
REDIGERAT AV:  SEBASTIAN NILSSON OCH HAMILTON STEINER

Övningstidning för journalistutbildningen vid Göteborgs universitet 

FÖRMIDDAG:
Mestadels  
molningt. Svag 
vind. 1-2 grader.

EFTERMIDDAG: 
Mestadels mol-
ningt. vag vind. 
1-2 grader.

21 Februari 2019

Eldinferno i Bangladesh: 
70 bekräftade dödsfall och 
dödsantalet väntas stiga

Narkotikainsats mot 
flera skolor i Göteborg

VM-Silver direkt i comebacken för Super-
Stina: ”Det känns väldigt stort för mig”

Stina Nilsson tog Sveriges första medalj under VM i Seefeld.            FOTO: TT

nn Polisen genomför just nu en riktad riktad narkotikainsats i Askim, Hovås och Billdal. Insatsen ska vara en del av ett medbor-
garlöfte från lokalpolisområdet Storgöteborg Syd, där riktade insatser mot narkotika är en av aktiviteterna. Polisen har haft ett antal 
orossamtal med ungdomar och deras föräldrar. De har besökt skolor och ska fortsätta besöken under insatsens gång. I ett pressmed-
delande säger polisen att de vill vara synliga, och att de som hanterar droger ska känna att det inte är värt risken. Polisen står för en 
del av insatserna, och skolan och socialtjänster för en annan. De tillägger att det är viktigt att prata med ungdomar och föräldrar om 
konsekvenserna av narkotiahantering. Förutom orossamtalen har polisen även pratat med ungdomar om de bredare samhällseffek-
terna av narkotikabrukande.   
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Nyinvigning
av Röhsska

REPORTAGE: Muséet i Va-
sastan har nyinvigning på 
lördag med en ny look.

SIDA 11

Swedbank 
fortsätter rasa

INRIKES: Under torsdagen 
har Swedbank:s börsvärde 
minskat ytterligare 9,6% 
efter misstanken om pen-
ningtvätt. 
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KRÖNIKA: Axel Fernandez 
tycker till om VAR-diskus-
sionen.

SIDA 8

FOTO: TT

VAR-debatten 
 en ickefråga”
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Under torsdagen har Swed-
banks börsvärde fortsatt att 
minska ytterligare 9,6 procent 
efter att börsen stängde med 
ett fall på 13,2 procent dagen 
innan. De stora förlorarna är 
aktieägarna. 

Under gårdagskvällen kom 
Swedbank ut med ett press-
meddelande till alla aktieä-
gare om kallelse till komman-
de årsstämman den 28 mars. 
Swedbanks största ägare är 
Sparbanksgruppen, därefter 
kommer Folksam. 

Folksamgruppen ser mycket 
allvarligt på de rapporter som 
kommit om svenska bankers 
misstänkta koppling till pen-
ningtvätt, skriver försäkrings-
koncernen i en kommentar:

”Swedbank har försäkrat att 
man vidtagit kraftfulla åtgär-
der och rapporterat misstänk-
ta transaktioner till berörda 
myndigheter. Vi utgår ifrån 
att Swedbank håller en så hög 
transparens som är möjligt, be-
rättar vad man vet och redovi-
sar vidtagna åtgärder”.

Enligt Folksamgruppen är 
det ingen överraskning att kri-
minella försöker utnyttja en 
bank för sina intressen.

SWEDBANKS VD Birgitte Bon-
nesen har kommenterat ankla-
gelserna som riktats mot ban-
ken med tillförsikt. Hon menar 
att banken har fasta rutiner 
för att motverka penningtvätt 
och känner sig trygg med hur 

de hanterar dessa frågorna in-
ternt.

Efter misstankarna om pen-
ningtvätt genom Swedbank 
uppmanar nu Avanzas spar-
ekonom Johanna Kull i en in-
tervju med TT att även små-
spararna bör se över sina 
aktieportföljer.

–Det är en förtroendebransch 
och nu har helt klart förtroen-
det för Swedbank brustit. Det 
är uppenbart att Swedbank 
inte har marknadens förtroen-
de just nu. Man är rädd att det 
kan komma fram fler uppgif-
ter, säger hon. 

Sådana här misstankar ris-

kerar att ligga som ”en blöt filt” 
över aktien ett tag framöver. Jo-
hanna Kull tycker att bankens 
vd Birgitte Bonnesen kunde 
gett klarare besked i den tele-
fonkonferens som hölls på ons-
dagen.

– Det är anmärkningsvärt att 
man tar så tydligt avstånd från 
att anlita en oberoende tredje 
part för att granska de här affä-
rerna. Det hade varit ett sätt att 
visa att man vill gå till botten 
med detta säger Johanna Kull. 

FINANSINSPEKTIONEN är an-
svariga för att granska banker-
na, de meddelar efter anklagel-

serna mot Swedbank att de inte 
kommenterar tillsynen i en-
skilda banker. De menar också 
att ansvaret för tillsynen i för-
sta hand ligger på de baltiska 
tillsynsmyndigheterna.

”Vi ser allvarligt på uppgif-
ter om penningtvätt och andra 
regelöverträdelser i svenska 
banker. Det är av högsta vikt 
att bankernas ledningar och 
styrelser tar dessa frågor på 
allvar och förvissar sig om att 
bankerna följer lagar och reg-
ler”, skriver Finansinspektio-
nen (FI) i en kommentar.

Reporter

Folksamgruppens koncernchef Jens Henriksson ser allvarligt på anklagelserna. Foto: Marcus Eriksson/TT

Swedbanks ägare ser rött

SWEDBANKS  
TIO STÖRSTA ÄGARE

 � Sparbanksgruppen

 � Folksam

 � AMF-Försäkring och 
Fonder

 � Alecta Pensionsförsäk-
ring

 � Swedbank Roburfon-
der

 � Sparbanksstiftelser- ej 
Sparbanksgruppen

 � BlackRock

 � Vanguard

 � Norges Bank

Bankskandaler i Sverige de senaste tio åren

2010 2015 20192016 2017 2018

Handelsbankens låneskandal
Direktören lånade samanlagt 
ut 105 miljoner kronor för för-
falskade säkerheter

Swedbank i skandalös
 fastighetsaffär
Två av Swedbanks högsta chefer 
köpte en privat fastighet för 75 mil-
joner kronor. En av cheferna ankla-
gades senare även för insiderbrott. 
Båda cheferna fick avgå.

Nordea och Handelsbanken 
brister i arbete mot penningtvätt

Handelsbanken 
drabbat av sexskandal

Nordea försöker 
dölja skattesmitning

Nordea granskas 
av finansinspektionen

Nordea beskylls för pengatvätt 
av ryska hedgefonden

Swedbank misstänks 
för pengatvätt

Båda bankerna dömdes av finansinspek-
tionen . Nordea fick böta 50 miljoner 
kronor och Handelsbanken fick böta 35 
miljoner kronor.

På Handelsbanken fick några höga chefer 
sluta eller byta tjänst i spåren av en sex-
trakasseriaffär, oktober 2018.

Skattefusk inom SEB
SEB delaktig i skatteuppläggen, de så 
kallade cum-ex-affärerna med centrum i 
Tyskland, där cirka 100 miljarder kronor 
stulits från skattebetalare i flera länder.

Nordea gjorde ett fördelaktigt skatteupp-
lägg via Jersey och Bermuda när de sålde 
sina huvudkontor. Det hela ledde till en 
upptaxering från Skatteverket med 765 mil-
joner kronor.

Svenska banker i 
Panamaskandalen

Nordea ger dåliga 
finansråd till äldre

Det avslöjas att flera svenska banker, bland 
annat Nordea och SEBs dotterbolag, varit 
inblandade i skatteplanering som skett via 
brevlådeföretag kopplade till advokatfirman 
Mossack Fonseca i Panama. Brevlådeföretag 
användes för att bankernas rikaste kunder 
skulle kunna använda dessa utan att betala 
någon skatt.

Nordeas filial i Fin-
land fick böter och 
en varning för att 
ha gett dåliga inves-
teringsråd till äldre 
personer.
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Polisen genomför just nu en 
riktad narkotikainsats i Askim, 
Hovås och Billdal. 

Insatsen ska vara en del av 
ett medborgarlöfte från lokal-
polisområdet Storgöteborg 
Syd.

– Vi har så här långt haft ett 
antal orossamtal med ungdo-

mar och deras föräldrar. Sam-
tidigt jobbar vi med ökad syn-
lighet genom patrullering. Vi 
har även besökt skolor och ska 
besöka ytterligare två skolor 
under insatsens gång, säger in-
satsledare Hans-Jörgen Ostler.

