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FÖRMIDDAG:
Mestadels  
soligt. Svag 
vind. 18-20 
grader.

EFTERMIDDAG: 
Växlande  
molnighet. Mått-
lig vind. 18-20 
grader.
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Mestadels 
soligt.
Svag vind. 
12-16 
grader. 

Mestadels 
molnigt. 
Svag vind.
 8-12 grader.

EU-parlamentet röstade 
igenom kritiserat 
upphovsrättsdirektiv. 

Lågstadielärare 
förvandlar elever 
till bokmalar.

Fler gymnasie-
elever väljer 
yrkesprogram.

LOKALT: Allt fler ungdomar 
väljer att läsa en lärlingsut-
bildning på gymnasiet visar 
siffror från skolverket. s. 4

Zanjanchi redo 
för första ÖIS
matchen.

KRÖNIKA: Roskilde visar 
vägen för vad en festival är.

KULTUR: En lärare på Ellen 
Key skolan i Göteborg har 
utveclkat en egen strategi för 
att uppmuntra barnens lä-
sande. s. 9

SPORT: Senaste säsongern 
spelade Fredrik Zanjanchi i 
division 3 och 4 för Hisings-
backa. Backagrabben har 
blivit värvad till ÖIS och fått 
ett tvåårskontakt. På lördag 
spelar han sin första match för 
laget. s. 8

Flyttbart trä P-hus 
planerat på Heden
Kan bli en snar verklighet för Göteborgarna.

OBS. Bilden är ett fotomontage. Parkeringshuset som monterats in på Heden är  Ekorren som finns i  Skellefeteå    FOTO: Wikimedia/Akiko Ahlstrand.
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UTRIKES: Eftertraktade indie-
akter, grime och lite gam-
mal hederlig black metal. Den 
oklara blandningen av artister 
som idag släpptes till Roskilde 
banar ännu en gång upp till 
en av Europas mest legenda-
riska folkfester. Till skillnad 
från flera andra festivaler.

Idag lät den danska festi-
valen oss ta del av de sista 67 

akterna som kommer gästa 
scenerna på Roskilde. 

Bland dessa nya akter ser vi 
bland annat Vampire Week-
end, som efter flera års tyst-
nad återvänder till rampljuset. 
Grime-artisten Skepta, den 
mindre coola men mer musi-
kaliska Gallaghern Noel och 
hans High Flying Birds. Även 
Straight out of Kansas funk-

scen Janelle Monáe och såklart 
är ingen festival komplett utan 
lite bibelbrännande, så Behe-
moth fick också komma. Nå, 
vad har dessa akter gemen-
samt? Absolut ingenting!

Låt oss jämföra med en an-
nan festival: Lollapooloza 
Sthlm gör just nu en total Brå-
valla och utan någon vidare 
åtanke pumpar ut pengar till 

bokningsbolagen. 

Dessa tar i sin tur emot de-
ras beställning av de största 
akterna på kartan just nu. Det 
blir ett försök att vidga sin 
målgrupp till alla som typ har 
en aning om vad musik är.

Läs mer av krönikan på 
sidan 8.

       3 September 2020
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I tisdags beslutade byggnads-
nämnden i Göteborg om att ett 
nytt tillfälligt parkeringshus 
skulle byggas på Heden. An-
ledningen till parkeringshuset 
ska byggas är att många parke-
ringsplatser kommer försvin-
na i samband med bygget av 
västlänken. 

  – Många parkeringsplatser 
kommer försvinna på andra 
ställen i staden, då finns det ett 
behov av att ersätta dem, säger 
Mats Arnsmar (S) som är leda-
mot i byggnadsnämnden. 

   
PARKERINGSHUSET KOMMER 
att byggas på den redan befint-
liga parkeringsplatsen på He-
den. Men byggnaden kommer 
att vara tre plan, vilket inne-
bär att de nuvarande parke-
ringsplatserna utökas från 100 
till 450. Det var total enighet i 
byggnadsnämnden när man 
beslutade om bygglovet. 

   Som det ser ut just nu kom-
mer bygglovet gälla i tio år. 
Men det finns möjlighet att 
förlänga med ytterligare fem 
år. Längre än så kommer par-
keringshuset inte få stå. 

    Det är för tillfället oklart 
hur mycket bygget kommer 
att kosta. Men Mats Arnsmar 
räknar med att projektet kom-

mer bli finansierat. Göteborgs 
Stads Parkering måste dock ta 
beslut om investering först. 
  - Vi räknar med att få pengar 
till projektet. Göteborgs Stads 
Parkering förlorar inkomst 
med tanke på att parkerings-
platser försvinner, så då mås-
te de ha nya, säger Mats Arns-
mar.

 
PARKERINGSHUSET SKA BYG-
GAS med viss miljömedve-
tenhet. Bland annat kommer 
byggnaden vara i trä, vilket 
eventuellt gör att man kan flyt-
ta byggnaden någon annan-
stans när bygglovet gått ut. 

Parkeringshuset kommer 
också kompletteras med läk-
tare ut mot fotbollsplanerna 
på Heden. Tanken är också att 
byggnaden ska kunna använ-
das vid mindre evenemang. 

Ola Palmström

Person hittad
död på hotell

Två personer 
skadade i takras

Kvinna döms för 
falsk stämning

Kungälv: När taket på gymna-
sieskolan Mimers hus i Kung-
älv plötsligt rasade in fick två 
anställda föras till sjukhus 
efter lättare skador.

Det var innertaket till skol-
biblioteket som rasade in vid 
10-tiden på onsdagen och 
räddningstjänsten kontakta-
des direkt. Inga elever befann 
sig i olycksområdet, men två 
anställda blev förda till Kung-
älvs sjukhus för kontroll.

Skolan behövde inte evaku-
eras och anledningen till hän-
delsen är fortfarande oklar. 
Polisen i region Väst meddelar 
att det kommer utredas som 
en arbetsplatsolycka.

Amanda Almius/TT

Göteborg: En person har hit-
tats död i ett rum på ett hotell 
i Göteborg.

Det finns oklarheter runt 
dödsfallet varför rummet har 
spärrats i väntan på en kri-
minalteknisk undersökning. 
Händelsen rubriceras inled-
ningsvis som mord. Avspärr-
ningen och rubricering be-
tecknas som rutinåtgärder.

– Det är ett dödsfall som in-
träffat på en allmän plats och 
det finns oklarheten som gör 
att vi behöver utreda det vi-
dare för att kunna slå fast vad 
som har inträffat, säger Anna 
Göransson.

TT

             BILD: Per Wahlberg

Göteborg: En kvinna som 
anklagat två chefer för bland 
annat sexuellt ofredande döms 
nu själv av Göteborgs tings-
rätt, som anser att anklagelser-
na var påhittade. 

Kvinnan hade också arrang-
erat en misshandel av sig själv, 
och anklagade männen för att 
ha genomfört den. Kvinnan 
döms nu att betala samman-
lagt 65 000 kronor i skade-
stånd till de falskt anklagade 
männen.

