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Pressfrihetens dag

N
är coronaviruset drabbade vårt 
samhälle förra våren var osäker-
heten stor, folks jakt efter kun-
skap, tydliga besked och fakta 
var enorm. I april 2020 hade vi 

ändå så pass stor förståelse för viruset att det 
stod klart att de gamla och svaga var extra 
drabbade. Kommunens beskrivning av läget 
gällande spridningen av corona på äldreboen-
den matchade inte de vittnesmål vi fick från 
läsare och tipsare. När vi försökte begära ut 
vilka äldreboenden som drabbats av smitta 
så fick vi blankt nej då man hänvisade till att 
enskilda kunde bli lidande. Experterna var 
dock helt överens om att vi borde få ut den 
här informationen då det inte skulle bryta 
mot patientsekretessen i och med att specifika 
personers uppgifter inte skulle bli offentliga. 
Vi inledde då en granskning där vi med hjälp 
av våra läsare kunde visa hur snabbt smittan 
spred sig. Efter en tid tvärvände Göteborgs 
stad och lämnade ut uppgifterna

Det pandemin och situationen jag beskriver 
ovan så tydligt visade var hur förgänglig of-
fentlighetsprincipen, och därför även tryckfri-
hetsförordningen, kan vara. Givetvis var förra 
våren en helt exceptionell tid då kommuner 
och myndigheter pressades hårt. En sådan 
stress kan leda till felbeslut. Hur pressen och 
stressen upplevdes tar sig uttryck i ett internt 
mejl från Trosas kommunchef Johan Sand-
lund, som först publicerades i Södermanlands 
nyheter: ”Förunderligt vad de publicistiska 
fantomerna vill att vi ska prioritera högst just 
nu”.

Jag kan ha förståelse för att det är jobbigt 
att inte kunna jobba i skymundan i en pres-
sad tid men det är kommuners, regioners och 
myndigheters skyldighet att inte undanhålla 
information och det är ju faktiskt just i kriser 
som mediers möjlighet till granskning blir 
allra viktigast. När varje beslut kan få enorm 
påverkan på många människors liv är det ex-
tra viktigt att den tredje statsmakten faktiskt 
kan kontrollera hur och på vilka grunder 
dessa beslut tas. För medier som satsar mycket 
på granskande journalistik är offentlighets-

principen en viktig grundsten för att vi ska 
kunna utföra vårt uppdrag. Göteborgs-Posten 
har två år i rad vunnit Sveriges finaste pris för 
granskande journalistik, Guldspaden, och i år 
är vi nominerade igen. Om våra prisbelönta 
journalister ska fortsätta att granska makten 
måste offentlighetsprincipen fortsatt vara 
helig.

I Reportrar utan gränsers årliga rapport om 
pressfrihet hamnar Sverige på tredje plats 
i världen. Det ska ju sägas att Sverige alltså 
är ett av de länder med bäst pressfriheten i 
världen men trots den höga placeringen tar 
rapporten just upp inskränkningar i offentlig-
hetsprincipen som ett av hoten. För att Sverige 
nu ska leva upp till sin höga placering borde 
Coronakommissionen, som ska granska Sve-
riges agerande under pandemin, också titta 
närmare på hur offentlighetsprincipen efter-
levdes, något som Utgivarnas vd tidigare har 
uppmanat till. Som det ser ut nu så verkar den 
frågan inte vara en aspekt trots att det finns 
en punkt i kommissionens direktiv som ska 
avhandla ”Kommunikationen med anledning 
av virusutbrottet”. Det är givetvis befogat för 
kommissionen att titta närmare på om FHM:s 
presskonferenser genomfördes på bästa sätt 
eller om det var rimligt att skicka sms till alla 
svenskar med coronainformation men minst 
lika viktigt är att utvärdera om de som opar-
tiskt ska granska FHM och andra myndig-
heter kunde utnyttja sin grundlagsstadgade 
möjlighet att göra så. 

I förra veckan gav regeringen besked om 
att de tillsätter en utredare för att titta på 
hur offentlighetsprincipen fungerat under 
pandemin. Det låter lovvärt samtidigt som 

man kan undra varför frågan inte ingick i 
Coronakommissionens utredning från början 
och varför frågan lyfts just nu? Kanske har de 
debattartiklar och krönikor som skrivits om 
pressfrihet fått effekt? Det visar än mer på 
vikten av att vi i medierna fortsätter att hålla 
frågan högt upp på agendan. 

Rapporten tar också upp andra länders age-
rande mot journalister i Sverige. Framför allt 
Kina har de senaste åren flyttat fram sina posi-
tioner mot svenska medier och landets ambas-
sadör har tidigare bland annat kritiserat GP 
för att vara för kritiska mot Kina. Journalisten 
Jojje Olsson fick nyligen ett direkt hot skickat 
till sig från kinesiska ambassaden, ett mejl av-
slutades med meningen:

”Vi uppmanar dig att omedelbart upphöra 
med dina felaktiga handlingar, i annat fall 
kommer du till slut att möta konsekvenserna 
av dina handlingar”.

Det är ytterst viktigt att vi medier, och Sverige 
som nation, står enade mot sådana här försök 
till påtryckningar och skrämselstrategier för 
att tysta pressen. Därför upplåter GP i dag 
sin förstasida av tidningen och sajt för att 
påminna om hur det skulle kunna se ut om 
vi inte hade pressfrihet i Sverige. Om den här 
texten hade publicerats i ett land som Kina, 
som hamnar i botten på pressfrihetslistan, 
hade kanske flera stycken tagits bort redan 
innan publicering. Enligt Reportrar utan 
gränser håller Kina sju journalister fängslade 
på grund av hur de rapporterade om pande-
min och Kina är det land i världen som har 
flest journalister i fängelser. Förutom den här 
krönikan tittar vi i dag närmare på pressfri-
heten ur andra perspektiv, bland annat i en 
intervju med Ali Kalaei som inte har kunnat 
bo i sitt hemland Iran på tio år på grund av sin 
journalistik.

Totalt sett dödades 49 journalister världen 
över under 2020 och hittills har sex dödats 
under 2021, för att hedra dem och alla andra 
som står upp för pressfrihet och det fria ordet 
manifesterar vi i dag vår rätt att granska mak-
ten och utan inskränkningar kunna publicera 
våra avslöjanden.

Sverige ligger i toppen av listan över länder med bäst pressfrihet. Men effekterna av  
pandemins framfart visar hur det vi i dag ser som en självklarhet nästa dag ifrågasätts.  
OBS: Om den här texten känns okritisk finns en annan version på nästa sida.

Christofer Ahlqvist:  
Corona visade hur snabbt  
svensk pressfrihet  
kan inskränkas

Christofer Ahlqvist  
Chefredaktör och ansvarig utgivare 

” Det är ytterst viktigt att vi  
medier, och Sverige som  
nation, står enade mot  
sådana här försök till  
påtryckningar och  
skrämselstrategier  
för att tysta pressen.
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– Att höra nyheter och analyser 
om det som hände runt oss var så 
spännande. Som tonårsflicka drömde 
jag om att en dag studera på uni-
versitetet, gå utanför hemmet och 
bevaka vad jag ville som journa-
list, berättar Elaha Sahel som 2010 
tog examen i litteratur vid Herats 
universitet.

