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Övningstidning för journalistutbildningen vid Göteborgs universitet 

FÖRMIDDAG:
Halvklart. 
Mestadels  
soligt. Svag 
vind. 10-14 
grader.

EFTERMIDDAG: 
Mestadels 
soligt Måttlig 
vind. 12-15 
grader.

20 april 2018

Knytblusma-
nifestationen 
i Göteborg. 
Deltagarna: 
Ledamöterna 
måste avgå

Skolverket kritiserar
SFI-undervisningen
SFI-utbildningarna i Sverige är inte tillräckligt anpassade efter 
elevernas individuella behov, visar en ny granskning av skolin-
spektionen. ”Det är bekymmersamt för de elever som behöver 
mer utmaningar” skriver Skolinspektionen. Även antalet lärare 

som är behöriga att undervisa i svenska för invandrare är låg. 
- Det är ju en bekymmersam siffra, säger Marcus Rönnegard, ut-
redare på skolinspektionen och projektledare för granskningen.
 SIDA 2

Rekordmånga tuffa vikingar i år
-  På lördag drar tävlingen igång i Slottsskogen
 
 SIDA 6

En plats där barn 
och vuxna möts

Igår öppnade Barnens Zoo i 
Slottskogen, och flera familjer 
vågade trotsa duggregnet  för 
att komma och klappa på dju-
ren. Några av dem var pappa 
Robert och dottern Lily.
 SIDA 7

”Miss Li skjuter 
sig själv i foten”

Vår reporter Alec recenserar 
Miss LI:s framträdande på 
Pustervik i onsdags kväll.
 SIDA 6

 FOTO: TT

Lagförslaget för 
unga utan asyl

Förslaget berör unga ensam-
kommandes möjligheter att 
stanna i Sverige.
 SIDA 3

 FOTO: TT

 FOTO: TT

 FOTO: Raphaelle Sisask

-  Deltagarna ser så stolta och lyckliga ut. Det är väl därför folk anmäler sig till tävlingen.  FOTO: Raphaelle Sisask
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MUSIK: 
Göteborg-
ska duon 
Hästpoj-
ken är till-
baka efter 
fem års 
tystnad. 
Med texter 

om topplån 
och familjeliv är duon aktuella 
igen med ett nytt album.

Albumet kommer att heta 
”Hästpojken är död” och 
släpps idag. På albumet sjung-
er Martin Elisson både om 
kärlek och relationen till sin 
avlidne far. 

TT

GÖTEBORG: En äldre man som 
tagit ut pengar ur en uttags-
automat i Angered och sedan 
tagit spårvagnen till Hammar-
kullen blev där angripen och 
hotad av två yngre män som 
stal de kontanter som han tagit 
ut. Oklart om mannen skadats 
i samband med rånet.

 De båda misstänkta be-
skrivs vara pojkar i 17-18-års-
åldern.

 Polis är på plats och söker i 
området efter de båda rånarna. 
Ännu har ingen gripits.

Polisen

GÖTEBORG: Under onsdags-
kvällen larmades räddnings-
tjänsten till en lägenhetsbrand 
i Hammarkullen, Göteborg. 
Larmet om branden kom in 
strax före klockan 22. Rädd-
ningstjänsten säger att det 
rörde sig om en fullt utvecklad 
brand i en lägenhet på tredje 
våningen.

Branden som var i köket i 
lägenheten kunde räddnings-
tjänsten snabbt släcka. Inga 
personer fanns inne i lägen-
heten och inga ska ha kom-
mit till skada i samband med 
branden.

GP

INRIKES: Sveriges SFI-ut-
bildningar är inte tillräckligt 
anpassad efter elevernas in-
dividuella behov. Det fram-
kommer i en ny granskning 
av skolinspektionen. ”Det är 
bekymmersamt för de elever 
som behöver mer utmaning-
ar” skriver skolinspektionen.

I onsdags publicerade skolin-
spektionen en rapport över sin 
granskning av undervisning i 
Svenska för invandrare (SFI). 
De beskriver i rapporten sto-
ra brister bland annat när det 
kommer till individanpass-
ning. Skolinspektionen har 
varit på plats under lektioner 
på olika SFI-skolor och har ob-
serverat att alla elever ofta ar-
betar med samma uppgifter 
trots att deras förutsättningar 
kanske är helt olika. När en 
elev blir klar med sin uppgift 

får den ibland inte en ny utan 
får repetera samma uppgift, 
skriver skolinspektionen.

 Vidare beskrivs att under-
visningen ofta inte är tillräck-
ligt utmanande eller på för låg 
nivå.  ”Konsekvenser av detta 
kan bli att elever tappar moti-
vationen och att studiegången 
förlängs eller att elever väljer 
att hoppa av sin utbildning.”, 
konstaterar skolinspektionen i 
rapporten. 

 
MARCUS RÖNNEGARD är ut-
redare på skolinspektionen 
och projektledare för gransk-
ningen. Han säger att för en 
verksamhet som SFI är det sär-
skilt viktigt att utbildningen 
utgår från individens kunskap 
och behov. 

