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VECKANS HELGKASSE!

Boka gärna din helgkasse på superkoket.se

Din vardagshjälte på Teg

090-18 46 90 • Verkstadsgatan 1
Månd–fred 06–22 • Lörd–sönd 08–22
superteg.se  •  superkoket.se  •  icarrier.se

229:-
per person, packas 
för 2 personer

Sotad ton� sk, kafferub, avokado-
majonnäs, quinoa, kålrabbi, gurka, 
ingefära & salladslöksdressing

Wallenbergare på svensk kalv, rårörda 
lingon, brynt smör, små gröna ärtor & 
mandelpotatispuré smaksatt med pepparrot 

Förrätt

Varmrätt

Bästa borsten för alla prisklasser
DEL 2 • SIDAN 8

Storslaget och tonsäkert om europeisk livsupplevelse 
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Eltandborstarnas

Rolls Royce
Tyst-

gåendeMycket borstning
för pengarna Långkörare

utan �nesser

Lyxig
design

Lågt
varvtal

Bra
budgetval

Bäst 
batteritid

Omdöme

Användning
Kapacitet
Kvalitet 

40%
30%
30%

BETYG
Philips värstingmod-
ell är en prydnad för 
badrumshyllan med 
sin snygga design. 
Tystgående och med 
smalt ska� för lätt-
åtkomlighet är den 
en fröjd att borsta 
med. Appen ger bl a 
personliga tips för 
din tandborstning. 
Högt varvtal för 
e ektiv borstning. 

1 990 kr
ca 74 kr

62 000/min
Sonisk

Ja
Ja

 Ja - påminnelse 
var 30 sek

56 min
4 st, vart och ett i 3 

olika intensiteter
2 borsthuvuden, 

laddare med 
tillhörande glas, 

resefodral

3 095 kr
ca 110 kr

34 800/min
Oscillerande

Ja
Ja

 Ja - påminnelse
var 30 sek

40 min
7 st

  1 borsthuvud, 
resefodral,

laddare

690 kr
ca 74 kr

62 000/min
Sonisk

Ja
Nej

Ja - påminnelse var 
30 sek
56 min

2 st

1 borsthuvud, 
laddare och skydd

895 kr
ca 42 kr

38 000/min
Sonisk

Nej
Nej

Ja - påminnelse
var 30 sek
360 min

 5 st

2 borsthuvuden, 
USB-laddare

utan elkontakt

599 kr
ca 46 kr

48 800/min
Oscillerande

Ja
Nej

Ja - påminnelse var 
30 sek
56 min

2 st

1 borsthuvud, 
laddare

499 kr
ca 83 kr

31 000/min
Sonisk

Ja
Ja
Ja

72 min
3 st

1 borsthuvud
med skydd, 

USB-laddare
utan elkontakt

499 kr
ca 57 kr

10 000/min
Oscillerande

Ja
Nej

Ja - påminnelse var 
30 sek

180 min
1 st

1 borsthuvud, 
USB-laddare

utan elkontakt

100 kr
ca 25 kr

12 000/min
Sonisk

Nej
Nej
Nej

Beror på batteri
1 st

1 AAA-batteri

DELBETYG (1–5 där 5 är bäst)

* enligt tillverkaren

Eltandborstar

Philips 

En riktigt lyxig 
tandborste med 
många olika 
funktioner. Dock 
ganska högljudd. 
Appen visar t ex 
vilka tänder som är 
tillräckligt borstade. 
Tydlig display. 
Lätthanterlig trots 
många funktioner. 
Dyrast extraborstar.

Oral-B

En enklare version 
av �aggskeppet 
DiamondClean. 
Tystgående med 
smalt ska� för 
lättåtkomlighet. 
Högt varvtal. Visar 
batteristatus och 
när det är dags att 
byta borsthuvud. 
Mikrochip väljer 
program e�er 
tandborsthuvud.

Philips 

Snygg design. Växlar 
lätt mellan de olika 
programmen med 
en enda knapp.
Med USB-kontakt 
kan den laddas till 
exempel via dator 
eller powerbank. 
Väldigt tyst motor. 
Smalt ska� för 
lättåtkomlighet 
längst in i munnen.

Becon�dent 

En enklare variant av 
Oral-B:s tandborstar 
med enbart två olika 
lägen, men den gör 
sitt jobb. Minskar 
hastigheten vid för 
hårt tryck. Enkel 
hantering med en 
enda knapp, är dock 
rätt högljudd 
generellt.

Oral-B

Smal borste som 
kommer åt bra även 
i små munnar. 
Appstyrd 
borstningsöver-
vakning ¡nns med 
Xiaomi Home-
appen där man 
bland annat kan 
ställa in det 
personliga borst-
läget enligt egna 
preferenser.

Xiaomi

Enkel användning 
med två hastigheter 
och en knapp.
En relativt högljudd 
motor. Gummerat 
handtag ger bra 
grepp. Handtaget är 
kompatibelt med
de �esta Oral-B-
borstarna, vilket gör 
det lätt att köpa 
nya. Lägst varvtal av 
alla borstar i testet.

Jordan

I princip en manuell 
tandborste med 
vibrationer som går 
på ett AAA-batteri. 
Lågt vibrationstal 
ger sämre rengöring 
men gör att 
batteriet håller 
länge. Kan vara kul 
för den som vill 
testa eldriven 
tandborstning och 
för mindre barn.

Gum Sonic
Sonicare 9000
DiamondClean

iO series 9s Sonicare
ProtectiveClean 4300

Sonic
Whitening

Pro 2
2300W

Mi Smart
T500

Clean
Smile Plus

Batteri-
tandborste

4,4 4,1 4,0 3,9 3,7 3,3 3,0 2,3

Cirkapris
Extra borsthuvud
Max antal vibrationer
Huvudteknik
Trycksensor
Bluetooth app-stöd
Inbyggd timer

Batteritid*
Borstningslägen

Tillbehör

Delbetygets vikt
av totalbetyget

KONSUMENTTEST. Att använda 
en eltandborste är en bra början 
till att förbättra sin munhälsa.  
Vi testar åtta eltandborstar i olika 
priskategorier där de flesta gör 
sitt jobb och ger en ren känsla.

Hur din mun mår påverkar he
la kroppen. Att använda en el
tandborste rekommenderas av 
Sveriges tandläkarförbund och 
är betydligt mer effektivt än att 
borsta med en manuell tand
borste. 

