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GU:s rektor meddelar att
fälld professor får fortsätta 

Karl Lagerfeld död

nn I går kom beskedet att den professor som i mars 2016 misstänktes för oredlighet i forskning 
kommer att få behålla sitt jobb på Göteborgs universitet. Professorn, som inte längre handleder 
några doktorander inom forskning, misstänktes för att ha fabricerat och förvanskat bilder gällan-
de tio artiklar. Dessutom misstänktes han för att sakna etiskt tillstånd för forskning på människa 
beträffande två artiklar, och varslades därför om uppsägning. Men nu har Statens ansvarsnämn, 
SAN, bedömt att fallet inte är tillräckligt allvarligt för uppsägning. Därför har GU:s rektor Eva Wi-
berg dragit tillbaka det varsel hon utfärdat i december förra året men uppger att det inte förändrar 
beslutet om oredlighet i forskning.

SIDA 2

”Sebban” är
tillbaka i Blåvitt

Alis pizzeria 
på egna ben 

Transporter 
ska bli fossilfria

SPORT: Sebastian Eriksson 
har skrivit på ett kontrakt 
med IFK Göteborg som gäl-
ler fram till 2021.

SIDA 11

REPORTAGE: Pizzeria Lepan-
to vill inte ansluta till Onli-
nepizza eller några liknande 
tjänster – trots att det innebär 
färre kunder. 

SIDA 6

GÖTEBORG: Göteborgs stad 
meddelar att stadens trans-
porter ska bli fossilfria till 
år 2030. Detta efter att man 
antagit en utmaning från 
Fossilfritt Sverige. 

SIDA 3

Hans Dahlgren oroad över läget i 
Storbritannien: 
”Ett uträde ur Brexit utan 
avtal är väldigt illa för alla länder 
inom EU”

Den tyske modeskaparen Karl Lagerfeld är död. GP med-
delar att han fördes till sjukhus under måndagen och av-
led sedan under tisdagen. Karl Lagerfeld som bland an-
nat är känd som chefsdesigner för modehuset Chanel 
blev 85 år gammal. 

SIDA 5

FOTO: TTModeskaparen Karl  Lagerfeld dog under tisdagen, 85 år gammal.
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Igår meddelade Göteborgs 
universitets rektor, Eva Wi-
berg, att den professor som 
varslats efter att ha fällts för 
oredlighet i forskning får job-
ba kvar. Forskningsanslagen 
har däremot sinat, och pro-
fessorn handleder inte längre 
några doktorander i forsk-
ning. 

Det var efter att Statens an-
svarsnämnd, SAN, bedömt 
fallet som inte tillräckligt all-
varligt för en uppsägning som 
rektor Eva Wiberg valde att dra 

tillbaka det varsel hon utfärdat 
i december förra året. I den ut-
redning SAN gjort anser de att 
professorn agerat fel, men att 
den allvarligaste påföljden, en 
uppsägning, inte är aktuell. 

– Mitt beslut om att dra till-
baka varslet om uppsägning 
förändrar inte beslutet om 
oredlighet i forskning. Det be-
slut som jag nu har fattat inne-
bär att vi arbetsrättsligt inte 
kommer att gå vidare med det 
här ärendet, säger Eva Wiberg i 
ett pressmeddelande.

IDAG HAR DET gått snart tre 
år sedan felaktigheter i forsk-
ningsartiklar uppmärksam-
mades, dels gällande bilder 
som var manipulerade, samt 
bristande etikprövning vid 
forskning på människor. 

Enligt Peter Naredi, överlä-
kare och avdelningschef där 
den fällda professorn idag ar-
betar är preskriptionstiden för 
ärendet över. Trots det har fors-
kargruppen fått indirekta kon-
sekvenser i form av uteblivna 
forskningsbidrag, och ett för-
lorat förtroende i forsknings-

världen. 
– Professorn handleder inte 

längre några doktorander då 
det saknas anslag. Vi har också 
sett till att införa både interna 
och externa kontroller av vår 
forskning, även nya backup-
system av viktig data. Allting 
för att försöka undvika att det 
upprepas, säger Peter Naredi. 

EFTER ATT FORSKNING fällts 
för oredlighet är det upp till 
forskargruppen själv att med-
dela de tidskrifter som publi-
cerat artiklarna med resulta-
ten. Sedan är det upp till varje 
enskild tidskrift att avgöra om 
de vill dra tillbaka artikeln el-
ler införa en rättelse. 

En av de senaste artiklarna 
som fälldes publicerades 2015 
i Journal of Vascular Surgery, de 
meddelade i dagarna att de be-
slutat att artikeln ska dras till-
baka. 

REDAN 2017 BÖRJADE reger-
ingen se över etikprövningsla-
gen för forskning på männ-
iskor. Sedan första januari i år 
har den nya lagen trätt i kraft 
vilket gjort att bland annat de 
tidigare etikprövningsnämn-
derna gått samman till en enda 
etikprövningsmyndighet. 

– Preskriptionstiden förlängs 
nu och straffen för oredlighet 
skärps. Vi straffar ingen i efter-
hand men forskargruppen och 
professorn lider ändå konse-
kvenser av det som inträffade 
för snart tre år sen. Framförallt 
genom indragna forskningsbi-
drag, säger Peter Naredi. 

Sara Höglund

Fälld professor får 
jobba kvar på GU

Aktivisten Elin Ersson hindra-
de ett flygplan från att lyfta 
från Landvetter förra året 
genom att vägra sätta sig i 
sin stol. Idag dömdes hon till 
dagsböter motsvarande 3000 
kr i Göteborgs tingsrätt. 

– Vi kommer att överklaga 
domen, uppger Erssons advo-
kat. 

Syftet med aktionen var att 
förhindra en utvisning av en 
pojke till Afghanistan. Dock 
var inte pojken med på pla-
net, utan utvisningen gällde 
en medelålders man som ut-
visades efter att ha avtjänat ett 
fängelsestraff.

Tingsrätten anser att hon ge-
nom att vägrat till uppmaning-
en om att sätta sig ner, gjort sig 
skyldig till brott mot luftfart-
slagen. De anser dock inte att 
handlingen ses som grov och 
döms därför till 60 dagsböter.

Åklagaren yrkade 14 dagars 
fängelse i sin plädering, men 
är nöjd med domslutet.

– Det var en förväntad dom, 
jag är nöjd. Jag kan köpa att 
tingsrätten dömer till böter och 
inte till fängelse, säger åklaga-
ren James von Reis till TT.

Försvaret menar att åklaga-
rens detaljer i yrkandet inte 
håller. Det framgår inte ex-
akt när ansvar inträder enligt 

luftfartslagen, där det talas om 
regler ”under flygning”.

En ledamot i rätten var dä-
remot skiljaktig och menade 
att Elin Erssons handling ska 
uppfattas som en i förväg pla-
nerad manifestation och som 
ska anses vara en politisk verk-
samhet. Därför borde straffet 
blivit 14 dagar i fängelse.

Pojken som Elin Ersson för-
sökte hjälpa utvisades ändå. 
Kriminalvården har beräknat 
att händelsen på Landvetter 
har orsakat en merkostnad på 
omkring 240 000 kronor.

TT 

Göteborgs universitet                                                                                                                           FOTO: Wikipedia Commons

Elin Errson under rättegången.  
                                                           FOTO: TT

Elin försökte stoppa utvisning - får dagsböter

Ett par misshandlades vid ett 
bostadsinbrott i Biskopsgår-
den sent på måndagskvällen. 
Polisen larmades till platsen 
när två män försökte ta sig in i 
familjens lägenhet. 

I bostaden fanns en man 
som greps som nu misstänks 
för synnerligen grov miss-
handel. Polisen skriver på 
sin hemsida att den skadade 
mannen och den misstänkte 
gripne mannen var bekanta 
med varandra. Den andre gär-
ningsmannen flydde från plat-
sen. Han är ännu på eftermid-
dagen på fri fot.

TT

Misshandel på  
Hisingen inatt

Sirener. FOTO:  
                                     Johan Nilsson / TT

Föräldrarna till den sex 
månader gamla bebis som 
försvann utanför en förskola 
på Hisingen för drygt en må-
nad sedan berättar nu för SVT 
Väst om de skräckfyllda tim-
marna.

 –  Dessa två timmar kän-
des som en evighet och det 
var en berg- och dalbana av 
alla de värsta känslorna man 
kan tänka sig, säger flickans 
mamma.

– Det var en fruktansvärd 
händelse som har satt sina 
spår, men med tanke på allt 
gott vi fick uppleva runtom-
kring har det hjälpt oss att 
känna hopp för det samhälle 
vi lever .

 
TT

Föräldrarna om 
skräckdagen

Ungdomsorganisationen In-
ternational World Youth Or-
ganisation misstänks ha lurat 
till sig flera miljoner kronor i 
bidrag av staten.

