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PATRIK LUNDBERG
Pandemin sätter vår självbild
på prov

IRENA POZAR
Gamlingar måste skärpa till
sig om coronaviruset

LOGGA INOnsdag 18 mars 2020  BERÄTTANDE SOM BERÖR

START  SPORT  PREMIUM  TV  NÖJE  KULTUR  LEDARE  DEBATT  KLIMAT  SÖK  A TILL Ö  TIPSA

JUST NU Har du ett nyhetstips? Kontakta oss – du kan vara anonym!

Tegnell om positiva responsen: ”Det har
faktiskt levererats blommor”

Bianca Ingrosso bunkrar – visar maten Nya kravet för att ens få gå ut i Paris LIVE-TV: Senas
Expressen TV

LIVE-TV:  ”Vi kommer se
fler dödsfall i Sverige”
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB håller pressträff om coronaläget

Tegnell: Italien kan ha
nått en topp av smittade
DIREKTRAPPORT: Sverige samordnar intensivvården • 14.30: Kungen och Löfven

Varningen: Risk för isolering
i över ett år
Experterna om långvariga scenariot: ”Är att föredra”

Pia, 62, höll på att dö i förra
pandemin

 Så agerar hon i dag

SENASTE NYTT

4 min Ikea stänger ner i Europa – varhusen
i Sverige öppna

19 min Drottningen isoleras efter
coronautbrottet

27 min Speljätten Kindred varnas – tvingas
betala 100 miljoner

30 min JUST NU: Skjuten man hittad
utomhus

13.05 Äldre kvinna förlorade 140 000 i
coronabluff

Senaste dygnet

PREMIUM-REDAKTIONEN TIPSAR

 Som prenumerant får du alla
nummer digitalt – direkt när de kommer ut

TV-REDAKTIONEN TIPSAR

Nya kravet för att ens få gå ut i
Paris
Svenska Beatrice: ”Om man inte respekterar
det får man böter”

MEST SETT I DAG

CORONAVIRUSET
Här är Europas enda land utan
corona

SPORT
Stjärnornas uppmaning:
"Stanna hemma"

TV-REDAKTIONEN TIPSAR

PREMIUM

PREMIUM
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Universitetets initiativ – gör
handsprit
200 liter skickas till Danderyds sjukhus i dag

INFORMATION: Skydda dig och andra

Hjältarna i vården – sliter
dygnet runt
Läkaren Emma, 42: "Är fantastiskt att se"

Dambergs replik till SD-
politikern
Hårda coronasvaret under debatten

Grovt brott utreds
på Gotlandsfärjan
Personer uppges ha barrikaderat sig • Vittne: Gisslandrama • Husvagn undersöks

Varför dör fler män än
kvinnor av corona?
14 gånger större sannolikhet för försämring hos rökare • Av Frida Sundkvist

Medicin mot malaria och hiv
testas mot coronaviruset
90 befintliga läkemedel prövas • ”Enorm aktivitet” Av Anna
Bäsén

Sanny Lindström: ”Blir enorma
ekonomiska förluster”
Hockeyexperten om beskedet att
hockeyslutspelen ställs in

MITT KÖK Handla mat på nätet – stor
guide – Lista på olika matkassar du kan
köpa hemifrån.

MEST SETT I DAG

CORONAVIRUSET
Här är Europas enda land utan
corona

SPORT
Stjärnornas uppmaning:
"Stanna hemma"

CORONAVIRUSET
Så går en bedömning till inom
akutvården

NYHETER
Polispådrag på Gotlandsfärja –
personer har barrikaderat sig i
hytt

NÖJETV
Stora ilskan mot Zytomierskas
coronareklam – påstås skydda

MEST LÄST I DAG

NYHETER
Spanien uppmanar 25 000
turister att lämna Mallorca

CORONAVIRUSET
Tegnell: Samhällsspridning
utanför Stockholm

NYHETER
WHO avråder från att ta
läkemedel med ibuprofen

CORONAVIRUSET
Regeringen inför inreseförbud i
30 dagar

CORONAVIRUSET
Varningen: Risk för isolering i
över ett år
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New Yorks rikaste flyr
Manhattan i helikopter

 Barrikaderar sig från corona: ”Jag är inte paranoid”

Här är länderna utan coronafall
 Listan visar de som klarat sig

Olika faserna av
coronasjukdom

 Kan smitta under hela förloppet

Därför får vissa så milda
symtom

 Två saker som styr • ”Förrädiskt”

Zlatans stöd – startar
insamling mot corona
”Om viruset inte kommer efter Zlatan, då går Zlatan efter viruset”

SHL inför nu ett
värvningsstopp
Får inte skriva kontrakt med nya spelare

”Ett för hårt beslut – det här
är inte dans”
Thomas Wassberg kritisk mot förbundet

ALLT OM RESOR Sveriges bästa
vandringsleder – för nybörjare och proffs

HÄLSOLIV: Så tvättar du dina händer på
rätt sätt – Skydda dig i coronatider

Läs papperstidningen digitalt med
Premium
Expressen, GT och Kvällsposten varje dag

LEVA&BO Så snuskiga är dina ”rena”
trosor – Vanan som hygienexperten varnar
för: ”En soppa av bakterier”

EXPRESSEN PODCAST

PODD En podd om Allsvenskan. Med Daniel
Kristoffersson och Noa Bachner.