Dagens eltandborstar använ
der två olika grundtekniker. 
Runda borsthuvuden pulserar 
och roterar i en oscillerande 
rörelse, medan avlånga borst
huvuden vibrerar från sida till 
sida i en sonisk rörelse som sät
ter saliven i svängning. 

Borstkänslan är olika och det är 
individuellt vad man föredrar. 
Båda teknikerna är skonsam
ma och effektiva för att ta bort 
plack och bakteriebeläggning
ar.

Billigare eltandborstar har 

ofta färre funktioner och tillbe
hör än de dyrare. Å andra sidan 
räcker batterierna i många fall 
längre utan en massa finesser. 
Behövs då dessa? Det är såklart 
en smaksak, men har man väl 
bestämt sig för att bättra på sin 
munhälsa kan en funktionsrik 
modell göra tandborstningen 
roligare.

Tandläkaren Anna Wraxe re
kommenderar de flesta av si

na patienter att börja använda  
eltandborste:

– Jag ser jättestora förbätt
ringar på bara ett år när de by
ter från manuell till eldriven 
tandborste.

– Ju snabbare, desto renare är 
principen när det gäller eltand
borstar. En barntandborste bör 
ligga runt 20 000 rörelser per mi

nut, medan vuxna bör sikta så 
högt som möjligt för bäst effekt, 
säger Anna Wraxe.

Hur mycket är det då rimligt att 
en eltandborste kostar? Anna 
tycker man bör lägga minst 800– 
1 000 kronor. Då får man en bra 
modell utan att tumma på kva
liteten, och är man flera i fa

miljen kan man dela på själva 
handtaget.

– Jag känner ingen tand
läkare som inte använder el
tandborste själv. Det är helt en
kelt bättre för munhälsan. Och 
roligare!

Vi testade åtta eltandborstar, va
rav två kommer från de största 
märkena: OralB och Philips. I 
toppen hamnade de båda stor
tillverkarnas premiumborstar 
som både är snygga och har 
många funktioner. 

Ändå är de lätta att använda 
när man väl har valt sin favorit
funktion. Även flera av de billi
gare produkterna ger en bra 
borstningsupplevelse och läm
nar tänderna rena. 

Vi mätte också borstarnas 
batterilängd i ett svep. Samtli
ga höll längre än producenter
na uppgivit, och många höll till 
och med flera gånger längre.

MALIN HEFVELIN/TT

Bättre tandhälsa med elborste

Anna Wraxe, tandläkare. 
  FOTO: SUSANNE KRONHOLM

Tekniken för att borsta tänderna 
med en eltandborste skiljer sig åt 
jämfört med att använda en manu-
ell tandborste.

Gör så här:

XX1. Blöt borsthuvudet och app-
licera cirka två centimeter tand-
kräm.

XX2. Placera borsthuvudet i mun-
nen och tryck i gång eltand-
borsten.

XX3. För borsthuvudet långsamt 
från tand till tand. Håll tandbors-

ten stilla i tre sekunder på varje 
tandyta: yttre, inre och tuggyta. 
Detta gäller framför allt runda 
borsthuvuden – de avlånga kan 
man föra långsamt längs tän-
derna. 

XX4. Borsta varje ”fjärdedel”av 
munnen i cirka 30 sekunder  
– många eltandborstar avger en 
signal efter den tiden. 

XX5. Byt tandborsthuvud efter 
cirka tre månader. Ett fyrpack 
räcker därmed i ett år.

Källa: Anna Wraxe

Så borstar du med en eltandborste
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XXNatur. Tusen kilometer 
blomstrande, surrande ängs-
mark – minst. Det är målet när 
Naturskyddsföreningen aktivt 
vill skapa det man hoppas ska 
bli världens längsta blomster-
äng längs svenska vägkanter. 
Tanken är att hjälpa den bio-

logiska mångfalden på traven 
och skapa en så optimal miljö 
som möjligt för exempelvis pol-
linatörer. Dessa har blivit färre 
på senare år, och det riskerar 
att få negativa konsekvenser 
för hela ekosystemet och vår 
livsmedelsförsörjning.

Konkret handlar det om att 
Naturskyddsföreningen vill 
mota bort invasiva arter och 
i stället så lokala ängsväxter 
längs vägarna. Projektet ska 
inledas i höst och pågå i fyra år 
framåt. 

TT

Rekordlång blomsteräng längs vägkanter 
Svenska vägkanter ska blomstra mer framöver.  FOTO: HASSE HOLMBERG/TT

XXKonsument. Pandemin stäl-
ler till det för bostadsrättsför-
eningar som normalt håller 
sina årsstämmor på våren – 
men det finns smittsäkra lös-
ningar. 

Förra året beslutades om en 
tillfällig lag som gör det möj-
ligt för styrelsen att i vissa fall 
gå emot stadgarna för att ändå 
kunna genomföra en stämma. 
Reglerna för ombud har till ex-
empel lättats, och i kombina-

tion med poströstning är det 
möjligt att ha mötet digitalt. 

TT

Coronasäkra föreningsstämman

Pynta hållbart till påsken 

EKONOMI. Egenföretagare, gig-
jobbare eller anställd i ett småfö-
retag utan tjänstepension – ris-
ken är att ålderdomen blir fattig. 
Men du kan själv spara ihop till 
en vettig pension. Se bara till att 
glömma insättningarna du gjort, 
och aldrig röra dem före pensio-
nen, råder experten.

De allra flesta som är anställda 
får pension inbetald av sin ar-
betsgivare, minst 4,5 procent av 
lönen.

Någon exakt siffra på ande-
len anställda som har tjänste-
pension finns inte, men Erik 
Ferm, pensionsexpert på Pen-
sionsmyndigheten, säger att 
det antagligen är en bit över 90 
procent.

– Men det finns också anställ-
da som har tjänstepension, men 
inte så mycket. Arbetsgivaren 
kanske bara betalar in några 
hundralappar.

Fast många har inte en aning om 
hur det ligger till.

– Det första man ska göra att 
ta reda på om det finns tjänste-
pension eller inte. Jobbar man i 
offentlig sektor så finns kollek-
tivavtal, och då är man hemma. 
Men om det är i privat sektor så 
måste man fråga, säger Annika 

Creutzer, oberoende privateko-
nomisk expert.

Om det inte finns tjänstepen-
sion ska man absolut kräva mer 
lön för att kunna spara själv, 
minst 4,5 procent, understry-
ker hon.

Den som är egenföretagare har 
dock ingen som betalar för 
tjänstepensionen, och måste 
alltid sätta av pengarna själv.

