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Övningstidning för journalistutbildningen vid Göteborgs universitet 

FÖRMIDDAG:
Moln med 
lite solsken.
-3 grader.

EFTERMIDDAG: 
Molnigare än 
förmiddagen.
Temperaturen 
är runt nollan

15 mars 2018

Anna Ekström (S) 
besökte Göteborg 
och Svenska Mässan 

   FOTO: Josefine Utbult Carlsson

Igår avslutades den två
dagar långa kongres-
sen för skolledare. 
Anna Ekström (S) an-
lände sista dagen för 
att sätta sig ner och 
tala.  SIDORNA 2-3

De vill spara 
101 miljoner 

Fotoböcker i fokus när ny utställning 
hade premiär på Hasselblad Center

Igår blev det klart att Västra 
Götalandsregionens kultur-
nämnd tilldelar Sahlgrenskas 
Universitetssjukhus och Öst-
ra Sjukhuset 720 000 kronor i 
syfte att satsa på kultur inom 
psykiatrin
 SIDAN 6

 FOTO: TT

Sahlgrenska får 
bidrag på 720 000

BK Heid redo för 
revansch i SHE 
Idag spelar BK Heid mot Bo-
den Handboll IF i damernas 
högsta serie i handboll. 
 – Extra kul att ha kniven 
mot strupen, säger Camilla 
Hultgren-Dahlberg, tränare 
BK Heid.
 Vid vinst går de till slutspel, 
vid oavgjort eller förlust blir 
det kvalspel.
 SIDAN 5

Kicki Danielsson 
spelade i Göteborg
Igår inledde Kikki Daniels-
son sin vårturné på Göte-
borgs Konserthus. Turnén 
följer upp succén i Så mycket 
Bättre och förra årets album 
Portrait of a painted lady.

 SIDAN 8

 FOTO: TT

– vården för funktionsvarierade och familjeomsorgen 
påverkas mest när Angered gör stora nedskärningar  

SIDORNA 6–7

SIDAN 4
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Göteborg: Hundratals skolle-
dare lyssnade när en två dagar 
lång kongress på onsdagen 
avslutades med ett minister-
besök. För Anna Ekström (S) 
och Tobias Krantz, Svenskt nä-
ringsliv, var yrkesutbildningar 
i fokus.
Nordiska skolledarkongressen 
avslutades på Svenska Mäss-
san på onsdagen, efter två da-
gar med seminarium där sko-
lan har stått i fokus. Som en 
av de sista punkterna på pro-
grammet klev Tobias Krantz, 
Svenskt näringsliv, och Anna 
Ekström (S) upp på scenen.

 – Vi har ett allvarligt läge i 
Sverige, att allt för få söker sig 
till yrkesprogrammen, säger 
Ekström, gymnasie- och kun-
skapslyftsminister, till Göte-

borg Nu. Det är stor brist på i 
princip alla yrken som gymna-
sieskolan utbildar till. Vi måste 
se till att yrkesprogrammen på 
gymnasiet blir mer attraktiva.

NÄRINGSLIVET SPELAR en 
viktig roll i utvecklingen av 
yrkesprogrammen, menar Ek-
ström. Även om en studie- och 
yrkesvägledare kan skapa in-
tresse hos en högstadieelev an-
ser ministern att även arbets-
givare behöver dra sitt strå till 
stacken.

 – För att få hjärtat att klappa 
lite extra för ett visst yrke krävs 
det att någon förklarar för ung-
domarna vilka roliga, härliga, 
häftiga, spännande och ut-
vecklande yrken det finns. Det 
tror vi att näringslivet, bran-

Göteborg: Hans Jakobsson, 
rektor på ABB:s Industrigym-
nasium i Västerås vann Stora 
Skolledarpriset, Sveriges främ-
sta pris för skolledare
Priset, som delades ut på den 
Noridska Skolledarkongres-
sen i Göteborg under tisdagen, 
delades ut för andra året i rad 
och vinnaren blev alltså Hans 
Jakobsson. Enligt juryns moti-
vering är Hans Jakobsson ”en 
skolledare med extraordinär 
stark drivkraft att hela tiden 
förbättra sin verksamhet så-
väl vad avser kunskapsresultat 
som trivsel och engagemang 
hos elever och personal.” I ju-
ryn för priset ingår bland an-
nat Svenskt Näringsliv, Sveri-
ges kommuner och landsting, 
Sveriges Elevkårer och Sveriges 
Skolledarförbund. 

PRISTAGAREN TOG emot den 
100.000 kronor stora checken 
med stor tacksamhet. 