Bluffartikel sprids i Expressens
namn
Ser ut att komma från Dina pengar

MEST LÄST - DINA PENGAR

NYHETER
Dags att deklarera – det här
gäller nu

NYHETER
 Anders Borgs stora oro

för ekonomin

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM PREMIUM

PREMIUM
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STOR SAMMANSTÄLLNING: Så påverkas ligorna

SENASTE NYTT - OM CORONAVIRUSET

12 min JUST NU: Sahlgrenska vill bygga tält med försvaret

12 min Ny rapport: Så utvecklas symtomen när du smittas

19 min Drottningen isoleras efter coronautbrottet

Läs fler nyheter om coronaviruset

Sara och Lotta: Så blev vi
sexutnyttjade på casting

 Mannen misstänks för övergrepp på sju kvinnor • ”Oerhört kränkande”

Fruns sorg – efter
maken Craigs död
Tvåbarnspappan yngsta dödsfallet i Storbritannien

Finland stänger gränserna
DIREKTRAPPORT: Ikea stänger i Danmark

CNN-reporterns oväntade
beröm
”Han är den typ av ledare folket behöver”

Svenskarna som reser –
trotsar coronakaoset

 ”Ingen hysteri här” • ”Vi stannar tiden ut”

NYHETER
Josephine slipper amortera efter
samtalet med banken

NYHETER
Stora internetproblem –
knutpunkt hade elfel

NYHETER
Permitterade från SAS kan
skolas om till vårdpersonal

ALLT OM VIN  Här är Systembolagets
mest populära öl – Vinnaren sålde i över 16
miljoner liter på Systembolaget

ALLT OM BILAR Varning: 45 tickande
bilbomber – begagnade modeller – Här är
modellerna du måste ha under uppsikt

MITT KÖK Så här länge håller maten i
kylskåpet – Guide till 5 vanliga livsmedel.

HÄLSOLIV: 6 typer av depression och hur
du lindrar – Symtomen kan skilja sig åt

SENASTE NYTT – SPORT

PREMIER LEAGUE Idag 14.04
Kämpar för sitt liv – efter fall på
pub

SHL Idag 14.05

SHL inför nu ett värvningsstopp

ALLSVENSKAN Idag 12.49
”Finns inte utrymme för
kompromisser”

FOTBOLL Idag 12.16
”Det är kaos här nere – men för
mig är det bra”

FOTBOLL Idag 12.09
Storklubbarna möts i ”karantän-
turnering”

Senaste dygnet

PREMIUM

PREMIUM
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Tusentals kan vara smittade
utan att veta
Nya studierna visar

Mammans knep får barnen
att förstå
Häftiga experimentet som förklarar viruset

”En spelare som kan
bli totalsuccé i SHL”

 GENOMGÅNG SKELLEFTEÅ: Så ser lagbygget ut • De lämnar • På väg in •
Kan förlänga

Efter mardrömsslutet –
hotas av en massflykt

 BJÖRKLÖVEN: ”Tuffa tider väntar i Umeå” • De
kan lämna

”Han kan bli en stor
attraktion i Leksand”

 LEKSAND De kan lämna – och
värvas

De kan lämna – men tre
nyförvärv klara

 FRÖLUNDA De kan lämna – och
värvas

LEVA&BO Anrika stationshuset till salu –
går som tåget på Hemnet – ✓Kakelugn
✓Originaldetaljer ✓Nio rum

ALLT OM RESOR Mysiga hotell och
pensionat på svenska Västkusten

EXPRESSEN PODCAST

PODD Konceptet är enkelt: Martina
Montelius och Expressens Gunilla Brodrej
träffas på ett lunchställe och pratar brett om
kultur.

LEVA&BO Rekordtidig fästingsäsong – så
skyddar du ditt husdjur – • Bästa
behandlingarna • Huskurer • Råd från
veterinären

Koldioxidhalten i atmosfären – ny
mätning varje dag
Här hittar du senaste siffrorna

JOBBA MED OSS

Sök sommarjobb på Expressen!

HÄLSOLIV Ont i halsen? 6 bra huskurer
för att lindra halsont – Sa någon glass?

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM PREMIUM
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Stordalens kris –
tvingas varsla 7 500
4 500 i Sverige berörs av Nordic Choice beslut

CHATTA: Ställ dina frågor till
ekonomen
Chatta med familjeekonomen Sharon Lavie

Korttidspermitteringar införs
DIREKTRAPPORT: Svenskt näringsliv och Unionen överens • Börsen faller

Politiker säljer skydd – 759
procent dyrare
William Hahne (AFS) säljer ansiktsmasker mot corona

Anders Borgs tips till
småspararna
Sälja aktierna eller inte?

Bolag och branscher att
investera i nu

 Aktieproffsens bästa tips

MITT KÖK Vanliga maten som är bra för
immunförsvaret – Stärk kroppen med det
här!

LEVA&BO Därför ska du hälla diskmedel i
toaletten – Spar dig tid, pengar och mycket
besvär

ALLT OM RESOR 13 härliga svenska
alternativ till utländska semesterorter

HÄLSOLIV Stort test: Här är de bästa
löparskorna – Betyg på 17 modeller

MITT KÖK 11 livsmedel som håller
mycket längre än du tror – Det här klarar
sig långt efter bäst före-datum

ALLT OM BILAR 11 sämsta suvarna –
Riskmodeller senaste 20 åren

LEVA&BO Frida och Pontus räddade ett
ödehus – nu bor de i sitt drömhem – ”Helt
sjukt att vi köpte det”

ALLT OM VIN Oväntade landet dricker
mest whisky per person – Läs mer om
uppstickaren