Nu polisanmäls organisa-
tionen och pengarna krävs 
tillbaka. 

– Vi har gått igenom delta-
garlistor för de svenska delta-
garna, säger Ellen Gosdoum, 
avdelningschef vid MUCF, till 
TT.

TT

Ungdomsorganisa-
tion polisanmäld
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Göteborgs stads transporter 
ska bli fossilfria till år 2030. 
Detta efter att Göteborg anta-
git utmaningen Sveriges fos-
silfria transportutmaning.

Sveriges riksdag har kommit 
med ett mål att sänka utsläp-
pen med 70 procent till år 2030 
jämfört med 2010 från inri-
kestransporter, exklusive flyg. 
Detta för att Sverige ska uppnå 

att vara klimatneutralt år 2045. 
Därför har nu Göteborgs stad 
antagit utmaningen om ett fos-
silfritt resande.

Det var den 22 januari 
som miljö- och klimatnämn-
den antog Fossilfritt Sveriges 
transportutmaning skriver 
Göteborg Stad i ett pressmed-
delande. 

– Det kommer inte att påver-
ka den enskilda göteborgaren 

på ett individuellt plan, utan 
det är Göteborgs Stad som or-
ganisation som det ställs krav 
på, säger Mathilda Edlund, 
miljöutredare på miljöförvalt-
ningen, Göteborg Stad. 

FÖR ATT TRANSPORTEN ska 
räknas som fossilfri i det här 
sammanhanget krävs, i en-
lighet med förslaget till EU:s 
förnybarhetsdirektiv, att driv-

medlet ger en utsläppsminsk-
ning på 70 procent jämfört 
med fossila alternativ

– Det kommer att ställas 
krav på vilka fordon och vad 
för bränsle som ska användas 
för staden, säger Mathilda Ed-
lund.

Vad blir den största utma-
ningen?

– Där vi har störst andel ut-
släpp är när det gäller våra 
egna personbilar som används 
i verksamheten, om vi har en 

bra upphandling så kommer vi 
att nå det. Vi är på god väg. 
Är det troligt att Göteborgs 
transporter lyckas bli fossil-
fria tills 2030?

– Absolut! Så länge vi jobbar 
aktivt för att nå våra mål. Vi 
måste ta tydliga beslut om att 
det är det här vi ska följa. 

Mirjam Blomkvist

VILLKOR FÖR TRANSPORTUTMANINGEN
 � För att transporten ska räknas som fossilfri i det 

här sammanhanget krävs att drivmedlet ger en ut-
släppsminskning på 70 procent jämfört med fos-
sila alternativ. De drivmedel som i dagsläget lever 
upp till det kravet är el, vätgas, biogas, HVO, FAME, 
ED95.

 � Både resor och transporter som organisationen 
utför själva och köper in räknas. Vid inköp av va-
ror och tjänster där transporter ingår räknas trans-
porterna om de står i rimlig proportion till det som 
handlas upp. Vid offentlig upphandling ingår de 
transporter som man enligt Upphandlingsmyndig-
heten har möjlighet att ställa krav på.

 � Anställdas resor i tjänsten räknas men inte resan 
till och från jobbet om de inte betalas av arbetsgi-
varen.

 � Flyg ingår inte i riksdagens mål om 70 procents 
reduktion för inrikestransporter och räknas därför 
inte in.Undantag

 � Målet sätts och utmaningen antas under förut-
sättningen att det kommer att finnas tillgång till 
förnybart bränsle.Göteborgs transporter  

ska bli helt fossilfria

En av Göteborgs fossilfria bussar.                                                                                        FOTO: Trafikkontoret Göteborg Stad

En 23-årig man som av 
svenska myndigheter 
betraktas som med-
borgare i Palestina kan 
utvisas till Gaza beslu-
tar Högsta domstolen 
(HD). Mannens ärende 
är ett av tre som prövats 
av HD. 

Den i dag 23-årige man-
nen deltog i en attack 
mot synagogan i Göte-
borg i december 2017. En 
grupp personer kastade 
brinnande föremål mot 
bilar som stod parkera-
de utanför synagogans 
församlingslokal. Ingen 
kom till skada under at-
tacken, men 23-åring-
en och två andra män i 
20-årsåldern dömdes till 
fängelse för bland annat 
grovt olaga hot.

I tingsrätten besluta-
des även om utvisning 
av mannen, som kom-
mer från Gaza. Hovrät-

ten hävde dock beslutet 
om utvisning med hän-
visning till att en utlän-
ning inte får utvisas till 
ett land där denne skul-
le kunna utsättas för för-
nedrande behandling.

HD DÖMER däremot 
23-åringen till utvisning 
och skriver att Migra-
tionsverkets bedömning-
ar ska vara vägledande 
för domstolar som avgör 
utvisningsfrågor.

Migrationsverket är ju 
expertmyndighet i frågan 
och det får stor betydelse 
vad Migrationsverket an-
ser, säger Karl Axel Öberg, 
justitiesekreterare vid Hög-
sta domstolen.

Det var riksåklagaren 
(RÅ) som överklagade 
hovrättsdomen till HD, 
bland annat på grund av 
att hovrätter på olika håll 
i landet har dömt olika 
i fråga om utvisning av 

dömda brottslingar.
 – Vi var illa till mods 

först. Men det känns bra 
att man inte kan stanna 
i Sverige när man begått 
ett sådant brott. Det hade 
ju annars kunnat finns 
skäl att attackera oss för 
att få stanna i Sverige, sä-
ger Judiska församling-
en i Göteborgs verksam-
hetschef, Niclas Davin.

VAD GÄLLER 23-åring-
en hänvisade RÅ till att 
Migrationsverket inte 
anser att det finns an-
ledning att anta att han 
kommer att utsättas för 
omänsklig behandling, 
en term som innefattar 
dödsstraff och tortyr.

Den bedömning som HD 
har gjort i det här fallet är 
att det inte finns stöd för 
ett konkret, individuellt hot 
mot honom, säger Karl Axel 
Öberg.

My Hedström, byrå-

chef på Åklagarmyndig-
heten, menar att HD:s 
beslut kommer att under-
lätta för såväl domstolar 
som åklagare.

MANNEN KOMMER att 
utvisas efter avtjänat 
fängelsestraff i Sverige, 
men innan en utvisning 
verkställs görs en pröv-
ning av Migrationsver-
ket. Verkets beslut kan 
sedan överklagas till 
migrationsdomstolarna. 
Även i de två andra fal-
len dömer HD till utvis-
ning.

De tre fallen har prö-
vats för att etablera en 
praxis för domstolar när 
de avgör frågan om ut-
visning av utlänningar 
som är dömda för brott i 
Sverige. HD anser att om 
ett hinder för utvisning 
är kopplat till en individ 
bör domstolar kunna av-
göra om det kommer att 

bestå även efter det att 
denne har avtjänat sitt 
straff i Sverige.

Om hindret mot ut-
visning är av mer gene-
rell natur, till exempel 
om det pågår en väpnad 
konflikt i utlänningens 
hemland, anser HD att 
huvudregeln bör vara att 
döma till utvisning ef-
tersom det oftast inte är 
möjligt för en domstol att 
avgöra om hindret mot 
utvisning är bestående.

SITUATIONEN KAN för-
ändras medan man avtjä-
nar sitt straff. Domstolar 
ska undvika att göra osäkra 
prognoser och då ska pre-
sumtionen vara utvisning. 
Men efter avtjänat fängelse-
straff finns en möjlighet till 
prövning av Migrations-
verket och i migrations-
domstolar, säger Karl 
Axel Öberg

Markus Botsjö/TT

HD utvisar ung man efter attack mot synagoga

Dagarna efter attacken satt massa hälsningar i form av pappers-
hjärtan tejpade på grindarna till synagogan.  
                                                                   Bild: Adam Ihse / TT
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STOCKHOLM: Tre poliser står 
misstänkta för brott i utred-
ningen om Eriks Torells, 20, 
död. Åklagaren är inte säker 
på om åtal kommer att väckas.

En polis är misstänkt för vål-
lande till annans död och två 
poliser misstänks för tjänste-
fel i den pågående utredning 
som rör dödsskjutningen av 
20-årige Eric Torell, rapporte-
rar SR Ekot som hänvisar till 
handlingar som begärts ut från 
domstolen.

-Det är korrekta uppgifter 
och det framgår ju av den of-
fentliga handling som ni har 
fått ut från tingsrätten, säger 
advokat Anton Strand, som fö-
reträder den polis som miss-
tänks för vållande till annans 
död alternativt tjänstefel, till 
Ekot.

Åklagaren Martin Tidén, 
som inte vill bli intervjuad 
av Ekot, betonar dock att han 
ännu inte bestämt sig för om 
åtal ska väckas. Förundersök-
ningen är i slutskedet och de 

misstänktas advokater har 
fram till den 6 mars på sig att 
gå igenom den och framföra 
synpunkter. Först därefter fat-
tar åklagaren beslut om even-
tuellt åtal.

