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Mediainsatser Professor Jan Blomgren sedan 2021
Listan uppdaterad 10 januari 2022

Bok:
Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning

https://timbro.se/forlag/allt-du-behover-veta-om-sveriges-elforsorjning/

Webb-TV:
Vindkraftsutbyggnaden ökar risken för nedsläckningar av elnätet

Studio Axess 19 november 2021

https://www.youtube.com/watch?v=NU4LEJ4NTJE

Står Sverige inför en systemhotande elkris?

Hotspot 11 december 2021

https://www.youtube.com/watch?v=Sgpy23_6XRE

Står vi inför en global lågkonjunktur?

Hotspot 12 mars 2022

https://www.youtube.com/watch?v=YlGJBVV_1Q4

De höga elpriserna – och är lösningen mer kärnkraft eller mer vindkraft?
Hotspot 3 september 2022

https://www.youtube.com/watch?v=mIWU-TPYx0A&t=5s

Därför är din elräkning så hög just nu | Professor Jan Blomgren om elkrisen i Sverige

Riks TV – Samtal om samhället 11 december 2021

https://www.youtube.com/watch?v=mQBYIQKDkNM

Professor Jan Blomgren om elkrisen i Sverige | Samtal med Samhället

Riks TV – Samtal om samhället 28 maj 2022

https://www.youtube.com/watch?v=ReEJJc4-2wQ

Hur farlig är kärnkraften? Professor Jan Blomgren svarar på tittarfrågor

Riks TV – Samtal om samhället 23 juli 2022

https://www.youtube.com/watch?v=agyAFXazH2s

Professor Jan Blomgren: Så här uppstod elkrisen i Sverige
Riks TV – Föreläsning för Nordisk Frihet (partigrupp i Nordiska Rådet) 27 augusti 2022

https://www.youtube.com/watch?v=0Oh_w5KrEVc&t=285s

Panelsamtal med professor Jan Blomgren om Sveriges energiförsörjning
Riks TV – Frågestund efter Föreläsning för Nordisk Frihet 27 augusti 2022

https://www.youtube.com/watch?v=UYoRSo5bC0Y

Därför har vi en elkris i Sverige | Jan Blomgren och Jessica Stegrud
Riks TV – Inspelning från öppet möte 9 september 2022

https://www.youtube.com/watch?v=r4OW8LTyGFM&t=889s

https://timbro.se/forlag/allt-du-behover-veta-om-sveriges-elforsorjning/
https://www.youtube.com/watch?v=NU4LEJ4NTJE
https://www.youtube.com/watch?v=Sgpy23_6XRE
https://www.youtube.com/watch?v=YlGJBVV_1Q4
https://www.youtube.com/watch?v=mIWU-TPYx0A&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=mQBYIQKDkNM
https://www.youtube.com/watch?v=ReEJJc4-2wQ
https://www.youtube.com/watch?v=agyAFXazH2s
https://www.youtube.com/watch?v=0Oh_w5KrEVc&t=285s
https://www.youtube.com/watch?v=UYoRSo5bC0Y
https://www.youtube.com/watch?v=r4OW8LTyGFM&t=889s
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Rekordhöga priser på el | Elkrisen i Sverige med Jan Blomgren | Samtal med Samhället
Riks TV – Samtal om samhället 7 januari 2023

https://www.youtube.com/watch?v=k81z0cedAs8

Vi styr rakt in i en elkris - kärnfysikprofessor Jan Blomgren
Swebbtv Vetenskap 46

https://swebbtv.se/w/cFHKXwRMPC4fXeNeoPBVvd

Professor Jan Blomgren: Regering och riksdag bär hela ansvaret för elkrisen

Swebbtv Vetenskap 53

https://swebbtv.se/w/912S82uRghFRHPBSNYppFV

Om de gigantiska el-projekten utan tillgång till el - Professor Jan Blomgren

Swebbtv Vetenskap 56

https://swebbtv.se/w/q5dhsB3yEJTjPaRHKkJybb

Om marknaden och säkerheten för elsystemet - Jan Blomgren

Swebbtv Fjärde statsmakten 144

https://swebbtv.se/w/sXcPRaz32vaMDUBfHengeY

Professor Jan Blomgren om de skenande elpriserna
Swebbtv Fjärde statsmakten 154
https://swebbtv.se/w/vWp7rM4JnVT2wU7jfkVri6

VÄ möter: Hur ser framtiden ut för vårt energisystem?