TT

                BILD: Akiko Ahlstrand

Heden ser ut att få ett nytt till-
fälligt parkeringshus. Tanken 
är att det ska hjälpa till att er-
sätta parkeringsplatserna som 
försvinner på grund av bygget 
av Västlänken. Nu återstår att 
se om projektet kan bli finan-
sierat och om byggmaterialet 
blir - trä. 

                 BILD: Akiko Ahlstrand

Nytt P-hus ska byggas på Heden

         BILD: Enar Nordvik

I Skellefteå byggdes Ekorren som första parkeringshuset i trä.
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Igår inleddes hovrättsför-
handlingar mot Michael 
Engberg eller ”Högsboman-
nen” som han kom att kallas i 
media. Den dömda gärnings-
mannen har tidigare avtjänat 
straff på högsäkerhetsfäng-
elset Kumla för bland annat 
misshandel. 

Den åklagade är sedan tidiga-
re dömd till livstids fängelse 
för mord, men ska nu prövas i 
hovrätten efter att ha överkla-
gat. Motiveringen till denna 
omprövning är enligt Michael 
Engberg att han är oskyldig. 

Hans advokat hoppas på 
att hovrätten skall anse bevis-
ningen som icke komplett och 
därmed ändra tingsrättens be-
slut. Utöver den mordutred-
ning som den åtalade överkla-
gat så finns det även en dom 
som rubriceras som misshan-
del.

 Motiveringen till misshan-
deln och mordet anses vara fi-
nansiella.

EN RÄTTSPSYKIATRISK under-
sökning har fastställt att den 
åtalade led av psykologiska 
störningar vid brottstillfällena.

Försvararsadvokat Allan 
Stutzinsky :

– Det vi hoppas på från för-
svarssidan är att hovrätten 
skall se på indicierna annor-
lunda från tingsrätten, och 
detta skulle kunna leda till att 
domen (tingsrättens) antingen 
ogillas och hävs eller att be-
dömningen från hovrätten le-
der till en lindrigare dom. Den 
domens hoppas vi vara ett 
tidsbestämt fängelsestraff.

FÖRSVARET HAR INTE tillfört 
någon ny bevisning eller till 
fallet och förlitar sig på att hov-

rättens bedömning ska gynna 
den tidigare dömde Michael 
Engberg. I linje med detta så 
fortsätter åklagarsidan sin tidi-
gare bevisning. 

Åklagarens kommentar var 
att de var nöjda med tingsrät-
tens fällande dom och med det 
beslutade straffet. Deras ambi-
tion är att domen om livstids 
fängelse fastslås även av hov-
rätten.

Hovrättsförhandlingarna 
kommer att fortgå till den åt-
tonde april för en fallande 
dom.

Måns Hallberg

”Högsbomannen” omprövas i hovrätten

Idrotts- och föreningsnämn-
den i Göteborgs stad måste 
spara pengar, närmare be-
stämt 25 miljoner kronor. Un-
der tisdagens möte beslutade 
politikerna om flera bespa-
ringar, exempelvis att slopa 
gratisbadet för barn och unga.

Idrotts- och föreningsförvalt-
ningens prognos visar en risk 
för ett stort underskott och där-
för kommer nu budgeten att 
minskas. Utöver det faktum att 
barn inte längre får gå in gratis 
på simhallarna kommer också 
Backavallens motionscentrum 
stänga och samarbetet med 
Skolidrottsförbundet avslutas. 
Det är ännu inte fastställt när 
förändringarna ska infalla. 

– Vi sätter nu i gång ett ar-
bete med att se över hur vi ska 
genomföra besluten och när 
förändringarna ska börja gälla. 

Vår ambition är att bespa-

ringarna trots allt ska påverka 
göteborgarna så lite som möj-
ligt, säger förvaltningsdirektör 
för Idrotts- och föreningsför-
valtningen Anders Ramsby i 
ett pressmeddelande. 

NÄMNDEN MENAR ATT det 
fortfarande bara är en prog-
nos och att det är flera faktorer 
som spelar roll. Dels får dem 
troligtvis inte kommunbidrag 
för föreningsägda anläggning-
ar, dels saknar flera av förvalt-
ningens uppdrag finansiering 
från kommunfullmäktige. 
Men den största posten, på 15.5 
miljoner kronor, handlar om 
att nämnden i år inte fått kom-
munbidraget för att driva den 
avgiftsfria simundervisning-
en i grundskolor. Detta har 
Idrotts- och föreningsnämn-
den försökt åtgärda genom att 
begära 12 miljoner kronor från 
kommunstyrelsen.

S O C I A L D E M O K R AT E R N A 
GICK I augusti förra året ut 
med att de ska jobba med nya 
åtgärder för ett starkt fören-
ingsliv i hela Göteborg. Partiet 
satte upp ett skarpt mål, fören-
ingsaktiviteten i de områden 
som har lägst aktivitet skulle 
fördubblas över de kommande 
sju åren. De gick också ut med 
tre nya satsningar; idrottsfri-
tids, föreningarnas hus och 
ett förenklat system för hjälp 
och stöd till föreningarna.  So-
cialdemokraternas ledamot i 
Idrotts- och föreningsnämn-
den, Staffan Lindström, menar 
nu att delar av den politik par-
tiet gick till val med inte går att 
genomföra. 

– Det beror ju på att vi har 
en borgerlig regering och en 
budget som går emot oss. Det 
S gick till val med går inte att 
genomföra, säger han. 

Simundervisningen i grund-

skolor är en viktig fråga för So-
cialdemokraterna och partiet 
väntar på det beslut som avgör 
om de ska få det bidrag som 
krävs för att klara av verksam-
heten. 

– Simskolan är en viktig del. 
Vi får se om vi får bidrag för 
att kunna fortsätta med gratis 
simskolor. Vi har blivit nekade 
tidigare när vi varit helt säkra 
på att det ska gå igenom, tilläg-
ger Lindström. 

ELISABET LANN, ledamot för 
KD och ordförande i Idrotts- 
och föreningsnämnden, svarar 
för hur Kristdemokraterna och 
alliansen ser på saken.

– Vi följer allianspolitiken. 
Idrotts- och föreningsnämn-
den behöver spara för att hål-
la budget, det är vi ålagda att 
göra, säger hon. 

Hon menar att det alltid är 
tråkigt att spara men att inrikt-

ningen har varit att spara på 
ett sätt som gör att de kan skö-
ta sitt kärnuppdrag.

– Vi försöker spara på ett sätt 
som gör att göteborgarna på-
verkas så lite som möjligt. Vi 
vill inte spara på ett sätt som 
drabbar våra föreningar, det 
är en del av vårt kärnuppdrag. 
Besparingsåtgärderna behö-
ver också vara sådana att de 
ger effekt så snart som möjligt.  
Alternativen vi ser i dagsläget 
ger inte omedelbar effekt efter-
som vi sitter kvar med kostna-
der för löner och lokaler- som 
oftast är det som kostar mest, 
förklarar Elisabet Lann. 

Det är också förklaringen till 
varför nämnden beslutade som 
de gjorde, nu ska budgeten 
kunna hållas- i år och i fram-
tiden. 