 - Jag tror att det finns en 
medvetenhet om att indivi-
danpassning behövs, men jag 

tror också att det är en av de 
största utmaningarna. Många 
lärare framhåller det, säger 
han. 

 Skolinspektionens gransk-
ning visar att SFI-lärare ofta 
upplever att de har otillräck-
liga förutsättningar för att ar-
beta med elevernas individu-
ella studieplaner och för att ha 
individuella utvecklande sam-
tal med eleverna. På de skolor 
där lärarna upplever att de har 
mer tid till att planera under-
visningen fungerar också indi-
vidanpassning bättre, berättar 
Marcus Rönnegard.

 - Vi ser att det varierar en 
del i hur mycket tid lärarna 
upplever att de har för det här. 
Det är ju en förutsättning för 
lärarna att kunna planera un-
dervisning och kunna genom-
föra den på ett sätt som är an-
passat efter eleverna.

EN ANNAN BRIST skolverket 
poängterar i sin rapport är det 
låga andelen behöriga SFI lä-
rare. Endast 36 % av SFI lärar-
na i Sverige hade rätt behörig-
het 2017. 

 - Det är ju en bekymmer-
sam siffra. Det är viktigt för 
all skolverksamhet att man 
har en gedigen utbildning och 
är behörig för det man ska un-
dervisa, säger Marcus Rönne-
gard.

 Siffran kan jämföras med 
Sveriges gymnasieskolor, som 
ofta får kritik för låg behörig-
hetsgrad, men där den genom-
snittliga behörigheteten 2017 
var 81%. Skolinspektionen har 
också sett att behöriga lärare 
i högre grad än de obehöriga 
lyckats göra undervisningen 
väl individanpassad. 

David Jaller 

SFI-undervisning 
kritiseras hårt

SFI-undervisning är inte tillräckligt anpassad efter varje elevs behov, enligt skolinspektionen.  FOTO:  Fredrik Sandberg/TT (Arkivbild)

 Foto: Jessica Gow/TT

Äldre man rånad 
– ingen gripen

 Foto: Johan Nilsson/TT

Lägenhetsbrand  
i Hammarkullen

 Foto: Pontus Lundahl/TT

Hästpojken är 
tillbaka

Närgångna sälar får skjutas under jakt
VÄSTKUSTEN: Idag drar säljak-
ten igång på många håll i Sve-
rige. Längs Västkusten är det 
bara knubbsälen som får jagas. 

Ett huvud som sticker upp. Ögon 
som nyfiket blickar ut över vat-
tenytan. Därefter försvinner det 
igen i det mörka vattnet. 

 Synen är inget ovanligt längs 

med den svenska västkusten. 
Från Skåne till Bohuslän är 
knubbsälen den dominerande 
sälarten.

Idag inleds säljakten som på-
går fram till den 20 maj. Då får 
som mest 50 av sälarna skjutas.

 – Syftet med jakten är inte att 
man ska skjuta så många sälar 
så man kommer upp i maxan-

talet, meningen är att få bort de 
sälar som stör det lokala fisket, 
säger Nils Mårtensson på Na-
turvårdsverket.

Han säger att ökandet av 
knubbsälar är bra, men när-
gångna sälar är ett problem. 
Därför tillåts jakt på dem. 

 Richard Lagerström

En knubbsäl som kopplar av på en klippa.
 
 FOTO: Per Klaesson/TT
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INRIKES: I eftermiddags lan-
dade regeringens proposi-
tion som behandlar unga 
ensamkommandes möjlighe-
ter till att få stanna i Sverige. 
Förslaget som väntas träda i 
kraft i juli 2018, har fått kri-
tik av både riksdagspartiet 
och lagrådet. 

Förslaget beräknas beröra 
närmare 9000 unga ensam-
kommande som sedan 2015 
befunnit sig i Sverige utan att 
ha beviljats asyl. Enligt upp-
gifter till SVT så berörs 400 
unga i Göteborg. Regeringen 
har i sin proposition listat fle-
ra villkor som måste uppfyl-
las för att kunna omfattas av 
det nya förslaget.

 Debatten kring ensam-
kommande har pågått under 
en längre period i riksdagen, 
och det lagförslag som idag 
lämnades över till riksda-
gen har under flera månader 
granskats och kritiserats.

SÅ SENT SOM i slutet av mars 
så kommenterade Lagrådet 
förslaget: ”Vilka möjligheter-
na är till uppehållstillstånd 
beror alltså inte på den en-
skildes förhållanden, utan på 
Migrationsverkets agerande. 
Det kan starkt ifrågasättas 

om detta är en objektivt god-
tagbar princip”.

Utöver kritiken mot försla-
gets villkor om vem som kan 
få uppehållstillstånd så me-
nar Lagrådet att ”gränsen har 
nåtts för vad som är accepta-
belt i fråga om hur lagstift-
ning kan utformas”. Lagrå-
dets negativa syn på förslaget 
har bara varit en i följden av 
flera andra kritiska kommen-
tarer från både politiker och 

jurister.