Villaägarnas riksförbund 14 april 2022

https://www.youtube.com/watch?v=gtDo9rtZykc

Villaägarna möter Jan Blomgren: Hur tuff blir elkrisen i vinter?
Villaägarnas riksförbund 28 september 2022

https://www.youtube.com/watch?v=DKBiRj_uL5w

Så lurar politikerna oss om vindkraft – Så löses el-krisen – Snabbkurs i elförsörjning och kärnkraft

Nu fan räcker det 21 maj 2022

https://www.youtube.com/watch?v=8ANcYSsoMg8&t=1s

Vindkraftskolan del 1

DGSTV 20 juni 2022

https://www.youtube.com/watch?v=hKQOYw_fCb8

Vindkraftskolan del 2

DGSTV 27 juni 2022

https://www.youtube.com/watch?v=vks2mULrBjE

40 års felbeslut har bäddat för dagens energikris
Fjärde uppgiften 28 oktober 2022

https://www.youtube.com/watch?v=-Xa-GnYOvJg

https://www.youtube.com/watch?v=k81z0cedAs8
https://swebbtv.se/w/cFHKXwRMPC4fXeNeoPBVvd
https://swebbtv.se/w/912S82uRghFRHPBSNYppFV
https://swebbtv.se/w/q5dhsB3yEJTjPaRHKkJybb
https://swebbtv.se/w/sXcPRaz32vaMDUBfHengeY
https://swebbtv.se/w/sXcPRaz32vaMDUBfHengeY
https://swebbtv.se/w/vWp7rM4JnVT2wU7jfkVri6
https://www.youtube.com/watch?v=gtDo9rtZykc
https://www.youtube.com/watch?v=DKBiRj_uL5w
https://www.youtube.com/watch?v=8ANcYSsoMg8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=hKQOYw_fCb8
https://www.youtube.com/watch?v=vks2mULrBjE
https://www.youtube.com/watch?v=-Xa-GnYOvJg
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Seminarium om "Brist på el och skattenytta"
Kommissionen för skattenytta 31 augusti 2022

https://www.youtube.com/watch?v=d-R1HlDlTV8

ENERGIUPPRORET LIVE

Henrik Jönsson TV 7 september 2022

https://www.youtube.com/watch?v=i4V9VpQvqjs&t=107s

Magnus Stenlunds ekonomihörna med Jan Blomgren
Frihetsnytt 1 september 2022

https://www.youtube.com/watch?v=ZliJBqh1dbc

Valet 2022 och kärnkraftens framtid - Professor Jan Blomgren
Frihetsnytt 24 september 2022

https://www.youtube.com/watch?v=xIqpjKnEuA8&t=1s

Professor Jan Blomgren - detta är direkt avgörande för vår framtid!
Frihetsnytt 1 oktober 2022

https://www.youtube.com/watch?v=BF21mn7ay1s

Därför har vi en elkris

Timbro 15 december 2021

https://www.youtube.com/watch?v=gz2ZqkjegCk

Är kärnkraft farligt? Jan Blomgren förklarar

Timbro 1 mars 2022

https://www.youtube.com/watch?v=GuL7d32FE2k

Är vindkraft lönsam? Jan Blomgren förklarar

Timbro 1 juli 2022

https://www.youtube.com/watch?v=aJXU2vn6138

Hur sänker jag min elräkning? Jan Blomgren förklarar
Timbro 9 augusti 2022

https://www.youtube.com/watch?v=OeXs_UyVKJw

Jan Blomgren svarar på energifrågorna Ulf Kristersson fick i partiledarutfrågningen
Timbro 23 augusti 2022

https://www.youtube.com/watch?v=OSJt_wclB0Q&t=1s

Artiklar i Smedjan:

