
UTRIKES: Den 19-årig brit-
tiska kvinnan Shamima 
Begum som reste till Syrien 
som 15-åring för att ansluta 
sig till terrorrörelsen IS blir 
av med sitt medborgarskap, 
rapporterar brittiska me-
dier. 
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Swedband misstänks 
inlandade i penningtvätt

Tufft 
utgångsläge 
för Malmö FF
mot Chelsea 

nn SVT:s Uppdrag granskning 
rapporterar att mångmiljard-
belopp misstänks ha tvättats 
genom Swedbank, med kopp-
ling till skandalen i Danske 
Bank. Enligt SVT ska det röra 

sig om ett stort antal transak-
tioner mellan Swedbank och 
Danske Bank. VD för Swed-
bank, Birgitte Bonnesen, har 
tidigare förnekat att de på-
gått förflyttningar av kunder 

verksamma i andra länder än 
Swedbanks verksamma län-
der. SVT har pekat ut över 1000 
kunder som är baserade i skat-
teparadis som Brittiska Jung-
fruöarna, Belize och Marshall-

öarna. Alla kända från Danske 
Bank-skandalen. 

Swedbanks VD Birgitte Bonnesen har bland annat tidigare sagt att det inte finns några lik i garderoben. FOTO: TT

nnKristdemokraterna ökar 
med 2,5 procentenheter i TV4:s 
senaste opinionssammanställ-
ning. För liberalerna ser läget 
inte lika ljust ut, som ligger på 
3,5 procent, 0,5 procentenheter 
under riksdagsgränsen. Mil-
jöpartiet klarar sig heller inte 
över riksdagsgränsen. 

Siffrorna är tagna från en 
sammanvägning av väljarba-
rometrar som görs av valfors-

kare vid Göteborgs universitet.
Fjärde största parti är Jonas 

Sjöstedts Vänsterparti som går 
om Centerpartiet och har nu 
9,3 procent, en ökning med 1,1 
procent.

KD Vinnare i ny opinionsundersökning.
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IS-kvinna förlorar
medborgarskap

UTRIKES: 
På söndag 
är det 
dags för 
Oscars-
galan. 
Svenskar 
har ge-
nom åren 
varit nominerade i flera 
kategorier – i år är inget 
undantag. Två svenskar 
har chans att kamma hem 
varsin gyllene statyett.

KULTUR/NÖJE: Frans Kaf-
kas udda berättelse om 
familjeförsörjaren Gregor 
Samsas förvandling till 
insekt gästspelar på Stora 
Teatern. Förvandlingen är 
koreografen och dansaren 
Carl Knifs regidebut från 
2016. Föreställningen har 
tidigare hyllats för att vara 
fartfylld, explosiv och 
kryddad med humor och 
är en del av firandet av den 
Sverigefinska veckan 21-28 
februari.

Svenskar på
Oscarsgalan

Frans Kafka på 
stora teatern
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I kväll är det premiärdags för 
Pandora Standups sjätte sä-
song. Den Göteborgsbaserade 
klubben drivs av de tre komi-
kerna Isidor Olsbjörk, John 
Gillberg och Marcus Thapper. 
Vilka komiker som kommer 
att stå på scenen är precis som 
tidigare alltid hemligt. 

Klubben Pandora Standup som 
ligger inne i kulturhuset Ocea-
nen hade premiär den 21 sep-
tember 2016. Sen den dagen 
har varje kväll bestått av en 
hemlig lineup som varit helt 
slutsåld. Att publiken inte vet 
vilka komiker de ska får se är 
ett medvetet val från trion för 
att utmana det traditionella 
sättet att sälja biljetter, att låta 
en välkänd komiker fylla loka-
len. 

– Fördelen är att publiken 
kommer för att se bra standup, 
inte en specifik kändis eller så. 
Då förväntar sig alla bara en 
riktigt rolig kväll, istället för 
att vänta på att få se sin favorit 
liksom, förklarar Marcus. 

Konferencier för kvällen är 
Marcus själv. På scenen kom-
mer de ha allt från de mest res-
pekterade och största komiker-
na i Sverige till nya, lovande 
komiker. Enda kriteriet på ko-
mikerna är att trion ska tycka 
de är bra.

– Vi har 4-6 riktigt roliga 

och bra framträdanden inpla-
nerade varje ikväll. Bara det 
bästa är fint nog åt vår publik, 
det är sen gammalt! Samt att 
få se mig hålla i kvällen i en 
cool halskedja och ett par rik-
tigt flippiga solglasögon, säger 
Marcus. 

DAGENS säsongspremiär föl-
jer upp tidigare helg då trion 
anordnade en humorfestival, 
som är ett nytt koncept inom 
svensk standup. Festivalen på-
gick mellan 8-9 februari och i 
startfältet såg man bland an-
nat Emma Knyckare, Martin 
Soneby, Moa Lundqvist och 
Dilan Apak. Humorfestivalen 

lockade sina besökare genom 
att inte bara bestå av klassisk 
standup utan även bjuda på 
flera olika former av humor-
akter. Det bjöds på livepodd, 
standup och improvisation un-
der de två dagarna. Vid frågan 
om humorfestivalen kommer 
bli något återkommande för 
Pandora är inget helt bestämt.

– Inget är klart än så länge, 
men håll utkik på t.ex. vår face-
booksida där vi lägger upp alla 
information. Vi arrangerar mer 
och mer underhållning för var-
je år och det tänkte vi fortsätta 
med, berättar Marcus.

Sen Pandoras startades har 
Göteborgs standupscen fro-

dats och växer märkbart med 
flertalet klubbar som har slått 
upp sina dörrar. För den som 
aldrig har varit på standup har 
Marcus några bra tips.

– Gå till Pandora första gång-
erna, eftersom det är bra komi-
ker som kör där. Sitt långt fram 
och våga skratta, det blir roli-
gare om du vågar ha kul och 
uttrycka det. Sen när du fattat 
hur kul det är, börja leta dig till 
sammanhangen där nyare ko-
miker kör. 

DET FINNS flera bra gratis-
klubbar i Göteborg, till exem-
pel Skrubben och Andralång 
Comedy, tipsar Marcus.

Förra året blev de nominerade 
till årets hederspris på standup 
galan Oslipat och trion har sto-
ra planer för Pandoras den här 
kommande. 

VARANNAN ONSDAG kommer 
Marcus stå och hålle igång fö-
reställningen på Oceanen som 
bjuder på många skratt för alla 
besökarna. 

– Vi ska bara köra på! Det är 
åtta riktigt bra kvällar inboka-
de och vi ser fram emot hela 
säsongen väldigt mycket, sä-
ger Marcus.

Amanda Pettersson

Premiär för Pandora 
Standups sjätte säsong

De tre komikerna Isidor Olsbjörk, John Gillberg och Marcus Thapper    

Så slarviga är göteborgarna 

Är du slarvig?
Ja! Men lagom slarvig liksom.

Vad slarvar du med mest?
Tiden. Jag är inte försenad just 
nu, men vanligvis är jag det. 

Karl Moberg

Är du slarvig?
Ja det är jag väl. 

Vad slarvar du med mest?
Tider, definitivt. Jag är faktiskt 
iväg och ska flyga just nu, men 
jag är i tid för en gång skull!

Är du slarvig?
Yeah, most of the time. Jag 
var mindre slarvig när jag var 
yngre, men med åldern blir 
man mer cool och bryr sig inte 
så mycket. Det är inte så noga 
längre, lean on liksom. Jag vill 
bara vara cool och free.

 

Vad slarvar du med mest?
Husbehov. Ibland kan jag slar-
va med att plocka undan efter 
mig. Men på min gård och ut-
omhus är jag noggrann med 
att inte skräpa ned. 

Är du slarvig?
Är det samma sak att vara 
slarvig som klumpig? 
Annars nej.

Vad slarvar du med mest?
 Hmm, ibland slarvas det med 
tandborstningen.

Julia Kruse, 18Niklas Sjöberg, 49Jim Anthony Louis Bennet, 51Kristina LundbergYohanna Friborg, 32

Foto: Pandora Standup

Igår den 20 februari inföll slarvighetens dag. Detta uppmärk-
sammade vi med att fråga folk på stan om hur slarviga de är.
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Intill stadens puls och rörelse 
ligger Trädgårdsföreningen. 
En vacker park med stora 
gräsplättar och det ståtliga 
Palmhuset. I helgen har  ka-
meliadagarna påbörjats. 
 
Idag håller trädgårdsmästaren 
Stephan Hammar en intro-
duktion om kamelior. En liten 
grupp människor har samlats 
i Palmhusets mitt denna sön-
dagseftermiddag för att lyssna 
och ställa frågor om skötsel. 
Stephan håller upp en av de 
färgrika blommorna han knip-
sat i kameliahuset. 
– Innan Linné namngav de har 
de kallats för japansk ros, be-
rättar Stephan. 

