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Riks Följer

Polisärende på Gotlandsfärja – försenad avgång

Coronakrisen

Tegnell: Vi kommer att �å
fler dödsfall i Sverige

 LIVE Statsepidemiologen: Vi måste hålla smittokurvan nere • DN rapporterar direkt.

Regeringen kan stänga
skolorna på måndag

 DN erfar: Beslut om stängning förbereds så att det kan fattas direkt om det anses

nödvändigt.

Kan man bli immun mot
viruset?

 Svaret kommer att påverka strategierna för att

bekämpa utbrottet.

”Håll även friska barn
hemma”

Karolinska går över till
militär styrning

Kraftig ökning av vuxna
klimatstrejkare

JUST NU

Foto: Magnus Hallgren

Foto: Tomas Ohlsson

Foto: Thomas Karlsson Foto: Hanna Lilja

Senaste nytt

13:43

Volvo Cars stänger i Belgien -
utvärderar Göteborg på timbasis

13:32

Skellefteå värvar historisk
poängkung

13:13

Kommunal vill skjuta upp
avtalsrörelsen: ”Inte läge att
förhandla mitt i en kris”

13:12

Rebecka Kärde: Nej, vi befinner
oss faktiskt inte i krig mot
coronaviruset

13:06

Idrottsföreningars
coronakostnad: 500 miljoner

13:05

Dörrarna stängs – för att skydda
förarna

13:03

Kommuner vädjar om att även
friska barn hålls hemma från
förskolan

12:55

Norge går längre än Sverige i
kravet på bankerna

12:46

Konstrundan på Österlen ställs in

12:45

Polisärende på Gotlandsfärja –
försenad avgång

12:41

Stordalens hotellkoncern varslar
7.500 personer

12:09

Gravida med coronasmitta får
föda var de vill enligt nytt beslut

12:07

Misstänkt för beställningsmord i
Malmö frias återigen

12:05

Kan man bli immun mot nya

Foto: Lotta Härdelin

Journalistik är 
viktigare än någonsin.
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 Förskolor vädjar till föräldrar att minska

förskoletid.

 TV | TEXT Rustar för ökning av svårt sjuka

till helgen.

• Nytt beslut: Smittade gravida får föda var de vill

• Ingen avrådan från Ipren

Bokrecension

Hon är en av Nordens
stora samtidsskildrare

Coronakrisen och ekonomin

Kommunal vill skjuta upp
�örhandlingarna

 ”Vi vädjar till alla andra att göra detsamma”.

Stordalens varslar 7.500 Allt tyngre fall på

Dokument

Storspionen avslöjades –
av sin egen hushållerska

Klädkedjan MQ sätter Joy
i konkurs

Följ Dagens Nyheter i sociala medier

Facebook 205k följare

Twitter 221k följare

Ledare - signerat

Gunnar Jonsson:
Flockimmunitet är ett svårt
etiskt problem

Läs alla artiklar gratis fram till 1 maj.

Gå vidare

Foto: Agnete Brun

HITTA ÄMNEN ATT FÖLJA Gå till fler ämnen

Missa aldrig en artikel. Följ de ämnen du bryr dig mest om.

 Följ

Det nya
coronaviruset

 Följ

OS i Tokyo 2020

 Följ

Anna Ekström

 Följ

Skolan

 Följ

Fotbolls-EM 2021

 Följ

Stockholmsbörsen

Foto: Magnus Hallgren

Kommentar

Hans Strandberg: Detta händer
om lönerörelsen sätts på paus

Foto: Reportagebild, Folke Hellberg/Pressens bild

Kommentar

Foto: Bertil Ericson/TT

Kristina
Lindquist: Först
kommer
handspriten,
sedan moralen
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anställda
 4.500 tjänster försvinner i Sverige.

Europas börser
 Fortsatta fall väntas i USA.

Volvo Cars stänger i Belgien
 Utvärderar stängning i Göteborg timme för timme.

Coronakrisen i världen

Kommentar

”Nej, vi befinner oss inte i
krig mot viruset”

 Rebecka Kärde om att europeiska ledare piskar upp en farlig aggression.

Utbrott i slummen kan �å
explosiv spridning

 Oro i Indien över hur landet ska klara

coronasmittan.

Kina kastar ut
amerikanska medier

 Upptrappad konflikt: Journalister från

tre tunga tidningar tvingas lämna landet.

• Bolsonaro trotsar sin egen karantän

• Panikköp av papper ett globalt fenomen

Instagram 107k följare

Prenumerera på nyheter

Till våra nyhetsbrev

Dagens tidning 18 mars

Läs e-DN

Senaste klippen

Allt fler vuxna
klimatdemonstrerar –
möt Gretas gamlingar
11:49

Fabriken gör en miljard
toarullar om året: ”Folk
behöver inte hamstra”
11:25

Karolinska går in i
militär styrning – rustar
för kraftig ökning av
smittade
07:03

Klart för reseförbud till
EU i 30 dagar
I går

Elever är oroliga för
sina slutbetyg
I går

DN:s ungdomspaket �ör
dig mellan 18 och 25 år

Foto: Ludovic Marin / AFP

Foto: Mangal Chavan Foto: Evan Vucci/AP

Foto: Alexander Mahmoud

Foto: Hasse Holmberg/TT
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Ledare – signerat

”Där�ör vill vi över 70 inte
stanna inne”

 Barbro Hedvall: Riskgrupp, ja – men hur är det att få höra att du inte ska träffa folk?

