
I Expressen ger dig
små och stora nyheter
om känt folk.
I Tipsa oss: bekantas.
bekanta@expressen.se

Snart i intervjusoffan?

Putin kq.r.t gc.h ggtt
favorit till Holmgäng
I Rysslands premiärminis-
ter Vladimir Rrtin åir en
dröm som intertu-
objekt i alla
fall längdmäs-
sigt. Det tycker
SVT:s prisbe-
lönta reporter
Kerstin Holm
som sjäIv är
ganska kort i rocken. Putins
längd har i tidningsklipp vari-
erat frårr 1,65 tilt 1,70 meter.

PILOTPROJEKT, Prins Daniel fick testflyga en JAS 39 på FzL i Luleå. Foto: JOHAN BROTIN/FöNSV

Stiärnkock grillar
påsken mest av allt

Mathias
stort

f Stjärnkocken
Dahlgren är ett
fan av påsken.
Ärets påskfi-
rande innebar
även grillpre-
miär.

- Jag grillade
ett par halvkilo
stora abborraq säger han till
Bekantas bekanta.

- På påskafton åt vi lamm-
bog med sallad och ugRsros-
tad potatis.

Skridskoturen gav

henne en ny karriär
I Innovatören Carolina
Sundberg, 46, jobbade på Lin-
dex i över 20 åff. Men dotterns
skridskotur blev starten på en
helt ny karriär. Nu har Sund-
berg designat en matlåda med
inbyget kylelement.

- Matlådan skulle ligga
frammeivärmeniskolan
i fem timmar före skridsko-
turen och min dotter vägrade
ta en kylväska.
Då kom iden
til mat-
lådan,
säger 

',,

hon.

- Vid Kronprinsessans och
mitt förra besök vid F 2L fick
jag möjlighet att flyga JAS 39
simulatorn, när jag då erbjöds
att få återvända till F 2L för att
flyga JAS 39 tackade jag själv-
klart ja, säger han enligt För-
svarsmaktens hemsida och
tillägger:

- JAS 39 systemet represen-
terar spetsteknologi i kombi-
nation med erfaren och kompe-
tent personal. Efter dagens för-
djupade inblick har jagfull för-
ståelse för den uppskattning
som det svenska bidraget får
i samband med insatsen i Li-
byen. Johan Eslander

Prins Daniel var filr en stund kung i luften.
Under sitt besök i Luleå flög han stridsplan - i 1 2OO

kilometer i timmen.

Prins Daniel besökte i onsdags
F 21 i Luleå och fick då tillfälle
att testflyga en JAS 39.

- Ile flög i överljudsfart, vilket
grovt råiknat handlar om 1 200
kilometer i timmen, säger
Johan Brolin, informations-
chef på F 21.

Prins Daniel fick under flyg-
ningen styra planet själv.

- Enliet piloten skötte han
sig exemplariskt, säger Johan
Brolin.

Uar nöid med besöket
Pilot var divisionschefen

Jörgen Marqvardsen och
prins Daniel var själv nöjd
med besöket. johanestander@expressen.se Prinsen flög i 1 200 km/h