Det är svårt att ta hand om 
en kamelia. De trivs i specifika 
temperaturer och luftfuktighe-
ter som gör det komplicerat att 
ha en kamelia i sitt egna hem 
under vintern.  

VIDARE BERÄTTAR han om 
hur de genom bevattning och 
lufttillförsel kan ändra och an-
passa klimatet i kameliahuset 
beroende på årstid. Trots an-
strängningarna är det inte all-
tid som alla de 50 olika arter-
na och varianterna blir nöjda. 
– Ibland är de kinkiga och tap-
par alla sina blad ändå, förkla-
rar Stephan. 

Innanför den lilla entrén med 
takkronor tornar palmerna 
upp sig i Palmhusets mitt-

skepp. Här finns det flera oli-
ka sorters palmträd, vissa når 
det 15 meter höga taket. Innan-
för det halvcirkelformade glas-
taket bildas en egen atmosfär, 
fylld av besökarnas mumlande 
röster och ljudet av vatten som 
rinner i fontänen.  

Kombinationen av luftfuk-
tighet och närvaron av orm-
bunkar bildar dofter som inte 
går att återfinna någon annan-
stans under vintermånaderna. 
Möjligtvis om du har ett upp-
värmt växthus där hemma.  

De olika avdelningarna 
gör det möjligt att bevara en 
mängd olika sorters växter. De 
flesta går att återfinna i tro-
piska och subtropiska miljöer 
runt hela världen. Kamelior-
nas ursprung gör det svårt för 
Europas klimat att nå den mil-
jö de trivs bäst i. 

– De allra första (kameli-
orna) fördes till Europa i slu-
tet av 1600-talet från de södra 
delarna av Asien, berättar Ste-
phan. Man försökte sedan byg-
ga olika slags hus så att man 
kunde hantera dem. 

Oavsett årstid har Palmhu-
set och dess olika avdelningar 
en bestämd temperatur som 
behålls och regleras året om. 

Detta görs för att växterna 
skall kunna frodas och må bra 
trots det omväxlande klima-
tet utanför. Under vintermå-
naderna är det kyligare i mitt-
skeppet, då kan du gå till den 
östra flygeln. Genom den för-

sta av två dörrar finns tropik-
huset med ett klimat som hål-
ler sig runt 20 plusgrader, en 
tjock vinterjacka blir för varm 
efter bara några minuter. 

BAKOM NÄSTA DÖRR ligger 
vattenhuset. Känslan efterlik-
nar miljöerna längst floderna i 
södra Brasilien, där många av 
växterna återfinns naturligt. 

Tillbaks i mittskeppet och ge-
nom dörrarna i den västra fly-
geln återfinns medelhavshuset 
och längst ut kameliahuset – 
ett rum i full blom.  

DÄR INNE GÅR temperaturen 
under vintern som lägst likt en 
sval svensk försommarnatt. De 
olika sorterna av kamelior har 
odlats här sedan huset invig-
des för 141 år sedan. 
– För att efterlikna klimatet där 

de växer är temperaturen åtta 
till tolv plusgrader i Kamelia-
huset mellan oktober och mars 
ungefär, förklarar Stephan. 
När vårsolen börjar värma så 
stiger temperaturen automa-
tiskt. 

Kunskapen och intresset för 
växter är stor. Stephan har job-
bat i Trädgårdsföreningen i 17 
år. Han har oftast hand om ut-
omhusmiljöerna och ska snart 
sätta igång med att beskära 
några av parkens granar. 
– Tanken är att jag så småning-
om ska ta över ansvaret för 
Palmhuset, men just nu är jag 

lite överallt, förklarar han. 
Trädgårdsföreningen har 

ofta program under helger och 
lov för att ge sina besökare en 
större förståelse för växter och 
natur. Just nu har Palmhuset 
helgevenemanget kameliada-

garna som sträcker sig genom 
februari. Varje lördag och sön-
dag ges den korta introduktio-
nen om de blommande kame-
liorna som finns kameliahuset.  

VÅREN NÄRMAR SIG och det 
är mycket som trädgårdsmäs-
tarna ska hinna med innan 
växter och blommor i parken 
börjar slå ut. I Palmhuset är det 
stillsamt bland grönskan, som 
inte behöver anpassa sig efter 
Göteborgsvärdets tvära vänd-
ningar. 

Kameliorna blommar ända 
fram till april, om turen är 
med oss. Den avkopplande oa-
sen som det väldiga växthuset 
skapar är inbjudande och ger 
en plats för avkoppling. Män-
niskorna som rör sig bland de 
olika avdelningarna är i alla 
åldrar.

Bland de vita borden i mitt-
skeppet sitter mindre sällskap 
och äter på den medtagna fi-
kan. Solen sipprar in genom de 
oputsade fönsterna. Utanför är 
himlen grå och marken äntli-
gen bar, en frostig vårluft mö-
ter en i parken. Där inne finns 
temperaturreglerare och som-
marvärme, kanske borde gå in 
igen och njuta av de vackra ka-
meliorna en liten stund till.

 
Filippa Colstrup

   

Glaspalatset står i blom
Trädgårdsföreiningens kamelior

Foto: Filippa Colstrup

Foto: Filippa Colstrup

Stephan Hammar visar upp kamelior för besökare
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KD ökar i senaste 
opinionsmätning
Kristdemokraterna noterar 
7,9 procent i TV4:s senaste 
opinionssammanställning, ett 
starkt resultat jämfört med 
förra mätningen som då låg på 
5,4 procent.

Siffrorna är tagna från en sam-
manvägning av väljarbarome-
trar som görs av valforskare 
vid Göteborgs universitet. 
Samtidigt som det går uppåt 
för KD är läget värre för Li-
beralerna som hamnar under 
riksdagsgränsen på 3,5 pro-
cent. 

En minskning på -0,8 pro-
cent. Miljöpartiet klarar sig 
inte heller över spärren. Soci-
aldemokraterna fortsätter som 
största parti, Sverigedemokra-
terna näst störst och Modera-
terna ligger som tredje största 
parti. 

Fjärde största parti är Jonas 
Sjöstedts Vänsterparti som går 
om Centerpartiet och har nu 
9,3 procent, en ökning med 1,1 
procent.

Filippa Colstrup/TT

En kraftig brand utbröt under 
natten i ett flerfamiljshus i 
Västerås. Branden ska ha star-
tat på en balkong och spridit 
sig med rasande fart vidare till 
ytterligare en lägenhet. Poli-
sen har inlett en förundersök-
ning om mordbrand. 

Larm om att ett trevåningshus 
börjat brinna inkom till rädd-
ningstjänsten vid 00.30-tiden 
i natt. Enligt polisen rör det 

sig om ett trevåningshus med 
flera trappuppgångar och 19 
lägenheter. Totalt har det brun-
nit i två av lägenheterna, dels 
den lägenheten där branden 
började men även en lägenhet 
längre bort i huset då elden 
spreds av vinden. 

Fem brandstationer har un-
der natten deltagit i släcknings-
arbetet. Ett ögonvittne som är 
boende i huset mitt emot upp-
gav strax före 03 på morgonen 

att elden verkade ha lugnat ner 
sig något. Vid 02.30-tiden kun-
de räddningstjänsten meddela 
att branden var släckt och att 
man har påbörjat eftersläck-
ningsarbete.

Under onsdagsmorgonen val-
de räddningstjänsten ändå att 
fortfarande ha en station vid 
platsen för att garantera att 
det inte fanns någon rasrisk 
eller att elden riskerade att 

blossa upp igen. Det är oklart 
hur många som var hemma 
när branden bröt ut men alla 
evakuerades under natten till 
en närliggande skola och inga 
skadade har rapporterats. Det 
är ännu oklart när de boende 
kan återvända till flerfamiljs-
huset. 

Källa: Polisen

Amanda Petterson

Stor lägenhetsbrand i Västerås

Branden tog ungefär två timmar att släcka och inga skadade har rapporterats.                                                                                                                                     Bild: Pontus Lundahl / TT

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor under ett hösttal från förra året.                                              Bild: Pontus Lundahl

VIMMERBY: En meterlång 
leguan rymde från sitt hem i 
den småländska orten Store-
bro, rapporterar Dagens Vim-
merby. Leguanen smet under 
ett obevakat ögonblick ut un-
der onsdagen. Djurets ägare 
uppmanar den som hittar 
djuret att inte ingripa, utan att 
istället kontakta polisen för att 
undvika att djuret stressas.

TT/Wilma Andersson 

Leguan var på fri 
fot i Småland

Såhär ser en leguan ut.                 Bild: TT

BLEKINGE: En lärare har fått 
en lättare hjärnskakning efter 
att ha blivit knuffad av en 
elev, rapporterar P4 Blekinge. 
Knuffen ska ha inträffat i sam-
band med en dispyt mellan 
lärare och elev, och knuffen 
medförde att läraren föll mot 
et skåp och fick uppställda 
stolar över sig. Vid händelsen, 
som anmälts till Arbetsmil-
jöverket, ska även eleven ha 
uttalat ett hot mot läraren efter 
fallet.

