”Al-
las krig mot alla And Fuck You Too, 
Mr Hobbes” möter sex skådespelare 
Hobbes människosyn – vi är alla full-
ständigt egoistiska och styrda av me-
kaniska naturlagar.
Teater Tribunalen, Hornsgatan 92, 
urpremiär måndag kl 19, spelas till 
28/11.

Dags igen för roliga gästspel på c/o 
Stockholms stadsteater. Först ut för 
hösten är ”L’effet de Serge” av fran-

ska Vivarium studio/
Philippe Quesne. I 
en lägenhet sätter en 
man varje söndag upp 
miniföreställningar för 
sina vänner med var-
dagsprylar till sin hjälp. 
Stockholms stads-
teater, fredag-lördag 
kl 19.

Ibland känns det som om Stockholms 
scenliv önskar att de bodde i en bland-
ning av Berlin 1920 och en film av Tim 
Burton. På lördag bygger klubb Le 
Spectacle och Zirkus Loko-Motiv om 
Kägelbanan till ”Zoo, Berlin, Lissabon”. 
På scen står orkestern Chesty Morgan.
Kägelbanan, Södra teatern, 
lördag kl 20.
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Kombinationskväll

Egoister i naturtillståndet

Gästfesten är tillbaka

Prince Language

Zorns ”Mid-
sommardans”.

Sverigetolkaren nr 1  

AGNES AF GEIJERSTAM EMIL ARVIDSON NATALIA KAZMIERSKA
KLUBB KONST

agnes.af.geijerstam@city.se emil.arvidson@city.se natalia.kazmierska@city.se
KLAS EKMAN
KONSERT
klas.ekman@city.se

SCEN

Fest för 
rättvisan

PR-geniet Lina Thomsgård 
startade den ideella feministis-
ka Rättviseförmedlingen i mars 
i år. 8 månader senare är det 
dags att fi ra en succé för fram-
lyftande av kvinnliga genier och 
proffs i alla hörn av kulturvärl-
den, in nan Rättviseförmedling-
en ångar vidare till New York 
och London.

Man går ut hårt med fyra tim-
mars panelsamtal – med barn-
passning! – om hur scenkonsten 
kan bli mer rättvis, och går sedan 
över till party där artister som 
Zhala och Öfa-kollektivet uppträ-
der och Sibille Attar, Rebecca & 
Fiona och Citys krönikör Emelie 
Thorén  spelar skivor. 

Var: Strand, Hornstull strand 4. 
När: lördag kl 15-03. Pris: 100 kr. 
Åldersgräns: 20 år. Läs mer: 
www.rattviseformedlingen.se

SUCCÉ Rättvise-
förmedlingen firar 
åtta månader och bjuder 
in till 12 timmar konst, 
debatt och fest.

● Citys medarbetare tipsar om helgens mest intressanta nöjen.HELGENS BÄSTA

EVENEMANG 

Öfa-kollektivet ... Ludwig Bell ...

... och Fiona & Rebecca spelar. Bland andra.

Zhala ... 
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LÄRARE/SPECIALPEDAGOG
Vi på Jag Kan Skolan behöver anställa ytterligare en lärare. 

Skolan tar emot elever år 1-6 med olika hinder för sin inlärning. 

Vi söker dig som är utbildad lärare för de yngre åldrarna och med inriktning sv 
och/eller ma. Kreativ, stresstålig och lätt till skratt är egenskaper vi gillar. Du kommer 
att arbeta i ett team bestående av fem personer. Regelbunden pedagogisk och 

individinriktad handledning finns. 

Läs mer om skolan på www.jagkan.se

Arbetsledande personlig  
assistent till flicka i Nacka
Jag är en 11-årig tjej som behöver assistans i skolan och på fritiden. Jag har stora 
funktionsnedsättningar och använder tecken som stöd. Jag behöver assistans för 
att utvecklas, bland annat i att bli mer självständig. Jag går i en särskola där man 
använder sig av konduktiv pedagogik enligt TEACH metoden. Mina intressen är att 
bada, lyssna på musik och att rida. 

Du kommer att jobba som personlig assistent och dela arbetsledarrollen med en 
annan assistent. Du har tidigare erfarenhet av assistansyrket och att fördela arbete, 
en administrativ läggning och är intresserad av att ha beredskap/bemanningsansvar. 
Du gillar att arbeta självständigt och strukturerat men kan vara flexibel vid behov. 

Vill du veta mer, ring Lotta, tel 08-410 148 31 eller Nettan, tel 073-225 33 44. 
Läs mer och sök tjänsten på www.jag.se/5591636.
JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande 
funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. 
JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, 
på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs 
 assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinst-
intresse. Som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG får du 
betald introduktionsutbildning i yrket. Alla anställda erbjuds friskvård 
som t ex massage eller gymkort.

Brukarkooperativet JAG  
Box 16145, 103 23 Stockholm  
Tel: 08-789 30 00
E-post: kooperativet@jag.se  
Webb: www.jag.se

Vi söker

Enhetschef
inom området Sjukförmåner
till Lokalt försäkringscenter Söderort (Globen)

Söderort är med sina 180 kompetenta och ansvarstagande medarbetare ett av de större lokala försäkringscentren. Våra försäkrade finns i tolv stadsdelar i södra Stockolm.
     
Vi bygger samarbete på samspelet mellan den enskilda medarbetaren, arbetsgruppens dynamik, organisationen och omvärldens behov. Vi tror på att skapa samsyn kring 
mål samt tillit och förtroende genom att tydligt kommunicera viljeinriktning. Vi vill samtidigt vara nyfikna och uppskattande i vårt förhållningssätt. Vi arbetar genomtänkt och 
långsiktigt med ständiga förbättringar så att vi lär oss hela tiden vi arbetar.

Läs mer på www.forsakringskassan.se

Vi söker nu en

Verksamhetsansvarig för 
Digital delaktighet
Läs mer om tjänsten på 
www.iis.se/om-se/jobba-pa-se

Vill du vara med och  
minska den digitala klyftan?

Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) är en oberoende allmännyttig 
organisation med uppdrag att ansvara för Internets svenska toppdomän 
.se. Stiftelsen grundades 1997 och omsatte 2009 drygt 92 miljoner 
kronor. Verksamhetens överskott finansierar fortsatt utveckling av Inter-
net i Sverige. Idag har .SE 48 anställda. Läs mer om oss på www.iis.se.

söker till väletablerade expansiva bolag
Teamleader Application Consultants
Management konsulter inköp SCM
Strategisk Bygg-projektledare

Intressant?
Ring  08 23 23 00 eller 
maila info@runefelt.com
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DET 
FINASTE
”Jag tycker 
fortfarande 
inte sär-
skilt myck-
et om barn. 
Men jag 
älskar mitt 
eget.”

 J
ag blev på smällen precis 
när jag fyllt trettio. Jag 
visste att K alltid velat ha 
barn, det pratade vi om 
första helgen han sov 
över. Själv hade jag aldrig 

tänkt skaffa barn. Jag gillade inte ens 
barn särskilt mycket. Helt klart 
överskattade. Och hallå, jag mamma? 
Jag med alla mina fel och brister och 
krassa syn på bestående kärlek. Och 
det var väl kanske mest  i det 
sistnämnda som min alltid så 
negativa syn på barn var som hårdast 
förankrad. Jag trodde liksom aldrig 
att jag skulle ... få det där. Att jag 
skulle fi nna någon som ville det där. 
Med mig. Och därför sköt jag hela 
tanken i från mig, ratade den, 
raderade den.

Efter åtta månaders förhållande var 
jag gravid. Jahopp. Det var liksom 
aldrig någon tvekan om att vi skulle 
behålla barnet, men där den nya 
situationen för K bara gick hand i 
hand med hans livsplan, så ställde 
den blivande mammarollen mitt liv 
helt på ända. 

Fram tills jag fyllde trettio levde 
jag på krogen. Kan man säga. Det 
låter dekigt, jag vet, och på många 
sätt var det väl det. Men jag älskade 
det livet. Jag älskade att klä upp mig, 
klä ner mig, frottera mig med nattens 
människor där ute, träffa nya och 
gamla ansikten, älskade det ytliga i 
att känna tusen människor, på Riche 
var vi alla vänner, vi var alla lika 
trasiga och sökande och jag tyckte 
det var vackert. 

Plötsligt var jag inte längre en av dem. 
Och jag hade jättesvårt att hantera 
det, vem var jag om jag inte var den 
personen? Om man strippade av mej 
alla festliga anekdoter från natten 
före, tog bort partysminket, det 
bubbliga partyhumöret och de 
senaste remixarna från nån häftig 
mp3-blog, vad fanns kvar då? När allt 
som återstod bara var ... hmm, jag 
liksom? Allt brakade samman för 
mig då. Tappade bort mig själv 
totalt.

Jag blev inåtvänd, kunde inte 
se folk i ögonen. Jag blev 
jättetjock, alltså på riktigt, jag 
gick upp nästan fyrtio kilo under 

graviditeten. Och jag insåg hur 
mycket av min självkänsla som suttit 
i att jag var hon den där andra 
personen. Den där glada, glittriga. 
Snygga. Med tuffa kläder.  Och det 
var ett ganska hårt uppvaknande.

Jag kunde inte heller relatera till den 
där bilden som jag hade av andra 
mammor. Jag kände mig så oerhört 
ensam. Och de kommande måna-
derna, åren, var skitjobbiga. Det är 
egentligen först nu jag börjat hitta 
tillbaka till mig själv, inte helt den jag 
var innan, men ett mellanting. Den 
jag är i dag, den jag vill vara i dag. 

Jag tycker fortfarande inte särskilt 
mycket om barn. Men jag älskar mitt 
eget. Hanna. Hon är det fi naste och 
bästa som hänt mig. Och jag vet att 
det är cheezy, men ibland går jag in 
till henne där hon ligger och sover 
och bara sitter där, lyssnar på hennes 
andetag, följer hennes kind med mitt 

pekfi nger och så tänker jag att hon 
nog räddade mig från mycket. Jag 
tycker mycket bättre om den 
Emelie jag är i dag än den jag var 
då.

Mitt barn räddade mig
EMELIE THORÉN lever varannanvecka-livetlever varannanvecka-livet

EMELIE THORÉN
Bloggare och journalist

NEJ CIVILIZATION 5
● Så har det då äntligen kommit, Civilization 
5! Världens bästa strategispel. Och så har de 
gjort om allt! Liksom ... allt. Sorgen jag känner 
inför detta faktum finner inga gränser.

MITT STOCKHOLM
● Jag var på Fotografiska i helgen. Blev 
helt tagen av deras Fashion-utställning, 
en tripp genom modefotots historia. Och 
missa inte Sandy Skoglund på plan ett!

JA ZOLA JESUS
● Den 6 november spelar Xiu Xiu på Deba-
ser, missa för guds skull inte förbandet: Zola 
Jesus. Lyssna på hennes ”Sea talk”. Så. 
Himla. Bra.

LÄS MER AV 
EMELIE
WWW.CITY.SE
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Vi erbjuder följande 
resdatum:

18 dec-03 jan • 19 dec-04 jan 
20 dec-05jan • 21 dec-06 jan

26 dec-10 jan

Jul & nyårsresa till 

BANGKOK 
MED TURKISH AIRLINES

FRÅN ARLANDA

Kontakta oss för bokning 
och mer information:

www.rcg.se • info@rcg.se 
eller 08-16 88 00

9.995:-9.995:- 
inklusive alla skatter och avgifter 

Priset gäller för
vuxen & barn 2-11år

Barn (infant) 0-2 år: 1 500 kr

JENSEN vuxenutbildning
– för dig med höga krav
YRKESUTBILDNINGAR: 

EXEMPEL PÅ KURSER: 

Ansök senast 3 november!

Välkommen på Öppet hus 28/10 kl 13-15 och 2/11 kl 16-18, Karlbergsvägen 77.

Läs mer på www.jensenvuxenutbildning.se I 08-450 22 30

JENSEN education 

VINNARE AV STOCKHOLMS 

STADS KVALITETSUTMÄRKELSE

Ge dig själv en kreativ start!
Intensiva yrkesinriktade grundutbildningar

Bartender Psykologi Webbdesigner 
Dekoratör Make Up  Artist 

Hårstylist Trädgård Florist 
Inredare PR-assistent 

Kallkök Kock Konditor  
Författarlinjen Hundutbildning 

www.sthlm.medborgarskolan.se 08-457   57   00

Anmäl dig 

nu till våren

2011

 FOTO: SARA MAC KEY

En säkerhetsvakt drar kepsen över 
öronen. Det är rå, risig höst i Stock-
holm och det fåtal turister som gjort 
misstaget att sightseea just i dag tar 
några snabba foton på Riksdagshuset 
innan de huttrar vidare mot Väster-
långgatan och vikingabutikernas 
värme. 

Men Sara Parkman, student på 
Musikhögskolan, verkar oberörd av 
regnet. ”Om tre minuter kör vi!” ro-
par hon. Ett hundratal personer – 
studiekamrater, äldre proggskägg i 

slokhattar, en kvinna med en tofs-
mössa som det står ”Riksgränsen” på 
– tjoar entusiastiskt tillbaka. 

STORKYRKANS KLOCKA slår två slag 
för halv ett och Folkmusiker mot 
främlingsfi entlighet, ett löst nätverk 
av musiker och dansare som den se-
naste månaden har organiserat sig på 
nätet och håller parallella manifesta-
tioner i Stockholm, Göteborg, Mal-
mö, Östersund, Malung och Arvika, 
är redo.

– Det här är den största politiska 
folkmusikmanifestationen sedan 
70-talet, säger Sara Parkman medan 
musikerna stämmer upp. 

– Vi får säkert lite extra medieupp-
märksamhet på grund av Sverige-
demokraterna, men det här är inte 
bara ett jam och en dans mot dem. 
Folkmusiken är nyskapande, inte 
museal och fast i något ”svenskt” ide-
al från det förgångna som SD och 

andra nationalister verkar tro. Vi vill 
gå emot schablonbilden av folkmusik 
och visa att det är mer än midsom-
marfi rande på Skansen. 

Den brokiga orkestern hamrar 
snart in hennes poäng med en högst 
oortodox version av spelmanslags-
klassikern Gärdebylåten. Fioler och 
klarinetter ackompanjeras av rytmer 
från västafrikanska djembetrummor 
och diverse svårdefi nierade slagverk. 