Eric Torell, som hade Downs 
syndrom och autism, sköts till 
döds av poliserna tidigt på 
morgonen den 2 augusti. Po-
liserna uppfattade det som att 
han bar ett vapen, men det 
visade sig senare vara en lek-
sakspistol.

Måns Edén 

Osäkert om åtal väcks mot poliserna 

GÖTEBORG: Klockan 16:54 
igår eftermiddags är det su-
permåne. Enligt Katja Lind-
blom vid Slottskogsobser-
vatoriet kommer inte månen 
vara så spektakulär som det 
omtalats. 
 – Att supermånen skulle vara 
något extraordinärt är främst 
på grund av misstolkningar i 
media, säger hon till Göteborg 
NU.

Själva begreppet ”supermå-
ne” myntades av en astrolog år 
1979. Lindblom menar att be-

greppet inte har någon veten-
skaplig grund utan på senare 
tid blivit ett myntat uttryck 
att månen är som närmast oss.  
 – Om det hade varit så att må-
nen hoppat från där den ligger 
som längst bort till där den är 
som närmast, då hade vi sett 
en markant skillnad. 

Enligt Lindblom befin-
ner sig måne för det mes-
ta någonstans mittemellan.  
 – Vid en så kallad supermå-
ne är månen sju procent stör-
re, men detta är ingenting ett 

mänskligt öga kan uppfatta.  
Månen kan uppfattas större när 
den håller på att gå upp, vid ex-
empelvis horisonten, men det 
har att göra med att atmosfä-
ren är tjockare vid horistonen, 
menar Lindblom och fortsätter: 
 – Det blir en optisk illusion 
och man jämför månen med 
horisonten och allt runtom-
kring. Våra hjärnor vill tolka 
att den ser större ut, säger hon.

Lindblom fastslår att feno-
menet om en spektakulär su-
permåne är en misstolkning 

som kommer främst från me-
dia. Hon menar att det ger 
förhoppningar om att man 
ska få se något extraordinärt 
men vid den angivna tid-
punkten är det ändå samma 
måne. Det spelar ingen roll 
var i Göteborg man skulle väl-
ja att beskåda supermånen. 
 – Du hade kunnat se den över-
allt i Göteborg, den skulle inte 
se annorlunda ut, säger Katja 
Lindblom.

Emelie Rudén Taher

Supermånen – illusion   
FAKTA: JORD TILL MÅNE

 � Månens avstånd till 
jorden varierar. Medelav-
ståndet är 385 000 km från 
jorden. 

 � Högsta avståndet från 
jorden är  401 000 km.

 � Minsta mätta avståndet 
är 364 000 km från jorden, 
säger Katja Lindblom. 

 FOTO: TT 

FOTO: TT
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ANGERED: På lördag hålls ut-
ställningen Black Herstory i 
kulturhuset Blå Stället i Ang-
ered. Skaparen till utställning-
en är Veronica Odetude med 
syftet att lyfta svarta kvinnor 
och ickebinära som gör skill-
nad. 
– Jag vill visa ”det här är Gö-
teborg som ni har missat!”, 
säger hon.

Black History Month kom till 
för att uppmärksamma afroa-
merikanernas historia i USA. 
Idag har konceptet spridit sig 
och innefattar alla med arv i 
Afrika, för att fira de svartas 
kamp till lika rättigheter i sam-
hället.

 I kulturhuset Blå Stället i 
Angered hålls det en utställ-
ning för Black History Month 
på lördag, den 23 februari. Ve-
ronica Odetunde är skaparen 
och initiativtagaren till utställ-
ningen - Black Herstory. Syf-
tet med Black Herstory är att 
lyfta svarta kvinnor och ick-
ebinära som och gör skillnad. 
– När jag bodde i Los Ang-
eles var det mest fokus på 
Martin Luther King eller 
Rosa Parks, jag vill fokuse-
ra på de personer som gör 
något idag. Särskilt i Göte-
borg, säger Veronica Odetude.  
  Det är en tillställning för 
hela familjen med gratis fika 
och musik från en dj. Dess-

utom är det underhållning på 
scenen i 1,5 timme, bland an-
nat ett poesiframträdande, 
och konstförsäljning. Kon-
sten är från personer Vero-
nica själv har kontaktat eller 
fått svar från genom forum. 
– Många har inte kontakter-
na för att få ställa ut sin konst, 
men det här ska vara en plats 
för alla, säger Veronica. De 
ska våga vara sig själva och 
våga göra något nytt. De här 
personerna finns i Göteborg. 
Jag vill visa ”det här är Gö-
teborg som ni har missat!”. 
 Efter utställningen hop-
pas Veronica Odetude på 
att folk ska ha börjat prata 
med varandra och bytt soci-

ala medier så liknande event 
kan ske inom snar framtid.  
– Det saknas roliga event som 
jag vill gå på av den här sorten. 
Jag hoppas folk börjar prata, så 
kommer det kanske något mer 
event om två månader eller så, 
säger hon.

Utställningen håller på mel-
lan 12.30 och 15.00 med fri en-
tré, men redan idag kan man 
besöka Blå Stället för att få 
en förhandsvisning på vad 
som kommer visas på lördag. 
 
 

Gabriella Bergström  FOTO: Gabriella Bergström

Utställning för att lyfta svarta kvinnor
 FOTO: Markus Schreiber

Chanels ikoniska
chefsdesigner död  
PARIS: Karl Lagerfeld, chefs-
designer på bland annat det 
mytomspunna Chanel, är död 
och modevärlden sörjer. 
Den tyske modeskaparen Karl 
Lagerfeld, känd för bland an-
nat klädemärket Chanel, är 
död, rapporterar den franska 
tidningen Le Figaro.

MODESKAPAREN I ikoniskt 
vitt hår, hästsvans, svarta sol-
glasögon och mörk kostym har 
lett modehuset Chanel som 
chefsdesigner sedan 1983. Han 

har också haft ett eget mode-
hus, Karl Lagerfeld, sedan 
1984. och har samarbetat med 
bland andra modehusen Va-
lentino, Fendi och svenska Or-
refors.

Rykten om hans dåliga hälsa 
har florerat den senaste tiden 
då han missat flera modee-
vent yligen. Han ska ha förts 
till sjukhus på måndagen och 
avlidit på tisdagsmorgonen en-
ligt GP.

Vouges legendariska chefre-
daktör Anna Wintour, skriver 

bland annat att han var strå-
lande, rolig, snäll och generös, 
och att hon kommer att sakna 
honom mycket.

INSTAGRAM svämmar över av 
inlägg som hedrar modelegen-
daren. Kris Jenner, mamma till 
Kardashiandöttrarna, Christer 
Lindarw, Martina Bonnier, Ky-
lie Minogue, supermodellerna 
Giselle Bündchen och Emma 
Wiklund är bara några av dem 
som hedrar honom i sociala 
medier.

Victoria Beckham sörjer på 
Instagram: ”Så otroligt ledsen 
att höra detta. Karl var ett geni 
och alltid så snäll och generös 
mot mig både personligen och 
professionellt. Vila i frid”.

Modeskaparen Donatella 
Versace skriver ”Vi kommer 
aldrig att glömma din otroliga 
talang och oändliga inspira-
tion. Vi lärde oss alltid av dig”.

Karl Lagerfeld blev 85 år 
gammal.

Oscar Zander

GÖTEBORG: Under gårda-
gen släpptes Michelin Guide 
Nordic Countries 2019 vid 
en gala i den danska staden 
Århus. Det är fastställt att de 
sex restauranger som tidigare 
erhållet en stjärna, får behålla 
dem. Restauranger som erhål-
let en stjärna i Göteborg är 
Bhoga, Koka, SK Mat & Männ-
iskor, Thörnströms kök, 28+ 
samt Upper House.

E Rudé Taher  

Får behålla 
Michelinstjärna

                   FOTO: Mickel Berg Pedersen

GÖTEBORG: Den svenske mil-
lennierapparen och sångaren 
Jireel upträdde på nattklubben 
Trädgårn i fredags. Nu kastas 
både ris och ros efter framträ-
dandet, bland annat kommen-
tarer om sur sång, dålig be-
lysning på scen och klyschigt 
mellansnack. Trots kritiken 
får han beröm för sin förmåga 
att få hela publiken att gunga, 
vilken kan ses som en utav 
de viktigaste delarna vid en 
spelning på nattklubb. Jireel 
har mottagit både P3-guld-och 
Grammispriser.

E Rudén Taher

Kritik mot Jireel 
efter konsert 

FOTO: TT
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HÖGSBOTORP:  Skräpmat sä-
ger vissa. En gåva från ovan 
säger andra. Alla känner till 
den och många tycker om den. 
Pizza är Ali Kazans levebröd, 
och än så länge klarar han sig 
utan digitala tjänster. 

