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Radio. ”Sommar”-
chefen Bibi Rödöö 
hoppas att den 
svenska klassikern 
ska gå på export.
Kultur 4–5

Johan Croneman. 
”Den politiska  
debatten liknar allt 
oftare en vanlig  
bonnauktion.”
Kultur 2

Idé och kritik. ”Välskriven 
och underhållande 
granskning av de stora  
tänkarna. ”
Kultur 8

Nyheter

Färre dömda 
begår nya brott
Färsk statistik från Kriminalvården 
visar att färre som döms till fängelse 
återfaller i kriminalitet. 

– Vi ser faktorer som pekar på att 
det faktiskt blir bättre i samhället, 
säger Kriminalvårdens generaldi-
rektör Nils Öberg. Sidan 12

Världen

Trump har 
tagit ledningen
Republikanen Donald Trump kan 
slå Demokraternas Hillary Clinton 
i höstens presidentval, enligt flera 
mätningar som visar att avståndet 
mellan dem har krympt – eller att 
Trump har tagit ledningen.
Sidan 15

Nyheter

Besvikelse på 
tarmvården
Många som drabbats av IBD, inflam-
matoriska tarmsjukdomar, är miss-
nöjda med sjukvården, visar en un-
dersökning. 

– Jag har stött på läkare som inte 
orkat läsa min journal för att den är 
för lång, säger Isabelle. Sidorna 10–11

Ekonomi

Cristina Stenbecks  
avhopp från Kinnevik  
betyder i praktiken  
inte så mycket. 
DN:s börskrönikör Birgitta Forsberg om att  
Cristina Stenbeck slutar som ordförande. 
Sidan 17 Cristina Stenbeck Foto: TT

Foto: Eva Tedesjö

○ DN i Österrike:  Den gröne ekonomiprofessorn Alexander Van der Bellen vann med 31  026 röster

DN:s Annika Ström Melin om valdramat i Österrike.

Att högerpopulisterna var så 
nära seger påverkar bilden av 
vart EU är på väg och sätter 
fortsatt skräck i övriga.

Alexander Van der Bellen vann 
valet i Österrike med minsta möj-
liga marginal och blir landets nya 
statsöverhuvud. Foto: Reuters

Det blev ett rysarval där inget var 
avgjort förrän poströsterna i den 
sista valkretsen räknats. 

Till slut stod Alexander Van der 

Bellen som segrare med en margi-
nal på bara 31 026 röster.

Nu blir den gröne ekonomipro-
fessorn Österrikes näste president 

efter en historisk valkampanj där 
han besegrade den högerpopulis-
tiska kandidaten Norbert Hofer.

– Trots alla skiljelinjer kan man se 

det jämna resultatet som att den ena 
hälften är lika viktig som den andra, 
sade Van der Bellen. Nyheter 8–9
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