BEREDSKAPEN HOS gymna-
sieskolorna i Göteborg, som 
lär ta emot 400 unga, är en-
ligt Utbildningsförvaltning-
ens ekonomichef Marie Al-
kvist-Carlsson god.

 – Det är inte så många som 
söker till gymnasiala utbild-
ningar. Förra året hade vi 
mindre än 100 ensamkom-
mande som sökte. De flesta 

letar sig vidare till något an-
nat.

Marie fortsätter och hänvi-
sar till att beredskapen även 
var hög under 2015 när tryck-
et var som störst bland sko-
lorna. Under den perioden 
inleddes samarbeten med 
bland annat Mölndals skolor 
som öppnade upp 90 platser 
för ensamkommande.

OM DEN NYA propositionen 

går hem hos riksdagen så trä-
der lagen i kraft den 1 juli i 
år. 
För att lagen ska bli verklig-
het så behöver dock reger-
ingen stöd från fler partier. I 
dagsläget är det endast Vän-
sterpartiet som öppet stöd-
jer förslaget, medan Centern 
meddelat att de ger besked 
efter dagen.

Filip Mitrovic/TT

Kan få stanna genom 
gymnasieutbildning

Ensamkommande asylsökande och nätverket Ung i Sverige manifesterade i augusti förra året på Medborgarplatsen i Stockholm för att stoppa utvisningarna till Afghanistan.
 FOTO: Henrik Montgomery/TT

Personalbrist på självmordslinjen
INRIKES: Självmordslinjen 
behöver fler frivilliga som 
kan  ta emot samtal från 
människor i nöd. Enligt de-
ras hemsida tar linjen emot 
25 000 samtal varje år i hela 
landet, men tio gånger så 
många försöker komma 
fram.

”Mind” heter föreningen som 
ligger bakom självmordslin-
jen. Det är en frivilligorga-
nisation som förlitar sig på 

bidrag och volontärer. Ett av 
deras kontor ligger i Göte-
borg och här sitter folk och 
pratar i telefon hela kvällar-
na. Majoriteten av samtalen 
kommer från ungdomar men 
personer i alla åldrar har pro-
blem.

VOLONTÄRERNA UTBILDAS 
under två dagar och får då 
lära sig hur man hanterar de 
tunga samtalen. Volontärer-
na har även möjligheten att få 

ett avlastningssamtal med en 
terapeut under dygnets alla 
timmar.

Jobbet är ingen dans på ro-
sor. Trots det hoppas fören-
ingen nu få 200 nya volontä-
rer till sina fem kontor runt 
om i Sverige, Förhoppnings-
vis betyder det att man ska 
kunna hjälpa fler människor.

ANSÖKAN OM att bli volon-
tär kan man göra på organi-
sationens hemsida, mind.se. 

Man behöver vara över 25 år 
för att kunna söka tjänsten, 
men att själv ha haft psykolo-
giska besvär är inget hinder.

Dock behöver man ha mått 
bra i minst två år för att inte 
själv bli påverkad av samta-
let. Enligt Mind själva kan 
det tvärtom ses som ett plus 
att själv kunna förstå vad 
personen i den andra änden 
går igenom.

Richard Lagerström

Många unga söker hjälp från själv-
mordlinjen men kommer aldrig fram. 
 
 Foto: Fredrik Sandberg/TT

400 ensam-
kommande i 
Göteborg be-
rörs av nya 
förslaget



REDIGERAT AV:  ERIKA KRUSELL

20 APRIL 20184

Godare, nyttigare och roligare. För-
delarna med att så sina egna kryd-
dor är många. Trädgårdsmästaren 
Cornelia Dijnér på Kålltorps Han-
delsträdgård ger dig alla tips du 
behöver för att lyckas med krydd-
odlingen i sommar. 

Cornelia Dijnér plockar upp en kniv 
från arbetsbänken och sprättar mitt på 
den kala plastiga sidan av en stor jord-
påse. En rejäl näve hävs ner i drivhuset, 
en liten plastbox, som hon ska så sina 
frön i. Det enorma växthuset badar i 
ett varmt böljande ljus. En solig klarvit 
sida av det robusta taket möter en skug-
gig himmelsblå där bjälkarna går ihop.
Våren och odlingssäsongen står runt 
hörnet.

– Jag odlar allt som är ätbart, säger 
Cornelia med pigg blick.

 
JORDEN PLATTAS TILL och strösslas 
lätt med fröpåsen. Ljusa, mörka, av-
långa och runda ringlar de ner och 
landar mjukt och tätt på den mörka 
smutsiga ytan. Kryddor ska det bli.  
Cornelia jobbar på trädgårdscentret och 
har varit trädgårdsmästare i nio år. Hon 
har sett en skillnad i att det blivit allt 
populärare att odla sin egen mat under 
de senaste åren.

– Det har märkts under tiden jag 

arbetat här att intresset ökat var-
je år, säger Cornelia. Idag ska det 
vara ekologiskt och närproducerat. 
 