I PRESSMEDDELANDET säger 
polisen att de vill vara synliga, 

och att de som hanterar droger 
ska känna att det inte är värt 
risken. Polisen står för en del 
av insatserna, och skolan och 
socialtjänsten står för en an-
nan. De tillägger att det är vik-
tigt att prata med ungdomar 
och föräldrar om konsekven-
serna av narkotikahantering. 

– De orossamtal vi har ge-

nomfört har ofta landat bra. Vi 
har med oss en socialsekrete-
rare, som kan vara en direkt-
kontakt för familjer som är i 
behov av vidare stöd och hjälp, 
säger Ostler. 

FÖRUTOM HÄLSORISKERNA 
pratar polisen med ungdomar-
na om de bredare samhällsef-
fekterna av narkotikabrukan-
de. 

– Den som köper narkotika 
på gatan bidrar till att ge nä-
ring till gängkriminalitet och 
annan brottlighet, säger Hans-

Jörgen Ostler. 
CAN publicerar årligen en 

rapport som kartlägger nar-
kotikaerfarenheten av elever i 
årskurs nio och årskurs två på 
gymnasiet. Narkotikakonsum-
tion tycks vara vanligare bland 
pojkar, och för gymnasielever-
na har man sett en ökning mel-
lan åren 2004-2010 för att se-
dan stabiliseras på ungefär 20 
procent. Motsvarande siffror 
för flickor har sedan 2013 legat 
stabilt på 14 procent. 

Måns Edén

Källa: CAN och Polisen.

Polisen gör narkotikainsats mot skolor

”Vi har så här långt haft ett antal orossamtal med ungdomar och deras föräldrar”, säger Hans-Jörgen Ostler. 
 FOTO: Tobias Johansson”

Inget brott begicks när ett 
tiotal maskerade personer 
tog sig in i en gymnasieskola i 
Göteborg, bedömer polisen.  
   Skolan ville inte anmäla 
händelsen och man har därför 
inte påbörjat någon förunder-
sökning. 
 
Det var under onsdagsefter-
middagen som polisen i Gö-
teborg fick in ett larm om ett 
bråk från GTI-gymnasiet. 

UNGEFÄR TIO personer ska ha 
tagit sig in på skolan och flera 
av dem ska ha varit maskera-
de. Ingen människa uppges ha 
kommit till skada under hän-
delsen. 

När polisen kom till platsen 
ska de maskerade personerna 
redan ha tagit sig ut ur skol-
området.

– Larmet kom via personal 
på skolan, säger Stefan Gus-

tafsson som är polisens pres-
stalesperson i region väst, till 
GT.

Enligt Ulla Brehm som också 
är presstalesperson i regionen 
i väst fanns det inget underlag 
för en polisanmälan. 
– Det fanns ingen på plats som 
ville göra en anmälan, säger 
hon.

 
TROTS ATT polisen blivit till-
kallad till platsen höll man 
med skolan om att ingen an-
mälan skulle göras. 

– Det som hände var egent-
ligen att vi skickade patrul-
ler till platsen för att kontrol-
lera om det var något brott 
som hade begåtts. Och patrul-
lerna på plats gjorde helt en-
kelt bedömningen att fallet 
inte var så, säger Ulla Brehm.  

Tilda Sandén 

I augusti påbörjade väst-
länksprojektet sprängningar 
i samband med den drygt 900 
meters långa servicetunnel-
bygget vid Linnéplatsen. 

I trafikverkets nyhetsbrev 
från januari skriver man att 
tunneln ska ha nått 400 meter 
in i berget april månad. 

Enligt källor till Göteborg 
NU ska arbetet den 21 febru-
ari endast kommit 15 meter, 
vilket betyder att arbetet är 
försenat. Målet är att nå 400 
meter redan i april.

Den 16 augusti 2018 detonerade 
den första sprängladdningen 
vid Linnéplatsen i Göteborg. 
Anledningen var bygget av en 
servicetunnel mellan Harald-
svägen och Hagaparken, där 
lastbilar och annan tung trafik 
kan köra för att undvika buller 
och trafik i samband med väst-
länksbygget i Haga. 

I ETT NYHETSBREV från janua-
ri skriver Trafikverket att tun-
neln ska ha nått en längd på 
400 meter redan i april. Enligt 
säkra källor från byggarbets-
platsen har arbetet den 21 fe-
bruari endast tagit sig 15 meter 
in i berget. Samtidigt uppger 
vår kontakt att de endast kan 
spränga två till tre gånger i 
veckan och att man vid varje 
tillfälle kommer runt tre till 
sex meter längre in i tunneln. 

Det betyder att arbetet max 
kan ha nått 200 meter in i slutet 
på april, alltså hälften av den 
planerade tunnellängden. 

Enligt obekräftade källor ska 
förseningen vara på grund av 
vattenläckage in i bergsrum-
met. Den stora förseningen är 
inget Trafikverket har medde-
lat på sin hemsida eller till när-
boende. 

Dessutom har Trafikver-

ket ändrat om sitt säkerhets-
tänk. I nyhetsbrevet från janu-
ari skriver man att trafiken på 
Dag Hammarsjö-leden behövs 
stängas av vid sprängningar 
tills man har nått 40 meter in 
i berget, detta för att skydda 
bilar och gångtrafikanter mot 
eventuellt stensplitter. 

Men i slutet på januari gick 
man ut på sin hemsida och 
skrev att man endast behöver 
nå 5 meter in i berggrunden. 

ENLIGT Karin Malmqvist, del-
projektsledare för entreprenad 
Haga, har de under den pe-
riod de stängde av Dag Ham-
marsjö-leden bedömt att risken 
var så liten att de kunde mins-
ka säkerhetsåtgärderna från 40 
meter till 5 meter.

– Det är ju en teorifråga om 
risken är så befintlig att man 
behöver stänga av ytterligare 
35 meter. Perioden då vi stäng-
de av leden gjorde vi en säker-
hetsbedömning och ansåg att 
risken var så liten att det räckte 
med 5 meter, säger hon.

Men varför förseningen på 
tunneln har uppstått har Göte-
borg NU inte fått något svar på.

Karl Moberg

Inbrott på skola
”Ingen ville göra en anmälan”

Ingen som var på plats vid inbrottet ville göra en anmälan.  
 FOTO: GTIs Gymnasieskola

Västlänken - håller 
inte tidsplanering

Projektet planeras stå klart år 2026. 
 FOTO:    Björn Larsson Rosvall/TT
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BANGLADESH: En brand ut-
bröt på onsdagskvällen i ett 
flervåningshus i Dhaka. Ke-
mikalier exploderade, eldbol-
lar ramlade ned ur skyn, och 
människor sprang för sina liv 
när ett fyravåningshus fattade 
eld. På torsdagseftermidda-
gen hade 70 döda hittats och 
dödssiffran väntas stiga.

Branden bröt ut i Dhakas äldre 
delar på onsdagskvällen. På 
bottenplanet i huset fanns af-
färer, och på våningarna över 
bostäder blandat med illegala 
lager för kemikalier som bland 
annat användes för tillverk-
ning av deodorant i sprayform.

– Än så länge har vi hittat 70 
döda. Det antalet kan öka yt-
terligare eftersom vi forsätter 
att leta, säger Julfikar Rahman 

från brandkåren.
– När branden bröt ut var 

förloppet så snabbt att männ-
iskor inte hann fly, berättar 
brandchefen Ali Ahmed. 24 
kroppar hittades i ett hörn av 
byggnaden, och nio i en apo-
tekslokal där offren stängt för 
fönsterluckorna för att skydda 
sig.

BRANDEN SPRED SIG vida-
re till minst fyra omgivande 
hus, som också delvis använ-
des som lager för brandfarliga 
ämnen. Förbipasserande träf-
fades av eldbollar från explo-
sionerna, och bilar och rikshas 
på gatan förvandlades till ry-
kande skelett när lågorna fång-
ade dem. Flera människor på 
bröllopsfest i en intilliggande 
byggnad fick brännskador.

– Explosionerna var så kraf-
tiga att det var som krig. Ke-
mikaliebehållare på de övre 
våningarna exploderade och 
eldbollar föll ned på gatan, be-
rättar Haji Mohammad Sala-

huddin som skadades svårt.
– Jag såg brinnande kroppar 

över hela gatan, tillägger han.
Över 200 brandbekämpa-

re deltog i släckningsarbetet, 
och det tog nästan tolv timmar 

att få branden under kontroll. 
Brandmännen hade problem 
med vattentillgång och fick 
dra extraledningar från en när-
liggande moské. 