Då hade hon redan påbörjat sin 
journalistiska yrkesbana sedan 
flera år. Tre år efter att talibanregi-
men hade kollapsat blev hon repor-
ter och sedan nyhetspresentatör på  
Radio Sahar, en kvinnligt ledd  
radiostation i Herat riktad till 
kvinnor. Ett av de första uppdragen 
var att bevaka förberedelserna inför 
det första presidentvalet.

Men Elaha minns också hur hon 
och de andra unga journalisterna 
under det första året ägnade sig åt 
att klippa i sånger där både män och 
kvinnor sjöng. I Heratprovinsen var 
det förbjudet att spela kvinnliga 
sångerskor i radio ända fram till 
slutet av 2004 då centralregeringen 

tvingade guvernören Ismail Khan – 
en tidigare ledande mujahedin – att 
lämna makten.

Sedan dess har situationen för 
kvinnor i Herat och Afghanistan 
förbättrats avsevärt, även om den 
fortfarande präglas av traditionella 
kulturella värderingar.

Men de senaste åren har taliba-
nerna ökat sina i attacker och vun-
nit i styrka. Sedan fredssamtalen 
mellan talibaner och Afghanistans 
centralregering i september förra 
året och USA:s avisering om en fö-
restående militär reträtt oroar sig 
många afghanska kvinnor för att 
en återgång till tidigare situation 
är att vänta.

– Om internationella trupper dras 
tillbaka utan att långsiktig fred har 
uppnåtts kommer afghanska kvin-
nor att bli utsatta. Det vore en kata-
strof för oss och för den fria världen 
som övergett oss, säger Elaha Sahel.

Hoten mot afghanska journalister 
har också ökat, inte minst mot den 
minoritet som är kvinnor. Enligt 

Reportrar utan gränser är kvinn-
liga journalister i Afghanistan  
i fokus för den fundamentalistiska 
propagandan i flera regioner. 

Organisationen skriver att ”oron 
är stor att grundläggande friheter, 
särskilt kvinnliga journalisters, ges 
upp för fredssträvandena i Afgha-
nistan”.

Elaha Sahel känner igen sig.  
Tidigare kunde hon – som sedan 
2013 är frilansfotograf – röra sig  
i olika distrikt i provinsen med 
manliga kollegor.

– Nu är det riskfyllt även mitt  
i city för mig som kvinnlig jour-
nalist och det är alltid med rädslor  
i kroppen som jag är ute och fotar, 
säger hon.

Bara sedan december förra året 
har fyra kvinnliga mediearbetare 
mördats i Afghanistan. Senast det 
hände var den 2 mars i år då tre 
unga kvinnor mellan 20 och 21 
år, anställda vid kanalen Enikas 
TV, kallblodigt sköts ned på gatan  
i staden Jalalabad. IS har tagit på 

sig ansvaret för dådet. Det sked-
de bara tre månader efter mordet 
på en stjärnjournalist vid samma 
TV-kanal: Malala Maiwand. Hon 
var också regional representant 
för Det afghanska centret för 
skydd av kvinnliga journalister 
(CPAWJ).

– När jag hörde att kvinnliga 
journalister var måltavlor vid det 
senaste dådet blev jag så chockad 
att jag isolerade mig hemma i tre 
dagar, säger Elaha Sahel. De här 
fruktansvärda brotten som sker om 
och om igen får mig varje gång att 
tappa modet. Men jag kommer inte 
att ge upp mitt yrke.

Som frilansfotograf fokuserar  Elaha 
Sahel på att fotografera kvinnor  
i olika sociala situationer och dröm-
mer om att vinna ett Pulitzerpris 
eller få ett annat stort internatio-
nellt erkännande för sina bilder. 
Samtidigt parerar hon dagliga ver-
bala trakasserier och hot när hon  

Pressfrihetens dag

Tre år efter att talibanregimen hade kollapsat blev Elaha Sahel reporter och 
sedan nyhetspresentatör på Radio Sahar, en kvinnligt ledd radiostation i 
Herat riktad till kvinnor. Bild: Firooz Haidari

maryam duranis mod har flera gånger lyfts fram. 2012 fick hon den ameri-
kanska statens utmärkelse ”Woman of Courage”. Bild: Etefaq Agha

Fakta: AFJC

•	 Enligt AFJC, The Afghanistan Jour-
nalists Center, har 121 journalister 
dött sedan talibanregimen kollap-
sade år 2001 – 18 av dem är kvinnor.
•	 Attacker har främst utfört både 
av IS och talibanerna. IS är baserade 
i de östra delarna av Afghanistan. 
Regeringen hävdar att det finns 
kopplingar mellan talibanerna och 
IS, något som talibanerna förnekar. 
Båda grupperna har dock intresse 
av att minska pressfriheten.
•	 Efter morden på de tre kvinnliga 
mediearbetarna i mars 2021 
skickade AFJC och 40 andra  
civilsamhällesorganisationer  
i olika länder (däribland PEN och 
Committee to Protect Journalists) 
ett brev till FN där de uppmanar 
dem att bidra till att säkerställa 
pressfriheten och de afghanska 
journalisternas säkerhet, sett till 
dess betydelse i fredssamtalen 
och den demokratiska processen.

Somaya Valizadeh, 29, bär ständigt på en oro för att hon kan utsättas för 
en attack och att pressfriheten hotas i afghanistan. Bild: Firooz Haidari
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Världen

”Motståndarna till pressfrihet är rädda för utbildade kvinnor och 
därför inriktar de sig på kvinnliga journalister och mediearbetare. 
Det innebär att kvinnor tappar modet och lämnar yrket.
 
maryam durani
Journalist

i jobbet rör sig ute på gatorna.
– Det är störande men jag måste 

fortsätta jobba ändå, säger hon  
bestämt. Att jobba som kvinnlig 
journalist i ett mansdominerat sam
hälle är inte alltid enkelt.

Till de här arbetsvillkoren till
kommer pandemin som hittills har 
tagit nio journalisters och medie
arbetares liv i Afghanistan (varav tre 
kvinnor). Dessutom har den – som 
på andra håll – skapat ekonomiska 
problem för medier vilket lett till att 
många journalister blivit helt eller 
delvis arbetslösa. Enligt Reportrar 
utan gränser är kvinnliga journalister 
ofta de första som får gå.

I en rapport från mars i år uppger 
the Afghan Journalists’ Safety Com
mittee (AJCS) att antalet kvinnliga 
journalister i afghanska medier har 
minskat med 18 procent under de 
senaste sex månaderna. Fler än 300 
kvinnliga journalister och medie
arbetare har lämnat sina jobb. Or
sakerna är främst säkerhetshot och 
den ökade utsattheten i och med de 
senaste månadernas attacker. De 
lägre lönerna under pandemin har 
också spelat in. I fem av landets 34 
provinser finns numera överhuvud
taget inga kvinnliga mediearbetare.

När jag kommer till femvånings
byggnaden i centrala Herat där  
Radio Killid ligger finns inte längre 
någon skylt utanför. Den som bru
kade hänga där togs ned förra året 
som en del i radions skärpta säker
hetsföreskrifter. De kom till efter de 
tilltagande och tydligt riktade hoten 
mot journalister i Afghanistan.