I OCH MED ATT VÄLLAGAD och när-
producerad mat blivit trendigt är det 
naturligt att det också blivit populära-
re att odla sina egna kryddor. Den hän-
givna hemmakocken inser idag att det 
är svårt att få till en svalkande mojito 
utan färsk mynta. Sommarkvällens röd-
vit-randiga

upplägg av mogen tomat och sval 
mozzarella är inte 
detsamma utan att 
toppas med frisk ba-
silika. Och köttbiten 
får en extra touch om 
den piffas till med 
nyplockad timjan ef-
ter att man lyfter av 
den från grillen.

Men för att man ska lyckas när man 
odlar kryddor finns det några saker att 
tänka på. Första steget är att välja rätt 
jord. Det är viktigt att man inte köper 
en som är för fet. Den ska också vara 
ogödslad. Man vill efterlikna kryddor-
nas naturliga habitat där det väldigt ste-
nigt och torrt.

 
– ETT FÖRSLAG ÄR vanlig planterings-
jord som man blandar med grus och 

sand, säger Cornelia. Förutom jorden 
så är det också viktigt att kryddorna 
vänjs vid solen på rätt sätt. Cornelia be-
rättar att det vanligaste misstaget folk  
gör är att de inte avhärdar sina plantor. 
Avhärdning innebär att man successivt 
förbereder de plantor man haft inom-
hus för solljus genom att ta ut dem lite 
varje dag. Eftersom att solljuset är star-
kare utomhus än genom fönstret så kan 
växterna reagera negativt om man inte 
avhärdar dem.

 
CORNELIA TÄCKER 
DE FRÖN som ska 
gro under jord och 
plattar försiktigt till 
med handflatan. I 
regel brukar små 
frön själva leta sig 
neråt från ytan och 
ska inte täckas med 

jord, medan större frön ska täckas. De 
sista bucklorna jämnar Cornelia till 
med lätta cirklande fingertoppar. Nu 
ska fröna gro i några veckor tills kryd-
dornas första blad - hjärtbladen, letar 
fram. Då är plantorna redo att plante-
ras ut.

Men det här är inte alla kryddor Cor-
nelia kommer att så inför sommaren. 
Ett annat misstag som folk ofta gör är 
nämligen att så för stora skördar som 

de sedan inte har möjlighet att äta upp. 
Lösningen för att få skördar som man 
kan hantera är att istället så små skör-
dar vid flera perioder.

– Man kan inte äta femtio kålhuvu-
den som blir klara på samma gång, sä-
ger Cornelia.  

 
HON BÖJER SIG NER för att ta fram en 
blå sprayflaska med vatten ur den rejäla 
arbetshyllan.

– Säkert hela första månaden håller 
jag på att dutta med en sån här, säger 
hon och småler åt sin egen noggrann-
het.

En fuktig lukt sprider sig bland växt-
husets karaktäristiska blomdoft. Efter-
som att fröna är så pass små och känsli-
ga under den första tiden så kan det bli 
för starkt att vattna dem med en vanlig 
vattenstråle.

 
I ALLMÄNHET ÄR DET man behöver till-
föra sina växter vatten, gödsel och nä-
ring. De två sistnämnda har Cornelia 
märkt att få har koll på och många gör 
misstaget att ge sina växter för lite nä-
ring och gödsel efter att de växt till sig. 
Men här är kryddor ett undantag. Kryd-
dor ska nämligen inte ha någon näring 
alls. Det största hotet för kryddorna är 
snarare alla djur. Det hotet undviker 
Cornelia genom att alltid så lite extra.

Att odla själv 
Så lyckas du med kryddodlingen

”       Jag sår alltid två 
till mig och en till  
       ” snigeln

Trots att det bara är 
början på april frodas 
det redan i ett av 
Cornelias drivhus.  

Växterna får solljus genom växthusets plasttak, 
såväl som värme från lamporna i taket.

Det är viktigt att 
välja rätt  jord 
när man sår.
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 � Så i drivhus. Ett drivhus fungerar som ett litet växthus och kan 
ge plantorna ett behagligt klimat under den första tiden när de är 
väldigt känsliga.

 � Så i rätt jord. Kryddor kan exempelvis sås i så- och kaktusjord, 
eftersom att den är porös och håller fukten bra.

 �  Så tätt. Så att du får plantor även om alla frön inte gror.

 � Kolla på påsen för att se om dina frön ska täckas med jord eller 
inte.

 � Spraya vattnet under den första tiden. Vattenstrålen kan bli för 
stark för fröna.

 �  Plantera ut när hjärtbladen kommer. Hjärtbladen är växtens 
första blad.

 � Plantera i rätt jord. Odlar du kryddor ska du använda mager 
och ogödslad jord.

 �  Ge rätt gödsel och näring. Innan växterna blivit stora ska de i 
regel dock inte ha någon näring.

 � Avhärda dina växter. Ta ut dem en liten stund varje dag för att 
vänja dem vid det direkta solljuset innan du planterar ut dem.

