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Fler svenskar vill
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EU-medlemskap
sidan 6

FÖRMIDDAG:
Mestadels
soligt. Svag
vind. 1 grad.

EFTERMIDDAG:
Växlande
molnighet.
Måttlig vind.
18-20 grader.

FOTO:TT

Övningstidning för journalistutbildningen vid Göteborgs universitet

9 februari 2017

Rekord för Volvo –
11 miljoner i vinst
Visar en vinstökning på 66 procent sedan förra året
nn Volvo går med rekordvinst för första gången på flera år. I förrgår rapporterades det om de 700-800 nyanställningarna, och igår
kom nyheten om rekord siffrorna.
– Volvo går från styrka till styrka, sa vd:n och koncernchefen Håkan Samuelsson under presskonferensen.

Handbollsfest i
Partille Arena
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SPORT: Ikväll sker ett
dubbelmöte för Sävehof i Partille Arena. Det är herrlaget
som tar emot Ekilstuna Guif,
medan damerna möter Skövde
IK. Det blir det första dubbelevenemanget för i år.
sidan 8

Genuint intresse
eller hälsohets?
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KRÖNIKA: Clara Fritzon skriver om mathysterin, och frågar sig om det verkligen rör
sig om ett kollektivt intresse
eller en påtvingad trend.
sidan 5

NHL-proffs köper
skandalkrogarna
Från vänster: Ulrika Åhs Jonson, Maria Magnusson, Ann-Sofie Hansson. 
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Samarbete mellan tandvården och
allmänhälsan ska förbättra barns hälsa

sidan 5
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nn Sjuksköterskor och lärare söker sig igen till de yrken som de
ursprungligen utbildat sig till, visar en undersökning.

LOKALT: NHL-spelaren Loui
Eriksson har köpt El Corazon
och fyra andra systerkrogar.
Krogarna ägdes tidigare av
mannen som nu blivit dömd i
det uppmärksammade våldtäktsfallet i Göteborg. Affären
skrevs på dagen innan han
blev dömd för grov våldtäkt
mot två 16-åriga flickor.

Sidan 4

sidan 8

Sjuksystrar till
branschen igen
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Loui Eriksson 

2

GÖTEBORG

9 februari 2017

LEDARE
”Jag sov mig bort
från verkligheten”

Volvo går med rekordvinst och
nu ska nyanställda 700
ungdomar till fabriken i Torslanda. En glad nyhet i gråa
februari, då många ungdomar
söker jobb inför sommaren.
Jag minns en period då jag var
utan sysselsättning. Jag hade
tagit studenten, sagt upp mig
på extrajobbet för att åka iväg
och leva drömmen på andra
sidan jorden – trodde jag.
Hemlängtan blev dock alltför
intensiv och jag åkte hem efter
bara några veckor.
Istället landade jag i ett Göteborg med snökaos, utan bostad och jobb. Jag gick på
afterwork med vänner som
hade arbeten. De jobbade på
restauranger, fabriker och förskolor. Jag lyssnade slött på
deras
arbetsplatsanekdoter.
Deras dagar var fyllda av upplevelser. Mina dagar tillbringades i sängen. Jag sov mig bort
från verkligheten – att söka
jobb.
I slutet av december 2016 var
totalt 6,9 procent av arbetskraften i åldrarna 16-64 år inskrivna som arbetslösa på arbetsförmedlingen i Västra Götaland.
Det har stadigt minskat sedan
finanskrisen.
Att Volvo söker ungdomar
kommer gynna Göteborg
på många sätt. Såväl föräldrar, vänner, vårdcentraler och
sjukhus kommer bli lättade.
Ohälsan är högre bland
arbetslösa än bland människor
som har arbete. Det finns
studier från Folkhälsomyndigheten som pekar på ökad risk
för hjärt- och kärlsjukdomar,
psykisk ohälsa och alkoholrelaterad sjukhusinläggning.
För min del hann det aldrig
bli fullt så allvarligt. När de
sparade slantarna hade festats upp vaknade jag en dag av
att min mamma ringde. Hon
hade talat med en vän som är
arbetsgivare – de sökte vikarier på förskolan hon arbetar
på. Jag kunde inte längre sova
mig bort från verkligheten. Jag
gjorde bara. Klev upp ur sängen, tog en dusch, öppnade datorn, skrev ett personligt brev,
CV och klickade sänd. Jag gick
på intervju och fick jobbet. Numera vaknar jag och tar vara
på dagarna. Låt oss fira att 700
göteborgska ungdomar fått
chansen att göra detsamma.
Amanda Karlsson
Redigerat av: Lovisa blomberg

De senaste åren har bränder på asylboenden ökat. I Västra Götaland beräknas två bränder i månaden.
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Anlagda bränder
på asylboenden

Polisen beräknar nästan hundra bränder förra året

Västra Götaland: Två i månaden. Så många bränder mot
asylboenden i Västra Götaland ägde rum förra året. Hur
många av bränderna som varit
anlagda vet man inte än.
– Vi känner väl till situationen och vet att många bränder anlagts men också att
det finns ett stort mörkertal,
säger Stefan Gustafsson, presstalesperson polisen Väst.
Media har de senaste åren
regelbundet rapporterat om
bränder på flyktingboenden
runt om i landet. Statistik från
Myndigheten för säkerhet och
beredskap har visat på en ökning av antal bränder på asylboenden de senaste åren. Det
visar också siffror från NOA,
Nationella Operativa Avdelningen inom polisen, som
presenterades idag.
I hela Sverige brann under
förra året 112 bebodda eller

tilltänkta flyktingboenden.
I Västra Götaland var siffran
24, alltså två stycken varje månad. Hur många av dessa som
var anlagada vet man inte än.
– Det här är något som polisen tittar på centralt. Man har
haft ett nationellt möte uppe i
Stockholm som vi inte deltagit i och någon information om
hur det ser ut i varje region har
vi inte fått ännu, säger Stefan
Gustafsson, presstalesperson
polisen Väst på onsdagsmorgonen.
På nationell nivå tror polisen att det är så många som 92
anlagda bränder varav mer än
hälften, 53, var anlagda av utomstående personer.
Marianne
Stålheim
är
olycksutredare vid Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap och förklarar att
man måste göra skillnad på
bränder som är anlagda utifrån

och bränder som är anlagda inifrån.
– Bränder inifrån är bränder
anlagda av personer som befunnit sig inne i byggnaden. I
flera fall tycks det vara de boende själva som har anlagt
branden, men det kan inte uteslutas att det varit andra personer som tagit sig in i byggnaden och anlagt branden.
Bränder inifrån bedöms vara
anlagda av personer som befunnit sig utanför byggnaden.
Det är alltså den sistnämnda
typen där gärningsmannen
misstänks vara utomstående
som står för 53 av de 92 anlagda bränderna.
Marianne Stålheim förklarar vidare att ökningen av
bränder under senare delen
av 2015 då flyktingströmmen
var som störst kan vara en faktisk ökning med att man måste
räkna med andra aspekter.

– Det kan också bero på att
fler bränder har hittats tack
vare underlag från polisen och
för att räddningstjänsten blivit
bättre på att skriva flykting
eller asylboende i insatsrapporterna. Men absolut, en hel
del attentat har det ju varit.
Stefan Gustafsson är mer
förtegen och vill inte spekulera kring vad siffrorna innebär.
Han säger att bevakningsansvaret ligger hos Migrationsverket och att polisen blir inkopplad först när något
inträffar.
– Vi kan bara sätta in mer
resurser i form av mer bevakning när något extra ordinärt
sker och har dessvärre inte mer
resurser. Men vi känner väl till
situationen och vet att många
bränder anlagts men också att
det finns ett stort mörkertal.

