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Sahlgrenska får 
avslag för avskrivning
Regionstyrelsen röstade idag nej mot Sahlgrenska begäran att få sitt mångmiljonunderskott från i fjol av-
skrivet. Beslutet innebär att sjukhuset tillsammans med tidigare års resultat nu har ett totalt minuskapi-
tal på 455 miljoner kronor. 
De är notoriskt kortsiktiga i sitt bedömande. Det är helt orimliga villkor, säger Cecilia Dalman Eek, vice 
styrelseordförande på Sahlgrenska. 

. 

EU-parlamentet röstar 
igenom skärpta upp-
hovsrättsregler

HBTQ-
monument ska 
byggas 
i Göteborg

Dagisbeteen-
det i 
landslaget 
måste få ett 
slut

KRÖNIKA: Cesar Fältskär 
tycker till om situationen i 
herrlandslaget

Varannan 
svensk övervik-
tig eller fet

Tusentals barn 
vårstädar Göteborgs gator
I takt med att våren närmar sig är det också dags för vår-
städning. Projektet Vi håller rent engagerar förskolor och 
skolor att hjälpa till att städa staden från skräp, och i Göte-
borg har över 51 000 barn anmält sig.

KULTUR: Den konstnärliga 
gestaltningen kommer att 
ha ett HBTQ-tema, men hur 
det ska utformas och av 
vem, är fortfarande oklart.

Hälsa: Övervikt och fetma 
är vanligare bland den 
äldre generationen och den 
gruppen som har en lägre 
utbildningsnivå
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GÖTEBORG: Arbetet med Väst-
länken fortsätter och Rosen-
lundsbron stängs för all trafik 
den 1 april. Det görs trots att 
renoveringen av Vasabron 
fortfarande inte är klart efter 
över ett års förseningar. Tra-
fikverket beskriver situatio-
nen som olycklig men menar 
att det fortfarande är enkelt 
att ta sig runt med bil i staden.

 
Både trafikverket och Göte-
borgs kommun har länge ar-
betat för att förhindra att båda 
broarna ska vara stängda sam-
tidigt. Något som inte har gått 
att åstadkomma. Enligt tra-
fikverket behöver Rosenlunds-
bron stängas för att förhindra 
ytterligare förseningar för väst-
länken. Den 15 juli räknas Vasa-
bron öppna för trafik och avlas-
ta Viktoriabron, Pusterviksbron 
och Kungsportsbron, som un-
der de närmsta månaderna får 
dras med hög belastning. Tra-
fikbelastningen kommer också 
att öka på grund av byggtrafik 
till och från området. 

  – Det blir större påverkan i 
trafiken innan Vasabron öpp-

nar igen. Samtidigt skyltar vi 
om, från Rosenlund till Järn-
torget, för de som kommer från 
Allén, säger Karin Malmquist 
till GP.

 
DE NÄRMSTA veckorna kom-
mer arkeologiska utgrävning-
ar att utföras i området kring 
Rosenlundsbron. Bron beräk-
nas öppna igen först 2023/2024. 
   Rosenlundsgatan hålls öppen 
under hela byggtiden som Tra-
fikverket tidigare lovat, men 
rondellen vid Skattehuset för-
svinner.  Det innebär att tra-
fik till Rosenlundsgatan enbart 
kommer på och av gatan från 
Esperantoplatsen. Gång-och 
cykeltrafik omdirigeras också 
längs kajen till Viktoriabron 
fram tills den temporära gång-
och cykelbron från Sahlgrens-
gatan över kanalen öppnas 15 
april.

 
NYA ALLÉN som går längs 
vattnet på den östra sidan av 
Rosendalskanalen kommer 
senare i vår skiljas från Spräng-
kullsgatan och under somma-
ren kommer spårvagnstrafiken 

på Parkgatan vara avstängd i 
minst fyra veckor. 

Rosenlundsgatan och Hvid-
feldtsplatsen knyts ihop igen 
med Sahlgrensgatan först i 
september 2019 och kommer 
då att öppnas för all trafik igen. 
Samtidigt stängs Sprängkulls-
gatan av under en period på 18 
månader.

Erik Berg-Svedberg

Rosenlundsbron stängs av för all trafik

DATUM ATT HÅLLA KOLL PÅ 
 � 1:a april - Rosenlundsbron stängs för all trafik 

 � 15:e april - Gångbro över Rosenlundskanal öppnas

 � 4:e maj - Arbetet med Nya Allén börjar och anslutningen 
Sprängkullsgatan/Nya Allén tas bort 

 � 8:e juli - All spårvagnstrafik som trafikerar hållplatsen 
 Hagakyrkan stängs av 

 � 24:e september - Hvitfeldtsplatsen öppnas åter för trafik

 � 1:a oktober - Sprängkullsgatan stängs under 18 månader

Göteborg: Regionstyrelsen 
röstade idag nej mot Sahl-
grenska begäran att få sitt 
mångmiljonunderskott från i 
fjol avskrivet. Beslutet inne-
bär att sjukhuset tillsammans 
med tidigare års resultat nu 
har ett totalt minuskapital på 
455 miljoner kronor. 

– De är notoriskt kortsiktiga 
i sitt bedömande. Det är helt 
orimliga villkor, säger Cecilia 
Dalman Eek, vice styrelseord-
förande på Sahlgrenska.  
 
Det var under vintern förra 
året som Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset fick hård kritik 
när de avskaffade hundratals 
tjänster på grund av dålig eko-
nomi. Detta har bland annat 
resulterat i demonstrationer av 
vårdpersonal och ca 600 signa-

turer av läkare på ett upprop 
mot brister i på sjukhuset.