DET ÄR GOTT OM folkdräkter i hopen 
på Mynttorget: två kvinnliga violinis-
ter och musikhögskolestudenter bär 
dräkter från hembygden, Delsbo i 
Hälsingland respektive Råneå i Norr-
botten. En tredje, en gänglig ung 
man, bär en lång mörk rock som häm-
tad ur någon Matrixfilm, över en 
tjock väst i vadmal – en kombination 
av dräkter från Forsa och Arbrå, får 
jag veta. 

En banderoll vajar bakom musi-

kerna och sammanfattar Folkmusi-
ker mot främlingsfi entlighets huvud-
punkter: 

”Ställ inte folkkultur mot mång-
fald! Låt alla komma till tals i kultur-
debatten! Vidga definitionen av 
svensk folkkultur!”

Under banderollen står Johan 
Mörk, även han student på Musik-
högskolan.

– Folkmusik består av två ord, 
”folk” och ”musik”. Det betyder att 
alla är välkomna. Jag är själv svensk 
folkmusiker – och adopterad från Sri 
Lanka, säger Johan Mörk.

Folkmusikerna spelar några låtar 
till: den spanska corridon La Cuca-
racha och, meddelar Johan Mörk, 
Eklundapolska nr 3. 

Sara Parkman och Johan Mörk ska 
vidare till Lotta Bromé i P4 Extra. 
I dag vill alla lyssna på folkmusik.

JOHAN WIRFÄLT

De tar knätofsen tillbaka
MYNTTORGET UTANFÖR RIKSDAGEN, TISDAG, KL 12.27:

Folk-
musik-

en är nyska-
pande, inte 
museal och 
fast i något 
”svenskt” 
ideal från 
det för-
gångna.
Sara Parkman, 
student på 
Musikhögskolan.

”PROTEST Sveriges folkmu-
siker mobiliserar. Efter att 
SD:s Jimmie Åkesson för-
sökt annektera knätofsen 
har landets folkmusiker 
bestämt sig för att ta folk-
musiksymbolerna tillbaka.

EN 
STUND I STAN

Stockholmarna vill ha nya  upplevelser. 
Annonsera under Resa i City!  Tel 08-586 48 049 Mejl: resekollen@city.se
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K U N G S T R Ä D G Å R D E N

Park & Evenemang AB

För att se vad som 
händer i 

Kungsträdgården:
www.kungstradgarden.se

BISTRO HUMLEHOF
FOLKUNGAGATAN 128 • BORDSBESTÄLLNING EFTER KL. 15: 08-641 03 02

ÖPPET från KL. 1700

OKTOBERFEST BIER
SPATEN Hofbräu

Direktimport på ”fat” från München
Schnitzel • Gulaschsuppe • Bratwurst med sauerkraut • Knackwurst

Fläsklägg med rotmos • Kalvlever Anglaise • Apfelstrudel m.m.

MUSIKBÅTEN
M/S VINDHEM

Alltid livemusik och fest 
ombord. Torsdag-lördag

Pop, rock & schlager

Ät räkor, smör och nybakat bröd
så mycket du orkar. Som dessert 
serverar vi ostbricka med kex.

Alternativ: Taco’s med 
tillbehör & Nachos med 

dippsåser

260:-

Fredagen 22/10 

PUMPBOLAGET

Lördagen 23/10 

BAD INFLUENCE

Fredag 29/10

GIBSON

Lördag 30/10

BEE FLAT

Fredag 5/11

DE SOTO´S

Lördag 6/11

ÖVERDRAG

RÄKAFTON

Avgång 19.00 från Slussen

Välkomna ombord!
För bokning & info.

08-604 04 20
För fl er band/kvällar 
www.vindhem.com

Anne Kalmering 
Ensemble 

Sefardiska sånger med 
anledning av Nordiska 
museets högtidsdag.

Sön 24/10 kl 13.30
Entré 80 kr 
Fritt under 19 år

www.nordiskamuseet.se

Sefarad

Twittrarna 
som fått oss 
att tappa tron 
på  mänskligheten

DÖDSTYPER Sansade människor som spårar ur och trevliga typer 
som förvandlas till oförskämda idioter. Det handlar inte om det nya 
dödsknarket. Det handlar om nättjänsten Twitter. City hjälper dig att 
navigera mellan de mest notoriska sociala medier-monstren.

I tidernas begynnelse fanns det 
travhästar i Sverige som hette 
olika saker på temat Twitter. Se-
dan uppfann några glada typer i 
Kalifornien en så kallad mikro-
blogg och döpte den till Twitter. 

Tanken var att man med max 
140 tecken skulle kunna berätta 
var man var, vad man gjorde och 
kanske länka något till sina kom-
pisar vars fl öden man prenume-
rerade på – och som i sin tur pre-
numererade på ditt. Ville man 
inte låsa sitt konto var det öppet 
för alla med en webbläsare att 
se. 

Det var 2006, 2007 började 
det omskrivas på allvar och se-

dan dess har antalet användare 
världen så sakteliga börjat när-
ma sig en mängd som motiverar 
svenska journalisters fixering 
vid tjänsten (160 miljoner enligt 
NY Times för någon vecka se-
dan).

SAMTIDIGT HAR DELAR av inne-
hållet förändrats. Om man var 
konspiratoriskt lagd skulle det 
kanske gå att säga att Twitters 
format har förändrat sina an-
vändare, att det kortfattade 
främjar ogenomtänkta angrepp, 
aggressiva ord, snabba slutsat-
ser.

För det är där mycket hamnar 
i dag. Vissa försöker sig på att 
”debattera” i formatet, andra 
släpper ur sig i princip vad som 
helst. Vill man någon gång ha 
konkreta bevis för ”infantilise-

ringen av samhället” eller ”snut-
tifiering ” rekommenderas 
varmt ett Twitterkonto och 
en lista som blandar svenska 
mediemänniskor, professionella 
tyckare och lösa personer med 
makt i någon form.

MEN VILL MAN inte förlora för-
troendet för ungefär hälften av 
alla som du tidigare gillat på 
avstånd rekommenderas det 
inte. 

För att förenkla förståelsen av 
vad man bör undvika om livet 
inte ska försuras har City tagit 
fram profi ler på de mest noto-
riska Twittertyperna. Vill du 
vara glad i livet men ändå an-
vända Twitter, begränsa dig till 
riktiga vänner och folk som bara 
är underhållande eller kloka (de 
fi nns).

AGNES AF 
GEIJERSTAM
agnes.af.geijerstam@city.se

DEN
INDIGNERADE 
SANNINGSSÄGAREN
● Visar på svårigheten att stå upp mot 

mobb-beteende utan att framstå som 
självgod. Självklart är det både möjligt 
och värt att uppmuntra men på Twitter 
förstärks av någon anledning ofta det ne-
gativa. Kan ha göra med att många verkar 
göra det för att själva positionera sig som 
“bra människor”.
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typer
det nya 

per dig att
n.

amhället” eller ”snut-
” rekommenderas 
t Twitterkonto och
om blandar svenska 
niskor, prpppp ofessionella
h lösa personer med 
on form.

MAN inte förlora för-
ör ungefär hälften av 
du tidigare gillat på
ekommenderas det 

örenkla förståelsen av 
bör undvika omo  livet
örsuras har City tagit 
ler på de mest noto-
ttertyperna. Vill du 
i livet men ändå an-
tter, begränsa dig till 
ner och folk som bara

ållande eller kloka (de 

DEN
INDIGNERADE
SANNINGSSÄGAREN
INDIGNERADEDE

● Visar på svårigheten att stå upp mot 
mobb-beteende utan att fraamstå som

ILLUSTRATIONER:
LINUS NYSTRÖM

Inte konstigt.
Du når 140 000* 

stockholmare hos 

oss som är 

intresserade av konst.

*Orvesto Konsument 2009:3

After work?
Hos oss når du 137 000* 

stockholmare som går på 

pubar/barer/nattklubbar någon 

gång i månaden eller oftare.

*Orvesto Konsument 2008:1
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Världspremiär signerad en av Sveriges mest uppmärksammade 
dansexporter – Alexander Ekman. Dans blandas med tal och det 
lekfulla med det stillsamma i en föreställning om underhållning.

Biljetter och info/dansenshus.se, ticnet.se 
Barnhusgatan 14, Sthlm / T 08-508�990�90

A STUDY OF ENTERTAINMENT/ STORA SCEN /
20–23, 26, 27 OKT/ KL 19.00 / ORD. PRIS 270 KR

 CULLBERGBALETTEN
EKMAN’S TRIPTYCH

BERWALDHALLEN
1 NOV KL.19.30

Biljetter: Berwaldhallens biljettkassa 08-784 18 00
öppen helgfri mån-fre 12.00-18.00 www. berwaldhallen.se
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2entertain, roxy recordings, vicky nöjesproduktion & live nation presenterar

BILJETTER: CHINA TEATERN 08-562 892 00, TICNET.SE 077-170 70 70, 
2ENTERTAIN 0771-36 37 00. BERNS MENYPAKET: 08-562 892 00. 
WWW.UGGLASREVY.SE

HÖSTENS ROCKIGASTE REVY I STOCKHOLM
SPELAR TORS-LÖR PÅ CHINA TEATERN

”UGGLA NÅR 
    NYA HÖJDER”AB

”FARTFYLLT AV UGGLA”KVP

”STÅENDE OVATIONER”BT

DEN FLIPPADE KÄNDISEN
● Det börjar så lovande med bisarra inblickar i kändisskapet, gärna smart 
formulerade och samtidigt helt galna. Urartar sedan till obegripliga rader 

om världens tillstånd, paranoia och tecken på att stjärnor är knäppa 
i huvudet på riktigt. De värsta har dessutom en förmåga att återpublice-
ra allt bra som folk skriver om dem vilket helt kan tränga ut det du egent-
ligen vill läsa en helgkväll (det vill säga skvaller och folk som är roliga när 
de fylletwittrar).

DEN SJÄLVGODA PK-MOBBEN
● Utgörs bland annat av halvunga människor som “vet allt om 
internet”. Generellt kan det sägas att mobben också är “mot 
Sverigedemokraterna”, “mot sexism”, “liberal” och gillar att 
håna alla som inte är med i klubben och gör något som miss-

hagat en medlem. Ord som ”fruktansvärd”, ”horribel” och 
”avskyvärd” används då till höger och vänster. Med-
lemmarna nämner även gärna att de haft konto sedan 

2006, i förbifarten om och om igen.

DEN FULLSTÄNDIGT OHÄMMADE
● Är ibland medlemmar i pk-mobben, 
ibland i dess motståndarförening tvångs-

mässiga tvärtom-klubben. Utmär-
kande är dock att de saknar alla for-
mer av spärrar, både när det hand-

lar om privatsaker och allmänt tyck-
ande. Själva kanske de kallar sig 

spontana, men för en utomstående 
ser det mer ut som en borderline-
störning.

CITY • TORSDAG 21 OKTOBER 2010

DEN SJÄLVGO
● Utgörs bland annat●  a
internet”. Generellt kan d
Sverigedemokraterna”, 
håna alla som inte är m

hagat en medlem. Ord
”avskyvärd” använd
lemmaraaa na nämner 

2006, i förbifarte

Se också upp för:
MEDIECHEFERNA 

● De som tagit ryggkliandet till nya höjder. Se Thomas Matts-
son på Expressen och Martin Jönsson på Svenska Dagbladet 
bland andra.

BEKRÄFTELSEKNARKARNA
● Trålar ständigt efter bekräftelse och kan ingå i symbiotiska 
förhållanden med andra bekräftelseknarkare så de bekräftar 
varandra i eviga cykler.

DE HUMORLÖSA
● Tar allt på blodigt allvar, kan därför vara aningen under-
hållande i sin svartvithet.

KOMIKER
● Gör bara reklam för sina föreställningar. Är aldrig roliga.

Jesse Eisenberg och Justin Timberlake i filmen om 
Facebook. FOTO: MERRICK MORTON

Sociala nätverk blev film
NÄR TWITTER slog igenom 
förespådde ett antal inkom-
petenta ”analytiker” att det 
skulle konkurrera ut Face-
book. Att majoriteten av internetanvändarna helst 
verkar vilja kolla på kollegans semesterbilder och smyg-
fl örta glömde de bort. Logiskt alltså att David Fincher 
och Aaron Sorkin valde att göra fi lm om Facebook-grun-
daren Mark Zuckerberg snarare än om de glada podcas-
tarna i San Fransisco som hittade på Twitter. ”The social 
network” har premiär på fredag.

➔ CITYS KLAS EKMAN RECENSERAR 
”THE SOCIAL NETWORK”. SID 26

rnetanvändarna helst
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SAMTALSKAKAN – VAD VI PRATADE OM I VECKAN

38% DROGGRÄNSEN DRAGEN
25% DET NYA GUBBKRIGET
25% HÅKANS TUNGA LEVER 
SITT EGET PARTYLIV 
12% SAKNAD STADSBYGGNADS-
SLUGGER 

 Ä
 r det här verkligen 
enda vägen till färjan? 
Du måste skämta!, 
utbrister en irriterad 
säkerhetsvakt och ger 
en förare i bilkön onda 

ögat. 
Jag känner igen honom. 
Det är samma vakt som 

tidigare skällt på mig i en svit på 
Grand Hotel i samband med 
Sverigelanseringen av ”Harry 
Potter och halvblodsprinsen” 
eftersom jag lade min våta 
anorak på en stol i ett hörn 
(”skådespelarna kunde ju 
snubbla!”) 

I dag bevakar han en smått 
kaotisk Audi-lansering på 
Fotografi ska i Stora tullhuset. 

Förvirringen utanför följer 
mig in i utställningssalarna. 

När museet visar sitt nya fl agg-
skepp ”Fashion”, ett så kallat 
representativt urval av modefo-
tografi ets utveckling från 

1920-talet till i dag, är det med en 
viss motvilja jag tar mig igenom 
det. Det är ett hav av kroppar – 
no more, no less. 

I presentationstexten kan man 
läsa att kläderna gradvis trädde 
åt sidan i konstformens fokus i 
samband med 60-talets kvinnliga 
och sexuella frigörelse. 

Jaha, ja. Och att feminismen 
skapade en medvetenhet om 
voyeuristiska tendenser i ett 
samhälle som kom att bäras, i allt 
högre utsträckning, av reklam.

Dessa rader känns plikttroget 
införda – släng in ordet ”femi-
nism” så är saken biff. Ingenstans 
debatteras ”blickens politik”, att 
merparten av fotografi erna de 

facto är tagna av män och att den 
porträtterade kvinnans blick inte 
sällan är bortvänd, hennes kropp 
öppen och utlämnad åt betrakta-
ren. 

Maktstrukturerna är många, 
diskussionen kring dessa 
obefi ntlig. 