Steg för steg 
Så odlar du rätt

– Jag sår alltid två till mig och en till 
snigeln, säger Cornelia och skrattar. 
 
CORNELIA SER MÅNGA fördelar med 
att odla eget. Man har skapat det själv, 
man får se det växa, man sparar pengar 
och man kan garantera sina barn gift-
fri mat. Dessutom lär man sig väldigt 

mycket på vägen, och man ska inte vara 
för hård mot sig själv när det blir fel.

 
– Man misslyckas hela tiden 
när man odlar, säger Cornelia.  
 
 
 

Timjan, oregano, och persilja. Kryddorna sås 
i drivhuset tills de är tillräckligt stora för att 
planteras om i större krukor eller utomhus. 

TEXT OCH FOTO:  
Sofia Ekberg Ekendahl

Här sås det!  Cornerlia Dijnér, som jobbar som trädgårdsmästare, sätter på locket till drivshuset med dagens sådda frön.   



Göteborg: Senast jag såg Miss 
Li uppträda var 2008.  Då var 
hon förband åt Lars Winner-
bäck. Tio år senare möts vi 
igen och det är mycket som 
hänt sedan dess. Då var hon 
ett spännande nytt namn som 
hade utmärkt sig med sina 
trallvänliga pianomelodier 
och en rivig nästan bluesaktig 
röst. Idag är hon en av landets 
mest etablerade kvinnliga 
artister som blivit folklig med 
sin medverkan i Så Mycket 
Bättre.

Rök stiger sakta fram över sce-
nen och ett lila skimmer ska-
par en mystisk stämning. Pus-
tervik är dagen till ära helt 
slutsålt och människor dricker 
sin öl i väntan på det som kom-
ma skall.

När allting blir svart höjs ju-
blet och där i mörkret rör sig 
människor lätt upp på scenen. 
Hårda trummor och en tung 
bas pulserar ut när inledande 
låten ”Pressure” minst sagt då-
nar ut i lokalen. I en knallröd 
skjortkappa äntrar hon sce-

nen och slår av den ena per-
fekta tonen efter den andra. 
 
JAG HAR INTE riktigt tänkt på 
det innan men hon har en otro-
ligt bra röst live som verkligen 
tränger igenom det mesta den 
här kvällen. Men bortser man 
från rösten är det svårt att tro 
att det är just Miss Li som man 
lyssnar på, det låter till en bör-
jan mer som att Muse står på 
scen.

Det senaste albumet ”A 
Woman’s Guide To Survival” 
är inte enbart en markering ti-
telmässigt. Musikaliskt mar-
kerar Miss Li också en ny rikt-
ning i sin musikaliska karriär. 
De nya låtarna har en större 
ljudbild och är betydligt mer 
elektroniskt inspirerade nu 
än tidigare. Så det är inte helt 
oväntat men jag tror att många 
i publiken blev lite förskräckta 
till en början.

Problemet med hela konser-
ten är hur den är utformad. Jag 
har full förståelse för att man 
som artist vill visa upp sitt nya 
material. Men att spela hela sitt 
album i sin helhet från början 
till slut? Nej, jag är tveksam. 
 
ATT KONSERTEN höjs under 
sista delen gör det bara än mer 
tydligt att Miss Li behöver den 
variationen som hennes tidi-
gare låtar ger. Det nya albumet 
fastnar inte och soundet är allt 
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Göteborg: Isbad, 10 000 volt 
och brinnande höbalar. Det är 
bara några av de saker man 
måste tåla om man ska vara 
med i Tough Viking. På lördag 
äger hinderbanetävlingen 
rum i Slottskogen, och i år har 
fler deltagare än någonsin an-
mält sig. 

I Slottskogen byggs det för 
fullt. Det tar åtta dagar att fär-
digställa alla de 30 hinder som 
deltagarna ska ta sig igenom. 
Det ser ut att bli regn under 
lördagen, men det är inget som 
oroar Hanna Bergman, pro-
jektkoordinator på Tough Vi-
king. 

 – Vi hoppas på bra väder för 
publikens skull, men för delta-
garna är vädret inget problem. 
Förra året i Helsingfors reg-
nade det jättemycket och del-
tagarna tyckte till och med att 
det var jättekul med en extra 
utmaning, säger Hanna Berg-
man och skrattar. 

 En utmaning kan man mist 
sagt kalla Tough Viking, men 
den åtta kilometer långa hin-
derbanan verkar inte skrämma 
många. Snarare söker folk sig 
hit. I år har 4500 deltagare an-
mält sig till lördagens tävling, 
vilket är rekordmånga. 

 – Detta är både en fysisk 
och mental utmaning som tag-
gar igång många. Man kan 
tävla ensam, men också i lag. 
Och på sociala medier ser vi 
hur vänner taggar varandra 
i våra inlägg och säger ”Ska 
vi köra?”. Det är riktigt kul 
att se, säger Hanna Bergman. 
 