Ida Renström

                BILD: TT

Valhallabadet i Göteborg                       BILD: Akiko Ahlstrand

Barn får inte längre bada gratis
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Allt fler ungdomar väljer lär-
lingsutbildning på gymnasiet. 
Det visar siffror från skolver-
ket.  De senaste åren har sett 
en ökning på tre procenten-
heter. Yrkesförberedande 
program i allmänhet såg en 
ökning på nio procentenhe-
ter.

Inom kort kommer den preli-
minära gymnasieantagning-
en vara klar. Då ska landets 
nionde-klassare få besked om 
vilken skola de ska studera på 
gymnasiet, och senare år visar 
en ökning gällande yrkespro-
gram. Läsåret 2018/19 såg en 
ökning på nio procent, jämfört 
med föregående år. Samtidigt 
väljer fler av yrkeseleverna 
lärlingsutbildningar. Lärlings-
utbildningar låter elever spen-
dera åtminstone hälften av sin 
gymnasieutbildning som lär-
ling på olika arbetsplatser. 
Erik Knutsson är 18 år och går 
nu sin sista termin på Motor-
branschens tekniska gymna-
sium, inriktning fordon. För 
honom var en lärlingsutbild-
ning ett självklart val.

-Jag gillar bilar väldigt 
mycket, och jag vill hela tiden 
fixa med saker. Det får jag göra 
på den här utbildningen.

Den traditionella utbild-
ningsformen, som fokuserar 
mer på teoretiska ämnen inne 
i ett klassrum, lockade aldrig 
Erik. Med sin ADHD var det 
svårt för honom att hålla kon-
centrationen, och han blev lätt 
uttråkad. Som lärling får han 
chansen att arbeta aktivt un-
der sin skolgång. 

-En stor del av valet var för 
att slippa klassrummet. Jag 
blev distraherad och lärde mig 
inte mycket där. Ute på ar-
betsplatsen finns det alltid nå-
got att göra. Att bara sitta och 
skruva på en mutter är mer 
givande för mig än att lyssna 
i ett klassrum, säger Erik och 
skrattar.

EN TRYGGHET MED utbild-
ningen är att det finns gott om 
jobb att hitta efter studenten. 
För Erik var det en viktig fråga 
när han sökte utbildningen för 
tre år sedan. 

-Det finns alltid jobb att hit-
ta, och det är väldigt skönt. Jag 
kan välja och vraka lite, an-
tingen så fortsätter jag på ar-
betsplatsen jag varit lärling på 
eller söker mig någon annan-
stans. 

Sören Hallberg är ansva-
rig för lärlingsfrågor vid NCC 

Västra Götaland. Han menar 
att dessa lärlingsperioder är 
det mest givande för eleverna, 
och det de uppskattar mest. 
-Jag har ju själv varit snickare 
och har på så sätt både varit 
lärling och haft lärlingar. Den 
respons jag fått är att det är 
väldigt roligt och givande, och 
något de uppskattar, säger Sö-
ren. 

ATT LÄRLINGSUTBILDNING-
EN underlättar jobb-sökandet 
för eleverna är något han hål-

ler med om. NCC anställer 
nästan uteslutande lärlingar 
som varit på deras arbetsplat-
ser tidigare. 

-Ja, det är ungefär så vi hit-
tar alla. De vi anställer är elev-
er som tidigare varit hos oss, 
och visat framfötterna under 
sin tid här. 

Joakim Hulterström 

Yrkesprogram lockar fler elever
Miljöpartiet och Liberalerna 
förlorade flest röster i Novus 
väljarbarometer inför EU-valet 
i maj. Jämfört med valresulta-
tet från 2014 har det skett stora 
förändringar. 

Miljöpartiet tappar 6,2 pro-
centenheter och Liberalerna 
tappar 4,9 procentenheter . 
Feministiskt initiativ förlorar 
sin plats i Europaparlamentet 
med sina 1,2 procent. 

Sverigedemokraterna ökar 
till 14,3 procent och blir där-
med andra största partiet. 

Kristdemokraterna och 
Centerpartiet ökar båda med 
drygt 3 procentenheter. Soci-
aldemokraterna ökade med 
1,3 procentenheter till 25,5%, 
medan Moderaterna ligger 
helt still på 13,7 procent. 

Simon Melin/TT

Väljarstöd inför 
EU-val i maj

Säkert id ska ersätta körkort 
och andra legitimationer  en-
ligt förslag från regeringens 
id-kortsutredning. 

Det ska hjälpa polisen att 
bättre motverka bedrägerier 
och förhindra att personer an-
vänder sig av flera identiteter. 

Det nya id-kortet ska enligt 
förslag införas 2022 och ska er-
sätta de många olika varianter 
som i dag utfärdas av myn-
digheter som Skatteverket och 
Transportstyrelsen, och kort 
med SIS-standard som utfär-
das av banker och företag.

Jennifer Augustsson/Lars Lars-
son/TT

Körkort ersätts 
av säkert ID

Akut personalbrist i vården

Polisrazzia på 
Swedbank

Igår fick Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhus ett nej från 
regionstyrelsen om att få sin 
skuld på 450 miljoner kronor 
avskriven. Samtidigt visar en 
rapport från Socialstyrelsen 
att rikets alla 19 landsting rap-
porterar om brist inom olika 
professioner inom sjuk- och 
tandvården.

Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset fick igår ett nej från 
regionstyrelsen angående 
skuldavskrivning, vilket Gö-
teborgNu har rapporterat. Kri-
tiken blev stark från styrel-
sen när partigruppen GrönBlå 
Samverkan, bestående av M, 
MP, L, C och KD, fällde försla-
get. Regionstyrelsens ordfö-
rande Johnny Magnusson an-
ser dock att beslutet var rätt.

– Vi tycker inte att man år ef-
ter år kan skriva av verksam-
heters underskott. Det handlar 
om att ha en budgetdisciplin, 
och det finns ett regelverk som 
reglerar hur man hanterar un-
derskott över tid, säger han 
och fortsätter:

– Vi har de senaste åren skju-
tit till stora summor pengar till 
Sahlgrenska. Det måste till an-
dra åtgärder som logistik, or-
ganisation och prioriteringar, 
samt att fokusera mer på när-
vård och koncentration av hög-
specialiserad vård. 

SJUKHUSET BEHÖVDE I fjol 
säga upp cirka 300 nettoårsar-
betare på grund av dålig eko-
nomi. Om Sahlgrenska kan 
hantera en miljonskuld sam-
tidigt som de försöker hitta 

en lösning till personalbristen 
återstår att se. 

Samtliga regioner rappor-
terar brist på sjuksköterskor. I 
slutet av februari kom Social-
styrelsen med ett pressmedde-
lande som visade på oroande 
rapporter från samtliga lands-
ting. I rapporterna framkom-
mer att majoriteten av regio-
nerna har brist på personal i 
10 av 21 professioner. Katarina 
Sandberg, utredare på Social-
styrelsen, förklarar på myn-
dighetens hemsida att det be-
ror på flera olika faktorer.