Även i Pieter ten Hoopens 
Stockholm-utställning förblir 
fl era frågor obesvarade. Kvinno-
porträtten består, bland annat, av 
en beskuren kropp i en bondage-
liknande maskering. Inget 
ansikte skådas – här är kvinnan 
enbart en vara. 

I nästa bild ligger en gravid 
kvinna utsträckt, naken på en 
säng. Ansiktet är suddigt, hennes 
blick går inte att fokusera, trots 

upprepade ansträngningar. 
Någon motsvarande bild av 

manlig nakenhet ges inte. 
Dokumentärt eller inte – om 

inte Fotografi ska  börjar debatte-
ra och problemati-
sera dessa, och 
liknande, frågor 
riskerar de att bli 
lika cementerade 
som kajen 
utanför. 

Fotografi ska cementerar kvinnobild

Kristina, Kristina.
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ALEXANDRA SUNDQVIST 
alexandra.sundqvist@city.se

rafi ska  börjar debatte
blemati-
, och 
frågor
e att bli 
nterade 

DROGGRÄNSEN DRAGEN
Just när internet började svämma över av ryk-
ten om att en knarkdömd känd skådis väntar 
barn med oväntad kändisreporter kom beske-
det om var gränsen går för att prata om droger i 
Sverige. Fylla i ”Kungarna av Tylösand” ansågs 
tydligen okej men försöket med ”Celebrity re-
hab” föll platt när Kanal 5 satte stopp för pro-
duktionen. Kanske för att inte bränna kändiska-
pital till andra program. 

DET NYA GUBBKRIGET
I fredags tokhyllade i stort sett alla svenska tid-
ningar Håkan Hellströms nya album ”2 steg från 
Paradise”. Men upp ur de äldre männens djup 
steg protesterna. Lorne De Wolfe skickade ut en 
protest till utvalda journalister och fick snabbt 
stöd från Magnus Uggla och även, något mer 
oväntat, från den gamle miljöpartisten och 
Elvis-konnässören Birger Schlaug. 

På sin blogg skrev den senare att Sverige har 
ett problem om Hellström, som Andres Lokko 
påstod i SvD, är den bäste rocksångaren i landet 
någonsin. Här ser vi ett läge för en politisk come-
back, där Schlaug försöker klassa Hellström 
som en miljöfara.

HÅKANS TUNGA LEVER 
SITT EGET PARTYLIV
Du kanske tror att du hört nog av Håkan Hell-
ström-intervjuer, men det har du inte, inte förr-
än du sett den som ligger på PSL på SVT Play. 
Ses med fördel en bakfull jingle jangle-måår-
ning.

SAKNAD STADSBYGGNADSSLUGGER
Stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal 
har slutat. Tomheten är stor. Efterträdaren Re-
gina Kevius har ”inte satt sig in i frågorna” än. 
Vi som vill ha svar, vad händer med pergolan vid 
Hornstull? Mysparken under motorvägsbron 
nedanför Centralen? Det mest aggressiva ryck-
andet i rivningsnerven sedan Klara?

38%

25% 

25%

12%
ANIARA. Storslagen. Enorm? FOTO: STOCKHOLMS STADSTEATER

Vad betyder ”episkt”?
CITYREDERUT

Nästa vecka har filmen 
”Scott Pilgrim vs the 
world” premiär. Den be-
skrivs med orden ”an epic 
of epic epicness”. I kväll fi rar 
också Stadsteatern 50 år med 
premiär för Harry Martins-
sons rymdepos ”Aniara”. 
Samtidigt sitter 100 000 
svenska ungdomar och kallar 
saker för episka i sms och på 
internet. Alla med mental ål-
der högre än 25 tycker det är 
mycket irriterande. 

PÅ ENGELSKA betyder ”epic” 
tre saker: episk i litterär be-
märkelse, epos och enorm. På 
svenska är det ett litterärt be-
grepp som är hämtat från gre-
kiskan. Ursprungligen var det 
en beteckning på en berättel-
se på vers som gärna spänner 
över livstider eller generatio-
ner, ofta med hjältar i huvud-
rollerna. De senaste decen-
nierna har det även använts 
för fi lmer, spel och musik som 
antingen passar in i grundbe-
tydelsen eller går att koppla 
ihop med den. Som exempel 
kan ju episk musik med för-
del användas för att illustrera 
storslagna skeenden av valfritt 
slag (se ”Sagan om ringen”-fi l-
merna).

VAD DET INTE används som är 
en kombination av orden 
storslagen och enorm. Förrän 
nu alltså.

Sedan början av 00-talet 
har begreppet ”epic fail” före-
kommit som en mer eller 
mindre humorrelaterad be-
teckning på storslagna miss-
lyckanden på internet, där-
ifrån har det sedan letat sig ut 
i verkligheten. Som i så många 
fall kan vi följaktligen skylla 
på nätet och unga människors 
oförmåga att skilja svenska 
från engelska. Än så länge re-
gerar dock korrläsarna, ett få-
tal gånger har ordet slunkit 
med in i dagspressen. Men 
bäva, för det lär hända igen.

AGNES AF GEIJERSTAM

ÄNTLIGEN City går 
till botten med ett 
ord i tiden.

HÄNT I VECKAN

INGET NYTT
”Kvinnoporträtten 
består av en beskuren 
kropp i en bondage-
liknande maskering. 
Inget ansikte skådas 
– här är kvinnan 
enbart en vara.”

● Drama av Harry Martin-
son, med musik av Kleerup 
har premiär i kväll på 50-års-
jubilerande Stadsteaterns 
stora scen.

Spelas till och med den 31/12. 

● Mer Harry: Harry Martin-
son-sällskapet inbjuder till 
seminarium kring Aniara 

och föreställningen på 
Stadsteatern. Plats: ABF 
på Sveavägen i Stockholm. 
Tid: Lördagen den 30/10 
kl 13–16.

ANIARA – EN REVY OM MÄNNISKAN I TID OCH RUM 
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● Nu när vi ändå är i Sverige 
kan det vara lämpligt att ta upp 
en helt svensk dandydefinition. 
Grilljannen. På Wikipedia är 
beskrivningen hämtad från 
satirtidningen Figaro och skri-
ven av dess redaktör och äga-
re Georg Lundström någon 
gång under 1890-talet: ”Grill-
janne är en specefik stock-
holmare: en ung herre som 
går till Jones på auktoritet, 
äter och dricker hvad som 
helst, bär pince-nez och dun-
derkäpp, grinar illa, gör ing-
enting (utom skulder), svält-
föder en tam dogg, lånar 
pengar av procentare, helst 
mot falska reverser, låter 
kappvaktmästare stoppa ga-
loscher i fickorna på sig, 
skryter af sina ’eröfringar’ 
och krämpor, klär sig gam-
malmodigt, brokot och kort-
stubbadt enligt Wienvarieté 
och som stalldräng, utan att 
ens ha en häst. Och slutar 

ofta på Långholmen i god tid. 
Med få ord: Grilljanne är en 
omodern, kortstubbad half-
herre, som vet intet, tål allt, 
tror på rang och pengar, bör-
jar hos Jones och slutar på 
Långholmen. Men en fin och 
förnäm och smakfull karl är 
ingen grilljanne.”

I Rudolf Björnssons ”Bakom 
fälda rullgardiner” från 1896 
går det att läsa följande: ”Den-
ne unge man var klädd till en 
modern s. k. grilljanne, sekel-
slutets stora snobbtyp. Det 
mest uppseendeväckande af 
hans kostymering var en 
eldröd långhalsduk och en 
väldig knölpåk, som han med 
ett humoristiskt påhitt bar i 
en snodd öfver axeln och 
därför icke behöfde lägga 
ifrån sig, då han skulle 
svänga sig i dansens ringar. 
Det förorsakade litet obe-
hag, men det var högst origi-

nelt och gjorde mycken 
lycka.”
Om de inte kändes så obehag-
liga skulle en grilljanne eventu-
ellt motsvara de snubbar som 
tagit boken ”Spelet” på orden 
och börjar ”påfågla” sig när de 
går ut (det vill säga ha på sig 
konstiga hattar och liknande 
för att tjejer ska lägga märke 
till dem).

SNAJDARE Höstens modeutställning på 
Nationalmuseum handlar om dandyn. 
City har dock en del avvikande tankar 
kring vad en modern dandy bör vara.

MODE ● Moderedaktör Agnes af Geijerstam

AGNES AF 
GEIJERSTAM
agnes.af.geijerstam@city.se

● Eftersom kvinnor alltid förväntas bry sig om sin kläd-
sel blir dandybeteckningen svårapplicerad på dem. Enk-
last är nog att sätta den på de kvinnor som klär sig i dyra, 
pastellfärgade velourdräkter. Kombinerat med fårskinns-
tofflor blir det perfekt. Även folk som uteslutande sveper 
in sig i kashmirsjok räknas, liksom konstnären Julian 
Schnabel som gärna går runt i sidenpyjamas hela dagar-
na (att han dessutom byggt ett venetianskt palats ovan-
på sin studio på södra Manhattan är mycket bra bonus).

BRYANBOY-DANDYN
● Denne filippinske bloggare har 
tagit sig in i modets fina salonger med hjälp 
av Hermèsväskor och höga klackar. Han 
är helt obrydd vad gäller könsgränser och 
kläder på ett sätt som sällan skådats sedan 
David Bowie pensionerade Ziggy Stardust. 
Är del av en hel rörelse av unga exhibitio-
nistiska män som plötsligt blivit gatumode-
fotografernas favoriter. De franska Vogue-
redaktörerna kan se hur smashing ut som 
helst, de har ändå svårt att slå 18-åriga 
killar i lacktights och päls.

● En mer negativ dandydefini-
tion fokuserade ofta på att de var 
medelklassiga uppkomlingar, des-
perata att tas upp i överklassens 
skyddande hägn. Därför klädde 
de sig storvulet och försökte sig 
på levnadssätt och etikett som 
de inte behärskade – rent kultu-
rellt utgör de essensen av den ut-
tjatade stereotypa klassklättra-
ren. Översatt till det något mindre 
klassuppdelade Stockholm (jäm-

fört med England på 1800-talet 
då) skulle man kunna tänka sig en 
nyinflyttad ung man som läst på li-
te för mycket och som desperat är 
ute efter bekräftelse för sin kläd-
sel och sin koll. Enda problemet är 
att alla som eventuellt skulle kun-
na ge bekräftelsen också har ut-
gått från samma position, så det 
traditionella klassklättrandet fal-
ler platt. Prata då hellre i kulturellt 
kapital och liknande termer.

Den andra 
dandyn

GRILLJANNEN

PYJAMASKVINNAN OCH JULIAN SCHNABEL-MANNEN
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En konstig hatt får tjejerna 
att titta.

Julian Schnabel.

SPRÄTT. Vitklädd sportgot och konstnären Göran Sundberg. Utställningen Dandy pågår 22 ok-
tober - 1 maj på Nordiska museet.      FOTO: MATS LANDIN/NORDISKA MUSEET

Bryanboy.

DANDYN MED KLASSÅNGEST

Paul Wayland Bart-
lett från 1890.

Nationalmuseum jobbar 
verkligen för att vara 
Stockholms modemuse-
um, efter att den perma-
nenta dräktutställningen 
nyinvigdes i våras och de 
publiksamtal som har hål-
lits blir det nu dandy-sty-
ling i vinter. På fredag öpp-
nar utställningen ”Dandy” 
som sträcker sig ända till 
den 1 maj nästa år. 

Ett antal moderelatera-
de män har bjudits in för 
att göra var sin modern 
dandy, manlig såklart, för i 
Nationalmuseums värld är 
alla moderna dandys män. 
Bakom de outfi ts besöka-
ren ska få se står mode-
forskaren och designern 

Rickard Lindqvist, skräd-
daren Frederick Ander-
sen, Manoloredaktören 
Olof Enckell, stylisten Lal-
le Johnsson, journalisten 
Björn af Kleen, Beckmans-
läraren Göran Sundberg 
och Herr Judit-mannen 
Christian Quaglia.

På pressbilderna är det 
mycket kostym och lite 
sammet, spets och vulga-
riteter. Konventionellt 
prydliga män helt enkelt, 
helt i linje med Stock-
holmsmännens idé om 

”klassisk stil”. Bara Göran 
Sundberg ser ut att ha 
gjort en riktig modedocka 
med sin vitklädda sportgot 
som hämtad från Rick 
Owens-butiken i Paris.

Man skulle ju kunna 
tänka att dåtidens dandys 
inte skulle känna sig så 
hemma i att se ungefär li-
kadana ut efter 120 år, om 
de var slackers och mode-
lejon på 1800-talet borde 
de rimligtvis ha uppdate-
rat sin klädsel till dagens 
klimat. Enligt en av de 
gamla defi nitionerna var 
en dandy också någon som 
hade en rätt cynisk inställ-
ning till världen och var 
excentrisk och okonven-
tionell. Men det fanns fl e-
ra, och på många sätt går 
det att hitta på lite vad som 
helst om vad en modern 
dandy kan innebära. Så det 
har City gjort.
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“Machete” är dålig på ett 
mycket bra sätt. Tarantino-
kompisen Roberto Rodriguez 
har lyckats väl med att göra en 
postmodern B-film som klarar 
av att både vara självironisk 
och spännande på samma 
gång. Om blod, avhuggna 
kroppsdelar och lite naket är 
din kopp te är “Machete” det 
festligaste på biorepertoaren 
den här hösten.
     Storyn är klassisk. En hämnd-
lysten man ska hämnas sin fa-

milj och göra slarvsylta av någ-
ra farliga, mäktiga män. Den här 
gången dras huvudfiguren även 
in i kampen för de illegala mexi-
kanska invandrarna som jagas 
av ett grymt medborgargarde 
och en elak senator.
     
Konceptet bakom rollbesätt-
ningen är visserligen inte längre 
originellt. Rodriguez har, precis 
som han och Quentin brukar 
göra, slängt in lite avdankade 
manliga skådisar som Don 
Johnson, Steven Segal och Dan-
ny Trejo tillsammans med tjejer 
som Lindsay Lohan, Michelle 
Rodriguez och Jessica Alba. 
Men det funkar bra, och rent 
visuellt är filmen en njutning. 
En riktig skräpfilm är inte det 
sämsta.

KLAS EKMAN

NEW BOWLCENTER GULLMARSPLAN
08-91 11 70 • www.newbowl.se

JulbordJulbord  
med bowlingmed bowling    495:-495:-
JulmenyJulmeny  
m.1 tim bowlingm.1 tim bowling  390:-390:-

Grekiska kolgrillsbaren på Ringvägen erbjuder 
ett julbord med smakinfluenser från Grekland 
och de övriga länderna runt Medelhavet.