Clara Fritzon
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Ljus framtid för elever
Volvos besked om jobb glädjer eleverna på Tekniska Gymnasiet

GÖTEBORG: Efter Volvos positiva vinstbesked ser framtiden
ljus ut för industrierna. På
Volvo-ägda gymnasieskolan GTC var det under tisdagen bara muntra miner. Flera
av eleverna hoppas att detta
kommer leda till nya jobb efter skolan.
– Det märks att det går bra för
Volvo, säger Emil Thörnqvist
och syftar på att det serveras
tacos i skolrestaurangen.
De sex killarna studerar
andra året på det högskoleförberedande industritekniska programmet på Göteborgs
Tekniska Gymnasium (GTC).
Skolan ägs gemensamt av Volvo AB och Göteborgs Stad. De
senaste dagarnas nyheter om
nyrekryteringar och storvinster har tagits emot väl hos
eleverna.
– Det är häftigt, säger William Bogeryd Andersson.
– Det är klart att det blir
många nya arbetstillfällen för
oss unga.
Utbildningarna på skolan
är framtagna tillsammans med
Volvo, och under lektionerna
är det Volvos system som eleverna lär sig. På skolan märks
det att den västsvenska biltillverkaren storsatsar på unga
förmågor.
– Volvo ordnar så att vi har
praktikplatser under
utbildningen, säger Albin
Mårdh.
– På sommaren efter andra
och tredje året är man också
garanterad sommarjobb där.
Skolan har lokaler precis vid
Volvo Personvagnars produktion i Torslanda, där de praktiska lektionerna äger rum.
Ungefär en tredjedel av studietiden ägnas åt att utöva praktisk kunskap. Övriga lektioner

Albin Mårdh, Erik Törnqvist, Fabian Mauritz, Ludvig Eriksson, Jesper Ramsberg och William Bogeryd Andersson.FOTO: Victor Hultgren

i teoretiska ämnen äger rum i
lokaler på Lindholmen. Positiviteten har varit genomgående de senaste åren, både bland
personal och bland elevernas
handledare på Volvo. Eleverna har gång på gång fått höra
att bilindustrierna skriker efter arbetskraft. Att skolan har
ett så nära samarbete gör att
ungdomarna får erfarenhet av
det riktiga arbetslivet, och är i
princip klara att börja jobba di-

rekt när de går ut skolan.
– Allt som vi gör teoretiskt
implementerar vi också praktiskt, så man lär sig väldigt
mycket, säger Albin Mårdh.
På programmet går det
ungefär 30 personer i varje årskurs. Men det är inte många av
killarnas kompisar som funderat på att börja plugga för ett
jobb inom industrin.
– Det är nog inte så attrak-

tivt för de flesta, säger Albin
Mårdh.
– Många ser det inte som
särskilt prestigefullt och att det
inte är så roligt i längden.
De flesta som nu studerar på industritekniska programmet har först och främst
högskolan i sikte. Att läsa till
civilingenjör på Chalmers
lockar för många. De har hört
att ingenjörer, främst inom
bilbranschen, är eftertrakta-

de, och det är därför de tror
att många dras till att fortsätta plugga. Men efter det hade
ingen tackat nej till att komma
tillbaka till Volvo.
– Jag skulle vilja jobba på
Volvos designavdelning, säger
Emil Törnqvist. Det hade varit
ett häftigt jobb.

Victor Hultgren

Rekordsiffror för Volvo Cars
GÖTEBORG: Volvo går med rekordvinst. Det presenterades
under en presskonferens på
tisdagen. Under förra året rapporterades en vinst på 11 miljarder kronor, en ökning från
2015 med hela 66 procent.

Vd:n Håkan Samuelsson. FOTO: TT

Måndagens besked om att Volvo nyanställer 700-800 personer följdes under gårdagen upp
av fler positiva nyheter från
biltillverkaren.
– Volvo går från styrka till
styrka, sa vd:n och koncernchefen Håkan Samuelsson under presskonferensen.

I ett pressmeddelande utvecklar han sin syn på de positiva resultaten.
– Jag är särskilt nöjd med
att vi klarat det trots pågående
stora investeringar i framtida
produkter och teknologi, säger
han.

Han är också glad över att
försäljningen ökat i alla tre av
de stora fordonsregionerna.
Marknaderna i Kina och Europa har ökat, men den största
ökningen står USA för. Försäljningen på den amerikanska
marknaden har gått upp med

över 18 procent. Globalt såldes
534 000 bilar, vilket också är
nytt försäljningsrekord.
– 2016 är en viktig milstolpe för Volvo Cars, men utvecklingen fortsätter, säger Håkan
Samuelsson i pressmeddelandet.
Företaget sätter nu fokus på
framtiden. Redan i år lanseras
två nya modeller, en uppdaterad version av XC 60 och
tillverkarens hittills minsta
SUV, XC 40. Samtidigt fortsätter projektet med Uber som
inleddes i augusti. Tillsammans med taxitjänsten ska

Volvo utveckla ett system för
självkörande bilar. Under året
kommer ungefär hundra familjer i Göteborg få chansen att
testköra bilen för att se hur systemet kommer fungera i vardagen.

Efter förra årets rekordnoteringar ser Håkan Samuelsson positivt på framtiden.
– Dessa teman av bibehållen
lönsamhet, ökande försäljning
och nya affärsinitiativ kommer
fortsätta under 2017.
Victor Hultgren
Redigerat av: lovisa blomberg
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Ingen god man
för ensamkommande

Cirka 180 ungdomar beräknas nu
klara sig själva, utan hjälp av god
man för att exempelvis betala
räkningar. 
FOTO: Jessica Gow

GÖTEBORG: God man försvinner i samma stund som åldern
på ensamkommande ungdomar skrivs upp över 18 år. Det
bestämde överförmyndarnämnden i Göteborg under
gårdagen.
Överförmyndarnämnden
tänker inte vänta tills beslutet
har vunnit laga kraft, förklarar
Gunnar Johnsson, verksamhetschef på Överförmyndarnämnden i Göteborg.
– Nej, vi har fattat det beslutet efter rekommendation
från politiker i stadsledningen i Göteborg. Om Migrations
verket skriver upp åldern på
ungdomen så följer vi det, och
god man-skapet upphör, säger
han till TT.
Anders Göransson är god
man till en ensamkommande
pojke. Han protesterade emot
beslutet i dag och anser att
man rycker ifrån de ensamkommande sina skyddsnät.
– Om man från en dag till
en annan blir berövad sin gode
man såväl som sitt invanda
boende, socialsekreterare och
förmodligen också sin skola
så är det här ett dåligt beslut,
säger Anders Göransson till P4
Göteborg.
I Göteborg handlar det om
cirka 180 ungdomar av stadens
totalt 1 500 ensamkommande
ungdomar som nu ska klara
sig själva utan hjälp av en god
man.
Katja Alheden är även hon
god man och menar att det
är helt förfärligt. Uppskrivs
åldern till över 18 år ökar risken för att ungdomen skickas
tillbaka igen. Eller så blir hen
flyttad till ett vuxenboende,
vilket kan ligga långt ifrån den
plats där ungdomen etablerat
sig.
–Tar man sig till Sverige gör
man det inte för att ha semester. Ungdomen blir samma dag
flyttad från boendet och blir
av med sin goda man. De som
drabbas är barnen, det är ett
mänskligt lidande som är helt
förfärligt, säger Katja Alheden
till GöteborgNU.
Amanda Karlsson/TT
Redigerat av: LOVISA MEIJER

En undersökning SCB gjort visar att visar att sjuksköterskor och lärare som lämnat branschen för ett par år sedan nu kan tänka sig att återgå. 

Sjuksystrar och
lärare återvänder
GÖTEBORG: 6 av 10 utbildade
lärare och sjuksköterskor som
lämnat sina yrken för en annan branch kan nu tänka sig
att återvända. Samtidigt är
bristen stor både i Göteborg
och övriga Sverige.
– Vi behöver inte bara locka
tillbaka folk, vi måste behålla
de vi har också, säger Anders
Johansson, facklig förtroendeman vid Lärarförbundet i Göteborg.
Rimligare
arbetsbelastning,
större möjlighet att påverka
arbetssituationen och högre
lön. Det är några av de villkor
som de utbildade lärare som
har lämnat branschen vill se
för att de ska kunna tänka sig
att återvända. Detta visar en
undersökning från Statistiska
Centralbyrån.
Anders Johansson menar att
det är punkter som Lärarförbundet har pekat på länge.
– Lärare vill få vara lärare
istället för att drunkna i administration. Dessutom behövs
fler lärare per elev, och bätt-

re lönevillkor, säger Anders
Johansson.
Igår berättade Göteborg
Nu om den stora bristen på
behöriga lärare i regionen. 14
procent av alla utbildade lärare
i Sverige jobbar idag med något
annat.
En av dem är Helena Somvall, 27. Hon tog sin lärarexamen från Göteborgs Universitet 2015, men började aldrig
jobba på någon skola. Istället
valde hon att stanna kvar på
det boende där hon precis hade
fått anställning.
– Jag var nog lite avskräckt
då. Dels var jag trött på skolan,
dels hade jag hört folk prata
om hur jobbigt det första året
som lärare är, säger Helena
Somvall.
Idag har Helena planer på
att byta yrke igen. Hon känner
sig redo nu, och har för avsikt
att börja söka jobb som lärare
inom en snar framtid.
– Läraryrket har ju haft
ganska låg status länge. Men

nu känns det som att det börjar hända något med det, säger
Helena Somvall.