Det är en lugn eftermiddag på 
pizzeria Lepanto. Den bekanta 
doften av oregano och nyba-
kat bröd omsluter en som ett 
varmt och mjukt täcke, för att 
sedan tränga sig in i näsbor-
rarna. En av de yngre bagarna 
breder ut tomatsås över degen 
och sprider med en van hand 
ut lök och champinjoner över 
pizzan. 

Ali Kazan, som driver piz-
zerian, kom till Sverige 1994. 
Han hade sökt visum i många 
länder, och hamnade tillslut i 
Sundsvall, där hans bror drev 
en pizzeria. I sitt hemland, Tur-
kiet, arbetade Ali som lärare.  

–Jag kom hit och hamnade 
på en pizzeria. Vad är det? Piz-
za? säger Ali med ett leende på 
läpparna. 

–Från början visste jag inte 
vad det var! 

ALIS PIZZERIA är en av de piz-
zerior som inte är anslutna till 
Onlinepizza, eller någon lik-
nande tjänst.  2015 publicerade 
GP en artikel om pizzeriaägare 
som gjorde ett försök att enas 
för att få Onlinepizza att sänka 
sina avgifter, eftersom pizzeri-
orna tvingas vara med för att 
inte bli utkonkurrerade. Onli-
nepizza svarar på kritiken och 
håller inte med om att de tar 
för höga avgifter. De menar att 
det är upp till restaurangerna 
själva att ta beslutet om de ska 
vara med eller inte. 

 –Vi avstår från den här nya 

tekniken, vi vägrar, skrattar 
Ali.

Alis pizzeria har klarat sig 
relativt bra genom framväxten 
av digitala tjänster. Står piz-
zerian för utkörning, tar Onli-
nepizza 15 procent av totalbe-
loppet på varje pizza såld via 
deras webbplats. Ali menar att 
många känner till hans pizze-
ria, att de har många stamkun-
der. Det är det som räddar ho-
nom. 

–De tar mycket pengar. 15 
procent direkt av kassabelop-
pet alltså. Då blir det inget kvar 
för de som jobbar, säger Ali. 

Även om han menar att de 
klarar sig bra medger Ali att de 
har fått färre kunder sen Onli-
nepizzas framväxt, men att det 
är värre för mindre pizzerior 
som inte är lika välkända. Vis-
sa har inget val. De måste gå 
med för att inte bli utkonkur-
rerade av de pizzerior som är 
anslutna.

ALI BERÄTTAR ATT han köpte 
restaurangen från en grekisk 
man år 2001. Pizzerians väggar 
är vita, klädda med tavlor och 
väggmålningar föreställandes 
grekiska statyer. Man hade 
kunnat tro att det hade något 
att göra med den förra ägarens 
ursprung, men det är Ali och 
hans kollegor som har stått för 
den något udda, men hemtrev-
liga, inredningen.  

Ali har nu drivit pizzeria Le-
panto i snart 18 år. Innan Ali 
köpte pizzerian hade restau-
rangen inte speciellt mycket 
kunder. Han ändrade vilka rå-
varor de skulle använda, köp-
te nya maskiner och byggde ut 
lokalen. Han tar sitt arbete på 
stort allvar, och känner inte 
igen sig i föreställningen om 

att pizza skulle vara skräpmat.  
Pizzan anländer till bordet, 

ångande varm. Smaken av lök 
och champinjoner ingår i lyck-
ligt månggifte tillsammans 
med den frasiga bottnen och 
den oljiga ytan. Känslan av ku-
linarisk tillfredställelse ställs 
mot den generande känslan 
som uppstår när man sitter 
och vräker i sig pizza framför 

en person som inte äter något 
själv.

–Idag pratar man om pizza 
som att det är skräpmat eller 
snabbmat. Jag tycker att det är 
fel bedömning. Vi gör allt från 
grunden. Degen gör vi själva, 
såserna gör vi själva, osten ri-
ver vi själva. Tomatsås och all-
ting, vi gör det själva. 

Han berättar att när de inte 

har kunder förbereder de deg 
och andra tillbehör, och det 
kan ta lång tid.  

 –Det är inte färdig mat som 
man tar från frysen. Det är inte 
snabbmat, det går inte snabbt, 
säger Ali och skrattar.

TELEFONEN RINGER och Ali 
svarar på sitt modersmål. Vi 
hinner knappt återuppta kon-

Pizza på klassiskt vis – utan online-tjänster 
Här lagas ingen snabbmat och vill man ha pizza får man ta sig hit själv. Lepanto kör utan utkörning. Än sålänge. 

Ali Kazan kom till Sverige 1994 från Turkiet. Han har haft pizzeria Lepanto sedan 2001.  Bild: Måns Edén

”Här gör vi allt från grunden. Det tar tid,” säger Ali Kazan.   Bild:  Måns Edén
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versationen innan en lång och 
kraftig man stormar in genom 
bakdörren och närmar sig oss 
med bestämda steg. 

–Tjena tjena! Ziua, säger 
mannen med ett enormt själv-
förtroende i rösten, tar min 
hand i ett fast grepp och slår 
sig ner bredvid Ali.

–Han är också gammal piz-
zabagare, säger Ali med ett le-

ende. 
–Gammal pizzabagare? pro-

testerar Ziua.  
Ziua och Ali kommer ifrån 

samma område i Turkiet. Ali 
och Ziua lärde känna varandra 
i Sverige, men Ali känner Ziu-
as pappa från hemlandet.  

–Han är så gammal, säger 
Ziua och båda skrattar varmt.  

Ziuas pizzeria finns heller 

inte på Onlinepizza, och ska 
man ta honom på orden kom-
mer den aldrig att göra det hel-
ler. 

–Jag kommer inte att betala 
15, 16 procent till Onlinepizza. 
Säljer du en pizza för hundra 
kronor tar de 15 kronor.  

ALI HAR SJÄLV erbjudit utkör-
ning tidigare, men det var för 

omständligt och för stora kost-
nader för att det skulle löna 
sig. Det kunde vara hinder på 
vägarna, och det var svårt att 
offra personal för den tiden det 
tog att köra ut pizzorna. Ali är 
tacksam för att hans pizzeria 
ligger så centralt.

Ali berättar att avgiften On-
linepizza tar dras från belop-
pet som slås in i kassan, inte 

exklusive moms. Trots att en 
del av omsättningen på pizzan 
går till Onlinepizza, måste piz-
zerian betala moms på hela be-
loppet.  

–I nuläget klarar vi oss bra, 
men vem vet. I framtiden… Vi 
kanske ändrar oss, säger Ali.  

Måns Edén

Pizza på klassiskt vis – utan online-tjänster 
Här lagas ingen snabbmat och vill man ha pizza får man ta sig hit själv. Lepanto kör utan utkörning. Än sålänge. 

Ali Kazan kom till Sverige 1994 från Turkiet. Han har haft pizzeria Lepanto sedan 2001.  Bild: Måns Edén

Stammisarna gör att Lepanto ännu inte har behövt utkörning.  Bild: Måns Edén

PIzzan kom till Sverige i slutet av 40-talet.  Bild : TT

FAKTA: PIZZANS HISTORIA 

 � Pizzan är av  italienskt ursprung och är särkilt kopplad till 
Neapel, på italiens västkust nedanför Rom. 

 � Konsten att kasta och snurra en pizza  i luften kallas för 
pizzaiuolo och används när man bakar pizza i Neapel. Hant-
verket har uppmärksammats och fick 2017 en plats på Unes-
cos världsarvslista. 

 � Till Sverige kom pizzan i slutet av 40-talet. Sveriges för-
sta pizzeria öppnade 1947 i Västerås. Klientelet bestod till 
största delen av italienare som hade kommit till Sverige för 
att jobba.
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DANMARK: Idag lägger Dansk Folkeparti fram ett förslag för utöka-
de gränskontroller- mot Sverige. Detta för att förhindra kriminella 
svenskar från att ta sig in i huvudstaden. 
Det konservativa partiet Dansk Folkeparti lägger fram sitt förslag 
om gränskontroller mot Sverige idag. Argumentet för detta är att 
förhindra kriminalitet från att sprida sig ifrån Sverige till Danmark, 
främst i Köpenhamn. 

Varje dag pendlar tusentals människor mellan länderna och en-
ligt Michael Randropp, talesperson för pendlarklubben Kystbanen, 
riskerar detta förslag färre avgångar och längre restid. 

- Det kommer att innebära att fler slänger in handduken och 
säger att nu kan vi inte längre – nu får vi arbeta i det landet vi lever 
i och inte i den region vi bor i, säger han till DR.

Skånetrafikens talesperson uppger att de inte vet exakt hur detta 
skulle påverka kollektivtrafiken ännu. 