HÄLSOLIV Psykologen: Så vet du om din
rädsla är en fobi – Kan begränsa livet

PREMIUM

https://www.expressen.se/dinapengar/just-nu-stordalens-hotell-varslar-7-500/
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https://www.expressen.se/dinapengar/aktier-och-bors/just-nu-nytt-borsras-att-vanta-vid-oppningen/
https://www.expressen.se/dinapengar/corona-william-hahne-saljer-ansiktsskydd-759-procent-dyrare/
https://www.expressen.se/tv/nyheter/coronaviruset/anders-borg-fortsatt-aga-aktier/
https://www.expressen.se/dinapengar/experternas-tips-bolag-och-branscher-att-investera-i-nu/
https://www.expressen.se/gt/svenskarna-som-drar-in-miljarder-pa-guld/
https://mittkok.expressen.se/artikel/maten-som-boostar-ditt-immunforsvar/
https://www.expressen.se/leva-och-bo/gor-det-sjalv/husmorstips/darfor-ska-du-halla-diskmedel-i-toaletten-magiskt-knep/
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https://www.expressen.se/halsoliv/traning/lopning/test-bast-loparskor-dam-herr/
https://mittkok.expressen.se/artikel/maten-som-haller-betydligt-langre-an-vad-du-tror/
https://www.expressen.se/motor/kopaochsaljabil/11-samsta-suvarna-de-senaste-20-aren/
https://www.expressen.se/leva-och-bo/hemma-hos-5/frida-och-pontus-raddade-ett-odehus-nu-bor-de-i-sitt-dromhem/
https://www.expressen.se/allt-om-vin/dryck/sprit/whisky/ovantade-landet-dricker-mest-whisky-per-person/
https://www.expressen.se/halsoliv/psykologi/fobier/vanliga-fobier-behandling/
https://mittkok.expressen.se/recept/frasvafflor-utan-agg/
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Svenskarna som drar
in miljarder – på guld

 Har byggt ett imperium • ”En väldigt stor affär”

Svenska Moa och Ellen
gör stor succé i Sydkorea
K-pop exploderar – duon: ”Extra allt hela tiden”

8 udda campingplatser i
Sverige
Spännande upplevelser på semestern!

Pierre Leanders lyxhus sålt
direkt: ”Väldigt nöjd med
priset”
Ombyggda 40-talsvillan – ett drömhus för
många

Experten: Fem tips för
en mer effektiv vardag

MITT KÖK Goda våfflor utan ägg –
Mineralvatten ger extra frasiga våfflor

ALLT OM VIN 10 italienska höjdarviner
under 100 kronor – Experten om prisvärda
viner från Italien

LEVA&BO: Här är sakerna du aldrig mer
behöver köpa nya – ”Vi behöver tänka om.”

ALLT OM BILAR 10 bilarna med sämst
kvalitet – Tesla, VW och Kia med på svarta
listan

HÄLSOLIV Forskare: "Barn ska inte behöva
tänka på sin övervikt"

MITT KÖK Maten du alltid ska ha i din
krislåda – 5 livsviktiga preppingtips

LEVA&BO: 7 drömhus som är billigare än
en etta i Stockholm – Mer hus för pengarna

Här hittar du alla Magda Gads reportage

HÄLSOLIV Frisören guidar: Här är de stora
hårtrenderna 2020

PREMIUM

https://www.expressen.se/gt/svenskarna-som-drar-in-miljarder-pa-guld/
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https://www.expressen.se/halsoliv/halsa/barn/barn-overvikt-fetma-tips/
https://mittkok.expressen.se/artikel/har-ar-maten-du-ska-ha-i-din-krislada/
https://www.expressen.se/leva-och-bo/hemma-hos-5/hemnet/10-dromhus-som-ar-billigare-an-en-etta-i-stockholm/
https://www.expressen.se/reportage/
https://www.expressen.se/halsoliv/skonhet-1/frisyrer/frisoren-guidar-har-ar-de-stora-hartrenderna-2020/
https://www.expressen.se/motor/kopaochsaljabil/har-ar-de-15-samsta-familjebilarna/
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 Så får du tiden att räcka till: ”Handlar om minsta möjliga ansträngning”

Agnes Wold: 15 myter och
sanningar om corona
Munskydd • Röd solhatt • Sömn • Stress • C-vitamin • Tvål

Håll vikten med sköna
lunchpromenader

 Experterna: Så får du bäst effekt

Krisläkaren ryter till mot
unga: ”Larvigt”
Johan von Schreeb om hur du ska hantera din oro

ALLT OM BILAR 15 sämsta familjebilarna
– Riskmodeller senaste 20 åren

ALLT OM VIN 10 bästa vita boxvinerna på
Systembolaget – Gunilla Hultgren Karell
listar fynden bland lådvinerna

MITT KÖK Middag under 10 kr –
expertens bästa tips – Så enkel kan du
spara pengar

LEVA&BO: Lisa och Gusten köpte ett
ödehus – renoverade det till sin drömvilla

ALLT OM VIN  10 bästa röda vinerna
under 80 kronor – Prisvärda och goda viner
på Systembolaget

MITT KÖK De bästa pannkaksrecepten –
8 goda recept – ugnspannkaka till crêpes

HÄLSOLIV Vinterkräksjuka eller
matförgiftning? – Så vet du

LEVA&BO Köpa växthus: Stor guide till
10 modeller i olika prisklass –
Trädgårdsmästaren ger sina bästa tips för en
perfekt oas