ENLIGT LÄKARE ÄR 55 männ-
iskor skadade, av dem tio kri-
tiskt. I en liknande brand i 
Dhaka 2010 omkom 120 per-
soner. Efter den branden tog 
myndigheterna i Dhaka kraft-
tag mot kemiska lager inne i 
tätt befolkade delar av staden, 
men den insatsen har under se-
nare år avbrutits.

Onsdagens brand kommer 
sannolikt att väcka debatten 
om slapp hantering av byggsä-
kerhetsbestämmelser i Bangla-
desh, där olyckor dödar hund-
ratals varje år.

TT

Ett eldinferno utbröt när ett flervåningshus brann i Bangladeshs huvudstad Dhaka.  FOTO: Rehman Asad/AP/TT

Det var i Bangladeshs huvudstad Dhaka som branden utbröt.  KARTA: TT

Dödssiffran väntas stiga
– minst 70 har omkommit i brandkatastrof i flervåningshus i Bangladesh

USA: En man anställd av USA:s 
kustbevakning misstänks ha 
planerat ett massmord. Han 
uppges ha studerat den nor-
ske massmördaren Anders 
Behring Breivik.

Den 49-årige mannen greps i 
förra veckan i sitt hem i en för-
ort till Washington. Av dom-
stolsdokument framgår att 
man hittat 15 vapen och stora 
mängder ammunition i hans 
bostad. Man fann även dro-
ger, inklusive steroider och till-
växthormon.

Åklagaren Robert Hur begär 
att mannen ska hållas i förvar 
fram till kommande rättegång 
och motiverar det med följande 
formuleringar:

”Svaranden avser att mörda 
oskyldiga civila i en omfatt-
ning som sällan upplevts i det-
ta land”, och ”svaranden är en 
inhemsk terrorist”.

EN DOMSTOL SKA på torsda-
gen avgöra huruvida mannen 
fortsatt ska hållas i förvar.
Enligt åklagare har mannen 
noga studerat Breiviks ”mani-

fest”, särskilt delar där det be-
skrivs hur man samlar på sig 
vapen och sammanställer lis-
tor över tänkta offer.

BLAND BESLAGTAGNA doku-
ment har man hittat utkast till 
brev som mannen skrivit. Han 
beskriver hur han drömmer 
om att döda så gott som alla 
människor på hela jorden. Han 
resonerar att det mest effektiva 
skulle vara att döda genom en 
epidemi, men att han inte vet 
hur han skulle få tag på smit-
tan. Han beskriver även sig 

själv som en ”vit nationalist” 
sedan lång tid tillbaka och en 

handlingarnas man.
På en lista som mannen 

gjort över möjliga offer åter-
finns bland andra flera fram-
stående demokrater – som 
Nancy Pelosi, Chuck Schumer 
och Alexandria Ocasio-Cortez 
– och flera mediepersonlighe-
ter. 49-åringen har sedan 2016 
arbetat vid kustbevakningens 
huvudkontor i Washington. 
Han har ett förflutet både hos 
USA:s marinkår och hos USA:s 
nationalgarde.

TT

Amerikan terrormisstänkt – studerade Breivik

Vapen och ammunition beslagtogs i 
49-åringens hem.  FOTO: TT
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VENEZUELA: Den venezu-
elanske oppositionsledaren 
Juan Guaidó åker till gränsen 
mot Colombia för att försöka 
motta den humanitära hjälp 
som skickats till Venezuela 
från USA. 

Mediciner och mat har tidigare 
stoppats av militär, på order av 
sittande presidenten Nicolás 
Maduro. Guaidó har i tidigare 
uttalanden sagt att 300 000 per-

soner kommer att dö om hjäl-
pen inte kommer fram. Han sä-
ger att förnödenheterna senast 
på lördag ska nå landet. 

GUAIDÓ, SOM HAR utropat sig 
till interimspresident, säger att 
senast lördag ska förnödenhe-
ter från USA som fastnat i den 
colombianska gränsstaden Cú-
cuta nå landet. Han åker till-
sammans med flera andra 
parlamentsledamöter på tors-

dagen, uppger en talesperson. 
I samband med att Guaidó ut-
ropat sig själv till interimpre-
sident i slutet på januari har 
maktkampen mellan president 
Maduro och Guaidó intensifie-
rats. Guaidó, hänvisade till att 
fjolårets presidentval inte gick 
rätt till och att landet saknar 
rättmätig ledare. 

UNDER DE STORA demonstra-
tionerna i slutet av januari ska 

över 40 personer ha dödats och 
900 personer ha gripits, rap-
porterar Amnesty. I sex fall ska 
det ha rört sig om utomrättsli-
ga avrättningar, utförda av po-
lisens specialstyrka. 

Förutom USA, har flera EU-
länder ställt sig bakom Gauidó, 
däribland Sverige, Danmark, 
Frankrike, Storbritannien, 
Tyskland och Spanien.

Måns Edén/ TT/ AFP

Juan Guaidó försöker 
ta emot hjälp från USA

Enligt Venezuelas interimpresident Guaidó riskerar 300 000 personer att dö om inte hjälpen från USA når fram i tid.  FOTO: Fernando Llano/AP/TT

BRYSSEL: Under torsdagen ta-
lar beslutsfattare och kommis-
sionsordförande Jean-Claude 
Juncker framtidsfrågor i Brys-
sel. Det stora dragplåstret är 
dock svenska Greta Thunberg 
och hennes budskap är hårt: 
Vi har inget val.

Den svenska klimataktivisten 
Greta Thunberg är på besök i 
Bryssel och talade under tors-
dagen inför EU:s ekonomiska 
och sociala kommitté (ESK). 
Thunbergs skolstrejk har fått 
stora följder i Bryssel där 30 
000 ungdomar valt att varje 
torsdag gå ut och demonstrera 
för klimatet. 

UNDER THUNBERGS TAL var 
tonen hård från den svenska 16 
åringen.

– Vi skolstrejkar för att vi 
har gjort våra läxor. När man 
har gjort det så förstår man att 
vi behöver en ny politik, en ny 
ekonomi. Vi behöver ett helt 
nytt sätt att tänka på. Allt det 
här låter kanske naivt, men om 
ni hade gjort era läxor så för-
står ni att vi inte har något val. 

Om vi misslyckas kommer alla 
våra andra framsteg att vara 
för ingenting. Det kommer att 
bli det största misslyckandet i 
historien, säger Thunberg.

Under eftermiddagen kommer 
Thunberg att medverka vid 
dagens demonstration, arrang-
erad av de belgiska ungdomar-
na. Samtidigt har kritik mot att 
ungdomarna låter sig utnyttjas 
politiskt förekommit. Den bel-
giska aktivisten och arrangö-
ren till demonstrationen Ade-
laïde Charlier menar att så inte 
är fallet. 

– Men vi har inga möten 
med några organisationer. Vi 
arbetar bara internt. Vi skriver 
våra egna tal. Vi organiserar 
våra egna marscher. Vi säger 
inte till någon om hur de ska 
rösta, säger Charlier till tid-
ningen Le Soir.

THUNBERG HAR EN liknande 
åsikt som Charlier.

– Vi har inga manifest eller 
krav. Vi står bara enade bak-
om vetenskapen. Vi vet att de 
flesta politikerna inte vill tala 

med oss. Det är bra – för vi vill 
inte prata med dem heller. Vi 
vill att de pratar med forskar-
na i stället och lyssnar till dem, 

för vi upprepar bara vad de har 
sagt i årtionden, talar Thun-
berg i Bryssel

Axel Fernandez/ TT

Greta Thunberg stort dragplåster i Bryssel

Greta Thunberg på plats i Bryssel  FOTO: AP Photo /Virginia Mayo

Historiskt lag-
förslag i Taiwan
TAIWAN: Regeringen har lagt 
fram ett förslag om samkönat 
partnerskap som man kall-
lar historiskt, 
och uppmanar 
parlamentet 
att godta det 
så fort som 
möjligt. 

Förslaget 
är det senaste försöket att ge-
nomföra det styrande partiets 
vallöfte från 2016 om att tillåta 
samkönade äktenskap.

Wilma Andersson/TT

Femåring biten 
av vildhundar 

Bilbombdåd i 
Syrien –20 döda

THAILAND: En femårig 
finländsk pojke vårdas på 
sjukhus efter att ha blivit at-
tackerad av en flock vilda 
hundar på en strand i turist-
orten Krabi. Pojkens skador 
är allvarliga, och han vårdas 
på sjukhus under uppsikt för 
risken för rabies, rapporterar 
finländska och thailändska 
medier. 