 – Vi var tre rätt olika kandi-

dater, med rätt olika profil från 
olika verksamheter. Jag vet inte 
riktigt vad som fällde avgöran-
det. Men jag är glad och tack-
sam att jag vann, säger Hans 
Jakobsson.

I SITT TACKTAL uppmanade 
vinnaren andra rektorer att 
inte var alltför lydiga, utan att 
man skulle utgå från sin egen 
övertygelse och sina elever. Att 
lyssna till sin egna inre kom-
pass.

 – Man får hela tiden försö-
ka hävda sin rätt och kämpa 
för sina egna prioriteringar i 
verksamheten. Det är där och 
i klassrummen man får börja, 
för det är där det startar, säger 
Hans Jakobsson.

 De två andra finalisterna, 
Semira Vikström och Jan-Erik 
Andrén fick varsitt hedersom-
nämnande.

    
Anton Lorentzson

Josefine Utbult Carlsson

Skolledarpriset går     
till Västeråsrektor

Motivering: En skol ledare med extraordinär stark drivkraft att hela tiden förbätt-
ra sin verksamhet såväl vad avser kunskapsresultat som trivsel och engagemang 
hos elever och personal Foto: Josefine Utbult Carlsson

Fokus på         yrkesprogram
Ekström: Vi måste göra mer för att                     attrahera skickliga yrkesutövare till att bli lärare

Tobias Krantz från Svensk näringsliv och Anna Ekström (S) pratar om ett allvarligt läge i sverige när det gäller bristen på 
arbetare i vissa yrken. Samtralet lockade hundratals skolledare från hela Sverige.  Foto: Josefine utbult carlsson

Igår avslutades Nordiska skolledarkongressen på Svenska Mässan     
             
         Foto: Josefine Utbult Carlsson
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Ekström svarar 
på kritiken

Göteborg: Igår föreslog Soci-
aldemokraterna att religösa 
friskolor ska förbjudas. Vilket 
möttes av kritik. Nu svarar 
Anna Ekström (S) på de hårda 
orden.
Göteborg Nu skrev igår om So-
cialdemokraternas vallöfte om 
att förbjuda religiösa friskolor. 
Gymnasie- och kunskapslyfts-
minister Anna Ekström (S) var 
med och presenterade försla-
get, och förklarar för Göteborg 
Nu varför hon tycker det är bra.

 – Det här ser jag som ett 
förslag som ska säkerställa 
att barn och elever har rätt att 
växa upp och själva bilda sig en 
uppfattning i religiösa frågor. 
Det är också ett förslag som ska 
säkerställa att barn och elever 
kan gå i skolor där det går barn 
från många olika bakgrunder. 
Jag tror det är väldigt bra att ha 
den blandningen.

FÖRSLAGET MÖTTES också av 
hård kritik. Paddy Maguire, 
rektor på Katolska skolan av 
Notre Dame i Göteborg, me-
nade att det i i högsta grad var 

diskriminering. Politiska mot-
ståndare kallade förslaget för 
ett skämt.

 – De negativa reaktioner vi 
har fått kommer från männis-
kor som uppfattar det som att 
det blir svårare att vara religi-
ös. Det tycker inte jag att det 
ska vara. Jag tycker att det i 
Sverige ska vara lätt att ha en 
religiös tro och utöva sin re-
ligion. Men jag tycker inte att 
skolan ska se till att barn ägnar 
sig åt religionsutövning, säger 
Anna Ekström.

ANDRA KRITIKER har menat att 
förslaget bottnar i främlings-
fientlighet, något som Anna 
Ekström kraftigt avfärdar.
  – Det stämmer inte alls. Den 
svenska skolan vilar på en vär-
degrund som innefattar alla 
människors lika värde. Det 
här förslaget ska säkerställa att 
skolan verkligen ser till allas 
lika värde. 

    
Filip Persson

 Josefine Utbult Carlsson
 

Efter att igår att ha lagt fram vallöftet om att förbjuda religiösa friskolor besökte 
Anna Ekström idag Göteborg – och svarade på kritiken.  
 Foto: Josefine Utbult Carlsson

scherna och offentlig sektor 
gör allra bäst.

 
REDAN PÅ TISDAGEN fick kon-
gressen besök av en minister, 
då utbildningsminister Gus-
tav Fridolin (MP) pratade om 
vägen till en jämlik kunskaps-
skola. Regeringens närvaro är 
något som uppskattats, bland 
annat av Hans Jakobsson, pri-
sad rektor på ABB Industri-
gymnasium i Västerås.

 – Det är viktigt både som 
symbolvärde, och att de får 
diskutera med andra. De vi-
sar att det är viktiga frågor. Jag 
menar, lärartillställningar är 
också viktiga men här når du 
många av cheferna i skolan. 
Det är en viktig grupp, vilket 
de markerar på det viset. 