Enligt en rapport från 2018 av 
Inspektionen från Socialförsäk-
ring sparar allt färre företaga-
re till pensionen, då var andelen 
knappt 37 procent.

Det innebär att många, som 
exempelvis frisörer, butiksäga-
re, konstnärer och andra småfö-
retagare kommer att få leva på 

en rätt skral nivå som pensio-
närer. Om de inte sparar själva, 
vill säga.

Annika Creutzer förklarar 
att det finns olika sätt att spa-
ra, beroende på hur stor lönen 
eller överskottet i företaget är. 
För den som är företagare är det 
också skillnad mellan enskilda 
bolag, där den egna ekonomin 

sitter ihop med företagets, och 
aktiebolag, där företaget är se-
parerat från den egna ekono-
min.

– Om man är anställd, och 
har arbetat hela året utan tjäns-
tepension, så har man rätt till 
avdragsgillt pensionssparande. 
Företagare har också det.

Men det hänger på att lönen, 

eller överskottet i företaget, är 
minst 45  000 kronor per må-
nad.

– Annars är det bättre att spa-
ra med skattade pengar, för när 
man gör avdrag för sparandet 
blir den inkomstgrundade pen-
sionen lägre, säger hon.

Den som driver ett aktiebolag bör 
ta sig ett samtal med sig själv, i 
egenskap av sin egen chef, om 
det finns möjlighet att få av-
sättning till pensionen, tycker 
hon.

– Ett företag ska tåla det, sä-
ger hon.

Pengarna som man sätter un-
dan kan placeras på olika sätt, 
förklarar hon. Det finns många 
pensionsbolag och andra som 
säljer sparlösningar, som ka-
pitalförsäkringar, individuella 
tjänstepensioner eller fondspa-
rande. Viktigt är bara att se upp 
för dyra avgifter.

– Det som sätts av kan man in-
te plocka tillbaka in i företaget 
igen. I goda tider företaget kan 
man sätta av mer.

För den som är anställd och 
som sparar privat gäller det 
också att hålla tassarna borta 
från pensionspengarna.

JOHANNA CEDERBLAD/TT

Så sparar du ihop till din 
egen tjänstepension

Den som är egenföretagare 
har ingen annan som betalar in 
till pensionen. Men det går att 
spara själv.  
 FOTO: GORM KALLESTAD/NTB/TT

XXKonsument. Föredrar du 
sval luft när du ska sova? Då är 
du inte ensam. Men det finns 
anledning att se upp om du 
sänker temperaturen i sov-
rummet till mer än fem grader 
kallare än i resten av hemmet, 
skriver tidningen Vi i villa. Då 

bildas kondens i rummet, vil-
ket kan leda till fuktskador. 
För att undvika det bör du sät-
ta på elementet igen på morgo-
nen. Vädra också morgon och 
kväll – men håll fönstret stängt 
under natten på vintern. 

TT

Se upp för fuktskador i sovrummet

Ett kallt sovrum kan leda till 
fukt.  FOTO: HASSE HOLMBERG/TT

XXPensionsmyndigheten har 
tagit fram en rapport om före-
tagare pension, med råd om 
hur man ska göra för att kom-
pensera för tjänstepensionen 
som anställda får.
XXFöretagare bör ta ut lön ur 

företaget, eftersom det ger rätt 
till allmän pension, upp till ett 
tak på drygt 45 000 i måna-
den i lön.
XXFör att kompensera för tjäns-

tepension får företagare spara 
själva. Minimum bör vara 4,5 
procent av lönen eller överskot-
tet i företaget.
XXSparandet kan göras på olika 

sätt, dels beroende på bolags-
form, dels beroende på storle-
ken på lönen eller överskottet i 
företaget. Vid löner eller över-

skott under cirka 45 000 är det 
oftast fördelaktigare att spara 
med skattade pengar.
XXPengarna kan placeras på 

olika sätt, i försäkringar eller i 
fonder. Pensionsmyndigheten 
påpekar vikten av att se till att 
avgifterna inte är för höga, ka-
pitalförsäkringar och pensions-
försäkringar innebär ofta avgif-
ter i flera led, och ett sparande 
i globala indexfonder ska inte 
behöva kosta mer än 0,4 pro-
cent i avgift.
XXFöretagare som driver 

företaget vidare efter 66 
års ålder får lägre sociala 
avgifter(aktiebolag) respektive 
egenavgifter (enskild firma).
 
 Källa: Pensionsmyndigheten

Företagare och pension

XXKonsument. Påsken närmar 
sig med stormsteg – och en stor 
del av högtidskänslan kan fixas 
med hjälp av pynt. De senaste 
åren har många av djuretiska 
skäl valt att skippa fjädrarna 
i påskriset. Det blir också allt 
viktigare för oss att konsume-
ra hållbart. Varför inte addera 
en dos kreativitet och tillverka 
årets påskpynt själv? Plocka 
vackra kvistar som du hittar 
på marken – av dem kan det 
bli både påskris och påskkran-

sar. Tapetprover eller annat 
överblivet tjockt papper kan 
användas till pyssel. Klipp ex-
empelvis ut små äggformer att 
dekorera riset med.

Att färga ägg är en annan ro-
lig och klassisk påskaktivitet. 
Ett miljövänligt sätt är att koka 
dem i olika slags lökskal, kryd-
dor, blåbär, kaffe eller andra 
livsmedel med starka färgäm-
nen. Lite ättika i vattnet får fär-
gen att fästa bättre. 

TT

Den tillfälliga lagen gäller fram 
till den 31 december i år.  
 FOTO: STEFAN GUSTAVSSON/TT

 
Äggen får 
fina färger 
med hjälp av 
det du redan 
har i kylen 
eller skaffe-
riet.  
FOTO: SHUT-

TERSTOCK
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BOK. Han har ofta skrivit om 
män i moraliska gråzoner. Nu tar 
 Henrik Bromander sig an en para-
militär grupp mitt i det svenska 
välfärdssamhället. 

Det har varit relativt tyst om 
den paramilitära grupperingen 
Stay Behind, som initierades 
av Nato och som skulle agera 
motståndsrörelse under kalla 
kriget, vid en eventuell sovje-
tisk invasion. Men Henrik Bro-
mander fick upp ögonen för det 
mytomspunna nätverket när 
Inga-Britt Ahlenius, före detta 
generaldirektör för Riksrevi-
sionsverket, för ett antal år se-
dan skrev på DN debatt att man 
borde undersöka rörelsens om-
fattning i Sverige.