Somaya Valizadeh, 29, är repor
ter vid Radio Killid och berättar 
att de skärpta säkerhetsrutinerna 
gäller samtliga anställda men att 
kvinnliga journalister som hon själv 
uppmanas vara särskilt vaksamma, 
inte minst när de rör sig i utkanten 
av staden.

– Jag hämtas varje morgon av en 
av radions bilar i mitt hem som ligger 
ungefär två kilometer från kontoret. 
Vi får inte stanna till på gatan förrän 
vi kommit fram, inte ens om det 
är arbetsrelaterat. På våra bilar har 

alla synliga logotyper och IDkort 
tagits bort för de anställdas säkerhet,  
berättar Somaya.

När hon ska göra ett reportage 
måste hon först stämma av med 
sin chef att hon kan förflytta sig till 
platsen för intervjun. Uppdrag är 
begränsade till vissa delar av staden 
och för att Killidjournalisterna inte 
ska utsätta sig för fara får de bara 
resa till de andra distrikten i pro
vinsen som är del av staden Herat.

– I mitt dagliga arbete bär jag  
alltid ett tyg hårt knutet runt huvud 
och nacke samt en chador (heltäck
ande klädsel som är vanlig bland 
kvinnor i Herat) tillsammans med en 
ansiktsmask så att jag inte ska kunna 
kännas igen av förbipasserande på 
gatan, säger Somaya.

När jag träffar henne har ramadan 
börjat för en vecka sedan. Solen 
står högt och fastan som redan har 
pågått sedan klockan fyra på mor
gonen gör Herats gator mer folk
tomma än vanligt. Alla restauranger 
är stängda.

Somaya har redan jobbat sedan 
klockan halv åtta och sitter med två 
kvinnliga kollegor vid datorerna i 
Radio Killids redaktionsrum. De 
förbereder ett undersökande radio
reportage om illegala apotek i den 
västra delen av landet som samma 
dag ska skickas till huvudkontoret 
för Killids mediegrupp i Kabul. En 
dag senare – efter slutgiltigt god

kännande – sänds det i åtta radio
kanaler i landet.

Somaya Valizadeh kom till Killid  
Radio i slutet av 2014 och sedan 
drygt tre år arbetar hon med un
dersökande journalistik med fokus 
på ämnen som korruption, land
grabbing och säkerhet.

– Även med osäkerheten i det  
politiska läget och den utsatta  
miljön har jag aldrig tänkt på att 
lämna yrket, säger hon.

Den senaste attacken i början av 
mars då tre kvinnliga mediearbetare 
mördades läste hon först om i en 
Whatsappgrupp för journalister.

– När jag kom hem den eftermid
dagen höll jag mig upptagen med 
telefonen för att mina föräldrar inte 
skulle prata med mig om vad som 
hade hänt. Jag kunde inte sluta 
tänka på vilka ambitioner som hade  
begravts med de här unga journalis
terna och vilken evig sorg de måste 
ha lämnat efter sig, säger Somaya 
som bor i föräldrahemmet nära  
Herats historiska 1400talsminareter.

När en journalist attackeras låt
sas hon inte vara rädd. Men i själva 
verket bär hon ständigt på en oro 
över de ökande hoten och attackerna.

– Självklart tänker jag på risken 
att något liknande skulle kunna 
hända mig. Det verkar som om min 
dröm att arbeta fritt som journalist 
och leva i min hemstad håller på 
att gå mot sitt slut, säger hon och 

hänvisar till att Herat – känd som 
Afghanistans kulturhuvudstad –  
de senaste åren gått i en alltmer 
konservativ riktning.

Toleransen och den kulturella 
mångfald som tidigare karakteri
serade staden har minskat succes
sivt i takt med att Herat de senaste 
tio åren har radikaliserats. Alltfler 
mullor importerar ideologier från 
Pakistan och Iran och ett ökat antal 
religiösa skolor – så kallade madrasas 
– förser dem med följare.

De attackerar pressfriheten på 
en rad olika sätt – bland annat  
genom fatwor och religiösa dekret 
mot öppen media samt förbud mot 
kvinnliga journalister att delta vid 
presskonferenser.

En av de mest radikala mullor
na är Molavi Fazlurahman Ansa
ri som inför hundratals besökare  

i Gazarghamoskén i Herat för tre år 
sen proklamerade att journalister 
ignorerar islamisk lag och främjar 
västerländsk kultur. Han deklare
rade jihad och sa att den som dödar 
en journalist eller mediearbetare 
kommer att få andlig belöning.

När hans mer kände äldre bror 
höll en presskonferens i januari 
förra året förbjöds kvinnliga jour
nalister att delta. I maj startade han 
en storm av hat och dödshot mot en 
kvinnlig aktivist och tidigare jour
nalist. Hon hade kritiserat honom 
för att ignorera covidrestriktioner
na när han höll religiösa möten 
trots att Herat då var epi centrum 
för spridningen av covid19  
i Afghanistan.

Själv fick Somaya förra året ett 
telefonsamtal från ett annat lands 
konsulat (hon vill av säkerhetsskäl 
inte uppge vilket) och uppmanades 
att sluta sända ”propaganda” med 
hänvisning till att hon hade rap
porterat om hur landet anklagas 
för indirekt inblandning i attacker 
i Afghanistan.

– Vi vet att talibanerna och andra 
terroristgrupper ligger bakom 
många attacker mot afghanska 
journalister och att vissa grannlän
der delar deras intressen. Men de tar 
inte alltid på sig ansvaret. Därför 
måste vi ta alla hot på allvar, säger 
Somaya.

Hon menar att de senaste två 
decenniernas framsteg i termer av 

Fakta: Afghanistan

•	 Uppskattad folkmängd: 36,6 
miljoner (32,9 miljoner enligt 
NSIA, den afghanska statistik-
byrån).
•	 Statsskick: islamisk republik.
•	 Läs- och skrivkunnighet:  
43 procent.
•	 Huvudstad: Kabul. 

Källa: CIA World Factbook

” Det verkar som om  
min dröm att arbeta 
fritt som journalist  
och leva i min hemstad  
håller på att gå mot  
sitt slut.
Somaya Valizadeh
Journalist  

Pressfrihetens dag

att bevaka terrordåd och bombningar är ett mycket utsatt jobb för journalisterna, som här efter en bombattack i Kabul i februari i år.  Bild: Rahmat Gul
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kvinnors rättigheter och yttrande-
frihet är på väg att gå förlorade.

– Vi går mot en osäker framtid.
Ökningen av hot och attackerna 

mot journalister över hela Afgha-
nistan har skapat en oro för hur 
pressfriheten ska kunna upprätt-
hållas framöver. Enligt Reportrar 
utan gränser har tio journalister 
och mediearbetare mördats i Afgha-
nistan från mars 2020 till mars 2021 
(11 enligt AFJC). Samma period året 
innan var siffran två (enligt AFJC 
fem). Utöver det har journalister 
utsatts för fysiskt våld, fysiska och 
verbala trakasserier, arresteringar, 
kidnappning och olika hot. För de 
allra flesta journalisterna var det 
deras arbete som gjorde dem till 
måltavlor.