I försök att klara av bud-
geten förra året gjorde SU av 
sig med 300 nettoårsarbetare. 
I januari i år korades sjukhu-
set till landets sämsta av tid-
ningen Dagens Medicin. En 
av de främsta anledningar-
na var de långa väntetiderna 
som är ett resultat av reduce-
ringar inom personalen. An-
dra problem som platsbrist har 
även varit anledning för kritik.  
 
FÖR ATT LÄTTA på den ekono-
miska bördan på 455 miljoner 
kronor skickade sjukhuset in 
en begäran till regionstyrel-
sen om att få mångmiljonsun-
derskottet från i fjol avskrivet. 
Idag sade regionfullmäktige 
nej, vilket innebär att Sahl-
grenska måste spara ihop skul-
den till slutet av året.

– Det är pengar som finns i 
regionen och vi måste använ-
da det för patienterna. Att läg-
ga på 200 miljoner ytterligare 
är inte rimligt. De är notoriskt 
kortsiktiga i sitt beslutande. 
Det är helt orimliga villkor, sä-
ger Cecilia Dalman Eek, Vice 
styrelseordförande på Sahl-
grenska och fortsätter:

– Jag befarar att vi kom-
mer att tappa viktig kom-

petens. Människor som har 
lång erfarenhet och nyutbil-
dade vill antagligen inte vara 
kvar. Det är väldigt allvar-
ligt. Sjukhuset som helhet 
kan tappa kompetens, för att 
inte tala om väntetiderna som 
kommer att bli ännu längre.  
 
UNDER DAGENS möte hade so-
cialdemokraterna yrkat om att 
nollställa hela sjukhusets skuld 

på 455 miljoner kronor. Försla-
get som röstades ned kom efter 
insikten att Sahlgrenska efter 
årsskiftet redan gått 20 miljo-
ner back om månaden.

– Det är inte verklighetsför-
ankrat att Sahlgrenska, med de 
utmaningar som finns med att 
klara av att korta köerna, för-
bättra arbetsmiljön och öppna 
vårdplatser, även ska lägga en-
ergi på att ta bort tidigare spar-

beting. Då är det inte realistiskt 
att också jobba med att få eko-
nomin i balans, säger Helén 
Eliasson (S) som sitter i oppo-
sitionsrådet till GP.

GöteborgNu har sökt Grön-
blå samverkan som avslog SU:s 
begäran.

Markus Aamisepp
Linnea Bergqvist

Sahlgrenska får avslag - 
miljonskulden blir kvar 

Sahlgrenska sjukhuset.  BILD: TT
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Västtrafiks nya ordförande Pe-
ter Hermansson (M) vill sätta 
stopp för tjuvåkandet i Göte-
borg. Något som kostar dem 
mångmiljoner varje år. För att 
lyckas med detta öppnar han 
upp för fler biljettkontrollan-
ter – och att eventuellt återin-
föra civilklädda kontrollanter.
- Personligen är jag positiv till 
det, säger han till GP.

Vi har frågat några människor 
på stan vad de tycker om ett 
eventuellt återinförande av ci-
vilklädda biljettkontrollanter.

10% SAKNAR BILJETT
Enligt Västtrafik saknar unge-
fär 10% av de som reser med 
kollektivtrafik i Göteborg ett 
giltigt färdbevis. Vilket är upp 
till tio gånger vanligare än i 
övriga regionen. På grund av 
gratisåkandet ska de enligt 
egna uppgifter förlora ungefär 
100 miljoner kronor om året.
Via kontrollerna får Västtrafik 
in ungefär 20 miljoner kronor 
om året. Medan själva biljett-
kontrollanterna kostar dem 30-
35 miljoner kronor.

PRISHÖJNING PÅ TILLÄGGSAVGIFT
De civilklädda biljettkontrol-
lanterna är ännu inte ett fak-
tum. Men något som är det är 
en prishöjning på tilläggsav-
giften du får betala om du åker 
fast utan giltig biljett. Sedan 
2009 har boten legat på 1200 
kronor, men till våren kom-
mer den att ligga på 1500 kro-
nor. Motiveringen är att skill-
naden på prisutvecklingen för 
månadskort och tilläggsavgift 
inte hängt ihop. Att vissa re-
senärer räknat ut att de sparar 
pengar på att inte köpa biljett, 
även om de får betala en till-
läggsavgift. Västtrafik menar 
att en prisökning kommer att 
ha en avskräckande effekt på 
tjuvåkningen.

Hanna Fagerlund

Bojan Pok
Jag tycker inte att de behöver vara ci-
vilklädda. De kan vara som de varit nu.

Simone Magnusson
För min del tycker jag att det är bra. 
Jag har alltid månadskort ändå, så det 
kvittar.

Emma Mähle
Jag har inte tänkt på det men jag tyck-
er att det är bra. Man ska ju köpa biljett 
så då gör det väl inget om kontrollan-

Damien Croisat
Jag tycker att det är bra för då ser man 
dem inte jättetydligt. Då kan man inte 

Civilklädda biljettkontrollanter: 
Vad tycker du?

Västtrafiks biljettkontrollanter i uniform.    Bild: TT

Göteborg: I takt med att våren 
närmar sig är det också dags 
för vårstädning. Projektet Vi 
håller rent engagerar försko-
lor och skolor att hjälpa till att 
städa staden från skräp, och 
i Göteborg har över 51 000 
barn anmält sig. 
    – Skräpplockingen lär bar-
nen att skräp hör hemma i 
papperskorgen, inte på mar-
ken, Säger Mathias Stenback, 
projektledare för Vi håller 
rent i Göteborg.