TT/Wilma Andersson

Elev skadade 
lärare efter bråk

BORÅS: En 23-årig man som 
dömts till sex års fängelse för 
sexbrott mot barn via nätet 
har överklagat sin dom till 
hovrätten. I Borås tingsrätt 
dömdes mannen för över 100 
brott mot ett 60-tal flickor, 
bland annat våldtäkt och 
grovt sexuellt övergrepp. För-
utom fängelsestraffet dömdes 
23-åringen till att betala mer 
än en halv miljon kronor i ska-
destånd till flickorna. Mannen 
har nu överklagat tingsrättens 
dom om 16 av flickorna. 

TT/Wilma Andersson

Nätsexbrotts-
ling överklagar
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Swedbank är misstänkta för 
inblandning i en omfattande 
penningtvätt med belopp som 
rör sig omkring 40 miljarder 
svenska kronor. Swedbanks 
VD Birgitte Bonnesen häv-
dar att de inte pågår olagliga 
transaktioner av deras kun-
der.

ENLIGT SVT:S AVSLÖJANDE 
är det omkring 50 kunder som 
har utfört illegal kontoöverfö-
ring och transaktioner mellan 
olika konton. Uppdrag gransk-
ning har bland annat avslöjat 
hur de olika kontona är kopp-
lade till brevlådeföretag med 
adresser i bland annat Storbri-
tannien och olika skattepara-
dis.

Den svenska banken med 
drygt 4 miljoner kunder ska 
ha kopplingar till den danska 
storbanken Danske Banks jät-
teskandal. I samband med att 
den danska bankens avslöjan-
de och kris hade utretts i hös-
tas hävdade Birgitte Bonnesen 
att Swedbanks bankpolicy är 
helt annorlunda och att de fo-
kuserar på ett annat upplägg. 

Danske Bank fick i efter-
dyningarna av sin skandal 
stänga ner all sin verksamhet 
i Estland och det pågår utred-

ningar i bland annat Danmark, 
Frankrike och USA. 

UPPDRAGS GRANSKNINGS 
program som släpptes under 
onsdagen avslöjar hur 50 kun-
der i Swedbank, där samtliga 
har visat misstanke om pen-
ningtvätt, ska ha slussat mot-
svarande 40 miljarder svens-
ka kronor. Vissa av dessa 
bolagskunder har haft osyn-
lig verksamhet med målvakter 
och dolda ägare.

Birgitte Bonnesen gav i hös-
tas lovord om att det inte på-
gick några förflyttning av ut-
ländska kunder som inte hade 
någon verksamhet i något av 
Swedbanks verksamma länder. 

SVT har pekat ut över 1000 
kunder till Swedbank som är 
baserade i skatteparadis som 
Brittiska Jungfruöarna, Belize 
och Marshallöarna. All kända 
från Danske Bank-skandalen.
Kommunikationschefen på 
Swedbank, Gabriel Francke 
Dodau, har i en intervju med 
SVT uppgett att man har upp-
täckt misstänkt penningtvätt 
och anmält det till polisen.

- Ser vi signaler – då agerar 
vi, säger Gabriel Francke Do-
dau till SVT. 

Genom sin analys av en 

unik läcka har SVT Nyheter 
och Uppdrag granskning hit-
tat transaktioner mellan Dans-
ke Bank och Swedbank under 
åren 2007 till 2015. 

Detta har gjorts genom att 
skapa en databas och fram-
tagandet av ett system med 
ett antal varningsflaggor om 
misstänkt penningtvätt. Något 
som bankerna själva borde leta 
efter och som har varit relativt 
enkelt för Uppdrag granskning 
att kartlägga. 

MISSTANKEN OM att Swed-
bank vet mer än vad de hävdar 
växer även genom deras vaga 
påstående om att de har pekat 
ut misstänkt penningtvätt och 
hanterat dessa.

Ett fall som åter uppmärk-
sammats i samband med den 
aktuella Swedbank-skanda-
len är Magnitskji-affären. Tio 
år efter skatterevisorn Sergej 
Magntskjis ouppklarade död 
har SVT nu avslöjat att mot-
svarande 150 miljoner stulna 
kronor från ryska skattekas-
san ska ha passerat Swedbanks 
banker i Baltikum. 

De 50-tal bankkontona som 
har knutits till överföringarna 
kopplade till skattebedrägeriet 
ska ha fått pengarna överförda 

via nio tidigare utpekade och 
namngivna bolag. Alla miss-
tänkta för penningtvätt i Dans-
ke Bank-skandalen.

DEN RYSKA KUPPEN genom-
fördes julafton 2007 av en 
chef på ett skattekontor i rys-
ka Moskva. 230 miljoner dol-
lar delas felaktigt ut som skat-
teåterbäring tagna från den 
amerikanska investeraren Bill 
Browders investeringsfond He-
mitage. 

Browders bolag hade betalat 
in vinstskatt till ryska staten 
när det sedan kapas och ham-
nar i illegala händer. För att ut-
reda stölden anlitar Browders 
ryske Magnitskji som arbetar 
som skatterevisor. Han gör 
snabbt en upptäckt och kom-
mer på gärningsmännen, som 
inte bara är yrkeskriminella, 
utan även är stöttade av polis 
och rättsdomare.

ISTÄLLET FÖR att gripa gär-
ningsmännen efter sin upp-
täckt blir Magnitskji själv häk-
tad och efter ungefär ett år i 
fängelse hittas han död i sin 
cell. Det finns teorier om att 
han inte dog utav sitt påstådda 
tillstånd, utan blev dödad. 

Finansmannen Bill Browder 

menar att den svenska bankens 
inblandning gör dem delvis 
ansvariga för Sergej Magnitsk-
jis död då han miste sitt liv i en 
kamp mot korruptionen. 

- Detta är blodspengar, sä-
ger Browder i sin intervju med 
Uppdrag granskning. 

Birgitte Bonnesen har full 
förståelse för om människor 
blir upprörda över uppgifter-
na.

- Vi tar det här på fullaste all-
var, säger hon.

Bill Browder vill, enligt 
Svenska Dagbladet, att Swed-
bank tillsätter en ny extern ut-
redning för att gå till botten 
med uppgifterna, något Bon-
nesen inte utesluter helt.

Amerikanska myndighe-
ter skulle, likt gentemot Telia 
för mutaffärerna i Uzbekistan, 
kunna kräva Swedbank på ska-
destånd. Men Swedbank har 
inte kontaktats av amerikan-
ska rättsliga myndigheter, en-
ligt Birgitte Bonnesen.

Filippa Colstrup

Swedbank misstänks
i ett penningtvättsfall

Swedbanks VD: ”Vi tar det här på fullaste allvar”

Swedbanks VD Birgitte Bonessen till höger.  Bilder: TT
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MUSIK: Det hela började med 
ett utspel från Alex Schulman i 
den populära podcasten ”Alex 
och Sigge” där han förklarade 
hur Samir Badran hade betett 
sig nonchalant mot hans dotter 
när hon ville ta en selfie med 
honom. 

Detta förnekade Samir ge-
nom att publicera ett insta-
gram inlägg där han ringer 
upp Anders Timell som ska 
ha varit med vid tillfället och i 
videon dementerade att Samir 
skulle uppträtt illa mot flickan. 

Alex fortsätter även i pod-
den att säga hur han vill att Sa-
mir ska må dåligt och att han 
är en idiot och en avskyvärd 
person. Flera kända namn har 
gett sig in i diskussionen, inte 
minst rapparen/youtubern 
Anis Don Demina som i en 
kommentar skrev ”ska vi låta 
schulman smaka på sin egen 
medicin?”. 

Under veckans gång har 
det spekulerats i om och hur 
hämndaktionen skulle gå till 
och på tisdags kvällen släppte 
de en låt på Youtube med sar-
kastisk låttext riktad mot Alex 
med budskapet ”sprid kärlek 
och inte hat”. Det är fortfa-
rande oklart om Alex kommer 
svara på kritiken. 

Samir släpper låt
om Schulman

Samir slår tillbaka med ny låt Foto: TT

POESI: Göteborgs Poetry Slam 
kommer till Folkteatern ikväll 
med en öppen scen för poesi. 
Under fem kvällar i vår kom-
mer evenemanget att hållas 
med premiär ikväll. 
- Det är en öppen scen så man 
vet aldrig vad man får, säger 
Joel Lamberg på Göteborg 
Poetry Slam. 

 
Det kommer att vara en bland-
ning av amatörer till svenska 
och internationella mästare 
i Poetry Slam och etablerade 
bokpoeter. Spoken Word kom-
mer att gå under ledning av 
scenpoeten och författaren Oli-
via Bergdahl.