Den lokala polisen berät-
tar att pojken troligen kommit 
nära hundarna som slogs med 
varandra, och blev då attack-
erad. 

Wilma Andersson/TT

Två dödade i 
München
TYSKLAND: Två personer 
har dödats i en skottloss-
ning vid en byggarbetsplats i 
München. Inget tyder på att 
det skulle röra sig om en ter-
rorattack, enligt polisen. 

En av de döda är gärnings-
mannen, säger polisens tales-
person Sven Mueller. 

Ingen annan person rappor-
teras ha skadats vid händel-
sen, och det finns ingen fara 
för allmänheten.

TT/Mirjam Blomkvist

 FOTO: Chiang 
Ying-ying/AP/TT

SYRIEN: Flera personer har 
dödats av en bilbomb i östra 
Syrien. Explosionen inträffade 
nära oljefältet Omar, enligt 
oppositionella Syriska männis-
korättsobservatoriet.

Bilbomben, som var fjärr-
rutlöst, dödade 14 oljearbetare 
och sex medlemmar i SDF-mi-
lisen. Det finns inga uppgifter 
om att någon ska ha tagit på 
sig dådet.

TT
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HAGEN: Allt fler väljer att skaffa hund i 
Göteborg. Några som känt av den nya 
trenden är Nya Varvets hundskola där 
det är full fart sju dagar i veckan. –Det 
ger så fantastiskt mycket att ha hund, 
säger grundaren Maria Delton.  

 
Hundens svans går fram och tillbaka 
och ögonen lyser av förväntan. Som 
på kommando vänder den blicken mot 
sin ägare och springer sen in i den röda 
byggnaden. På sommaren ser Nya Var-
vet ut som en reklambroschyr för Gö-
teborg. Badgäster trängs bland klip-
porna, små båtar med hissade segel på 
väg till holmarna och barn med glass i 
handen. Nu möts jag istället av ett snö-
blandat regn, ett containerfartyg och en 
bitande kyla. Kontrasterna är påtagliga 
och en aning deprimerande. Något som 
däremot är oförändrat och en ljusglimt 
i den annars så mörka februarikvällen 

är hundarna på Nya varvets hundsko-
la. Grundaren Maria Delton kommer ut 
från det röda huset med ett leende på 
läpparna.  

– Idag kommer vi inte kunna vara 
ute, vilket skitväder, säger hon. 

HUNDSKOLAN HAR FUNNITS i 25 år 
och har blivit mycket populär bland 
hundägare, så populär att det ibland 
kan vara svårt att få en plats på sko-
lans kurser. Marie Delton tror att det 
är deras ”mjuka” metoder som är fram-
gångsreceptet för succén. 

– Mjuka metoder innebär inte att vi 
inte säger till hundarna, men vi gör det 
istället rättvist. Hunden är som ett barn 
i en barnfamilj så man måste vara kon-
sekvent men ändå snäll. Man behöver 
inte ta tag i hundarna och lägga dem på 
rygg och dra i koppel utan man kan få 
dem att lyda väldigt bra på andra sätt. 

Det tror jag är våran framgångsfaktor, 
säger hon.   

 
Inne i hundskolans lokaler hänger ljus-
blå gardiner med hundmotiv och pos-
ters med hundar på väggarna. Doften 
av valp sprider sig sakta när de fyr-
benta små vännerna en efter en anlän-
der till kvällens lektion. Just idag är 
det valpkurs som står på schemat och 
är den första av fem träffar för de nya 
hundägarna. 

BRÖDERNA MILO OCH BRUNO, två 
små pomchi en blandning av hundra-
serna chihuahua och pomeranian slår 
sig tillsammans med sin matte ner vid 
ett bord. De tittar skeptiskt på de andra 
hundarna i rummet och sen på varan-
dra. Det går nästan att urskilja små frå-
getecken i deras ögon, vad gör vi här?  

Maria hälsar alla välkomna och hun-

darna får genom sina ägare presentera 
sig för varandra i gruppen. På en sig-
nal från Maria kommer plötsligt den lil-
la svarta hunden Pyttis inspringande i 
rummet. De andra hundarna börjar likt 
en ostämd orkester yra och skälla ikapp 
med varandra. Pyttis är helt ostörd av 
situationen och trär på Marias signal 
”koppla dig” sitt huvud genom ett kop-
pel. De nyblivna hundägarna i rummet 
applåderar med öppna munnar och för-
trollade blickar.  

– Detta har jag lärt min hund vilket 
är väldigt smidigt, och idag ska ni lära 
era hundar det och mycket mer, säger 
Maria.  

Hundägarna tittar på varandra och 
sina hundar med oroliga och velande 
blickar, när någon plötsligt bryter tyst-
naden.  

– Det blir nog svårt att lära lilla Harry 
det, säger en av hundägarna. 

Här vallfärdar valparna till hundmeckat

Valparna väntar på att kvällens valpkurs ska starta, den första av fem träffar för de nya kursdeltagarna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  FOTO: Axel Fernandez
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Här vallfärdar valparna till hundmeckat

Resten av gruppen håller med och fal-
ler i skratt. 

 
ENLIGT STATISTIK från jordbruksverket 
har antal registrerade hundar i Göte-
borg de senare åren blivit betydligt fler. 
2014 låg siffran på 20 145 stycken och år 
2018 var antalet 23 257, alltså en ökning 
på närmare 14 %. 

Maria Delton tror att en anledning 
är att fler förstått de positiva effekterna 
med att skaffa hund.  

– Många har nog fått upp ögonen för 
alla hälsoeffekter. Man har som exem-
pel gjort undersökningar där det vi-
sat att man sover bättre om man har en 
hund i sängen. Har du hund och går ut 
på promenad blir du friskare. Mycket 
forskning tyder på att det är väldigt po-
sitivt att ha hund. Jag tror folk känner 
att det är en familjemedlem, man kän-
ner att det ger så fantastiskt mycket att 
ha hund, säger hon. 

Samtidigt höjer hon ett varningsfinger 
när det kommer till att skaffa hund, alla 
kanske inte är lämpade för uppgiften. 

– Ett tag var det lite så att Paris Hil-
ton hade en liten hund och gick och bar 
på den som en handväska, det är inte 
jag jätteförtjust i. Alla hundar stora som 
små måste få jobba med huvudet, de 
måste få göra saker. Det är inget jobb att 
vara kelgris utan man måste göra något 
med hunden. Man kan inte bara köpa 
den för att den ser söt ut för då blir det 
ofta att de inte mår jättetoppen. Men jag 
tycker ändå att folk är duktiga, i regel 
tar alla ansvar och vet vad det innebär 
att skaffa hund.

 
KVÄLLENS LEKTION LIDER mot sitt slut. 
Några valpar kämpar med att hålla ögo-
nen öppna, laxpastejen och hundgodi-
set är för gott för att kunna sova. Ma-
ria presenterar den sista övningen för 
gruppen, ”åka buss” kallar hon den. 

Hundarna ska få bekanta sig med var-
andra innan de släpps lös för lite lek. 

 – När vi människor åker buss vill vi 
inte hälsa på alla på direkten, hundar 
fungerar likadant. Därför får dem sitta 
och lukta och titta på varandra innan vi 
släpper lös dem, säger Maria.  

 Efter några minuter delas gruppen 
upp efter stora och små hundar, lyckan 
och euforin är total när kopplen åker av 
och hundarna äntligen får hälsa på var-
andra. Rummet förvandlas till en lek-
plats där den som kan skälla högst ver-
kar vara vinnaren av leken. Svansarna 
rör sig som vindrutetorkare under ett 
skyfall och glädjen går att ta på i rum-
met. 

Hundarna Enzo och Harry möter var-
andras blickar och sätter nos mot nos, 
som på film stannar tiden upp och hela 
gruppen utbrister i ett (å).   

Axel Fernandez

Grundaren av Nya Varvets hundskola, Maria Delton försöker lära hunden Dyra en”cirkuskonst”                                                                                  FOTO: Axel Fernandez

Valparna väntar på att kvällens valpkurs ska starta, den första av fem träffar för de nya kursdeltagarna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  FOTO: Axel Fernandez Hundarna Enzo och Harry hittade varandra snabbt under den avslutande lekövningen                                                                                                    FOTO:  Axel Fernandez

” Man har till  

exempel gjort 

 undersökningar 
där det visar  

att man sover 
bättre med  

en hund i sängen
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Diskussionen om 
VAR är en ickefråga

Hur länge ska vi lägga 
tid och fokus på att 
debattera om VAR? 
Systemet är här för 
att stanna, oavsett 

om du gillar det eller inte. Frågan 
är bara när fotbollsvärlden ska 
öppna ögonen och inse fakta. 