– Det beror bland annat att 
fler personer lever med kronis-
ka eller komplexa sjukdomar 
samt en åldrande befolkning 
vilket leder till ökad efterfrå-
gan av sjukvård. Tillgången 
till personal påverkas också av 

faktorer som hur många som 
utbildar sig och huruvida per-
sonalen väljer att stanna kvar i 
yrket.

SAMTIDIGT HAR 20 av 21 re-
gioner brist på sjuksköterskor, 
och samtliga har ett underskott 
på specialiserade sjuksköter-
skor. 18 regioner anser sig även 
ha brist på läkare, tandläkare 
och psykologer. Sverige är det 
medlemsland i samarbetsorga-
net OECD som har högst an-
del läkare per invånare. Trots 
det rapporterar samtliga rikets 
landsting brist på allmänläka-
re.   

Cesar Fältskär

Den svenska 
ekobrottsmyndigheten 
genomförde en razzia 
på banken under 
onsdagsmorgonen. En 
förundersökning inleddes i 
februari gällande att storägare 
ska ha fått förhandsinforma-
tion om SVT:s granskning 
av den misstänkta penning-
tvättskandalen i Baltikum. 
Swedbanks aktie hade under 
onsdagseftermiddagen rasat 
med tio procent.

 TT/Akiko Ahlstrand

Erik Knutsson,18 år, går sista året på motorbranschens tekniska gymnasium.  Bild 
Joakim Hulterströmbild:TT
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Swedbank 
i USA-härva
USA: President Donald Trumps 
förre kampanjchef Paul Mana-
fort ska ha fått en stor summa 
pengar utbetalt av Ukrainas 
förre president Viktor Januko-
vytj. 7 miljoner kronor av dessa 
ska ha överförts via Swedbank. 
Detta rapporterar SVT och 
Uppdrag Granskning. 

Swebanks vd Birgitte Bon-
nesen vill inte svara på om hon 
känner till anklagelserna.

-Jag kan inte svara på det på 
grund av sekretess, säger Bon-
nesen till SvD.

TT

Möte mellan
Löven och Putin 
Ryssland: Ett möte mellan 
statsminister Stefan Löfven 
och Rysslands president Vladi-
mir Putin kommer att äga rum 
i Sankt Petersburg den 9 april. 
Detta blir första gången de två 
statscheferna träffas personli-
gen. Stefan Löfvens pressekre-
terare. Regeringen kommen-
terar vad mötet kommer att 
handla om.

-Vi kommer att ha en kritisk 
dialog med Ryssland, där man 
bland annat påminner om vår 
och EU:s syn på Rysslands ut-
rikespolitiska uppträdande, 
säger Gösta Brunnander, Ste-
fan Löfvens pressekreterare

TT

One Nation vill 
lätta vapenlagar
Australien: Nyhetsbolaget Al-
Jazira avslöjade i veckan att 
det australiska populistpartiet 
One Nation har varit i kontakt 
och bett om finansiering från 
den amerikanska vapenlobbyn 
NRA. Australien har sedan en 
skjutning i Port Arthur 1996 
haft en hård vapenlagstiftning, 
vilket lett till att antalet mass-
mord med okända gärnings-
män i princip har försvunnit. 
One Nation ville ha finanise-
ring för sin kampanj för att 
lätta på vapenlagarna i Austra-
lien.

TT

Storbritannien: Det brittiska 
underhuset samlades under 
onsdagen till ett historiskt 
möte där ett antal vägledan-
de omröstningar om brexit-
processen hölls. Men vad det 
kommer att leda till är oklart.

Parlamentet tog i måndags 
över kontrollen över den brit-
tiska utträdesprocessen ur EU, 
vilket är så ovanligt att bedö-
mare har svårt att sia om hur 
detta ska ske.

Under se senaste två åren 
har Storbritanniens premiär-
minister Theresa May försökt 
förhandla fram ett brexitav-
tal med Europas 27 medlems-
länder och med sitt eget par-
lament. Det har visat sig vara 
lättare att förhandla fram ett 
avtal med de övriga medlems-
länderna jämfört med hennes 
kollegor i parlamentet.

Det brittiska underhuset har 
nu röstat ned Theresa Mays 
brexitavtal två gånger och tal-
mannen Jacob Rees-Mogg har 
meddelat att han inte tänker 
låta samma avtal komma upp 
för votering en tredjegång. 
Samtidigt har parlamentet rös-
tat mot en hård brexit, en lång 
förlängning och för att stanna 
kvar i EU. Parlamentet kan ses 
som lika splittrat som den brit-
tiska befolkningen.

EU:S ÖVRIGA 27 medlemslän-
der är å andra sidan inte lika 
splittrade och påpekar att det 
enda utträdesavtalet som kan 
godkännas är det som EU och 
May gemensamt har arbe-
tat fram. May har försökt gå 
balansgång mellan hårdföra 

brexitörer och EU-vänliga To-
ries ledamöter. Samtidigt har 
Jeremy Corbin varit en hög-
ljuddoppositions kritiker som 
kritiserat May för att ha kid-
nappat brexitprocessen efter-
som hon inte förhandlat med 
oppositionen.

May å sin sida menar det 
enda avtalet som EU kommer 
gå med på är hennes förslag. 

Bland de idéer som parla-
mentarikerna ska rösta om 
finns att lämna EU utan avtal, 
att dra tillbaka begärandet om 
utträde, en ny folkomröstning 

om brexitfrågan och mycket 
däremellan. 

LEDAMÖTERNA SKA ÄVEN ta 
ställning till olika förslag rö-
rande en tullunion med EU el-
ler om de vill driva strategin 
att få till ett sorts Norgeliknan-
de avtal med tillgång till EU:s 
inre marknad.

Det är dock oklart om pre-
miärminister Theresa May, 
som själv är hårt pressad av av-
gångskrav, vill och kan ta be-
sluten vidare till EU. Hon har 
redan förhandlat fram ett avtal 

med EU som unionen inte vill 
ändra – och som röstats ner två 
gånger av parlamentet.

Vid förra veckans EU-topp-
möte i Bryssel beslutades att 
Storbritannien ska lämna EU 
utan avtal den 12 april om inte 
avtalet godkänns eller om en 
tredje omröstning om det inte 
hålls. Men om avtalet får grönt 
ljus förlängs tidsfristen till den 
22 maj, så att nödvändig lag-
stiftning hinner komma på 
plats.

Simon Melin / TT

May fortsätter 
kämpa med Brexit 

Igår röstade EU-parlamentet 
igenom det starkt debatte-
rade upphovsrättsdirektivet. 
Lagändringen har skapat stor 
debatt både före och efter om-
röstningen och nu diskuterar 
kritiker och förespråkare vad 
detta faktiskt kommer inne-
bära för internets framtid. 

-Jag förstår att många på inter-
net är irriterade idag, men den 
mörka bilden är överdriven. 
Jag tror att det är bättre för an-
vändare idag än någonsin ti-
digare, sa den tyska EU-par-
lamentarikern Axel Voss, som 
arbetat med förslaget, under en 
presskonferens igår.  