Afghanska medielagar gör gäl-
lande att journalisters säkerhet är 
regeringens ansvar men trots vissa 
ansträngningar har den inte lyck-
ats förebygga angrepp och enligt 
The Afghanistan Journalists Center 
(AFJC) råder straffrihet i 90 procent 
av fallen av våld mot journalister. 
Till följd av den här situationen pu-
blicerade AFJC och 200 journalister 
ett brev till den afghanske presiden-
ten Ashraf Ghani i juli 2020 med 
krav på att agera mot den oroande 
trenden av brott mot journalister.  
I december 2020 fördömde en 
EU-delegation samt en rad andra 
länder och också Natos styrkor  
i Afghanistan attackerna mot  
medieanställda och krävde att  
staten skulle utreda och ställa  
förövarna inför rätta.

På telefon från Afghanistans tredje 
största stad Kandahar når jag Ma-
ryam Durani. Hon är grundare av  
radiostationen Merman (som be-
tyder kvinna på pashto) och en 
förkämpe för kvinnors rättigheter 
i provinsen med samma namn. 
Radiostationen tar upp känsliga 
ämnen som rör jämställdhet, po-
litiskt styre och rättssäkerhet men 
också underhållning, ekonomi, 
utbildning, kultur och sport. När 
jag når Maryam, tar hon beslut 
om en liveshow rörande kvinnors 
rättigheter. Fokus är denna gång 
skilsmässa och arv.

Men Kandahar är ett av Afgha-
nistans absolut farligaste områden. 
Det var här talibanrörelsen föddes 
och provinsen utgör alltjämt deras 
starkaste fäste. Det är starka restrik-
tioner för kvinnors möjligheter att 
lämna sina hem.

– Jag grundade radiostationen 
2011 i en stad där kvinnor var svårt 
begränsade och många trodde att 
det var haram (mot islam) bara att 
titta på TV. Många reagerade bara 
av namnet på radion och det var 
lokala företag som inte ville an-
nonsera, berättar Maryam som vid 
sidan om radiokanalen också driver 
Khadija Kubra, en organisation som 
anordnar olika utbildningar och en 
fitnessklubb för kvinnor.

Maryam Duranis mod har flera 
gånger lyfts fram. 2012 fick hon den 
amerikanska statens utmärkelse 
”Woman of Courage” och samma 
år omnämndes hon som en av de 
100 mest inflytelserika personerna 
i världen av tidningen Time.

Men för att överhuvudtaget kunna 
verka har Maryam sett till att bygga 
en fyravåningsbyggnad där radion 
ligger på de två lägsta våningarna 
som helt saknar fönster för att und-
vika att granater kastas in. Bygg-
naden är utrustad med säkerhets-
kameror och anställda kommer in 
med passerkort genom en hemlig 

ingång. De utbildas också i hur de 
ska ta sig till kontoret och hur de 
använder sociala medier på ett sätt 
som inte drar till sig hot.

– Vi anpassar också innehållet till 
de rekommendationer vi får och 
respekterar folks värderingar. Förra 
året hade vi ett program om smink, 
men efter sex månader slutade vi 
sända det på grund av sociala- och 
säkerhetsskäl.

Hon berättar också att Merman 
av samma anledningar har begrän-
sat sitt arbetsområde. Förra året  
bestämde de att sluta bevaka de  
närliggande provinserna Helmand 
och Zabul.

– Fyra personer sades upp och allt 
material flyttades till vårt huvud-
kontor.

Men Maryam Durani säger att 
de senaste morden på kvinnliga 
journalister har varit förödande 
för hennes radiokanal. Miljön  
i Kandahar är liknande den i pro-
vinsen där Jalalabad ligger så både 
hennes anställda och deras familjer 
uttryckte stor rädsla för sina liv. Av 
de tolv anställda (varav sju kvinnor) 
kommer två att sluta nu i maj och 
även fyra kvinnliga praktikanter 
väljer att lämna.

– Motståndarna till pressfrihet 
är rädda för utbildade kvinnor och 
därför inriktar de sig på kvinnliga 
journalister och mediearbetare. Det 
innebär att kvinnor tappar modet 
och lämnar yrket. Vi kan se att anta-
let kvinnor som arbetar inom media 
minskar i hela landet, särskilt i pro-
vinserna på gränsen mot Pakistan, 
som Kandahar (reds anm: även pro-
vinsen där Jalalabad ligger).

Ahmad Quraishi  
utland@gp.se

•	 Ahmad Quraishi är chef för 
 Afghanistan Journalist center AFJC, 
en icke-statlig och självständig  
organisation som försvarar press-
frihet i landet och dokumenterar 
samtliga journalister och medie-
arbetare som dödas, hotas, kidnap-
pas eller trakasseras.
•	 Översättning: Karin Elfving

Fakta: Medier 
i Afghanistan

•	 Antal radiostationer: 190.
•	 Antal TV-kanaler: 90.
•	 Antal tidningar: 250.
•	 Nyhetsbyråer online: 10.
•	 Folkmängd som har tillgång  
till internet: 10 miljoner. 
          Källa: AFJC och 
            kommunikationsministeriet

Fakta: Pressfriheten  
i Afghanistan

•	 Pressfriheten är garanterad  
i Afghanistans konstitution.
•	 Rankning i Reportrar utan  
gränsers (RSF) pressfrihetsindex: 
122 av 180 länder.
•	 Mördade journalister och 
medarbetare vid medier under 
2021: 4.
•	 Mördade journalister och  
medarbetare vid medier under 
2020: 6 (8 enligt AFJC). 
        Källa: Reportrar utan gränser

Somaya Valizadeh har redan jobbat sedan klockan halv åtta och sitter med sina kvinnliga kollegor vid datorerna  
i Radio Killids redaktionsrum. de förbereder ett undersökande radioreportage om illegala apotek.                        
 Bild: Firooz Haidari

Läs mer om Pressfrihetens dag
•	 Nyheter, sidan 10-11 
•	 Kultur, sidan 34-37

Pressfrihetens dag

Släktingar till en av de mördade kvinnliga journalisterna bär kistan till begravningen. I mars i år dödades tre kvinnliga 
journalister i en samordnad attack. Bild: AP/TT  

”Under pandemin kunde jag inte arbeta under nästan fyra månader. Folk var extremt oroliga över att vara nära 
varandra – och mig. men sedan restriktionerna lyftes har livet långsamt gått tillbaka till det normala”, säger Elaha 
Sahel. Bild: Firooz Haidari
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Bostad

SVT:s inredare  
kreativ även  
i egna hemmet
Vi är vana att se inredaren Malin Persson skapa fantasifulla bord, trädgårds-
bänkar och porslinsblommor i SVT-programmet ”Trädgårdstider”. Den  
kreativiteten märks även hemma. 
– Min stora passion är hållbarhet och återbruk. Det löper som en röd tråd  
i allt jag gör, säger hon.

M
alin Persson är en 
riktig mångsyssla-
re. Hon har en bak-
grund som modell, 
men jobbar nume-

ra som inredare, föreläsare och pro-
gramledare.

–  Jag tycker om att ta vara på det 
som finns runt omkring oss. Det 
gäller allt från prylar och möbler till 
blommor och närodlade grönsaker.

Malin kommer precis ifrån ett 
planeringsmöte inför inspelning-
en av nästa säsong av SVT:s ”Träd-
gårdstider”. Där förvandlar hon 
och Pernilla Månsson Colt, Tareq 
Taylor och John Taylor en igenväxt 
gårdstomt, en bit i sänder.

– Vi har så många roliga idéer. Det 
ska bli jättekul att få dra i gång arbetet 
igen, säger Malin.