Att skräp ska ligga i pappers-
korgar vet de flesta människ-
or, trots det lägger Göteborgs 
stad över 100 miljoner kronor 
varje år på städning av gator 
och torg. I april är det återigen 
dags för projektet Vi håller 
rent som tidigare gick under 
namnet skräpplockardagarna. 
Det är ett projekt som anord-
nas av Håll Sverige rent, en 
ideell stiftelse som finansieras 
av bidrag och projektmedel 
från företag och myndigheter.  
     I år har drygt 51 000 
elever, från 430 olika enhe-
ter i Göteborg anmält sig 
till skräpplockningen. Inför 
städningen får de material i 
form av plastpåsar, säckar och 
handskar som de sedan kan 
använda för att göra rent runt 
skolor, gator och parker. Ma-
thias Stenback, projektledare 
för Vi håller rent i Göteborg 
säger att fokus egentligen inte 
ligger på att plocka skräp utan 
att lära sig att inte skräpa ner.

– Det är viktigt att skapa goda 

vanor tidigt i livet. När man 
först pratar om skräpplockning 
med barnen och sedan låter 
dem göra det fysiskt skapar det 
en starkare koppling. Barnen 
blir själva medvetna om var de 
slänger saker, säger Stenback. 
 
AV DE SOM är anmälda i Göte-
borg är cirka 70 procent försko-
lor och 30 procent skolor. En-
dast två stycken gymnasium 
har anmält sig. Även om pro-
jektet riktar sig till barn och 
ungdomar kan vuxenutbild-
ningar och andra också vara 
med, men de måste själva beta-
la för skräpplockar-materialet. 

 Responsen från pedagoger 
och barn har år efter år varit 

positiv. De får en dag tillsam-
mans utanför klassrummet 
och använder en aktivitet för 
att lära ut nya kunskaper. Allt 
som ligger på marken får dock 
inte barnen plocka upp, såsom 
trasigt glas, vassa föremål och 
kondomer. Projektet har dock 
fått en del negativ kritik där 
folk tycker det är dåligt att 
barn ska plocka upp skärp åt 
de vuxna men Stenback förkla-
rar att inte är det som är grejen.

 – Det handlar om att befäs-
ta kunskaper. De som plockar 
skärp, slänger inte det själva. 
Barnen lär sig att skräp hör 
hemma i papperskorgen inte 
på marken, säger Stenback. 
 Flora Bernhardsson  

Tusentals barn  
städar våra gator

EXEMPEL PÅ SKRÄP SOM BARN KAN PLOCKA 

 � Tyg (till exempel kläder och skor)

 � Glas (om det inte är trasigt)

 � Plast

 � Träd (ej vassa eller med spikar i)

 � Metall

 � Papper 

EXEMPEL PÅ SKRÄP BARN INTE SKA PLOCKA 

 � Trasigt glas 

 � Vassa föremål

 � Batterier 

 � Medicinskt avfall 

 � Olja 

 � Kondomer 

Skräp längs Göteborgs gator.  FOTO: Flora Bernhardsson
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Varannan svensk lider av över-
vikt eller fetma, det visar Folk-
hälsomyndighetens statistik 
från förra året. Fetma ökar 
risken för flera sjukdomar, så-
som diabetes typ 2, kärlsjuk-
domar och cancer.

Övervikt och fetma är ett av de 
allvarligaste   hälsoproblemen 
idag, inte minst med tanke på 
att varannan svensk, 16-84 år, 
lider av övervikt och fetma. 
Detta fastställer Folkhälso-
myndighetens rapport från 
fjolåret.

DET FINNS FLERA orsaker 
för dålig hälsa men en av de 
främsta är kaloriintag och ka-
loriförbrukning. Idag äter vi 
väldigt mycket och ofta onyt-
tigt, utan att kompensera det 
med att träna tillräckligt,  skri-
ver Vårdguiden. Det handlar 
om vår förändrade livssitua-
tion med stillasittande arbe-
ten, bekväma transportmedel 
och urbaniseringen. Den fy-

siska aktiviteten som kräv-
des förr i tiden har försvun-
nit idag, mycket på grund 
av tekniken som utvecklats. 
”Både män och kvinnor upple-
ver att övergången bidrog till 
ökad stress och större ansvar, 
vilket resulterade i att den fy-
siska aktiviteten och hälsosam 

kost bortprioriterades”, det 
skriver Mathilda Andersson 
och Amanda Persson i sitt ar-
bete om bakomliggande fakto-
rer till övervikt och fetma. 

DÄREMOT ÄR INTE matva-
nor och träning de ända fak-
torerna som spelar roll, inte 
minst kan stress öka risken för 

övervikt och fetma. Stressen 
framkallar nämligen  en ök-
ning av hormonet kortisol vil-
ket i sin tur orsakar obalans i 
insulinproduktionen. Detta 
ökar risken för diabetes typ 
2. Sömnbrist är också en del 
av faktorerna till detta sam-
hällsproblem. I samband med 
sömnbrist minskar hormoner 
som finns till för att kontrolle-
ra aptiten under sömnen. Det i 
sig ökar risken för andra sjuk-
domar.

ÖVERVIKT OCH FETMA 
kan orsaka flera sjukdomar. 
Ju högre BMI-värdet är, 
desto större är chansen att få 
sjukdomarna. Högt blodtryck, 
höga blodfetter samt hjärt- och 
kärlsjukdomar är bara några i 
mängden, det skriver Livsmed-
elsverket. Utöver dessa sjukdo-
mar finns det också en risk för 
bröst- och prostatacancer.