Wilma Andersson

Nytt förslag: Gränskontroller mot Sverige

Ett allt osäkrare 
brexit efter avhopp
STORBRITTANIEN: Den 29:e 
mars är det sagt att Storbritan-
nien ska lämna EU. Men med 
avhoppande ledamöter på alla 
håll och oenigheter i parlamen-
tet så är det svårt för britterna 
att godkänna handelsavtalet 
med EU. 

Igår besökte EU-minister Ste-
phen Barclay och justitiekans-
ler Geoffrey Cox Bryssel för att 
förhandla om det föreslagna ut-
trädesavtalets lösning gällande 
Nordirland. Imorgon ska premi-
ärminister Theresa May besöka 
Bryssel för att diskutera Storbri-
tanniens utträde med EU:s kom-
missionsordförande Jean-Clau-
de Juncker. Dagen därpå väntas 
även oppositionsledaren Jeremy 
Corbyn komma för samtal. 

IGÅR HOPPADE sju ledamöter 
från Labour av och det ryktas 
att flera ledamöter planerar att 
avgå från både Labour och Kon-
servativa. Motstridigheterna gör 
det svårare att nå en majoritet 
i parlamentet. Om inte avtalet 
med EU godkänns innan den 
29:e mars så kommer Storbritan-
nien tvingas gå ur utan ”stöt-
dämpare”- dvs. en hård Brexit. 
EU- minister Hans Dahlgren (S) 
är oroad över ett eventuellt av-
talslöst utträde: 

- Det är ett vänteläge samti-
digt som klockan tickar. Situa-
tionen är allvarlig. Det är inte 
många dagar kvar till den 29:e 
mars. Skulle det bli ett utträde 
utan avtal då är det väldigt illa 
för Storbritannien, men också 
för oss alla andra inom EU, säger 
han till TT. 

EU- kommissionens tidigare 

Storbritanniens premiärminister Theresa May                 FOTO: Francisco Seco/AP/TT

förutspår en förlängning av 
förhandlingarna, och att Stor-
britannien kommer att skjuta 
upp utträdet. 

- Även om det funnits ett 
klart avtal nu är det sett ur en 
praktisk synvinkel uppenbart 
att allt inte är redo. Så jag tror 
att det rätta är att förlänga ti-
den. Och jag tror att om Storbri-
tannien begär en förlängning 
enligt artikel 50 så kommer 
EU-länderna naturligtvis att 
gå med på det, berättar Barroso 
för Sky News.

MEN DEN BRITTISKA regering-
en håller inte med. Biträdande 
brexitminister Callanan säger 
till TT att landet lämnar EU en-
lighet med utträdesparagrafen 
artikel 50 den 29:e mars.  EU och 
Storbritannien har förhandlat 

fram ett utträdelseavtal som i 
detalj reglerar det brittiska ut-
trädet ur EU, planerat till den 
29 mars 2019. I avtalet ingår allt 
från framtida rättigheter för 
EU-medborgare i Storbritan-
nien och vice versa, till ekono-
miska uppgörelser kring exem-
pelvis pensioner och bidrag till 
EU-projekt som Storbritannien 
lovat vara med och finansiera.

OM AVTALET godkänns av 
Storbritanniens parlament och 
EU-parlamentet inleds en 21 
månader lång övergångsperiod 
fram till den 31 december 2020 
för att ytterligare underlätta för 
folk och företag att anpassa sig.

Om avtalet inte godkänns – ex-
empelvis på grund av oenighet 
i det brittiska parlamentet – 
finns dock risk för ett avtalslöst 

utträde och i så fall en abrupt 
ändrad relation då allehanda 
EU-regler och -tillstånd slutar 
gälla omedelbart från den 30 
mars.

För att lindra följderna av 
en eventuell avtalslös situa-
tion förbereder just nu både 
EU och Storbritannien nödåt-
gärder. EU-kommissionen har 
lagt fram 18 nödförslag för att 
lindra effekterna för exempel-
vis studenter, fisket och flyg-
trafiken. På EU-kommissionens 
webbplats finns också 88 nog-
granna genomgångar av kon-
sekvenserna inom en lång rad 
områden.  

Wilma Andersson/TT

Indien anklagar 
Pakistan
INDIEN: Indiens militär ankla-
gar pakistansk säkerhetstjänst 
för att ligga bakom själv-
mordsattacken i Kashmir.

Den självmordsbomb som 
exploderade i Kashmir förra 
veckan och dödade över 40 
medlemmar av de indiska sä-
kerhetsstyrkorna har skapat 
en ännu mera spänd stämning 
mellan grannländerna.

- Pakistan kommer att sva-
ra, sade Imran Khan under 
talet.   

Khan uppmanade också 
Indien att presentera bevis på 
att Pakistan varit involverade 
i attacken och erbjöd Indien 
hjälp att utreda självmordat-
tacken.

             TT

Antalet döda 
stiger i Syrien  
SYRIEN: Två bomber har krävt 
24 liv i den extremistkontrol-
lerade staden Idlib i Syrien. 
Minst 20 av dödsoffren är ci-
vila – fyra av dem barn. Minst 
51 människor uppges ha ska-
dats i dåden.

 Idlib i nordvästra Syrien 
kontrolleras av den terrors-
tämplade jihadistalliansen 
Hayat Tahrir al-Sham och 
bomberna exploderade på en 
gata där ett av HTS lokalkon-
tor är beläget.  

TT

Minst tre 
döda i Kairo 
EGYPTEN: Två poliser har dö-
dats vid en explosion i Kairo 
i Egypten. Enligt inrikesde-
partementet jagade polisen 
en man som misstänktes för 
inblandning i ett attentat mot 
en polisstation i västra delarna 
av staden i fredags. 

När poliserna lyckats fånga 
mannen i närheten av al-Az-
harmoskén exploderade ett fö-
remål som mannen bar. Ytter-
ligare två poliser och tre civila 
skadades i explosionen

TT

Lavin i Schweiz 
SCHWEIZ: Ett tiotal skidåkare 
har begravts av en lavin i 
Crans-Montana i de schwei-
ziska alperna, uppger kom-
munchefen Nicolas Féraud till 
tidningen Le Nouvellistetyg. 
- Vi befinner oss i chock och vi 
hoppas på ett lyckligt slut för 
dessa personer, säger Féraud

Räddningstjänsten finns på 
platsen där lavinen inträffade, 
uppger polisen för nyhetsby-
rån AFP.              
          TT

I KORTHET

FOTO: Stig-Åke Jönsson/TT
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Israel skickar 
raket till månen 
ISRAEL: Den obemannade is-
raeliska rymdfarkosten. Beres-
heet skjuts på fredag upp från 
Cape Canaveral i amerikanska 
Florida. Målet: Att landa på 
månen. 

Med det ansluter sig Israel 
till den lilla grupp länder 
– USA, Ryssland och Kina – 
som skickat farkoster till må-
nen. 

Syftet är att samla in data 
om månens magnetfält med 
hjälp av teknik från den ame-
rikanska rymdmyndigheten 
Nasa. Uppdraget leds från Ye-
hud utanför Tel Aviv.

             TT

Sex delstater 
utmanar Trump 
USA: 16 delstater i USA ut-
manar presidentens nödläge i 
domstol. 

Handlingarna lämnades in 
till en distriktsdomstol i Ka-
lifornien bara dagar efter att 
Donald Trump utlyste nödlä-
get för att finansiera gränsför-
stärkningar mot Mexiko. 

”Vi stämmer president 
Trump för att stoppa honom 
från att ensidigt råna skattebe-
talare på medel lagligt avsatta 
av kongressen för folket i våra 
delstater”, säger Xavier Becer-
ra, delstatens högste juridiske 
chef, i ett uttalande. 

TT

Ryska isbjörnar 
retirerar 
RYSSLAND: In-
vånarna på den 
ryska ögruppen 
Novaja Zemlja 
i Norra ishavet 
kan andas ut. 
Invasionen av hungriga isbjör-
nar som plågat dem i nästan 
två veckor är över, enligt lo-
kala myndigheter. 

Samma myndigheter utlyste 
undantagstillstånd i förra 
veckan sedan totalt 52 isbjör-
nar på kort tid setts i huvud-
orten Belusja Guba. Björnarna 
jagade människor och gick in i 
bostäder och i offentliga bygg-
nader.

TT

Köttbeslag vid 
Öresundsbron 
DANMARK: Gränspolisen har 
återigen stoppat införsel av 
kött via Öresundsbron – den 
här gången har 439 kilo nöt-
kött belagts med försäljnings-
förbud eftersom salmonellain-
tyg saknades.         
              TT

FOTO:TT

EU: Ungern bjuder på nya bredsidor mot 
Bryssel i en kampanj med siktet inställt på 
årets EU-val.

Både Ungern och Polen har de senaste åren 
upprepade gånger kritiserats av EU-kom-
missionen för sitt agerande när det gäller 
rättsstatsprinciper, domstolars oberoende 
och förutsättningar för fria massmedier.