INNAN MAN väljer att delta i 
tävlingen uppmanar arrangö-
rerna att man ska ha tränat or-
dentligt. En deltagare ska kla-
ra av att bestiga en fem meter 
hög ramp, hoppa över brin-
nande balar, klättra i rep och 
krypa i lera. De bästa har gjort 
det på 50 minuter, men för vis-
sa tar det flera timmar. Hanna 

Bergman har själv varit med i 
Tough Viking två gånger, och 
längst tid tog elchockssträck-
an.

 – Jag stod och tvekade med-
an mina föräldrar skrek ”Men 
kom igen, kör!”. När jag väl 
sprang igenom banan där snö-
rena laddade med 10 000 volt 
hängde, hamnade jag på mar-
ken och det dröjde innan jag 

tog mig upp. Min kropp tog 
det inte så bra, säger Hanna 
Bergman.

 Men enligt henne är tävling-
en en belönande utmaning. 

 – Det är så fantastiskt att se 
deltagarna springa in i mål. De 
ser så stolta och lyckliga ut. Det 
är väl därför folk anmäler sig 
till tävlingen.

Raphaelle Sisask

Rekordmånga tuffa vikingar

Hanna Bergman (vänster) och hennes kollega ser fram emot lördagens tävling.  
 FOTO: Raphaelle Sisask

Miss Li skjuter sig själv i foten
– En show utan hits blir förödande
RECENSION: 
MISS LI  
PÅ PUSTERVIK 
18 APRIL 2018

Miss Li får svidande kritik av Alec Friman. Hon tilldelas endast två av fem blomor. FOTO: TT

för ensidigt vilket gör det hela 
lite ointressant.

Publiken överöser dock 
kvällens stjärna med kärlek. 
Men de känns ändå svårflör-
tad till en början, då det enbart 
är några få som vågar dansa på 
riktigt. Kanske har det med att 
göra att höjderna är få. 

Inte förren ”Bonfire” spelas 
känns det som att festen lyfter. 
Men det enda som faktiskt dri-
ver konserten framåt är Miss 

Li själv. Genom att bjuda på en 
sprakande energi och en stor 
karisma lyckas hon hela tiden 
med att bli älskad av sina fans. 
 
TILL SLUT släcks ljuset och 
bandet lämnar scenen. Pu-
bliken är med på noterna och 
klappar entusiatiskt in bandet 
igen. Lokalen färgas neonblå 
och äntligen kommer det som 
vi alla längtat på. Pianot får stå 
i centrum och det går att ta på 

stämningen i rummet när ”Oh 
Boy” drar igång. Då är allsång-
en ett faktum och hela publi-
ken blir ett stormande hav. 

Det är just i den här stunden 
som hon är som bäst. Frågan är 
dock om det inte kom för sent? 
Jag tror det tyvärr. Nu lämnar 
jag lokalen med känslan att jag 
blev snuvad på konfekten. 

  
 

Alec Friman

|||||

Det här  
behöver 
du veta:
2013 drog Tough Viking 

igång. Arrangörerna 
turnerar runt i hela nor-
den, och 2015 deltog to-
talt 150 000 människor. 

 
Tävlingen varierar i 

längd (mellan 8-15 km) 
och mängd hinder (20-
40 st) och alla får vara 

med.  
 

Alla deltagarna uppma-
nas att teckna en sepa-

rat olycksfallsförsäkring 
inför Tough Viking. 
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Loppishelg 
i Göteborg
Göteborg: Rensa ut vinden, 
källarförrådet eller barnrum-
met och fyll fickorna med 
kontanter. I helgen anordnas 
nämligen ett flertal loppisar 
runt om i Göteborg. Göteborg 
Nu har gjort en kartläggning 
över vilka du inte får missa. 

Cyklar, böcker, och gamla LP-
skivor är bara en bråkdel av de 
prylar som går att fynda på de 
loppisar som kommer att hål-
las runt om i Göteborg under 
lördagen. En av dessa finner 
du i Kungsladugård. Där kan 
besökarna i ren loppisanda 
både sälja och köpa grejer, och 
om så önskas, även avnjuta en 
crêpe. 

 Ett stenkast bort, på Tredje 
långgatan 9, kan göteborgarna 
köpa prylar med ett glas bubbel 
i handen och samtidigt ta sig 
en sväng om till deras DJ. Bak-
om evenemanget ”En Festlig 
Loppis” står Auktionsverket 
Kulturarena. Några gator upp, 
i Slottsskogen, hålls även en 
bagageloppis. Där kan du mel-
lan dina fynd ta dig ett skutt 
eller två i den hoppborg som 
kommer att finnas på plats. 
 
BEGER DU DIG istället bort 
mot Delsjöns vackra naturom-
råde kan du besöka scoutkåren 
Jägarnas årliga loppmarknad. 
Och på andra sidan älven är 
det dags för andra upplagan av 
Megaloppis Biskopsgården på 
Vårvindens fritidsgård.

 Passa på att rensa ut det 
gamla och fynda nytt . Det är 
snällt för både miljö och plån-
bok.