Utöver övervikten spelar an-
dra faktorer också in, till ex-
empel personens matvanor, 

träning, stress, rökning och al-
koholintag. 

Det kan vara svårt att ändra 
på levnadsvanor plötsligt, en 
strikt diet och ett hårt tränings-
program är ingen bra start. Is-
tället bör man börja med med 

Samarth Katiyar

Varannan svensk är
överviktig eller fet

Ett BMI över 25 räknas som övervikt. Är värdet över 30 pratar man om fetma. 
Foto: TT

Efter flera rykten om obetalda 
avgifter, ärenden som gått till 
kronofogden och en ny stra-
tegi som ska rädda tidningen 
ställer sig nu fackförbunden 
bakom Metros anställda och 
sågar  Christen Ager-Hanssen, 
ägare på Metro.

Idag rapporterade Expressen att 
Metro planerar att bli en enda-
garstidning. Metro gav inte ut 
en tidning under tisdagen på 
grund av en obetald tryckav-
gift.  Nu ska tidningen sikta in 
sig på att ändra sin marknads-
strategi. Svenska journalist-
förbundets ordförande Ulrika 
Hyllert har tagit kontakt med 
metros fackklubb och rapporte-
rar stämningen på plats till Ex-
pressen.              

– Det finns en oro bland per-
sonalen men det är blandat. Det 
har varit väldigt stökigt med 
den här ägaren, säger Hyllert.

Fackklubben medger dock att 
samtliga löner har betalats ut i 
tid trots vad som tidigare ryk-
tats, men Hyllert menar att de 
kommer backa de journalister 
som är anställda av Metro om 
företaget kommer ansöka om 

konkurs. Hon riktar också hård 
kritik mot Metros ägare.

– En seriös ägare hamnar inte 
i den här situationen. Alla fö-
retag behöver vara kompeten-
ta men det är extra viktigt när 
det gäller journalistik. Försätter 
man ett företag i den här situa-
tionen är det tveksamt om man 
ska driva företag, säger Ulrika 
Hyllert till Expressen.

 
 
 
 

 
 
 

Göteborg Nu har försökt att 
nå Ulrika Hyllert för en egen 
kommentar.

Metro gav under tisdagen inte ut någon tidning på grund av en obetald 
tryckavgift. Foto: TT

FETMA OCH ÖVERVIKT

 � Om ditt BMI ligger 
mellan 18 och 25 kallas 
man normalviktig.

 � BMI mellan 25 och 
30 innebär övervikt och 
högre än 30 resulterar i 
fetma.

 � Räkna ut BMI så här: 
Väg dig och ta din vikt 
i kilo. Multiplicera din 
längd i meter med din 
längd i meter. Dividera 
vikten med det talet. Ex-
empel: 70 kg / (1,70 m X 
1,70 m) = BMI 24,2.

”Sättet Ager-Hans-
sen har hanterat 
situationen är så 

lånt ifrån proffsig 
och trovärdig som 

möjligt.”

Ung dömd för 
våldtäckt mot 
barn
En 19-årig man i Småland 
dömd till ett år och tio må-
naders fängelse för våldtäckt 
mot en fem år yngre flicka. 
Mannen nekar och säger att 
det var 14-åringen som insis-
terade på att ha sex, men att 
han avböjt, rapporterar SVT 
Nyheter Småland. 

TT

16-åring dömd 
för mordförsök 
på föräldrar
En 16-årig flicka har dömts till 
två års sluten ungdomsvård 
för mordförsök efter att ha at-
tackerat sina föräldrar med 
kniv och skadat dem allvar-
ligt. 

TT

En hittad död 
efter brand
En person har hittat död i ett 
hus som brann ned i Fagersta 
förra veckan. Det konstate-
rar polisen efter att ha gjort 
en teknisk undersökning på 
brottsplatsen. Nu inväntas 
den rättsmedicinska - och den 
tekniska undersökningen. TT

Gustav Stjernkvist

”En seriös ägare hamnar   
inte i den här situationen”
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Vill stänga värl-
dens största 
flyktingläger
KenyaTT-AFP
Kenyas regering vill ”inom en 
sexmånadersperiod” stänga 
Dadaab, världens största flyk-
tingläger, enligt dokument 
från FN:s flyktingorgan UNH-
CR som nyhetsbyrån AFP sett. 
Lägret har funnits i tre decen-
nier, där finns nu omkring 
230 000 människor och tidi-
gare försök att stänga det har 
misslyckats.
Nu har kenyanska regeringen 
bett FN ”påskynda omloka-
liseringen av flyktingar och 
asylsökande” som är bosatta i 
lägret.
2016 slöts ett avtal där tiotu-
sentals flyktingar fördes till-
baka till Somalia när reger-
ingen beslutat stänga lägret. 
Men 2017 stoppade en keny-
ansk domstol stängningen. 
Eftersom det specifikt skulle 
drabba somaliska flyktingar 
vore det ”olagligt, diskrimine-
rande och därmed grundlags-
vidrigt”, enligt domstolen.

TT

Minst en död i la-
vin i norra Norge
NorgeTT-NTB
En person har hittats död efter 
en lavin i Sørfold i norra Nor-
ge, inte långt från den svenska 
gränsen. Ytterligare en person 
saknas fortfarande.
Det runt 200 meter breda skre-
det i Sulitjelmafjällen drog 
med sig en grävmaskin och 
en hjullastare, berättar rädd-
ningstjänsten för NRK. Polisen 
bekräftar dödsfallet för norska 
P4.
Platsen är oåtkomlig för mark-
fordon då risken för ytterligare 
laviner är stor. En helikopter 
har fraktat lavinräddnings-
hundar till området. 
 