Men är det inte många som 
håller med honom. Svenska 
politiker har under dagen kall-
lat lagen otydlig och skadlig, 
samtidigt som experter inom 
området varnat för att EU-par-
lamentet röstat igenom något 
de inte har koll på.

-Det syns tydligt i direktivet 
att man vill ge upphovsrätts-
innehavarna ett starkt skydd 
och rätta till obalansen mel-
lan nätjättar och enskilda kul-
turskapare. Men man förlitar 
sig starkt på tekniska lösning-
ar som inte finns i dag, säger 
Måns Jonasson, digital strateg 
på den oberoende svenska In-
ternetstiftelsen till TT.  

En stor del av debatten har 
handlat om artikel 11. Den 
tvingar söksidor som Facebook 
eller Google att betala en li-
cens för att citera rubriker, in-
gresser eller visa bilder från 
artiklar i sina sökresultat och 
feeds. 

ARTIKEL 13 HAR även debba-
terats. Den innebär att de sto-
ra sociala medierna behöver 
betala för allt upphovsrätts-
skyddat material som sprids på 
deras plattform. Till exempel 
delar av filmer och så vidare. 
Något som i praktiken blir väl-
digt svårt att genomföra, en-
ligt Måns Jonasson.

Det är inte bara nätjättarna som 
påpekar att det är omöjligt. Det 
går inte att teckna licenser med 
alla tänkbara upphovsrättsor-
ganisationer världen över för 
att kunna garantera att inget 
skyddat material laddas upp.

Samtidigt menar många fö-
respråkare av lagändringen att 
detta kommer gynna kreatörer 
över hela EU, då de menar att 
lagen om upphovsrättsskyd-
dat material länge legat efter i 
tiden. 

Fredrik Lindblom

Ny internetlag skapar debatt  

  En avbildning av Theresa  May under anti-brexit domonstrationerna 23 mars 2019.  Bild TT

Birgitte Bonnesen, VD Swedbank. 
  Bild TT
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13:00
Elin Axelsson, producent på teater 

Sesam, öppnar med andan i halsen.
– Det har blivit vissa förseningar, 

meddelar hon. Hälften av teatergrup-
pen Teatro de las estaciones som skulle 
kommit från Kuba igår landade först i 
morse.

Klockan har nyss slagit ett och pre-
miären är tänkt att börja om sex tim-
mar. 

– Jag ska precis åka och hämta tekni-
ker och regissör. Vi får se om vi kom-
mer igång i tid ikväll, skrattar hon. 

Teater Sesam har funnits sedan 1987 
och ligger på Chapmans torg i Majorna. 
Deras fokus ligger vanligtvis på dock-

teater riktad till barn och unga. På tea-
terns övervåning lyser vårsolen starkt 
in genom fönstren. Gamla omaka möb-
ler samsas med rekvisita, dockor, figu-
rer, masker och affischer från tidigare 
föreställningar. Från köket hörs däm-
pade röster och spanska, engelska och 
svenska varvas med varandra. Mot ena 
väggen står en klädhängare alldeles 
full av vinterkläder, halsdukar, jackor 
och mössor.

– Det är lånekläder till kubanerna, 
förklarar Elin.

14:00
Om man följer pilen där det står ”fö-

reställning” och går nerför trapporna 
till teaterns källare möts man av en 
svagt upplyst korridor. Här lyser vårso-
len med sin frånvaro. Ett piano står mot 
ena väggen och även här täcks väggar-
na av gamla föreställningar och recen-
sioner. Längst bort i korridoren ligger 
scenrummet, ”Scen Lorca”. Elin Axels-
son berättar att hon precis målat lister-
na för att rummet ska vara helt svart.

I MITTEN AV RUMMET står rader av 
gamla skor, och istället för publik sitter 
två kubanska skådespelare, en regissör 
och två tekniker på stolarna mitt emot. 
Rúben Dario, konstnärlig ledare på Te-
atro de las estaciones och Zenen Cale-
ro, tekniker på densamma, anlände till 
Sverige för bara ett par timmar sedan, 
efter att ha blivit nekade transfervisa i 
Kanada. Nu håller de på att sätta ljuset 
inför kvällens föreställning.

– Det är en pjäs som vi gjorde första 
gången när vår teater fyllde 20 år, berät-
tar Rúben Dario.

Föreställningen är baserad på text av 
den spanska dramatikern och poeten 
Federico García Lorca, alltså han som 
teater Sesams scen är uppkallad efter. 
Den ska ha skrivits som ett svar på att 

konstnärerna Salvador Dalí och Luis 
Buñuel kallat honom alldeles för folklig 
och traditionell. 

– Så då skrev han denna surrealistis-
ka dialog. Pjäsen innehåller dans, mu-
sik och även en form av dockor. Sound-
tracket vi har lagt på är en helt galen 
blandning av internationella artister 
som Björk samt kubansk musik. Och 
pjäsen är lika galen den, säger Rúben 
Dario och ler. I hans entusiasm när han 
får prata om pjäsen märks inga spår av 
den långa resan han precis lämnat bak-
om sig. Såväl han som de andra kuba-
nerna bär halsduk inne i den mörka, 
varma lokalen. Skådespelarna som sit-
ter vid scenkanten visar varandra vide-
os på sina smartphones. 

– För mig är det en föreställning som 
inte berättar någonting och samtidigt 
berättar allt. Det viktigaste är vad be-
traktaren känner. Poängen med surrea-
lism är att ställa sig bortanför verklig-
heten. 
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Regissören och konstnärliga ledaren Rúben Dario har sverigepremiär för sin föreställning ”Buster Keatons ospelbara promenad”.   Foto: Akiko Ahlstrand

Den kubanska teatergruppen Teatro de las estaciones är i Sveri-
ge och sätter upp sin pjäs i Teater sesams lokaler. Trots resestrul, 
ekonomiska begränsningar och väderkrock. GöteborgNU har följt 
gruppen under deras första Sverigepremiär.

 �                                 

 �                                   

 �

 �

 �

 �

 �

 � Var en spansk poet och dramati-
ker som levde 1898-1936

 � Han mördades av Francosidan 
under spanska inbördeskriget, 
bland annat på grund av sin sexu-
ella läggning

 � Bland hans mest kända pjäser  
finns ”Blodsbröllop” (1933) och 
”Yerma” (1934)

FEDERICO GARCÍA LORCA

Källa: NE.se/TT
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Ett skådespel 
mot alla odds

Skådespelarna Iván Lázaro García Díaz och Maria Laura Germán Aguíar Foto: Akiko Ahlstrand
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Regissören och konstnärliga ledaren Rúben Dario har sverigepremiär för sin föreställning ”Buster Keatons ospelbara promenad”.   Foto: Akiko Ahlstrand

Han avbryter sig mitt i meningen, pe-
kar och ropar strängt till de båda tekni-
kerna,

– Ljuset ska vara där!