Hennes roll i gänget är att klura ut 
kreativa lösningar som ofta förhöjer 
skönheten, tillför mysfaktor och 
möjliggör umgänge i trädgården.

– Jag är ganska händig, även om 
jag får hjälp och vägledning av an-
dra i produktionen också. Men jag 
är orädd och ser mina projekt som 
utmaningar.

Om inte annat så har renoveringen 
av hennes hus från 1909 fått henne 
att våga arbeta praktiskt. Även om 
hon har råkat ut för en del jobbiga 
situationer.

– Jag skulle sätta upp en hatthylla 
och råkade borra rätt in i en vatten-
ledning. Men man lär sig av sina 
misstag, säger hon och skrattar.

Huset ligger i Limhamn ut-
anför Malmö och byggdes av en 
brandmästare med fäbless för den 
pampiga renässansstilen. De stora 
rummen bjuder på en imponeran-
de takhöjd, vackra stuckaturer och 
spröjsade fönster. Även utvändigt 
sticker huset ut, med sin fasad i 
sandtegel, sina vinklar och vrår och 
karaktäristiska steggavlar.

–  Många fina detaljer fanns beva-
rade, men det var väldigt nedgånget 
när vi flyttade hit 2013. Jag föll för 
den lite mystiska stämningen, de 
knarrande golven och trädgården 

som är lummig och skyddar från 
insyn.

Här har Malin Persson skapat ”en 
egen bubbla”, som hon uttrycker 
det, för sig, de tre barnen Tiago, 
Milo och Cleo, särbon Gustaf och 
hans två barn.

– Det är ofta fullt hus. Jag vill att 
mitt hem ska kännas tillåtande. 
Man ska kunna leka här och det får 
gärna synas att livet pågår. Det gör 
inget att det blir lite skavanker här 
och där. Det blir bara vacker patina.

En av hennes utgångspunkter när 
det gäller inredning är att tänka 
långsiktigt och lyssna inåt.

– Försök landa i vad du själv gillar. 
Gå inte på trender eller vad andra 
tycker. Har man väl hittat sin stil 
blir det hållbart eftersom man inte 
behöver göra om hela tiden, säger 
hon.

Precis så lever hon själv. Det har 
snart gått tio år sedan huset ge-
nomgick sin stora renovering, men 
mycket är sig fortfarande likt.

– Jag gillar jordiga, smutsiga pas-
teller. Hela huset en går i en gråbei-
ge färgskala som blir en vilsam bas. 
Samtidigt känns den levande – ny-
anserna förändras med morgon- och 
kvällsljuset.

Åren i Italien har också gjort av-
tryck. Malin Persson flyttade till 
Rom efter gymnasiet för att plug-
ga italienska ett år, men blev kvar i 
nästan 13, sedan hon upptäcktes av 

Karl Lagerfelds assistent och halka-
de in på modellyrket. Förutom att 
hon träffade sin exman Damiano 
och fick sina tre barn, var det också 
under de åren som hon lärde sig att 
älska antikviteter och föremål som 
bär på en historia och har en själ.

– Jag tröttnar aldrig på dem – jag 
kommer att ta med mig dem i dö-
den! Ett exempel är det stora, svarta 
skåpet i köket.

Om Malin Persson vill förnya 
hemmet uppdaterar hon hellre med 
växter, flyttar om de prylar hon re-
dan har eller grupperar dem på ett 
nytt sätt.

– Det är klart att det tillkommer 
någon grej då och då. Men jag har 
en regel: Jag måste verkligen känna 
kärlek för den, annars får det vara.

Favoritrummet är köket. Där sam-
las hela familjen. Någon spelar 
spel, en annan gör läxor eller ritar, 
samtidigt som Malin lagar mat – 
ytterligare ett av hennes stora in-
tressen. Hon är vegetarian och får 
mycket inspiration från sin syster 
Linda Persson som är en skicklig 
raw food-kock. Tillsammans har 
de gjort boken ”Systrarna Perssons 
skafferi: konsten att hushålla med 
naturens skatter”. Den kom till 
tack vare en utmaning systrarna 
emellan.

– Det började med att jag såg dri-
vor av fallfrukt under mina pro-
menader i området. Då slogs jag 
av hur mycket råvaror som bara går 
till spillo.

Systrarna bestämde sig för att 
ersätta så mycket importerad mat 
de kunde med sådant naturen runt 
omkring kunde erbjuda. Snart fyll-
des skafferiet med marmelader och 
picklade grönsaker, och tanken på 
att samla alla tips och recept i en 
bok väcktes.

– Det gav mersmak. Mitt nästa 
projekt är att skaffa ett växthus och 
fixa fler odlingsbäddar här hemma, 
säger hon.

Lisa Wallström
TT

Möbler

Malin Perssons har haft sitt ståtliga fiolfikusträd som står i köket i snart åtta 
år. ”Trädet är min stolthet, jag pratar och duschar det varje dag”, säger hon.

” Jag skulle sätta  
upp en hatthylla och 
råkade borra rätt in  
i en vattenledning. 
Men man lär sig av 
sina misstag.
Malin Persson
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Fakta: Malins bäs-
ta inredningstips

•	 Lyssna inåt och utgå 
från dina behov. Följ din 
personliga smak oavsett 
om det är trendigt eller 
inte.
•	 Försök satsa på kvalitet. 
Gedigna material åldras 
bättre och går ofta att 
laga.
•	 Använd det du redan 
har. Klä, laga och måla om 
dem.
•	 Köp begagnat. 

Malin Persson har en kreativ ådra som får sitt utlopp i både inredning och 
matlagning.

Malins hus har karaktär. ”Det kallades tidigare för spökhuset av barnen som bodde i 
kvarteret.”

Möbler

”Hela huset går i en gråbeige färgskala som blir en vilsam bas”, säger Malin. Bild: Johan Nilsson
”Den blå arbetsbänken 
fyndade jag i Rom för 
150 kronor”, säger Malin 
Persson.

”Pianot har jag köpt till 
min äldsta son för några 
hundralappar på Myror-
na”, säger Malin Persson.

Lite om: Malin 
Persson

Ålder: 42 år.
Familj: Barnen Tiago, 15, 
Milo, 13 och Cleo, 10 år. 
Särbon Gustaf Hultberger 
och hans två barn.
Gör: Inredare och pro-
gramledare.
Bor: Hus i Limhamn, 
Malmö.
Aktuell: Som en av 
fyra programledare för 
SVT-programmet ”Träd-
gårdstider”. Gav nyligen 
ut boken ”Systrarna Pers-
sons skafferi: konsten att 
hushålla med naturens 
skatter” (Roos & Tegnér).
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Swisha till 
900 56 20 

Motor

Köpes

Varor

Kungörelsedelgivning
Ardeshir Fakourvand, 19781122-0578, med senast kända adress
Östra Keillersgatan 1 C, 417 15 Göteborg, söks av GÖTEBORGS
TINGSRÄTT, konkursenheten, för delgivning av konkursansökan,
föreläggande och kallelse till förhandling 2021-05-18 kl 10:30.
Handlingarna hålls tillgängliga i tingsrättens lokaler på Ullevigatan
15, Göteborg, måndagar fredagar kl 08.00 16.30
Göteborgs Tingsrätt