USA utfärdar nya 
Iransanktioner
USATT
USA:s finansdepartement har 
utfärdat nya Iranrelaterade 
sanktioner. De berör nio indi-
vider och 16 företag baserade 
i Iran, Turkiet och Förenade 
arabemiraten, skriver depar-
tementet på sin hemsida. Bo-
lagen inkluderar banker och 
andra finansinstitut, bland 
dem finns Ansar Bank, Atlas 
Exchange och Iranian Atlas 
Company.

TT

Varning för lavin        Erik Nylander / TT

Bryssel: Med 348 röster mot 
274 stod det klart att nya reg-
lerna kring upphovsrätten 
röstades igenom i EU-parla-
mentet. Lagändringsförsla-
get, som orsakat en infek-
terad debatt i hela Europa, 
kommer att innebära hårda 
restriktioner på nätet.  

-Det är att ge privata före-
tag status som polis, åkla-
gare och domare. Och fram-
förallt är det något som 
riskerar att beskära yttran-
defriheten, säger internetfö-
reläsaren Emanuel Karlsten 

Axel Voss, ansvarige för-
handlaren för frågan i EU-par-
lamentet, får stående ovatio-
ner. Klockan är strax ett och 
EU-parlamentet har just rös-
tat igenom förslaget om skärpt 

upphovsrätt med rösterna 358-
274. De mest omtalade artiklar-
na, 11 och 13, innebär en sorts 
länkskatt och ett internetfil-
ter som hämmar spridningen 
av material med upphovsrätt. 

DE FLESTA SVENSKA EU-par-
lamentariker har varit starkt 
kritiska till lagändringen och 
innan omröstningen gick ut 
med att de skulle rösta nej. 
Moderaterna har kallat det 
”illa utformat” och SD be-
skrivit det som ”feltänkt från 
början”. Vad som hjälpte få 
igenom förslaget var tre social-
demokraters ändring av åsikt 
precis innan omröstningen.  

Det är viktigt att stärka rät-
tighetsinnehavarna. Vi har 
analyserat det här väldigt 
noga, vi har ställt alla vikti-

ga frågor, vi har talat med ju-
rister om det här. Och med 
alla dessa samlade försäk-
ringar tycker jag att vi kan 
rösta ja, säger parlamentari-
kern Jytte Guteland (S) till TT.  

Artikel 11 innebär en typ 
av länkskatt, vilket betyder 
att internetjättar som Google 
måste betala för att visa exem-
pelvis GöteborgNu-artiklar i 
sina sökresultat. Den tretton-
de artikeln innebär att större 
sociala medier måste betala 
för spridningen av bilder, fil-
mer och text med upphovsrätt. 
Detta betyder att mediejättar 
kommer att vara restriktiva 
i att tillåta spridning av ma-
terial för att inte bli straffade.  

JOURNALISTEN OCH internet-
föreläsaren Emanuel Karlsten 

som länge varit emot alternati-
vet är kritisk efter lagändring-
en:
Att det är plattformarna 
som inte bara har ansvar, 
utan blir straff- och skade-
ståndsskyldiga ifall de gör 
något fel. Det är att ge pri-
vata företag status som po-
lis, åklagare och domare. Och 
framförallt är det något som ris-
kerar att beskära yttrandefri-
heten, skriver han på sin blogg.  

Samtliga EU-länder har 
från och med idag två år på 
sig att införa direktivet som 
lag. Detta innebär att upp-
hovsrättshavare får tid att för-
handla med nätjättar. Dessa 
måste i sin tur filtrera samt-
liga användares innehåll och 
stoppa alla upphovsrättsbrott. 

EU-parlamentet röstar igenom skärpta upphovsrättsregler

Markus Aamisepp 
Fredrik Lindblom

Demonstranter i tyska Stuttgart oroas för internets framtid om EU:s nya upphovsrättsregler går igenom                                                                              Sebastian Gollnow/AP/TT

USA: I måndags natt upplyste 
USA:s försvarsdepartement 
att de tänker lägga en miljard 
dollar, motsvarande 9,2 mil-
joner kronor till att bygga en 
mur mot Mexikanska gränsen. 
Detta beslut har upprört flera 
demokratiska politiker som 
nu har skrivit ett protestbrev 
till pentagons chef. 

Enligt CNN ska försvarsde-
partementet gett USA:s mili-
tära konstruktionsbolag sitt 
godkännande att bygga näs-
tan 100 kilometer barriär, för-
bättra vägar och andra åtgär-
der mot USA:s södra gräns. 
Till detta har de budgete-

rat en miljard dollar. Detta 
trots att de först räknade med 
en budget på 1.5 miljarder.  

President Donald Trump de-
klarerade ett nationellt nöd-
läge i februari, vilket har gjort 

det möjligt att ta ut pengar 
från militära byggnadsfonder, 
vilket bland annat kommer 
att finansiera bygget. Peng-
ar som tidigare har lagts på 
att motverka flödet av illega-
la droger in i landet kommer 
också att avsättas till bygget. 

Flera demokratiska politiker 
har nu skrivit på ett brev till 
USA:s försvarsminister Patrick 
M. Shanahan, i protest mot för-
svarsdepartementets beslut. 
De uppger i brevet att depar-
tementet inte har sökt tillstånd 
att föra över pengarna innan 
de upplyste kongressen. Detta 
uppger CNN.