Onsdagsef termiddagens 
samtal kretsade till stora delar 
om yrkesprogrammens fram-
tid. Regeringen lade för ett par 
veckor sedan fram en remiss 
om att förändra skollagen, för 
att få fler ungdomar att dras 
till yrkesprogrammen.

 – Vi gör stora insatser nu 
för att öka intresset för yrkes-
programmen. Inte minst så sä-
kerställer vi att de som går på 
yrkesprogrammen enkelt, och 
utan problem, ska kunna läsa 
ämnen som gör dem behöriga 
till högskolan. Vi tror att det 
kan öka intresset, säger Anna 
Ekström.

ÄVEN OM yrkesprogrammen 
har svårt att locka elever är 
den rådande lärarbristen inom 

svensk skola förstås en annan 
sak som påverkar. 

 – Vi måste göra mer för att 
attrahera skickliga yrkesutö-
vare till att bli lärare. Ett yr-
kesprogram på gymnasiet där 
lärarna inte kan yrket blir inte 
bra, konstaterar Ekström.

 Regeringen vill lägga mer 
resurser på att rekrytera fler 
lärare till yrkesprogrammen, 
och säkerställa kvaliteten på 
utbildningarna, i förhoppning 
om att vända trenden.

 Om Anna Ekströms göte-
borgsbesök, och samtalet med 
Tobias Krantz, bidrar till den 
utvecklingen återstår att se.

     
    

Filip Persson
 Josefine Utbult Carlsson

”Elever har rätt att växa upp 
och själva bilda sig en upp-
fattning i religiösa frågor”

Fokus på         yrkesprogram
Ekström: Vi måste göra mer för att                     attrahera skickliga yrkesutövare till att bli lärare
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Angered gör nedskärningar 
på över 100 miljoner kronor

Fler ordningsvakter kan snart cirkulera i centrum
CENTRUM: Nu ansöker Göte-
borgs stad om att få fler ord-
ningsvakter kring Gustav 
Adolfs torg och Nordstan i Gö-
teborg. Som en åtgärd för en 
tryggare stadsmiljö. Det rap-
porterar GP.

 Beslutet passerade genom 
kommunfullmäktige redan i 
somras, efter ett förslag från 
allianspartierna. De anser att 

Göteborgs invånare känner sig 
alltmer otrygga i centrum. 

 Ifall ansökan accepteras är 
tanken att ordningsvakter ska 
patrullera varje dag mellan 
11-23. På fredagen och lörda-
gen utökas tiden till 01.00 på 
natten. Kostnaden för en stör-
re mängd ordningsvakter tros 
ligga på 2-4 miljoner kronor år-
ligen.

 Daniel Bernmar, kommu-
nalråd för vänsterpartiet vill 
inte ha utökad bevakning.

– Jag anser att vi i första hand 
ska arbeta med förebyggande 
och sociala åtgärder, inte fler 
ordningsvakter, säger han.

Love Wahlström

”De finns säkert 
de som som sä-
ger att vi sänker 
vår kvalitet” 
Angered: Nedskärningar i 
budgeten på 101 miljoner 
kronor. Det är vad stadsdels-
nämnden Angered kommer 
att behöva göra för att uppnå 
ekonomisk balans innan året 
är slut. 80 miljoner av dessa 
pengar landar på sektorn för 
individ-och familjeomsorg 
samt funktionshinder.

Stadsförvaltningen i Ange-
red stod inför stora kostnads-
ökningar hösten 2017. Detta 
innebar en negativ avvikelse 
i ekonomin, framkom det på 
månadsavstämningen i janua-
ri. I veckan presenterades där-
för en ekonomisk åtgärdsplan 
för 2018. Den största nedskär-
ningen har hamnat på sektorn 
för Individ- och familjeomsorg 
samt funktionshinder (IFO-
FH) som står inför nedskär-
ningar på 80 miljoner kronor. 
Arne Wiik, sektorschef för 
IFO-FH berättar att de har haft 
en negativ trend när det gäller 
kostnadsutvecklingen. 

– Det beror på att vi har 
många placeringar och anmäl-
ningar. Det är många barn och 
ungdomar som behöver stött-
ning och hjälp och det har bli-
vit fler det senaste året. 

 
EN ORSAK TILL detta säger 
Arne Wiik kan bero på att med-
vetenheten i samhället ökar. 
Fler anmäler därför till social-
tjänsten när de får vetskap om 
att ett barn far illa. Bland annat 
gör skolor fler anmälningar.

– Det råder också bostads-
brist i Göteborg och det är ju 
socialtjänsten som får ta hand 
om det när människor inte har 
boende.