På tisdagen fick medlemsländernas EU-
ministrar ännu en genomgång av de pågå-
ende så kallade artikel 7-processerna. Och 
EU-kommissionens förste viceordförande 
Frans Timmermans suckar över utveck-
lingen.

- Tyvärr har vi inte sett några framsteg 
mellan december och nu. På vissa områden 
har vi till och med blivit mer oroliga, säger 
han på sin presskonferens efter mötet.

PARALLELLT MED kommissionens gransk-
ningar har regeringarna i de två länderna 
allt häftigare kommit att ifrågasätta såväl 
Frans Timmermans som kommissionsord-
förande Jean-Claude Juncker.

I Ungern har en ny regeringskampanj 
lanserats, med tydliga antydningar om att 
Juncker och den oppositionella affärsman-
nen George Soros har en anti-ungersk plan 
på gång. 

”Ni har rätt att veta vad Bryssel förbereder: 
De vill införa obligatoriska omfördelnings-
kvoter, försvaga medlemsländernas rätt till 
gränsförsvar och underlätta invandring 
med migrantvisum”, heter det bland annat 
på affischerna, enligt nyhetsbyrån AFP.

EU-KOMMISSIONEN svarar med ilska.
Den ungerska regeringens kampanj är 
helt ofattbar. Det finns ingen konspiration. 
Ungrarna förtjänar fakta, inte fantasier, sä-
ger chefstalesmannen Margaritis Schinas 
med bister röst i Bryssel.

Att Frans Timmermans har utsetts till de 
europeiska socialdemokraternas gemen-
samma toppkandidat inför EU-valet i vår 
har också beskrivits minst sagt annorlun-
da i Ungern.

I förra veckan hävdade premiärminister 
Viktor Orbán att Timmermans egentligen 
blivit ”tillsatt” av George Soros för att leda 
”de invandringsvänliga trupperna” i EU.

Sveriges EU-minister Hans Dahlgren (S) 
kan bara fnysa åt orden.

- Jag har inte sett Soros vara med i loka-
lerna när det här har beslutats, säger EU-
ministern.

Timmermans själv ser det mer som en sorts 
tragikomik.

- Det är nästan Monty Python-aktigt, om 
det inte vore så allvarligt, säger nederlän-
daren i Bryssel.

TT

Ny tvekamp mellan Budapest och Bryssel

Ungerns premiärminister. FOTO: Szilard Koszticsak/AP/TT

EU-minister Hans Dahlgren. FOTO: Wiktor Nummelin/TT

Klimatförändringar tros 
ha spolat bort däggdjur
AUSTRALIEN: Den mänskliga klimatpå-
verkan tros ha utrotat Bramble Cayråt-
tan. Om så är fallet är gnagaren den 
första däggdjursarten som utrotats av 
människans miljöpåverkan.   

Melomys rubicola som är det latinska 
namnet på gnagaren var en förhållande-
vis stor råtta som enbart har synts till på 
ön Bramble Cay mellan Australien och 
Nya Guinea. På 1970-talet fanns hundra-
tals råttor på ön, men sedan 2007 har ing-
en sett röken av den lilla gnagaren, trots 
att den eftersökts av en grupp forskare. 

För att ta reda på vad som har hänt sat-
te forskare vid University of Queensland, 
Australien, ut burar i 900 nätter och ka-
merafällor i 60 nätter, utan att så mycket 
som en råttsvans fångades. 

REDAN 2016 förklarade forskare från  
Queensland’s Department of Environ-
ment and Heritage Protection arten som 
utdöd på ön efter att arten inte har setts 
till på tio år. Forskarna tror att ön, som 
inte är större än några fotbollsplaner, har 
översvämmats ett flertal gånger de senas-
te åren. Mest troligt på grund av stigande 
havsnivåer, något som troligen resulterat i 
att Bramble Cayråttan spolats bort för all 
framtid.

Forskarna tillade dock i sin rapport att 
det fanns en möjlighet att arten kunde fin-
nas kvar i Nya Guinea men Australiens 
miljödepartement har nu bekräftat arten 
somutrotad och det finns risk att det inte 
blir den sista.

I fjol publicerade vetenskapstidskriften 
Science en stor genomgång av hur klimat-
förändringarna kommer att påverka den 
biologiska mångfalden.

Om temperaturen ökar med fyra grader 
före århundradets slut kommer en av sex 
djurarter på planeten att gå under.

SER VI TILL historien har klimatet alltid 
förändrats. Vår jord har varit både varmare 
och kallare beroende på det varierande av-
ståndet till solen, våra kontinenters rörel-
ser och den kemiska sammansättningen i 
atmosfären. Tidigare klimatförändringar 
har tagit många tusen år, men nu ökar 
medeltemperaturen snabbare än normalt. 

Det beror främst på att vi människor brän-
ner mycket fossil kol, olja och gas.

Känsliga ekosystem, utrotningshotade 
växter och djur och områden som redan 
är kraftigt påverkade av utsläpp eller sköv-
ling är mest sårbara för klimatförändring-
ar.

– Sådana förluster kommer att påverka 
vår ekonomi, vår kultur, vår tillgång till 
mat, vår hälsa, sa den ansvarige forskaren 
Mark C Urban vid University of Connecti-
cut till tidningen The Guardian. 

 
          TT/Daniel Swedin

FOTO: Cameron De JongBramble Cayråttan tros ha utrotats till föjd av klimatförändringar
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SEEFELD: Charlotte Kallas VM-
form är ett frågetecken. Heter 
Sveriges stora medaljhopp i 
distansloppen Ebba Anders-
son? – Tittar man på resulta-
ten är det definitivt Ebba, sä-
ger experten Torgny Mogren.

För första gången på tio år 
går Charlotte Kalla, 31, in i ett 
mästerskap utan att vara det 
självklara svenska medaljhop-
pet i distansloppen på damsi-
dan. I vinter är det i stället tio 
år yngre Ebba Andersson som 
imponerat mest. När säsong-
en startade hade Sollefteåta-
langen aldrig varit topp tre i 
ett världscuplopp. Facit hittills: 
Fem individuella pallplatser, 
att jämföra med Kallas tre.

– Det har varit helt enormt. 
Med de resultat hon har haft är 
det näst intill overkligt vilken 
utveckling vi har sett, säger 
Radiosportens expert Torgny 
Mogren om Ebba Andersson.

HON ÄR MOGRENS svenska 
favorit till att ta medalj på dis-
tansloppen i VM. Frågan är om 
det rent av är ett regelrätt tron-
skifte som väntar redan nu i 
Seefeld? 
– Jag är tveksam. VM är VM 
och där kommer alla vara väl-
digt taggade. Det är första 
gången Ebba har en riktigt stor 
chans att ta VM-medaljer, sä-
ger Mogren.

Johanna Ojala, SVT-expert, 
är inne på samma linje.

– Det är ju både Ebba och 
Charlotte (som är medaljhop-
pen), även om vi får se hur 
Kallas form blir, säger hon.

Charlotte Kallas form har 
varit riktigt svag under de se-

naste tävlingarna i januari och 
efter att ha missat pallen med 
relativt bred marginal på 10 
kilometer i estländska Ote-
pää kom hon på 13:e plats på 
samma distans i Ulricehamn. 
Det följde hon upp med att åka 
i mål mer än en minut efter 
Ebba Andersson på 10 kilome-
ter klassiskt i SM för tre veckor 
sedan.

SAMTIDIGT VET Charlotte 
Kalla vad som krävs för att 
toppa formen till ett mäster-
skap och experterna noterar 
en ovanligt lugn 31-åring, med 
tanke på placeringarna.

– Jag såg nyligen en intervju 
där hon var glad och uppslup-
pen. Jag vill tro att hon har koll 
på detta. Hon har gjort den här 
resan förut, säger Ojala.

– Det man har kunnat se är 
att hon inte är så våldsamt be-
sviken och svart i ögonen, det 
har för min del stärkt förtroen-
det, säger Mogren.

EN SOM PÅ NÄRA håll har sett 
Kallas förmåga att plocka fram 
extra krafter när det verkligen 
gäller är förre landslagsstjär-
nan Anders Södergren, som 
var med under OS i Vancouver 
2010.

– Ebba har varit i lysande 
form. Men jag vet att Charlotte 
sällan missar en formtopp när 
det väl gäller. Det kommer bli 
ganska jämt och hårt mellan 
dem, säger han och tillägger:

Ser man Ebbas stabilitet över 
säsongen ligger hon bäst till, 
utan tvekan.

–Om vi får en ny svensk 
skiddrottning redan i Seefeld 

återstår alltså att se. Klart är att 
Ebba Andersson är en genuin 
pretendent till tronen.

Så är det absolut. Kalla har 
sina år bakom sig och Ebba har 
sina framför sig. Det kommer 
bli ett skifte där inom ett par 
år, säger Torgny Mogren.