15:00
Nasrin Barati, regissör på teater Se-

sam, har planerat det här besöket i fle-
ra år. Det började med en vänskap och 
en gemensam delad kärlek till just Lor-
ca. 2017 tog hon med sig sin göteborgs-
baserade teater och åkte till Matanzas 
på Kuba, där Teatro de las estaciones 
har sin verksamhet. 

– Vi spelade teater och träffade lokal-
befolkningen. Och så fick vi ju se den 
här pjäsen då. Jag blev helt kär, berät-
tar Nasrin Barati om besöket medan 
hon från scenkanten övervakar ljussätt-
ningen. Eftersom inte alla göteborgare 
kan ta sig till Kuba så bestämde vi oss 
för att ta Kuba hit istället. 

– Vi har jobbat för det här så länge 

och nu är de äntligen här. Det har varit 
så svårt med all politik, att få visum och 
så. Vi vill ju bara spela teater.

16:00
Rubén Darío poserar vant och med 

stort självförtroende inför kameran ut-
anför teater Sesams lokaler. 

– På Kuba är det 30 grader nu.
Den kubanska staten har sen Fi-

del Castro tog makten 1959 förändrats 
mycket. Kulturen får fortfarande en del 
bidrag, menar Rubén Dario, men inte 
jämfört med hur det var efter revolutio-
nen. 

– Men vi får ett stabilt stöd. Vi är för-
säkrade ett minimum av det vi behöver 
för att finnas till. 

Den ekonomiska blockaden mot lan-
det försvårar för import och gör att det 
råder brist på materiella tillgångar. 

– Men fantasi har vi ingen brist på. 
Varken blockaden eller fattigdomen har 

fått begränsa vår teaters kvalitet. All 
vår rekvisita är återanvända saker. Att 
det inte finns pengar är ingen anled-
ning för att låta bli att skapa, att tänka, 
att stimulera sin fantasi. Och då spelar 
det ingen roll vad som faktiskt finns.

18:30
Den tidigare så dunkla korridoren 

börjar fyllas av folk. Nasrin Barati smi-
ter ut från logen, där en av skådespelar-
nas strumpbyxor spruckit, och hälsar 
personligt på flera av besökarna. I han-
den har hon nål och tråd. 

– Vi hade bara sålt 20 biljetter i för-
middags, men nu är det nästan utsålt, 
säger Elin Axelsson, som står i biljett-
kassan. 

– Det är helt sjukt att de kom klockan 
halv tio i morse till Sverige, och nu har 
vi äntligen en föreställning att visa. 

Akiko Ahlstrand

728 MARS 2019

”Varken 
blockaden 

eller 
fattigdomen 

har fått 
begränsa 

oss



KRÖNIKA:
En match
som gav mer 
än en poäng
En lagkapten som sparkade luft 
och missade straff, och en skyt-
tekung som återigen såg vilsen 
ut. Sverige tappade segern i 
den 97:e minuten mot Norge 
– och trots detta tar jag med 
mig mer ifrån denna match än 
2-1-segern mot Rumänien.
 

 Andreas Granqvist, fram-
röstad till Sveriges bästa fot-
bollsspelare under 2017, blir 34 
i april och harvar nu i Helsing-
borgs IF i Allsvenskan. Påarps-
sonen har mot alla odds varit en 
bärande pelare i det på senare 
tid så framgångsrika svenska 
landslaget – men börjar tiden 
nu springa ikapp honom? Sym-
boliken var glasklar när Norges 
Joshua King satte fart i djupet 
under tisdagens EM-kvalmatch. 
Att lagkaptenen även agerade 
smått komiskt när samma King 
tryckte in 2-0 för Norge, och 
hann med att bränna en straff, 
andades inte heller framtid. 

På den andra delen av pla-
nen fick Robin Quaison återigen 
chansen bredvid det stående in-
slaget Marcus Berg. Bergs mål 
mot Ryssland i Nations League 
till trots, märks det att han sett 
sina bästa dagar. Med Quaison 
vid sin sida blev det tydligt att 
32-åringen blivit allt mer be-
gränsad på ålderns höst – och 
denna bild förstärktes än mer 
när 19-åriga Alexander Isak byt-
tes in vid ställningen 2-0 till 
Norge. Under Isaks halvtimme 
på planen skapade Sverige mer 
än under de föregående två tred-
jedelar av matchen, och det var 
inte Bergs förtjänst. Firma Quai-
son/Isak såg onekligen spännan-
de ut - och gav Janne Andersson 
en del att fundera på inför nästa 
landslagssamling. 

Stavas Sveriges landslags 
framtid Alexander Isak och Ro-
bin Quaison? Det är såklart för 
tidigt att dra denna slutsats ef-
ter två EM-kvalmatcher. En slut-
sats som däremot blir allt klara-
re är att den inte stavas Andreas 
Granqvist och Marcus Berg.       

Felix Tornberg

För fjärde året i rad samarbe-
tar Gothenburg Horse show 
med Chalmers tekniska hög-
skola. Syftet med samarbe-
tet är att hitta en så optimal 
språngkurva för en hopphäst 
som möjligt med hjälp av tek-
nologi. I år är det hästarnas 
hastighet över hindret som 
kommer mätas – vilket aldrig 
har gjorts tidigare. 

– Vi försöker ta reda på vil-
ken hastighet hästen har när 
den kommer mot hindret, över 
hindret och efter hindret. Allt-
så tre olika hastigheter som vi 
mäter med ett radarstystem, 
säger Magnus Karlsteen, an-
svarig för Chalmers hästsport-
satsning.

Magnus är docent i fysik på 
Chalmers Universitet, som er-
bjuder en kurs 9 högskolepo-
äng som går ut på att bygga 
det hinder som ska användas i 

världscupfinalen. 
– Det har var en intensiv 

kurs med mycket jobb, men det 
har också varit väldigt roligt, 
säger Isabelle Backman som 
har varit projektledare i årets 
studentgrupp.

Projektet startade 2016 och 
varje år mäts något nytt. Un-
der förra året mättes till exem-
pel hästens kraft i avstamp och 
landning, och under det här 
året är det alltså hastigheten 
som mäts.

– Det är en ganska häftig 
form av examination för stu-
denterna, att istället för att sitta 
i en tentasal och skriva så kan-
ske man istället har hundra 
miljoner tv-tittare som ser vad 
man presterar. Man har ingen 
omtenta på det, utan det är den 
enda chansen man får. Det är 
tuffa villkor, säger Magnus. 

Huvudsakligen är det häst-
intresserade elever som ser en 

möjlighet att tillämpa sin tek-
nikutbildning på någonting 
som de faktiskt bryr sig om 
som går kursen, och projektle-
daren Isabelle är en av dem. 

– Jag har egna hästar, och det 
är med dem som vi har prov-
hoppat hinderna under kur-
sens gång, säger hon.

I år kommer Chalmers 
monter finnas tillgänglig nära 
arenan inne i Scandinavium. 
Magnus berättar att tanken är 
att vara tillgänglig för ryttar-
na, och att de ska få direkt till-
gång till sina resultat.