Champions League bjöd återigen 
upp för dans. Guardiolas City åkte 
till Tyskland och Gelsenkirchen för 
att hämta hem tre enkla poäng. Så 
blev inte fallet. Två mål i slutminu-
terna, ett av den före detta Schalke 
spelaren Sané skulle krävas för 
att i CL mått mätt undvika en jät-
teskräll. På ett kokande Wanda 
Metropolitano tog Atletico Madrid 
emot Cristiano Ronaldo och hans 
Juventus. Slutresultatet skrevs till 
2–0 och som vanligt räknar ingen 
med Simiones Los Colchoneros trots 
att de alltid verkar ha något på gång.

Två fantastiska matcher som inne-
höll allt det jag önskar mig en kväll 
i TV-soffan. Men dagens rubriker 
handlar inte om Sanés fantastiska 
frispark, Bentalebs kyla vid straff-
punkten eller Atleticos Madrid 
fortsatta prestationer under radarn. 
Istället är det återigen VAR som 
ska diskuteras.  
    Schalke fick två straffar och 
Moratas mål dömdes bort efter att 
domarna i videorummet gjort sin 
bedömning. Jag förstår därför upp-
märksamheten, men inte debatten. 

VAR har aldrig varit en garanti 
för 100% korrekta domslut. Den 
mänskliga faktorn har inte för-
svunnit bara för att det går att 
granska en situation i slowmotion. 
En snäv offside eller en väl utförd 
filmning är svårbedömda situatio-
ner och kommer så alltid att vara.

Det fanns en diskussion om huru-
vida VAR faktiskt skulle införas, 
den var relevant då, nu är den död. 
Systemet finns och det används. 
Den allmänna uppfattningen ver-
kar vara att VAR är inne i en test-
period och inte nödvändigtvis är 
här för att stanna. Testperioden är 
redan gjord, det som kvarstår är 
diskussionen om hur systemet kan 
utvecklas till något ännu bättre. 

Så till er fotbollsexperter i studion 
och i TV-soffan. Att kritisera VAR så 
fort några tveksamheter uppstår är 
att döda och ta bort fokus från det 
som faktiskt betyder något, fot-
bollen. För att oavsett om du gillar 
det eller inte så är VAR här för att 
stanna. 

Axel Fernandez

Axel Fernandez

MOTOR: Prins Carl Philip tar 
pappaledigt från racingen.
”Under 2019 kommer jag fo-
kusera min tid på familjen”, 
säger prins Carl Philip i ett 
pressmeddelande.

Under en tid har det surrat 
rykten om prins Carl Philips 
racingsäsong. Någon ny bil 
i den högsta racingklassen 
tycks det inte bli 2019. Och 
Swedish GT, den klass som 
han kört under 2018, stryks 
från programmet.

Men nu står det klart att 

prinsen väljer att trappa ner 
ambitionerna under året och 
ägna mer tid åt familjen, 
prinsessan Sofia och barnen. 
Men beskedet ska inte tolkas 
som att prinsen tänker avslu-
ta sin racingsatsning. Snarare 
tvärt om.

”Jag blickar istället fram 
emot 2020 vad gäller racing”, 
skriver han i pressmeddelan-
det.

PRINS CARL PHILIP fortsätter 
att vara knuten till Cyan Ra-
cing som är Geelys, och där-

med också Volvos, racingdi-
vision.

”Vi stödjer honom till ful-
lo i hans beslut och ser fram 
emot att fortsätta vårt sam-
arbete längre fram”, säger 
Christian Dahl, vd för Cyan 
Racing i samma pressmed-
delande.
PRINSEN UTESLUTER INTE 
att det ändå kommer att bli ra-
cing på något sätt under 2019.

”Jag utesluter inte något in-
hopp under året, för att hålla 
igång min körning”, skriver 
prins Carl Philip.

Tidigare har kombinationen 
av rollen som familjefar och 
racingföraren inte varit opro-
blematisk. När prins Gabriel 
föddes den 31 augusti 2017 
stod prinsen ändå på starlin-
jen i Swedish GT på Anders-
torp den 2 och 3 september, 
bara dagar senare.

Det var svårt att lämna det 
lilla barnet bara en dag gam-
mal, men min fru pushade 
mig att jag skulle åka, sade 
prinsen då till TT.

Jonas Dagson/TT

Prinsen håller upp med racingen

Stina Nilsson tog 
silver i kaosartad final
SEEFELD: Trots den bly-
tunga uppladdningen blev 
Stina Nilsson silvermedaljör 
på sprinten i Seefeld. Där 
bakom strulade det för de 
svenska damerna.  

Det blev en minst sagt dra-
matisk sprintfinal för damer-
na under VM-tävlingarna i 
Seefeld. Stina Nilsson, Jonna 
Sundling och Maja Dahlqvist 
hade alla tagit sig vidare till 
final och det såg länge myck-
et lovande ut för alla tre. 
  Men en bit in i loppet trass-
lade Sundling och Dahlqvist 
in i varandra – Dahlqvist föll 
och Sundling tappade fart. 

Den som senare kom att vin-
na loppet, Maiken Caspersen 
Falla, fick i samband med 
detta en stor lucka och kunde 
defilera in i mål som ohotad 
segrare. 

BAKOM HENNE VAR Stina 
Nilsson en lika ohotad silver-
medaljör medan Jonna Sund-
ling kom in på upploppet 
med en avtrampad stav, och 
var därmed chanslös i spur-
ten mot norske Mari Eide. 
Sundling gick i mål som fyra 
medan Dahlqvist gled i mål 
sist och på en sjätteplats.

Stina Nilsson skadade sig 
i samband med världscu-

ptävlingarna i Otepää den 
19 januari när hon sträckte 
fram benet vid målgång och 
sträckte baklåret. Tiden ef-
ter det har varit mycket oviss 
och det såg länge ut som att 
VM var över. 

DÄRFÖR VAR DET en märk-
bart känslosam Stina Nilsson 
som mötte pressen efter mål-
gång:

– Det känns väldigt stort 
för mig och jag är stolt över 
mig själv och serviceteamet, 
säger hon till Aftonbladet 
och fortsätter:

– Jag tror att när jag sum-
merar min karriär så kom-

mer det här vara en av de 
större grejerna som jag har 
lyckats göra.

TILL SKILLNAD FRÅN Stina 
Nilsson var inte oväntat den 
så formstarke kvalvinnaren 
Maja Dahlqvist förkrossad 
när hon mötte Aftonbladet:

– Det känns jävligt dåligt. 
Det är tråkigt. Jag är besvi-
ken, arg och sur och ledsen, 
säger hon.

Fredagen en tävlingsfri 
dag, innan det är dags för 
skiathlonen på lördag.

Sebastian Nilsson

Stina Nillson (till vänster) tillsammans med segraren Maiken Caspersen Falla (mitten) och trean Mari Eide i den inledande VM-sprinten.
FOTO: AP/Matthias Schrader



2. Sebastian Eriksson, 
30, IFK Göteborg

6. Emil Wahlström, 31, 
GAIS

7. Marko Johansson, 
20, GAIS

8. Predrag Randelovic, 
28, GAIS

9. Fredrik Andersson, 
28, Örgryte

10. Fredrik Johansson 
Zanjanchi, 22, Örgryte

3. Giannis Anestis, 27,  
IFK Göteborg

4. Ahmed Yasin, 27,  
BK Häcken

5. Junes Barny, 29,  
IFK Göteborg

En stor profil i Blåvitt-kretsar 
som nu återvänder till Kamrat-
gården efter ett halvår i Grek-
land. ”Sebban”, med 274 match-
er i IFK, är ännu inte i spelbart 
skick men hoppas vara redo 
till den allsvenska starten. En 
ledargestalt som kommer bety-
da mycket både på och utanför 
planen för IFK.

Den grekiske målvaktsjätten 
(198 centimeter) kommer när-
mast från israeliska toppklub-
ben Hapoel Beer Sheva. Var 
också lagkamrat med Jakob Jo-
hansson i AEK Aten och fick 
goda referenser av den förre 
IFK:aren. Har potential att bli 
en riktig nyckelspelare i Blå-
vitt.

