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pusskalas Många ville ge presenter till kronprinsessparet när den andra lysningen ägde rum på Stockholms slott
i går. Svenska Handelskammaren i Frankrikes styrelseordförande Gita Paterson fanns bland dem.
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Kultur

Vi har råd med jämlik vård

Bankerna står allt stadigare

Stort fotopris till svensk

brännpunkt Det saknas inte resur-

nyheter De svenska storbankerna

nyheter Den svenske fotografen

ser för välfärden i Sverige. Vi kan aldrig
acceptera att plånboken får styra
i stället för behoven, skriver oppositionens Emil Broberg (V), Gunvor G Ericson
(MP) och Ylva Johansson (S).
sid 5

har gott om eget kapital och klarar av
att möta tuffa tider enligt Riksbankens
nya stabilitetsrapport.
sid 6

Jens Olof Lasthein har vunnit den stora
internationella fototävlingen Leica
Oskar Barnack Award. 
sid 5

Jobbdiskussion i Leksand

Människorätt från Örebro

nyheter Över 1 600 personer av 120

nyheter Journalisten Tasneem

i fjol drabbade världen märktes inte
när det gäller länders militärutgifter.
Totalt sett ökade utgifterna med nära
6 procent.
sid 10

olika nationaliteter samlas för invigningen av forumet Rework the World
i Leksand i dag. Tanken är att de under
de kommande fyra dagarna ska diskutera om hur en miljard nya, hållbara
jobb ska kunna skapas i världen.  sid 8

Khalil ger tillsammans med hustrun
Sharmin Afsana ut människorätts
tidningen Independent World Report
från Örebro. 
sid 8

Enigt KU ger UD kritik

Uppåt för bilförsäljningen

nyheter UD borde bli bättre på att

nyheter Bilförsäljningen lyfte kraf-

se till att ambassadörer kan grund
lagen. Det anser ett enigt konstitutionsutskott i riksdagen. 
sid 14

tigt i maj, 24 994 nya personbilar
registrerades, enligt branschorganisationen Bil Sweden. Det är en ökning
med 37,2 procent jämfört med motsvarande månad förra året
sid 9

Världen rustar trots krisen
utrikes Den globala finanskris som

Fler resistenta bakterier
nyheter Spridningen av multiresi-

under strecket Merete Mazzarella skriver om den första vågen av
brittiska turister som efter Napoleonkrigen upptäckte kontinenten, men
mest tycks ha längtat hem.
sid 9

Kärleksfullt om systrar
kritik Ebba Witt-Brattströms min-

två tredjedelar av den norska sportoch friluftskedjan XXL. 
sid 10

Landslaget sjuder av glädje

Internettrafiken ökar snabbt

Teenage Fanclub speciella

sport Det nya svenska landslaget

världen Youtube och SVT Play. Det

skivor Teenage Fanclubs karakteris-

sjuder av glädje och positiv attityd.
Efter segern mot Bosnien-Hercegovina,
4-2 i lördags, väntar Vitryssland i
Minsk. 
sid 23

är bara två exempel på hur allt fler ser
på video/tv via bredbandet och hur det
leder till att trafiken på internet ökar
i snabb takt. 
sid 14

tiska harmonier och ångerfyllda melodier rör sig allt närmare en återhållsam renhet, skriver Andres Lokko om
nya albumet Shadows.
sid 12–13
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EQT köper sportkedjan XXL
nyheter Riskkapitalisten EQT köper
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Kultur
Felaktigt uttal …
31/5 
sid 1
Kulturens förstasidesrubrik ”Felaktigt uttal av
kronprinsessan väcker löje” har väckt löje hos
några läsare samt hos vissa irritation. De har
uppfattat det som om det var kronprinsessans
eget uttal som SvD bedömde som felaktigt. Men
det var rubriken som var dubbeltydigt formulerad.
I artikeln fanns inget som ifrågasatte kronprinsessans eget sätt att tala.
Guldkantat …
1/6 
sid 5
Den som sitter i ekan
på Anders Zorns akvarell Sommarnöje från
1886 medan Emma
Zorn står på bryggan
är inte konstnären
själv utan mästerlotsen Carl Gustav Dahlström. Han gick också
under namnet ”vackre
lotsen”, och av honom
hyrde Emma Zorns
mor Henriette Lamm
sommarnöje under flera år. Situationen är
antagligen den att hyresvärden är på väg att
hämta sin sommargäst med båten.

Turistpionjärer ville hem

nesbok Å alla kära systrar! är rik och
grundligt kärleksfull. Här finns också
en segerkänsla som man gärna unnar
de hårt arbetande systrarna, skriver
Heidi von Born.
sid 10–11

stenta bakterier fortsätter öka i Sverige, särskilt de motståndskraftiga tarmbakterierna ESBL. Antalet rapporterade
fall har fördubblats på tre år.
sid 16

Näringsliv
Sveriges ekonomi ...
29/5 
sid 4
I grafiken över BNP-tillväxten för det första kvartalet 2010 tillskrevs Grekland, Spanien och Storbritannien felaktiga siffror. De rätta BNP-siffrorna
är genomgående negativa: -2,3 procent, -1,3
procent respektive -0,2 procent. Minustecknen
försvann även i rättelsen i tisdagstidningen.
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