– Under de klasser som vi 
får vara med så mäter vi ju 
alla ekipage som deltar, och 
vi hoppas på att dem kommer 
vara intresserade av att ta del 
av sina resultat och komma till 
vår monter och hämta dessa. 
Det kommer vara ungefär som 
när man har besiktigat sin bil, 
och man såklart vill veta hur 

det har gått. 
Genom att vara medveten 

om vilken hastighet ekipa-
get generellt sett håller under 
en ritt, kan träningen anpas-
sas därefter. Behöver man fo-
kusera träningen på att bli 
snabbare, eller är man redan 
tillräckligt snabb och kan fo-
kusera på andra saker istället? 

– Det är ju en trygghet för 
ryttarna att veta att man sit-
ter på en snabb häst till exem-
pel, och då har man helt en-
kelt större självsäkerhet och 
därmed större chans att vinna 
som i alla idrotter. Tror man 
på sig själv ökar chanserna att 
vinna.

Julia Emnell

Ny teknologi vid hästshow

Från division fyra till Superettan
Fredrik Zanjanchis väg till elit-
fotbollen har bestått av mål, 
mål och mera mål. Med 65 full-
träffar på tre säsonger gjorde 
sig anfallaren förtjänt av ÖIS-
tröjan, och nu fortsätter kam-
pen för Backa-sonen.

ÖIS är inne i försäsongens 
sista fas. På lördag drar det 
igång igen, Superettan, och ny 
i laget är 23-årige Fredrik Zan-
janchi. Anfallaren står nu inför 
sin första säsong som proffs, 
och omställningen från spel 
i de lägre divisionerna till nu 
var märkbar från början. 

– Allting går snabbare, och 
du har mycket mindre tid på 
dig. I början tog man det lite 
försiktigt ute på planen, men 
efter ett tag kommer man in i 
det, säger Zanjanchi. 

Förutom den spelmässiga 
omställningen innebar lagby-
tet även nya miljöer och nya 
lagkompisar. Zanjanchi hade 
varit i Hisingsbacka FC sen 
barnsben. Omställningen, till 
ett proffslag som ÖIS dessut-
om, verkade på förhand som 

en utmaning.
– Man hade ju hört att spe-

larna högre upp är tuffa, att de 
pucklar på de nya spelarna lite 
extra. Men tiden i ÖIS har varit 
fantastisk, alla har varit sjyssta 
mot mig och hjälpt mig kom-
ma rätt, säger Zanjanchi.

Förra året spelade Zanjan-
chi i just Hisingsbacka. Laget, 
som två säsonger i rad vunnit 
såväl division 4 som 3, gick nu 
tungt. Det slutade med ned-
flyttning, men för Zanjanchis 
del gick det desto bättre. Av 
Hisingsbackas totalt 38 gjorda 
mål stod anfallaren själv för 
20, och det gjorde honom till 
ett attraktivt mål för Göteborgs 
storklubbar. BK Häcken bjöd in 
till provträning där Zanjanchi 
gjorde succé, bland annat med 
två mål och en assist mot Mal-
mö FF’s U21. Trots det blev det 
inget kontrakt. Häckens sport-
chef, Sonny Karlsson, moti-
verade då beslutet med att de 
inte vågade satsa på en oprö-
vad spelare som ersättare till 
Alexander Jeremejeff. 

– Jag köpte definitivt re-

sonemanget. Det var förstå-
eligt att de inte vågade satsa 
på en oprövad division 2-spe-
lare, och jag har inga ”hard 
feelings” för det. 

Men när Häcken tvekade 
klev ÖIS fram. De erbjöd ett 
kontrakt som sträcker sig över 
två år, med option på ytterliga-
re ett, och för Zanjanchi var det 
aldrig någon tvekan.

– Det var bara glädje när 
ÖIS kontaktade mig. Man har 
drömt om detta sen man var 
liten, att få spela för en stor-
klubb i Göteborg. Att få klä 
på sig ÖIS-tröjan är en grym 

känsla, säger Zanjanchi. 
På lördag är det dags på rik-

tigt, när Norrby IF besöker Ul-
levi i Superettans öppnings-
omgång. Trots Zanjanchis 
raketsnabba färd från ama-
törnivå till proffsfotboll är det 
viktigt för anfallaren att inte 
sväva iväg för mycket. 

– Det gäller att bara jobba vi-
dare, fortsätta kämpa. Jag för-
söker alltid behålla fötterna på 
jorden, ödmjukhet är det vikti-
gaste för mig. 

Joakim Hulterström

Chalmers Universitet satsar på hästar.  Bilder: Chalmers Universitet

Fredrik Zanjancji på ÖIS-gården.   Bild: Joakim Hulterström
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Eleverna fick 
välja sina 
böcker självaRoskilde sätter 

festivalstandarn Eftertraktade indie 
   akter, grime och  
   lite gammal heder- 
   lig black metal. Den 
oklara blandningen av artis-
ter som idag släpptes till Ros-
kildefestivalen banar ännu 
en gång upp till en av Euro-
pas mest legendariska folk-
fester. Till skillnad från flera 
andra festivaler.

IDAG LÄT DEN danska festi-
valen oss ta del av de sista 67 
akterna som kommer gästa 
scenerna på Roskilde. Bland 
dessa nya akter ser vi bland 
annat Vampire Weekend, 
som efter flera års tystnad 
återvänder till rampljuset. 
Grime-artisten Skepta, den 
mindre coola men mer musi-
kaliska Gallaghern Noel och 
hans High Flying Birds. Även 
Straight out of Kansas funk-
scen Janelle Monáe och såklart 
är ingen festival komplett utan 
lite bibelbrännande, så Behe-
moth fick också komma. Nå, 
vad har dessa akter gemen-
samt? Absolut ingenting!

Låt oss jämföra med en annan 
festival: Lollapooloza Sthlm 
gör just nu en total Bråvalla 
och utan någon vidare åtanke 
pumpar ut pengar till bok-
ningsbolagen. Dessa tar i sin 
tur emot deras beställning av 
de största akterna på kartan 
just nu. Det blir ett försök att 
vidga sin målgrupp till alla 
som typ har en aning om vad 
musik är.
Deras framtidsvision är väl 
att folk kommer säga till sina 
barnbarn att de minns när 
the 1975, Laleh, den där idol-
vinnaren för en jäkla massa år 
sedan och något hologram 
med the Beatles spelade un-
der samma kväll. Men är det 
egentligen vad vi minns när vi 
sitter festivalbakis på tåget 

hem? Nej! 
Man minns den där gången 
ens polare däckade i någon 
okänds camp man lärt känna 
samma dag efter att han kört 
ölbowling sedan 8 på morgo-
nen. Man minns snubben som 
kapade en permobil och körde 
runt med en högtalare som 
pumpade Prodigy. Man minns 
hur man blev ihoptejpad med 
någon dansk som samtidigt 
hällde i en bag in box-vodka. 
Man kommer ihåg obehag-
ligt väder, ljummen fulöl och 
bajamajor. Man minns inte 
när man gick och la sig, vad 
man åt eller hur många öl man 
egentligen hällde i sig.