Bevakningsförfarande
I följande konkurser skall bevakningsförfarande äga rum. De som
vill bevaka fordringar i konkurserna skall göra det skriftligen i 2 ex
hos GÖTEBORGS TINGSRÄTT, konkursenheten, 404 83 GÖTEBORG,
senast 15 juni 2021
1. Motion FX MFX TV AB, 556648-3250
2. Thomas Leverans Bageri AB i likvidation, 556993-4614
Göteborgs Tingsrätt

JAG KÖPER DIN BIL IDAG
Pensionerad bilmekaniker köper
alla slag Pris. 1.000 - 100.000:-kr
även defekta rostiga. obesiktigade
långmil, kortmil, Veteranbilar, myc-
ket bra betalt. Hämtar upp din bil
Ring Rolf Tele.nr. 0735-522382

Konkursbeslut
De som anges nedan sattes 2021-
04-28 i konkurs vid Varbergs
tingsrätt. Edgångssammanträde
hålls 2021-06-16 i Tingshuset,
Östra Långgatan 7, Varberg på
de klockslag som anges vid
namnen. Borgenärerna kallas till
resp. sammanträde genom
denna kungörelse.
- Cortina Folkpark Ekonomisk
förening i likvidation, 769630-
1329, c/o Adv.firman Fredrik
Toftered AB, Storgatan 33,
Kungsbacka, kl 13.00. Förvaltare
är adv. Maria Almgren,
Skolgatan 14, 311 31
Falkenberg, tfn 0346-71 55 50.
- Maria Jönsson, 741010-4843,
Hedåsvägen 16, Ätran, kl 13.30.
Förvaltare är adv. Anders
Ericson, Skolgatan 14, 311 31
Falkenberg, tfn 0346-71 55 50.

Varbergs Tingsrätt

Konkursbeslut
De som anges nedan sattes 2021-04-27 i konkurs vid GÖTEBORGS
TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2021-06-15 i tingsrättens
lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg, på de klockslag som anges vid
namnen. Borgenärerna kallas till resp. sammanträde genom denna
kungörelse. (Fortsatta kungörelser i konkurserna kommer att
annonseras i ett begränsat antal tidningar.)
1. Golvteknik i Väst Aktiebolag i likvidation, 556659-0419, Västra
Hamngatan 21, Göteborg, kl. 13.00. Förvaltare: Kenneth Nilsson,
Box 2525, 40317 Göteborg, 031-105450.
2. JB Group AB i likvidation, 556752-8806, Östra Hamngatan 30-
34, Göteborg, kl. 13.30. Förvaltare: Ulf Sahlin, Box 2523, 40317
Göteborg, 031-7012000.
3. 4LISA AB, 559076-6688, Mörevägen 17, Ljungbyholm, kl. 14.00.
Förvaltare: Axel Weibull, Box 11911, 40439 Göteborg, 031-
7991000.
4. Customz Specialist i Göteborg AB, 556936-5546, Box 1807,
Göteborg, kl. 13.40. Förvaltare: Ulrik Hägge, Box 2523, 40317
Göteborg, 031-7012000.
Göteborgs Tingsrätt

Gamla vykort
brev och frimärken köpes
Åke 0722 111139

PROFFS PÅ TRÄD. 50% RUT
Allt inom Trädfällning/Trädvård.
0300-15551, 031-570580
www.tradspecialisterna.se

Gamla Möbler Köpes
Kristallkronor, glas och porslin
mm Även dödsbo och hela
hem, röjning och flyttstädning
med garanti. SB Antik Antik-
hallarna. Tel. 031-7110740

Danskt porslin köpes!
Royal C Copenhagen Musselmalet, 
Lisa Larson, Friberg, Stig Lindberg, 
Stålhane, Zebrakoppar, Picknic, 
Berså, Pynta, Mon Ami. Köper även 
saker från Svenska Amerika Linien. 
Klas, 0709-88 55 23

TRÄDGÅRDSSERVICE
Utför allt inom trädgård,
stensättning, anläggning av gräsmatta, häck och gräsklippning.
Beskäring, röjning och bortforsling etc.
Fri Offert
F-sedel, RUT/ROT
Tel 0763072736

Abbe`s Trädgårdsservice!!! 
Utför det mesta inom trädgård, gräsklippning, ogräsrensning häckklipp-
ning, beskärning, rivning, röjning av sly och bortforsling och m.m. Rut av-
drag. F-skatt. Fritt kostnadsförslag
tel. 0736376947, 0722276020

Meddelanden
Kungörelser

Imorgon köper GP:s läsare öl, vin 
och sprit för 7,4 miljoner kronor.
Källa: Orvesto Konsument 2017, helår.

Imorgon köper GP:s läsare bygg- 
varor för 5,6 miljoner kronor.
Källa: Orvesto Konsument 2017, helår.

Imorgon köper GP:s läsare
mode för 15,6 miljoner kronor.
Källa: Orvesto Konsument 2017, helår.

Imorgon köper GP:s läsare hem-
elektronik och vitvaror för 4,6
miljoner kronor.
Källa: Orvesto Konsument 2017, helår.

Imorgon köper GP:s läsare
underhållning för 2 miljoner kronor.
Källa: Orvesto Konsument 2017, helår.

Företagsannonser
Tel. 031-80 94 90
vardagar 08.30–17.00

Lämningstider och övrig 
annonsinfo: gp.se/foretag

Prenumeration
Tel. 031-80 47 00
vardagar 08.00–16.00
För mer info: gp.se/prenumerera
E-post: prenservice@gp.se

Vår Älskade 

Helge Hultman
* 3 maj 1927

har lugnt och stilla
insomnat och lämnat oss
i stor sorg och saknad.

† 2 december 2020

GUN 
Nils-Olof

Max
Eva och Henrik

Johanna och Christoffer
Josefin och Adam

Olivia, August

Släkt och vänner

Sköna maj är Din och livets

månad, med grönskan, 

ljuset, koltrastens sång

 och sädesärlans ankomst.

Naturen blommar som 

en hyllning till Dig och vi

känner stor glädje över att

ha fått dela livet med Dig.

Begravningen har ägt rum 
i kretsen av de närmaste.

Urmakeri saker / Armbandsur
Allt som har med URMAKERI att 
göra.  Maskiner, reservdelar och 
verktyg, allt ur relaterat. Mekaniska 
armbandsur. Tveka inte ring. Privat 
spara annonsen. Ring gärna kl. 17-
19. Tel 0703259198

Mynt köps - Höga priser!
Sedlar samt Myntsamlingar även 
utländskt. Silver. Vykort. Frimär-
ken. Ur. Idrotts-samlarsaker. Fria 
hembesök ( 10 mil ). Omg betalt. Vi 
matchar alla priser! Jan-Erik Averby. 
Ring, 070-5980578

GAMLA LEKSAKER KÖPES
Småbilar Typ Matchbox Tekno Din-
ky Toys, Större Plåtbilar , o Andra 
Plåtleksaker  mm Även Defekta 
Leksaker, Märklin o Fleischman, 
Barbie, Korrekt Betalning, Jag Kan 
Komma Till Dig 0706 729979

Familj

TT.TRÄDGÅRDSSERVICE/ALLT INOM TRÄDGÅRD RUT-avdrag 50%
Utför allt inom trädgård: gräsklippning, gräsanläggning, häckklippning,
häckplantering, rensa ogräs, plantering av växter, röjning, rengöring av al-
tan/sten, rivning, trimning, trädfällning, stensättning, staketmontering, al-
tan anläggning, plattanläggning, bortforsling, beskärning och mycket mera.
RUT-avdrag, F-skatt, Fri kostnadsförslag. Ni kan hitta oss på Facebook och
vår hemsida TT. Trädgårdsservice. TEL: 070-0438200

TRÄDFÄLLNING/BESKÄRING
50% RUT-avdrag. Gratis hembesök. 
LH Trädvård 0703-236093.