Joel Landberg har arbe-
tat på Göteborg Poetry Slam i 

över tio år, både som arrangör 
och han har också tävlat i det 
många gånger. 

 
HAN HAR STÅTT på en rad oli-
ka klubbar och scener genom 
åren. Ibland läser han ”en dikt 
här och där” men har på sena-
re tid fokuserat mer på arrang-
örsdelen. Joel talar varmt om 
arrangemanget ikväll.

- Du borde besöka det! 
Det är skitbra! 

Både Frej Haar och Oskar 
Haansa har vunnit SM i Poetry 
Slam och är enligt Joel ”fan-
tastiska poeter”. Likaså po-
etern och dramatikern Athe-
na Farrokhzad som de delar 
scen med. Utöver dessa kom-
mer nya talanger att tala, på 

Folkteaterns hemsida har man 
kunnat anmäla sig till kvällens 
program helt konstnadsfritt.

- Det är en öppen scen 
så man vet aldrig vad man får. 
Det är vilken dikt som helst 
om vad som helst.

 
JOEL TYCKER SJÄLV att intres-
set är stort och har ökat mer 
och mer. Både att framföra dik-
ter och att som publik komma 
och lyssna. Han tror att intres-
set kan bero på att det är så lät-
tillgängligt.

- Det är lagom socialt 
och lättillgängligt. Du kan gå 
ensam på det eller med kompi-
sar.

Evenemanget börjar klockan 
19.00 ikväll. Utöver idag kom-

mer evenemanget återkom-
ma till Folkteatern 20 mars, 10 
april och 2 maj.  

Madeleine Laine

Poetry Slam på
Folkteaterns scen

DESIGN: Efter två år av låsta 
dörrar, med en ny museichef 
och uppdaterade utställningar 
öppnar nu Röhsska museet. På 
lördag står allt klart.   

 
På lördag öppnar Röhsska mu-
seet efter drygt två år med lås-
ta dörrar och en framflyttad 
nyinvigning. Efter vad som 
kan kallas en nödlösning och 
ett beslut från Kulturnämnden 
i Göteborg om att stänga i no-
vember 2016 på grund av psy-
kosocial ohälsa, har museet 
ny chef i Nina Due och är mer 
anpassat till alla människor 
än innan, med hiss och ramp.  

I den nya basutställningen ska 
Östasiens och Nordens möte i 
konsthantverket visas, med fö-
remål från en av Europas älds-
ta museisamlingar som blan-
das upp med nutida former. De 
två permanenta samlingarna 
består av design från 1800-talet 
till idag och Falk Simons silver-
samling.   

 
DESSUTOM KOMMER det att 
öppna tre tillfälliga utställ-
ningar med nykomlingar i 
samlingen, en utställning om 
och med Brynjar Sigurdarson 
som har vunnit Torsten och 
Wanja Söderbergs pris 2018 

samt en tolkning av demokra-
tisk design av Fredrik Paulsen.  
 
PROGRAMMET FÖR nyöpp-
ningen innehåller korta fö-
reläsningar - samtliga teck-
entolkade - om design från 
olika perspektiv och arbetet 
som gjorts med museet invän-
digt. Det finns en ny reception 
och museibutik, hiss och ramp 
i entrén för att alla ska ha möj-
lighet att besöka museet. In-
vigningsdagarna med föreläs-
ningar håller på i helgen, 23e 
till 24e februari, och nästa helg, 
2a till 3e mars. 

Alva Nyblom

Poetry Slam börjar 19.00 ikväll på Folkteatern. Evenemanget återkommer 20 mars, 10 april och 2 maj.  Foto: Folkteatern

Röhsska öppnar på nytt
Oscar Zander

REGLER I POETRY SLAM

 � Poeten måste ha skrivit 
dikten själv.

 � Det ska framföras utan 
rekvisita eller scenkläder.

 � Dikten får vara max tre 
minuter. För varje 10 se-
kundersintervall över tre 
minuter blir det 0,5 poängs 
avdrag.

 � Citering ska framgå.

På lördag öppnar Röhsska museet..  Foto: Mikael Lammgård
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KONST: Konstnären Amanda 
Bornhall hade igår premiär 
för sin utställning ”Wande-
ring to nature” på Frilagret. En 
samling tavlor inspirerade av 
naturen och den själsliga resa 
Amanda gjorde förra hösten.
- Det var lika mycket en vand-
ring till naturen som till mig 
själv.

 
Just nu pågår konstutställning-
en ”Wandering to nature” på 
Frilagret. Konstnären bakom 
tavlorna är Amanda Bornhall. 
Det här blir hennes andra ut-
ställning, förra sommaren 
hade hon en utställning i Bo-
vallstrand.

Tavlorna i ”Wandering natu-
re” berättar enligt Amanda om 
en liten människas stora läng-
tan till naturen. En stark läng-

tan efter att få känna sig fri, att 
kunna släppa kontrollen och 
våga lita på sig själv.

Responsen på utställning-
en har varit mycket positiv. 
Amanda själv har knappt hun-
nit reflektera över att utställ-
ningen är klar men är nöjd 
över resultatet. 

- Det känns kon-
stigt men bra. Jag tänkte 
”är jag verkligen klar?”. Det 
var en härlig utmaning att 
göra den här kollektionen. 
 
INSPIRATIONEN HAR Aman-
da fått från en resa hon gjor-
de hösten 2018. Hon gav sig av 
helt ensam på en naturvand-
ring uppe i norr och när hon 
kom tillbaka var hon full av 
inspiration. Amanda fattade 
penseln och började måla vil-

ket resulterade i utställningen 
”Wandering to nature”.

För några år sedan drabba-
des Amanda av psykisk ohäl-
sa. Varningsklockorna hade 
ringt länge innan det brast och 
hon tvingades att söka hjälp. 
Amanda tog sig upp på ba-
nan igen men hade fortfaran-
de en olustig känsla i kroppen 
och hon sökte svar på själs-
liga och existentiella frågor. 
I naturen fann Amanda sin 
fristad och upptäckte att den 
hade en enorm läkande kraft. 
 
FRÅGORNA KRING våra val 
i livet kvarstår ännu. Men 
Amanda poängterar vikten av 
att behöva gå vidare och släp-
pa kontrollen det som vi tror 
kontrollerar oss. 

- Ingen av oss kom-

mer levanande ur det här livet 
ändå, så vi kan likagärna göra 
det bästa av tiden vi får här 
tillsammans. Vi behöver ac-
ceptera de vi är, träna dagligen 
på att vara närvarande. Älska 
stort, våga utmana våra räds-
lor och be om hjälp när vi be-
höver den. Våga visa oss sköra 
och bräckliga. Mänskliga. Men 
framförallt behöver vi söka 

svaren i inom oss själva. 
- I naturen må vi bli ac-

cepterade och omhändertagna. 
Men vi behöver likaså ta hand 
om naturen tillbaka. Glöm ald-
rig det.

Utställningen ”Wandering 
to nature” är öppen mellan 
den 19-23 februari.

 
Madeleine Laine

En av Amanda Bornhalls målningar.  Foto: Amanda Bornhall 

En vandring i naturen ledde till konst

TEATER: Franz Kafkas udda 
berättelse om familjeförsör-
jaren Gregor Samsas förvand-
ling till insekt gästspelar på 
Stora Teatern. Förvandlingen, 
eller Muodonmuutos som den 
heter på finska, är koreogra-
fen och dansaren Carl Knifs 
regidebut från 2016. Föreställ-
ningen har tidigare hyllats för 
att vara fartfylld, explosiv och 
kryddad med humor och är en 
del av firandet av den Sverige-
finska veckan 21-28 februari. 
  
”När Gregor Samsa vaknade 
en morgon ur sina oroliga 
drömmar, fann han sig lig-
gande i sängen förvandlad till 
en jättelik insekt”

Alla som har läst Frans Kaf-
kas berättelse om den handels-
resande Gregor Samsa som 
blir en skalbagge minns bo-
kens första mening. Berättel-
sen skrevs 1915 men är genom 
sin återspegling av en män-
niskas inre och yttre förvand-
lingar fortfarande högst aktu-
ell. Nu presenterar den finska 
koreografen och dansaren Carl 

Knif berättelsen i en ny tolk-
ning. Där får Gregors syster 
Grete istället stå i förvandling-
ens rampljus. I samarbete med 
Riksteatern är föreställningen 
ute på Sverigeturné under vå-
ren 2019 med ett tio tal stopp 
på vägen från norr till söder. 
Den 21 februari spelas den på 
Stora Teatern i Göteborg. 

– Turnén är fantastisk, fram-
förallt att möta så många olika 
publikgrupper. Det känns fan-
tastiskt att något jag har skapat 
kan leva så länge, säger Carl 
Knif. 