Fanatikerna förstörde Sveriges elförsörjning
19 maj 2021

https://timbro.se/smedjan/fanatikerna-forstorde-sveriges-elforsorjning/

https://www.youtube.com/watch?v=d-R1HlDlTV8
https://www.youtube.com/watch?v=i4V9VpQvqjs&t=107s
https://www.youtube.com/watch?v=ZliJBqh1dbc
https://www.youtube.com/watch?v=xIqpjKnEuA8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=BF21mn7ay1s
https://www.youtube.com/watch?v=gz2ZqkjegCk
https://www.youtube.com/watch?v=GuL7d32FE2k
https://www.youtube.com/watch?v=aJXU2vn6138
https://www.youtube.com/watch?v=OeXs_UyVKJw
https://www.youtube.com/watch?v=OSJt_wclB0Q&t=1s
https://timbro.se/smedjan/fanatikerna-forstorde-sveriges-elforsorjning/
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Fungerande slutförvar hotar Miljöpartiets existens
30 augusti 2021
https://timbro.se/smedjan/fungerande-slutforvar-hotar-miljopartiets-existens/

Dyr, osäker och smutsig el är det nya normala
16 september 2021

https://timbro.se/smedjan/dyr-osaker-och-smutsig-el-ar-det-nya-normala/

Det börjar med vindkraft och slutar med fossilkraft
7 december 2021

https://timbro.se/smedjan/samhalle/det-borjar-med-vindkraft-och-slutar-med-fossilkraft/

Kärnavfallet är bara ett svepskäl för miljöpartisterna
17 januari 2022

https://timbro.se/smedjan/karnavfallet-ar-bara-ett-svepskal-for-miljopartisterna/

Havsbaserad vindkraft – en blåsning
22 februari 2022

https://timbro.se/smedjan/havsbaserad-vindkraft-en-bla%CC%8Asning/

Så kan ny kärnkraft bli verklighet
16 maj 2022

https://timbro.se/smedjan/sa-kan-ny-karnkraft-bli-verklighet/

Var finns elen till det gröna stålet?
1 juni 2022

https://timbro.se/smedjan/var-finns-elen-till-det-grona-stalet/

Artiklar i Ledarsidorna:
Sant eller falskt: Har S och MP svängt om ny kärnkraft?

2 juli 2022

https://ledarsidorna.se/2022/07/sant-eller-falskt-har-s-och-mp-svangt-om-ny-karnkraft/

Så blev Sverige en koloni för energi

6 juli 2022

https://ledarsidorna.se/plus/sa-saljer-sverige-ut-energitillgangar-till-frammande-makt/

Vad kostar vindkraft – egentligen?

9 juli 2022

https://ledarsidorna.se/plus/vad-kostar-vindkraften-egentligen/

Vad kostar allt runt omkring vindkraft – egentligen?

16 juli 2022

https://ledarsidorna.se/plus/vad-kostar-allt-runt-omkring-vindkraft-egentligen/

Effekter av sol- och vindkraft – skräckexemplet Kalifornien

22 juli 2022

https://ledarsidorna.se/plus/effekter-av-sol-och-vindkraft-skrackexemplet-kalifornien/

https://timbro.se/smedjan/fungerande-slutforvar-hotar-miljopartiets-existens/
https://timbro.se/smedjan/dyr-osaker-och-smutsig-el-ar-det-nya-normala/
https://timbro.se/smedjan/samhalle/det-borjar-med-vindkraft-och-slutar-med-fossilkraft/
https://timbro.se/smedjan/karnavfallet-ar-bara-ett-svepskal-for-miljopartisterna/
https://timbro.se/smedjan/havsbaserad-vindkraft-en-bla%CC%8Asning/
https://timbro.se/smedjan/sa-kan-ny-karnkraft-bli-verklighet/
https://timbro.se/smedjan/var-finns-elen-till-det-grona-stalet/
https://ledarsidorna.se/2022/07/sant-eller-falskt-har-s-och-mp-svangt-om-ny-karnkraft/
https://ledarsidorna.se/plus/sa-saljer-sverige-ut-energitillgangar-till-frammande-makt/
https://ledarsidorna.se/plus/vad-kostar-vindkraften-egentligen/
https://ledarsidorna.se/plus/vad-kostar-allt-runt-omkring-vindkraft-egentligen/
https://ledarsidorna.se/plus/effekter-av-sol-och-vindkraft-skrackexemplet-kalifornien/
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Att bryta stagflation