De �öljde med när
myndigheten flyttade

 Johan Jarelin en av få som tog steget – flyttade till stad han aldrig tidigare besökt.

Coronakrisen

Testa själv: Var har du råd
att köpa bostad?
Senaste quiz

Stockholmstestet vecka
12
08:00

DN:s historiska quiz
vecka 11
2020-03-14

Cineast, fubba, ogentil –
vad betyder orden?
2020-03-14

Nutidstestet vecka 11
2020-03-13

Vad vet du om franska
filmdrottningar?
2020-03-12

Här hittar du öppna
artiklar om coronakrisen

DN lanserar nyhetsbrev
om USA-valet

Klimatet just nu

Fakta: Hur går kampen
mot klimathotet?

Recenserar marijuana
�ör att bekämpa tristess

Foto: Hasse Holmberg/TT

Foto: Lisa Mattisson

Foto: Tomas Ohlsson

Foto: Beatrice Lundborg

Foto: Johan Andersson

Foto: TT

Foto: Axelle/BAUER-GRIFFIN / MEGA
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Gör en miljard toarullar
per år: ”Kommer finnas”

 När Sverige bromsar in är det full rulle fabriken i Lilla Edet: ”Folk behöver inte

hamstra”.

”Krisen en repetition
in�ör framtiden”

 Kan coronatillståndet rädda fler liv än viruset tar?

• Internet klarar trycket – hittills

• Här är svenskarnas nya hemmaekonomi

Coronakrisen

Covid-19 – svar på de
vanligaste frågorna

 Vad är egentligen sjukdomen, vad gäller vid hemkarantän och andra frågor.

Gäng styrde ökänd gata –
så �örändrades det

Utvald film och bio – här
är DN:s nya filmklubb

Clarke missnöjd med
”Game of thrones”-slutet

Friidrottsbas drabbad av
stroke och covid-19

Här är bästa sättet �ör att
gå i pension tidigt

Testa din bildning – DN
lanserar kunskapsapp

Foto: Michael Probst/AP och Ord & Visor förlag

Krönika

Linus Larsson: Folköl och
civilkurage har aldrig �örr
samspelat i sådan harmoni

Kommentar

Augustin Erba: Den som �öljde
Marie Kondos städråd kan �å
coronatråkigt

Foto: Jonas Lindkvist

Foto: Anders Hansson

Foto: Beatrice Lundborg

Foto: Helen Sloan

Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Foto: Illustration: Maria Westholm

Foto: Ivar Bigestans
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Det �år du göra om du
sitter i hemkarantän

 TV | TEXT DN reder ut vilka regler som gäller.

Så skapar du struktur
om skolan är stängd

Grafik

Så sprids viruset i
världen

• Då kan du stanna hemma från jobbet

• Så är symtomen på nya coronaviruset

• Det här vet vi om det nya coronaviruset

Kent Ekeroth vinner tvist
om järnrörsfilm

 Högsta domstolen ger Kent Ekeroth rätt till ersättning

från SVT.

Primärvalen i USA

Kommentar

”Biden på väg att koras till
presidentkandidat”

 Björn af Kleen: Nattens förluster betyder inte nödvändigtvis att Sanders lämnar walk

over.

Tipsa DN:s granskande
reportrar

Experten: Tränare har
makten och kontrollen

Resenärer mer oroliga
�ör rädslan än viruset

Läs serierna!

SVT: Vi skyddar dem som
är på jobbet

Foto: Martina Holmberg/TT

Foto: Alexander Mahmoud Foto: Johan Andersson

Foto: Magnus Hallgren

Foto: DN, Mandel Ngan/AFP

Foto: Anette Nantell

Foto: Jon Olav Nesvold/Bildbyrån

Kommentar

Foto: Eva Tedesjö

Foto: Anders Wiklund/TT

Katrine Marçal:
Ingen potatis,
inga ägg och
väldigt lite
grönsaker. Men
det är ingen
panik.
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Superdelegater, konvent,
primärval? Så funkar det

 Så bestäms vem som utmanar Trump – och det

händer nu.

DN granskar

Lilla hjärtats mamma häktas
 Misstänks för grovt vållande till annans död • Släpptes i fredags.

De kallade henne Lilla
hjärtat – hon fick inte fylla
fyra år

 TV | TEXT Alla följde lagen – så varför är flickan som kallades för Lilla hjärtat död?