Enligt Arne Wiik dras sek-
torn för funktionshinder i Gö-
teborg med samma problem 

med negativa ekonomiska 
trender som sektorn i Angered. 
Arne Wiik menar att eftersom 
det är en sådan stor sektor blir 
därför summorna väldigt höga 
hos dem. Vad åtgärdsplanen 
innebär är dock svårt att kon-
kretisera. 

– Vår ledningsgrupp kom-
mer att sätta oss ner och ta 
fram en handlingsplan vi kan 
presentera. Vi kommer sedan 
följa upp våra egna presta-
tioner och se hur vi följer den 
tänkta ekonomiska planen. Det 
blir ett kontinuerligt arbete un-
der årets gång.

ARNE WIIK SÄGER dock att 
trots budgetbeskärningarna 
ska arbetet kunna fortsätta. Vi 
har uppdrag från politiken att 
det ska gå att säkerhetsställa 
att barn och unga inte far illa, 
säger Arne Wiik.

– Kvalité är någon form av 
upplevelse och det finns sä-
kert de om säger att vi sänker 
vår kvalité med dessa budget-

beskärningar. Lagen ska dock 
upprätthållas.

 
SEKTORN SOM drabbats hår-
dast av nedskärningarna efter 
IFO-FH är utbildningssektorn 
som står inför nedskärningar 
på tio miljoner kronor. Lotta 
Wikström är sektorschef för 
utbildning i Angered och sä-
ger att de ska se över inköps-
restriktioner och anställnings-
restriktioner. 

– Vi kommer kolla på inköp 
och se vilka som kan avvakta, 
alltså de som är utöver ordi-
narie driftkostnader. Det kan 
vara större investeringar som 
förskolor eller skolor har pla-
nerat och det är upp till varje 
respektive enhetschef att se 
över detta. 

 Lotta Wikström säger att det 
är svårt att svara på exakt vad 
som kan ligga utöver ordinarie 
driftkostnader då alla enhe-
ter ser annorlunda ut med det 
skulle till exempel kunna vara 
plintar som man köper in till 

idrottshallar eller att vara mer 
återhållsamma med konferen-
ser och kurser.

– Vår målsättning är ju att 
kunna bevara kvalitén och vi 
kommer följa upp varje månad 
löpande. 

Mathilda Alveflo

Största besparingarna kommer göras 
på individ- och familjeomsorg samt 
funktionshinder.  FOTO: TT

100 tunnor sill 
hamnade på E45
E45:  En del av E45:an täcktes 
igår av sill efter att tunnor 
fallit av ett lastbilsflak. Enligt 
räddningstjänsten handlade 
det om mellan 100 och 200 
tunnor. Olyckan gjorde vägba-
nan mycket hal och vägen fick 
stängas av under två timmar 
av för sanering.

 Linnea Rönnqvist

Man i Göteborg 
åtalad för brand
GÖTEBORG: Idag hålls rätte-
gången mot en man i 60-års-
åldern som åtalas för mord-
brand. Han har enligt vittne 
slängt ut saker i trappupp-
gången och från balkongen. 
När det började lukta rök 
ringde vittnet till räddnings-
tjänsten. Enligt polisen ska 
mannen ha tänt eld i sin lägen-
het på golvet där det fanns 
mycket saker som kunde börja 
brinna och därför var det en 
stor spridningsrisk. Mannen 
lider sedan tidigare av svåra 
psykiska problem och har i 
perioder varit inlagd i sluten 
psykiatrisk vård på Östra sjuk-
huset.

 TT

IS-återvändare i 
Göteborg gripna
GÖTEBORG: Polisen i Göte-
borg har enligt Aftonbladet 
beslutat att ta in samtliga 
misstänkta IS-återvändare till 
förhör. Det görs för att försöka 
utreda vad de misstänkta gjort 
under resorna. Hittills har fem 
personer varit inne på förhör. 
Ulf Merlander, polischef i 
nordöstra Göteborg säger till 
Aftonbladet att ingen förun-
dersökning inletts mot någon 
av dessa.

 Linnea Rönnqvist

GÖTEBORG: Chefsåklagare 
Jonas Almström yrkar på sju 
års fängelse för den så kall-
lade bluffläkaren. Den 46-årige 
mannen har stått åtalad för 
grovt bedrägeri, och försök till 
grovt bedrägeri, mot 76 äldre 
personer. Nästan alla drab-
bade är äldre kvinnor.  Sedan 
har han på olika sätt förmått 
dem att betala ut pengar för 
medicinen. Domen meddelas 
27 mars.