Den snabbe och tekniske yt-
tern, som står på 41 A-lands-
kamper för Irak, fick sitt ge-
nombrott i Örebro. Därefter 
har det blivit spel i både AIK 
och Häcken. Nu vänder han 
tillbaka till Hisingen efter ett 
år i qatariska Al-Khor. Kom-
mer sysselsätta många all-
svenska försvar under 2019.

Den snabbe och tekniske yt-
tern, som står på 41 A-lands-
kamper för Irak, fick sitt ge-
nombrott i Örebro. Därefter 
har det blivit spel i både AIK 
och Häcken. Nu vänder han 
tillbaka till Hisingen efter ett 
år i qatariska Al-Khor. Kom-
mer sysselsätta många all-
svenska försvar under 2019.

TOPP 10 NYFÖRVÄRV
Ranking: Göteborgsklubbarnas tio bästa nyförvärv inför 2019
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HANDBOLL: Handbollsgöte-
borg är tillbaka i vardagen 
igen efter dubbla derbyn un-
der onsdagskvällen. Och det 
är två lag i skriande poäng-
behov som kommer till spel i 
helgen. 

Önnereds herrar, som just 
nu ligger på negativ kvalplats, 
möter Lugi på bortaplan under 
fredagskvällen. I premiären i 
höstas blev det en klar seger 
(30–20) för Lugi och de får gäl-
la som favoriter även här.

På damsidan tar BK Heid 
emot Skövde HF i ett ång-
estladdat bottenmöte under 
söndagen. När lagen möttesist 
vann Skövde med 27-25 efter en 
jämn tillställning. Helt klart 
läge för Heid att ta revansch.

Henric Holmberg

FOTBOLL: Cupäventyret fort-
sätter för Göteborgslagen. 
Häcken ska försöka följa upp 
succén från förra helgen då 
Brage besegrades med 6–1. På 
söndag väntar bortamatch mot 
FC Rosengård på Malmö IP. 
Goda nyheter för Häcken är 
att ghanesen Kwame Kizito är 
spelklar efter att allt pappers-
arbete avklarats.

Två timmar senare tar Ör-
gryte emot Jönköpings Södra 
på Valhallas konstgräs. ÖIS 
vann premiären mot Norrby 
med 2–0 och toppar gruppen 
tillsammans med AIK. Seger 
mot J-Södra och det är upplagt 
för gruppfinal på nationalare-
nan Friends nästa helg.

Henric Holmberg

ISHOCKEY: Det är tvära kast 
som gäller när Frölunda går in 
i slutskedet av SHL:s grundse-
rie. Efter torsdagens hemma-
match mot nästjumbon Mora 
väntar en lång bortaresa till 
Luleå där serietvåan väntar i 
ett viktigt toppmöte. 
     Frölunda, som just nu lig-
ger fyra, har goda chanser att 
ta sig direkt till kvartsfinal, dit 
de sex främsta lagen kvalifice-
rar sig. Grundserien avslutas 
med en hemmamatch mot 
Brynäs torsdag den 14 mars.

Henric Holmberg

Två lag i stort 
poängbehov

Fortsätter lagen 
leverera i cupen?

Långresa och 
toppmöte i SHL

Frölundas Joel Mustonen.       FOTO: TT

1. Ailton, 34, Örgryte 

Kan den 34-årige brassen Ailton lyfta Örgryte? Senaste blev det 26 mål på 63 matcher i den vinröda ÖIS-tröjan för anfallaren.            FOTO: Adam Ihse/TT

Efter tolv säsonger utomlands vänder han hem 
igen, Ailton. En av succébrassarna i Örgryte, dit 
han kom 2004 från Brasilien. Sammanlagt blev 
det 26 mål på 63 matcher i Allsvenskan för ÖIS 
innan flytten till FC Köpenhamn. Nu är anfal-
laren tillbaka på ett treårskontrakt. Och förvänt-
ningarna är höga.

Trotjänaren i Häcken, med över 
300 matcher för Hisingsklub-
ben, fick inte förlängt efter det 
att hans kontrakt gick ut i hös-
tas. Nu byter Wahlström gul-
svart mot grönsvart. Kommer 
bidra med mycket rutin och 
spelförståelse i mittförsvaret. 
Kan rent av bli en viktig kugge 
i det GAIS som jagar uppåt.

Gjorde debut i Champions Lea-
gue-kvalet för Malmö FF redan 
som 16-åring. De två senaste sä-
songerna har den unge målvak-
ten varit utlånad till Trelleborg 
där han stått 59 av 60 seriemat-
cher. Gais har nu valt att låna in 
Johansson för den kommande 
säsongen. En spännande mål-
vakt med framtiden för sig.

Kommer närmast från spel i 
Dalkurd och Värnamo, men 
har också äventyr i Serbien, 
Makedonien (dubbla ligatitlar) 
och Vitryssland bakom sig. Den 
spelskicklige makedoniern lär 
bli en viktig kugge på mittfäl-
tet om han håller sig skadefri. 
Frågan är om han kan hjälpa 
GAIS till en toppplacering?

Andersson är tillbaka på ÖIS-
gården efter fyra säsonger och 
två SM-guld med Malmö FF. 

Zanjanchi smällde in 65 mål på 
tre år i Hisingsbacka FC. Nu tar 
han steget upp till Superettan.  

Sebastian Eriksson.                     FOTO: TT Giannis Anestis.                     FOTO: TT Ahmed Yasin.                     FOTO: TT Junes Barny.                     FOTO: TT

Henric Holmberg
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Igår öppnade utställningen 
”The Face of God” på Natur-
historiska museet i Göteborg. 
En utställning om Mika Havels 
bortglömda konst och förlo-
rade texter.

”The face of God”är en utställ-
ning som lyfter fram en fiktiv 
konstnär och 1600-tals-kvinna. 
Berättelsen om Mika Havel har 
ställts ut en gång tidigare, då i 

Värnamo och då med ett helt 
annat syfte. Konstnärsgruppen 
som ligger bakom utställning-
en ville göra den till en slags 
rumslig roman. De ville skapa 
utrymme för en rad olika be-
rättelser och diskussioner.
– Vi ville att man skulle upp-
leva utställningen inom sina 
referensramar och tolka den 
själv, precis som när man läser 
en bok, berättar Johnny Friberg 

som är curator för utställning-
en och projektledare för Studio 
Mold - en grupp konstnärer 
och formgivare.

NÄR UTSTÄLLNINGEN ”The 
face of God” gjordes första 
gången berättade inte konstnä-
rerna för dess besökare att allt i 
rummet var en fiktion. De var 
ute efter att försöka regissera 
en upplevelse som skulle starta 

med att man gick in på utställ-
ningen i tron om att allt var en 
sann berättelse. Meningen var 
att man som besökare allt ef-
tersom skulle bli misstänksam 
mot hur bra allt verkade och 
sedan förstå att det var en fik-
tion. På så sätt tänkte man att 
utställningen skulle leda till en 
tankeställare och ändra besö-
karnas syn på vad de bevittnat. 
Men det hände aldrig. 

I sin podcast ”Pillowtalk” be-
rättar Penny Parnevik, 22, att 
hon väntar barn med pojkvän-
nen Douglas Murray, 38. .

Penny och Douglas väntade 
med att berätta för familjen 
om gravidlyckan till julafton. 
Penny skrev brev till alla i fa-
miljen och på hennes mam-
mas brev stod det ”God jul, 
den 22 augusti 2019 ska du bli 
mormor”. 
     På hennes instagram skri-
ver Penny Parnevik ”Så länge 
jag kan minnas, när någon har 
frågat mig vad jag vill bli när 
jag blir stor har jag svarat ”en 
mamma”. Nu kommer äntli-
gen mina drömmar att besan-
nas”.

På fredag går finalen av 29:e 
säsongen av På Spåret. Parisa 
Amiri och Gunnar Wetterberg 
möter Eric Ericson och Kjell 
Wilhelmsen, som  gästar Ra-
dio GöteborgNU idag, torsdag.  
Daniel Adams-Ray är artist i 
morgondagens program. Fina-
len går på SVT1 klockan 20.00.

Under sportlovsveckorna 
har Alfons Åbergs kulturhus 
kompisveckor. Två teaterföre-
ställningar presenteras varje 
dag fram till söndagen den 
tredje mars. ”Vem räddar Al-
fons Åberg?” är en teaterföre-
ställning om viktig vänskap. 
Alfons Åbergs kulturhus är 
ett kreativt kulturhus för barn 
och deras vuxna. Målgruppen 
är 0-8 år. 
Förutom teater förekommer 
högläsning, sångstunder och 
ballongvikning.  
Öppettiderna är mellan 10-16. 