PREMIUM

PREMIUM

https://www.expressen.se/premium/konsument/experten-fem-tips-for-en-mer-effektiv-vardag/
https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/agnes-wold-15-myter-och-sanningar-om-corona/
https://www.expressen.se/premium/halsa/hall-vikten-och-maxa-halsan-med-lunchpromenader/
https://www.expressen.se/tv/nyheter/coronaviruset/krislakaren-larvigt-att-de-aldre-kommer-fa-lugna-de-yngre/
https://www.expressen.se/noje/bianca-redo-for-karantan-berattar-om-inkopen/
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https://www.expressen.se/allt-om-vin/vintester/-10-basta-roda-vinerna-under-80-kronor/
https://mittkok.expressen.se/artikel/vara-8-basta-pannkaksrecept/
https://www.expressen.se/halsoliv/halsa/sjukdomar--besvar-1/vinterkraksjuka-eller-matforgiftning-sa-vet-du-/
https://www.expressen.se/leva-och-bo/tradgard/vaxthus/skapa-rum-i-tradgarden-stor-guide-med-fina-vaxthus-och-orangerier/
https://www.expressen.se/leva-och-bo/gor-det-sjalv/skadedjur/rattor-okar-explosionsartat-sa-skyddar-du-hemmet/
https://www.expressen.se/noje/beslutet-som-forandrade-carina-berg-forlossning-helt-somnade/?referrer=rotator-item-4
https://www.expressen.se/tv/nyheter/sotchock-har-gar-pingvinerna-pa-aventyr-utanfor-bassangen/?referrer=rotator-item-5
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Bianca redo för karantän
– berättar om inköpen
Ingrossos uppmaning: ”Börjar bli lite på allvar nu”

Jureskogs panik: ”Det är ett
cry for help”
Har investerat 15 miljoner – lockar med namn på
kändiskrogens barstol för 100 000

Ilskan mot reklamen –
påstås coronaskydda
Katrin Zytomierska: ”Ta in mitt budskap
eller inte”

Bondstjärnan: Jag är
smittad
Världsstjärnorna som smittats av viruset

DEBATT

Varför tror Sverige
alltid att vi vet bäst?
Inställningen förvärrade smittspridningen, skriver Jannice Eklöf

Kina borde be världen om
ursäkt för corona
Gunnar Hökmark: Gör något åt era usla livsmedel

Advokaten stred för sitt liv – hade
DNA-spår från skytten på knogarna
FREDRIK SJÖSHULT: Filmer och DNA tyngst bevis mot utpekad efter skotten mot Olsson
Lilja

LEVA&BO: Råttor och möss ökar
explosionsartat • Så skyddar du hemmet

ALLT OM VIN Bästa vinerna med låg
sockerhalt – Expertens lista - goda röda och
vita viner med lite socker

MITT KÖK Maten du aldrig ska frysa in –
Rädda rätt livsmedel i fysen - spara pengar!

HÄLSOLIV Ont i höger sida av magen? 6
möjliga orsaker

LEVA&BO: Tips på födelsedagspresenter
till den som fyller jämnt – 32 fina
presenter!

ALLT OM VIN Här är vinglasen du bör
undvika enligt experten – Därför är vissa
vinglas sämre

LEVA&BO Det våras för pelargoner! Så
lyckas du med blommorna – Knepen som
får dem att spira efter vintervilan

HÄLSOLIV Så lite träning behövs för att
motverka depression

https://www.expressen.se/noje/bianca-redo-for-karantan-berattar-om-inkopen/
https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/restaurangernas-rop-pa-hjalp-for-att-overleva-coronakrisen/
https://www.expressen.se/noje/stora-ilskan-mot-zytomierskas-coronareklam-pastas-skydda/
https://www.expressen.se/noje/varldsstjarnorna-som-smittats-av-coronaviruset-/
https://www.expressen.se/debatt/varfor-tror-sverige-alltid-att-vi-vet-bast/
https://www.expressen.se/debatt/kina-borde-be-varlden-om-ursakt-for-corona/
https://www.expressen.se/kronikorer/fredrik-sjoshult/han-atalas-for-skjutningen-mot-advokat-olsson-lilja/
https://www.expressen.se/tv/nyheter/motivet-viktigt-var-han-en-torped/
https://www.expressen.se/leva-och-bo/gor-det-sjalv/skadedjur/rattor-okar-explosionsartat-sa-skyddar-du-hemmet/
https://www.expressen.se/allt-om-vin/vintester/-basta-vinerna-med-lag-sockerhalt-/
https://mittkok.expressen.se/artikel/det-har-ska-du-aldrig-lagga-i-frysen-6-forbjudna-matvaror/
https://www.expressen.se/halsoliv/halsa/mage-1/ont-i-hoger-sida-av-magen/
https://www.expressen.se/leva-och-bo/fest/tips-pa-fina-fodelsedagspresenter-till-den-som-fyller-jamnt/
https://www.expressen.se/allt-om-vin/lar-dig-om-vin/guider/har-ar-vinglasen-du-bor-undvika-enligt-experten/
https://www.expressen.se/leva-och-bo/gor-det-sjalv/blommor-och-grona-vaxter/alskade-pelargon-allt-om-hur-du-lyckas-med-vackra-blomman/
https://www.expressen.se/halsoliv/psykologi/angest-och-oro/sa-lite-traning-behovs-for-att-motverka-depression/
https://mittkok.expressen.se/artikel/stort-test-av-havredryck-11-olika-sorter/
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Motivet blir viktigt – var han
en torped?
Fredrik Sjöshult: ”Han är en ökänd bankrånare”

Så kan pollensäsongen
påverka risken för corona
Så skiljer du på symtomen

Städa naken! Så gör du
städningen mycket enklare
Knasiga knepet håller badrummet fräscht
längre

Hur kommer jag tillbaka
efter min svåra utmattning?

