
Möt sveriges nya feministikon, läs faktagranskningen om vad som egentligen stämde i

succéserien Chernobyl, och följ med de som färdigställer Aviciis låtar efter hans död. Här

är SvD:s mest lästa reportage i juni.
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Sexinviterna väller in till David, 14: ”En
fara för rikets säkerhet”

Män söker sex med barn på Sveriges största appar och forum för
hbtq-personer. På bara några dagar får 14-åriga David inviter från ett
hundratal personer – men David finns inte på riktigt, utan är skapad
av SvD:s reportrar.

Några av de som stämmer träff är en högt uppsatt chef på
Utrikesdepartementet och en före detta polis. ”En fara för rikets
säkerhet”, säger kriminologen Ardavan Khoshnood. Läs hela
granskningen här:

Månadens mest lästa reportage

Stellan Skarsgård (ryggen till vänster) och Jared Harris (ryggen till höger) i HBO-serien Chernobyl. Foto: HBO

https://www.svd.se/av/henning-eklund


granskningen här:

Del 1: Tar minuter – sedan väller sexinviterna in till David, 14

Del 2: UD-topp och ex-polis stämmer träff med David, 14

Del 3: Här är 33 av männen som söker kontakt med barn

Del 4: Männen som söker barn – ”en fara för rikets säkerhet”

”Jag mår illa när jag hör mycket av dagens
musik”

Molly Sandén är aktuell med albumet ”Det bästa kanske inte hänt än”. Foto: Staffan Löwstedt

”Man måste inte be om ursäkt för sin existens hela tiden. Det har
snubbarna fattat länge”.

Hon började som en helyllesångare i Lilla Melodifestivalen. Men för
en ung generation är hon en feministikon. Nu har Molly Sanden
märkt att ju mer rå och privat hon är, desto mer känner folk igen sig i
hennes musik.

I en intervju med SvD berättar hon om musikbranschens sexistiska
utseendehets, det hårda klimatet i studiorna i Hollywood – och om
uppbrottet från ett av kändis-Sveriges mest omskrivna förhållanden.

Läs artikeln här.

Forskare: Det händer i din kropp när du
slutar träna

Illustration: Thomas Molén

Har du lagt löparskorna och gymkortet på hyllan nu i semestertider?
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Faktum är att redan några missade pass kan försämra din
insulinkänslighet, och under de första tolv dagarna i vila minskar
konditionen snabbt.

Även psyket påverkas tydligt – i förlängningen kan det leda till
depressiva syndrom. Men när börjar musklarna krympa egentligen?
Här guidar tre ledande forskare till vad som händer i kroppen när du
slutar träna.

Läs artikeln här.

Han överlevde övergreppen i klostret:
”Alla visste”

Christian Frändfors och Benediktiner-klostret i Kremsmünster. Foto: Simon Rehnström/TT

Det har kallats för den katolska kyrkans värsta kris sedan
reformationen – de omfattande övergreppen mot barn. En av de som
drabbads är svenske Christian Frändfors, i dag 51 år gammal.

I reportaget berättar han om uppväxten på klosterskolan i Österrike,
om vad Pater Alfons utsatte honom för, och varför han inte berättade
något för mamma. Men också hur han kunnat gå från hat till att be för
Pater Alfons.

Läs artikeln här.

”I början så slog vi bara på vänstern”
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Jesper Rönndahls många ansikten. Foto: Staffan Löwstedt

”Aoo näe nu var man där igen och startade en diplomatisk kris med en
supermakt”.

Så kommenterade komikern Jesper Rönndahl den kontrovers med
Kina som ett inslag i hans satirprogram ”Svenska nyheter” startat.
Men trots att det blåst rejält kring programmet – som bland annat
tagit ställning för kärnkraft – är det inte det som får honom att sluta.

Här berättar Rönndahl om varför de tre första avsnitten bara slog
vänsterut, hur det går att göra satir när man ska vara opartisk, och
hur han hanterade att skämta om hedersvåld.

Läs artikeln här.

Så gick det för dykartrion efter Tjernobyl

Stellan Skarsgård (ryggen till vänster) och Jared Harris (ryggen till höger) i HBO-serien Chernobyl. Foto: HBO

Juni var månaden när succéserien Chernobyl fick många att lära sig
betydligt mer om katastrofen än vad man gjort i historieböckerna.
Men det är ingen dokumentär, och flera personer i serien har aldrig
funnits på riktigt.

Här faktagranskar vi skildringen av olyckan – hur var det egentligen
med personen som skulle skjuta alla husdjur det evakuerade
området? Är det sant att olyckan avslöjades av svenskar? Och vad fick
tre män att dyka ner i radioaktivt vatten timmarna efter tidernas
största kärnkraftskatastrof?

Läs artikeln här.

Självmordet skriver om storyn om Avicii

https://www.svd.se/till-slut-sa-sovjetganget-pa-svt-stopp
https://www.svd.se/sa-gick-det-for-dykartrion-efter-tjernobyl


SvD.se är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här

Tim ”Avicii” Bergling. Illustration: Lina Ekstrand

Artistnamnet på milleniegenerationens största svensk blev 2018 det
näst mest googlade ordet. 2018 var året han tog sitt liv – och lämnade
efter sig en mängd ofärdiga låtar.

I reportaget om Avicii får vi följa med till de som skrev klart hans sista
verk, de sista som pratade med honom i livet – men också till
kritikerna som menar att man mystifierar bilden av en artist som tagit
sitt liv.

Läs artikeln här.
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Sexuella övergrepp

https://info.privacy.schibsted.com/se/schibsted-sverige-personuppgiftspolicy/
https://www.svd.se/sjalvmordet-skriver-om-storyn-om-avicii
https://www.svd.se/av/henning-eklund
https://www.svd.se/om/svenska-dagbladet
https://www.svd.se/om/svenska-dagbladet
https://www.svd.se/om/tjernobyl
https://www.svd.se/om/tjernobyl
https://www.svd.se/om/avicii-tim-bergling
https://www.svd.se/om/avicii-tim-bergling
https://www.svd.se/om/sexuella-overgrepp
https://www.svd.se/om/sexuella-overgrepp