28 juli 2022

https://ledarsidorna.se/2022/07/att-bryta-stagflation/

Effekter av sol- och vindkraft – skräckexemplet Tyskland

30 juli 2022

https://ledarsidorna.se/2022/07/effekter-av-sol-och-vindkraft-skrackexemplet-tyskland/

Går det att lagra el?

6 augusti 2022

https://ledarsidorna.se/plus/gar-det-att-lagra-el/

Hur illa kan det gå med elen i vinter?

16 augusti 2022

https://ledarsidorna.se/plus/blomgren-hur-illa-kan-det-ga-med-elen-i-vinter/

Förespråkar Chalmers fri eller begränsad debatt?

20 augusti 2022

https://ledarsidorna.se/blomgren-foresprakar-chalmers-fri-eller-begransad-debatt/

Putinpriserna har inte börjat än

26 augusti 2022

https://ledarsidorna.se/plus/putinpriserna-har-inte-borjat-an/

Orosanmälan – skenande elpriser I Tyskland

29 augusti 2022

https://ledarsidorna.se/plus/blomgren-orosanmalan-skenande-elpriser-i-tyskland/

Artiklar i Epoch Times:

Varför ska Sverige vara en koloni för utländsk energi?

1 september 2022

https://www.epochtimes.se/Kronika-Varfor-ska-Sverige-vara-en-koloni-for-utlandsk-energi-192119

Vi har kanske inte ens sett början på de verkliga Putinpriserna
8 september 2022
https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren--Vi-har-kanske-inte-ens-sett-borjan-pa-de-verkliga-Putinpr

iserna

Hur farligt är kärnavfall – egentligen?
15 september 2022

https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren-Hur-farligt-ar-karnavfall---egentligen-545728

Enorm ökning av elförbrukningen väntar Sverige
22 september 2022

https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren-Enorm-okning-av-elforbrukningen-vantar-Sverige

https://ledarsidorna.se/2022/07/att-bryta-stagflation/
https://ledarsidorna.se/2022/07/effekter-av-sol-och-vindkraft-skrackexemplet-tyskland/
https://ledarsidorna.se/plus/gar-det-att-lagra-el/
https://ledarsidorna.se/plus/blomgren-hur-illa-kan-det-ga-med-elen-i-vinter/
https://ledarsidorna.se/blomgren-foresprakar-chalmers-fri-eller-begransad-debatt/
https://ledarsidorna.se/plus/putinpriserna-har-inte-borjat-an/
https://ledarsidorna.se/plus/blomgren-orosanmalan-skenande-elpriser-i-tyskland/
https://www.epochtimes.se/Kronika-Varfor-ska-Sverige-vara-en-koloni-for-utlandsk-energi-192119
https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren--Vi-har-kanske-inte-ens-sett-borjan-pa-de-verkliga-Putinpriserna
https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren--Vi-har-kanske-inte-ens-sett-borjan-pa-de-verkliga-Putinpriserna
https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren-Hur-farligt-ar-karnavfall---egentligen-545728
https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren-Enorm-okning-av-elforbrukningen-vantar-Sverige
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Elegi över skadad elförsörjning
29 september 2022

https://www.epochtimes.se/Kronika-Elegi-over-skadad-elforsorjning

Energiewende ruinerar Tysklands ekonomi
6 oktober 2022

https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren-Energiewende-ruinerar-Tysklands-ekonomi

Elkrisen eldar på inflationen
13 oktober 2022

https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren-Elkrisen-eldar-pa-inflationen

Dödssynder, socialpsykologi och energipolitik
20 oktober 2022

https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren-Dodssynder-socialpsykologi-och-energipolitik-288869