Förvandlingen skapades av 
Carl Knif i samarbete med dra-
maturgen Christoffer Mellgren 
och är Carl Knifs första textba-
serade projekt. Som dansare 
är han van att skapandepro-
cessen utgår från koreografin 
och att därigenom skapa den 
röda tråden. Genom samar-
betet med Christoffer Mell-
gren och skådespelarna fick 
han jobba på ett helt nytt sätt.  
 
FÖR CARL KNIF är det dock 
viktigt att verktygen från kore-
ografin kvarstår där skådespe-
larna blir varse om kroppens 
inre rum och om varandra. Att 
det blev just Kafkas Förvand-
lingen säger Carl Knif beror på 
att han kom på att han fascine-
ras av den konstiga berättelsen. 

– Jag hade glömt bort hur de-
taljrik och fysisk den var. Det är 
ju en kropp i förvandling sam-
tidigt som det är en förvand-
ling av rummet, som det här 

med att han klättrar på väggar-
na, säger han om idén bakom.  
 
FÖRESTÄLLNINGEN presen-
terades av Svenska Teatern i 
Helsingfors och hade urpre-
miär i februari 2016 på en finsk 
teaterfestival. En Sverigefinsk 
förening som var på plats fast-
nade för föreställningen och 
tipsade Riksteatern om att de 
borde ta in den i sin repertoar.  
Sagt och gjort kom Riksteatern 

med en beställning om att den 
svenskspråkiga dansteatern 
skulle turnera i Sverige – på 
finska. Något som förändrade 
föreställningen förvånansvärt 
mycket menar Carl Knif. 

– Replikerna är rytmiserade 
till tempo och tajmade med rö-
relser. Det finska språket har 
en helt annan rytm och på ett 
sätt kändes det som att den 
också fick mer ord. Det blir en 
annan föreställning på finska 

med andra tyngdpunkter. Men 
det är så det ska vara, det kan 
ju inte vara en kopia. 

Föreställningen i Göteborg 
är en del av den sverigefinska 
veckan som pågår mellan 21-
28 februari. Veckan kulmine-
rar i sverigefinnarnas dag den 
24 februari som även den firas 
på Stora Teatern med eget pro-
gram. 

Franz Kafka på finska 
gästar Stora Teatern

Rebecka AdinCarl Knif.  Foto: Rebecka Adin

En fartfylld och livad tolkning på Franz Kafkas berättelse.  Foto: Yoshi Omori



Den svenska filmen Gräns har blivit nominerad till bästa hår och smink inför årets Oscars gala.
 Foto: Ordfront förlag
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Det tionde flagg-
skeppet lanserat

Igår kväll kl. 20.00 släppte det 
sydkoreanska teknikföretaget 
Samsung sin nya smartphone 
Galaxy S10. S-serie modellen 
introducerades första gång-
en 2010. För ett par år sedan 
hamnade företaget i blåsvä-
der då en av deras modeller 
började brinna vilket innebar 
att försäljningen fick stop-
pas. Orsaken uppgavs då bero 
på problem med batteriet. I 
senaste kvartalsrapporten, 
som publicerades i januari, 
har man nämnt att man under 
2019 även kommer lansera en 
vikbar smartphone.

Tobias Johansson

På söndag är det dags för Os-
carsgalan. Svenskar har ge-
nom åren varit nominerade i 
flera kategorier – i år är inget 
undantag. Två svenskar har 
chans att kamma hem varsin 
gyllene statyett.

På söndag är det dags för 
den 91:a Oscarsgalan på Dol-
by Theathre i Hollywood. För 
andra året i rad kommer pro-
gramledaren och komikern 
Jimmy Kimmel att vara värd 
för galan. 

Sändningen pågår mellan 
kvällen den 24 februari till 
natten den 25 februari. Evene-
manget startar klockan 00.30 
svensk tid när stjärnorna an-
länder på röda mattan. Klock-
an 02.00 startar sändningen 

från utdelningarna.
I år har två svenskar chan-

sen att vinna varsin statyett. 
Kompositören Ludwig Görans-
son är nominerad för ”Bästa 
filmmusik” för musiken till fil-
men ”Black Panther”.

FILMEN ”GRÄNS”, regisserad 
av Ali Abbasi, som kammade 
hem en Guldbagge för ”Årets 
bästa film” finns också på lis-
tan. Maskörerna Göran Lund-
ström och Pamela Goldam-
mer är nominerade i kategorin 
”Bästa hår och smink”.

Totalt är det 23 katego-
rier med nomineringar. Någ-
ra tunga kategorier är “Bäs-
ta film”, “Bästa biroll”, “Bästa 
manliga skådespelare” och 
”Bästa kvinnliga skådespela-
re”.

Madeleine Laine

BÄSTA FILM

 � Black Panther

 � BlacKkKlansman

 � Bohemian Rhapsody

 � The Fovourite

 � Green Book

 � Roma

BÄSTA MANLIGA SKÅDE-
SPELARE

 � Christian Bale – Vice

 � Bradley Cooper – A Star 
Is Born 

 � Willem Dafoe – At 
Eternity’s Gate

 � Rami Malek – Bohemian 
Rhapsody

 � Viggo Mortensen 
– Green Book

BÄSTA KVINNLIGA SKÅ-
DESPELAREE

 � Yalitza Aparicio – Roma

 � Glenn Close – The Wife

 � Olivia Colman – The Fa-
vourite

 � Lady Gaga – A Star is Born

 � Melissa McCarthy – Can 
You Ever Forgive Me?

Nya Zeeland  
slopar BNP

Nya Zeeland: Från och med 
i år påbörjas ett nytt initiativ 
som är tänkt att ersätta BNP 
som måttstock för landets väl-
mående, rapporterar SvD. Ini-
tiativet innebär att man utefter 
fyra ekonomiska kategorier 
ska kunna mäta landets välmå-
ende, inom bland annat psy-
kiskt hälsa och miljöpåverkan. 
Dessutom måste beslutsfattare 
inför varje nytt förslag kunna 
redogöra för hur det gynnar 
kommande generationer. För-
hoppningen är att beslutsfat-
tare med åren ska få en tydli-
gare bild av vad som gynnar 
landets befolkning.  

 Wilma Andersson

Samsung Note 9 var den senaste tele-
fonen Samsung lanserade.
 Foto: TT

Nya Zeelands premiärminister Jacinda 
Ardern.
 Foto: TT

Svenskarna redo 
för Oscarsgalan
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Peru har inlett en ny insats 
för att sätta stopp för illegala 
guldgruvor i Amazonas. 1 500 
poliser och soldater skickas 
till området under ett två 
månader långt undantagstill-
stånd. 

Soldaterna och poliserna ska 
enligt regeringen återställa lag 
och ordning i regionen Madre 
de Dios, känd för sin låglands-
regnskog med stor biologisk 
mångfald och urinvånare som 
sällan har kontakt med om-
världen. 

Ett så kallat undantagstill-
stånd har nu införts som kom-
mer att gälla i 60 dygn, enligt 
försvarsdepartementet, vilket 
innebär att myndigheterna har 
rätt att införa extraordinära 
maktbefogenheter.

Den illegala gruvnäringen 
i området släpper ut mängder 

av kvicksilver. Enligt uppgifter 
till brittiska Independent i de-
cember framgick att kvicksilv-
ret används för att rena guldet. 
Utsläppen av detta ämne drab-
bar sedan marken, floderna, 
djuren och invånarna. Den il-
legala verksamheten beräknas 
ha lett till avverkning av näs-
tan 9 300 hektar regnskog bara 
förra året. 

SKULLE PERU LYCKAS med in-
satsen så kan det till och med 
påverka landets guldexport. 
En stor del av det guld som ut-
vinns illegalt tar sig via mel-
lanhänder och skalbolag in i 
den legala guldhandeln.

De illegala gruvorna i Madre 
de Dios fick en boom kring 
2009–2010 när den globala fi-
nanskrisen drev upp priset på 
den ädla metallen. 

Den olagliga verksamheten 
har vuxit under större delen av 
ett decennium. I varje by finns 
små butiker som köper guld 
från gruvarbetare som släpper 
ut kvicksilver från koleldade 
små kraftverk. Vi börjar först 
nu se hur det påverkar befolk-
ningen, säger Luis Fernández, 
ekolog vid universitetet Wake 
Forest i USA, som studerat pro-
blematiken sedan 2007.

Miljögrupper varnar för att 
de kriminella gäng som driver 
gruvorna är mer våldsamma 
och bättre organiserade än nå-
gonsin. De brukar oftast var-
nas när regeringen gör sina in-
satser, vilket ger tid att gömma 
den dyra utrustningen och fly. 
Sedan omgrupperar de sig och 
startar en ny gruva någon an-
nanstans.