 Johanna Heed

På en loppmarknad vet man aldrig 
vad man kan hitta för fynd. FOTO: TT

Göteborg: Igår hölls en knyt-
blus-manifestation på Gustav 
Adolfs Torg. Den anordnades 
av privatpersoner för att kräva 
att samtliga medlemmar i 
Svenska Akademien ska avgå.  
 
Manifestationen hölls för att 
hylla Sara Danius som lämnat 

sin post i Svenska Akademien. 
Stina Svensson kan förstå hur 
det är att inte få stöd för sitt le-
darskap, och hon stödjer Sara 
Danius beslut. 

 – Jag tror att Sara Danius tog 
ett bra beslut. Däremot är det 
tråkigt att Horace Engdahl be-
skriver henne som den sämsta 

sekreteraren sedan 1786. Det är 
ett klassiskt uttalande för att 
trycka ner kvinnor. Det händer 
ofta att kvinnor får ta smällen 
när konflikter sker, säger Stina 
Svensson till Göteborg Nu. 

Knytblusmanifestationerna 
har skett på flera ställen runt-
om i Sverige och kriminologen 

Nina Rung beskriver denna idé 
som en frustration över att fo-
kus förskjutits från en person 
med anknytning till Svenska 
Akademien som anklagats för 
sexuella trakasserier, till att 
riktas mot Sara Danius, rap-
porterar SVT Nyheter. 

 Deltagarna i manifestatio-

nen vill att medlemmarna i 
Svenska Akademien ska avgå 
för att förnya förtroendet för 
akademien. 

 – Den borde även bli mer 
transparent och demokratisk, 
säger Stina Svensson. 

  
 Raphaelle Sisask

Knytblusmanifestation – kräver att alla avgår

Göteborg: Mitt i stadens kärna 
finns barnens zoo. Det är en 
mötesplats för barn som vux-
na, men först och främst ett 
sätt för stadsbarn att komma 
närmare djuren och naturen.

 
Igår öppnade Barnens Zoo i 
Slottskogen och flera familjer 
trotsade duggregnet  för att 
komma och klappa djuren. 

Barnen välkomnades av get-
ter, får, höns, hästar, kaniner 
och inte minst de två hem-
bygdssvinen Henrietta och 
Harry som är äldst på gården. 

Paulina Sjöholm, djurskötare 
och djuransvarig i Slottskogen, 
var på plats och gladdes över 
att äntligen kunna öppna zoot 
för allmänheten. 

 – De senaste två veckorna har 
folk gått förbi och undrat när 
vi öppnar. Nu är dagen äntli-
gen här, säger Paulina Sjöholm. 
 
TRE GÅNGER om dagen hålls 
djurprat av djurskötare i zoot. 
Då får barn och vuxna lära sig 
mer om vad djuren äter och 
hur de lever, för att uppnå det 
mål man har på Barnens zoo. 
Förutom att vara en mötesplats 
vill nämligen personalen på 
zoot att besökarna ska lära sig 

att umgås med djur och ska-
pa mer förståelse samt empati 
gentemot djuren. 

 – Vi vill att barn och vux-
na ska få komma nära dju-
ren för att öka förståelsen för 
djur bland människor. Många 
som bor i stadsmiljö är ova-
na vid detta, och vet inte rik-
tigt hur de ska bete sig om-
kring djur. Här på zoot har 

har vi riktigt sociala djur, och 
alla är även svenska lantra-
ser, säger Paulina Sjöholm. 
 
OCH ENTUSIASMEN syns. Pap-
pa John springer efter sonen 
Vilmer, som jagar lammen. Vil-
mer är ett och ett halvt år, men 
han springer redan fort. Han 
råkar skrämma bort fåren som 
försvinner in i deras inhäng-

nad, där de kan var själva när 
det blir för mycket folk på zoot. 

 – Han är jätteintresserad av 
djur. ”Kossa” var faktiskt ett av 
de första orden han lärde sig, 
säger pappa John. Han upp-
skattar att det finns en plats 
som denna mitt i stadskärnan.

  
 

Text & Foto: Raphaelle Sisask

Här lär barn
sig om djur

Flera familjer trotsade duggregnet för att besöka Barnens zoo. Barnvagnarna står bokstavligt talat uppradade 
utanför zoot.  

Pappa Robert och Lily, 15 månader 
gammal.

R: Vi såg att det var öppet och 
hon är ganska fascinerad av 
djur. Men lite rädd också. Får 
har hon aldrig sett förut.

ENKÄT: VARFÖR VALDE NI ATT KOMMA HIT IDAG?

P: Vi ville åka på en liten utflykt och träffa djur. 
F: Det var kul att rida här, men hemma är det roligare. 

Elene och barnbarnet Sofia, 8 måna-
der gammal.

E: För att träffa djur. Hit bruka-
de jag ta med mina egna barn, 
när de var yngre.

Filippa, 3 år gammal och mamma Pernilla.
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Djurquiz 
1. Det finns många häftiga djur ute i den svenska naturen! 
Vet du vad den här heter?