 Doktor Gunilla svarar: Hitta balansen i livet

KULTUR

Det enda som hjälper
oss nu är kolhydrater
ANNINA RABE: Sorry alla kroppsfixerade hälsofanatiker

En ordsallad från helvetet
Malmö
VICTOR MALM: Kristians Lundbergs dikter är otuktade

MITT KÖK Stort test av havredryck – Test
av 11 olika sorter – se betyg och vinnare här!

LEVA&BO: Därför bad Mandelmann folk
att sluta besöka deras gård – 5 saker du
inte visste om folkkära tv-paret

MITT KÖK Vanliga maten som får dig att
åldras – Lista på 6 livsmedel att äta med
måtta.

ALLT OM VIN Fyra goda drinkar att värma
dig med i kylan – Goda och varma cocktails

ALLT OM BILAR 8 bilar du inte ska köpa –
Utklassade av konkurrenterna, dyra eller
bara fel

HÄLSOLIV Experten varnar: 7 vanliga
tecken på blodpropp

MITT KÖK Ät rätt sorts fett – Maten du ska
äta och undvika

ALLT OM VIN Svenskarnas gamla favorit
trendar på Systemet igen – Det spanska
vinet är på väg uppåt

PREMIUM
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https://www.expressen.se/halsoliv/halsa/allergi-3/sa-kan-pollensasongen-paverka-risken-for-corona/
https://www.expressen.se/leva-och-bo/gor-det-sjalv/knasiga-knepet-som-gor-stadningen-mycket-enklare/
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https://www.expressen.se/allt-om-vin/dryck/drinkar/fyra-goda-drinkar-att-varma-dig-med-i-kylan/
https://www.expressen.se/motor/kopaochsaljabil/8-bilar-du-inte-ska-kopa--overflodiga-och-onodiga/
https://www.expressen.se/halsoliv/7-tecken-pa-blodpropp/
https://mittkok.expressen.se/artikel/fettguide-har-maten-med-ratt-fett/
https://www.expressen.se/allt-om-vin/vindistrikt/spanien/svenskarnas-gamla-favorit-trendar-pa-systemet-igen/
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Viruset tvingade fram nytt
världsrekord i långflygning
Passagerarplanet flög direkt 15 715 kilometer till Paris

Varför hickar spädbarn så
ofta? Forskarna förklarar
Viktigt för utvecklingen

Maten som gör dig smart –
12 tips på livsmedel
Här är maten som hjälper din hjärna att
komma i form

Speljätten Kindred varnas –
tvingas betala 100 miljoner
Spelinspektionen: Otillåten bonus på Unibet och Mara Casino

 Få Expressen, Kvällsposten och GT – och mycket mer – varje dag året om

LEVA&BO: Inred med lampor – så skapar
du snygg och mysig belysning – Tipsen
hur du ljussätter rätt, rum för rum

HÄLSOLIV Varför vaknar vi precis innan
väckarklockan ringer?

ALLT OM BILAR 15 bästa småbilarna –
Favoriter efter 1 500 tester

MITT KÖK Maten som gör dig lycklig – 9
goda livsmedel

LEVA&BOSakerna du måste sluta inreda
med 2020 – Det orkar vi inte se mer av

MITT KÖK Klassiskt recept på kladdkaka
– Godaste kakan – baka den idag!

HÄLSOLIV Klåda? Vanliga orsaker till att det
kliar

ALLT OM BILAR 15 bästa familjebilarna –
Expertens favoriter

LEVA&BO: Därför ska du alltid ta bort
vekeshållaren i värmeljuset – Miljoner ljus

PREMIUM
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https://mittkok.expressen.se/artikel/maten-som-gor-dig-glad/
https://www.expressen.se/leva-och-bo/inredning/sakerna-du-maste-sluta-inreda-med-2020/
https://mittkok.expressen.se/recept/klassisk-kladdkaka/
https://www.expressen.se/halsoliv/halsa/hud/klada-vanliga-orsaker-till-att-det-kliar/
https://www.expressen.se/motor/kopaochsaljabil/15-basta-familjebilarna-de-senaste-20-aren/
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Nya kravet för att
ens få gå ut i Paris
Svenska Beatrice: ”Om man inte respekterar det får man böter”

Psykologens knep: Så låter
du bli att peta dig i ansiktet
Minska risken att smittas av coronaviruset

Mustig soppa på sötpotatis
och röda linser
En härligt näringsrik soppa full av smaker

sorteras fel • Allvarliga missen

HÄLSOLIV Martha lever med fibromyalgi
– ”De trodde inte jag var sjuk på riktigt”

MITT KÖK Recept på ljuvlig morotskaka –
Baka en klassisk morotskaka till fikat!

ALLT OM VIN Det lilla landet dricker mest
vin i hela världen – ✓ Mest per person ✓
Sveriges plats på listan

ALLT OM BILAR 15 bästa suvarna –
Favoriterna efter 1 500 tester

MITT KÖK 8 goda hälsoskäl till varför du
bör äta mer choklad – Ät choklad med gott
samvete

LEVA&BO STORT TEST av kockknivar –
billigast bland de bästa – Experter har
testat 8 populära knivar