Gabriella Bergström

Nya resultat från Göteborgs 
universitets centrum för åld-
rande och hälsa, Age Cap, 
visar att kulturella aktiviteter 
kan motverka hjärnsjukdo-
marna demens och Alzheimer. 

Under det senaste året har den 
fysiska aktivitetens betydelse 
för hjärnan lyft i flera tidskrif-
ter och i populärkulturen, inte 
minst genom Anders Hansens 
bok Hjärnstark. Nu kommer 
nya resultat från forskare vid 
Göteborgs universitet som vi-

sar att även intellektuella och 
konstnärliga aktiviteter har en 
skyddande effekt för att mot-
verka att hjärnan utvecklar 
sjukdomar som demens och 
Alzheimers sjukdom. 

Studien följde 800 kvinnor 
under 44 år. När studien star-
tade år 1968 tillfrågades kvin-
norna om hur aktiva de var när 
det gäller olika hjärnstimule-
rande och fysiska aktiviteter. 

NU PUBLICERAS resultaten i 
tidsskriften Neurology som vi-

sade att gruppen med flest så 
kallade hjärnstimulerande ak-
tiviteter hade 46 procent lägre 
risk att utveckla demenstypen 
Alzheimers sjukdom än kvin-
norna med lägst antal hjärnsti-
mulerande aktiviteter, obero-
ende av hur fysiskt aktiva de 
varit.

Jenna Najar är läka-
re och doktorand vid Age-
Cap som utfört studien 
vid Göteborgs universitet. 
– Resultaten visar att hjärnsti-
mulerande aktiviteter, som att 

läsa, sjunga, gå på teater eller 
konsert, och att vara fysiskt ak-
tiv, som att promenera, spelar 
en viktig roll för att förebyg-
ga demens i högre åldrar, sä-
ger hon i ett pressmeddelande.  
– Det är enkla och roliga akti-
viteter som alla kan ägna sig åt 
samtidigt som de skyddar mot 
demens var och en för sig.

Trots att resultaten pekar på 
att fler saker än fysisk träning 
kan påverka risken för att ut-
veckla sjukdom så fann även 
denna studie att fysisk aktivi-

Utövar du kultur? Då minskar 
du din risk att utveckla Alzheimer

Insekter tar plats i    guds ansikte

Kompisvecka 
på Alfons Åbergs 

Penny Parnevik
ska bli mamma

På Spåret-final
med veteraner

Lindström och  Luuk leder På Spåret. 
FOTO: TT

Insekter är temat i utställningen ”The face of God” på Naturhistoriska museet i Göteborg.  FOTO: Naturhistoriska museet

FOTO: Alfons Åberg kulturhus
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Röhsska 
blickar 
framåt  
Röhsska har nyinvigning på 
lördag. Det blir en ny look, 
ny ingång och ny chef. Ambi-
tionen är att bli centrum för 
debatt om design och vad det 
innebär.

– Vi har jobbat med arbetsmil-
jön, all personal som jobbade 
här innan vi stängde är kvar 
och vi ser fram emot att träffa 
publiken på lördag, säger Nina 
Due, museichef sedan septem-
ber 2017.
Museets kafé är fullsatt. Jour-
nalister och fotografer, repre-
sentanterfrån Kulturnämnden 
och de som har hjälp till att 
renovera och bygga om mu-
seet under de senaste två åren 
har samlats. Formgivarna och 
konstnärerna vars verk kom-
mer att visas tillsammans med 
de nya permanenta utställ-
ningarna från och med lördag 
är också här. 
– Det känns fantastiskt. Det är 
ett hedersuppdrag, säger form-
givare Fredrik Paulsen som 
har fått uppdraget att tolka be-
greppet demokratiskt design. 

HAN HAR VALT att göra stolar 
och hoppas att man kan gå in och 
se bortom produkten, med en öp-
pen och kritisk blick. 

– Demokrati är ett begrepp 
som många slänger sig med, utan 
att riktigt reflektera över vad det 
innebär. Jag ville skapa något som 
alla hade en delaktighet och med 
en pedagogisk ingång. 

Mitt i rummet där Fredrik 
Paulsens stolar står, finns ett litet 
inplastat rum som kallas för Bo-
den. Här ska besökarna få bygga 

sin egen stol, som sedan hängs på 
väggen utanför. 

Förhoppningen är att väggen 
blir helt full, likt montern i det 
nya auditoriumet, där stolar från 
museets samlingar hänger. 

EN TRAPPA NER, i museibutiken 
sitter barn framför ett långt bord. 
De är från Sjumilaskolans klass 
4B och alla bär i vita labbrockar. 
Rockarna är ordentligt utsmyck-
ade. De är dagens expertråd. Se-
nare idag kommer skolklasser 
som ska få välja ut föremål från 
museets samlingar och rådet ska 
värdera dessa utifrån olika krite-
rier med maskinerna som de har 
byggt i skolan.

– Här testar vi hur gammal den 
är. Ju yngre desto bättre, säger en 
av experterna. 

Hon inspekterar föremålet i 
fråga, en klocka. 

– Den är ungefär två år gam-
mal, säger hon. 

På nästa station värderar man 
klockan till ungefär 400 kronor, 
eller max 1000. Birgitta Lundgren 
Pierre är med i Generationsmöten 
i centrum, som består av äldre 
personer som jobbar med skol-
barn i olika projekt.

– Det är jätteroligt! säger hon 
och hinner inte mer innan barnen 
vill ha hjälp med klockan. 

RÖHSSKA VILL VARA design-
museet som breddar synen på vad 
design innefattar, med mode, in-
redning och hantverk.

– Vi hoppas att Röhsska ska bli 
en mötesplats, inte bara för männ-
iskor i branschen. Vi vill bredda 
publiken och vara centrum för de-
batt. Vi är lite trötta, men glada 
och spända inför lördagen. Alla 
som vill kan komma hit nu, med 
vår nya ingång som gör att alla 
med barnvagn och rullstolsburna 
också kommer in med lätthet”, 
avslutar Nina Due. 

Alva Nyblom

– Besökarna köpte historien 
rakt av och alla journalister 
som skrev om den hade inte 
gjort någon research innan. 
Istället skrev väldigt fina re-
cessioner om den bortglömda 
konstnären Mika Havel, säger 
Johnny. 

JOHNNY MENAR ATT all his-
toriespridning innehåller ett 
visst mått av fiktion eftersom 

den alltid skrivs och berät-
tas från ett perspektiv, vilket 
konstnärsgruppen som arbe-
tar med utställningen ville få 
fram. För att göra det gjorde 
man utställningen från flera 
olika perspektiv, vilket man 
trodde skulle vara en avgö-
rande faktor till att besökarna 
skulle förstå att berättelsen var 
fiktiv. 

– Vi trodde att vår utställ-

ning skulle elda på diskussio-
nen om ”Fake News” som är 
väldigt mycket i tiden. Men 
eftersom ingen förstod att be-
rättelsen var just ”Fake News”, 
blev det aldrig en del av den 
debatten, berättar Johnny.  
Sedan ställde Johnny upp 
på ett reportage i P1 där 
han berättade allt var fik-
tion och han förklarade bak-
grunden till utställningen.  
– Då var det en del journalis-
ter som blev väldigt upprörda, 
och hela utställningen kom att 
handla om dem, säger han. 

I ”THE FACE OF GOD” är 
fiktionen uttalad och Natur-
historiska museet har den-
na gången i samband med 
den föreläsningar för skol-
klasser om källkritik och 
vikten av researcharbete.  
– Vi tycker att det är otroligt ro-
ligt att det har blivit så, efter-
som det är ett viktigt ämne, sä-
ger Johnny.

Utställningen har ett in-
sektstema eftersom Mika 
Havel bland annat stude-
rade insekter. De används 
i detta fall för att berätta 
om den fiktiva konstnären. 
– Insekter är väldigt annor-
lunda och oåtkomliga. Det är 
många människor som inte 
vet så mycket om dem. Vi 
vill helt enkelt visa hur spän-
nande insekter är och bin-
da ihop historien om vår fik-
tiva konstnär, säger Johnny. 

I SAMBAND MED utställ-
ningen släpps en bok om 
Mika Havel som är tänkt att 
komplettera utställningen.  
– För den som vill ge sig hän 
finns det många spår och oli-
ka berättelser som blir möjliga 
genom kombinationen av bo-
ken och av utställningen, säger 
Johnny. 