TT

Man åtalad för 
grovt bedrägeri

 FOTO: TT 

Angereds torg är fullt av liv FOTO: TT
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Heidtränaren laddar upp 
inför kvällens måstematch
GÖTEBORG: Idag spelar BK 
Heid mot Boden Handboll IF i 
damernas högsta serie i hand-
boll. Heid spelar på hemmap-
lan i Frölunda och matchen 
är direkt avgörande för båda 
lagen.

— Extra kul att ha kniven 
mot strupen, säger Camilla 
Hultgren-Dahlberg, tränare 
BK Heid.

Ikväll spelas sista omgången i 
SHE. Det är nu det ska avgö-
ras vilka lag som avancerar till 
slutspel och vilka som kommer 
behöva kriga sig genom kval-
spel. BK Heid ligger strax un-
der kvalstrecket och förutsätt-
ningarna inför Boden-matchen 
är tydliga: vid vinst går de till 
slutspel och oavgjort eller för-

lust leder till kvalspel. Men 
hemmalagets tränare låter sig 
inte skrämmas.

— Jag känner mig inte sär-
skilt nervös inför matchen, 
utan det är mest bara kul att 
spela en match som betyder 
något. Det är extra kul att spe-
la en så pass viktig match som 
betyder så pass mycket. Så nu 
är det viktigt att lägga alla ne-
gativa tankar åt sidan och fo-
kusera på vad vi kan och gå för 
vinst, säger Camilla Hultgren-
Dahlberg.
 
MÅLSÄTTNINGEN inför sä-
songen var att gå till slutspel 
men Heid har blandat och 
gett under säsongen. Från en-
dast en vinst på de första åtta 
omgångarna (visserligen mot 

storlaget Sävehof) till att ha 
tre vinster på de fem senaste 
matcherna. Så formen är oviss. 

 — Vi fick en tung start på 
säsongen och tappar några 
enkla matcher. Sen har det va-
rit en del upp och ned, med en 
del tekniska fel, och det sätter 
sig på spelarna. Men nu har 
vi fått upp ett självförtroende 
igen efter tre vinster på kort tid 
och det ska vi ta med oss in i 
matchen ikväll. 
 
DE LÅNGVÄGA motståndarna 
från Boden kommer från två 
raka vinster och vann den 
senaste matchen lagen emellan. 
Men Heid är redo för revanch 
och kommer till start med en 
nästintill fulltalig trupp.    
— Alla som har varit med de 

senaste matcherna kommer 
vara med ikväll. Elin Svensson 
har en stressfaktur men kom-
mer förhoppningsvis vara till-
gänglig för slutspel eller even-
tuellt kval. Jennifer (Hama) har 
haft hjärnskakning med är till-
baka ikväll.
 
BODEN LIGGER en poäng före 
Heid och det är även en mås-
tematch för bortalaget. Heid 
väntar sig en jämn match och 
Norrbottens-laget lär vara tag-
gade inför mötet. Men detta är 
inget som stör Camilla Hult-
gren-Dahlberg som har kväl-
lens taktik klar.

— Vi har sett en del av deras 
matcher och gjort videoana-
lyser, så vi känner att vi har 
ganska bra koll på Boden. Sen 

kan såklart saker hända un-
der matchen som vi inte räknat 
med, men det viktigaste för oss 
är att få igång försvarsspelet. 
Är vi trygga bakåt så skapar 
vi också en trygghet när vi går 
framåt. Så försvar- och mål-
vaktspel blir nycklarna.  

Matchen spelas ikväll med 
start klockan 19 i Heidhallen 
i Frölunda. Vid vinst för BK 
Heid så väntar ett SM-slutspel 
med åtta lag. Oavgjort eller för-
lust betyder att de får försöka 
kvala sig kvar i högsta serien 
mot ett topplag från damall-
svenskan över en serie på tre 
matcher. 

Simon Andersson                                                                                                                                       

Camilla Hultgren-Dahlberg laddar upp inför kvällens match i Heidhallen  Foto: Simon Andersson

Pixbo redo inför kvartsfinalen i SSL
MÖLNLYCKE: Ikväll spelar 
Pixbo Wallenstam den första 
matchen av sju i kvartsfinalse-
rien mot Mullsjö. Förberedel-
serna är i full gång för att ta la-
get längre än förra säsongen.
Pixbo Wallenstam slutade 
på tredjeplats i tabellen och 
fick därför chans att välja sitt 
motstånd inför kvartsfinaler-
na. Det stod mellan anting-

en Mullsjö eller Växjö. Valet 
föll på Mullsjö, ett lag som de 
vunnit över två gånger av tre i 
grundserien. Tränaren i Pixbo 
Wallenstam, Jonas Eliasson, är 
nöjd med motståndet. 

