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Läsarnas val. Kulturens
populäraste genom tiderna.

Foto: Henrik Montgomery, TT, Alamy Teckning: Per Åhlin

Gott Nytt År!

Kultur 4–9

Året i bilder. DN:s fotografer väljer sina bästa. Sidorna 18–23
Sportåret. Esk: ”Enögdheten har tagit över.” Sport 8–9
Stockholm. Här firar du nyår. Stockholm 6
På läsarnas tio-i-topp-lista.

Turister trängs med bilar framför
regeringsbyggnaden i Havanna.
Foto: Sven Creutzmann

Kuba firar med framtidstro
DN i Havanna. I morgon firar Kuba
årsdagen av revolutionen 1959. I
över 50 år har festligheterna i den
kommunistiska enpartistaten varit

USA-fientliga – men i år planeras
ett stort salsaparty i huvudstaden.
Det överraskande beskedet nyligen
att relationerna mellan de båda

Nyheter

*!3I8B0B-aadaab!

Röster i Alliansen vill bryta
upp budgetsamarbetet

Flera tunga politiker i ledningen
för C, FP och KD vill att Alliansens
budgetsamarbete bryts upp. KD
kan komma med ett beslut i början
Nr 354 på nästa år.

– Jag tror att väljarna är intresserade av att i större grad se vad skillnaderna är mellan de fyra partierna,
säger Ebba Busch Thor (KD), kommunalråd i Uppsala. Nyheter 8–9

länderna ska normaliseras har redan satt sina spår. Väktaren utanför
byggnaden där USA har sin enda representation i landet, slappnar av

när det nya avtalet kommer på tal:
– Nästa år kommer att bli bra. Vi
går mot en bättre framtid, säger han.
Turismen är en viktig del av Ku-

bas ekonomi. Inför nyårshelgen
trängs turister från Europa, Latinamerika och Kanada påOmslag
Havannas
i vädret till
gator. Världen 15–17
nyårshelgen

Ekonomi

Ekonomi

Nyheter

Ligor riktar in sig Tidpunkten är
på insiderbrott
från ekonomisk

2014 blev ett rekordår för insiderbrott. Nu varnar åklagare för att internationella ligor kan slå till.
– Det pågår redan på andra håll
i Europa, säger Martin Tidén, chefs
åklagare på Ekobrottsmyndigheten. Ekonomi 25

synpunkt inte
den bästa.

DN:s Johan Schück om Litauen som
nu går över till euron. Ekonomi 26

Mildare luft strömmar in över landet och ger på många hå
på nyårsafton. Främst i fjällen kan både regn och snö förek
medan det i resten av landet blir mest uppehåll. Under ny
väntas mycket moln men över främst den södra halvan av
det chans till områden med klart väder. På nyårsdagen do
molnen och de följande dagarna passerar nederbördsområ
landet och efterhand får vi åter kallare väder.

Sjudygnsprognos
– så blir vädret
Källa: SMHI

Grafik: Jonas Backlund/SMHI
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Nyårsafton

Det kyliga vädret gör ett
uppehåll över nyårsafton som blir mild i så
gott som hela landet.
Det blir också molnigt
med risk för regn och
snöfall. Nyheter 10
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