Pentagon godkänner en miljard till Trumps mur

En del av muren mellan Arizona och Mexiko. Arkivbild.        Charlie Riedel/AP/TT

TT
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Göteborg får snart sitt 
första HBTQ-monument 
Positiva reaktioner: ”Ett ställningstagande från kommunens sida.”
GÖTEBORG: I november förra 
året beslutades det att Göte-
borg ska få ett HBTQ-monu-
ment. 
– Det kan gestalta allt från 
rasifierade transkvinnor, ho-
mosexuella pappor till regn-
bågsbarn, säger Anna-Carin 
Jansson, samordnare för HB-
TQ-rådet i Göteborg.

Göteborgs kommunfullmäk-
tige röstade i november 2018 
för att avsätta två miljoner kro-
nor till en konstnärlig gestalt-
ning med HBTQ-tema. Peng-
arna kommer att användas 
från Charles Felix Lindberghs 
donationsfond. En gemensam 
motion lades fram från S, V, 
MP, M, L, FI, KD och Väg V. 

Anna-Carin Jansson är sam-
ordnare för HBTQ-rådet och 
planeringsledare för mänsk-
liga rättigheter på Göteborgs 
Stad. Hon berättar att rådet 
fick idén redan 2017. En person 
hörde av sig och refererade till 
ett HBTQ-monument i Amster-
dam, och ifrågasatte varför Gö-
teborg inte har något. Då upp-
kom idén, men det blev inte 
verklighet förrän i november 
2018. HBTQ-rådet formulera-
de en motion och flera partier 
skrev under.
– I nuläget ligger mycket jobb 
på kulturförvaltningen. 
HBTQ-rådet kommer vara en 

aktiv del under arbetsproces-
sen men det är kulturförvalt-
ningen som ska komma fram 
till utformning och vilka som 
ska vara delaktiga i gestalt-
ningen, säger Anna-Carin 
Jansson. 

DEN KONSTNÄRLIGA GE-
STALTNINGEN kommer att ha 
ett HBTQ-tema, men hur det 
ska utformas och av vem, är 
fortfarande oklart.

– Monumentet ska gestalta 
allt från rasifierade transkvin-
nor, homosexuellapappor el-
ler regnbågsbarn. Rådet och 
kulturförvaltningen för dialog 
med hbtq-communityn för att 
komma fram till vad man ska 
hitta på, säger Anna-Carin 
Jansson.

Var i Göteborg detta monu-
ment ska finnas och hur det 
ska se ut är fortfarande i plane-
ringsstadiet, men Anna-Carin 
Jansson tror att det kommer 
vara klart om ungefär två år. 

I DECEMBER 2018 förstördes 
Göteborgs minsta staty efter 
fyra dagar. Den föreställde en 
liten regnbåge, och trots att 
den inte var kopplad till HB-
TQ-rörelsen fanns det flera 
som trodde att det var motivet 
till vandaliseringen. Anna-Ca-
rin Jansson oroar sig för det po-
lariserade hårda klimatet och 
hur HBTQ-monumentet kom-

mer mottas. Men hon är tydlig 
med att man måste stå upp för 
dessa frågor. 
– Göteborg har ett gammalt 
rykte av att vara en “bög-
knackarstad”. Men vi har kom-
mit långt, detta handlar om 
mänskliga rättigheter och det 
måste man kämpa och stå upp 
för, säger hon.  

IDA MODIG är student i Göte-
borg, hon tycker att det är ett 
bra initiativ från kommunens 
sida. 
– Även om det är en liten sak så 
visar detta ändå ett ställnings-
tagande från kommunens sida, 
säger hon.

Hon tycker även att det blir 
en tydlig vattendelare mellan 
de olika partierna i staden, att 
man verkligen får se vilka som 
stödjer dessa typer av motio-
ner och vilka som är mot. HB-
TQ-rådet ligger bakom idén 
och det är något som hon ser 
positivt på. 
– Det känns bra att det är ett 
råd som är nischade på dessa 
frågor som kommer med för-
slaget. Att allmänheten är in-
bjuden att bidra i detta råd gör 
också att det känns mer genu-
int, säger Ida Modig. 

Ida Modig, som själv iden-
tifierar sig som queer, hade 
gärna velat se att de anlitar en 
queer konstnär till jobbet. 

Tyvärr är det ofta så att queera 
konstnärer brukar ha det svå-
rare att få arbeten. Att skapa 
arbetsmöjligheter med detta 
monument hade varit ytterli-
gare ett bra ställningstagande 
från rådets sida, säger hon. 
En queer får sällan vara queer 
på jobbet, där förväntas man 

agera efter samhällets normer. 
Detta hade varit ett perfekt till-
fälle att låta queera konstnärer 
blomma, säger hon. 

Hedda Sahlin 

Ida Modig på Pridefestivalen 2018.  Foto: Sally Alm

Fler artister klara för 
sommaren på Liseberg
Tyska elektrogiganter, svenska popstjärnor och kända ansikten i nya formatio-
ner. Liseberg har nu sommarens schema klart, och bjuder på en minst sagt varie-
rande samling artister i många olika genrer.

GÖTEBORG: Liseberg klassar 
sig själva som Göteborgs störs-
ta livescen, och att nöjesparken 
kommer att anordna en hel 
del konserter under somma-
ren välter ingen av stolen. Idag 
blev det klart att den svenska 
artisten Molly Sandén återvän-
der till Liseberg den 23 augus-
ti. Hon blir tillsammans med 
bland annat Fricky, Tove Styr-
ke och Imenella en av de hög-
aktuella artister som intar Li-
sebergs stora scen under året, 
men flera andra akter är redan 
klara för nöjesparkens konsert-
sommar, och det väntas att bli 
ännu fler innan det är dags.