Helena Somvall 

FOTO: PRIVAT

Bland annat har lönerna
höjts sedan hon tog examen.
I höstas infördes lärarlönelyftet, som innebär att arbetsgivaren får möjlighet att ge löneökningar till särskilt kvalificerade lärare och pedagoger. Dessutom finns numera
tjänsten förstelärare, som innebär en löneökning på minst
5000 kronor i månaden. Men

FOTO: TT

Anders Johansson från Lärarförbundet menar att det sällan finns resurser för att ge
förstelärare tid åt sina nya
arbetsuppgifter, vilket kan
skapa frustration hos de anställda.
– Det är bra med en ökning,
men den är orättvis. Lärare
som inte får ta del av den känner istället att de gör något fel,
vilket resulterar i att de flyttar
på sig, säger Anders Johansson.
För sjuksköterskor ser
mönstret ungefär likadant
ut. Åtta procent av de utbildade skjuksköterskorna i
Sverige har valt att jobba i en
annan bransch. Alma Kastlander är pressekreterare på
Vårdförbundet, och hon menar att många sörjer över att be
höva lämna sina arbeten.
– Sjukskrivningarna ökar
hos vårdpersonal, säger hon.
Sjuksköterskor blir helt enkelt
sjuka av att vårda andra.
Cecilia Oscarsson
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Från vänster: Ulrika Åhs Jonsson, Maria Magnusson, Ann-Sofie Hansson
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Projekt för barns hälsa
GÖTEBORG: Det finns stora
skillnader mellan Göteborgs
olika stadsdelar när det kommer till allmänhälsa. Folktandvården och ett antal familjecentraler påbörjar nu ett
samarbete för att nå ut till fler
och fånga upp barn som riskerar att drabbas av folksjukdomar som karies och fetma.
– Det är helheten vi vill
förmedla. Hälsan i stort,
tänderna, matvanorna men
lika mycket vikten av rörelse, säger Ulrika Åhs Jonsson,
dietist.
Skillnaden mellan olika so-

cioekonomiska gruppers hälsa ökar. Människor med låg
utbildning, låg lön eller som
är nyanlända i Sverige löper
större risk att drabbas av till
exempel karies och fetma. I
ett försök att nå ut till fler har
Folktandvården och ett antal familjecentraler i Göteborg
påbörjat ett samarbete där
man bjuder in hela familjer på
samtal.
– Vi vill ge dem goda
vanor från början, säger AnnSofie Hansson, tandsköterska
på Lindome Folktandvård, och
fortsätter:
–Att man borstar tänder-

KRÖNIKA: Genuint intresse
eller överdriven hälsohets?
Ett av mina favoritprogram är
Historieäterna. Ett program
i tre säsonger där programledarna Erik Haag och Lotta
Lundgren äter sig igenom
historien och lär sig om hur
människor levt i olika tider
i Sverige. Historieätarna är
på så vis, som sig bör när det
kommer till SVT-produktioner, oerhört bildande.
Mat har i alla tider varit viktig för att människan ska överleva. Och vad vi ätit och hur
säger väldigt mycket om oss.
Men för många är det kanske
just maten som är det intressanta. Mat ju nämligen det
senaste. Göra mat. Äta mat.
Fota mat. Resturanger öppnar
runt varje gathörn. Kokböckerna fyller bokhandlarna

till bredden och längden. Instagramkontonen är som bekant överfyllda med mat i alla
dess former. Det är en populär
grej helt enkelt. Roligt! Bra?
Dumt? Jag vet inte.
Debatten har kanske redan
kommit igång. Annars lär den
göra det snart. Själv är jag en
aning kritisk till denna
fokusering av maten.
Jag tillhör den kategorin
som tittar på Historieätarna
och bryr mig om allt annat än
just maten. Absolut, mat är
i högsta grad intressant och
säger väldigt mycket om vår
historia. Men mitt intresse för
mat är i jämförelse med alla
andra i min omgivning – helt
plötsligt – pinsamt lågt. Helt

na två gånger om dagen, äter
frukt och grönt och försöker
röra på sig.
Istället för att föräldrarna
blir informerade om problematiken genom ett opersonligt
brev eller möte bjuder man in
hela familjen att delta i en middag eller en fruktbuffé. Där
försöker man istället samtala
om till exempel kost och tandhygien. Utifrån olika teman får
både barn och vuxna prata och
ställa frågor.
– Vi trycker inte på att ta
upp svårigheterna utan det är
familjerna som sätter grund
plötsligt är alla experter raw
food och pulled chicken och
annat som jag knappt kan stava till och än mindre laga. Och
det behöver inte vara någonting negativt. Att intresset för
ny, bra och nyttig mat växer är
ju självklart positivt.

Helt plötsligt är alla
experter raw food
och pulled chicken
och annat som jag
knappt kan stava
till och än mindre
laga.
Men jag är som sagt ändå kritisk och undrar om det ändå
inte kan gå till överdrift. Om
intresset för mat verkligen
alltid är genuint och inte en
överdriven hälsohets.
Om det är en gemenskap

för vad vi ska prata om, säger
Ulrika Åhs Jonsson som jobbar
som dietist i Boda och Biskopsgården.
– Det finns inte bara ett
enda sätt att äta rätt som vi
försöker tracka på familjerna.
Vi är övertygade om att varje
familj kan hitta ett bra sätt att
äta som de gillar och är förenligt med deras vanor, säger Maria Magnusson, dietist
på Angereds Närsjukhus och
ledare för projektet.
Genom att samarbeta med
familjecentraler hoppas man
att familjerna ska känna sig

tryggare då de redan känner personalen och lokalerna. I början av projektet blev
bara några få familjer utvalda
som vars små barn folktandvården upptäckt karies hos. Nu
hoppas man att kunna bredda projektet och nå fler. Målet
är att jämna ut skillnaderna
mellan de olika socioekonomiska grupperna allmänhälsa
i Göteborg.
– Man ser tydligt i forskningen
att om stöd kommer in tidigt
så ger det goda förutsättningar
för att skapa goda vanor, säger
Ulrika Åhs Jonsson.
Emelie Nilsson

som kanske lätt kan exkludera
och skuldbelägga de som inte
vill eller kan äta nyttigare.Jag
har definitivt inga svar utan
vill snarare lyfta frågan och be
människor i din och min omgivning att fråga sig själva om
nyttig mat alltid är bra, och
om den eventuella hetsen över
hälsa verkligen är hälsosam?
Mat har i alla tider varit viktig för att människan ska överleva. Det visar Historieätarna
i samtliga av sina avsnitt. Men
när Lotta och Erik wallraffat i
historien har det sorgligt ofta
knappt funnits mat på bordet
hos landets fattiga majoritet.
Idag befinner vi oss tack
och lov inte där. Men det tål
att tänkas på. Mat är inte bara
njutning och kan inte bara
vara det. Än finns munnar att
mätta. 


Clara Fritzon
Redigerat av: lovisa meijer
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Ökat stöd för omröstning
kring EU-medlemskap
SVERIGE: Stödet för en folkomröstning kring fortsatt
EU-medlemskap ökar, enligt
Aftonbladet/Inizio.
40 procent av de tillfrågade
vill se en omröstning. Trots att
det är en klar majoritet som
vill att Sverige ska stanna i
unionen.

I juni förra året var det
33 procent som ställde sig
positiva till en folkomrösning.
Motsvarande siffra ligger nu
på 41 procent. Trots det ligger
stödet för fortsatt medlemskap
i EU stadigt på 58 procent.
Någon swexit lär det alltså inte
bli inom de kommande åren.

Efter beslutet om att Storbritanninen ska lämna EU har
den kontinentala unionen
skakats om i sina grundvalar.
Högerpopulistiska krafter i såväl Holland som Frankrike för
en allt mer kritisk retorik mot
EU och vill genomföra folkomröstningar kring fortsatt medlemskap.
Trots att Sverigedemokraterna är det enda partiet som
vill få till en liknande omröstning i Sverige är det enligt en
undersökning från Aftonbladet/Inizio allt fler som håller
med SD.