TRÄDFÄLLARN
Fällning, bit för bit, beskärning & 
bortforsling, stubbfräsning 
F-Skatt/försäkring. RUT-avdrag.
www.tradfallarn. T. 0702-193742

Flyttstädar-Röjer-Flyttar
Rutavdrag, F-skatt, Garanti.
Tuvegårdens Allt i Hem AB
Telefon 0707233322 Peter

Trädgård och markarbete!
Vi utför det mesta inom trädgård

Häckklippning – Trädfällning – Röjning – Murning 
Stensättning – Färdig gräsmatta

F-skatt • Rotavdrag • Fritt kostnadsförslag

070-422 42 60

Trädgårdsarbete/anläggning
Vi utför allt inom mark & träd-
gård. kostnadsfri hembesök.
ROT& RUT
031-227070, info@stmark.se

Nyare Tjänstbilar köpes!
Frölunda Bilfinans AB.
Nyare Tjänstebilar köpes! personbi-
lar/transportbilar. Restskulder
löses. Vi finansierar även din nästa
tjänstebil. Kontakta oss för en
offert eller ett personligt besök.
Som oberoende bil-förmedlare
erbjuder vi smidiga och fördelaktiga
finansierings alternativ.
www.tjanstebilsexperten.se
info@tjanstebilsexperten.se
Vxl:031/357 94 90/94/95
Mobil: Martin 0705/490 485
Mobil: Anders 0705/490 496

Konkursbeslut
De som anges nedan sattes 2021-04-26 i konkurs vid GÖTEBORGS
TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2021-06-08 i tingsrättens
lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg, på de klockslag som anges vid
namnen. Borgenärerna kallas till resp. sammanträde genom denna
kungörelse.
1. Heimdal Vård o Omsorg AB, 556996-1674, Box 3220, Göteborg,
kl 15:50. Förvaltare Stefan Jevinger, Box 2523, 403 17 Göteborg,
031-7012000
2. InnoTel AB, 556868-2479, Box 5243, Göteborg, kl 14:20.
Förvaltare Michael Wiik, Ullevigatan 19, 411 40 Göteborg, 010-
1797800
3. Dödsboet efter Marianne Elisabet Lindgren, 19440410-5241,
Tvärån Härrydavägen 170 A, Härryda, kl 16:10. Förvaltare
Mercedes Lennartsson Anderås, Östra Hamngatan 29, 411 10
Göteborg, 031-107200
4. Norbo Ekohus i Särö AB, 559084-0988, Postbox 8956, Göteborg,
kl 15:10. Förvaltare Mona Jonasson, Box 2259, 403 14 Göteborg,
031-7104000
5. Frida Annelie Sköld Reuterskiölds dödsbo, 19880708-4960,
Grepvägen 371 D, Kungälv, kl 13:40. Förvaltare Matilda Barkman,
Box 11918, 404 39 Göteborg, 031-102030
6. All Access Scandinavia AB, 556804-2732, Polstjärnnegatan 14,
Göteborg, kl 16:00. Förvaltare Christian Andersch, Box 2523, 403
17 Göteborg, 031-7012000
Göteborgs Tingsrätt

Döda

Tjänster

Bilar

Köpes

Porslin glas teakmöbler köpes
Lisa Larsonfig. Teakmöbler ss
karmstolar, bord, skåp, bokhyllor
mm. Söker också mat o kaffe-
serviser, gamla lampor o kristall-
kronor. Tel. 070-601 34 02. Även
helg o kväll. Mycket bra betalt

Båtar

Husvagnar, husbilar

Köpes

Köpes

FRIMÄRKEN, MYNT
Vykort köpes omgående. Kontant.
A-ANTIKVITETER, Södra V.75.
 
T. 0703-181455

ELISABETH STÄD
Hem, fönsterputs, dödsbo, röj, alla
dagar. Göteborg med omnejd.
Garanti, F-skatt och RUT-avdrag.
Tel. 0703-51 71 43

BILAR KÖPES FR-05
Även defekta, Obes, Hämtas på
plats ring Tony
073 55 60 248

FJ.TRÄDGÅRDSSERVICE 
Utför allt inom trädgård: Trädfällning,Häckklippning, Röjning,
Beskärning, Bortforsling, Staketbygge,
Gräsanläggning , Rengöring av sten/ altan
Rut-avdrag, F-skatt, Fritt kostnadsförslag
www.fjmarkträdgård.se
Tel: 076-8664226

Jag köper din bil !!!
Alla slags bilar köpes. Även något 
defekt ej hinder bra betalt hämtas 
på plats. Ring 0729-136675

Stubbfräsning och Häckborttag
Vi fräser bort stubbar och häckar
med fint resultat. Utmärkt service
och 50% RUT-avdrag. Ring oss för
fritt prisförslag.
Roger 0705-151514

Gamla ting köpes!
möbler, böcker, tavlor, klockor, 
porslin, orientaliskt,
musikinstrument mm köpes
Kent 070 5589803

Husvagn Sökes!
Även Husbil av intresse Små fix/
fukt ej hinder Allt av intresse Ring 
0760703110 Per

Äldre sportbilder
Sportens stjärnor Hemmets Jour-
nal 1960 Alfabilder, VM 1958, 
äldre sportbilder  070–7546999. 
kw@svenskaamb.se

INGES TV-SERV./ANTENN
REP./INSTALL. T.031-12 88 50

båt köpes
htbåt, styrpulpetsbåt köpes äv def
hämtar. åven utombordare äv def
0739254680
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Mando Diaos Björn Dixgård 
saknar mötet med publiken
Det är skönt att bli äldre och inte behöva vara så cool, tycker 
Björn Dixgård, sångare i Mando Diao. Nu handlar det framför 
allt om att göra den musik han har lust till och där vill han 
inte sätta några gränser för sig själv.

Att vara rockmusiker un-
der en pandemi låter inte 
särskilt händelserikt, men 
faktum är att Björn Dixgård 
har mycket att göra. Till att 
börja med ligger ett kom-
mande album färdiginspelat 
med Mando Diao, bandet där 
han är sångare och gitarrist.

– Vi hade länge velat göra 
något åt americana-hållet, 
mer akustiskt och folk-
musikaktigt, säger han.

Nu planerar han ett solo-
projekt för att prova på nya 
grepp med instrument som 
såg och harpa. Och om pan-
demin tillåter kommer i höst 
en storslagen föreställning 
tillsammans med bland 
andra Arja Saijonmaa och 
Malmö symfoniorkester, en 
uppsättning som ska baseras 
på låtar från Mando Diaos 
nio år gamla skiva ”Infru-
set” med texter av Gustaf 
Fröding.