REDAN I VINTRAS presente-
rades den första bokningen 
och Liseberg gick då ut med 
att den tyska elektrogruppen 
Kraftwerk kommer att ta med 
sig sin omtalade 3D-show till 
Göteborg i höst. En annan gi-
gant, den amerikanska sånga-
ren John Fogerty, känd från 
bandet Creedence Clearwater 
Revival kommer gästa nöjes-
parken i oktober.

LISEBERGS LILLA SCEN kom-
mer under året att välkomna 
några minst sagt intressanta 
bokningar. Husbandet Augus-
tifamiljen, som kanske är mest 
kända från TV-programmet På 
Spåret men också som Håkan 
Hellströms kompband, kom-
mer att inta scenen redan den 
27 april, och med sig kommer 
de också att ta med ett flertal 
gästartister. Maja Ivarsson och 
Felix Rodriguez är kanske mest 
kända från bandet the Sounds 
men kommer nu att gästa lilla 
scenen med sitt nya technoin-

spirerade projekt Crew of me 
& you.

Men Liseberg har också gett 
utrymme för hårdrocken och 
välkomnar bland annat Hard-
core Superstar och en helkväll 
med rocken i och med sånga-
ren Hank from Hell samt den 
kanadensiska gruppen Danko 
Jones.

Gustav Stjernkvist

Molly Sandén.  Foto: TTSommaren på Liseberg blir fullspäckad.  Foto: TT



Sverige: En norrman tar över 
som förbundskapten i hand-
boll efter Kristján Andrésson 
som slutar efter EM i Sverige 
nästa år.
Glenn Solberg tar över stafett-
pinnen.  
 
-Målsättningen är att hela ti-
den vara med i världstoppen 
säger Solberg.

I höst blir Andrésson tränare 
för den tyska klubben Rhein-
Neckar Löwen. Han stannar 
dock kvar som förbundskap-
ten över EM i januari nästa år.

Svenska handbollförbundet 
startade redan i höstas rekry-
teringsprocessen för att hitta 
en ersättare till Andrésson. Nu 
är det klart att det blir Glenn 
Solberg som tar över. Han har 
skrivit på ett kontrakt som 
sträcker sig över OS 2024.

”En underbar känsla, jag är 

otroligt stolt jag att få leda ett 
fantastiskt landslag. Jag blev 
väldigt glad och stolt bara över 
att få vara en kandidat till job-
bet för ett landslag som har 
goda traditioner och fin histo-
ria och är extremt motiverad”, 
säger 47-åringen i ett press-
meddelande.

SOLBERG HAR SJÄLV spelat 
handboll på högsta nivå och 
har gjort 122 A-landskamper. 
Som tränare har han de se-
naste åren varit assisterande 
förbundskapten och ansvarig 
för utvecklingslandslaget. Just 
nu arbetar han både för norska 
St Hallvard, som han precis 
fört upp i högstaligtan, och 
tyska mästaren SG Flensburg-
Handewitt.

”Vi har arbetat hårt för att 
hitta rätt person och det känner 
vi att vi har gjort i Glenn som 
delar våra värderingar och har 
en gedigen bakgrund med er-

farenheter från toppnivå både 
som spelare och tränare”, säger  
Robert Wedberg, generalsekre-
terare i handbollförbundet.

SOLBERG BÖRJAR SIN anställ-
ning hos Svenska Handbollför-
bundet redan i september och 
växlar upp till heltid i januari. 

Till sin hjälp kommer han att  
ha Martin Boquist, som varit 
assisterande förbundskapten 
under hela Andréssons tid i  
landslaget.

”Jag ser verkligen fram emot 
att arbeta med Martin. Han 
var väldigt klok som spelare 

och våra värderingar ligger på  
samma nivå så jag är överty-
gad om att vi kommer att ha 
ett fint samarbete. Vi kom-
mer att bygga vidare på det 
som gör landslaget så fantas-
tiskt i dag och förhoppnings-
vis kan jag ta med mig några 
nya saker in”, säger Solberg. 
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Oslo: Nilsson Lindelöf, Pontus 
Jansson, Emil Forsberg och 
högt sannolikt Mikael Lustig. 
Det är spelarna som missar 
kvällens match mot Norge. 
– Den lilla kontinuitet man 
kan ha i ett landslag är väldigt 
viktig. Jag hoppas att vi klarar 
den här utmaningen, säger 
förbundskaptenen. 

Efter lördagens premiärsegern 
mot Rumänien, är det nu dags 
för andra matchen i EM-kvalet 
för Sverige. Janne Andersson 
står inför en ny tuff utmaning 
när Sverige i kväll gästar Nor-
ge på Ullevål i ett tungt EM-
kval möte.

När Janne Andersson pre-
senterade landslagstrup-
pen för EM-kval matcherna, 
saknades det flera stora och 
tunga namn som var med i 
Ryssland. Däribland Nilsson 
Lindelöf som tackade nej till 
landslagssamlingen på grund 
av familjeskäl. Hans ersätta-
re Pontus Jansson fick också 
tacka nej på grund av en knä-
skada i samband med en li-
gamatch med  Leeds United. 

NÄR SVERIGE ikväll ställs 
mot Norge i en viktig bort-
amatch, görs det utan stor-
stjärnan Emil Forsberg. Han 
lämnade landslaget i sön-
dags efter en befarad skada 

– Det känns väldigt tråkigt att 
lämna killarna. Jag har tyckt att 
det varit kul att vara tillbaka i 
landslaget. Jag önskar Janne 
och grabbarna stort lycka till 
på tisdag, säger Emil Forsberg 
i ett uttalande till förbundet.  