Experter lyfter fram problemen kring att bekämpa terrorism, brexit och att fördela
den stora flyktingströmmen
mellan olika länder som de två
tydligaste problemen som lett
till en mer negativ iställning
kring EU-projektet. I en intervju med Aftonbladet tidigare
i år utryckte EU-kommisionören Cecilia Malmström sina
farhågor.
– Det är ett fall av ganska
allvarlig depression och dåligt
självförtroende. Kriserna är
många och utmaningarna är
jättestora.
Marcus Ljungberg

Allt fler svenskar är positivt inställda till en ny folkomröstning om Sverige ska fortsätta att vara med i EU.FOTO: TT

Tycker du att Sverige borde gå ut ur EU?
Behövs i sådana fall en ny folkomröstning?

Donya Kumlin, 29 år, Linné,
föräldraledig PR-konsult

Leila Ansari, 42 år, Kortedala,
personlig assistent

Bo Ohlström, 69 år, Mast
hugget, pensionär

Linus Wi, 40 år, Masthugget,
föräldraledig och lärare

Marita Lindberg, 62
Majorna, förskolelärare

–Nej. Jag tycker de fördelar
som finns är bättre än de nackdelar det skulle innebära att gå
ur. Men det skulle kanske vara
bra med en ny folkomröstning.
Det är alltid bra att förnya och
vara öppen för förändring.

–Vet inte. Jag är inte så insatt. Ja en folkomröstning
kan vara bra. De som styr ska
lyssna på vad folket tycker.

– Jag är tveksam. Jag tycker
EU har tagit för stor dominans
över länderna, vi får inte ut det
vi betalar för. Ja vi kan behöva en nu folkomröstning. Jag
tror att det ändrat sig sedan vi
röstade sist. Jag röstade själv
för när vi gick in men vet inte
nu.

–Svår fråga. Jag var EU-motståndare men nu är läget ett
annat. Får säga både ja och nej.
Om det skulle vara aktuellt
att förändra relationen med
EU skulle en eller flera folkoröningar vara bra. Men inte
som i Storbritannien där man
bara slängde ut frågan.

–Ja. Jag var aldrig för att gå
med när vi gjorde det och har
inte sett några fördelar för
Sverige sen vi gick med. Ja.
Det är demokratiskt att lyssna
på vad människorna i Sverige
tycker och utifrån det göra en
bedömning.

Redigerat av: Elias Andersson
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Löfven träffar
Iransk ledare

IRAN: Statsminister Stefan
Löfven kommer vid sitt besök
i Iran i helgen att träffa landets
högste ledare ayatolla
Khamenei, uppger statsrådsberedningen.
Tidigare har det varit klart
att Löfven ska träffa president
Hassan Rouhani och andra
företrädare för regeringen.
Löfven kommer att vara i
Teheran den 11-12 februari.
Med på resan är även EU- och
handelsminister Ann Linde
och en delegation med
representanter för svenska
storbolag och myndigheter.
AP/TT

Man dömd för
barnvåldtäkt

Många enensammkommande barn har den senaste tiden försökt att ta sina liv, tre av dem har lyckats. FOTO:TT

SVERIGE: På kort tid har flera
ensamkommande pojkar från
Afghanistan försökt ta sina liv.
Tre av dem har lyckats.
Den skärpta asyllagen har
påverkat, säger Ensamkommandes förbund.
– De senaste veckorna har sju
personer försökt ta sina liv, och
tre av dem lyckats. De var alla
från Afghanistan, alla pojkar,
säger Ensamkommandes förbunds ordförande Mahboba
Madadi till TT.
Förbundet ser en tydlig
koppling mellan det ökade
antalet självmord och självmordsförsök och fjolårets
nya tillfälliga asyllag för ensamkommande
barn
och
ungdomar.
Samtidigt
gör
Migrationsverket nu allt fler
åldersuppskrivningar.
– Det är mycket stress. Det
är ensamhet och det är framför
allt hopplöshet. De vet inte vad

som väntar dem, säger Mahboba Madadi.
I slutet av januari tog en
16-årig asylsökande sitt liv
i Vännäs. I helgen tog en
pojke från Afghanistan sitt liv
på ett boende för asylsökande i
Trollhättan. Bara dagar senare,
natten mot onsdagen, inträffade ytterligare ett dödsfall på
ett asylboende i Ed.
– Han hade försökt ta sitt
liv flera gånger tidigare. Han
hade nyligen fått sin ålder
uppskriven och blivit flyttad till ett asylboende för
vuxna, säger Omid Mahmoudi,
verksamhetsledare på Ensamkommandes förbund, om
fallet i Ed.
Mikki Raudus, platschef på
boendet i Ed, ser självmordet
som ett misslyckande för olika
instanser.
– Vi har sett att killen har

varit nedstämd en tid. Vi jobbar med att förhindra sådana här händelser genom samtal och aktiviteter för att få en
kontakt med personen i fråga
och se hur de mår och kanske
hinner man sätta in vård i tid,
säger han till Sveriges Radio
Väst. Runt om i Sverige väntar
många av de unga afghanerna
på utvisning till ett land vars
regering själv uttryckt att de
inte kan garantera ett värdigt
mottagande.
– Många av de här pojkarna är
uppväxta i Iran. De får besked
att de blir utvisade till Afghanistan, ett land de aldrig har
varit. Det är en chock för dem,
säger Omid Mahmoudi.
A fg h a n i s ta nk ä nn a r e n
Anders Fänge, ledamot i Svenska Afghanistankommittén, säger att pojkarna som skickas
tillbaka inte är skyddade.
– Det finns inga myndig-

heter där som tar hand om de
här grabbarna. Det som gör att
man kan hålla näsan ovanför
vattnet är en familj och har du
ingen familj så finns det ingen
som stöttar dig när du kommer
tillbaka. Antingen försöker du
fly, blir rekryterad till armén
eller ansluter dig till väpnade
grupper. Det är inte speciellt
bra alternativ, säger Anders
Fänge.
Ingen vet hur många
ensamkommande som hittills
begått självmord eller försökt
ta sina liv. Varken kommunerna eller boendena har någon skyldighet att rapportera
självmordsförsöken.
– Det är ett problem, det
tyder på att man inte tar dem
på allvar, säger Omid Mahmoudi.
På bara några veckor har
minst tre ensamkommande
pojkar tagit sina liv.
Fredrik Sandberg/TT

15 000 hemlösa efter storbrand i Filippinerna
FILIPPINERNA: Omkring
15 000 personer förlorade
sina hem i en stor brand som
rasade i ett slumkvarter nära
hamnen i Manila, enligt myndigheterna
Hundratals brandmän bekämpade branden under tio timmar, som snabb spreds i det
stora tätbefolkade området Parola.
I området delar ofta flera familjer på små hus längs trånga
gränder. Många boenden sågs
fly för sina liv bärande värdesaker som kylskåp, ikonbilder
och andra värdesaker. Andra
försökte så gott de kunde be-

kämpa lågorna med vattenfyllda hinkar.

VÄSTMANLAND: En 21-årig
man från Västmanland har
dömts för våldtäkt mot barn,
rapporterar P4 Västmanland.
Han träffade en 13-årig
flicka via en sajt på nätet, och
hämtade henne några veckor
senare vid skolan och körde
henne till ett hotell.
Mannen säger att han inte
visste hur gammal flickan var.
Han döms till ett års fängelse.
TT

Kvina åtalas för
facebookinlägg

BORÅS: En kvinna i Borås
åtalas för grovt förtal efter att
ha publicerat namn på en man
som dömts för sexbrott.
I ett Facebook-inlägg lade
hon ut hans för- och efternamn och att han dömts, samt
en länk som gick till en sida
där läsaren kunde se straffet
och mannens fullständiga
personuppgifter.
Uppgifterna stämde
visserligen men utpekandet
var menat att skada mannen,
enligt åklagaren, som anser att
kvinnan ska betala 20 000 kronor i skadestånd.
TT

Trump till attak
mot domstolar

Fyra personer fick lättare
skador i branden. Mat och vatten delas ut till de runt 3 000
familjer som har förlorat sina
hem, och temporära evakueringscenter har satts upp i skolor och idrottshallar.
Brandorsaken utreds, men
brandmyndigheter säger att
det inte är ovanligt med bränder i Manilas slumområden
där många använder levande
ljus som belysning. Branden
kunde släckas på morgonen.

USA: President Donald Trump
forsätter att försvara sitt beslut
om inreseförbud för människor från vissa länder och stopp
för flyktingmottagande.
Under ett anförande på onsdagen inför sheriffer inom det
amerikanska rättsväsendet anklagar Trump landets domstolar för att vara ”politiska”.
– Jag har aldrig velat kalla
en domstol för partisk, så jag
kommer inte att kalla den partisk. 