Julbordet består av ett 40-tal rätter som 
garanterar att var och en får en alldeles speciell 
matupplevelse efter smak och tycke!

Ringvägen 57 • Tel: 08-668 99 99 | www.grekiskakolgrillsbaren.se/ringvagen

G
boka ett medelhavsinspirerat julbord i år!
ör något annorlunda

Boka traditionellt julbord!

Mån-Fre 465 kr/p, Lörd 395 kr/p exkl. dryck. 
Glögg ingår. Varmt Välkomna!

Mån-lörd 

29/11-22/12

Stora Skuggans Wärdshus

Boka: 08-15 50 70 • storaskuggan@gastrogate.com
Stora Skuggansv. 12, N. Djurgården

www.storaskugganswardshus.seRiddarholmskajen, 111 28 Stockholm. restaurangmalardrottningen.se

Julbord med utsikt
Det generösa julbordet med marina inslag står uppdukat 
25/11 – 19/12. Välkommen att boka någon av våra sittningar! 

Måndag 15.30 & 19.30 – 445:-
Tisdag - Lördag 15.30 & 19.30 – 595:-
Söndag 14.00 & 18.00 – 445.-
Kaffe och glögg ingår.
 
Boka på telefon 08-545 187 80.

JulbordJulbord
För annonsering ring: För annonsering ring: 

Sandra Norén Sandra Norén 

Tel 08-586 480 04Tel 08-586 480 04

JulbordJulbord
i skärgårdsmiljöi skärgårdsmiljö

1 dec-22 dec serverar vi ett klassiskt 

svenskt julbord från 445:-445:-
Vi kan även hjälpa till att ordna transport från & till Strömma.

08-571 400 41 • www.strommakrog.se
info@strommakrog.se

Som jag minns det höjdes 
en hel del ögonbryn när 
det avslöjades att den 
”Millennium”-aktuelle re-
gissören David Fincher 
och ”Vita huset”-skaparen 
Aaron Sorkin skulle göra 
en fi lm om Facebook. 

Det hela lät ju en smula 
töntigt. 

I andra händer hade det 
förstås kunnat falla platt. 
Själva historien är inte så 
vansinnigt spännande. En 
socialt handikappad nörd 
manövrerar ut gamla vän-
ner och andra samarbets-
partners från sitt allt mer 
framgångsrika företag, 

med diverse rättsproces-
ser som följd. 

Styrkan ligger i hantver-
ket. Aaron Sorkin är en 
mästare på att mejsla fram 
fascinerande karaktärer 
och pratig men spännande 
dialog. David Fincher har 
gjort några mindre lyckade 
fi lmer, men rent yrkestek-
niskt behärskar han sitt me-
dium till fullo. 

Det har redan klagats på 
att karaktärerna inte ut-

rustats med tillräcklig bak-
grundshistoria, men det är 
en kritik som faller platt. 
Tusen Sorkin-ord förkla-
rar mer än väl vilka huvud-
figurerna är. Det behövs 
inga trista uppväxtskild-
ringar. Allt man behöver 
veta finns i undertexten 
och dialogens bisatser.

JUSTIN TIMBERLAKE är 
fantastisk i rollen som den 
paranoide Napstergrunda-

ren  Sean Parker, och Jesse 
Eisenberg gör ännu ett 
mästerligt porträtt av en 
inbunden nörd som har 
svårt att hantera andra 
människors känslor. 

Hans Mark Zuckerberg 
är en modern men mindre 
självlysande Citizen Kane 
eller Sammy Glick. En man 
som bygger ett imperium, 
men som upptäcker att det 
är hemskt ensamt på top-
pen.

På just den punkten – 
ironin att en social kata-
strof skapade världens 
största sociala sajt – är 
”The Social Network” en 
smula övertydlig. Men det 
är kanske ett måste efter-
som historien berättas i ett 
tempo lika rappt som en 
actionfi lm.

Vilket den är, på sätt och 
vis.

KLAS EKMAN

Historien  om Facebook 
berättad i actiontempo
DRAMA 

En   bra   skräpfilm
MACHETE 
Av: Roberto Rodriguez.
Med: Danny Trejo, Jessica Alba 
och Lindsay Lohan.

   

B-ACTION 

KRITIK FILM ● Citys medarbetare recenserar helgens filmpremiärer.

THE SOCIAL NETWORK
Av: David Fincher
Med: Jesse Eisenberg, Justin 
Timberlake och Rooney Mara 

        

Danny Trejo.

Nerdens revansch.
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Sofi a Coppolas karaktärer 
är ofta som ballerinor i en 
speldosa. De är instängda i 
en låda mitt i världen tills 
hon öppnar locket och de 
börjar snurra runt i sin iso-
lerade förvirring. Klän-
ningsfl ickorna i “The Vir-
gin Suicides”, Bill Murrays 
whiskeyman i Tokyo, drott-
ningen som duckade under 
franska revolutionen, alla 
roterade de runt sin egen 
axel. 

I “Somewhere” heter 
ballerinan Johnny Marco 
(Stephen Dorff ) och är 
kroniskt halvbakfull på fl a-
sköl och ensam. Han är 

precis som det Chateau 
Marmont han bor på: en 
bedagad stjärna. Den sort 
som alltid får en avmätt 
bildtext långt bak i People 
Magazine, under ett foto 
där han bär fl ipfl ops på en 
parkeringsplats. 

I FILMENS LÅNGA öpp-
ningsbild kör han runt runt 
runt i en svart Ferrari. Den 
saknar ljuddämpare. En bil 
utan ljuddämpare är som 
en människa utan självin-
sikt, tänker jag att Sofi a Co-
ppola tänker att vi ska tän-
ka. 

En mer övertydlig bild 
av planlöshet är svår att 
göra. Det skulle vara bilden 
av tomheten då, när en scen 
ackompanjerad av ”öster-
ländsk” massagemusik går 
över i en annan med John-
ny slözappande framför 
random Gandhidokumen-
tär i sängen.  

I denna säng ligger John-
ny och vegeterar bort sina 
dagar framför strippdansö-
ser som snurrar runt porta-
bla stänger. När hans 11-åri-
ga dotter (en barnskådis-
magiskt bra Elle Fanning) 
plötsligt dyker upp och han 
ser hennes oskuldsfulla 
konståkningsövningar som 
liknar strippornas ska ing-
en kunna missa stjärnsmäl-
len i hans inre: vem är jag 
och vem har jag? 

I alla år har han försum-

mat dottern, nu får hon lära 
honom att gå. Snart får hon 
bevittna honom på en gala-
scen i Milano där Johnny 
dansar bland oklara Ber-
lusconi-tv-kvinnor som 
även de, så klart, dansar 
som hans hus-strippor.

VART JOHNNY Marco än 
går står människor och 
snurrar runt sin egen axel. 
Precis som han själv. Och 
ungefär som jordklotet.  

Stephen Dorff är läskigt 
kongenial med sin rollfi-
gurs bristande star quality: 
Det är hela tiden på grän-
sen till att han fl yter ut i sin 
glåmiga b-skådisblonda 
omgivning: en mer urblekt 
Kiefer Sutherlandfigur. 
Tristessen är surrande på 
Johnnys plats på jorden, 
där roomservicetelefonis-
terna har de viktigaste bi-
rollerna.  

”Somewhere” bjuder på 

samma svarta bild av Hol-
lywood som bestått sedan 
Marilyn Monroes över-
dos. Men missförstå inte 
mitt klagande på övertyd-
ligheten, så ändamålsenligt 
man kan begära bidrar den 
till det som Sofi a Coppola 
är bra på: renheten i rela-
tionerna. 

Människorna talar med-
vetet för litet. Ingen karak-
tär dömer en annan. Inte 
ens den förlorade dottern 
här.  

Men om jag var Ameri-
can family association skul-
le jag skatta den här fi lmen 
högt. 

Ölsjavig Lost in translation
FALLEN STJÄRNA
”Somewhere” 
bjuder på samma 
svarta bild av 
Hollywood som 
bestått sedan 
Marilyn Monroes 
överdos.

LIFE CHANGING MOMENT. Johnny Marco (Stephen Dorff) få en klassisk ögonöppnare när han ser sin dotter (Elle Fanning) åka skridskor. 

DRAMA 
SOMEWHERE 
Av: Sofi a Coppola. 
Med: Stephen Dorff, Elle Fan-
ning, Michelle Monaghan mfl . 

        

MALENA RYDELL
malena.rydell@city.se

högt. 

De senaste åren har det tv-
spelande, öldrickande, pizza-
ätande “verklighetens folk” 
som Lisa Langseth utgår från 
i sin debutfilm “Till det som är 
vackert” hetsats hårt i att ropa 
bullshit på kulturvärlden. 
Åtminstone har deras självut-
nämnda talesmän med makt 
gjort sitt bästa för att de ska 
göra det. 
    I det sammanhanget är det 
lite svårt att förstå hur filmens 
20-åriga huvudperson Kata-
rina (Alicia Vikander) från Hi-
singen drabbas så hårt av de 
klassiska musikmänniskorna 
hos Göteborgs symfoniker. Att 
hennes självbevarelsedrift full-
ständigt sätts ur spel när slen-
ne dirigenten Adam (Samuel 
Fröler) blinkar. 
    Ser man det lite bredare, 
suddar ut Göran Hägglund ur 
huvudet, blir det lättare. Då blir 
Alicia Vikanders flippade Kata-
rina mer intressant, kärleken 
till musiken mer trovärdig och 
filmen en mer allmängiltig his-
toria om kön, klass och makt.

AGNES AF GEIJERSTAM

Intressant 
om klass
“TILL DET SOM ÄR VACKERT”
Av: Lisa Langseth
Med: Alicia Vikander, Samuel 
Fröler, Elisabeth Göransson

        

KÖN & KULTUR 

KRITIK FILM

Gratis vinterförvaring
Gäller i samband med
fullservice / reparation
av alla japanska MC

www.orby-mc.se

Västbergav.24 08-647 50 41

Aukt. Kawa-service www.solvallabiltorg.se
Stort utval av lågprisbilar. 

08-28 01 40

BILAR KÖPES
KONTANT
VEDDESTA BILTORG
SALDOV 3, JÄRFÄLLA
TEL: 08-26 70 73

           TÄBY
       Hägernäsvägen 15
        Tel 08-54 44 34 40
      www.risbergsbil.se
    Mån-Tors 9-18 Fred 9-17
    Lördag  & Söndag 11-15
    VERKSTAD: 544 434 45

       BMW-Kombi-Fynd
116’ -02  530iA,M-utr sol
 89’ -01 525iA, drag, läder
 49’ -00 523i mkt utr.
229’-07 330iA, panorama
129’ -03 330iA, blåmet lyx
109’ -03 330d 4WD, aut
109’ -01 320i, M-utr, lyxig
 89’ -01 320i, silver, lyx
 49’ -99 320i, mkt-utr
Bilder på : auto-geeber.se
   BILAR  KÖPES
      Säljuppdrag Mottages
 Sveaväg 139  Tel 342690
 Vard9-18 Fre9-16Lör 9-15fordonskammaren.se

Nya Järvastaden 
fd. Överskottsområdet
Enköpingsvägen 14 
Solna Visning Fre 9 - 11

Tel. 08 - 655 09 00 

 

VOLVOFYND!
Rabatt Vid Snabb Affär
134500-06 V70 2.4 140hk

134500-04 V70 2.5T skinn

129500-06 V70 2.4 140hk

 74500-02 S60 2.4 170hk

 62500-00 V70 2.4 140hk

 47500-98 V70 2.5 144hk

 43500-99 V40 2.0T 160hk

 43500-98 S70 2.5 5vxl

 34500-93 445 GL 3800m

Testade-Garanti-Avbet
VARD 10-18 LÖRD 11-15
KONTANTINSATS 0:-

BERGSLAGSVÄGEN 394
Vällingby-rondell vid Shell

BILAR KÖPES!
Alla märken/modeller av
intr. Årsmodell 1990-2008
Även långmil/taxi. Def. ej
hinder. Kontant bet.

Tel: 070-400 85 38

Köp Cancerfondens rosa band 2010
Design Liselotte WatkinsIngen rost!

304 000* stockholmare 

säger att det är 

troligt att de 

kommer att köpa 

en ny bil inom två år.
*Orvesto Konsument 2009:3

www.city.se

Samuel Fröler och 
Alicia Vikander.



CITY • TORSDAG 21 OKTOBER 201028 • Bio Annonsbokning: 08-586 480 31 Mail: nojeskollen@city.se

Till havet Premiär! 
.......................18.15, 19.45 Fre+ti-to äv 16.30
Engelen M Olin ..........16.00 Må-to äv 20.45
Honung ..... 18.45, 21.15 Sö+ti+on end 21.15
Tusen och en natt................................ 15.30 
Carl Bildt – en trovärdig man? 
M Wechselmann ..........Fre+lö+må+to 17.45 
Pussel Sista helgen! .................. Lö-sö 13.30 
fröken Märkvärdig & Karriären 40 kr
.....................................................................15.15 
Armadillo Sista helgen!.......................20.45 
Den nakna mannen ...Fre+ti-to 15 lö-sö 13.45 
White Material C Denis ...................... 19.00 
En italiensk familj på gränsen till 
sammanbrott .............................17.00, 21.00 
SMÅFOLKETS BIO: Vem? .......... Lö-sö 14.00
Jack & Pedro på nya äventyr Lö-sö 13.00
FILM & SAMTAL: Facing genocide
............................................ Lö 15.00 Sö 17.30
FILM & SAMTAL: Your mind is bigger 
than all the supermarkets in the world
................................................................Sö 15.00
CINÉ FRANCAIS: Mères et filles ...Ti 18.30
Psykoanalytisk filmserie: Flickan 
med efterföljande samtal ..............On 18.00
Svensk kortfilm c/o Folkets Bio: Gratis!
Mormors öga Premiär! ....................... 18.00
FOTOUTSTÄLLNING: 
Istanbul av Stefan Bladh pågår
Premiär fredag 29/10: Vegas
Premiär lördag 30/10: Äpplet & masken

Somewhere Coppola
...............................13.30, 16.00, 18.30, 21.00
Hämnden Bier ... 13.00, 15.30, 18.00, 20.30

Yves Saint Laurent - den stora kärleken 
......................................................15.30, 18.00
En sydfransk affär Corsini ..... 13.00, 20.30
PREMIÄR 29 OKTOBER: Du kommer möta 
en lång mörk främling Woody Allen

Kafé Gunvor öppet varje dag!Cinemateket visar film varje dag!
För program se: www.cinemateket.se

PROGRAM 22 OKT

   

BIOPROGRAMMET
SF BIO PRESENTERAR STOLT 22 - 28 OKTOBER Reservera biljett och 

se trailer i mobilen!
Sms:a fi lmens mobilkod (fi nns vid varje 
titel) till 721 30. Endast normal sms-taxa.