TT
Tobias Johansson

Ny insats mot olagliga 
guldgruvor i Amazonas

Komouflerade peruanska soldater under en parad ifjol. 
 Foto: Martin Mejia/AP/TT

Ödelagd regnskog i Amazonas, skövlad av illegala guldgrävare. Bilden är tagen ifjol.
 Foto: Rodrigo Abd/AP/TT

Den 19-åriga brittiska kvinnan 
Shamima Begum som reste 
till Syrien som 15-åring för att 
ansluta sig till terrorrörelsen 
IS blir av med sitt medborgar-
skap, rapporterar brittiska 
medier.

Enligt kvinnans advokat har 
hennes familj fått beskedet 
av det brittiska inrikesdepar-

tementet. Begum lämnade 
plötsligt sitt hem i östra London 
och for till Syrien tillsammans 
med två andra flickor – vilket 
fick stor uppmärksamhet i 
medier världen över.

Begun – som har berättat att 
hon känt sig likgiltig inför bru-
tala mord som genomfördes 
av terrorsekten, eftersom det 
handlat om ”islams fiender” – 

vädjade om sympati och om att 
få återvända till Storbritannien 
med sin nyfödda dotter.

Men inrikesminister Sajid 
Javid har sagt att han ska göra 
allt i sin makt för att hindra 
henne att återvända, skriver 
The Guardian. Det är nu fast-
ställt att den 19-åriga flickan 
inte får återvända. Istället fun-
derar hon på att söka medbor-

garskap i Nederländerna. 
Över 100 personer med 

dubbelt medborgarskap har 
blivit av med sitt brittiska dito. 
Begum har inte dubbelt med-
borgarskap, men eftersom hen-
nes mor  har det är det enligt 
The Guardians källor möjligt 
att på den grunden dra in dot-
terns brittiska medborgarskap.

TT

IS-kvinna förlorar medborgarskap

Man hittades 
död efter lavin

Crans-Montana: Lavinen som 
drabbade en skidanläggning 
i Schweiz i tisdags har krävt 
ett dödsoffer- en 34-årig man, 
skriver lokaltidningen Le 
Nouvelliste. Mannen, som var 
anställd på skidanläggningen, 
fanns bland de fyra personer 
som räddades under de efter-
följande timmarna.

Stadens kommunordförande 
uppgav på tisdagen att minst 
tio personer begravts i snö-
massorna. 

Wilma Andersson/TT

Nio avrättade i 
Egypten
Kairo: Nio personer uppges ha 
avrättats för mordet på Egyp-
tens riksåklagare Hisham Ba-
rakat 2015. Det är källor på ett 
icke-namngivet fängelse, samt 
en advokat som hävdar att 
avrättningarna har ägt rum. 
Männen som ska ha avrättats 
hörde till en grupp på 28 per-
soner som dömdes till döden 
2017 för bilbombsattentatet i 
huvudstaden Kairo.  

Wilma Andersson//TT

EU rustar upp 
försvaret

Den försvarsfond som EU-
kommissionen hoppas fylla 
med upp till 130 miljarder 
kronor i sin kommande sjuårs-
budget har preliminärt god-
känts av EU:s medlemsländer 
och EU-parlamentet. Tanken 
är att fonden ska finansiera 
såväl forskning som utveck-
ling av nya och gemensamma 
vapensystem. Uppgörelsen 
måste dock fortfarande for-
mellt godkännas av hela EU-
parlamentet och EU:s med-
lemsländer.

Wilma Andersson/TT

Räddningsarbetarna söker i snön.
 Foto: TT

 Foto: TT
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STOCKHOLM: Anna Swenn-
Larsson lämnade VM i Åre 
med Sveriges enda medalj i 
bagaget.
Redan tisdag kväll fortsätter 
världscupen med parallellsla-
lom i Hammarbybacken – en 
gren som finns med på VM-
programmet i Cortina om två 
år.

– Det känns jättekul. För mig 
som åker mest slalom känns 
det roligt att ha en gren till att 
jobba med, säger hon.
Lördagens dramatiska VM-sla-
lom, där Anna Swenn-Larsson 
knep silvret bakom suveränen 
Mikaela Shiffrin är bara ett par 
dagar bort. Men Anna Swenn-
Larsson, som tårögd tog emot 
publikens jubel i Åre, blicka-
de snabbt framåt mot fortsätt-
ningen av säsongen.

– Min kille och hans mamma 
fixade middag med min familj 
och mina kompisar, vi åt pizza 
och hade det härligt. Sedan var 
vi ute lite, men tog det väldigt 
lugnt för jag visste ju att jag 
hade den här tävlingen redan 
på tisdag, säger 27-åringen när 
hon möter pressen på ett hotell 
i Hammarby sjöstad.

ANNA SWENN-LARSSONS AL-
PINA karriär har haft fler top-
par än VM-silvret, men även 
djupa dalar. Hon har tagit sig 
tillbaka från en hjärnhinne-
inflammation och säsongen 
2016–17 noterades hon bara 
för ett enda godkänt resultat i 
världscupen. 
VM-medaljen betyder väldigt 
mycket för henne.

– Det är ofattbart. Det är en 
dröm man haft sedan man var 
ung att få ta en OS- eller VM-

medalj. Nu har jag gjort det. 
Det känns underbart, men 
sjukt.

– På ett sätt känns det skönt 
att ha gjort den resa jag gjort 
och tagit mig tillbaka. Någon-
stans kände jag hela tiden att 
jag kunde åka snabbt och det 
gjorde mig motiverad, jag skul-
le bara ta mig tillbaka. Hade 
jag inte trott på mig själv hade 
det varit tuffare, säger  hon.
 
PÅ ANDRA SIDAN motorleden 
lyser lamporna över Hammar-
bybacken där Swenn-Larsson 
ska ställas mot flera andra VM-
stjärnor. Mikaela Shiffrin har 
lämnar klartecken för start i 
Stockholm trots de luftrörspro-
blem som störde henne i Åre.
Andra stora namn som kom-
mer till start i Hammarbyback-
en är Petra Vlhova, Wendy 
Holdener och Frida Hansdot-
ter. I den senaste världscuptäv-
lingen i parallellslalom, i Oslo 
på nyårsdagen, slutade Swenn-
Larsson fyra. I semifinalen var 
Vlhova snabbare och tredje-
prismatchen vann schweizis-
kan Holdener.
Under måndagen tränade 
åkarna i backen. 

– Det var jättefint. Saltet 
hade bitit riktigt bra. Det var 
inga problem trots att det är så 
lite snö runt omkring här, sä-
ger Anna Swenn-Larsson.

ÄVEN I VM:S lagtävling ställ-
des hon mot Holdener i en 
parallellmatch som visade 
sig bli avgörande för Sveriges 
medaljkamp. Swenn-Larsson 
var på väg mot segern men 
grenslade en port och då spe-
lade det ingen roll att Mattias 
Hargin och Frida Hansdotter 

vann sina heat – Schweiz tog 
hem kvartsfinalen och till 
slut även VM-guldet.

Swenn-Larsson visade 
dock under tävlingen att hon 
är svårslagen i parallellupp-
görelser – mycket tack vare 
den teknik hon lärt sig av de 
svenska herrarna – att ”boxa” 
ner portarna.

EN SOM VARIT framgångsrik 
med den tekniken är André 
Myhrer som förra året tog sig 
till final i Hammarbybacken 
och slutade tvåa.

– Den här backen passar 
mig kanske, men det handlar 

också om publiken. Att kän-
na stödet när man kör gör att 
man höjer sig, säger Myhrer.

Stockholms världscup-
backe skiljer sig en hel del 
från till exempel parallell-
backen i Åre. Den börjar 
med ett litet gupp, en så kall-
lad ”roller”, och mitt i bran-
ten ska åkarna bemästra ett 
hopp.

– Det blir speciellt. Du får 
en flygtur och måste in i ba-
nan snabbt igen. Det är klart 
att det stör rytmen, men det 
är det här som är parallell så 
det är som sig bör.

2021 AVGÖRS NÄSTA alpina 
världsmästerskap, i italienska 
Cortina. Då finns individu-
ell parallellslalom för första 
gången med på programmet, 
det beslutade internationel-
la skidförbundet (Fis) under 
VM-dagarna i Åre.

– Det är välkommet. De 
borde infört den tidigare. Det 
är kul med fler tävlingar för 
oss teknikåkare, säger André 
Myhrer.

– Fler har börjat satsa på pa-
rallell och nivån i dag är väl-
digt mycket högre än för fem-
sex år sedan.

Oscar Zander TT

Anna Swenn-Larssons
succé fortsätter vidare

Anna Swenn-Larsson under VM i parallellslalom  FOTO: TT

LONDON: Ikväll spelas den 
andra sextondelsfinalen i 
Europa League mellan Mal-
mö FF och Chelsea. MFF har 
ett tufft utgångsläge inför 
returen på bortaplan, men 
chansen lever och kanske 
finns det en möjlighet för 
ett mirakel mot ett kritiserat 
Chelsea?