Bullit Marquez/AP/TT
Den svåra branden i Parola i Manila kunde släckas på morgonen.FOTO: TT/AP

AP/TT
Redigerat av: eLIAS aNDERSSON
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Andersson står
inför operation
FOTBOLL:
Den svenske
skyttekungen
i fotbolls-VM
1994, Kennet Andersson, slet av
hälsenan när
han sprang
Kennet Andersson

Foto: TT
200 meter i
veteran-SM i
friidrott under helgen.
Den gänglige ex-anfallaren
skördade dock stora framgångar innan skadan. Andersson tog nämligen guld
i 60 meter häck, längdhopp
och höjdhopp och 60 m, samt
silver på 60 meter. När den
folkkäre bronshjälten skulle
genomföra sin femte gren, 200
meter, gick det däremot inte
lika bra.
– Nu blir det operation och
rehab, säger Kennet Andersson till BT.
TT

Kroatisk vänsterback till AIK
FOTBOLL: AIK förstärker truppen med vänsterbacken Stipe
Vrdoljak. Den 23-årige kroaten
lånas från NK Novigrad under
vårsäsongen, men AIK har
option på en permanent övergång, uppger fotbollsklubben
på sin webbplats.
Vrdoljak har tidigare spelat i
bland annat italienska Pescara.

TT

Johaugaffären
kan bli tv-serie
SKIDOR:
Ett produktionsbolag
har följt den
norska skidstjärnan Therese Johaug
nära sedan
hon åkte fast Therese Johaug
Foto: TT
för dopning 
i oktober. Resultatet kan bli
en tv-serie. Johaug har följts
både under träning och på
resa och har också gjort flera
intervjuer under perioden.
– Vi har gjort en del projekt i den här genren och har
gjort filmer med henne. Det
här är en speciell historia, vi
återkommer när vi vet vad det
blir av det, säger Globus Media-chefen Anders Sæther.
Johaugs manager Jørn
Ernst säger att det var Johaug
som tog initiativ till filmningen.
Therese Johaug väntar på
dom i sitt dopningsärende,
den kan komma i nästa vecka.
TT
Redigerat av: EMELIE FORSBERG

9 FEBRUARI 2016

KULTUR

9 FEBRUARI 2016

9

Handbollsfest i
nya Partille Arena
Partille: Sävehof bjuder in
till handbollsfest när både
dam- och herrlag får möte på
hemmaplan i Partille Arena.
Klubben räknar med en stor
publik på det första dubbelmötet för i år.
Ikväll är det dubbelmöte för
Sävehof i Partille Arena där
herrlaget tar emot Eskilstuna Guif och damerna möter
Skövde IK. Det blir det tredje dubbelevenemanget, och
det första för i år, i nya Partille Arena som invigdes i
september i fjol. Invigningen skedde i samband med en
dubbelmatch och lockade då
3700 personer. En publiksiffra som Sävehofs ordförande
Tage Christoffersson gärna
uppnår igen.
– Vi kör mycket marknadsföring på sociala medier och
Olivia Mellegård
till exempel tavlor vid motorvägen för att locka så mycket te plats i tabellen. Sävehof
folk som möjligt, säger Chris- som ligger i täten med en potofferson.
äng över Lugi förväntas vinna matchen utan några större
Vid de tidigare dubbel- svårigheter.
evenemangen har båda lagen
I lördags åkte damerna ur
presterat bra och damlaget turneringen EHF European
har vunnit tre av tre match- Cup efter förlust mot danska
er. Herrarna fick nöja sig med Randers. Kvällens match mot
två vinster, samt en oavgjord Skövde blir den första efter
mot Aranäs HK.
helgens nederlag.
Damerna välkomnar ikväll
– Vi har släppt helgens förSkövde som ligger på en fem- lust och fokuserar nu helt på

Foto: TT

matcherna i den svenska ligan, säger Sävehofs vänstersexa Olivia Mellegård.
När damernas match är färdigspelad tar Sävehofs herrar
över planen. I förra mötet lagen emellan förlorade Sävehof på bortaplan. Trots detta
är Sebastian Karlsson, högersexa, inte orolig inför kvällens match.
– Vi gjorde antagligen vår
sämsta match för säsongen

när vi senast mötte Guif.
I dagarna har laget pratat
om att inte fokusera alltför
mycket på motståndarna. Istället lägger de allt krut på det
egna spelet. Sebastian Karlsson förklarar att de har pratat
om ”det vanliga”.
– Vi ska springa snabbare,
hoppa högre, skjuta hårdare,
säger han.
Ellen Ivarson

Det var i höstas som skandalen rullades upp. Ägaren till
krogarna El Corazon, The Pelican och La Gondola på Avenyn
och Stock Yard på Storgatan i
centrala Göteborg åtalades och
dömdes för grov våldtäkt i ett
uppmärksammat fall. Krogarna förlorade även alkoholtillståndet i anslutning till domen.
Nu står det klart att Lerumsbördige hockeyspelaren
Loui Eriksson och hans fru
Mikaela Kanold Eriksson är de
nya ägarna till krogarna. Det
är dock inte det enda familjebandet i ägarkonstellationen.
Frölunda-profilens svåger,
Daniel Sadroff, var den tidi-

gare ägarens närmste man och
restaurangchef. Nu är han styrelseledamot i det nyvlibna
ägarbolaget 21 gruppen AB,
samt ledamot i de tre aktiebolag som sköter driften.
Mikaela Kanold Eriksson
intygar att paret kommer att
sätta en tydlig prägel på krogarna.
– Vi vill ha ett så aktivt ägarskap som vi kan. Annars går
det inte att göra en sådan här
sak. Vi gör detta tillsammans
som vi gör allting i livet tillsammans, säger hon till GT.
Hon väljer även att bortse
från den tidigare ägarens kaotiska historia. Även ifall hon
inte har något relation till den
dömde mannen är han inte
okänd för henne då de har
mött via ”bekantas bekanta”.
– Vi ser bara framåt och positivt. Det har absolut ingenting med oss att göra. Det är
bara att blicka framåt. Det är en

Loui Eriksson

Göteborgskille som vill komma hem. Vi tänker bara fokusera på det. Det andra har vi inte
fokuserat på över huvud taget.
Enligt uppgifter till tidningen ska köpet ha kostat paret
runt 50 miljoner kronor. Loui
Eriksson spelar till vardags i
Vancouver Canucks och skrev
i fjol på ett guldkantat sexårskontrakt värt 320 miljoner kronor. Tidigare har han rönt stora

Foto: TT

framgångar i Dallas Stars och
Boston Bruins. 2005 var han
med i den upplaga av Frölunda
som vann SM-guld.
Inblandad i våldtäktsdomen
var även en välkänd festfixare
som dömdes för att även han
ha våldtagit de två unga flickorna. Domen har överklagats.
TT

Foto: Amanda Samuelsson

Utställningen från
Göteborg kan bli årets
Göteborg: På stadens stadsmuseum står utställningen
’’värdefullt’’, som blivit nominerad till årets utställning
2016. Det är bland annat utställningens nytänk som tagit
den till final.

Loui köper skandalkrogar
GÖTEBORG: NHL-stjärnan Loui
Eriksson köper Avenykrogen
El Corazon och fyra systerkrogar, rapporterar GT. Den tidigare ägaren sålde verksamheten dagen innan han dömdes
för grov våldtäkt mot två
16-åriga flickor.

Utställningen ”Värdefullt” som visas på Göteborgs stadsmuseeum kan bli årets utställning 2016.