– Det stimulerar fantasin att 
nästan ingen som har varit med 
om det där har velat prata om 
det, förmodligen på grund av 
sekretesskäl. Det finns också 
teorier om att sådana personer 
skulle kunna vara inblandade i 
Palme-mordet, och det kan lig-
ga någonting i det, säger Hen-
rik Bromander och exemplifie-
rar med Skandiamannen – på 
vars kontor det fanns en Stay 
Behind-grupp.

”Skymningstid” handlar om 
Gunnar Björk som tillsam-
mans med en grupp andra män 
i yttersta hemlighet förbereder 
sig på ett eventuellt sovjetiskt 
maktövertagande. När nätver-
ket ska läggas ner tar de saken 
i egna händer. Samtidigt får sä-

kerhetspolisen och småbarns-
mamman Monika Nilsson upp 
ett spår om en inhemsk höger-
extrem gruppering.

Henrik Bromander har läst tusen-
tals arkivsidor och intervju-
at människor som arbetade på 
 Säpo för att förstå den dolda his-
torien.

– I Italien har det varit stora 
regeringsskandaler kring det 
här efter murens fall, då det 
fanns kopplingar till högerex-
trema och till och med ett stats-
kuppförsök 1970. Där är det 
välkänt men det här nätverket 
fanns i hela Västeuropa, inklu-
sive Sverige.

Nazismen var visserligen 
slumrande under 70-talet, då 
det främst var vänsterextre-
mister säkerhetspolisen jaga-
de. Men det finns en kontinuitet, 
den tidens Nordiska rikspartiet 
är länken mellan andra världs-
krigets nazister och Nordiska 
motståndsrörelsen i dag, menar 
Henrik Bromander.

– De har förvaltat arvet där-
emellan.

Tidigare har Henrik Broman-
der skildrat elallergi, bodybuil-
ders och misogyna kulturmän– 
med ett intresse för människ-
or i marginalen som röd tråd. 
Många av hans böcker handlar 
om olika former av giftig mas-
kulinitet: han tycker att män 
som mår dåligt och gör dåliga 
saker är en ”outtömlig källa” 
att skriva om. 

Bromander: ”Ingen har 
velat prata om det här”

– Jag ville skapa känslan av att det här kan mycket väl ha skett. Allt det som skildras skulle kunna ha hänt. Jag är nöjd om vissa reagerar med ’har det här hänt eller inte?’. 
Det är kul att lura läsarna lite, säger Henrik Bromander om nya romanen ”Skymningstid”.  FOTO: JOHAN NILSSON/TT

Född: 1982
Bor: Malmö
Familj: Sambon Hanna och kat-
ten Aino.
Karriär: Debuterade 2005 med 
serieboken ”Hur vi ser på varan-
dra”. Han har gett ut flera serie-
böcker, bland annat ”Smålands 
mörker”, som handlar om en ho-
mosexuell fascist från Nässjö. 
2009 kom novellsamlingen ”Det 
händer här”. Han har också skri-
vit romanen ”Riv alla tempel”, om 
urspårade kroppsideal, ”Vän av 
ordning” och ”Bara en kram” om 
en misogyn kulturman.

Gör nu: ”Jag skriver på en pjäs 
som, om inte corona ställer till 
det, ska ha premiär på Malmö 
stadsteater nästa år. Det ska 
handla om gaslighting. Det byg-
ger lite på en teknik där publiken 
kommer att ha på sig hörlurar 
och höra det huvudpersonen 
tänker. Hon lever i en relation där 
hon blir utsatt för manipulation, 
med en destruktiv partner. Jag 
har varit intresserad av destruk-
tiva partners och sviniga män 
sedan ’Bara en kram’, som hand-
lade om en medveten genusman 
som ändå är ett svin.”

Henrik Bromander

I serieromanen ”Smålands 
mörker” visade Bromander hur 
högerextrema åsikter långsamt 
får fäste i en man. I den nya bo-
ken undersöker han också ra-
dikaliseringens olika mekanis-
mer, men i en grupp där män-
nen hetsar varandra mot en tyd-
lig gräns.

– Vad som uppstår i gruppen 
av beroendeförhållanden och 
makthierarkier var jättespän-
nande att undersöka.

Egentligen var det också för att 
fly samtiden som Henrik Bro-
mander ville skriva om 70-talet, 
men han upptäckte flera paral-
leller till dagens samhälle. Han 
såg samma besatthet av terro-
rism, med paranoia och krav 

på kraftigare åtgärder och mer 
övervakning. Det var också på 
70-talet som den svenska sam-
förståndsandan började krack-
elera – en spricka som med ti-
den har fördjupats allt mer.

– Konspirationsteorierna 
och något slags paranoia har 
gått varvet runt med allt vac-
cinmotstånd och misstron mot 
myndigheter som i stora grup-
per är total. Den känns helt oö-
verbryggbar och det är ett jätte-
stort demokratiproblem.

Ett annat demokratiproblem 
är just högerextremismen, som 
enligt Henrik Bromander har 
blivit en ödesfråga för vår tid. 

Egentligen tror han att det 
svenska civilsamhället behö-
ver en större beredskap för ett 

antidemokratiskt maktöverta-
gande.

– Det finns ganska obehagli-
ga stråk i samtiden kring våld, 
kopplat till fascistiska idéer. Det 
skulle kunna gå ganska snabbt, 
helt plötsligt står vi inför en ut-
veckling som är svår att värja 
sig emot, säger han.

Men trots att Henrik Broman-
der är politiskt intresserad, med 
en socialistisk samhällsanalys i 
botten, vill han undvika politis-
ka pekpinnar. Tvärtom vill han 
att böckerna ska fungera också 
för dem som räknar honom som 
en politisk motståndare.

Själv försöker han identifiera sig 
även med de högerextrema i 
boken. Han gillar också att lä-
sa författare som står extremt 
långt politiskt ifrån honom.

– I dag är ju samtidsandan att 
sätta likhetstecken mellan för-
fattarna och verket. Det finns en 
rädsla hos folk att gå utanför sin 
trygga bubbla och man vill ha 
något slags godkänd stämpel på 
dem man läser, säger han, och 
tycker att problemet är stort in-
om vänsterrörelsen. 

Men han tror också att det 
finns personer med SD-sympa-
tier som skulle undvika att läsa 
honom om de visste att han var 
vänster.

– Men det tycker jag är synd. 
Jag hade gärna läst en bok av en 
SD-författare om den var bra.