Anders Christiansens 1-2 
mål i den 79:e minuten i för-
sta mötet med Chelsea blåste 
nytt liv i Malmö FF inför re-
turmötet i London. De him-
melsblå Malmöpågarna står 
dock inför en av de tuffaste 
uppgifterna i fotbollsvärl-

den. Att slå jätten Chelsea, 
på bortaplan. Och det slutar 
inte där, MFF måste vinna 
med minst två mål. 

MALMÖS TUFFA utgångslä-
ge är till stor del på grund 
av den bortamålsregeln som 
tillämpas i de Europeiska 
cuperna. Chelseas två mål 
på Swedbank Stadion sät-
ter laget ger laget en fördel 
i det andra mötet. Malmö 
måste alltså vinna matchen 
med två mål för att ta sig vi-
dare. Det räcker inte att vin-
na med 1-0 och om matchen 
skulle sluta 2-1 till Malmö 
så väntar förlängning. 

MEN MALMÖ HAR vänt under-
lägen i Europaspelet under de 
senaste åren. Laget vände 1-2 
samt 0-2 mot Salzburg både 
2014 och 2015. Lägg där till 
vändningen mot Sparta Prag 
där Malmö låg under med 2-4 
efter första mötet, men lycka-
des vända efter 2-0 på hem-
maplan. 

Men alla de returmatcherna 
hade en sak gemensamt, Mal-
mö spelade returmötena på 
hemmaplan. Så den komman-
de uppgiften slår högst, när 
Malmö ska försöka vända på 
steken i London, på Stamford 
Bridge. 

Adam Lind

Kan MFF vända på steken?

Chelseas Jorginho i duell med Malmö FFs Marcus Antonsson  FOTO: TT
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GÖTEBORG: Suldan Hassan 
har gjort karriärens hittills 
bästa säsong. Träningen har 
gått bättre än någonsin och 
nu väntar 20-åringens första 
internationella seniormäster-
skap – inomhus-EM i Glasgow.
– Målet är absolut att gå vi-
dare till final, säger han.

Senast i helgen sprang Suldan 
Hassan hem ett silver på 3000 
meter under de svenska inom-
husmästerskapen i Norrkö-
ping. I loppet, som slutade i en 
tight spurtduell mellan Suldan 
och Malmö-löparen Jonas Le-
andersson, fick Suldan till slut 
ge sig mot 28-åringen som slu-
tade femma på inomhus-EM i 
Belgrad för två år sedan.
– Jag hade innan loppet som 
mål att vinna, men nu i efter-
hand är jag ändå nöjd då Jonas 
är en väldigt bra löpare som 
dessutom verkar vara i bra 
form, säger Suldan. 

 ETT PAR VECKOR TIDIGARE 
underskred Suldan kvalgrän-
sen till årets inomhus-EM på 
samma distans, 3000 meter, 
under GP-tävlingar i Sätra. På 
måndagen blev han också of-
ficiellt uttagen att få springa 
mästerskapet i Glasgow, som 
går av stapeln mellan första 
och tredje mars. Det innebär 
att Suldan gör sitt första inter-
nationella mästerskap i seni-
orsammanhang, och Ullevilö-
paren har ett klart och tydligt 
mål – att avancera vidare till fi-
nalen. Men på frågan hur långt 

det kan räcka det är han mer 
reserverad.

– Det vill jag faktiskt inte 
spekulera i, det kan gå hur 
som helst. Jag kan komma sist 
och jag kan komma lite bättre. 
I höstas sa min tränare Ulf Fri-
berg att nästa mål är att göra 
bra på Junior-EM i Gävle i som-
mar, så det här är bara en bo-
nus egentligen.

SULDAN FÖDDES och växte 
upp i Somalia där han levde 
som nomad och kom till Sveri-
ge som 11-åring. År 2017 gjorde 
amerikanska VICE en doku-
mentär Sweden’s Refugee Run-
ners som till stor del handlade 
om Suldan och hans historia. 
Det i kombination med myck-
et annat har inspirerat många 
och flera menar att Suldan är 
en stor förebild för unga som 
kommer från liknande situa-
tion, vilket Suldan själv med-
ger att han känt av.

– Det faktiskt ganska många 
unga Somalier som skriver till 
mig på Instagram, och tycker 
att det är coolt att det har gått 
så bra för mig och att de kän-
ner sig inspirerande. 
Inom en ganska nära framtid 
planerar han att påbörja uni-
versitetsstudier och skulle då 
bli den första i familjen med 
universitetsutbildning.
– Det kul att veta att man har 
så många möjligheter nu när 
jag bor i Sverige, allting är så 
annorlunda jämfört med när 
jag bodde i Somalia. Jag känner 
att jag är väldigt priviligierad 

och att jag måste ta vara på det. 
Idag jobbar han deltid som 
kundtjänst. Han berättar att 
han har hittat en bra balans 
mellan träningen och det öv-
riga livet.

– Många tycker att det inte är 
så ”najs” att sitta still hela tiden 
men jag tycker att det är gan-
ska gött när jag haft ett pass på 
morgonen och sen har ett pass 
på eftermiddagen.

UNDER HÖSTEN hade Suldan 
en tyngre period på det idrotts-
liga planet, då han bland annat 
slutade på en 25e plats på fy-
rakilometersloppet under ter-
räng-SM på Öland, långt ifrån 
den nivå Suldan normalt pre-
sterar på. Det visade sig senare 
att Suldan hade järnbrist, och 
kroppen fungerade därför inte 
som den skulle.
– Det var väldigt tufft mentalt. 
Jag fick stryk av alla på trä-
ningarna och undrade ibland: 
”har jag verkligen stagnerat?”. 
Men jag är faktiskt nöjd nu ef-
teråt, jag körde på hela tiden 
fast att det kändes dåligt och 
tänkte att det kommer väl släp-
pa snart, och jag har antagligen 
fått effekt av den träningen jag 
gjorde då, även om det inte 
kändes så då.

NU ÄR JÄRNNIVÅERNA åter-
ställda och Suldan själv me-
nar att det är kontinuiteten 
i träningen som gett honom 
lyftet till den här säsongen. 
Han har senaste året succesivt 
ökat i både mängd och kvali-

tet på träningen utan att dra 
på sig några betydande skador. 
Under januari var han borta på 
ett månadslångt läger på hög 
höjd i Sydafrika, och berättar 
att han där fick till sin bästa 
träningsperiod någonsin.
– Jag tror det krävs att man 
springer hyfsat mycket mängd 
om man ska bli riktigt bra på 
5000 meter, och det har jag 
gjort nu. Jag har aldrig sprung-
it så mycket volym och tuff 
kvalitet som jag gjorde i Sydaf-
rika och jag tycker att jag har 
svarat ganska bra på den typen 
av träning.

SAMTIDIGT BETONAR Sul-
dan att han måste fortsätta att 
öka träningsintensiteten för att 
fortsätta utvecklas. Han själv 
ser inga begränsningar för hur 
bra han kan bli, och kan ibland 
störa sig på att andra försöker 
begränsa honom.
– Det kommer folk som säger 
till exempel: ”du kan göra 13.30 
på 5000 meter i framtiden”. Det 
är en jävligt bra tid, men jag vill 
springa snabbare än så. De för-
söker säga någon positiv grej 
fast de begränsar verkligen en. 
Men löpning är en individuell 
sport och man behöver ha en 
inre tro och skita i vad andra 
säger. Tror man att man kan 
göra något så kan man inte låta 
någon annan ändra det, säger 
Suldan.

Sebastian Nilsson

Suldan Hassan gör debut 
på den stora scenen i vår

Suldan Hassan under ett träningspass inför inomhus-EM  FOTO: SEBASTIAN NILSSON

Stina Nilsson 
tävlar i veckan
Österrike: Stina Nilsson tävlar 
i sprint i skid-VM i Seefeld 
(torsdag 22/2), trots att lårmus-
keln fick en bristning för bara 
fyra veckor sedan. 

¬-Jag är jätteglad att vara 
här, jag njuter till fullo, säger 
hon på presskonferensen inför 
tävlingen. 

Stina Nilsson utgör damla-
get i sprint tillsammans med 
Jonna Sundling, Maja Dahl-
qvist och Hanna Falk. 

Tävlingen för både herrar 
och damer sänds i SVT klock-
an 11.45.

Alva Nyblom

Halfvarsson 
i blåsväder
NORGE: Skidåkaren Calle 
Halfvarsson har bett om ur-
säkt för sin medverkan i komi-
kern Nicolay Ramms kritise-
rade musikvideo. Videon är en 
satir av en hiphoplåt där Calle 
Halfvarsson rappar och hånar 
norska skidåkare, och texten 
innehåller flera sexistiska 
inslag. Den publicerades på 
norska NRK:s humorprogram 
”Helt Ramm”. Efter sändning-
en bad skidåkaren om ursäkt 
och sade att han ångrar sin 
medverkan. 