– Vinsten skulle innbära ett
lyft för museet, säger Håkan
Strömberg som varit delaktig
i skapandet av utställningen i
Göteborg.
I finalen konkurrerar Göteborg med en utställning från
Stockholm och en från Borås.
Priset delas ut av forum för utställare. Juryn som utgörs av
styelsen, är de som väljer ut
de tre finalisterna. Vinnaren
röstas sedan fram av medlemmarna. Det som juryn tittar på
när de väljer ut finalisterna är
inte resurserna, utan hur de
utvecklat utställningsmediet,
berättar en av jurymedlemmarna, Liza Carlefred.
– Det handlar inte om vem
som har flest eller dyrast resurser, utan vem som gjort något nytt, något vi tidigare inte
sett, säger Liza Carlefred.
Håkan Strömberg som varit
med och skapat utställning-

en har agerat museepedagog.
Han har bland annat arbetat
med datorspelen som kompletterar utställningen och tagit fram kopior av föremålen
från montrarna för att man
ska kunna titta närmre på och
ta i dem. Han har även fokuserat på att sammanställa information till hanterbart och
relevant material.
Det som utmärker utställningen är enligt Håkan Strömberg utställningens tema. Att
det cirkulerar kring begreppet
’’värdefullt’’. Det började med
en gammal myntsamling, som
har ett helt annat värde nu än
vad den hade då berättar Håkan Strömberg.
– Men vad är egentligen
värdefullt? Det är inte bara
pengar som har värde. Det
finns värdefulla saker av flera
olika slag. Vad är människans
relation de sakerna? Dessa är
centrala frågor, säger Håkan
Strömberg.
I utställningsrummet studsar varje fotsteg ekande mellan de vita valven. Montrarna illustrerar olika typer av
värde. I en monter står gam-

la kameror uppradade under
rubriken ’samlarvärde’’, i en
annan står slitna barnskor
under ’’affektionsvärde’’. Att
vägen mellan montrarna är
formad som en ramp är inte

de som inte kan ta sig upp för
trappor. Vi har även digitala
skärmar framför montrarna
där man kan välja att ta del av
informationen om föremålen
på olika sätt, säger han.
På skärmen kan man välja
mellan att läsa om föremålet
på svenska eller lättläst svenska. Man kan se på film eller lyssna. För att ta fram just
denna utställningen har det
krävts en del samarbeten. Det
är till exempel Torsten Söderbergs Stiftelse som kostat på
utställningen, även intuitionen för historiska studier på
Göteborgs universitet har varit till hjälp. Maja Björk Lindahl är också ett namn värt att
nämna då hon varit med som
formgivare och producent för
utställningen.

En konkret tolkning av temat ”Värdefullt” är dessa vackra smycken.

Enligt Liza Carlefred är
det därför priset är så spännade, för att fokus ligger på vilka
små medel som använts i metodarbetet, förarbetet och val
av samarbeten. Allt vägs in.
Det är detta juryn tittar på under en hel dag då finalisterna
ska utses. Priset är självklart
äran, men vinnaren får även

Foto: Amanda Samuelsson

en slump, det är anledningen
till att just denna utställning
är unik enligt Håkan Strömberg.
– Vi har format golvet efter
en ramp så att alla ska ha tillgång till utställningen, även

stoltera med en plakett på sitt
museum till nästa år, berättar
Liza Carlefred.
– Det är även en morot i
branschen, det är ett fint betyg och ger utställningen ytterligare uppmärksamhet, säger Liza Carlefred.
Håkan Strömberg säger
att en vinst skulle innebära
en kollektiv seger och ett lyft
för museet. Det skulle även
i framtiden underlätta att ha
priset i ryggen då man vill hitta samarbetspartner
– Det skulle vara ett kvitto på att vi är bra, då skulle
vi kunna bli lite kaxiga, säger
Håkan Strömberg.
Göteborgs stadsmuseum
har tidigare tagit emot pris
för årets utställning 2013 och
årets museum 2014. Liza Carlefred säger att det är ett bra
betyg som visar på att Göteborgs stadsmuseum legat i de
senaste åren och gjort ett bra
arbete. Utställningen finns på
Göteborgs stadsmuseum och
vinnaren utses den 25-27 april
under Riksförbundet Sveriges
Museer i Södertälje.
Amanda Samuelsson
Redigerat av: EMELIE FORSBERG

8

SPORT

i korthet

Andersson står
inför operation
FOTBOLL:
Den svenske
skyttekungen
i fotbolls-VM
1994, Kennet Andersson, slet av
hälsenan när
han sprang
Kennet Andersson

Foto: TT
200 meter i
veteran-SM i
friidrott under helgen.
Den gänglige ex-anfallaren
skördade dock stora framgångar innan skadan. Andersson tog nämligen guld
i 60 meter häck, längdhopp
och höjdhopp och 60 m, samt
silver på 60 meter. När den
folkkäre bronshjälten skulle
genomföra sin femte gren, 200
meter, gick det däremot inte
lika bra.
– Nu blir det operation och
rehab, säger Kennet Andersson till BT.
TT

Kroatisk vänsterback till AIK
FOTBOLL: AIK förstärker truppen med vänsterbacken Stipe
Vrdoljak. Den 23-årige kroaten
lånas från NK Novigrad under
vårsäsongen, men AIK har
option på en permanent övergång, uppger fotbollsklubben
på sin webbplats.
Vrdoljak har tidigare spelat i
bland annat italienska Pescara.

TT

Johaugaffären
kan bli tv-serie
SKIDOR:
Ett produktionsbolag
har följt den
norska skidstjärnan Therese Johaug
nära sedan
hon åkte fast Therese Johaug
Foto: TT
för dopning 
i oktober. Resultatet kan bli
en tv-serie. Johaug har följts
både under träning och på
resa och har också gjort flera
intervjuer under perioden.
– Vi har gjort en del projekt i den här genren och har
gjort filmer med henne. Det
här är en speciell historia, vi
återkommer när vi vet vad det
blir av det, säger Globus Media-chefen Anders Sæther.
Johaugs manager Jørn
Ernst säger att det var Johaug
som tog initiativ till filmningen.
Therese Johaug väntar på
dom i sitt dopningsärende,
den kan komma i nästa vecka.
TT
Redigerat av: EMELIE FORSBERG
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Handbollsfest i
nya Partille Arena
Partille: Sävehof bjuder in
till handbollsfest när både
dam- och herrlag får möte på
hemmaplan i Partille Arena.
Klubben räknar med en stor
publik på det första dubbelmötet för i år.
Ikväll är det dubbelmöte för
Sävehof i Partille Arena där
herrlaget tar emot Eskilstuna Guif och damerna möter
Skövde IK. Det blir det tredje dubbelevenemanget, och
det första för i år, i nya Partille Arena som invigdes i
september i fjol. Invigningen skedde i samband med en
dubbelmatch och lockade då
3700 personer. En publiksiffra som Sävehofs ordförande
Tage Christoffersson gärna
uppnår igen.
– Vi kör mycket marknadsföring på sociala medier och
Olivia Mellegård
till exempel tavlor vid motorvägen för att locka så mycket te plats i tabellen. Sävehof
folk som möjligt, säger Chris- som ligger i täten med en potofferson.
äng över Lugi förväntas vinna matchen utan några större
Vid de tidigare dubbel- svårigheter.
evenemangen har båda lagen
I lördags åkte damerna ur
presterat bra och damlaget turneringen EHF European
har vunnit tre av tre match- Cup efter förlust mot danska
er. Herrarna fick nöja sig med Randers. Kvällens match mot
två vinster, samt en oavgjord Skövde blir den första efter
mot Aranäs HK.
helgens nederlag.
Damerna välkomnar ikväll
– Vi har släppt helgens förSkövde som ligger på en fem- lust och fokuserar nu helt på

Foto: TT

matcherna i den svenska ligan, säger Sävehofs vänstersexa Olivia Mellegård.
När damernas match är färdigspelad tar Sävehofs herrar
över planen. I förra mötet lagen emellan förlorade Sävehof på bortaplan. Trots detta
är Sebastian Karlsson, högersexa, inte orolig inför kvällens match.
– Vi gjorde antagligen vår
sämsta match för säsongen

när vi senast mötte Guif.
I dagarna har laget pratat
om att inte fokusera alltför
mycket på motståndarna. Istället lägger de allt krut på det
egna spelet. Sebastian Karlsson förklarar att de har pratat
om ”det vanliga”.
– Vi ska springa snabbare,
hoppa högre, skjuta hårdare,
säger han.
Ellen Ivarson

Det var i höstas som skandalen rullades upp. Ägaren till
krogarna El Corazon, The Pelican och La Gondola på Avenyn
och Stock Yard på Storgatan i
centrala Göteborg åtalades och
dömdes för grov våldtäkt i ett
uppmärksammat fall. Krogarna förlorade även alkoholtillståndet i anslutning till domen.
Nu står det klart att Lerumsbördige hockeyspelaren
Loui Eriksson och hans fru
Mikaela Kanold Eriksson är de
nya ägarna till krogarna. Det
är dock inte det enda familjebandet i ägarkonstellationen.
Frölunda-profilens svåger,
Daniel Sadroff, var den tidi-

gare ägarens närmste man och
restaurangchef. Nu är han styrelseledamot i det nyvlibna
ägarbolaget 21 gruppen AB,
samt ledamot i de tre aktiebolag som sköter driften.
Mikaela Kanold Eriksson
intygar att paret kommer att
sätta en tydlig prägel på krogarna.
– Vi vill ha ett så aktivt ägarskap som vi kan. Annars går
det inte att göra en sådan här
sak. Vi gör detta tillsammans
som vi gör allting i livet tillsammans, säger hon till GT.
Hon väljer även att bortse
från den tidigare ägarens kaotiska historia. Även ifall hon
inte har något relation till den
dömde mannen är han inte
okänd för henne då de har
mött via ”bekantas bekanta”.
– Vi ser bara framåt och positivt. Det har absolut ingenting med oss att göra. Det är
bara att blicka framåt. Det är en

