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nyheter

Drograttfulla
erbjöds hjälp

stockholm När Stockholmspolisen nyligen genomförde en nattlig kontroll
av bilister vid infarterna till
innerstan togs åtta förare fast
misstänkta för drograttfylleri.
Vid insatsen fanns också en
sjuksköterska med.
De förare som åkte fast för
drograttfylleri erbjöds ett så
kallat Smadit-samtal som ger
en möjlighet att få vård för
drogberoende.
Smadit är ett samarbete
mellan polis, tull, kustbevakning och socialtjänst och
syftar till att minska antalet
påverkade förare i trafiken
genom att de så snabbt som
möjligt får hjälp.

Pengar för
djur som
betar gräs
stockholm Lantbrukarna i

länet får 35 miljoner kronor av
länsstyrelsen till miljöarbete.
Ersättningarna är 5-åriga
avtal där lantbrukarna får
pengar för att exempelvis
bevara landskapet öppet med
betande djur, odla vallväxter
eller satsa på ekologisk odling
och djurhållning.
Det finns cirka 2 000 lantbrukare i länet och tre av fyra
får miljöersättning.

Daniels detektiv löser
historiskt mord i Farsta
År 1961 hittas ett lik i
biografen Fanfaren, en
vecka innan bion ska
invigas.
Mannen som löser fallet är Josef Block – en
ovanlig detektiv skapad
av Farsta strandsbon
Daniel Hånberg Alonso.

Det är december 1961. Farsta centrum är fortfarande nytt. Om en
vecka ska biografen Fanfaren invigas. Då är katastrofen framme –
en död kropp hittas i biosalongen.
På plats för att lösa mysteriet
finns den ovanlige privatdetektiven Josef Block. Ovanlig är han på
det sättet att han kan resa i tiden.
– Han är Sveriges enda metatemporala detektiv. När jag skrivit har jag sett tidshoppandet som
en sjukdom, som han kommit till
sans med genom att hitta sitt kall
som detektiv, säger författaren
Daniel Hånberg Alonso.
deckare,
utgiven på egna förlaget Mogwai. Den består av sex olika delar
som alla är förankrade i historiska
Stockholmsmiljöer. Farstaepisoden heter ”ABC-morden” och be-

Boken är hans första

Mångsysslande
debutant

Daniel Hånberg Alonso har skapat deckarfiguren Josef Block.


w Namn: Daniel Hånberg
Alonso.
w Ålder: 30 år.
w Bor: Farsta
strand.
w Yrke: DJ,
journalist,
webbutvecklare, förläggare och
författare.
w Aktuell:
Men deckaren ”Block –
en deckare ur balans i tiden”.
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skriver en serie liknande mord i
nya förorter på 50-, 60- och 70-talet.
Daniel Hånberg Alonso berättar
att han lade ett år på den historiska researchen och ett år på själva
skrivandet.
– Jag har alltid älskat mordgåtor. Inte svenska kriminalare utan
mer Agatha Christie och Sherlock
Holmes. Och så älskar jag historia.
När jag var liten ville jag bli arke-

olog. Sedan insåg jag att det inte
är som i Indiana Jones, säger han
med ett skratt.
Andra historier utspelar sig

vid
mentalsjukhuset Konradsberg och
vid tobaksodlingarna på Södermalm i början på 1900-talet.
Den som väntar sig en döseriös
deckare typ Wallander lär dock bli
besviken, den gedigna researchen
till trots.

– Det är en deckare med en
twist. Jag kommer nog aldrig att
kunna skriva något utan att föra in
min skruvade humor.
Blir det fler historier om Josef
Block?

– Det beror på hur populär den
blir, men jag hoppas det, säger Daniel Hånberg Alonso.
l Mattias Kamgren
mattias.kamgren@mitti.se
tel 550 551 30

31.557.600
Välkommen till ett

Eller ettårsjubileum om du vill det, men vi tycker att varje sekund räknas.
Lördagen den 25 oktober är du välkommen att fira ett år
med Tolv Stockholm. På plats: Paul Oakenfold, Peter Wahlbeck,
DJ Catfight med Denise Lopez, KVBK, Thim & Joanne och mycket mer
som får taket att lyfta. Det kommer bli fullt ös hela kvällen och långt in på natten.
Fredagen den 24 oktober värmer vi upp Tolv Stockholm med
en riktigt härlig AW där DJ Catfight med Denise Lopez vänder
plattor. Läs mer om vårt jubileum samt allt annat vi har att erbjuda på

sekundersjubileum

tolvstockholm.se/jubileumsfest
Välkommen till årets fest.

Tolv Stockholm. Roligare mat. Godare nöjen. Gatuplanet – Tele2 Arena | Följ oss på Facebook: facebook.com/tolvsthlm