Wilma Andersson/TT

OS-medaljören 
missar VM
ÖSTERSUND: Skidskytte-VM i 
Östersund blir en profil fatti-
gare. Tysken Simon Schempp, 
som tagit medalj i sju mäster-
skap i rad (OS och VM), väljer 
att avsluta säsongen på grund 
av skadeproblem och kommer 
därför inte ställa upp i mäster-
skapet om en månad.
”Det är självklart bittert, in i 
det sista hade jag hoppats på 
att få till det”, skriver han på 
Instagram.
Schempp har som bäst varit 
femma individuellt i världscu-
pen i år.

TT

Stricker leder lag 
på hemmaplan
USA: Det blir Steve Stricker 
som ska försöka se till att USA 
vinner nästa upplaga av Ryder 
Cup i golf, som spelas i Whist-
ling Straits i hans hemstat Wis-
consin 2020. Stricker har valts 
till USA:s kapten, och den 
förste amerikanske kaptenen 
utan egna majortitlar. 
– Jag är ödmjuk både inför möj-
ligheten som ligger framför 
oss och ansvaret som kommer 
med uppdraget, säger Stricker.

Wilma Andersson/TT



Sugen på fest i helgen? Från Så mycket 
bättre och Mange Schmitdt till Hip-
Hop-legendar och tung techno. Redak-
tionen tipsar om Göteborgshelgens 
bästa dans och musik.

Temperaturen stiger, snön från tidigt i 
februari har smält och helgen innan lö-
ning närmar sig. 

För er dans- och musikintresserade 
som inte redan har bränt allt på kon-
sertbiljetter, drinkar och entréavgifter 
rekommenderar redaktionen en Göte-
borgshelg värdig vädret. Stjärnskottet 
Albin Lee Meldau  fortsätter sin turné 
efter Så mycket bättre-succén och be-
söker Trädgår’n lördagen den 23 febru-
ari. Hans musik har hyllats bland folk 
i alla åldrar, vilket märks på de slutsål-
da biljetterna.  Men oroa er inte, om ni 
inte redan har fått tag i en biljett an-
ordnas en extrakonsert i samma lokal 
den 10 mars. 

FÖR ER SOM BRINNER för hip-hop 
och DJ-historia kommer Bronx-legen-
daren Grand Master Flash till Göte-
borg på fredag den 22 februari. Han 
är nyligen uppmärksammad i Net-
flixdokumentären Hip-Hop Evolu-
tion och TV-serien The Getdown, men 
är mest känd för att ha revolutione-
rat hip-hopscenen med sina DJ- och 
skivspelartekniker. 22:00 på Puster-
vik börjar basen vibrera och LP-ski-
vorna snurra. Missa inte det!

OM NI KÄNNER er inspirationslösa är 
den internationella amatörtävlingen 
Emergenza Festival på Sticky Fingers 
något för er. Här spelar osignade band 
från alla genres och stilar. Dörrarna 
öppnar nu på lördag den 23 februari 
klockan 18.00 och håller på hela kväll-
len. Om ni har tur kanske ni hittar ett 
nytt favoritband!

HELGEN ÄR inte bara späckad med kon-
serter, utan också klubbar och fester 
för alla smaker. Framgångsuccén True 
Love är tillbaka med sitt balladkoncept 
på Auktionsverket den 23 febuari. Be-
red er på en hög mysighetsfaktor, tryck-
arhits och en hemlig artist.

KLUBBEN HOKI MOKI har fullt hus hela 
helgen. Under fredagen anordnas en kväll 
i kontrasternas tecken med två klubbar 
under samma tak. En ”superkväll” med 
bland annat uppträdande som Mange 
Schmitdt och Miss Inga på ena sidan av 
myntet och indie/punkklubben ”Popen 
är död” på andra sidan. Under lördags-
kvällen anordnas en reunionfest för alla 
er nostalgiknarkande 90-tal- och Emma-
bodafestivalenfans. Sätt på er adidasbyx-
orna, en paisley-mönstrad bucket hat, lär 
er Teddybears gamla grammistal utantill 
och dansa som det vore 1992. 22:00 den 23 
februari på Hoki Moki.

OM BUDGETEN ÄR snål och den mono-
tona technobasen är något för dig tipsar 
redaktionen om den lilla klubben Vibe-
tribe som anordnas på Boca Boca från 
22:00 fredagen den 22 februari. Enligt 
rykten på stan kan det finnas möjlighet 
till efterfest på annan plats för er som 
vill dansa vidare. Spetsa öronen och 
fråga runt.

KONCEPTET EAT ME WHEN I BLEED är 
tillbaka på sockerbruket den 23 febuari. 
Queerklubben har som tidigare öppet 
till sent (förmodligen väldigt sent) och 
är i denna upplaga i form av en ung-
domsgård. Spela pingis, köp öl i cafete-
rian och hångla med dina crushes.

Om ni hade lite pengar kvar innan 
helgen, lär de definitivt vara spendera-
de på söndag kväll. Glöm ej, slappna av, 
respektera varandra och ha kul.

Karl Moberg
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Alva Nyblom

Död ska inte au-
tomatiskt ge för-

låtelse

Man ska inta tala illa 
om de döda, men 
just nu verkar det 
vara trendigt att 
glömma alla miss-

tag och snedsteg som en män-
niska har gjort, så fort de är borta. 
Är det bästa du kan göra för att 
rentvå ditt namn från allt dåligt 
skvaller, att dö? 

Från att Karl Lagerfeld föddes 
1933  – eller var 1938? Ingen ver-
kar vara säker – har han fascine-
rat. Vid 17 års ålder assisterade 
han Pierre Balmain och 1983 tog 
han över Chanel. En legend utan 
tvekan och alltid klanderfritt 
klädd. Mitt flöde svämmar över 
av kondoleanser. Från chefer och 
designers till modeintresserade 
vänner och bekanta, alla beskri-
ver honom som godhjärtad och 
generös. 

Jag som står utanför den cirkus 
som modevärlden är, skriver ing-
et. Det är en nyhet, absolut. Var 
han ett geni? Säkert. Uttryckte 
han sig sexistiskt och rasistisk vid 
ett flertal tillfällen?  Ja. 

Nog har han kommenterat 
kvinnor och deras kroppar – Adè-
le och Pippa Middletons till exem-
pel, på ett nedlåtande sätt. Men 
riktigt problematiskt blev det 
när Merkel öppnade upp grän-
serna till Tyskland för muslimska 
flyktingar, och Karl Lagerfeld sa 
att man inte ”kan – oavsett hur 
många decennier det är emel-
lan – döda en massa judar för att 
sedan ta in deras värsta fiender i 
samma land”. Kom det mothugg 
som kändes? Inte mot Chanels 
modechef. 

Vi har ett problem när vi inte 
ställer de i höga positioner som 
beter sig helt oacceptabelt till 
svars. När de kommer undan med 
ursäkten att de är av en annan 
tid, är gamla eller excentriska, 
galna genier. Sexism och rasism 
får under inga omständigheter 
accepteras eller – Gud förbjude! – 
romantiseras. Inte nu, inte i fram-
tiden. Det har gjorts för länge. 
Inte ens döden ska kunna få oss 
att glömma och förlåta sådant, 
hur stort geni någon än var.

Alva Nyblom

En övningstidning
från JMG, 

Göteborgs universitet.
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Det här händer i 
helgen i Göteborg

KONSERTER

 � ALBIN LEE MELDAU, 
TRÄDGÅRD’N 23 FEBRUARI

 � GRANDMASTER FLASH, PUS-
TERVIK 22 FEBRUARI

 � EMERGENZA FESTIVAL, STICKY 
FINGERS 22 FEBRUARI

 � BLUE PLANET II, LIVE IN KON-
SERT, SCANDINAVIUM

KLUBBAR/EVENT

 � ”SUPERKVÄLL”, ”POPEN ÄR 
DÖD” & REUNIONFEST, HOKI MOKI

 � TRUE LOVE, AUKTIONSVERKET

 � VIBETRIBE, BOCA BOCA

 � EAT ME WHEN I BLEED, SOCKER-
BRUKET

TEATER/SHOW

 � OLA SALO’S IT TAKES A FOOL TO 
REMAIN SANE, LISEBERGSHALLEN

 � FANNY & ALEXANDER,               
GÖTEBORGSTEATERN

 � ROCK SHOW, PARK LANE

 � RINGAREN I NOTRE DAME,      
GÖTEBORGSOPERAN

Pustervik på Järntorget är en av klubbarna med full fest hela helgen  FOTO: TT


	1
	4-5 (ta denna istället om det går)
	6-7
	8-9
	10-11
	12