 – Ja, vi valde ju själva att 
möta Mullsjö. Man brukar säga 
att ”slutspel är slutspel”, men 
det är klart att vi har en positiv 
inställning nu när vi tvålat till 

dem två gånger under säsong-
en, säger Jonas Eliasson.

 Förra säsongen åkte Pixbo 
Wallenstam ut i just kvartsfi-
nalen, mot Växjö. I år vill man 
så klart gå ännu längre och för-
väntningarna är höga både hos 
publik men också i laget.

 – Vi är väldigt förvantans-
fulla. Det ska bli väldigt roligt 
att sätta igång slutspelet. Vi 

har fullt fokus på Mullsjö och 
vi har bra koll på dem, hur vi 
ska straffa dem och så vidare, 
säger Jonas Eliasson

 Senast Pixbo Wallenstam 
vann SSL var 2003 och ikväll 
börjar alltså jakten igen. Match-
en början 18.40 och Pixbo Wal-
lenstam börjar på hemmaplan, 
i Wallenstamhallen.

Anton Lorentzson FOTO: TT 
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Fotoböcker populära     på ny utställning
GÖTAPLATSEN: Intresset för 
fotoböcker är större än någon-
sin. Igår hade tre fotografer 
release för sina fotoböcker i 
samband med utställningen 
”Publicerat, fotoboken i Sve-
rige” på Hasselblad Center. 

Anna Nordquist Andersson är 
en av de tre fotograferna som 
har valt att pressentera sina bil-
der i bokform. 

- Jag gillar verkligen foto-
boken som medium. Det är en 
helt annan sak att kunna bära 
med sig bilderna än att bara se 
dem på en skärm eller utställ-
ning, säger hon. 

Niclas Östlind är arrangör 
för utställningen som är den 
första i Sverige där besökarna 
får möjlighet att bläddra i ori-
ginalböckerna på plats. Enligt 
honom finns det olika skäl till 
varför många fotografer väljer 
att visa sina bilder i bokform. 

HAN MENAR ATT en viktig as-
pekt är den tekniska utveck-
lingen, att det har blivit både 
enklare och billigare att pro-
ducera bilder i bokform. En an-
nan är att boken ger fotografen 
stora möjligheter att bestämma 
hur bilderna ska presenteras 
och sammanställas. 

- Fotoboken idag är en av de 
mest framträdande medierna 
att visa sina fotografier på, sä-
ger Niclas Östlind.  

Han menar att det inte bara 
är de som tar fotografier som 
intresserar sig för fotoböcker, 
utan att intresset även är stort 
hos dem som bara vill titta på 
bilderna. 

- Jag tror det har att göra 
med att sociala medier har 
gjort folk mer intresserade av 
bilder. Man kan ju tro att in-
tresset för fotoböcker minskar 
eftersom man kan se bilderna 
på en skärm, men det verkar 
faktiskt som att det har blivit 
tvärtom, säger Niclas Östlind. 

UTSTÄLLNINGENS TRE olika 
teman är samhället, jaget och 
bilderna. För att göra ett repre-
sentativt urval berättar Niclas 
Östlind att man har utgått från 
den första fotoboken i Sverige 
och sedan tagit böcker som 

passar in de olika kategorierna.   
Anna Nordquist Andersson 

som igår hade release för sin 
fotobok Black Chamber ser ock-
så positivt på utvecklingen av 
fotoböcker. 

- Jag tycker det är jättehärligt 
med fotoböcker. Man kan lyfta 
upp den, stänga den, lukta på 
den och liksom suga lite längre 
på en bild. Det blir det där lite 
mer intima och privata med en 
fotobok, säger hon.  

Intresset för fotografi har 
funnits sedan hon gick ut 
konsthögskolan 2002. Med ti-
den har intresset för genus 
vuxit sig allt starkare. 

- Jag har intresserat mig för 
hur den manliga blicken har 
präglat bilder i historien. Män 
har en tendens att gärna ta bil-
der av andra män och när man 
tänker tillbaka på historien är 
det lätt att man ser bilder fram-
för sig från exempelvis när 
John F Kennedy blev skjuten, 
säger hon. 

MED SAMMA genustänk har 
hon skapat sin fotobok. Bilder-
na i boken består av 26 stycken 
kameraannonser mellan åren 
1960-1979 som hon har skapat 
fotogram av, som är en bild där 
man har smällt samman fram-
sida och baksida. Genom att 
jämföra bilderna utifrån ett ge-
nusperspektiv har hon kommit 
fram till att man idag är mer 
medveten om vad och hur man 
fotograferar. 

- Det är bättre nu än förr, 
men det finns fortfarande 
mycket att jobba på, säger hon.