P
x(ord)/x(under 12 år) kr

Pensionärspris 70 kr
(tillägg vid 3D) gäller ej 
specialvisningar, t ex opera

För info om SF Bios 
rabattkort se: sf.se

 Se bara 
 utmärkt fi lm 
 Läs mer på sf.se

Drottninggatan 82.
K.ö. fre 16.45, lö 13.30, 
sö 14.30, må-to abonnerat

110 kr (Bt)  200
Fre 17.45 Lö 14.30, 17.45 
Sö 15.30, 19.00

Never Sleeps 127
Fre-lö 21.00 105 kr (11) 

Hötorget. K.ö. 11.00

PLUSstolar!
I salong 1, 2, 3, 4 och 
5 kan du sitta på extra 
bekväma Plusstolar. 
De är bredare och har 
extra benutrymme. 
Pris: 20 kr extra.

  213
18.50, 21.10 95 kr (15) 

 
95/70 kr (7)   199
Fre-on 13.30, 16.20 To 16.20 

125/100 kr (7)  294
Fre-sö 12.10, 15.20, 18.40,  
Må-to 12.10, 18.40  

  307
Må-to 20.10 95 kr (11) 

95 kr (11)  319
15.50, 18.30, 21.10  

 212
18.40, 21.30 95 kr (15) 

  196
®

Fre-sö 13.00, 15.40, 
18.20, 20.40 Må-to 13.00, 
15.20, 17.50 95 kr (7)

 (11) 167
Fre-lö 15.10, 20.40 Sö 15.10 
Må-to 15.00, 21.20 110 kr

 

PREMIÄR! 125/100 kr (7)
Fre-ti+to 12.30, 15.30, 
18.20 On 18.20  236 

 221
Fre-sö 11.50, 13.20 
Må-to 11.50 0 kr (Bt) 

110 kr (Bt)  200
Må-to 17.30, 20.40

  
95/70 kr (Bt)  197
13.20, 16.10  

  215
Fre-sö 11.50, 13.50 
Må-to 11.50 70 kr (Bt)

  296
Fre-sö 12.20, 14.50, 17.50, 
20.30 Må-on 12.10, 14.40 
To 15.00 95 kr (7)

95 kr (Bt)  201
Fre-sö 12.10, 14.40, 20.50 
Må-to 12.10, 14.40, 20.20  

PREMIÄR!  318
19.00, 21.30 95 kr (15) 

 95/70 kr (Bt) 183
Fre-sö 11.50 Må-to 13.00 

: 
  198

21.20 125 kr (15) 

  159
Fre-sö 21.10  95 kr (15)

 
PREMIÄR!  216
18.10, 20.30 95 kr (Bt) 

110 kr (11)  205
Må-to 15.30  

95 kr (7)  214
Fre-sö 15.50, 18.30, 20.40 
Må-to 15.50, 18.30, 21.10 

 (Bt)
PREMIÄR! 100 kr 218
Fre-sö+ti-to 15.00, 18.00, 
21.00 Må 15.00, 18.00  

PREMIÄR! 95 kr (11)
Fre-sö 18.20, 20.50 
Må-to 18.10, 20.50  220 

95/70 kr (7)  290
Fre-sö 12.00, 16.00 
Må-to 11.50, 15.00 

125/100 kr (7)  268
12.50  

95 kr (Bt)  245
Fre-sö 13.10, 15.50, 18.10 
Må-ti+to 17.40 On 11.50, 
15.50, 17.40 

Never Sleeps 105 kr (11) 
Fre-lö 14.30, 17.40 Sö 14.30, 
17.40, 20.40  127
Må-to 15.20, 18.20, 20.40 

Vem? – fil
Fre-sö 12.40, 14.30   288
Må-to 12.30 50 kr (Bt)

Kungsgatan 24. K.ö. 11.00

Fre 13.00, 15.45, 18.30, (11) 
21.20 Lö-to 13.00, 15.45, 
18.30, 21.15 95 kr  319

 
95 kr (15) 212
12.30, 15.15, 17.45, 20.30 

100 kr (7)  320
12.00, 14.45, 17.45  

  244
20.30 95 kr (15)

PREMIÄR! 95 kr (11) 220
12.30, 15.15, 17.45, 20.30 

Kungsgatan 16. 
K.ö. 17.00, lö-sö 12.00

  213
Fre-sö 20.30 Må-to 18.00, 
20.30  95 kr (15)
NATTBIO  Fre-lö 23.30

 
35 kr (Bt) 
KNATTEBIO  Lö-sö 12.30

SVENSKTEXTAD  
Fre 18.00 Lö-sö 12.30, 
15.00, 18.00  95 kr (11) 

   167
20.30  110 kr (11)
NATTBIO  Fre-lö 23.30  

 
 

PREMIÄR LÖRDAG!  236
Lö-sö 13.45 125/100 kr (7) 

  102
18.00, 20.30  95 kr (15)
Lö-sö äv 12.30, 15.00
NATTBIO  Fre-lö 23.30  

95 kr (7)  296
18.00 Lö-sö äv 12.30, 15.00 

PREMIÄR! 95 kr (15)
Fre-sö 18.00, 20.30   318
Lö-sö äv 15.00 Må-to 18.00
NATTBIO  Fre-lö 23.30  

 

PREMIÄR!  110 kr 205
18.30, 21.15 Lö-sö äv 16.00
NATTBIO  Fre-lö 24.00  (11)

PREMIÄR MÅNDAG! 218
Må-to 20.30 100 kr (Bt) 

 
 

Sturegatan 18.
K.ö. fre-lö 17.00, sö 18.00

(Bt)
PREMIÄR! 100 kr  218
Fre-lö 18.15, 21.15 Sö 19.00 

 Medborgarplatsen. K.ö. 11.00

 213
20.45  95 kr (15)

 -
95/70 kr (7) 199
13.30, 16.00  

125/100 kr (7)  294
Fre-sö 11.45  

(Bt)
KNATTEBIO  13.00  35 kr

95 kr (11)  319
12.30, 15.15, 18.10, 21.00  

 95 kr (15) 
15.45, 18.30, 21.15  212

 196
®

15.45, 18.00 95 kr (7) 

  167
21.10 110 kr (11)

 
  236

PREMIÄR! 125/100 kr (7)
Fre-sö 14.15, 16.40 
Må-to 12.00, 14.15, 16.40  

Fre-sö 14.45, 20.45   200
Må-to 20.45 110 kr (Bt)

  320
Fre-sö 17.50 Må-to 14.45, 
17.50 100 kr (7) 

  215
70 kr (Bt)

Fre-sö 12.40 Må-to 12.30 

95 kr (7)
13.00, 15.30, 18.00  296

PREMIÄR!  318
18.45, 21.15 95 kr (15) 

 95/70 kr (Bt)
Fre-sö 11.45, 13.45 
Må-to 13.45 183 

  216
PREMIÄR! 95 kr (Bt)
15.15, 18.10, 21.00  

110 kr (11)  205
19.00, 21.30  

 214
18.30  95 kr (7)

(Bt)
PREMIÄR! 100 kr 218
Fre-sö+ti-to 14.45, 18.15, 
21.10 Må 14.45, 21.10  

  290
12.30  95/70 kr (7)

95 kr (Bt)  245
12.00, 14.10, 16.20 

Never Sleeps 127
20.30 105 kr (11) 

Vem? – 
50 kr (Bt)  288
12.00, 13.30 

Vällingby C. K.ö. fre 14.50, 
lö-sö 11.00, må-to 17.00
OBS! on äv 10.30-14.00

 
Fre 16.20 Lö-sö 11.30, 13.50, 
16.20 95/70 kr (7) 199 

 
KNATTEBIO   35 kr (Bt)

Lö-sö 11.30, 12.50

Fre-sö 15.20, 18.00, 20.50 
Lö-sö äv 12.00  95 kr (11)
Må-to 18.00, 20.50  319 

 95 kr (15) 
Fre-sö 15.45, 18.30, 21.20 
Må-to 18.30, 21.20 212

  196
®

Fre-sö 16.20, 18.50 
Må-to 18.50 95 kr (7) 

 
95/70 kr (7)

PREMIÄR LÖRDAG!  324
Lö-sö 12.20, 14.45, 17.00  

 

PREMIÄR!  236
Fre 17.00 125/100 kr (7) 

  201
20.50  95 kr (Bt)

  183
Lö-sö 13.50 95/70 kr (Bt) 

 
70 kr inkl fi ka kr (Bt) 220
DAGBIO  On 14.00 

Fre 19.30, 22.00  110 kr (11)
Lö-sö 19.20, 21.50 
Må-to 17.30, 20.00  205 

PREMIÄR! 100 kr (Bt)
18.30, 21.20  218
BARNVAGNSBIO  On 11.00  

95/70 kr (7) 290
Lö-sö 11.30, 13.50 

Råsundavägen 150.
K.ö. 17.00, lö-sö 11.00

 
KNATTEBIO   35 kr (Bt)

Lö-sö 12.00, 13.00

95 kr (11)  319
18.00, 21.00 Lö-sö äv 14.30
DAGBIO  Ti 13.00  

 212
18.30, 21.30 95 kr (15) 

 
95/70 kr (7)

PREMIÄR!  324
Lö-sö 13.30, 16.00  

95 kr (7)  296
17.30 Lö-sö äv 12.30, 15.00 

95 kr (Bt)  248
DAGBIO  Ti 13.00 

 214
20.30 95 kr (7)

  Sickla köpkvarter.
Kassan öppnar fre 14.00, 
lö-sö 11.00, må-to 17.00
OBS! on äv 10.00-16.00

125/100 kr (7) 294
Lö-sö 11.45 

 
35 kr (Bt) 
KNATTEBIO  Lö-sö 12.00

 70 kr (Bt) 228
DAGBIO  On 14.00

Fre-sö 15.15, 18.00, 20.30 
Må+on-to 18.00, 20.30 
Ti 18.00 95 kr (11) 319 

95 kr (7) 196
®

Fre-sö 15.15, 18.00 
Må-to 18.00 To äv 20.30

 

PREMIÄR!  236
Fre 16.15 Lö-sö 14.00, 
16.15 125/100 kr (7) 

95/70 kr (Bt)  197
Lö-sö 13.00  

PREMIÄR!  318
18.15, 20.45  95 kr (15) 

110 kr (11)  205
18.30, 21.00  

 214
Fre-on 20.30  95 kr (7)
BARNVAGNSBIO  On 11.00 

PREMIÄR!  220
Fre-sö 15.00, 18.15, 20.45 
Lö-sö äv 12.15 Må-to 18.15, 
20.45 95 kr (11) 

 290
Fre 15.00 Lö-sö 12.15, 
15.00 95/70 kr (7)

50 kr (Bt)  288
Lö-sö 12.00, 13.00  

Kista Galleria. K.ö. 11.00
 

  213
Fre-lö 19.00, 21.30 
Sö-to 21.30  95 kr (15)

 
95/70 kr (7)  199
Fre 15.20 Lö 13.10, 15.20 
Sö 13.10, 15.20, 17.30 
Må-to 15.20, 17.30  

125/100 kr (7)  294
Lö-sö 14.00  

  307
Må-to 21.00 95 kr (11) 

 
35 kr (Bt) 
KNATTEBIO  Lö-sö 12.30

95 kr (11)  319
15.30, 18.10, 20.45 
Lö-sö äv 13.00  

 212
16.10, 18.45 95 kr (15)

95 kr (7) 196 
®

16.40, 18.40 

  167
21.10 110 kr (11)

 

PREMIÄR!  236
16.45, 19.00 Lö-sö äv 12.30, 
14.30 125/100 kr (7) 

Fre-sö 18.00, 21.00   200
Må-to 18.00 110 kr (Bt)

95/70 kr (Bt)  197
15.40 Lö-sö äv 13.30  

 215
Lö-sö 14.10 70 kr (Bt)

95 kr (7)  296
16.20, 18.45 Lö-sö äv 14.00
DAGBIO  On 13.00 

PREMIÄR! 95 kr (15)
16.15, 18.30, 21.00  318 

  183
Lö-sö 12.45  95/70 kr (Bt) 

: 
  198

21.30 125 kr (15)

 
PREMIÄR!  216
18.40, 20.50  95 kr (Bt)
BARNVAGNSBIO  On 11.00  

110 kr (11)  205
16.20, 18.50, 21.15  

 214
21.30  95 kr (7)

PREMIÄR!  218
15.30, 18.15, 21.00 
Lö-sö äv 12.45 100 kr (Bt) 

 290
Lö-sö 14.00 95/70 kr (7) 

125/100 kr (7)  268
Lö-sö 11.30 

95 kr (Bt)  245
14.40, 16.40

Never Sleeps  127
21.15 105 kr (11)

Täby Centrum. 
Kassan öppnar fre 14.45, 
lö-sö 10.30, må-to 17.00

125/100 kr (7) 294
Lö-sö 11.20  

 
35 kr (Bt) 
KNATTEBIO  Lö-sö 11.00

95 kr (11)  319
Fre-sö 16.40, 19.10, 21.40 
Må-to 18.00, 21.00  

95 kr (7) 196
®  

Fre-sö 15.10, 18.30 
Må-to 17.30 On äv 20.10

 
  236

PREMIÄR!  125/100 kr (7)
Fre 15.50 Lö-sö 13.40, 15.50  

95/70 kr (Bt)  197
Lö-sö 11.00, 13.00

 183
Lö-sö 13.00 95/70 kr (Bt)   

Fre-sö 18.00, 20.30 
Må-ti+to 18.30, 21.00 
On 21.30 110 kr (11) 205 

PREMIÄR! 100 kr (Bt)
Fre-sö 15.10, 18.30, 21.05 
Må-to 17.30, 20.10  218 

 
95/70 kr (7)  290
Lö-sö 11.45, 14.15 

105 kr (11)  127
Fre-sö 21.05 Må-ti+to 20.10  

Lidingö Centrum.
K.ö. 17.00, lö-sö 12.45

 (7)
Lö-sö 13.40 95/70 kr 199 

95 kr (11)  319
Fre-sö+ti-to 18.20, 20.45 
Lö-sö äv 15.50 Må 21.15  

  183
Lö-sö 13.10  95/70 kr (Bt)

 
95 kr (Bt)  248
17.30, 20.00 Lö-sö äv 15.00 

Kungens kurva. K.ö. fre 14.00, 
lö-sö 11.00, må-to 17.00

  213
18.05, 20.40  95 kr (15)