En marknad som inte är en marknad
27 oktober 2022

https://www.epochtimes.se/Kronika-En-marknad-som-inte-ar-en-marknad-332750

Sveriges postmoderna energipolitik
3 november 2022

https://www.epochtimes.se/Kronika-Sveriges-postmoderna-energipolitik

Är små kärnkraftverk bättre än stora?
10 november 2022

https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren-%C3%84r-sma-karnkraftverk-battre-an-stora

Politikernas okunniga hyss i förbränningsmotorns värld
17 november 2022

https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren-Politikernas-okunniga-hyss-i-forbranningsmotorns-varld-7

71892

När dekadensen ersätter skapandet av ett samhälle
24 november 2022

https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren-Nar-dekadensen-ersatter-skapandet-av-ett-samhalle

Stämmer det att man kan lagra el – på ett effektivt sätt? - Del 1
1 december 2022

https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren-Stammer-det-att-man-kan-lagra-el---pa-ett-effektivt-satt

Närproducerad el – bättre än storskalig? - Del 2
8 december 2022

https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren-Narproducerad-el---battre-an-storskalig-478998

Detta säger Tidöavtalet om energi - Del 1
15 december 2022

https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren-Detta-sager-Tidoavtalet-om-energi----Del-1-434742

https://www.epochtimes.se/Kronika-Elegi-over-skadad-elforsorjning
https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren-Energiewende-ruinerar-Tysklands-ekonomi
https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren-Elkrisen-eldar-pa-inflationen
https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren-Dodssynder-socialpsykologi-och-energipolitik-288869
https://www.epochtimes.se/Kronika-En-marknad-som-inte-ar-en-marknad-332750
https://www.epochtimes.se/Kronika-Sveriges-postmoderna-energipolitik
https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren-%C3%84r-sma-karnkraftverk-battre-an-stora
https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren-Politikernas-okunniga-hyss-i-forbranningsmotorns-varld-771892
https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren-Politikernas-okunniga-hyss-i-forbranningsmotorns-varld-771892
https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren-Nar-dekadensen-ersatter-skapandet-av-ett-samhalle
https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren-Stammer-det-att-man-kan-lagra-el---pa-ett-effektivt-satt
https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren-Narproducerad-el---battre-an-storskalig-478998
https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren-Detta-sager-Tidoavtalet-om-energi----Del-1-434742
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Detta säger Tidöavtalet om lagar och regler på elområdet - Del 2
22 december 2022

https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren--Detta-sager-Tidoavtalet-om-lagar-och-regler-pa-elomrade

t---Del-2

Vad Tidöavtalet säger om ny kärnkraft - Del 3
28 december 2022

https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren-Vad-Tidoavtalet-sager-om-ny-karnkraft---Del-3-321823

Vad säger Tidöavtalet om energi? - Del 4
4 januari 2023

https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren--Vad-sager-Tidoavtalet-om-energi

Poddar:

162: Så förstördes svensk elförsörjning och så kan vi laga den
Smedjanpodden 9 juni 2021

https://timbro.se/smedjan/162-sa-forstordes-svensk-elforsorjning-och-sa-kan-vi-laga-den/

TEKNIK - Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning

Elektrikerpodden 23 januari 2022

https://elektrikerpodden.libsyn.com/teknik-allt-du-behver-veta-om-sveriges-elfrsrjning

Debattartiklar:

Vindkraften driver oss mot total systemkollaps

Expressen 29 november 2021

https://www.expressen.se/debatt/vindkraften-driver-oss-mot-systemkollaps/

Elbristen en konsekvens av ogenomtänkt energipolitik
Världen Idag 15 december 2021
https://www.varldenidag.se/kultur/elbristen-en-konsekvens-av-ogenomtankt-energipolitik/repulm!n

21r5DqRrgYmHoL4Y5ePg/

Hybrit måste vänta

Dagens Industri 21 april 2022

https://www.di.se/debatt/debatt-hybrit-maste-vanta/

Frågan kvarstår: Hur ska ni få el?