NICLAS ÖSTLIND ser ljust på 
fotobokens framtid och hop-
pas på intresset ska fortsätta 
öka. Eftersom böckerna ligger 
framme för besökare att titta i 
har han under utställningens 
gång varit orolig för att böck-
erna ska bli stulna, men än så 
länge är alla böcker kvar. 

- Det handlar nog om res-
pekt. Det skulle nog kännas 
rätt pinsamt att sno en bok, sä-
ger han.

Emmy Westling

Det är första gången besökarna får bläddra i orginalböckerna  
 Foto: Emmy Westling

Niclas Östlind har arrangerat utställningen om fotoböckerna och var moderator på releasen 
 Foto: Emmy Westling

Anna Nordquist Andersson står framför en forstorning av en de bilder hon har i sin fotobok   Foto: Emmy Westling
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VÄSTSVERIGE: Igår blev det 
klart att Västra Götalandsre-
gionens kulturnämnd tilldelar 
Sahlgrenskas Universitets-
sjukhus och Östra Sjukhuset 
720 000 kronor i syfte att sat-
sa på kultur inom psykiatrin. 

Måleri och kreativt skapande 
är två av de aktiviteter som er-
bjuds för patienter som vårdas 
för depression och ångestsjuk-
domar.

Redan förra året uppmärk-
sammades samarbetet mellan 
Kulturnämnden och Sahlgren-

ska där en ateljé erbjöds för pa-
tienter som behandlades för 
psykisk ohälsa.

MED DET NYA STÖDET blir 
ateljén permanent. Dessutom 
påbörjas aktiviteter i kreativt 
skrivande, så kallad bibliote-
rapi. Conny Brännberg, ordfö-
rande i Västra Götalandsregio-
nens kulturnämnd, menar att 
beslutet är grundat på forsk-
ning som visar att personer 
som har regelbundna kreati-
va sysselsättningar i högre ut-
sträckning mår bättre än de 

som inte har det.
 – Vi ser ju att kultur har stor 

betydelse för människan, och 
så även på ens välmående. Då 
det kreativa skapandet i så stor 
utsträckning främjar god psy-
kisk hälsa så känns det rimligt 
att även inkludera i det i vår-
den, säger Conny Brännberg.

DEN NYA SKRIVATELJÉN till-
delas 400 000 kronor och res-
terande pengar går till att star-
ta upp en konstateljé på Östra 
Sjukhuset.

Om projektet ger resultat så 

tar Sahlgrenska över finansie-
ringen av projektet, men Con-
ny Brännberg säger att kultur-
nämnden även är beredda att 
satsa på andra metoder om. 
Han är dock optimistisk och 
hoppas ha hittat ett fungeran-
de koncept.

– Om vi märker att det här 
fungerar så vill vi utöka sats-
ningen till andra sjukhus i re-
gionen.

Linus Kuhlin 

Kulturnämnden satsar på kultur inom psykiatrin

Göteborg: Göteborg utsågs av 
Finincial Times FDI Magazine 
till en av Europas mest fram-
trädande framtidsstäder. Detta 
skedde på fastighetsmässan 
MIPIM i Cannes. Göteborg 
rankades högt i fyra katego-
rier, bland annat som nummer 
två i kategorin ”Kommunika-
tion”. 

– Det är ett kvitto på att Gö-
teborg är en av Europas hetas-
te städer, säger Patrik Anders-
son, VD på Business Region 
Göteborg.

Anton Lorentzson

Göteborg prisas 
som framtidsstad

 FOTO: TT

Göteborg: Det var i maj förra 
året som flickan dog efter 
att ha fått i sig preparatet 
karfentanil - ett medel som 
används för att söva elefanter. 
Preparatet ska ha förvarats i 
nässpraysburkar. Nu döms 
flickans pappa till ett och ett 
halv års fängelse av tingsrät-
ten, för vållande till annans 
död.

 Anton Lorentzson

Treårig flicka över-
dosade nässpray

Göteborg: Revisionen för 
Västra Götalandsregionen för 
revisionsåret 2017 blev klar 
under gårdagen. Revisionen 
riktar anmärkningar mot Sty-
relsen för Södra Älvsborgs 
Sjukhus och Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset. 

Revisorerna föreslår att an-
svarsfrihet för verksamhetsår-
et 2017 ska beviljas för region-
fullmäktige. Samtidigt riktar 
revisorerna anmärkning mot 
styrelsen för Sahlgrenska uni-
versitetssjukhuset och styrel-
sen för Södra älvsborgs Sjuk-
hus. Styrelsen har inte utövat 
en tillräcklig styrning, led-
ning, uppföljning och kontroll 
av de åtgärder som beslutats.