 
95/70 kr (7)  199
Fre-sö 15.30, 18.30 
Lö-sö äv 12.30 Må-to 18.30  

Fre 15.05 Lö-sö äv 12.10, 
15.05 125/100 kr (7) 294 

 
KNATTEBIO   35 kr (Bt)

Lö-sö 11.45, 13.00

  190
20.50 95 kr (Bt)

Fre-sö 15.15, 18.15, 21.05 
Lö-sö äv 12.15  95 kr (11)
Må-to 18.15, 21.05  319 

95 kr (7) 196
®

Fre-sö 15.10, 18.10, 21.05 
Lö-sö äv 12.00 
Må-to 18.10, 21.05

 110 kr (11) 
Fre-sö 15.10, 18.00, 21.05 
Må-to 18.00, 21.05 167

 
  236

PREMIÄR! 125/100 kr (7)
Fre-sö 15.15, 18.25 
Lö-sö äv 12.05 Må-to 18.25  

60 kr (Bt) 221
Lö-sö 11.50, 13.10  

110 kr (Bt)  200
Fre-sö 14.50, 17.50, 20.50 
Må-to 17.50, 20.50

95/70 kr (Bt)  197
Fre-sö 14.50, 17.50 
Lö-sö äv 11.50  

  215
Lö-sö 12.00 70 kr (Bt)

  296
Fre-sö 15.15, 18.15, 21.05 
Lö-sö äv 12.15  95 kr (7)
Må-to 18.15, 21.05 

 201
Fre-sö 20.55 Må-to 17.50, 
20.55 95 kr (Bt) 

PREMIÄR!  318
Fre-sö 14.55, 17.55, 21.00 
Lö-sö äv 11.55  95 kr (15)
Må-to 17.55, 21.00
NATTBIO  Fre 23.30  

  171
20.55 95 kr (11)

  183
95/70 kr (Bt)

Fre 14.50 Lö-sö 11.50, 14.50  

: 
  198

21.15 125 kr (15)

  159
Fre-sö 15.00, 21.10 
Må-to 21.10 95 kr (15) 

 
  151 

Fre 15.00 Lö-sö 12.00, 
15.00  95/70 kr (7)

  267
20.45 95 kr (15)

 
18.00  95 kr (Bt) 248

110 kr (11)  205
18.05, 20.45  

  214
Fre-sö 15.05, 18.05, 21.15 
Lö-sö äv 12.10  95 kr (7)
Må-to 18.05, 21.15 

PREMIÄR!  218
Fre-sö 14.55, 17.55, 21.00 
Lö-sö äv 11.55 Må-to 17.55, 
21.00 100 kr (Bt) 

  290
Fre-sö 15.05, 18.10 
Lö-sö äv 12.00, 12.05 
Må-to 18.10 95/70 kr (7)

 189
Fre-sö 15.00, 18.00, 21.10 
Lö-sö äv 12.15  95 kr (11)
Må-to 18.00, 21.10

Fre-sö 15.00, 18.00  245
Må-to 18.00 95 kr (Bt) 

Never Sleeps  127
17.50, 20.50  105 kr (11)

 STOCKHOLMS 
KVALITETSFILMBIOGRAFER

PROGRAM 22 - 28 OKTOBER
   GRAND Sveavägen 45
Kassan öppnar 14.30

En sorts kärlek  11 år/90 kr
16.00

Hämnden 
15.00, 17.45, 20.15 15 år/90 kr

I ondskans tjänst PREMIÄR! 
18.45, 21.15 15 år/90 kr
The Kids are All Right  
15.30, 18.15 Bt/90 kr

Till det som är vackert
PREMIÄR! 
15.30, 18.15, 20.45 11 år/90 kr

Wall Street: Money Never Sleeps 
20.45  7 år/100 kr

  VICTORIA Götgatan 67
Kassan öppnar 14.30, lö-sö 12.00

Armadillo 20.15     15 år/90 kr 

Den nakna mannen  
Lö-sö 12.45 7 år/90 kr 

En sorts kärlek  11 år/90 kr
17.45

En sydfransk aff är  Bt/90 kr
Fre-ti+to 15.00,  17.45

Engelen  
20.15 15 år/90 kr

Himlen är oskyldigt blå  11 år
15.30, 18.15, 20.45 Lö-sö äv 13.00  90 kr

Honung 15.15, 17.45 Bt/90 kr

Hämnden 15 år/90 kr
Fre-sö+ti-to 15.45, 18.45, 21.15 
Lö-sö även  13.15 Må 15.45, 21.15

I rymden fi nns inga känslor  
Lö-sö 12.30 7 år/90 kr

Oceans - svenskt tal 7 år/90 kr
Fre-må 21.15 Lö-sö äv 14.00 
Ti-to 16.30, 21.15

The Kids are All Right  Bt/90 kr
15.00, 20.15 Lö-sö äv 12.30

Till det som är vackert
PREMIÄR! 11 år/90 kr
16.00, 18.15, 20.45 Lö-sö äv 13.30

Till havet PREMIÄR! 90 kr
Fre-må 16.30, 18.45 Ti-to 18.45

CINEMATEKET: www.cinemateket.se
Rashomon – demonernas port
Kurosawa Må 19.00

www.svenskabio.se

 SOLLENTUNA BIO Tel: 96 12 14

Marmaduke 70:- .......................... 17.00
Dumma mej 70:- .......................... 16.45
Himlen är oskyldigt blå 75:- .. 16.30, 19

I rymden finns inga känslor 75:- ... 18.45
The Last Airbender 75:- .... 16.45, 19.00
Wall Street 2 80:- ......................... 19.00

 FALKEN JAKOBSBERG Tel: 580 358 00

Himlen är oskyldigt blå 80:- ........ 18.30
The Last Airbender 75:- ............... 21.00
Social Network 80:- .......... 18.30, 21.00
Wall Street 2 80:- .............. 18.00, 20.45
Inception 75:- ............................... 19.30
The Expendables 75:- ....... 19.00, 21.25

 BIOPROGRAM 
FREDAG 22 OKTOBER 2010 Välkommen 

in i äventyret!

Upplev allt från det 
oändliga universum 
till jättesköldpaddor 
och urtida reptiler i 
haven. Välj mellan 6 
fi lmer! 

www.nrm.se eller 
08-519 551 30. Från 5 år. 
Med reservation för ändringar 
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/kg

/kg

Snittbutiken har ca 6.000 artiklar, lågprisbutiken har ca 1.000 
artiklar medan Daglivs har 30.179 artiklar i sortimentet.

T  FRIDHEMSPLAN/FLEMINGGATAN
S:t Eriksgatan 34-38, tel 692 56 70

Från vår välsorterade köttavdelning

S V E R I G E S
S T Ö R S T A
C I T Y B U T I K !

ÖPPET ALLA DAGAR 8-22

Priserna i annonsen gäller vecka 42 t.o.m. söndag 24/10-2010 eller så långt lagret
räcker, med reservation för ev. tryckfel.

 

/kg

/kg

Entrecôte
Svenskt Butikskött, av nöt,
färsk i bit/skivor
Sverige
ord pris
199,00/kg .........14900

Bror Jakob/Mor
Matilda
Jakobsdal, skinka
ord pris 22,90/hg
jfr pris 99,80/kg .............998   
Hel Lax
Salmo Salar
Odlad Norge 
ord pris
89,00/kg ..................4998 

Gräddfi l
Arla, 3dl
ord pris 8,98/st
jfr pris
19,93/liter ...................598

Frallor
La Casita
ord pris
1,98/st ................................500 

Räkor 70/90
Lobster, 1000g
med skal, frysta
ord pris
79,90/st ..................4998

Chokladkakor
Anthon Berg, 100g
ord pris 24,98/st
jfr pris
150,00/kg ...............3000 

Öl Mariestad
2,8%, 4-pack, 4x50cl
ord pris
19,98/st+pant
jfr pris 7,49/liter .....1498 

Gröna Druvor
Grekland, i ask,
500g, klass 1
jfr pris 39,96/kg
......................................1998 

/hg

/st

/st

/st

därefter 22,90/hg

därefter 8,98/st

hushåll, därefter 1,98/st

hushåll, därefter 24,98/st

5st

2st

/st
+pant

Från vår delikatessavdelning

därefter 89,00/kg

TELEFON: 08-736 53 00  
TIPSA CITY: REDAKTION@CITY.SEMAT && KROG  

 D
et känns lite trist att de 
säger att det är just 
Gotland, säger M när vi 
stängt dörren till Restau-
rang Gotland och klivit ut 
i det iskalla Stockholm 

igen.
Jag förstår honom till viss del. 

Vore detta Restaurang Småland 
skulle jag också ha varit lite ned-
slagen.

Men M är alltså från Gotland. Han 
har bott ifrån ön i snart tio år, men är 
uppvuxen på kajpsoppa, lamm och 
Smaklösas ”Traktorhjulen går runt 
runt runt” i Radio Four.

Här, på Brunnsgatan, är det Gotland 
som lifestyle som gäller. I kombina-
tion med en vagt familjär atmosfär, 
kökschefen är sommargotlänning 
sedan barnsben och pratar i presen-
tationen av restaurangen om ”varför 
farmors bullar var så goda när hon 
bakade på Gotland, men så torra när 
hon bakade hemma”. Bara det att det 
inte riktigt stämmer – den ljusrosa 
kalkstenen runt fönstren rimmar 
med sommarstrandhousen som 
möter oss i högtalarna, men inte helt 
med de (åtminstone skenbart) 
privata fotografi erna på väggarna.

I ett nationellt livsnjutarindex rankas 
Gotland – även landets populäraste 
semestermål – högt. Det är ett logiskt 
område att foga till de utsocknes-
bastioner som redan fi nns i stan, som 

Norrlandstillvända Vinter. Och 
absolut ingen dum grund att bygga 
på: Det gotländska köket, med lamm, 
fi sk, bär, mycket örter och rökta, söta 
– i hög grad bibehållet medeltida 
– smaker har mycket att ge.

Menyn är konsekvent ursprungs-
romantisk, det är Gotlandsgris och 
Hemseägg och couli på Gotlands 
bittar, och i hög grad även ekologisk.

Men det är något som inte riktigt 
stämmer här heller. 

Det fi nns höjdpunkter: Amusen, 
jordärtskockssoppa med tärnat rökt 
lamm är toppen, mild och mustig i 
ett, och brödet – som serveras på en 
uppvärmd stenhäll, med perfekt 
tempererat smör och rapsolja 
– underbart. Medan de större 
rätterna lämnar en del att önska. 
Hemseägget (165 kr) – det är bara 
gulan - med kantareller, sikrom och 
schalottenlök hade gjort sig bättre 
med rejäla krutonger i stället för det 
surdegsfl arn som nu medföljer. 
Lammet (295 kr) – den förmodade 
signaturrätten – är mest salt. 
Tillbehören – gulbetorna, tomat-
chutney och en getostkräm – för 

fräna. Medan torsken (310 kr) – en 
i sig mycket vacker tallrik i vitt 
(fi sken), ljust grönt (ramslök- och 
potatismousse) och ljust brunt 
(hummerfond) – smakar lika beigt 
som sin färgskala.

Saffranspannkaka fi nns på menyn 
i en medeltidsretro tappning där 
saffranskokta korngryn paras med 
mandelmousse och salmbärssorbet 
(110 kr).

Det är ambitiöst och personalen är 
trevlig, men det vill sig inte riktigt. 
Den uttalade relationen till trots 
känns kopplingen mellan Restaurang 
Gotland och ön mer godtycklig än 
självklar.

Det är, 
som M 
säger, lite 
synd.

JENNY ÄTER | RESTAURANG GOTLAND

För långt mellan 
ön och Östermalm

Adress: Brunnsgatan 6, t-bana: 
Östermalmstorg.
Telefon: 08-20 22 36.
Webb: www.restauranggotland.se.
Öppet: Tisdag–lördag kl 17.30–01.
Priser: Förrätter 160–179 kr, 
varmrätter 285–320 kr, efterrätter 
110 kr, menyer 595/895 kr. Öl från 
49 kr, husets vin 75 kr/glas. 
Billigare barmeny.
Stället i ett ord: Kalkstensro-
mantik för lättflirtade sommar-
gotlänningar.

RESTAURANG GOTLAND 

Det är, 
som M
säger, lite
synd.

JENNY DAMBERG
Krogrecensent

MINUS Jag har en bättre bild 
av Gotland än så här.

PLUS Till stora delar ekologisk 
meny, med odlad torsk.

BLANDAT. Jordärtskockssoppan 
med rökt lamm är härligt mild 
och mustig, men torsken smakar 
beigt. FOTO: RESTAURANG GOTLAND

GOTLÄNDSK LIFESTYLE
”Menyn är konsekvent 
ursprungsromantisk, 
det är Gotlandsgris och 
Hemseägg.”

ANTIK & SAMLARMÄSSA

SOLNAHALLEN
23/10 kl. *10-16
24/10 kl. 10-15

Möbler, allmogesaker, klockor, koppar, 
mässing, NS, silver, smycken, textilier, linne, 
konstglas, porslin, keramik, fi guriner, lampor, 

vykort, brev, frimärken, kuriosa samt 
1000-tals andra gamla saker.

*(Floor-right kl.9-10) Välkomna Entré

ARR. MÄSS-CARD AB, 070-337 66 62



CITY • TORSDAG 21 OKTOBER 201030 • Mat & Krog

Odengatan 60  �-Odenplan  Tel. 08-300 441

”God mat i en 
härlig miljö”

HELGBUFFÉ | À LA CARTE | VARMT VÄLKOMNA!

Upplev Thailand hos oss!

STOR HELGBUFFÉ 
thai & sushi 
(ord.pris 159:-)

FRE 17-22 LÖR 12-22 SÖN 12-21

11 olika rätter (inkl. anka & scampi)
2 thai sallader & soppa
Stor salladsbuffé | 7 olika sushi sorter
Färsk frukt & räkchips | Glassbuffé

LUNCHBUFFÉ
Mån-Fre 11-14.30

Thai- Sushi-
& Glassbuffé
Inkl. bröd, sallad,dryck, kaffe eller te

85:-
VI HAR STORT URVAL AV THAILÄNDSK À LA CARTE!

RESTAURANG & PUB

129:-

HEMKÖRNING AV THAIMAT!

Hemkörning inom city, läs mer på hemsidan!

Unna dig mat från en prisbelönt 
restaurang, där maten smakar 

som den gör i Thailand. Servering, 
take-away och hemkörning.