Dagens Industri 3 maj 2022

https://www.di.se/debatt/debatt-fragan-kvarstar-hur-ska-ni-fa-el/

Det finns ingen plan för varifrån elen ska komma

Dagens Nyheter 18 maj 2022

https://www.dn.se/debatt/det-finns-ingen-plan-for-varifran-elen-ska-komma/

https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren--Detta-sager-Tidoavtalet-om-lagar-och-regler-pa-elomradet---Del-2
https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren--Detta-sager-Tidoavtalet-om-lagar-och-regler-pa-elomradet---Del-2
https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren-Vad-Tidoavtalet-sager-om-ny-karnkraft---Del-3-321823
https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren--Vad-sager-Tidoavtalet-om-energi
https://timbro.se/smedjan/162-sa-forstordes-svensk-elforsorjning-och-sa-kan-vi-laga-den/
https://elektrikerpodden.libsyn.com/teknik-allt-du-behver-veta-om-sveriges-elfrsrjning
https://elektrikerpodden.libsyn.com/teknik-allt-du-behver-veta-om-sveriges-elfrsrjning
https://www.expressen.se/debatt/vindkraften-driver-oss-mot-systemkollaps/
https://www.varldenidag.se/kultur/elbristen-en-konsekvens-av-ogenomtankt-energipolitik/repulm!n21r5DqRrgYmHoL4Y5ePg/
https://www.varldenidag.se/kultur/elbristen-en-konsekvens-av-ogenomtankt-energipolitik/repulm!n21r5DqRrgYmHoL4Y5ePg/
https://www.di.se/debatt/debatt-hybrit-maste-vanta/
https://www.di.se/debatt/debatt-fragan-kvarstar-hur-ska-ni-fa-el/
https://www.dn.se/debatt/det-finns-ingen-plan-for-varifran-elen-ska-komma/
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Är Strandhälls plan för vindkraften ens laglig?

Expressen 23 maj 2022

https://www.expressen.se/debatt/ar-strandhalls-plan-for--vindkraften-ens-laglig/

Inga starka tekniska argument för vindkraft
SvD 22 juni 2022

https://www.svd.se/a/qWqa7g/jan-blomgren-inga-starka-tekniska-argument-for-vindkraft

Nya stöd för kärnkraft ett nödvändigt ont

SvD 1 juli 2022

https://www.svd.se/a/V9mXlW/nya-stod-for-karnkraft-ar-ett-nodvandigt-ont-skriver-jan-blomgren

Nedläggningen av planerbar kärnkraft har skapat svåra obalanser
DN 7 juli 2022
https://www.dn.se/debatt/nedlaggningen-av-planerbar-karnkraft-har-skapat-svara-obalanser/

Vill man få ett stabilt elnät i södra Sverige går det bara att välja kärnkraft
Sydsvenskan 1 augusti 2022

https://www.sydsvenskan.se/2022-08-01/vill-man-fa-ett-stabilt-elnat-i-sodra-sverige-gar-det-bara-att-

valja-karnkraft

Hela södra Sverige kan bli långvarigt strömlöst i vinter
DN 12 augusti 2022

https://www.dn.se/debatt/hela-sodra-sverige-kan-bli-langvarigt-stromlost-i-vinter/

En stor del av Sveriges elnät går på tomgång
DN 25 augusti 2022

https://www.dn.se/debatt/en-stor-del-av-sveriges-elnat-gar-pa-tomgang/

Havsbaserad vindkraft ett svart hål för skattepengarna
DN 5 oktober 2022

https://www.dn.se/debatt/havsbaserad-vindkraft-ett-svart-hal-for-skattepengarna/

Vi har räknat på historiska data istället för gissningar om framtiden
DN 12 oktober 2022

https://www.dn.se/debatt/vi-har-raknat-med-historiska-data-istallet-for-gissningar-om-framtiden/

Vätgasbubblan kommer att spricka
Kvartal 7 december 2022

https://kvartal.se/artiklar/vatgasbubblan-kommer-att-spricka/
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