ELIN SWEDENMARK/TT
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BOK

MAXIM GRIGORIEV
EUROPA

Albert Bonniers Förlag

”Ryssen tror på Europa som 
den kristne på himmelriket.” 
Formuleringen av den ryske 
författaren Aleksandr Herzen 
nämns av en karaktärerna i 
Maxim Grigorievs roman ”Eu-
ropa”. Det är en utsaga som 
revideras många gånger un-
der berättelsens gång. Tillva-
ron, inte bara i Europa utan i 
hela sin mänskliga existens-
form, betvivlas, misstros och 
föraktas.

Berättaren Nikita hoppar 
som fjortonåring av från Ryss-
land under en resa till Paris 
och lever sedan där och i Brys-
sel. Oksana, en klasskamrat 
som han länge intalar sig är 
hans stora kärlek, samt hans 
mamma, pappa och det forna 
fosterlandet lämnar han plöts-
ligt bakom sig.

Först lever han som hemlös, se-
dan hos den ständigt miss-
nöjda, olyckliga och smått ko-
leriska Nina. Hennes lägen-
het i Nice ska han tjugofem år 
senare ärva – då själv bitter 
och överviktig. Utanför fönst-
ren ligger havet. Någon skulle 
kanske kallat det outgrundligt, 
mystiskt eller spännande. 

Men för Nikita tycks det 
mest av allt trist, smittad som 
han är av Ninas tankar vilka 
också omger honom i den mö-
geldoftande lägenheten med 
hennes svarta antecknings-
böcker, översättningar och bib-
liotek.

Lägenheten, liksom det Nina 
läst och skrivit är en lång tun-
nel till hennes inre. Mängden 
av litterära och filosofiska re-
ferenser – Ehrenburg, Bunin, 
Nabokov – är något annat än 
det bildningssnobberi det möj-
ligen kunde misstas för. Något 
liknande gäller de detaljrika 
och vindlande miljöbeskriv-

ningarna. De handlar nog inte 
i första hand om att beskriva 
vad som omger Nikita, utan 
snarare om hur han upple-
ver tillvaron. Det Nikita efter-
strävar tycks vara en särskild 
slags ärlighet, där ambitionen 
inte är att beskriva hur något 
är utan hur han själv upple-
ver det.

Det finns förvisso många skild-
ringar av livsleda och misan-
tropisk förbittring. Temat bru-

kar inte vara alldeles enkelt att 
få liv i. Ändå får mig Grigoriev 
att läsa uppmärksamt, ibland 
förvånat, ibland upprört. 

Han skriver från emigrant- 
och exilpositionen, den som så 
många ryssar erfarit, ett inten-
sivt utanförskap där vare sig 
språk, tillvaro eller koder i det 
nya landet någonsin blir själv-
klara. Den europeiska konti-
nenten rymmer en historia 
av övergrepp och maktmiss-
bruk och bidrar måhända till 

Nikitas våldsfantasier och det 
förakt han även riktar mot sig 
själv.

Det som främst fångar mig 
är Grigorievs språk där pro-
san distinkt borrar sig in i det 
mänskliga varat. 

Tonsäkerheten imponerar, 
de effektfulla omtagningarna 
likaså. Den tomhetskänsla som 
annars kunde blivit poseran-
de träffar med ett djupt allvar. 
Och även om flera av de olika 
karaktärerna, inte bara Niki-

tia och Nina, utan också Ninas 
vän Grzjebin blir lite för lika 
varann. 

Ja, även om de allesam-
man är skrivande och läsan-
de människor så är det här en 
storslagen gestaltning av en 
livsupplevelse, mer driven av 
språk och tankar än ett yttre 
skeende.

 Det är litteratur, sann litte-
ratur.

FREDRIK BORNESKANS  

Storslaget och tonsäkert  
om europeisk livsupplevelse

Den europeiska kontinenten rymmer en historia av övergrepp och maktmissbruk, i Maxim Grigorievs roman ”Europa”.  FOTO: PRESSBILD

SKELLEFTEÅ. Premiärföreställ-
ningen är spikad. Ellenor Lindgren 
och hennes hyllade Sara Lidman-
tolkning; ”Lifsens rot” är först ut 
på teaterscenen när Sara kultur-
hus slår upp portarna i höst. 

Den 8 september blir det åka 
av för Skellefteås nya kulturel-
la nav när Sara kulturhus in-
vigs. 

Först ut på teaterscenen är 
en nypremiär av Ellenor Lind-
grens föreställning ”Lifsens 
rot” – en rosad tolkning av Sa-
ra Lidmans bok med samma 
namn. 

”Lifsens rot” är den sjätte de-
len i Sara Lidmans ”Järnbane-

eposet” och Ellenor Lindgren, 
som inte bara står på scenen i 
föreställningen utan också skri-
vit manus, skriver bland annat 
att ”berättelsen om Rönnog 
handlar om lyckan att vara för-
älskad och olyckan att vara född 
till kvinna. Det handlar om strä-
van efter att få känna sig berät-
tigad, om passion, skam, förbud 
och förmaningar – där motstån-
det blir själva kärnan, kraftens 
källa; vreden lifsens rot”. 

Biljetterna till nypremiären 
i Sara kulturhus släpps den 25 
mars. 

ELIN AXELSSON
elin.axelsson@folkbladet.nu 090-17 59 40

Sara Lidman-pjäs först ut i Sara kulturhus

”Lifsens rot” med Ellenor Lindgren får nypremiär i höst.  FOTO: LISALOVE BÄCKMAN
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 Yamaha Viking Skoter 
 Modell I,II,III eller IV Kö-
pes, även defekt/repobjekt 
av intresse, 070-4466001 
 Kommun: Umeå 

Mandelpotatis
Ortens, av god kvalitet. Fritt 
hemkörd inom Umeå tätort. 
070-584 21 79
Umeå

Garmin Astro 320
Handenhet köpes, även inkl. 
hundhalsband, 072-5359054
Umeå

Har du kvar villaolja?
Har du kvar villaolja i husets 
tank? Jag köper den. 
070-3017033
Vännäs

Solosåg - Logosol
Med elsåg E4000/E5000 
eller motorsåg Stihl, 
064/066/660 köpes, 
070-4466001
Umeå

Timmerjigg Logosol
Gärna med kraftig motorsåg 
ex. Stihl 064, 066, 660 eller 
661, 070-4466001
Umeå