HÄLSOLIV 6 orsaker till att du plötsligt
känner dig yr – Sällan något farligt

ALLT OM VIN Är den klassiska lättölen på
väg att dö ut? – Så säger branschen om
100-åringen

https://www.expressen.se/tv/nyheter/coronaviruset/kravet-i-paris-tvingas-fylla-i-blanketter-for-att-ga-ut/
https://www.expressen.se/halsoliv/halsa/sjukdomar--besvar-1/psykologens-knep-sa-later-du-bli-att-peta-dig-i-ansiktet-/
https://mittkok.expressen.se/recept/mustig-soppa-pa-sotpotatis-roda-linser-curry/
https://www.expressen.se/nyheter/----1/
https://www.expressen.se/leva-och-bo/gor-det-sjalv/darfor-ska-du-alltid-ta-bort-vekeshallaren-i-varmeljusen/
https://www.expressen.se/halsoliv/halsa/sjukdomar--besvar-1/martha-32-de-trodde-inte-jag-var-sjuk-pa-riktigt/
https://mittkok.expressen.se/recept/morotskaka-3/
https://www.expressen.se/allt-om-vin/vin/det-lilla-landet-dricker-mest-vin-i-hela-varlden/
https://www.expressen.se/motor/kopaochsaljabil/15-basta-suvarna-de-senaste-20-aren/
https://mittkok.expressen.se/artikel/8-goda-halsoskal-till-varfor-du-bor-ata-mer-choklad/
https://www.expressen.se/leva-och-bo/tester/stort-test-av-kockknivar-billigast-bland-de-basta/
https://www.expressen.se/halsoliv/halsa/sjukdomar--besvar-1/yr-6-orsaker-till-att-du-kanner-plotslig-yrsel/
https://www.expressen.se/allt-om-vin/dryck/ol/ar-den-klassiska-lattolen-pa-vag-att-do-ut/
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عدد المصابین تجاوز الالف
ومخاوف من تعتیم على االرقام في السوید

Tani wey fiicantahay in aad ogaatid ama taqaanid

MAGNUS ALSELIND: Därför kan du läsa rubriker på arabiska och somaliska

Storslam för Joe Biden –
vinner i samtliga delstater
Krossade Sanders i primärvalen i Florida, Illinois och Arizona

”Tycker de har gjort
det väldigt konstigt”
Joel Lundqvist ifrågasätter Rangers behandling av Henke

LEDARE

Skräckrapport får britter att
tänka om - Sverige nästa?
LEDARE: Det finns inga bra alternativ i kampen mot corona

Nu sållas änglarna från

HÄLSOLIV 7 misstag du gör när du
stretchar – Undvik skador

ALLT OM VIN Länderna som dricker mest
alkohol i världen – Nio europeiska länder
på topp 10

MITT KÖK Baka glutenfritt – 7 goda
recept att testa hemma – Vi har samlat
våra glutenfria favoritrecept!

HÄLSOLIV Är du mer stressad än du
tror? – Psykiska och fysiska symtom många
missar

ALLT OM VIN 5 drinkar som bartendern är
trött på – Krångliga önskemål och uttjatade
beställningar

LEVA&BO STORT TEST: Här är bästa
smoothie-maskinen – Blendern som mixar
bäst – och sämst: ”Påminner om hackat hö”

ALLT OM VIN Systembolagets bästa
prosecco enligt experten – Tips på 10
prisvärda flaskor

HÄLSOLIV Makeupartistens tips: Så
sminkar du dig på fem minuter

https://www.expressen.se/nyheter/----1/
https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/tani-wey-fiicantahay-in-aad-ogaatid-ama-taqaanid/
https://www.expressen.se/kronikorer/magnus-alselind/nu-publicerar-vi-de-viktigaste-nyheterna-pa-fler-sprak/
https://www.expressen.se/nyheter/biden-i-ledning-i-viktiga-florida/
https://www.expressen.se/gt/sport/hockey/shl/tycker-de-har-gjort-det-valdigt-konstigt/
https://www.expressen.se/ledare/skrackrapport-fick-britterna-att-tanka-om-sverige-nast/
https://www.expressen.se/ledare/linda-jerneck/nu-sallas-anglarna-fran-uslingarna/
https://www.expressen.se/halsoliv/traning/stretching/7-misstag-du-gor-nar-du-stretchar/
https://www.expressen.se/allt-om-vin/dryck/landerna-som-dricker-mest-alkohol-i-varlden/
https://mittkok.expressen.se/artikel/baka-glutenfritt-7-goda-recept-att-testa-hemma/
https://www.expressen.se/halsoliv/psykologi/angest-och-oro/mer-stressad-an-du-tror-symtom/
https://www.expressen.se/allt-om-vin/dryck/drinkar/5-drinkar-som-bartendern-ar-trott-pa-att-behova-gora/
https://www.expressen.se/leva-och-bo/tester/test-av-smoothiemaskiner-har-ar-blendern-som-mixar-bast/
https://www.expressen.se/allt-om-vin/vin/mousserande-vin/systembolagets-basta-prosecco-enligt-experten/
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Nu sållas änglarna från
uslingarna
LINDA JERNECK: Utnyttjar du krisen – eller hjälper du till?

Tio bästa serierna som
du kan streama just nu

 Mattias Bergqvist listar fynden på SVT play, Viaplay, Netflix och HBO Nordic

17 filmer du inte får missa
på Netflix

 Rullarna du måste se: ”Mästerverk”

Svenska företagen
storsatsar på elbåtar
Di Weekend möter Candela och Xshore

7 situationer bara du som
jobbar hemma känner igen
Hemmajobb - vad skönt.....eller?

ALLT OM VIN Här är Systembolagets
mest populära drycker – ✓ Vin ✓ Öl ✓
Sprit ✓ Bubbel ✓ Alkoholfritt

LEVA&BO: Köpa hund? Testa vilken
hundras som passar dig – Hitta rätt vovve
för din livsstil – 30 hundraser

HÄLSOLIV Järnbrist? Här är maten du
ska äta – Så boostar du upptaget!