Loui Eriksson

Göteborgskille som vill komma hem. Vi tänker bara fokusera på det. Det andra har vi inte
fokuserat på över huvud taget.
Enligt uppgifter till tidningen ska köpet ha kostat paret
runt 50 miljoner kronor. Loui
Eriksson spelar till vardags i
Vancouver Canucks och skrev
i fjol på ett guldkantat sexårskontrakt värt 320 miljoner kronor. Tidigare har han rönt stora

Foto: TT

framgångar i Dallas Stars och
Boston Bruins. 2005 var han
med i den upplaga av Frölunda
som vann SM-guld.
Inblandad i våldtäktsdomen
var även en välkänd festfixare
som dömdes för att även han
ha våldtagit de två unga flickorna. Domen har överklagats.
TT

Foto: Amanda Samuelsson

Utställningen från
Göteborg kan bli årets
Göteborg: På stadens stadsmuseum står utställningen
’’värdefullt’’, som blivit nominerad till årets utställning
2016. Det är bland annat utställningens nytänk som tagit
den till final.

Loui köper skandalkrogar
GÖTEBORG: NHL-stjärnan Loui
Eriksson köper Avenykrogen
El Corazon och fyra systerkrogar, rapporterar GT. Den tidigare ägaren sålde verksamheten dagen innan han dömdes
för grov våldtäkt mot två
16-åriga flickor.

Utställningen ”Värdefullt” som visas på Göteborgs stadsmuseeum kan bli årets utställning 2016.

– Vinsten skulle innbära ett
lyft för museet, säger Håkan
Strömberg som varit delaktig
i skapandet av utställningen i
Göteborg.
I finalen konkurrerar Göteborg med en utställning från
Stockholm och en från Borås.
Priset delas ut av forum för utställare. Juryn som utgörs av
styelsen, är de som väljer ut
de tre finalisterna. Vinnaren
röstas sedan fram av medlemmarna. Det som juryn tittar på
när de väljer ut finalisterna är
inte resurserna, utan hur de
utvecklat utställningsmediet,
berättar en av jurymedlemmarna, Liza Carlefred.
– Det handlar inte om vem
som har flest eller dyrast resurser, utan vem som gjort något nytt, något vi tidigare inte
sett, säger Liza Carlefred.
Håkan Strömberg som varit
med och skapat utställning-

en har agerat museepedagog.
Han har bland annat arbetat
med datorspelen som kompletterar utställningen och tagit fram kopior av föremålen
från montrarna för att man
ska kunna titta närmre på och
ta i dem. Han har även fokuserat på att sammanställa information till hanterbart och
relevant material.
Det som utmärker utställningen är enligt Håkan Strömberg utställningens tema. Att
det cirkulerar kring begreppet
’’värdefullt’’. Det började med
en gammal myntsamling, som
har ett helt annat värde nu än
vad den hade då berättar Håkan Strömberg.
– Men vad är egentligen
värdefullt? Det är inte bara
pengar som har värde. Det
finns värdefulla saker av flera
olika slag. Vad är människans
relation de sakerna? Dessa är
centrala frågor, säger Håkan
Strömberg.
I utställningsrummet studsar varje fotsteg ekande mellan de vita valven. Montrarna illustrerar olika typer av
värde. I en monter står gam-

la kameror uppradade under
rubriken ’samlarvärde’’, i en
annan står slitna barnskor
under ’’affektionsvärde’’. Att
vägen mellan montrarna är
formad som en ramp är inte

de som inte kan ta sig upp för
trappor. Vi har även digitala
skärmar framför montrarna
där man kan välja att ta del av
informationen om föremålen
på olika sätt, säger han.
På skärmen kan man välja
mellan att läsa om föremålet
på svenska eller lättläst svenska. Man kan se på film eller lyssna. För att ta fram just
denna utställningen har det
krävts en del samarbeten. Det
är till exempel Torsten Söderbergs Stiftelse som kostat på
utställningen, även intuitionen för historiska studier på
Göteborgs universitet har varit till hjälp. Maja Björk Lindahl är också ett namn värt att
nämna då hon varit med som
formgivare och producent för
utställningen.

En konkret tolkning av temat ”Värdefullt” är dessa vackra smycken.

Enligt Liza Carlefred är
det därför priset är så spännade, för att fokus ligger på vilka
små medel som använts i metodarbetet, förarbetet och val
av samarbeten. Allt vägs in.
Det är detta juryn tittar på under en hel dag då finalisterna
ska utses. Priset är självklart
äran, men vinnaren får även

Foto: Amanda Samuelsson

en slump, det är anledningen
till att just denna utställning
är unik enligt Håkan Strömberg.
– Vi har format golvet efter
en ramp så att alla ska ha tillgång till utställningen, även

stoltera med en plakett på sitt
museum till nästa år, berättar
Liza Carlefred.
– Det är även en morot i
branschen, det är ett fint betyg och ger utställningen ytterligare uppmärksamhet, säger Liza Carlefred.
Håkan Strömberg säger
att en vinst skulle innebära
en kollektiv seger och ett lyft
för museet. Det skulle även
i framtiden underlätta att ha
priset i ryggen då man vill hitta samarbetspartner
– Det skulle vara ett kvitto på att vi är bra, då skulle
vi kunna bli lite kaxiga, säger
Håkan Strömberg.
Göteborgs stadsmuseum
har tidigare tagit emot pris
för årets utställning 2013 och
årets museum 2014. Liza Carlefred säger att det är ett bra
betyg som visar på att Göteborgs stadsmuseum legat i de
senaste åren och gjort ett bra
arbete. Utställningen finns på
Göteborgs stadsmuseum och
vinnaren utses den 25-27 april
under Riksförbundet Sveriges
Museer i Södertälje.
Amanda Samuelsson
Redigerat av: EMELIE FORSBERG
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Egendomliga möten på Östra Kyrkogården
LUNDEN: Som flera andra kyrkogårdar är Östra Kyrkogården en
viktig plats för många människor. Det är en slags mötesplats där
man kan hedra nära och kära som gått bort, ta en promenad, eller
bara söka lugn och ro. För Fredrik Ernerot är det framförallt en
plats där han kan minnas sin bortgångne pappa.
– Det är ju Karl i almanackan idag, säger Fredrik Ernerot, och tar ett foto på
sin fars namnbricka i askgravlunden på
Östra Kyrkogården.
– Han hette ju Karl och jag heter Karl i
andranamn så det är en speciell dag för
oss.
MÖRKRET HAR LAGT SIG över kyrkogården denna lätt kyliga januarikväll.
Det är många år sedan jag var här och
jag slås direkt av den tystnad och den
fridfulla stämning som råder. Trots att
platsen är belägen mitt i centrala Göteborg är ljuden från staden avlägsna. Man
hör knappt spårvagnarna som plingar
förbi på Redbergsplatsen strax utanför,
och på samma sätt är det när blåljusen
från ett par tjutande sirener reflekterar
på oss från andra sidan staketet.
Denna kväll är jag inte ensam. Jag har
stämt träff med Fredrik Ernerot vars
far gick bort för ganska precis fyra år
sedan. Blicken bakom hans glasögon
glimmar till lite extra, och bakom det
svarta skägget anar man ett leende, när
han stolt berättar om en man som ofta
var på resande fot och vars livsfilosofi
inspirerades av Hemingways och Sartres öden.
– Det var aldrig något alternativ att
lägga pappa i en grav eftersom han ofta

var ute på äventyr. Det kändes inte rätt,
säger han.
Fredrik Ernerot berättar vidare att
hans far var på Mallorca när han dog
och att han därför inte hade möjlighet
att vara med honom vid det tillfället.
Det är något han ibland funderar en del
på, men han är ändå glad över att deras
sista möte blev lyckat. Fadern gick bort
efter en tids sjukdom och innan han for
utomlands för sista gången hade han
mått ganska bra. Begravningen satte sedan punkt för en period som, förutom
sorgen i sig, även kantades av en del byråkratiska bekymmer eftersom han avled i Spanien.
– Strax efter själva ceremonin såg vi
en flyttfågel sväva alldeles ovanför kyrkogården och det var som ett tecken på
att pappa var nöjd, berättar Fredrik Ernerot.