Familjehemmet
: Tack �ör all
kärlek

 Hundratals människor

har hört av sig till Melinda

Jacobs och hennes familj.
Tvångsvårdade
barns
rättigheter ska
stärkas

 Moderaterna till

socialutskottet med förslag

på lagändringar.

”Det dröjer ett
tag innan vi ses”

 TV Familjehemsmamman:

Hur säger man till en

treåring att hon ska tas

ifrån sin familj?

Tipsa DN:s granskande reportrar
Lämna tips på ett säkert sätt.

KTH-studenter hjälper
isolerade elever

Dagens recept

Kyckling allt-i-ett med
citronrostad potatis

RECEPT FRÅN

Kontakt DN.se
Livechef: Katarina Lagerwall
Redaktör: Caroline Wetterborg
E-post DN.se: www@dn.se
Prenumerationer: 08-738 26 00
Redaktionen: 08-738 23 23
DN:s växel: 08-738 10 00

Foto: Johan Andersson

Foto: Privat, Paul Hansen

Foto: Stina Stjernkvist/TT, Jessica Gow/TT Foto: Paul Hansen

Foto: Privat

Kommentar

Kommentar

Niklas Ekdal:
Pandemin blir en
perfekt storm �ör
Sverige

Maria
Schottenius: Nu
�år man äta upp
sina tvärsäkra
uttalanden
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Man död i skjutning – flera
frihetsberövade

 Stor polisinsats i Hjulsta i Stockholm.

Coronakrisen i idrottsvärlden

Landslaget OS-laddar –
utan att kunna spela

 OS-hoppet lever men fotbollen är satt på paus: ”Det är väldigt många frågetecken.”

Krisen har kostat
idrotten 500 miljoner

 Coronakrisen slår hårt, enligt Riksidrottsförbundet.

Simlandslaget har
alternativ OS-plan

 ”Måste hitta nya mål för att behålla

energin.”

Flög från USA �ör att
rädda OS-dröm

 Sophie Hanssons möjligheter att träna

försvann.

• Så slår EM-flytten mot fotbollsvärlden

Live. IOK: ”OS kräver exceptionella
lösningar”

Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Foto: Jessica Gow/TT Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

https://www.dn.se/sthlm/en-man-skottskadad-i-stockholm/
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DN Åsikt. Coronakrisen

”Många struntar i råden
från myndigheterna”

 INSÄNDARE Möter varje dag personer som hostar kraftigt och borde vara hemma.

”Låt oss plugga hemma”
 INSÄNDARE Bättre även för högstadiet.

”Sänd P4 Plus i P3”
 INSÄNDARE Kan bryta äldres isolering.

Coronakrisen

Kulturdebatt

”Snälla kommuner, kära
människor, hjälp oss!”

 Författaren Susanna Alakoski: De inställda jobben innebär ekonomisk katastrof.

Kultursektorn larmar om hjälp
 Slaget är stenhårt när Sverige stängs ned på grund av coronaviruset.

Foto: Cornelius Poppe/NTB

Foto: Nicklas Thegerström

Kommentar
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DN DEBATT 18/3

”35.000 vårdanställda måste gå hem om
skolorna stängs”

 Forskarna Carl Nordlund och Karl Wennberg: Vi har gjort en snabb analys som visar

att en stängning av grundskolan skulle slå mycket hårt.

DN granskar: Bitcoinbedragarna

Två veckor senare lyser
ännu �önstren

 Inga tecken på att myndigheter agerat i Kiev • Europols möte inställt.

Björn Wiman: Kulturlivet
behöver en katastrofplan – nu

Foto: Patrick Pleul/TT

Foto: Aubrey Belford/OCCRP

Kommentar

Linus Larsson: Svensk polis hade
kunnat göra mer

https://www.dn.se/kultur-noje/bjorn-wiman-kulturlivet-behover-en-katastrofplan-nu/
https://www.dn.se/debatt/35000-vardanstallda-maste-ga-hem-om-skolorna-stangs/
https://www.dn.se/om/dn-granskar-bitcoinbedragarna/
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Källan: Där�ör riskerar
jag allt

 TV | TEXT Visselblåsaren Alexej: ”Om jag

försvinner: Publicera.”

Dold kamera avslöjar
bedragaren

 TV | TEXT Bluffar offer på 150.000 dollar

• ”Lurade honom sex–sju gånger.”

Tipsa DN:s granskande reportrar
Lämna tips på ett säkert sätt.

Tystnadskultur

”Vissa män har rätt att
göra precis vad de vill”

 Martina Montelius, som var med och avslöjade Kulturprofilen, om sexismen i

kulturvärlden.

Han betalade dyrt �ör att
avslöja Macchiarini

 Gick emot tystnadskulturen på Karolinska –

attackerades själv.

Spel

Sudoku Ord på ord

Foto: Alexander Mahmoud Foto: DN

Foto: Nicklas Thegerström

Foto: Fredrik Funck
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