ALLT OM VIN 3 skandinaviska gin-fynd på
Systembolaget – Allt om Vins dryckesexpert
tipsar om prisvärd gin

ALLT OM RESOR 13 dyra misstag du gör
när du bokar resan – Vanligaste felen

LEVA&BO Städa badrummet skinande
rent – med ättika och bikarbonat – Få bort
kalkavlagringar, svartmögel och lukt i ett
svep

MER INSPIRATION OCH LÄSNING

PREMIUM

PREMIUM
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https://www.expressen.se/noje/7-situationer-bara-du-som-jobbar-hemma-kanner-igen/
https://www.expressen.se/nyheter/hd-ger-ekeroth-ratt-svt-tvingas-betala/
https://www.expressen.se/allt-om-vin/vin/mousserande-vin/har-ar-systembolagets-mest-populara-drycker/
https://www.expressen.se/leva-och-bo/husdjur/kopa-hund-testa-vilken-hundras-som-passar-dig/
https://www.expressen.se/halsoliv/halsa/jarnbrist-har-ar-maten-du-ska-ata/
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https://alltommat.se/?utm_source=ettanettan&utm_medium=hogerspalt&utm_campaign=logo
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HD ger Ekeroth rätt –
SVT tvingas betala
Tvingas betala mer än 190 000 kronor

Sport-abstinens? Då får
du inte missa dessa...

 13 dokumentärer att njuta av i soffan • ”När du sett detta kommer du förstå
idrottens smutsiga baksida”

Ung man död efter
skottlossning i Hjulsta
Vittnen hörde smällar • Sex personer har frihetsberövats

PREMIUM
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Tilde de Paula Ebys barnönskan
med maken – som inte blev av
Programledaren erbjöd sig ta hormonbehandling: ”En ansträngning”

Vill du också synas bättre i
Almedalen?
Bli Expressens mediepartner – och få plats på Almedalens
största arena

Församlingsprofil häktad
för mord på kvinna på
Östermalm
Kvinna hittades död hemma hos mannen • Skäligen
misstänkt

Gina, 28, hatade träning
– så gick hon ner 30 kilo

 ”Om jag ska vara helt ärlig så har det inte varit så svårt”

Coronaspecial: Så agerar
regeringen mot viruset
Här kan du se tisdagens coronaspecial igen

PREMIUM
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Dags att deklarera
– det här gäller nu
Då kommer återbäringen • Då måste du ha deklarerat

”Det är fake news – det är
inte sant”
Dementerar ryktet om hur titlarna ska delas ut

Guide dag för dag: Bekämpa
ditt sockersug på tre veckor

 Följ den enkla planen och se hälsovinsterna

Slutade med socker – och
gick ner 55 kilo

 Louise, 45: ”Om jag klarade det så kan alla klara
det”

Norges misstag (?)
blev en världsnyhet
Avslöjade nyheten om EM – tvingas nu förklara sig

Köpt biljett till EM? Det här
gäller nu
Uefas besked efter det uppskjutna mästerskapet
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Beskedet: Flyttar fram EM
till 2021
Bekräftat efter dagens krismöte • Nya datumen

Klädkedjan Joy i konkurs –
40 butiker stänger för gott
Vd: ”Det är ett oerhört tråkigt besked”

Skillnad – bäst före-datum
och sista förbrukningsdag
Lär dig hur märkningarna på maten skiljer sig åt

KULTUR

Corona-direktiven dödar
”Svenska nyheter”
DANIEL SJÖLIN: Appelquist klarar sig inte utan publik

Att stänga ner landet är inte
att ta ansvar
PER WIRTÉN: Pandemin får inte bli högerradikalernas
dröm

Lagra champagne i
garderoben – så gör du
Guide: ✓ Det är den bästa temperaturen ✓ Så förvarar du
din champagne

Britney Spears underliga
video gör fansen oroliga
Världsstjärnan beter sig likadant – som vid sammanbrottet
2007

https://www.expressen.se/sport/fotboll/just-nu-flyttar-fram-em-till-2021/
https://www.expressen.se/dinapengar/konsument/kladkedjan-joy-i-konkurs-40-butiker-berors/
https://mittkok.expressen.se/artikel/bast-fore-datum-detta-galler/
https://www.expressen.se/kultur/corona-direktiven-dodar-svenska-nyheter/
https://www.expressen.se/kultur/per-wirten/att-stanga-ner-landet-ar-inte-att-ta-ansvar/
https://www.expressen.se/allt-om-vin/lar-dig-om-vin/lagra-och-forvara-champagne-hemma-sa-gor-du/
https://www.expressen.se/noje/britney-spears-underliga-video-gor-fansen-oroliga/
https://www.expressen.se/kvallsposten/sa-valdes-isabel-ut-av-bunkerlakaren/
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Så valdes Isabel ut
av bunkerläkaren

 Genomförde ”generalrepetition” • Valde offer som ”såg bra ut”

Ont i ryggen? Tre
effektiva övningar
Oergonomiskt hemmakontor?