Östra Kapellet invigdes år 1861 och är ritat av
arkitekten J H Strömberg, som även ritat resten
av kyrkogården.
Foto: David Berg

JAG SKREV TIDIGARE att jag inte var
ensam den kvällen. Det är inte en särskilt unik beskrivning eftersom man
aldrig är riktigt ensam på Östra Kyrkogården. När man går längsmed de olika
stråken är det som att man är omgiven
av en slags själslig närvaro som nästan
kan beröras. Det blir som en mötesplats
där man alltid har någon som väntar.
För att bättre kunna suga in alla inRöhss maussoleum ligger på den så kallade
Rikemanskullen bakom Östra Kapellet och är
skulpterat av Sigrid Blomberg (1863-1941). Bronsfigurerna symboliserar Hoppet, Sorgen och Uppståndelsen.
Foto: David Berg

På Östra kyrkogården hittar man många gravar
från gamla profiler.
Foto: David Berg

Med 17 717 gravplatser är Östra Kyrkogården den tredje största kyrkogården i Göteborg.
Foto: David Berg

Viktor Rydbergs grav är en av de mest berömda på Östra Kyrkogården.
Foto: David Berg
REDIGERAT AV: DAVID BERG, EMELIE FORSBERG

tryck av kyrkogården återvänder jag redan nästa dag, nu på egen hand. Denna
dag faller snön, men trots det är det ändå
en del folk som är ute. Östra Kyrkogården är en bra plats för en promenad och
jag möter allt från småbarnsföräldrar
med barnvagn till hurtiga motionärer
på rullskidor.
Ett av mina bästa reseminnen är från
när jag som sextonåring besökte kyrkogården Père-Lachaise i Paris. På många
sätt är Östra Kyrkogården en slags göteborgsk motsvarighet där berömda
gravar som Jim Morrison, Oscar Wilde,

Marcel Proust och Édith Piaf, bytts ut
mot Viktor Rydberg, Karin Boye, Sven
Rydell och Beda Hallberg. Vid huvudingången mot Redbergsplatsen finns
en karta med en slinga där de mest sevärda platserna finns utmärkta, och på
rent turistmanér följer jag den slaviskt.
Men ett namn saknas där. Hur jag än letar lyckas jag inte hitta Beda Hallbergs
gravplats. Denna godhjärtade dam som
skapade majblomman står inte att finna
någonstans. Jag frågar en förbipasserande pensionär som är ute och går med sin
stora Leonberger.

– Den har jag inte sett till men jag är så
glad för jag har precis hittat Karin Boyes grav, säger hon, innan hunden drar
iväg med henne vidare bland de fallande snöflingorna.
PÅ JAKT EFTER Beda Hallbergs grav,
som jag aldrig hittar, springer jag emellertid på något som berör mycket mer.
På den så kallade Rikemanskullen, mitt
bland grosshandlare, skeppsredare och
donatorer, ligger Yesmin Morales och
Gustavo Eduardo Carvajal. De var båda
ungdomar av chilensk härkomst som

miste sina liv i diskoteksbranden i Backa
den 29 oktober 1998. Enligt överlevande
vittnen vågade Yesmin inte hoppa ut genom fönstret och hennes pojkvän Sehmuz Celik, som kunde ha räddat sig
själv, stannade med henne in i det sista
och dog själv i lågorna.
Kvällen innan hade jag och Fredrik
Ernerot pratat om kyrkogården som en
mötesplats, inte bara i relationen mellan
levande och döda. Framförallt är Östra
Kapellet något av ett hjärta och ofta används det som ett begravningskapell
där akten hålls. Ett annat tillfälle som

för människor samman är vid Allhelgonaafton.
– På allhelgona märker man av den här
platsen som en oslagbar mötesplats.
Folk har placerat ljus överallt och det är
väldigt vackert. Det borde du uppleva
någon gång, säger han.
När jag ett knappt dygn senare står utanför entrégrinden och möts av en ljudkuliss med bilar som tutar, barn som
skriker, och hundar som skäller, misstänker jag att han har rätt.

FAKTA ÖSTRA KYRKOGÅRDEN
 Invigd: År 1860
 Antal gravplatser: 17 717
 Yta: 25 ha
 Östra kyrkogårdens krematorium var en gång Göteborgs första.
 Berömda gravar: Viktor Rydberg, Karin Boye, Sven Rydell, Dan
Broström, Beda Hallberg

David Berg
REDIGERAT AV: DAVID BERG, EMELIE FORSBERG
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David Berg
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Nedräkningen till
våren har börjat!
Har ni tröttnat på vad som kan
kännas som vinterns eviga mörker? Då behöver ni inte vänta så
länge till – dagarna blir nämligen
längre nu. Sedan den 21 december
har dagarna blivit några minuter
längre varje dygn. Men för alla
som har saknat solens strålar lite
extra kommer SMHI med en
positiv nyhet.

Temaquiz lockar
många besökare

I februari går denna förändring
nämligen fortare än övriga månader efter vintersolståndet. I norr
går förändringen fortast och dagarna blir upp till tio minuter längre
varje dygn. I södra Sverige får man
nöja sig med en ökning av dagslängden med ungefär fem minuter.
- Vi ser en stor förändring här i
slutet av januari och början av
februari. Och i norra Sverige har vi
ju gått från att ha polarnatt till att
solen ändå är uppe relativt länge,
säger Marie Staerk, meteorolog på
SMHI.
Även om mer ljus på dagarna
kan öka livskvaliteten hos människor finns det en baksida. Vårdepression beräknas drabba 3 - 5 procent av svenskarna och ytterligare
10 - 12 procent mår dåligt av ljuset.
- De som har en biologisk klocka
som inte hänger med drabbas av
trötthet, en jet lag-effekt. De känner sig mosiga och fungerar inte
riktigt. Vissa drabbas så mycket att
de kvalificerar för diagnosen depression, har Torbjörn Åkerstedt,
professor vid Karolinska institutets
institution för klinisk neurovetenskap.
Aliice Hermansson

Vårsolen är här för att stanna
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Arrangörerna av HBO-quiz på Bar Normal Foto: Privat

GÖTEBORG: Frågesport och quiz har
blivit ett normalt inslag i göteborgarnas liv. Specialquiz om norska serien
Skam lockade flera tusen besökare för
några veckor sedan. I dag är det HBOtema på Bar Normal i centrala Göteborg.
I kväll är det HBO-quiz på Bar Normal.
På senaste tiden har temaquizen tagit
över barerna och folk verkar inte få nog.
För ett par veckor sedan anordnades ett
quiz för den oerhört populära norska
teveserien Skam i Göteborg. Flera tusen personer visade intresse för evenemanget på Facebook ‧- så pass många
att arrangörerna fick flytta evenemanget till en större lokal. Trots lokalbytet
sträckte sig kön ända ut på gatan. Jacob
Karlsson, ägare av Bar Normal, hoppas
inte på samma folkstorm till sitt quiz.
–Jag hoppas på lagom mycket folk till
HBO-quizet. Det råder ju någon masspsykos kring Skam just nu, säger han.
Även om quizen har blivit populärt
bland restaurang- och barbesökare den

senaste tiden är detta ingen ny företeelse. Göteborg har en lång tradition av
frågesportskvällar på barerna i staden.

Faktaruta:
Andra quiz i Göteborg under februari:
9/2 Vänner-quiz på Takterassen,
Henriksberg
14/2 Doktor Glas-quiz,
23/2 Kärleks-quiz, Villa Medici
Alice Hermansson
Lena Dunham i TV-serien GirlsFOTO: TT

DAGredaktionen
Nyhetschef: Antonia Tsatsa, Julia Sandstén Vikberg
Reportrar: , Clara Fritzon, Victor Hultgren, Ellen Ivarson, Emelie
Nilsson, Cecilia Oscarsson, Amanda Samuelsson, Emma Tonnvik
Webbredaktör: Marc Skogelin, Anna Palmgren
Ansvarig utgivare: Per Alm

Den stora skillnaden nu är dock
att quizen blivit mer temainriktade och
nischade till människors specialintressen.
–Quizfenomenet är mycket större
här än i Stockholm eller Malmö. Men
nu är de mer inriktade på särskilda kulturella fenomen, som exempelvis Skam
eller HBO, menar Jacob Karlsson.
Som besökare på HBO-quizet kan
man förvänta sig frågor om Hannahs
kläder i serien Girls eller Tobias Beechers kärleksliv i teveserien Oz.
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