Det här blir en bra övergång. 

Att överlappningen sker nu ger 
bara trygghet till hela laget. 
Men ett skifte håller på att ske.

VM inleds med sprint på 
torsdag. Första tävlingen för 
Ebba Andersson och Charlotte 
Kalla är skiathlonen på lördag.

Oscar Zander TT

Hon är Sveriges 
nya medaljhopp

Ebba Andersson under tävling  FOTO:TT

Jacobsen och Gulldén 
borta mot Ryssland

Det är ett Sverige som saknar 
flera viktiga spelare när hand-
bollslandslaget i mars möter 
de olympiska mästarna Ryss-
land, i genrepet inför vårens 
VM-kval mot Slovakien. Bland 
annat finns varken lagkapte-

nen Sabina Jacobsen eller Isa-
bella Gulldén med i truppen.

I slutet av mars ställs Sverige 
mot de olympiska mästarna 
Ryssland i två genrep inför 
VM-kvalmatcherna mot Slo-
vakien, som spelas senare 
i vår. Men när Sveriges för-
bundskapten Henrik Signell 
presenterade truppen fanns 
varken lagkaptenen Sabina 
Jacobsen eller gravida Isa-
bella Gulldén, som i lands-
lagssammanhang stått för 

786 mål på 202 landskamper, 
med.

JACOBSEN HAR sedan i hös-
tas kämpat med sviterna ef-
ter ett opererat knä och det är 
återigen samma knä som hål-
ler henne borta från spel.

Trots avbräcken menar Sig-
nell att det blir en bra utma-
ning inför VM-kvalet.

 – Ryssland har ruskigt bra 
handbollspelare och även om 
de ofta byter en del spelare 

mellan samlingarna kan de all-
tid ställa upp med ett landslag 
som kan slå de bästa i världen. 
Det blir en härlig utmaning för 
oss”, säger han i ett pressmed-
delande.

 Jämfört med truppen från 
EM i december, där Sverige 
slutade sexa, innehåller trup-
pen dock flera nya ansikten 
som Köpenhamns Marie Wall, 
Sävehofs Emma Fernis och So-
fia Hvenfelt, Höör.

TT

Sofia Jacobsen  FOTO:TT

Fury skriver 
nytt kontrakt
USA:Den brittiske tungvikts-
boxaren Tyson Fury har 
skrivit ett kontrakt värt 962 
miljoner kronor med den 
amerikanska sportkanalen 
ESPN. Kontraktet sträcker sig 
över fem matcher, och Fury 
hoppas att 
det ska öppna 
upp för en ny 
titelfajt mot 
världsmästa-
ren Deontay 
Wilder.

Om jag inte 
velat fajtas 
mot Deontay hade jag inte 
gått den första matchen. Det 
här kontraktet gör en ny fajt 
mer trolig, säger Fury till BBC 
Sport.

TT

Tyson Fury FOTO:TT

Shorts godkänns 
på PGA-touren
MEXIKO: 2016 togs beslutet 
att låta spelarna på Europa-
touren bära kortbyxor under 
träningsrundorna och det så 
kallade pro-am-spelet och nu 
följer PGA-touren efter.

På sin hemsida skriver tour-
en att beslutet gäller från och 
med nu och de första tävling-
arna som påverkas är veckans 
världstourtävling i Mexiko, 
där svenskarna Alex Norén, 
Henrik Stenson och Alexander 
Björk deltar, och Puerto Rico 
Open.

Storstjärnan Tiger Woods 
har tidigare välkomnat försla-
get att bära shorts under trä-
ningsrundorna.

– Jag hade älskat det. Vi spe-
lar på några av de varmaste 
ställena på jorden. Vi har ofta 
solen med oss och många av 
tävlingarna spelas under som-
maren, sade amerikanen förra 
året.

TT

Svenskar gav 
Calgary segern
KANADA: Mikael Backlunds 
14:e mål för säsongen blev 
sista spiken i kistan när Cal-
gary besegrade Arizona i natt.

Matchen blev också rena 
svenska assistfesten. Rasmus 
Andersson fick två poäng för 
Calgarys ledningsmål till 2–1 
respektive 3–2 i andra pe-
rioden, och däremellan fick 
Oliver Ekman Larsson en för 
Arizonas utjämning. Sedan 
spelade Elias Lindholm och 
Mikael Backlund fram till Mi-
chael Froliks 4–2. Lindholm 
bäddade senare för Backlunds 
5–2, i öppet mål i slutsekun-
derna, vilket blev matchens 
slutresultat.

TT
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Fotboll och studier 
– ett livspussel

GÖTEBORG: Försvarare i den 
anrika fotbollsklubben Gais 
och nybliven sjöfart och lo-
gistikstudent vid Chalmers. 
August Wängberg, 24, har valt 
att kombinera både fotboll på 
elitnivå och studier. 

Han är både fotbollsspela-
re i Gais och nybliven Sjöfart 
och logistikstudent vid Chal-
mers. En kombination och ett 
livspussel som blivit allt mer 
ovanlig inom den svenska fot-
bollen. Långa fikastunder och 
FIFA matcher framför Tv:n har 
istället blivit verklighet och 
vardag för majoriteten av spe-

larna inom elitklubbarna, men 
inte för August Wängberg. 

– Det där har aldrig riktigt 
varit men grej, jag har nog all-
tid känt att jag behöver göra 
något lite mer vettigt när jag 
inte spelar fotboll. Att bara spe-
la FIFA och dricka kaffe med 
polarna i laget blir segt efter ett 
tag, säger August Wängberg.

Att han valt en lite annor-
lunda hobby vid sidan om fot-
bollen speglar sig tydligt i hur 
Gais A-lagstrupp ser ut där en-
bart en till spelare valt att på-
börja eftergymnasiala studier. 

En siffra som enligt August ser 
likadan ut i de flesta elitklub-
barna runt om i Sverige. 

HAN BÖRJADE som ung sin 
karriär i ÖIS, sedan blev det 
Qviding FIF där han genom 
kontakter fick möjlighet att tes-
ta på Collegefotboll i USA. Sy-
rianska i Södertälje blev den 
fjärde klubbadressen och se-
dan 2017 är han en viktig kug-
ge i Gais backlinje. Studierna 
påbörjades under tiden i USA, 
närmare bestämt San Diego, 
där han kombinerade fotbollen 
med programmet Business and 
Economics. Att kunna spela 
fotboll samtidigt som man ut-
bildar sig passade honom per-
fekt, vilket även därför skulle 
bli en självklarhet när väskan 
packades för att flytta hem till 
Sverige igen. 

– Jag kände att om det går att 
kombinera skola och fotboll på 
ett bra sätt i USA så borde det 
ju funka lika bra hemma. Vil-

ket det också gjorde tills jag 
blev värvad till Syrianska, där 
blev det lite svårare att kombi-
nera, säger August.

Utbildningen Sjöfart och Lo-
gistik var baserad på Chalmers 
i Göteborg medans August 
bodde i Södertälje. De 43 milen 
mellan städerna blev för långa 
vilket gjorde att han missade 
en del obligatoriska moment i 
utbildningen. 

–Jag klarade det då det gick 
att ta ikapp men det var job-
bigt. Samtidigt förstod jag un-
der den här tiden att det är vik-
tigt för mig att ha något annat 
än fotbollen. Det blev för myck-
et fotboll, fotboll, fotboll. Man 
kom hem och hade inget annat 
att göra vilket inte är något för 
mig, säger August. 

EFTER SYRIANSKA blev det 
Gais och en fortsättning på 
Chalmers där han blev klar 
med sin treåriga utbildning, 

men att August skulle känna 
sig färdig är dock helt fel. Han 
blev nyligen klar med två nya 
kurser, affärsutveckling på 
handels och en distanskurs 
inom statistik och denna ter-
min är det Kina idag och Glo-
bal ekonomisk miljöhistoria 
som står på schemat. Nästa år 
planerar han att påbörja sin 
master, antagligen inom eko-
nomi.

– Efter fotbollen vill jag kun-
na arbeta med något jag fak-
tiskt tycker är kul och intres-
sant och då behöver man nog 
en bra utbildning. Många får 
nog en liten baksmälla när kar-
riären väl är över, då står man 
där utan utbildning och en 
osäker framtid, det vill inte jag 
ska hända mig, säger August.   

Axel Fernandez

GÖTEBORG: Sebastian Eriks-
son återvänder till IFK Gö-
teborg. Den 30-årige inner-
mittfältaren har skrivit på ett 
kontrakt till 2021 och lämnar 
därmed grekiska Panetolikos 
redan efter ett halvår.

Eriksson lämnade Blåvitt för 
Panetolikos så sent som i som-
ras, men sejouren i Grekland 

blev kort. I slutet av januari, ef-
ter ett mål på sex matcher, bröt 
han kontraktet med den gre-
kiska klubben och därefter har 
han ägnat sig åt rehabilitering 
på IFK-kliniken.