Ta chansen – bli Google-
praktikant på Expressen
Se hit studenter! Sök sommarens roligaste jobb på Expressen

TV4 stoppar Siw Malmkvist
från ”Let's dance”
Risk för corona blev slutet för artistens tävlan: ”Inget lätt
beslut”

Larmet: Stängda skolor

PREMIUM

https://www.expressen.se/kvallsposten/sa-valdes-isabel-ut-av-bunkerlakaren/
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Larmet: Stängda skolor
skapar coronafester
Bara Nyheter: Norska polisen uppmanar ungdomarna att
hålla sig borta

Janne Andersson:
”Finns en tomhet”
Sveriges förbundskapten om uppskjutna mästerskapet

Något annat alternativ
fanns naturligtvis inte
NOA BACHNER: De har hittat ett sätt att belönas av sin
egen korruption

Nilla Fischer: ”Det känns lite
typiskt”
Nilla Fischer om att damernas EM också
flyttas: ”Samtidigt förstår man ju”

”Därför fanns det ingen
annan utväg”
Noa Bachner om varför EM flyttas fram

Bästa stoppen på
Västkusten i sommar
• Stränder • Camping • Sevärdheter

Postnords miss: Stellans
paket hamnade i Österrike
Är upprörd: ”Sista gången jag skickar paket med dem”

https://www.expressen.se/tv/nyheter/bara-nyheter/larmet-stangda-skolor-skapar-coronafester/
https://www.expressen.se/sport/fotboll/landslaget/janne-andersson-finns-en-tomhet/
https://www.expressen.se/sport/kronikorer/noa-bachner/nagot-annat-alternativ-fanns-naturligtvis-inte/
https://www.expressen.se/sport/fotboll/landslaget/typiskt-att-det-flyttas-pa-grund-av-herr-em/
https://www.expressen.se/tv/sport/fotboll/landslaget/noa-bachner-om-em-kaoset-darfor-fanns-det-ingen-annan-utvag/
https://www.expressen.se/allt-om-resor/12-basta-stoppen-pa-vastkusten-i-sommar/
https://www.expressen.se/gt/postnords-miss-stellans-brev-hamnade-i-osterrike/
https://www.expressen.se/gt/krim/misstankta-mordarens-kravbrev-inifran-haktet/
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Misstänkta mördarens
kravbrev inifrån häktet
Begär att få byta advokat: ”Kränkande beteende”

Palmolja – därför ska du
undvika att äta det
Oljan är dålig både för människan och naturen

Bäst & sämst i klassen: Här är
politikernas gymnasiebetyg

 Högsta betyg – i allt • ”Fick en andra chans” • Hoppade av skolan

SVT:s förslag -
kroppsmassage i ”Gift vid
första ögonkastet”: ”För
intimt”
Förklaringen: ”Inga kontrakt med deltagare”

Första vaccinet mot
coronaviruset testat
Forskarteam i Seattle med genombrott: ”Var som en vanlig influensaspruta”

Nikkaluokta–Kebnekaise:
Ett häftigt äventyr
19 kilometer storslagen natur

PREMIUM
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Så klev Löfven ut ur
byråkratens skugga
TORBJÖRN NILSSON: Corona – en vändpunkt i synen på våra myndigheter

STORT TEST: Här är bästa
sällskapsspelen just nu
Samla familjen – tips på roliga spel för alla åldrar

Lars blev av med sina svåra
eksem tack vare ny medicin

 Överläkaren: ”Kan hjälpa de som är allvarligt sjuka.”

Psykologen: Så gör du slut
på ett bra sätt
Bryta upp eller stanna?

Efter skolbråken Estelle

PREMIUM
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Efter skolbråken – Estelle
får ny rektor
Robert Mellander blir ny rektor på Campus Manilla

6 olika typer av ångest
– så hanterar du dem
Psykologen: ”Många blir hjälpta av att förstå”

Vin till indiskt – tipsen som
hjälper dig att välja rätt
Så väljer du rätt vin till den populära indiska maten

Bästa sommardäcken
2020 – se hela testet

 Stor skillnad på olika däck • Test från Teknikens värld

Laila Bagge slår tillbaka
efter kritiken mot
bikinibilderna
Svaret efter bröstpåpekandet: ”Något helt annat”
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”Bonusfamiljen”-skådespelaren och
frun skiljer sig – andra gången
Separerade för två år sedan – hittade tillbaka: ”Bästa beslutet”

Champagne – årets bästa
enligt expertjuryn
Här är juryns favoriter på Systembolaget

Quiche lorraine (ost- och
skinkpaj) – enkelt recept
Fyll pajskalet med purjolök, ost och skinka

Så blev Charlotte, 26, av
med sina svåra käksmärtor

 Behandlingen som hjälpte: ”Smärtorna är nästan helt borta ”

Uppgifter: Rättegången mot
Anna Lindstedt skjuts upp
Huvudförhandlingen skulle ha inletts på torsdag
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Nevs nya bildelningstjänst
ska rädda virusisolerade
Har snabbutvecklats för lansering inom kort

Striden om minusräntan –
”Skulle inte hjälpa oss nu”
Experten oense om sänkning • Så kan bostadspriserna rasa

Malin Berghagens positiva
coronasyn: ”Skulle älska”
Uppmaningen: Borde lärt oss av galna ko-sjukan

Nya korsord och sudoku
med Premium – varje dag

 Kom igång – bli prenumerant direkt

Orterna som drabbas när
besöksnäringen slår igen
Forskare: ”Många mindre platser kommer att drabbas hårt”
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Pappans chocksamtal: Du
har vunnit 78,5 miljoner
Lottovinnaren hittad – trodde han vunnit 1,4 miljoner

Filmstadens besked:
Stänger sina biografer
”Från och med i morgon kommer det inte vara några
föreställningar”

Estelles ömsinta gest mot
Oscar
Prinsessan håller om sin lillebror på nya familjebilden

Halloumiburgare med
krämig aubergineröra
Magiskt god burgare med aubergine, tomat och chili
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