 Beatrice Lindfors

2017 års revision 
klar för VGR
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Kikki Danielsson är mycket               
– men aldrig ointressant

I premiäravsnittet av den se-
naste säsongen av Så Mycket 
Bättre sa Moneybrother i pre-
miäravsnittet exakt vad alla 
tänkte: Vi är alla här för Kikki 
Danielssons skull

 För det är ju så. Mycket kan sä-
gas om Kikki Dee, men ointres-
sant är hon inte. Hon har – som 
det heter – det. En slags anyth-
ing-can-happen-aura. I ett ske-
de då Så Mycket Bättre har bli-
vit ett alltmer utvattnat format 
var Kikkis det enda program 
som undertecknad bemödade 
sig att se i höstas. Och tråkigt 
var det inte. 
   Kikki bjussade på fem plus-
anekdoter om hur hon som 
femåring kom på sin mam-
ma med grannbonden Nisse, 
den tragiska skildringen av att 
alltför ung tas ifrån sin familj 
och placeras i fosterhem samt 
om hur hon tackade nej till att 
framföra Främling i Melodifes-
tivalen 1983. 

PÅ FRÅGAN OM HON ÅNGRAR 
beslutet svarade hon ironiskt 
Nej, jag skulle aldrig ha stått ut 
med Runar.

 För hon är ju sån – själv-
distanserad och smått tragi-
komisk. Ibland smärtsamt ut-
lämnade, men alltid på sina 
egna villkor. Och trots att vissa 
(läs: kvällspressen) tidigt ut-

såg Kikki Danielsson till något 
slags riksmobboffer så har hon 
alltid lyckats bibehålla sitt sin-
ne för humor.

HON HAR JU trots allt gått med 
på att göra en version av Pa-
paya Coconut med Dr. Alban, 
i vilken tandläkaren rappade 
obegripliga textrader såsom 
it’s a papaya, cocnut water, un-
der the sun is the under the sun 

och den för 90-talet obligatoris-
ka come along, come along. 

1987 gav hon sig in i kokboks-
branschen med Kikkis Glassi-
ker (ja, den heter så!) bestående 
av Kikki Danielssons femtio 
favoritglassrecept. Och för den 
som händelsevis ifrågasätter 
huruvida det överhuvudtaget 
finns så många glassrecept så 
lugnar baksidestexten då den 

här bokens enkla glassrecept 
är succén på partyt eller barn-
kalaset givet. hon är ständigt 
aktuell. I dagarna drar Kikki 
igång en vårturné som följer 
upp Så Mycket Bättre och det 
kritikerrosade albumet Por-
trait of a painted lady. Och 
man vet inte vad som kommer 
hända under turnépremiären 
på – men det lär vara allt annat 
än ointressant.

Kicki vinkar glatt åt kameran när hon landar på flygplatsen FOTO: TT

CENTRUM: Igår inledde Kikki 
Danielsson sin vårturné på Gö-
teborgs Konserthus. Turnén 
följer upp succén i Så Mycket 
Bättre och förra årets album 
Portait of a painted lady.  

Efter Så Mycket Bättre, Melo-
difestivalen och kritikerrosade 
album ger sig Kikki Daniels-
son nu ut på en lång vårturné 
som besöker 20 svenska stä-
der. Igår hade turnén premiär 
på Göteborgs Kulturhus. Där 

blandades friskt material från 
hela hennes karriär – från åren 
med Wizex, via hennes otaliga 
schlagerhits och de mörkare 
countrylåtarna.

– 2017 har på många sätt 
varit ett fantastiskt år för mig 
och nu vet jag att 2018 kom-
mer att bli lika bra! Jag känner 
mig verkligen lyckligt lottad, 
jag älskar att få spela med mitt 
duktiga band och möta publi-
ken. Det är också extra roligt 
att jag får komma till konsert-

hus och kulturhus, de scenerna 
är helt enkelt speciella, säger 
Kikki Danielsson i ett press-
meddelande.

MED SIG HAR HON ett sex-
mannaband med medlemmar 
från Nationalteatern, KSMB, 
Docenterna och Lars Winner-
bäcks kompband Hovet. Kom-
pbandets leds av gitarristen 
Sulo Karlsson som även har 
producerat Kikkis senaste al-
bum Postcard from a painted 

lady och Painting of a painted 
lady samt skrev melodifestiv-
albidraget Osby Tennessee.

Nu fortsätter turnén över 
hela landet och avslutas i Hel-
singborg den 30 april.

LINUS KUHLIN

Nationalteatern komponerar Kicki i ny turné
Kikkis glassiker FOTO: TT

   FOTO: TT
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