M����������	
����������������	
��������
�������������������������������

Phi Phi Island Birger Jarlsgatan 121
������������

www.phiphi-island.nu

KVALITETS MONGOLIA BARBEQUE
ASIATISK- & STOR SUSHI-BUFFÉ

(inkl. soppa, friterad banan med glass, godis & frukt-buffé)

Ät så mycket du vill!
(Barn under 10 år 89:-) 158:-

Fullständiga rättigheter. Varmt välkomna!

Odengatan 70, �-Odenplan, bakom Gustav Vasa kyrka

Stor à la carte-meny Tel. 08-311735 Avhämtning till specialpris!

Stor asiatisk lunch-buffé ........................................... 79:-
Sushi-buffé (inkl. asiatisk buffé) .............................. 89:-

Serveras måndag–fredag 11–15

Fatbursgatan 1  |  08-643 46 00  |  info@hellstromsbar.se  |  Öppet. Mån-Tis 15-24. Ons-Lör 15-01. Sön STÄNGT.
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STOR STARKSTOR STARK

29:- 29:- 
ALKOHOLFRITT ALTERNATIV FINNSALKOHOLFRITT ALTERNATIV FINNS

PREMIÄR FÖR 29:AN PÅ LÖRDAGAR!PREMIÄR FÖR 29:AN PÅ LÖRDAGAR!

ALLT KOSTAR 29:-ALLT KOSTAR 29:-  

MELLANMELLAN KL. 16-19 KL. 16-19
(FRÅN VÅR SPECIALMENY)(FRÅN VÅR SPECIALMENY)

MAT, VIN, SPRIT, ÖLMAT, VIN, SPRIT, ÖL

& ALKOHOLFRITT& ALKOHOLFRITT

ALTERNATIV.ALTERNATIV.

RESTAURANG 

EN TILL GREK
PÅ SÖDER

FÖRRÄTT
Halloumi Saganaki
Grillad halloumi varvad 

med tomater och olivolja.

VARMRÄTT
Fläskfi lé Alla Grek

Smördegsinbakad fl äskfi léfylld 
med fetaost. Klyftpotatis.

eller 
Scampi på grekiskt vis

Vitlöksfrästa scampi med grön-
saker, fetaost och ris.

DESSERT
Baklawa med vispgrädde.

Öppet 17:00-24:00
Folkungagatan 81
Tfn: 08-641 89 28

2 rätter 145:-
3 rätter 165:-

Sandra Norén 08-586 480 04
eller maila till nojeskollen@city.seRestaurang

After work?
Hos oss når du 137 000* stockholmare som går på 

pubar/barer/nattklubbar någon 

gång i månaden eller oftare.

*Orvesto Konsument 2008:1

Är du trött på att bli nedslagen 
utanför McDonalds vid Cen-
tralen när du ska äta deras 
ursäkt till mat en helgkväll? Gå 
en trappa upp, till Klarabergs-
viadukten, där Wagamama har 

öppnat sin första svenska fi lial. 
Man serverar allt från nudel-
soppor till dumplings och asia-
tiska smårätter till midnatt på 
vardagar och 01 på helger. 

KONCEPTET ÄR noggrant testat 
på tusentals stockholmska au 
pair-tjejer och studenter i Lon-
don under många år (i dag har 
kedjan 105 restauranger värl-
den över). 

Några av Citys favoriter den 
första veckan är friterad bläck-
fi sk med havssalt och den ja-
panska kryddblandningen shi-
chimi och den lätt rökiga bul-

jongen i restaurangens ”sea-
food ramen”. Men framför allt 
är vi glada över att äntligen 
kunna äta nudlar mellan baren 
och klubben, och över att 
Stockholm får ännu en restau-
rangkedja med lika mycket 
fokus på maten som på loggan. 

EMIL ARVIDSON

emil.arvidson@city.se

En ny nudelnatt

WAGAMAMA 
● Adress: Klarabergsviadukten 65. 
● Öppet: Söndag–torsdag kl 11–24, 
fredag–lördag kl 11–01.

ASIEN I CITY När 
kedjan Wagamama 
öppnar i Stockholm 
får vi något som sak-
nats: en billig asiatisk 
restaurang med 
generösa öppettider.  

I HANDEN
Serranos Mission Burrito 

● Den lilla kedjan Serrano, som snart öppnar sin 
tredje Stockholmsrestaurang i Liljeholmen, serverar 

den kaliforniska varianten av mexikansk mat. Deras 
“Mission Burrito” är en hyllning till de San Fransisco-
hippies som proppar sin majstorilla med ris, bönor, 
koriander, gräddfil och färsk salsa. 

Pris: 75 kr, med chips/sallad och dryck (välj någon av 
de ambitiösa mexikanska juicerna).
Mättnad: Medel. En lagom lunch, då burriton är av 
svensk storlek.
Spill: Massivt. Det står i produktbeskrivningen att 
slutet av en burrito ska upplösas i dina händer. Packa 
extra servetter.
Adress: Kungsbron 4. T-bana T-Centralen.

Det godaste i Stockholm du kan äta med en hand
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KLARA-KÄK. Den första Wagamama-restaurangen startade i London. Nu finns kedjan i 17 länder. 
 FOTO: WAGAMAMA
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Arbetar du 
med skönhet, 
friskvård eller 

hälsa?
Annonsera under 

Livsstil i City.
Annonsbokning: 
Päivi Säkkinen-

Ljunggren, 
tel 08-586 480 28

livsstil@city.se

Applés Applés 
ThaimassageThaimassage    

Thai-, Olje- & fotmassage Thai-, Olje- & fotmassage 250:-250:-/tim/tim

Öppet mån–fre: Öppet mån–fre: 9–21, 9–21, lör–sön: lör–sön: 10–2010–20

Odengatan 96 ( intill Vasaparken ) Vasastan   Tel: 0736-487 559Odengatan 96 ( intill Vasaparken ) Vasastan   Tel: 0736-487 559

Tidsbokning
Tidsbokning

&&
Drop-inDrop-in

Welcome toWelcome to

CLINICCLINIC
THAIMASSAGE

ÖPPET. MÅN–FRE KL.9.30–20.00, LÖR–SÖN 9.30–18.00ÖPPET. MÅN–FRE KL.9.30–20.00, LÖR–SÖN 9.30–18.00
VRETENBORGSVÄGEN 9, HÄGERSTENVRETENBORGSVÄGEN 9, HÄGERSTEN

�-MIDSOMMARKRANSEN, BUSS 165/143 FR. LILJEHOLMEN-MIDSOMMARKRANSEN, BUSS 165/143 FR. LILJEHOLMEN

TEL. 08-681 00 80TEL. 08-681 00 80

TT

300kr/tim på alla behandlingar/tim på alla behandlingar

ThaimassageSolna

CENTRALVÄGEN 5 • SOLNA • www.solnathaimassage
Tel 27 73 55 Öppet vard 10-20 lör-sön 10-18

GÄLLER VECKA 42.

Traditionell Thaimassage • Helkropps oljemassage • Fotmassage

250 250 krkr//timtim  påpå VALFRI MASSAGE VALFRI MASSAGE
300 300 kr kr MANIKYR MANIKYR ochoch PEDIKYR PEDIKYR

Opo Thaimassage
Olje,- thai,- fotmassage

Ansiktsbehandling och fotvård

HAPPY HOUR  
   Alla dagar mellan kl.10:00 – 14:00 

300 kr /timme
                        Nimrodsgatan 24B Hjorthagen T-Ropsten Tel 076-579 39 01

Öppet vard 10-20 lörd-sönd 11-18
www.opothaimassage.se

Jetaime thaimassageJetaime thaimassage

Välkomna!
Öppet mån-lör 10-20 sön 10-18
Armfeltsgatan 14, Östermalm
Tel: 0760-80 97 86

THAI, OLJE & FOTMASSAGE 
PEDIKYR & MANIKYR

Sverigedemokraternas inträde i 
rikets finaste lokaler väcker 
frustration och förvåning hos 
stora delar av landets befolk-
ning. Att den enskilt viktigaste 
politiska framtidsfrågan – Hur 
löser vi den globala klimatkri-
sen? – knappt debatterades i val-
rörelsen, är något som borde ge 
upphov till lika intensiva miss-
nöjesdemonstrationer. 

Miljöfrågorna försattes i peri-
ferin när fokus hamnade på ar-
betsmarknadspolitiken och 
sjukförsäkringssystemet. En-
dast fl yktigt, nästan motvilligt, 
kom debatten att handla om de 
olika partiernas miljöpolitiska 
manifest. 

FREDRIK REINFELDT försökte då 
skrämma rödgröna väljare med 
ett ihärdigt tjat om ett icke-exis-
terande miljöpartistiskt förslag 
om köttskatt. Och moderatleda-
ren gick hårt åt Socialdemokra-
terna när miljöfrågorna kom på 
tal; ”Hur ska höjd bensinskatt 
skapa jobb?”, var en stående re-
plik. 

I skuggan av en allt mer akut 
global klimatkris visar den sor-
tens populism på en ansvarslös-

het som inte anstår en modern 
svensk statsminister. Vi kan stäl-
la högre krav än så. På våra poli-
tiker. Men också på oss själva.

Vi kan börja diskutera våra 
kostvanor. Låt oss tala om ätan-
det av djur.

Framställandet av animaliska 
livsmedel utgör den enskilt 
största producenten av växthus-
gaser. Överproduktionen av 
fläsk- och nötkött, det årliga 
framavlandet av 30 miljarder 
vanställda kycklingar och ut-
rensningen av havets resurser 
(genom massfi ske med lika so-
fi stikerat krigslika, som ineffek-
tiva metoder) resulterar i 40 
procent större utsläpp än de 
kombinerade föroreningarna 
från all världens fordons-, fl yg- 
och sjöfartstrafi k. 

EN GENOMSNITTLIG köttätare bi-
drar till sju gånger så negativ 
klimatpåverkan som en person 
som avstår från animaliska livs-
medel. (Föreställ er för en stund 
att denna statistik inte handlade 
om mat och klimat, utan exem-
pelvis Sveriges ekonomi och ar-
betsmarknad – vilka enorma 
kraftansträngningar skulle inte 
regeringen, näringsliv och lob-
byister göra för att anpassa en 
individ som kostar samhället 
700 procent mer än andra, till 
en mer kostnadsneutral livsstil? 
Det brukar kallas Arbetslinjen.)

Med vetskap om att köttindu-
strin är den allra största klimat-
boven kan man betrakta det som 

miljöpolitikens viktigaste upp-
gift att avnormalisera ätandet av 
djur. Subventioner för vegeta-
riska livsmedel, höjd skatt på 
animaliska produkter och stat-
lig stödprioritet till framställare 
av vegetarisk alternativ föda, är 
några incitament som skulle 
kunna användas för att ställa om 
till en mer klimatneutral kost.

MAN KANSKE INTE kan förvänta 
sig dessa initiativ från Fredrik 
Reinfeldt (som så fort tillfälle 
ges erkänner att han älskar att 
äta en helt vanlig korv med 
bröd). Men man borde kunna 
förvänta sig ett större mod av 
Maria Wetterstrand, Peter Er-
iksson och det parti som självut-
nämner sig till det modernaste 
gröna politiska alternativ vi har i 
Sverige. Men även Miljöpartiet 
saknar geist. I en tydlig ansats 
att på sikt etablera sig som ett 
regeringsdugligt alternativ i den 
breda politiska mittfåran använ-
der partiet silkesvantar och små 
bokstäver när ämnet är konsum-
tionen av animaliska livsmed-
elsprodukter.

OM SVERIGE VILL vara ett före-
gångsland i den globala omställ-
ningen till en mer klimatneutral 
politik så måste incitament och 
opinionsbildning för minskad 
efterfrågan av animaliska livs-
medel fi nnas med på agendan. 
För vår hälsas, våra barns och 
för naturens skull. Att förändra 
traditioner och normer kring 
kostvanor och att begränsa över-
konsumtionen av animaliska 
livsmedel är inte enkelt, men det 
är ingen omöjlighet. Kostvanor-
na kan till och med betraktas 
som förändringsbenägna i takt 
med att befolkningen får mer 
progressiva hälsoideal. Men det 
krävs allmänupplysning och po-
litiska initiativ för att avradikali-
sera vegetarianismen.

DEBATT
Christopher Sander, artist

Låt oss tala om 
ätandet av djur
VEGETARIANISM Klimatkrisen hamnade i skug-
gan i valrörelsen. Artisten Christopher Sander, 
sångare i bandet [ingenting], är besviken. Till och 
med Miljöpartiet saknar geist att tala om kött-
ätandets påverkan på växthusgaserna, tycker 
han. Här levererar han ett anspråkslöst förslag: 
Avnormalisera ätandet av djur.

CHICKEN RACE. ”Om Sverige vill vara ett föregångsland i den globala omställ-
ningen till en mer klimatneutral politik så måste incitament och opinionsbildning 
för minskad efterfrågan av animaliska livsmedel finnas med på agendan”, 
skriver Christopher Sander. FOTO: LARS PEHRSON/SCANPIX
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I våra guider får du de bästa tipsen till destinationer över hela världen. 
Hotellen, restaurangerna, sevärdheterna, barerna och shoppingen du 
inte får missa. Hitta rätt med RES cityguider.

AMSTERDAM // ATEN // BANGKOK // BARCELONA // BERLIN // BUENOS 
AIRES // GRAN CANARIA // HONGKONG // KAPSTADEN // KÖPENHAMN 
LONDON // LOS ANGELES // MADRID // MIAMI // MOSKVA // NEW YORK  
NICE // PARIS // PEKING // RIO // ROM // SHANGHAI // TOKYO // WIEN

BESÖK RES.SE

GUIDER

CITYGUIDER 
PÅ RES.SE

Hösthärlig
lax med
rotfrukter

DU BEHÖVER:
● 500 g laxfilé
● 1 st sötpotatis
● 2 st palsternacka
● 4 st morötter
● 1 st röd lök
● 2 msk olivolja
● 100 g fetaost
● 100 g färsk bladspenat
● 1 st citron
● Färsk timjan
● Salt & peppar

GÖR SÅ HÄR:
● Sätt ugnen på 200 grader. 
Salta och peppra laxen.
● Skala och skär rotfrukter-
na i stavar. Skär löken i klyftor. 

● Lägg rotfrukterna och 
laxen i två separata ugnssäkra 
formar och ställ in dem i ca 
20 min.
● Blanda rotfrukterna med 
bladspenat och smula fetaost 
över. Dekorera med färsk 
timjan. 
● Servera rotfruktssalladen 
med lax och en citronklyfta.

VARM ROTFRUKTSSALLAD MED LAX
4 personer

UGNSMAT. Sötma från sötpotatis och sälta från fetaost passar bra till laxen. 