I konkursen K 3658-19, Limetec Svenska AB, 556618-7372, ska
bevakningsförfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar i
konkursen ska göra detta skriftligen i 2 ex till Umeå tingsrätt, Box
138, 901 04 Umeå, senast den 14 maj 2021. 
Umeå Tingsrätt

UmeMix AB, 559235-8153, c/o Peder Nordendahl,
Sofiehemsvägen 8,907 38 Umeå, har 2021-03-19 försatts i konkurs
vid Umeå tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2021-05-05,
kl.08.45 i tingsrättenslokaler, Nygatan 45, Umeå. Borgenärerna
kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är
Advokat Anders Johnsson, Ahlgrens Advokatbyrå HB, Box 137, 901
04 Umeå. K 807-21
Umeå tingsrätt
Umeå Tingsrätt

Pensionärernas Riksorganisation Västerbottens län
090-17 86 22 www.pro.se/vasterbottens-lan

info@vasterbottens-lan.pro.se

PRO VÄSTERBOTTENS LÄN Vaccinet dröjer men vi ger inte upp!
Hålla avstånd och försöka träffas ute i det vackra vädret. An-
vänd munskydd när det behövs! Föreningarna har inga inomhus-
aktiviteter, men ring gärna din förening och kolla om man har
något utomhus. Distriktsexpeditionen har stängt för besök men
har du frågor finns Cindy på telefon 076 147 27 47.

Pensionärernas Riksorganisation Västerbottens län
090-17 86 22 www.pro.se/vasterbottens-lan

info@vasterbottens-lan.pro.se

Årsmöte Åhedåns FVO
Åhedåns FVO håller årsmöte
lördagen 10 april kl 13:00.
Plats Åkojan Högskuru. Vi ge-
nomför mötet utomhus, varma
kläder! Välkommen Styrelsen.

Snöskotrar köpes

 Akut Bilbehov 
 Från 02-Uppåt. Defekt inget 
hinder, Alla märken och mo-
deller. snabb affär utlovas, 
hämtas och betalas på plats. 
076-4218446 Mvh Ronny 
 Kommun: Umeå 

HR-SAMORDNARE
till två institutioner

Läs mer på www.umu.se/jobba-hos-oss/  
och ansök senast 2021-04-06

Designhögskolan och Institutionen för natur- 
vetenskapernas och matematikens didaktik

2:a på Teg
Jag är en 75 årig kvinna som 
tänker sälja min bostadsrätt, 
och därför önskar hyra en 
2:a på Teg. 073-8451268
Umeå

Köpes

Prylar

TILLSAMMANS 
BLIR VI STARKARE!                                 
BLI MEDLEM DU 
OCKSÅ.
www.diabetes.se/medlem
eller ring 08-564 821 00

Boka din Lokusannons själv!
Gör så här:
1. Gå in på www.lokus.se
2. Följ instruktionerna.
Du betalar med kort. Aktuella 
priser finns på hemsidan.
Om du inte har dator kan 
Kundservice hjälpa dig.
Vi kan dessvärre inte ta emot 
annonsen på telefon eller ta 
emot fotografier över disk. 
Kontant betalning gäller.
Stopptid klockan 12.00 två 
dagar före införande.

Förstärk ditt team! 
Jobbplus ger dig tillgång 
till många spelare.

TIPS!
Vi hjälper dig med  

en träffsäker kampanj 
i alla medier* 

*digitalt, socialt, print och radio

ANNONSBOKNING: annonsbokning@vkmedia.se | 090-17 61 00

allmänt

Säljes

I SAMARBETE MED

Platsannonsera:  090-17 61 00

kungörelser För att annonsera i VK/Folkbladet:
ring 090-17 60 00

UMEÅ

Tel: 070 -361 19 54
E-post: umea@dhr.se

Är trottoarkanterna för höga?
Bli en DHR:are och hjälp oss att  
påverka framkomligheten.

orter

Bilar köpes

Vännäs

Köp & sälj

möten

Motor

Engagera dig på 
imsweden.org

Bostad

Hyresrätt önskas hyra

Köpes

Nordmalingshus AB söker 

Ekonomiassistent/
administratör
Läs hela annonsen på www.nordmaling.se/jobb

Varmt välkommen önskar Kenneth, Åsa och hela personalen

ÖPPET:  Måndag–fredag 07–21, 
Lördag–söndag 08–21

Kvittotävlingen: Rätt svar: Alt 1, det visste Kristina 
Olsson som vinner presentkort på 548:-. Grattis!

Handla med hänsyn, 
håll avstånd!

Kycklingfilé Kronfågeln,
fryst, 1 kg, st, max 2/kund  69.90
Helgskinka Nybergs, 
svensk, kg, max 2/kund  39.90
Ryggbiff svensk, i bit 189:- 
Falukorv Scan, 800 g   28:-
Blodapelsiner i nät, Italien, 1 kg  15:- 
Jordgubbar i ask, 400 g, Spanien  29.90 
Frasvåfflor Ekströms, 420 g   12:-
Herrgård, Prästost 
Arla, kg 69.90
Originalrost, Fiberrost 
Skogaholms, 1 kg, st  18:-
Vetemjöl Kungsörnen, 
2 kg, max 2/kund  2 för 25:- 
Kaffe Classic, 
max 3/kund 3 för 79:- 
Smör 500 g, Valio  30:-
Lösgodis 
ICA Premium, hg  5.90
Cola, Fanta, Sprite 1.5 l, + pant  2 för 25:- 

Handla för 200:- så får du köpa

Laxfilé
Paci� c, fryst, st, 
max 1/kund för endast49:-

Kronfågeln,

49:-49:-
69.90

svensk, kg, max 2/kund  39.90

i ask, 400 g, Spanien  

i nät, Italien, 1 kg  

i ask, 400 g, Spanien  29.90 
12:-

69.90

i ask, 400 g, Spanien  

Ekströms, 420 g   

Originalrost, Fiberrost 

Ekströms, 420 g   

69.9069.90

2 kg, max 2/kund  2 för 

3 för 3 för 3 för 



@MAKLARCITY
WWW.MAKLARCITY.SE
KUNGSG. 64, TEL 090-13 12 20 Umeås bästa lokalsinne

VILLA GRUBBE
Gavelkedjehus med perfekt läge vid Gabrieljansparken

4.395.000 KR/BUD, 5 ROK, 113 KVM

2:A DRAGONFÄLTET
Fyra meters takhöjd och västerbalkong 
2.695.000 KR/BUD, AVGIFT: 6072 KR, 85,6 KVM

3:A ÖBACKA STRAND 
Stor toppenfin trea med älvsutsikt 
3.295.000 KR/BUD, AVGIFT: 5727 KR, 92 KVM

3:A ÖBACKA STRAND 
Älvsutsikt från sjunde våningen 
3.795.000 KR/BUD, AVGIFT: 5240 KR, 92 KVM

3:A TEG
Bra planerad trea på Skeppargatan med fin utsikt mot älven

3.995.000 KR/BUD, AVGIFT: 4269 KR, 81,3 KVM 
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FILM AV BJÖRN BRÅNFELT

Varje hem kan bli ett gym
”Träning är en mirakelmedicin. Du blir stark, uthållig och tål stress bättre”, säger Sofia Åhman. Foto: SVT 

Sofia Åhman är hundra
tusentals svenskars trä
ningspartner – och säll
skap i pandemin.

