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”Det sitter i väggarna” är raka motsatsen till ”Sommar med Ernst”.
Tack gode gud att det var SVT
och inte TV4 som hittade Britas
hus.

Den pampiga villan har stått helt orörd
i 30 år, men har det mesta intakt sen
1895 när den byggdes. Kryddor och ris
finns kvar i sina små lådor, och längs
med väggarna hittar vi dåtidens ting:
Bössor, biblar, hattar, uppstoppade djur,
små silversaker
och emaljmuggar.
Det är som att
kliva in i Narnia,
eller den där
magiskt snöin
klädda sommar
villan i filmen
”Doktor Zjivago”.
Linoleumgolven
är slitna, men
vackert mönstrade.
Sånt görs, på
riktigt, inte längre.
Funkisköket är
hopplöst omodernt
med låg diskbänk.
Ernst Kirch
steiger hade rivit
ut det mesta. Eller byggt något helt nytt
av de mossgröna luckor. Tagit in natu
ren och klistrat lite löv på.

Jag är redo
att ta till
lipen, när
jag tänker
på vad som
hade kunnat
hända med
detta hus
i fel händer
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VALSTUDION I KVP.SE FRÅN USA

LIVE LÖFVEN: ”DET VORE KATASTROFALT”

MORGONSTUDION MED KVP.SE

LIVE BÖRSMORGON MED HANNA MALMODIN

19.00

KVP.se storsatsar på presidentvalet i USA. Varje kväll
fram till valdagen den 8 november sänds det direktsända programmet ”Valstudion” direkt från Stockholm och USA med
Kvällspostens och CNN:s politiska experter.

SPORT

Statsminister Stefan Löfven kommenterar nu dopingavslöjandena
kring den norska skidstjärnan Therese Johaug: ”Det kommer att
minska inte bara förtroendet, utan också intresset för idrotten – och
det vore katastrofalt”, säger statsministern till Kvällsposten.

Men det enda som byggnadsantikvarien

Erika Åberg gör är att höja diskbänken
och sätta in en diskma BÆST
skin där det en gång
fanns plats för en
vedlår. Över nött linole
umgolv kan man lägga
en mjuk matta, säger
Huset i ”Det
hon. Familjen som
sitter i vägtagit sig an att rusta
garna”. Wow!
upp sin släktgård
SÆMST
verkar först tveksam,
sen överlycklig.
Jag är redo att ta till
lipen, när jag tänker
på vad som hade
”Wild things
kunnat hända med
detta hus i fel händer. Sverige”.
Det är så sällan som man numera ser
kombinationen av röd sammet, kristall
kronor och sirligt mönstrade tapeter.
Ofta kommer jag på mig själv med att
lystet tjuvkika in i hem där tiden liksom
stått stilla. Där tanterna
dricker kaffe mot
brunmurriga tapeter,
och där ljuset är
varmgult mot de
tunga textilierna. Inte
en droppe vitt, så
långt ögat kan nå.
Och inte en själlös
renovering i sikte,
hoppas jag.

I MORGON 06-10

I ”Morgonstudion” bevakar
KVP.se nyheter i Sverige
och världen. Våra utsända rapporterar från bland annat New York,
London och Moskva. Programledare: Karin Bülow Orrje.

I MORGON 08.50

LIVE

I Börsmorgon bevakar
programledaren Hanna
Malmodin med gäster vad som händer när Stockholmsbörsen öppnar.
Experter ger dig aktietips och kommenterar dagens ekonominyheter.

”USA HAR BLIVIT EN NATION PÅ DEKIS” NYHETER KVP-REPORTER PRISNOMINERAD

NYHETER

Skrällen i VM-kvaltruppen SPORT Tjuren blir överraskad OMTALAT Obama: ”Ät godis nu”

NYHETER

Varken Hillary Clinton eller Donald Trump är populära bland de
amerikanska väljarna. S-märkta statsvetaren Stig-Björn Ljunggren
menar att ekonomiska problem ligger bakom skepsisen: ”Löftet om
den industriella livsstilen sviker allt fler”, menar Ljunggren.

Kvällspostens utrikeskorrespondent Magda Gad har nominerats till
Stora journalistpriset i kategorin ”Årets röst”. Magda Gad befinner sig
för tillfället i Irak för att rapportera från fronten vid slaget om Mosul.
Ta del av Magda Gads många berättelser på KVP.se.
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P˚ WEBB-TV...
…är andra avsnittet av säsongens ”The
walking dead” en lättnad i kontrast mot
den kolsvarta premiären.
dplay.se

LYSSNA P˚ PODD-RADIO!

En varg söker sin pod.

Med Liv Strömquist
och Caroline Ringskog-Ferrada Noli.

Kick and Rush.

Rapp podcast
om det hetaste
i Premier League.

Alexander Fransson ut – Jacob Johansson in.
Det var den stora skrällen när Janne Andersson presenterade truppen som VM-kvalar mot
Frankrike senare i november.

Mjölkbonden Niclas har aldrig begått det här
misstaget förut – men nu berättar han själv
om missen som gav både honom själv och
tjuren en riktigt rejäl överraskning.

Presidentparets slog på stort under sitt sista
Halloweenfirande i Vita huset - och presidenten själv skickade en uppmaning till de unga
besökarna i Vita Huset: ”Ät mycket godis”.

• Ladda ner från iTunes eller lyssna på Expressen.se/podcast • Där hittar du fler poddar

Konversation. Två
Livshjulet.
ledande röster inom Anna Hegestrand
konst, teater, littera- träffar svenska
tur, film, musik, media. kändisar.

Lunch med Montelius. Med Martina
Montelius och
Gunilla Brodrej.

Lühr och Allsvenskan. Nyström.
Mathias Lühr intervjuar profilerna
i Allsvenskan.

Magnus Nyström
träffar stora
ishockeyprofiler.

Pådden.

Mats Olsson och
Patrick Ekwall
snackar sport.

60 minuter. Eric
Schüldt möter Sveriges största kulturpersonligheter.

Simon & Pierres.

Simon Sköld och
Pierre Leander om
träning och hälsa.