 – Från och med nu går jag 
in i den dagliga verksamheten 
tillsammans med de övriga. 
Det finns en förhoppning och 
tro om att kunna vara redo för 

spel lagom till den allsvens-
ka starten, säger Eriksson till 
IFK:s hemsida.

30-ÅRINGEN ERIKSSON vär-
vades till IFK Göteborgs ung-
domslag från dalsländska Åse-
bro 2006 och gjorde allsvensk 
debut i 4–1-segern mot Örebro 
i april 2008. Tre år senare, 2011, 
bar det av till den italienska 

Serie A-klubben Cagliari innan 
återkomsten till Göteborg 2015. 
Detta blir alltså Erikssons tred-
je sejour i Blåvitt.

 – Hemma är hemma. Jag 
har ett stort antal erfaren-
heter med mig och ser fram 
emot att kunna bidra med 
det jag lärt mig i med- och 
motgång till de många unga 
spelare som finns i IFK Gö-

teborgs trupp 2019, säger Er-
iksson.

 Sebastian Eriksson har gjort 
274 A-lagsmatcher för IFK Gö-
teborg. Han står även på sju A-
landskamper för Sverige.

 Göteborg Nu har sökt Sebasti-
an Eriksson för en kommentar.

Henric Holmberg

August Wängberg under match med Gais förra året  FOTO: TT

”Sebban” återvänder hem till Blåvitt
Sebastian Eriksson under en match mot Häcken under sin senaste sejour i IFK Göteborg  FOTO: TT
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Júníus Meyvant har bland annat ut-
setts till årets nykomling, och blivit 
prisad med årets låt på Icelandic music 
awards. På tisdag kväll kommer Is-
lands nya soulstjärna till Göteborg.

Den ståtliga soul/folk artisten med det 
långa röda håret har seglat upp som en 
stor stjärna på den Isländska musik-
himlen. 2015 blev han utsedd till bästa 
nykomling, och vann även priset  bäs-
ta singel med låten “Color Decay”. 2017 
vann han även pris för bästa popalbum 
med “Floating Harmonies”. 

I Januari i år släpptes albumet “Across 
the Borders” som har hyllats av kritiker 
över hela kontinenten. Meyvant är nu 
ute på en Europaturné, och spelade tis-
dag kväll på Pustervik i Göteborg. 

Vad är dina tankar om kvällens spel-
ning?

– Jag är väldigt taggad på att spela 
här. Det är andra gången jag spelar här 
i Göteborg och det kommer bli kul. Vi 
kommer att bjuda på dansmusik blan-
dat med folk.

Du är ute på en intensiv turné, vad 
tycker du om livet på vägarna?

– Jag gillar att turnéra, egentligen är 
jag mer av en “sitta i studion kille” men 
jag gillar det. Det är ett enkelt liv när 
man är på turné, jag vaknar, äter, sjung-
er, kliver på bussen och sover. nackde-
len är att man inte kan göra nummer 
två på bussen haha! Självklart saknar 

jag min familj också.

Var hittar du inspirationen till dina 
låtar?

–Min inspiration brukar triggas 
igång av ett ljud, sen börjar jag bara spe-
la och så kommer allt till mig. Jag lyss-
nar också mycket på gammal country, 
Hank Williams och George Jones.

I en recension av ditt nya album jäm-
förde Nöjesguiden dig med en ung 
Bruce Springsteen, vad säger du om 
den jämförelsen?

–Haha, kanske, kanske inte. Det vet 
jag inte, men jag gillar Springsteen och 
hans låtar väldigt mycket.

Din nya platta “Across the Borders” 
har blivit en succé, hade du förvänat 
dig dessa reaktioner?

– Ja, det gjorde jag faktiskt. Vi har en 
plan som vi följer och vi tar små steg 
hela tiden. Det har aldrig varit som en 
explosion, jag försöker att bygga upp en 
hälsosam relation med publiken och till 
dem som lyssnar på min musik.

Kan du berätta om hur arbetet gick till 
med den nya plattan?

– Själva skrivprocessen tog ungefär 
två år. Sen jobbade vi med ljudet och 
spelade in skivan. Det tog ungefär fem 
månader.

Vad händer efter Europaturnén?
– Då ska jag turnéra i USA, det blir 

både öst och västkusten. Det ska bli 

väldigt kul, framförallt att komma 
till städer som jag inte spelat i tidi-
gare, såsom San Francisco och Wash-
ington.

Slutligen, har du något tips till stu-
denterna på Göteborgs Universitet?
– Hoppa av skolan haha nej jag skojade 
bara. Hitta något du brinner för och så 
kommer du att lyckas!

Hamilton Steiner

Isländsk Soulstjärna tog 
Pustervik med storm

Júníus Meyvant inför kvällens spelning FOTO: 
Hamilton Steiner

Melodifestivalen 
deltävling 4: 

Lidköping
Den fjärde och sista deltävlingen i årets 
upplaga av Melodifestivalen  går av sta-
peln i Lidköping som för första gången 
sedan 2014 anordnar en deltävling. Då 
var det andra chansen som gällde. Täv-
lingen hålls i Sparbanken Arena.
Startnummer 1: 
Pagan Fury – Stormbringer 
• Melodiös ”oldschool”-rock och inslag 
av instrument som fiol och mungiga 
kännetecknar bandets sound.
Startnummer 2: 
Anton Hagman – Känner dig”
• 2014 blev Anton en av medlemmarna 
i duon ”JA”. Med akustiska covers blev 
duon snabbt populär på Youtube. De 
ställde upp i brittiska X-Factor och gick 
nästan hela vägen till livesändning-
arna. 
Startnummer 3: 
Lisa Ajax  – Torn
• Lisa har tagit sånglektioner sedan 
hon var 6 år gammal. 2014 vann Lisa 
Idol som den yngsta någonsin. 
Startnummer 4:
Arvingarna – I Do 
• Namnet på gruppen anspelar på att 
medlemmarna har föräldrar som också 
spelat i dansband. 1992 fick bandet en 
grammis för sitt album ”Coola Killar”.
Startnummer 5:
Bishara – On My Own 
• Bishara är en av Melodifestivalens 
yngsta deltagare i år. Han började läg-
ga ut covers på Instagram i våras, upp-
täcktes av Laila Bagge och fick skiv-
kontrakt med Ten Music Group. Hans 
låt ”On My Own” är skriven av bland 
annat förra årets vinnare Benjamin In-
grosso.
Startnummer 6: 
Ann-Louise Hanson – Kärleken finns 
kvar
• Med omkring 50 låtar är Ann-Louise 
Hanson den kvinnliga artist som haft 
flest låtar på Svensktoppen. 
Startnummer 7: 
John Lundvik – Too Late For Love
• Johns musikkarriär tog riktigt fart 
när han var en av textförfattarna till 
låten ”When You Tell the World You’re 
Mine”, som spelades på kronprinses-
sans bröllop 2010. Lundvik har jobbat 
med många svenska artister och skrivit 
filmmusiken till ”Snabba cash”. 

Källor hämtade från SVT samt Afton-
bladet 
Sändningstider
Lördag klockan 20.00 i SVT1 och SVT 
Play.

Lördagens startfält  FOTO:TT

Idag hålls ljusmanifestationen River 
of Light för fjärde gången i Göteborg. 
Detta för att uppmärksamma FN:s 
Världsdag för social rättvisa. 

Den ideella föreningen River of Light 
håller i lyktmanifestationen som går 
genom stadens gator och uppföljs av 
en galakväll på Världskulturmuseet.
Lyktorna som kommer att använ-
das har tillverkats under sportlovs-
veckan i Världskulturmuseets work-
shops.
Denise Landgridge Mellion är pro-
jektledare och förklarar att centralt 
för hela projektet är tillverkningen 
av lyktorna. Genom att använda kon-
sten som ett verktyg ska nyanlända 
barn-, ungdomar- och familjer mötas 
för att bryta kulturbarriärer.

Årets ljusmanifestation har temat 
”Göteborg – öppen för världen”, med 
en parallell till stadens 400-åriga his-
toria av öppenheten för nya influenser 
inom sin handel- och sjöfartstradition, 
skriver Världskulturmuseerna i sitt 
pressmeddelande.

Dagens program, 20 februari – ljus-
procession, musik och festligheter för 
barns rättigheter
16:30 - Samling: Världskulturmuseet
17:30 - Lyktorna tänds, Götaplatsen
17:30-18:30 - Procession längs Avenyn, 
till Trädgårdsföreningen och tillbaka 
till Världskulturmuseet. Kiriaki Samba 
Band står för musiken
19:00-20:00 – Musik och uppträdande, 
Världskulturmuseet

Filippa Colstrup

Festival lyser upp Göteborg

River of Light  FOTO:TT


	1
	2-3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-11
	12