Kör ett pass hemma på var
dagsrumsgolvet med hjälp 
av en stol, en kudde eller 
en handduk. Det behöver 

inte vara svårare än så. Nu 
firar ”Hemmagympa med 
Sofia” ettårsjubileum och 
hittills har Sofia Åhman 
spelat in 105 tränings
avsnitt. Det har motions
experten själv lite svårt att 
ta in.

– Det började med att 
SVT hade ett 20 minuters 
hål i tablån som jag fick fria 
händer att fylla. De 
beställde fem avsnitt, 

sedan ytterligare 15 – och 
på den vägen är det, säger 
hon och skrattar.

Sofia Åhman, som utöver 
jobben som idrottslärare 
och personlig tränare tidi
gare visat träningsövningar 
i ”Go’kväll”, vill ta tillfället 
i akt att få svenska folket 
att röra på sig mer.

– Jag tänker brett och 
vänder mig egentligen till 
alla. Helena Björkvall/TT

HÄLSA
Hemmagympa med Sofia
SVT1 9.10 

TV ONSDAG 24 MARS 2021

6.00 Mannen som talar med hundar. 
7.00 Big brother Sverige. 8.00 Träd-
gårdsmästarna. 8.55 En plats i solen – 
borta eller hemma bäst? 9.55 Lilla hu-
set på prärien. 11.00 Mannen som ta-
lar med hundar. 12.05 Dr Phil. 13.00 
Mord och inga visor. 15.00 Diagnosis 
murder. 

16.00 Det okända (R) 
17.00 Trädgårdsmästarna 
18.00 Glamour 

Amerikansk dramaserie 
från 2020. Del 83–84 av 
250. 

19.00 Big brother Sverige 
Svensk realityserie från 
2021. Del 38 av 99. 

20.00 Husakuten 
Brittisk dokumentärserie 
från 2019. Del 6 av 8. Jan 
och Lucy har fem barn med 
olika diagnoser som kräver 
behandling långt bort. 

21.00 Mord i paradiset (R) 
Brittisk kriminalserie från 
2019. Del 3 av 8. 

22.00 Miss Marple (R) 
Brittisk kriminalserie från 
2007. Del 1 av 4. 

0.00 Ett lik i trädgården. 0.55 Diagno-
sis murder. 2.00 Det okända. 3.00 Ve-
terinärerna. 4.00 Kalla fötter. 5.00 Jud-
ys domstol. 5.55 Mannen som talar 
med hundar. 

6.00 Buying and selling. 7.55 Come 
dine with me. 9.00 Antiques roadtrip. 
10.00 En plats på landet. 11.00 
Jamie’s quick & easy food. 13.15 Mas-
terchef – the professionals. 14.40 Doc 
Martin. 15.55 Morden i Midsomer. 

18.00 Antiques roadtrip 
Brittisk antikvitetserie från 
2018. Del 9 av 25. 

19.00 En plats på landet 
Brittisk realityserie från 
2018. Del 57 av 70. 

20.00 Navy CIS 
Amerikansk kriminalserie 
från 2018. Del 22 av 24. 
NCIS hittar ett hemligt 
statligt bankkonto som fi
nansierar ett slags laglöst 
medborgargarde, och mås
te lista ut vem som agerar 
domare och bödel. 

21.00 My big family farm 
Brittisk dokumentärserie 
från 2018. Del 3 av 4. Ra
cet pågår för fullt för att få 
ihop höskörden i den brän
nande värmen. 

22.00 Pelikanfallet 
FILM ¡¡ Amerikansk 
thriller från 1993. 

1.00 Mord och inga visor. 2.05 Doc 
Martin. 3.05 Par i hjärter. 5.25 Idas 
fristelser. 

DOKUMENTÄR

Kvinnorna talar ut 
om våldet hemma
I ”En våldsam kärlek” som 
sändes i fjol fick vi höra 
berättelser från kvinnor 
som utsatts för våld i nära 
relationer. Nu visas ”En 
våldsam kärlek – vad hände 
sen?”. Här träder kvinnorna 
fram. SVT1 21.00

Gissa korven kan 
leda till semifinal
I ”Sveriges mästerkock” 
ska de tävlande laga en 
exklusiv gåsamiddag.  
I utslagstävlingen gäller det 
att identifiera olika korvsor
ter i ett smaktest. Vinnaren 
kniper den sista platsen  
i semifinalen. TV4 20.00

6.00 Diners, drive-ins and dives. 6.45 
Wheeler dealers. 7.35 Fast n’ loud. 
8.25 Gold rush. 9.25 Dödlig fångst. 
10.30 Wheeler dealers. 11.30 Böda 
camping. 12.35 Salvage hunters. 
13.35 Wheeler dealers. 14.40 Ullared. 
15.40 Gränsbevakarna Australien. 

16.40 Top gear (R) 
17.55 Böda camping (R) 
19.00 Ullared (R) 

Svensk realityserie från 
2018. Del 9 av 12. 

20.00 Borderforce USA: 
The bridges (R) 
Amerikansk realityserie 
från 2019. Del 1 av 10. 

21.00 Property brothers 
(R) Kanadensisk realityserie 
från 2016. Del 10 av 26. 
Craig & Laurel. 

22.00 American gangster 
FILM ¡¡¡¡ Amerikansk 
thriller från 2007. Mot slu
tet av 1960talet börjar 
Frank Lucas, en småtjuv 
från Harlem, klättra i gang
sterhierarkin. I rollerna: 
Denzel Washington, Rus
sell Crowe, Chiwetel Ejio
for. 

1.10 Top gear. 2.25 Borderforce USA: 
The bridges. 3.25 Bitchin’ rides. 4.25 
Alaska: The last frontier. 5.15 Myste-
ries at the museum. 