FORMSÄKERT Rotfrukter i ugn är oslag-
bart – enkelt, hälsosamt och gott! Här har 
Lina Gebäck toppat dem med härligt salt 
fetaost och serverar dem till lax. 

● De flesta grönsaker och 
rotfrukter går bra att frysa. 
Förväll dem genom att lägga 
dem en stund i kokande vatten. 
Kyl sedan hastigt ner dem med 
vatten. Packa och frys in!

Sötis
● Om du vill servera både 
ugnsbakad vanlig potatis och 
sötpotatis som tillbehör, lägg 
ner sötpotatisen efter 
cirka halva tiden. Den blir 
gärna mosig om den bakas lika 
länge som vanlig.

Slipp slänga

LINA TIPSAR

MAT LINAS MATKASSE

● Vill du ha Linas veckomeny 
till din mejl? 
● Gör så här: Sms:a  namnet 
LINA och din mejladress till 
0730-120 804 (vanlig sms-
kostnad) så skickar vi Linas 
meny med inköpslista och 
 recept för hela veckan.
Ex. LINA anders@hotmail.com

● Läs mer på 
www.linasmatkasse.se  

FÅ LINAS VECKOMENY

INSPIRATION

LINA GEBÄCK Dietist, 
Linas matkasse
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NIKE VAPOR JACKET

        
Figursydd jacka, sitter supersnyggt. 
Skyddar bra mot vinden, skönt med ka-
puschong. Dragkedja hela vägen. 
Lufthål över hela ryggen och ärmar 
som räcker för långa armar. Liten ficka 
med dragkedja.  
Pris: 900 kr.

PUMA LIGHTWEIGHT 
JACKET

       
Mycket liten, kort och nätt nylonjacka 
som nästan inte tar någon plats alls. 
Dragkedja hela vägen. Liten ficka med 
dragkedja. Jackan känns tät men är 
ventilerad under ärmarna och delvis 
öppen i ryggen.
Pris:  800 kr.

RÖHNISCH WOMENS 
WINDBREAKER 

       
Lätt och smidig  jacka att trä över hu-
vudet. Kan öppnas upp en bit i sidorna 
med blixtlås. Riktigt långa ärmar. Mjuk 
och skön krage. Jackan är vindtät och 
klarar även en lättare regnskur.
Pris: 500 kr.

REEBOK VINDJACKA HOODY

   
Rymlig jacka som är tilltagen i omfång. 
Dragkedja hela vägen ner. Hög krage 
med snoddar som kan dras åt om det 
blåser. Snoddar även nedtill. Rejäla fick-
or. Ganska varm, passar bättre att cykla 
och promenera i än att springa i.
Pris: 600 kr.

Bästa
vindjackan 
för löpturen

LIVSSTIL HÄLSA ● City i samarbete med tidningen ToppHälsa. Nummer 12 finns ute i butik nu.

LUFTTÄTT Nu när dagarna börjar bli kyligare
är det skönt att dra på sig en jacka på löprundan 
eller cykelturen. Vi testar fyra tunna jackor som 
skyddar bra mot vinden. 

u.

Nike Vapor Jacket

Reebok Vindjacka
 Hoody

Röhnisch Womens 
Windbreaker 

Puma Lightweight jacket

DYRAST MENBÄST I TEST!

PRIS-
VÄRD

P l a s t i k k i r u r g iP l a s t i k k i r u r g i Estetisk plastikkirurgiEstetisk plastikkirurgi

• Bröstförstoring
• Bröstförminskning
• Fettsugning
• Näsplastik
• Ansiktslyft
• Bukplastik

• Ögonlock, läppar m.m 
• Avancerad hudvård
• Restylane, Evolence 
• Rynkbehandlingar
• Laser

08-4482870
ring för konsultation med en specialist i plastikkirurgi

 ansv. läkare g.aniansson

Gamla Värmdövägen 4 (Finntorps Centrum) 131 37 Nacka. Besök oss på www.nackakliniken.seBesök oss på www.nackakliniken.se

Bröstkirurgi . Fettsugning . Buk .

 Laserbehandling
mot håravfall .

Samtliga läkare är specialister 
i plastikkirurgi

Bröstförstoring 34.000:-

I behandlingen ingår naturligtvis full narkos,
övernattning, resekostnad (max 2.000 kr),
återbesök och implantat.

 

 

08 - 21 91 91 

Specialister - Gynekologi 

Strandkliniken 

GYN 

Förlossningsskador 
Inkontinens 

Sexuell dysfunktion 

KIRURGI 

 

 

08 - 21 91 91 

Ögonlocksplastik 

Utföres av  

specialist i Plastikkirurgi 

Strandkliniken 

Kungsgatan 50, Stockholm  
08-218 518, hårlaserkliniken.se

Hos oss står tiden still.

Stoppa  
håravfallet!
Hud- & Hårlaserkliniken: 

Ring oss för konsultation eller besök hårlaserkliniken.se för mer info!

Klippoteket HötorgetKlippoteket Hötorget

Olof Palmes gata 12 Tel 24 71 07

Just nu har vi ett nytt erbjudande!Just nu har vi ett nytt erbjudande!

All inclusive!
Folieslingor i olika färger inkl. klippning, 
oavsett längd på håret. 
Schampo och balsam ingår. 

För endast 790:-
!MEDTAG 

ANNONS

Tappar du hår? Tunnhårig? 

 
Håravfall, tunt hår, irriterad eller fet hårbotten- 
Behandlas med laserterapi. Helt smärtfritt. 1 års  

behandling-.ENDAST  5990kr eller från 250 kr i 

månaden. 

 
Vegagatan 3 (Odenplan) Tel 858935.  www.tunnharig.nu 

*) Ränta 0%. Effektiv ränta enl. KoV riktlinjer för ett
lån på 30 000 kr, 24 mån återbetalning, upplägningsavgift 495 kr,
aviavgift 30 kr,  blir 3,90%. Registrerad hos Finansinspektionen.

En bröstförstoring
kostar ca. 35 000 kr
du betalar 5 000 kr, vi står för resten

LÅNA 30 000 KR RÄNTEFRITT ! *

Ansök direkt på www.medicalfinance.se
eller ring kundtjänst: 020-51 62 00

Exempel på vad du kan låna till:
Estetisk kirurgi . Ögonkirurgi . Tandvård . Håravfall

Laserbehandlingar . Allmän kirurgi . m.m.

Annonsera under Livsstil i Stockholm City.
Annonsbokning: Päivi Säkkinen-Ljunggren, 

tel 08-586 480 28
livsstil@city.se

Stockholm City – 
tidningen med 

koll på Stockholm!
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ZELDA  av Lina Neidestam

FUCKING SOFO  av Lena Ackebo

ROGERT  av Thomas Olsson

JAN STENMARK

KEROLD KLANG

SERIER & KRYSS

SUDOKU

LÖSNINGARNA (Vik tidningen och tjuvkika inte!)

LÄTT: MEDEL:

● Lösningarna 
på måndagens 
kryss och sudoku 
publiceras i 
måndagstidningen.

HÖS TENS FO-KO PÅ PUB
ORIGIN ALKONS T  T I L L  S AL U  P Å PL AN 02

29 oktober – 3 november
Läs mer på www.fo-ko.se
Välkomna!
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1 Vad är sann lycka? 
– Orgasm.
2 Vilken är din största 
rädsla? 
– Att drunkna.
3 Vilken egenskap föraktar 
du mest hos dig själv? 
– Självmedlidande.
4 Vilken egenskap föraktar 
du mest hos andra? 
Brist på empati.
5 Vilken levande person 
beundrar du mest? 
– Det växlar, men familjetera-
peuterna Bente och Gunnar 
Öberg lärde oss alla att se bar-
nets behov av båda föräldrar-
na i skilsmässor.
6 Hur känner du dig just nu? 
– Optimistisk.
7 När ljuger du? 
– För sällan!
8 Vad ogillar du mest med 
ditt utseende? 
– Inget.
9 Vilka kvaliteter uppskat-
tar du mest hos män? 
– Att de är roliga.
10 Vilka kvaliteter uppskat-
tar du mest hos kvinnor? 
– Att de vågar tala om det all-
varliga.
11 Vilka ord eller uttryck 
använder du för ofta? 
– Process …
12 Vem eller vad är ditt livs 
kärlek? 
– Min partner.
13 Vilken talang skulle du 
vilja ha? 
– Prima ballerina på Paris-
operan.
14 Om du kunde förändra 
en sak med dig själv, vad 
skulle det vara? 
– Göra min knäskada bra.
15 Vilken är din största 
bedrift? 
– Få svensk teater och kulturliv 
att värdera barnpubliken.

16 Om du skulle dö och 
fick återvända som en 
person eller sak, vad skulle 
du välja? 
– Eddie Izzard.
17 Vilken av dina ägodelar 
håller du högst? 
– Mina två katter.
18 Vad är det värsta en 
människa kan uppleva? 
– Död och tortyr på dem vi 
älskar.
19 Vilken är din favorit-
sysselsättning? 
– Rita, rita, rita.
20 Vilket är ditt mest 
utmärkande drag? 
– Entusiasm.
21 Vilka är dina favorit-
författare? 
– En antropolog och psyko-
analytiker, Jules Henry, jag 
läser om hans böcker, till 
exempel ”Pathways to mad-
ness”.
22 Vilken påhittad person 
gillar du mest? 
– Tiger i Nalle Puh, han som 
smakar av allas mat men får 
Baby Rus hostmedicin, och blir 
nöjd.
23 Vilken historisk person 
identifierar du dig mest 
med? 
– Joan Littlewood – banbrytan-
de teaterledare.
24 Vilka är de största 
hjältarna i ditt liv? 
– De som verkligen intresserar 
sig för barn och ser barn.
25 Vad ogillar du mest? 
– Denna åttiotalistiska eviga 
ekonomiska psykos, som bara 
kan värdera allt i siffror.
26 Vad ångrar du djupast? 
– Inget.
27 Hur skulle du vilja dö? 
– Som ”va?” var det?
28 Vilket är ditt motto? 
Följ och känn lusten.

”Lycka är 
en orgasm”
ENTUSIASTISK När 2011 års teater biennal 
presenterade de senaste årens mest 
intressanta svenska teaterföreställningar 
hamnade båda Suzanne Ostens senaste 
uppsättningar bland favoriterna. 

Suzanne Osten   
Ålder: Född -44. Bor: Sibirien, Vasastan. Yrke: Konstnärlig 
ledare för Unga Klara, regissör. Familj: Ja. Aktuell: Nästa stora 
uppsättning på Unga Klara är ”Uppfostrarna och de Ouppfost-
ringsbara” med start i december. PÅ TAPETEN. Suzanne Osten har två iscensättningar med i Sveriges teaterbiennal 2011: ”Publiken” av Garcia Lorca på Göte-

borgs stadsteater och ”Tröstar jag dig nu?” av Ann-Sofie Bárány på Unga Klara, Stadsteatern.  FOTO: JUREK HOLZER

LIVET, ENLIGT SUZANNE

på Unga Klara, Stadsteatern.  

Bloggar, reportage, krönikor, kommentarer, bildspel.

Stockholms
bästa pennor
● På nya city.se kan du läsa ännu mer av oss.

EMIL
ARVIDSON

NATALIA
KAZMIERSKA

HANNES
DELLING

EMELIE
THORÉN

KLAS
EKMAN

JESSICA
RITZÉN

AGNES
AF GEIJERSTAM

ANNETTE
KULLENBERG
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NYHET!
5-zonad pocket

ALLTID PÅ KUNGSÄNGEN  *Gäller hemleverans inom resp. butiks närområde. **Gäller inom 90 dagar vid köp av 
madrasskydd. ***Upp till 24 mån. räntefri avbetalning. Uppläggningsavgift 495 kr. Aviavgift 30 kr.  
Efter räntefri period: effektiv ränta är f n 18,09% vid 10.000 kr (dec-09), upplagt på 5 år). Kreditgivare GE Money Bank. 

Erbjudandet gäller fr.o.m. 9 oktober t.o.m. 13 november.

GUSTAV VI  80/90 cm
***564:-/mån   Norm.pris 19.650:-

11.790:-NU

Inkl. ben

Exkl. ben

2.490:-
TOR  90 x 200 cm
***300:-/mån   Norm.pris 4.150:-

NU

�  Pocketresår (välj mellan 
    3 hårdhetsgrader)
�  Bäddmadrass ingår
�  25 års garanti
�  Gratis hemleverans*
�  90 dgr Sov Gott-garanti**
�  Kan även måttbeställas
�  Räntefri avbetalning***

�  Pocketresår 
�  Bäddmadrass ingår
�  5 års garanti
�  Gratis hemleverans*
�  90 dgr Sov Gott-garanti**
�  Räntefri avbetalning***

Pocketresår (5-zonad)
Bäddmadrass ingår
10 års garanti

Gratis hemleverans*
90 dgr Sov Gott-garanti**
Räntefri avbetalning***

ODEN  180 x 200 cm
***486:-/mån   Norm.pris 16.650:-

9.990:-NU

Exkl. ben

Stor premiär för
asa-sköna nyheter!
För KungSängen är det självklart att tillverka sängar i hög kvalitet och vårt mål  
är att du ska hitta en säng som passar just dina behov. Nu har vi STOR PREMIÄR 
för våra nya sängar med namn inspirerade av nordiska asagudar – Oden och Tor. 
Välkommen in och provligg våra sängar!

FLER SÄNGAR & ERBJUDANDEN FINNS I  VÅRA BUTIKER & PÅ WWW.KUNGSANGEN.COM

ODEN
�  Storlek: 180 x 200 cm
�  Quiltad bäddmadrass i slitstarkt stretchtyg, 
    kärna av FormexTM

�  5-zonad pocketresår som följer kroppens form
�  Stadiga och hållbara kanter med FormexTM 
�  Underst ett lager med kraftiga bonellresårer, 
    förstärkt med sidor av FormexTM

�  ������	�
������	
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���
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	���
�  Komplettera gärna med ben från vårt sortiment

Pocketresårsäng inkl. quiltad bäddmadrass 
i slitstarkt stretchtyg, kärna av FormexTM

5-zonad pocketresårsäng i kontinentalmodell inkl. quiltad bäddmadrass i slitstarkt stretchtyg, kärna av FormexTM

Ställbar motorsäng med vändbar pocketresårmadrass 
inkl. quiltad bäddmadrass, kärna av FormexTM

 cm
s 16.650:-

OODENDEN
�  Storlek: 180 x 200 cm

Q l d b dd d l k h

KungSängens grundare