2. Hästar kan spring ganska fort. Vet du hur snabbt världens snabbaste har sprungit?

Ca 70 km/h

Ca 60 km/h

ca 12 km/h

ca 120 km/h

3. Näsapan är ett gulligt djur. Men vet du varför de har så stora näsor?

Näsan är egentligen ett förvarningsystem för föda och annat näsapan vill spara på.
Det är hanarna som har de stora näsorna. Detta för att honorna föredrar att para sig 
med hanar som har stora näsor.
Näsaporna använder sin näsa för att försvara sig mot fiender. Lite som en kudde an-
vänds i kuddkrig.
Näsaporna saknar känsel och kompenserar därmed upp känselsinnet med en extra 
stor näsa.

4. Tänk vad härligt att kunna flyga likt en fjäril! Men innan man når dit behöver man pas-
sera flera stadier. Vad kallas det sista stadiet i utvecklingen?

5. Myrorna må vara små men de är ändå väldigt starka. Vet du hur mycket den starkaste 
myrarten kan bära?

Femtio gånger sin egen vikt?
Tre gånger sin egen vikt?
Hundra gånger sin egen vikt?
Tio gånger sin egen vikt?

6. En kanin är inte bara kopiöst söt, mjuk och len. De har också väldigt god hörsel. Vet du 
hur många grader de kan vrida sina öron?

270 grader 
60 grader
360 grader
180 grader

7. Kossan är ett vanligt djur i Sverige och vi hittar den på de flesta landsbyder. Men vad 
kanske inte alla vet är att kossan dreglar väldigt mycket! Vet du hur många kilo saliv de 
producerar på en dag?

TEXT: Elin Tinge
FOTON: TT

Testa dina 
kunskaper

Facit:   1.  Mysoxe  2.  ca 70 km/h  3.  Det är hanarna som har de stora näsorna. Detta för att honorna föredrar att para sig med 

hanar som har stora näsor.  4.  Puppa   5.  Hundra gånger sin egen vikt  6.   270 grader   7.   50 kg

REDIGERAT AV:  FREDRIK ADDISON, HANNAH FREJDEMAN, ERIKA KRUSELL

En övningstidning
från JMG, 

Göteborgs universitet.

Box 710, 405 30 Göteborg
Tel: 031-786 49 66

DAGREDAKTIONEN

Nyhetschef: Alec Friman, Johanna Heed

Reportrar: David Jaller, Filip Mitrovic, Richard Lagerström, 
Raphaelle Sisask

Ansvarig utgivare: Per Alm

KVÄLLSREDAKTIONEN
 
Nyhetschef: Felicia Dolk
 
Reportrar:  Erika Krusell

Redigerare:  Hannah Frejdeman, Tomas Nyström, 
Fredrik Addison

KRÖNIKA

Solen har äntligen valt att väl-
signa oss med sin närvaro 
och Andra Lång kryllar av 
törstiga livsnjutare. På de 
smala uteserveringarna sit-

ter en armé av solglasögonsprydda af-
terworkare på rad. Jag vet, för jag är 
nämligen en av dem. En av alla livs-
njutare som vallfärdar till gatan för 
efterlängtat alkoholhäng i solen. Jag 
har tamejfan väntat hela långa vintern 
på en endaste liten stråle av sol (invi-
rad i en filt, givetvis. Även fast solen 
skiner så är det ju inte varmt för det). 
Och så kommer man dit. Förväntans-
full glad och kanske framförallt: oer-
hört törstig. Men så möts man av öl, 
öl och åter öl. Ack vilken besvikelse.  
 
JA DET STÄMMER. Jag är nämli-
gen en sån. En sån som inte drick-
er IPA, stout eller ens smuttar på 
en iskall lager. Jag är en cidertjej all 
the way. Och jag tänker då inte nöja 
mig förns jag sitter där och njuter 
av min kalla halvtorra äppelcider. 
 
ANDRA LÅNGGATAN. Bar efter bar ef-
ter bar. Rättelse: ölhak efter ölhak ef-
ter ölhak. För det är just det gatan är 
– ÖL. Eller okej, det kanske handlar 
mer om att Göteborg i sig är ett enda 
stort öl-Mekka. Och i detta hav av öl 
hittar vi bara en cideria på hela An-
dra Lång. EN. Det är alltså samma 
antal som det finns strippklubbar på 
samma gata. Och då ska ändå Andra 
Lång vara Göteborgs stolthet när det 
kommer till förtärande av alkohol. 
 
MEN DET ÄR INTE DET som är det vär-
sta. Den värsta sveket kommer när 
man väl ska öppna plånboken. Tänk 
dig. Du har tillslut hittat din cider och 
är nöjd som fan. Och så ska du behöva 
betala halva månadslönen. Ursäkta!? 
Man undrar ju varför 50 cl halvtorr äp-
pelcider måste ha samma pris som en 
njure på Darknet. Men 
en öl däremot, ja den 
kostar inte mer än ett 
par trasiga sockor från 
fyndlådan på ÖoB. 
Andra Lång - step up 
your game! Vänli-
gen, alla vi icke-
öldrickare.

Erika Krusell

En cider- 
älskare i ett 

hav av öl
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