MAT

Fo
to

: J
A

N
ER

IK
 H

EN
R

IK
SS

O
N

/T
T

The transporter
ACTION ¡¡¡
Exsoldat (Jason Statham,  
i sin första huvudroll) skö
ter leveranser åt kriminella 
på franska Rivieran. När 
han bryter regeln ”öppna 
aldrig ett paket” hamnar 
han i trubbel. Cool action, 
värd att se. ”Tvåan” visas  
i morgon. TV6 21.00

San Andreas
ACTION ¡¡
Tuff helikopterpilot 
(Dwayne Johnson) och 
hans exfru (Carla Gugino) 
drabbas av maffiga special
effekter i Kalifornien när de 
återses i sökandet efter 
saknade dottern, försvun
nen efter stor jordbävning. 
(USA, 2015)  TV3 21.30

Farlig omväg
THRILLER ¡¡¡¡
Legendarisk film noir, 
inspelad på en vecka, utan 
någon budget att tala om. 
Men filmen har det mesta, 
inklusive klassisk början: 
Kringflackande man (Tom 
Neal) möter femme fatale 
(Ann Savage). (Detour, 
USA, 1945) SVT1 15.05

6.00 Morgonstudion 
9.10 Hemmagympa med 

Sofia 
9.30 Slappna av med Ulrika 
9.40 Rederiet 
10.25 Go’kväll (R) 
11.10 Arkitekturens pärlor 

(R) 
11.20 Gift vid första 

ögonkastet (R) 
12.05 Arvinge okänd (R) 
13.05 Hjälp, vi har köpt en 

bondgård! (R) 
13.35 Trädgårdstider (R) 
14.35 Sverige! 
15.05 Farlig omväg 

FILM ¡¡¡¡ Ameri
kanskt drama från 1945. 

16.15 Strömsö 
16.45 McLeods döttrar 
17.30 Sverige idag 
18.00 Rapport 
18.15 Kulturnyheterna 
18.28 Sportnytt 
18.33 Lokala nyheter 
18.45 Go’kväll 

Svenskt magasin från 
2021. 

19.30 Rapport 
19.55 Lokala nyheter 
20.00 Uppdrag granskning 

Svenskt samhällsprogram 
från 2021. Även 25/3. 

21.00 En våldsam kärlek 
Svensk dokumentärserie 
från 2020. Även 26/3. 

21.30 Designhistorier 
Svensk designserie från 
2021. Även 25/3. 

22.00 Sportnytt 
Även 25/3 i SVT2. 

22.15 Lokala nyheter 
22.25 Rapport 
22.30 Limboland (R) 
23.00 Tack Gud jag är 

homo 
23.15 Skam France 
23.40 Carina Bergfeldt (R) 
0.40 Billions. 4.45 Sverige idag. 5.15 
Go’kväll. 

9.00 Forum 
12.00 Rapport 
12.03 Forum 
16.00 Rapport 
16.05 Forum 
16.15 Cirkus familj (R) 
16.45 Under klubban (R) 
17.15 Nyheter på lätt 

svenska 
17.20 Nyhetstecken 
17.30 Oddasat 
17.45 Uutiset 
18.00 Universitetets 

djursjukhus 
Finsk dokumentärserie från 
2019. Del 33 av 40. 

18.30 Framgångssagan 
Arnold Schwarzenegger 
(R) Franskt porträtt från 
2018. 

19.20 Lenas resor (R) 
Svenskt resereportage från 
2012. Del 2 av 16. 

19.30 Gubbar bakom flötet 
(R) Brittisk fritidsserie från 
2018. Del 2 av 6. 

20.00 Världens natur: Vår 
gåtfulla planet 
Amerikansk dokumentär
serie från 2018. Del 3 av 
5. Även 28/3. 

20.50 Djur i natur (R) 
Norsk naturfilm från 2014. 
Del 3 av 4. Även 28/3. 

21.00 Aktuellt 
21.45 30 minuter 

Svensk intervjuserie från 
2021. Del 10 av 15. Även 
27/3. 

22.15 The tunnel: 
Hämnden 
Franskbrittisk kriminalse
rie från 2017. Del 4 av 6. 
Även 27/3. 

23.10 Girls 
23.40 Vetenskapens värld 

(R) 
0.40 Framgångssagan Arnold Schwar-
zenegger. 1.45 Sportnytt. 2.00 Ny-
hetstecken. 

6.00 Extreme makeover: 
Home edition 

7.00 Undercover boss US 
(R) 

9.00 Unforgettable (R) 
11.00 New Amsterdam 
12.00 Million dollar listing 

New York (R) 
13.00 Pantbanken 
14.00 Svenska truckers (R) 
15.00 Svenska 

Hollywoodfruar 
16.00 Million dollar listing 

New York 
Amerikansk realityserie 
från 2017. 

17.00 The real housewives 
of Atlanta 
Amerikansk realityserie 
från 2018. 

18.00 Lyxfällan 
Svensk livsstilsserie från 
2016. Del 12 av 17. 

19.00 Svenska truckers 
Svensk realityserie från 
2019. Del 5 av 10. 

20.00 Duellen (R) 
Svensk underhållning från 
2021. Del 2 av 10. En raff
lande duell mellan ett flyg
plan och en fallskärmshop
pare – vem tar sig först till
baka till marken? Även 
27/3. 

21.30 San Andreas 
FILM ¡¡ Amerikanskt ac
tiondrama från 2015. En 
enorm jordbävning skakar 
Kalifornien. Storstäderna 
drabbas hårt av katastro
fen och människor flyr för 
sina liv. I rollerna: Dwayne 
Johnson, Carla Gugino, 
Alexandra Daddario. 

23.50 NCIS: Los Angeles 
Amerikansk kriminalserie 
från 2019. 

0.50 Navy CIS. 1.50 Shades of blue. 
2.45 NCIS: Los Angeles. 3.40 Rose-
wood. 4.35 Chicago Med. 5.30 Kevin 
can wait. 

20.00 Uppdrag granskning. 20.00 Världens natur. 20.00 Duellen.
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Nya dilemman för föräldrarna
Martin Freeman är tillbaka 
som trött, cynisk och 
 svärande pappa i komedi
serien ”Breeders”. I andra 
säsongen ställs Paul och 

hans fru Ally (Daisy Hag
gard) inför nya utmaningar. 
Barnen har vuxit upp och 
försöker frigöra sig från 
sina föräldrar. HBO Nordic
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