DET FINNS möjligtvis ett par 
band man hört talas om men 

det är just därför man åker
dit. Jag minns hur vi bröt ihop 
när influencervågen klagade 
på festivalledningen för att de 
hade varit tvungna att köa i en 
halv dag. En festivalupplevel-
se är inte att få något levererat 
till sin dörr. Det är en veckas 
lidande som man av någon an-
ledning älskar. Artisterna ska 
inte vara någon form av un-
derhållning man ger en massa 
pengar till för att få en arena-
spelning. De ska samla folket 
i en gemensam tankegång om 
vad man egentligen gör med 
sina liv.

SÅ JA. Jag kommer stå där och 
se på när Behemoth häller get-
blod på publiken och sjunger 
om att bränna kyrkor och off-

ra oskulder till satan. Varför 
vet jag inte. Men att inte veta 
är halva, om inte hela nöjet.

Göteborg: Att i dagens tider 
få ett barn att bli intresse-
rad av en bok, istället för en 
upplyst skärm, kan tyckas 
vara svårt. Men en lågstadie-
lärare i Göteborg har på eget 
initiativ hittat en metod som 
verkar göra barnen i klassen 
till riktiga bokmalar.  

PÅ ELLEN KEYSKOLAN i Göte-
borg har svenskaläraren Ma-
ria Ankarlund testat ett nytt 
sätt att få sina elever att mer 
intresserad av läsning. Hon lä-
ser själv igenom böcker skriv-
na för barn och presenterar 
dem sedan för sin klass.
  - Efter jag presenterat de oli-
ka böckerna får barnen själv 
bestämma vilken de vill läsa. 
Det blir mer intressant än att 
bara läsa från baksidan, säger 
Maria.
Varje vecka finns det nya 
böcker att välja mellan. Efteråt 
får varje grupp välja ett stycke 
i boken de tyckte extra mycket 
om och spela upp det för res-
ten av klassen.
  - Det blir som en liten mini-
teater. Eleverna gör det alltid 
i grupp så de arbetar tillsam-
mans. 
Maria, som har en bakgrund 
som läs- och skrivutvecklare, 
fick idén fick hon ifrån ett äld-
re projekt, där hon genom ett 
samarbete med ett bibliotek 
utvecklade nya metoder för 
barn att dela läsupplevelser 
med varandra. 
Maria säger själv att hon märkt 
stora skillnader i barnens vilja 
till att läsa.
  - Enorma skillnader! Nu pra-
tar de med varandra om böck-
er, vad de tyckte var bra, dåligt 
eller läskigt. 
Maria har ännu inte på allvar 
försökt sprida idén vidare till 
andra skolar, men de försök 
hon gjort att prata med folk på 
anda skolar har varit motiga. 
  - Folk verkar tycka att de 
skulle ta alldeles för mycket 
tid, eller så vill de kanske bara 
göra de det alltid har gjort.

Fredrik Lindblom

SPELPROGRAMMET    
FÖR I ÅR INKLUDERAR 

 � The Cure

 � Cardi B

 � Travis Scott

 � Robyn

 � Bob Dylan and his band

 � Mø

 � Robert Plant and the 
sensational Space Shifters

KRÖNIKA

Gustav Stjernqvist

Black metal-bandet Behemoth Bild:  wikicommons

Utställningar i Göteborg i veckan:
27-31mars: UTSTÄLLNING 
PÅ GOTHIA TOWERS

Under onsdagen hade utställ-
ningen ”Art for all senses” ver-
nissage på The Gallery i Gothia 
Towers entré. Utställningen är 
ett samarbete mellan konstnä-
rerna Susanne Lilja och Diana 
Wahlborg och är en uppvis-
ning i taktil konst, alltså konst 
som går att känna och ta 
in genom fler sinnen än synen.
Bland annat uppmanades be-

sökarna att ta på konstverken. 
Utställningen visas veckan ut 
på gothia towers. 

30 mars: UTSTÄLLNING 
PÅ TJOLÖHOLMS SLOTT.

I samarbete med Fashion and 
Textile Museum i London visas 
originalkläder från varuhuset 
Liberty på Tjolöholms slott. 
Mjuk medeltidsromantik och 
japanska kimonos – allt detta 
och mer fanns på varuhuset 

Liberty i London vid förra se-
kelskiftet och nu ska konstver-
ken ut på en utställning i Gö-
teborg. Den välkända butiken 
har attraherade framstående 
konstnärer och intellektuella, 
däribland Oscar Wilde, Wil-
liam Morris. I samarbete med 
Liberty London kommer spe-
ciellt utvalda varor även finnas 
till salu.

Akiko Ahlstrand
Linnea Bergkvist Konstnären Diana Walhborg på Vernissagen igår Bild: Akiko Ahlstrand



ULLARED
Dokusåpan om de svenska profilerna 
på varuhuset Ullared var och är en tit-
tarsuccé. Profiler som Ola-Conny, Mor-
gan, Gunnell och Maritta har blivit folk-
kära hos den svenska tittarpubliken och 
planer på att lägga ner tv-serien finns 
knappast. 

ARGA SNICKAREN
Anders Öfvergård, som nu leder Robin-
son, var länge den arrga översittan som 
bossade som den arga snickaren. Pro-
gramidén, som gick ut på att Öfvergård 
åker runt till familjer i kris och hjälper 

till med inredning och snickeri, blev 
snabbt en tittarsuccé som rörde upp 
känslor. Numera styr Adam Alsing pro-
grammet.

BIG BROTHER
Den omsusade dokusåpan Big Brother 
var under sex år Kanal 5:s stora flag-
skepp, men har idag gått i graven på 
kanalen. Big Brother har producerat 
många profiler, bland annat Kitty Jut-
bring, Marie Picasso och Per Holknekt. 
Sex, sprit och drama var de tre ledorden 
i programmet, och idag har TV3s Para-
dise Hotel tagit platsen som det ledande 

reality-programmet i den svenska tv-ta-
blån.

VEM KAN SLÅ FILIP OCH FREDRIK
Den ständigt tjattrande duon, bestående 
av Filip Hammar och Fredrik Wikings-
son, har varit Kanal 5:s affischnamn se-
dan många år tillbaka. De har varit ka-
nalen trogen i mer än ett decennie, och 
kanske är ”Vem kan slå Filip och Fred-
rik” det bästa de har producerat. Game-
showen går ut på att besegra duon i oli-
ka grenar, och programmet underhöll 
det svenska folket under fem säsonger.

PARTAJ
Humör är en genre där Kanal 5 ständigt 
legat i framkant, och Partaj var definitivt 
en del i detta. Det kristallenvinnande 
programmet producerade imitationer, 
sketcher och parodier som underhöll 
de svenska folket i nio säsonger. Komi-
ker som Christin Meltzer, Rachel Molin 
och Eva Röse programledde, och många 
svenskar ute i stugorna saknar nog den-
na fredagsunderhållning.

Cesar Fältskär
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30 år med Kanal 5
Idag 27 mars är det 30 år sedan Kanal 5 gjorde sin första sändning. 
GöteborgNU listar fem minnesvärda program som sänts på kanalen.
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