Tilda Sandén 

INFÖR ÖPPNINGEN

På lördag öppnar Röhsska museet efter två år av renovering 
och förbättrade rutiner för personalhälsan. Två permanen-
ta utställningar kommer att presenteras tillsammans med 
en ny basutställning om Östasien samt två tillfälliga utställ-
ningar av Fredrik Paulsen och Brynjar Sigurdarson som vann 
Torsten och Wanja Söderbergspris 2018. Dörrarna öppnas 
klockan 11 och från 13 kan man höra korta föreläsningar om 
vad som har gjorts med museet under tiden det var stängt 
och om deras föreställningar. Under öppningshelgen är det 
gratis inträde. 

tet hade stor betydelse. De som 
var mest fysiskt aktiva hade 52 
procent lägre risk att utveckla 
demens orsakad av kärlsjuk-
domar i hjärnan, oberoende av 
hur mentalt aktiva de varit. 

– Detta visar ännu en gång 
att det finns många möjlighe-
ter att förebygga demens och 
att det kan vara lika viktigt att 
satsa på kulturella aktiviteter 
som på fysisk aktivitet för att 
bibehålla ett hälsosamt åldran-
de. Det är viktigt att komma 
ihåg att det inte krävdes någon 
hög aktivitet för att få en effekt, 
säger Ingmar Skoog, förestån-
dare för AgeCap och ledare för 
studien.

Sara Höglund

Insekter tar plats i    guds ansikte

Fredrik Paulsen har tolkat demokratisk design med stolen som föremål.
FOTO: Röhsska 

AKTIVITETER SOM SKYDDAR DIN HJÄRNA

Hjärnstimulerande aktiviteter delades in i 
fem olika områden: 

 � Intellektuella aktiviteter 

Som att läsa, skriva och lösa korsord 

 � Konstnärliga aktiviteter 

Som att sjunga i kör, spela instrument, gå på 
konserter eller teater

 � Manuella aktiviteter

Som att sy, sticka och sköta trädgården
 � Föreningsliv

Religiösa aktiviteter

Insekter är temat i utställningen ”The face of God” på Naturhistoriska museet i Göteborg.  FOTO: Naturhistoriska museet
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Dags för 
fredagsmys

Darin Hussein, 14

Vad är ditt favoritsnacks? 
- Dillchips. 

Hur myser du till det på bästa sätt? 
– Spela spel på mobilen

Fredrik Holmer, 75 och Inger Eide-Jensen, 73

Vad är ert favoritsnacks? 
– Räkor! 
 
Hur myser ni till det på bästa sätt? 
– Då blir det en flaska vin. På fredagar 
är det ju På spåret och det gillar vi. 

Madeleine Agrogiannis, 62

Vad är ditt favoritsnacks? 
 – Röda vindruvor och en vällagrad ost 
Hur myser du till det på bästa sätt? 
 

Nora Blom, 30, Ingrid Blom, 3, Lennart Blom, 66

Vad är ert favoritsnacks?
– Popcorn, glass och fisktacos.
 
Hur myser ni till det på bästa sätt? 
- Vi tittar på tv och tänder lite ljus.

Daniel Johansson och Viggo Hahns-
son satsade först på friidrott men blev 
istället proffs på datorspelet Fortnite. 
Deras karriärer har precis börjat men 
de har redan hunnit tjäna tusentals 
kronor och skrivit kontrakt med ett av 
de största lagen i världen.

Det började på Elitidrottsgymnasiet 
Katrinelund i Göteborg där Viggo och 
Daniel gick för att kunna kombinera 
gymnasiestudier med friidrottandet. 
Datorspel var något de både älskade 
men endast som en hobby vid sidan om. 

Daniel och Viggo pratade inte så 
mycket i början av gymnasiet. Det tog 
ett litet tag för dem att upptäcka varan-
dra och sitt gemensamma intresse i da-
torspel. 

– Jag och Daniel började känna varan-
dra genom friidrotten men vi gick i olika 
klubbar så vi pratade inte så mycket. Vi 
började sedan i samma gymnasium och 
till sist började Daniel även i samma frii-
drottsklubb som mig, det var då vi verk-
ligen började lära känna varandra, sä-
ger Viggo.
När Daniel bytte till samma klubb som 
Viggo upptäckte de fort sitt gemensam-
ma intresse i datorspel, mer specifikt 

skjutarspel. Efter träningarna brukade 
de gå hem och spela tillsammans men 
friidrotten var fortfarande första priori-
tet. Vändpunkten blev när Daniel fick 
körtelfeber och var tvungen att vila 
från träningen ett helt år. 

– Jag upptäckte min kärlek för skju-
tarspel och märkte att jag faktiskt kun-
de bli duktig. Jag kunde ju inte gå till 
skolan i början men inte heller träna fri-
idrott på ett helt år så det blev att jag 
satt mycket och spelade dator istället, 
säger Daniel.

NÄR SPELET FORTNITE kom ut i början 
av 2017 blev Daniel snabbt ett stort fan. 
Det tog dock längre tid för Viggo som 
hade intresset inne på andra spel. Men 
till slut, efter mycket övertalande av Da-
niel fastnade även Viggo för spelet och 
Halloween 2017 spenderade de mycket 
tid framför skärmarna för att nå toppen 
av världsrankinglistorna. 

Utan att tänka på det började kil-
larnas ambitioner från friidrotten gå 
över till spelandet och de började missa 
många träningstillfällen för att istället 
sitta vid datorn och spela.

– Vi gick från att nästan ha allt fokus 
på friidrotten till att ”Fortnite” tog över 

mer och mer. Vi märkte att det gick 
bra i tävlingar och att det fanns mycket 
mer pengar inom e-sporten. Det kän-
des värt det och spel har alltid varit ett 
stort intresse av våra liv, säger Daniel 
och Viggo.

UNDER SOMMAREN 2018 hörde sig 
spel-laget ”Natus Vincere” (NaVi) av sig 
till killarna och ville rekrytera dem till 
sitt ”Fortnite”-lag. Efter några månader 
bestämde killarna att skriva på varsitt 
kontrakt. Efter det slutade de med frii-
drotten och sade upp sig från sina ex-
trajobb.

DE INSTÄMMER BÅDE två att uppoff-
ringarna de gjort hittills har varit vär-
da uppoffringarna. Just nu är killarna 
stationerade i Daniels pappas hus där 
de har gjort om ett sovrum till ett hel-
riggat spelrum. Talangerna ser ljust på 
framtiden och i mars bär det av till Los 
Angeles där de ska tävla om förstap-
latsen som innebär en miljon kronor i 
prispengar.

August Bergstrand

De som tjänar pengar 
på att spela datorspel

Fredagens Horoskop
Vädur (21 mars – 20 april) Du är inne i 
en period där du känner dig osäker. Det 
är viktigt att vila. Stjärnorna stöttar dig.

Oxe (21 april – 21 maj) Du är i stort be-
hov av närhet. Glöm inte bort var du 
har dina nära och kära. 

Tvillingarna (22 maj – 21 juni) Tvil-
lingen är känd för sin charm. Det 
gäller att bejaka de egenskaper du 
har för att inte tappa bort dig själv. 

Kräfta (22 juni – 23 juli) Dina käns-
lor går både upp och ner nu. Men du 
har vind i seglen som kommer att 
lugna ner stormen så småningom.  

Lejon (24 juli – 23 augusti) Ledar-
skap faller naturligt. Men även le-
jon är kattdjur som kan upp-
skatta ett garnnystan då och då.  

Jungfru (24 augusti – 23 septem-
ber) Det skiner om dig kära jungfru. 
Ditt hårda arbete kommer att löna sig.  

Våg (24 september – 23 oktober)  Mer-
kurius vakar över dig. Du kan känna 
dig trygg och förväntansfull.

Skorpion (24 oktober – 22 november) I 
skorpionens tecken antyds ett stort in-
tresse för nya saker. Var inte rädd för att 
testa dina vingar. 

Skytte (23 november – 20 december) 
Du har det lite svårt just nu. Mycket 
kärlek och närhet kommer att stärka 
dig.
 
Stenbock (21 december – 20 januari) 
Glöm inte bort ditt sinne för humor. 
Träffar du rätt kan du göra underverk.
 
Vattuman (21 januari – 19 februari) 
Dina intellektuella drag kommer till 
nytta nu. Du har ingen tid för dumhe-
ter. 

Fiskarna (20 februari – 20 mars) Du 
simmar vilt. Men var försiktig till havs. 
Hajar är inget att leka med. 

Mirjam BlomkvistMirjam Blomkvist
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