Björn Dixgård har breddat 
sig och man får nog kalla ho-
nom folkkär vid det här laget. 
Förra året stod han på Skan-
sens scen under national-
dagsfirandet och sjöng ”En 

vänlig grönskas rika dräkt”.
Nu sörjer han bara att tur-

nén som skulle följa på det 
nya albumet inte blir av i år.

– Jag saknar verkligen 
mötet med publiken. Våra 
turnéer är som ett enda stort 
kollo med alla människor 
som är med och har skoj. För 
mig är det nästan en livsstil 
som har gått förlorad.

Å andra sidan får han träffa 
familjen mer. Den är alltid 
nummer ett. Barnen är elva 
och nio år och tycker nog att 

pappas musiksmak är lite 
gubbig, tror han, efter att ha 
försökt introducera sådant 
han själv gillade som yngre: 
Nirvana, Rolling Stones och 
Beatles till exempel.

– De hittar ju sin musik 
på Tiktok. Dagens ungdom! 
säger han och skrattar.

Hans egen ungdom i Bor-
länge var full av musik. För-
äldrarna spelade och skrev 
låtar tillsammans och det 
lyssnades på allt ifrån Bach 
till jazz och progg. Någon 
musikalisk revolt kunde det 

knappast bli frågan om för 
Björn – mamma och pappa 
var öppna för allt.

När han vid tolv års ålder 
började spela gitarr var det 
som att hitta en egen identi-
tet. Gitarren blev hans grej, 
något annat stort intresse 
hade han just inte, och sena-
re i tonåren började han lira 
med kompisen Gustaf Norén.

– Första sommaren med 
Mando Diao var 1997. Vi fick 
låna en sommarstängd fri-
tidsgård, vi experimentera-
de och lärde oss skriva låtar.

Sedan dess har bandmed-
lemmar kommit och gått. 
Några har fått sparken och 
Gustaf Norén lämnade 
gänget vid en uppmärk-
sammad brytning för sex 
år sedan. Det har stormat så 
pass att bandet gått i terapi.

Samtidigt som gruppens 
sammansättning har skiftat 
har också musiken gjort det. 
Många blev förvånade när 
Mando Diao 2012 släppte 
albumet ”Infruset” med 
tonsatta dikter av Fröding. 
Singeln ”Strövtåg i hembyg-
den” låg på Svensktoppen  
i nästan ett halvår.

– Vi sätter inga regler för 
oss. Vi gör musik och hoppas 
att folk gillar den.

Det är mer utlämnande att 
sjunga på svenska och därför 
lättare att utgå från klassisk 

poesi, tycker Björn Dixgård. 
En god hjälp har också hans 
föräldrar Hans och Malin va-
rit. De har skrivit texter till 
flera av Mando Diaos låtar, 
bland annat ”Vaggvisa un-
der Stora Björn” som hand-
lar om Björns yngsta dotter 
som föddes under dramatis-
ka omständigheter.

Björn fick själv förlösa dot-
tern i bilen efter att ha stan-
nat vid vägkanten under 
färden in till BB.

– Det var stress och adrena-
lin och en helt utomjordisk 
upplevelse. Inget jag skulle 
vilja vara utan. På Dande-
ryds sjukhus kallade de mig 
björnmorskan.

I dag lägger han så mycket 
tid som möjligt på det han 
kallar sina drömvärldar, det 
vill säga familjen och musi-
ken. Det är där han blir som 
mest berörd.

När det gäller musiken 
tycker Björn Dixgård att det 
är skönt att inte behöva vara 
så cool längre.

– I början var det så myck-
et manér, man lekte den där 
rockmyten och skulle vara 
rockstjärna. Nu är det bara 
rakt på själva musiken. Jag 
har blivit äldre och är lite 
mer trygg i mig själv.

Johan Ekfeldt
TT

”Våra turnéer är som ett enda stort kollo med alla människor som är med och har skoj. För mig är det nästan en livsstil som har gått förlorad”, säger Björn Dix-
gård om den inställda turnén. Bild: Fredrik Sandberg

Jubilaren

Fakta: Björn Dixgård

Ålder: Fyller 40 år på 
lördag.
Gör: Musiker, sångare i 
bandet Mando Diao.
Bor: Bromma.
Familj: Frun Emma och 
två barn, 11 och 9 år.
Om att fylla 40: ”Jag är 
inte purung längre men 
det skiter jag faktiskt i”, 
säger han och skrattar.
Så firar han födelseda-

gen: ”Med familjen. Kan-
ske något större i höst om 
det går. Jag älskar fest!”
Så kopplar han av: ”Med 
fiske. Det är lugnt och 
stilla, för jag får inte napp 
så ofta, men det är skönt 
att vara ute i naturen. Jag 
ska faktiskt gå en flugfis-
kekurs, så det slutar väl 
med att jag sitter här och 
binder flugor.”

3 maj

I dag har Jane och John 
namnsdag. Jane är en engelsk 
kortform av hebreiskans Jo-
hanna, som betyder ”Gud har 
förbarmat sig”. Jane kom hit 
på 1830-talet och var som po-
pulärast på 1950- och 60-ta-
len. Knappt 6 900 personer 
bär namnet, cirka 3 100 kallas 
så, med medelåldern 58. John 
är den engelska formen av 
Johan, i sin tur en förkortning 
av Johannes som kan härledas 
till samma betydelse som 
Jane. John kom hit på 1700-ta-
let. Omkring 69 000 personer 
bär namnet, cirka 21 200 har 
det som tilltalsnamn, med 
medelåldern 46.

Bemärkelsedagen
I dag är det internationella 
dagen för pressfrihet. Den 
är instiftad av FN för att upp-
märksamma vikten av en fri 
press för ett demokratiskt 
samhälle, samt för att hedra 
de som dött i kampen mot 
censur. 

Det hände då
•	 För 75 år sedan, 1946, fick 
alla elever i den svenska folk-
skolan fria skolböcker och 
andra läromedel. Då tog riks-
dagen beslutet att fria läro-
medel skulle gälla alla, utan 
behovsprövning.

Födelsedagar
•	 För 70 år sedan, 1951, föd-
des musikern Christopher 
Cross i Texas, USA. Han slog 
igenom med albumet ”Chris-
topher Cross” år 1980 och 
vann flera priser vid följande 
Grammy Awards, bland annat 
för hit låten ”Sailing”. År 1982 
fick han också en Oscar för 
bästa sång, ”Arthur’s Theme 
(Best you can to)” till filmen 
”En brud för mycket” (1981).
•	 För 87 år sedan, 1934, föd-
des musikern Francesco Ste-
phen Castelluccio, mer känd 
som Frankie Valli. Han var 
med i originaluppsättningen 
av bandet The Four Seasons 
på 1960-talet innan han satsa-
de på en solokarriär. År 1967 
gjorde han hitlåten ”Can’t take 
my eyes off you” och år 1978 
sjöng han titellåten i filmen 
”Grease”. 

Bild: Fredrik Sandberg

 Bild: John Carucci

Namn vi minns
•	 För 14 år sedan, 2007, avled 
den amerikanska astronauten 
Wally Schirra vid 84 års ålder. 
Han var den första personen 
att få vara med om tre rymd-
resor, och den enda personen 
som har flugit i både Mercury, 
Gemini och Apollo (tre olika 
rymdprogram inom Nasa). 
Han loggade totalt 295 tim-
mar och 15 minuter i rymden. 