Albin Ekdal, fotskadad, och 
Mikael Lustig, lårskadad, kan 
komma att stå över matchen. 
också. 

DEN FRÄMSTA ORSAKEN till 
att Sverige gick långt i VM i 
somras var kontinuiteten. För-
bundskaptenen hade, tillgång 
till sina bästa spelare under VM. 
 
  – Utmaningen blir större när 

det blir förändringar. Den lilla 
kontinuitet man kan ha i ett 
landslag är väldigt viktig. Det 
blir en större utmaning nu, men 
samtidigt tycker jag att de här 
spelarna (Kristoffer Olsson, Fi-
lip Helander och Robin Quai-
son) har gjort det bra, säger för-
bundskaptenen och fortsätter. 
 
– Det känns som om vi har en 
ganska trygg grupp när man 
kan komma in och prestera 
relativt snabbt. Jag hoppas att 
vi klarar den här utmaningen. 

Det är inte bättre för Sveri-
ges motståndare, Norge som 
kommer från en tuff borta-
förlust mot Spanien där slut-

resultatet skrevs till 2-1. 
Flera  spelare saknades när 
Norge genomförde sitt trä-
ningspass i måndags, däri-
bland Martin Ødegaard, Joshua 
King och Tarik Elyonous-
si. Ødegaard dras av lårpro-
blem efter mötet med Spanien. 
 
  – Vi har en del slitna spela-
re. Det är kort mellan match-
erna, men det är lika för alla. 
Det finns risk att det blir änd-
ringar i startelvan, men vi får 
se, säger Lars Lagerbäck, Nor-
ges förbundskapten.
 

Samarth Katiyar/TT

Tuff utmaning väntar Sverige på Ullevål
KVAL TILL FOTBOLLS-EM 2020

 � Detta gäller: Tio kvalmatcher spelas där de två bästa la-
gen går vidare till EM-slutspelet 
 

 � Sveriges grupp: Färöarna, Malta, Norge, Rumänien och 
Spanien 
 

 � Möjliga starelvot: Norge (4-4-2) Rune Jarstein - Omar 
Elabdellaoui, Håvard Nordtveit, Kristoffer Ajer, Haitam Alee-
sami - Martin Ødegaard, Markus Henriksen, Ole Kristian, 
Selnnæs, Stefan Johansen - Joshua King, Tarik Elyounoussi. 
 

 � Sverige (4-4-2): Robin Olsen - Emil Krafth, Filip Helander, 
Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson - Kristoffer Olsson, 
Sebastian Larsson, Gustav Svensson, Viktor Claesson - Mar-
cus Berg, Robin Quaison. 

Nye förbundskaptenen: Ska vara i världstoppen

Peter Vikström / Handbollslandslaget  TT

Nyhetsgrafik Samarth Katiyar
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Hon står på Slottsberget 
på Lindholmen och har 
gjort det sedan 1903. En 
del av det gamla Göte-
borg som fortfarande 
lever. Här har hon bjudit 
på allt från karameller till 
teater men även tjänat 
som plåtslageri en tid. 
Hennes namn är Afton-
stjärnan.

Den stora röda dörren vid si-
dan av huset är tung och öpp-
nar sig motvilligt när Bertil 
Nolander sätter i nyckeln och 
trycker upp den. Först är det 
mörkt, han går genom den 
stenaktiga tunneln några me-
ter innan det blir ljust igen. 
Ljusgården byggdes många 
år efter att huset stod klart 
1903, men den ingick faktiskt 
i originalritningarna. Bertil 
Nolander är 77 år, nyss fyllda, 
och har varit med i Aftonstjär-
nans förening sedan mitten av 
80-talet. Idag är han teaterchef.

  –1893 startade varvsarbetarna 
en amatörteatergrupp, det var 
på den tiden en av de första i 
Göteborg, säger han.

Allt börjar 1892. Varvsarbe-
tarna på Lindholmen hyr en 
vedbod för att ha nykterhets-
klubb och på lördagarna van-
kas dans. På den tiden är det 
vanligt att man slutar sko-
lan vid 12 års ålder och börjar 
jobba på varvet. För att ha nå-
gonstans att hålla till på friti-
den bildas föreningen. Det blir 
snart lukrativt och varvsarbe-
tarna har råd att bygga ett hus. 
1893 står Aftonstjärnan klar 
och teaterklubben bildas.  

 
STENTRAPPORNA har tusen-
tals människor klivit i och det 
syns. De är kantstötta och ser 
nästan mjuka ut av alla skor 
som slitit deras yta. Han slår 
sig ner på den svarta scenen 
och medan han berättar tänds 
lamporna långsamt i salongen.  
Han berättar att man 1915 bör-
jar visa bio på Aftonstjärnan.  
Det var inte många som visade
film på den tiden och det blev 
en riktig senstion.

–Många kom hit för att det 
var lite billigare. Man tog bå-
ten över älven och gick på sön-
dagsmatinéer, säger han.

 Teatern och bion var aktiv 
till 1945, sedan orkade de gam-
la varvsarbetarna inte längre. 
Då såldes huset till en firma 
som tillverkade godis, och i 40 
år därefter var Aftonstjärnan 
både fabrik och plåtslageri. 
Det var inte förrän i mitten på 
80-talet som teatern återupp-
stod i det gamla huset.

 

 Det var gentligen en slump, 
en sommarteater utspelades 
och Aftonstjärnan kom att bli 
en fond. Någon fick upp ögo-
nen för huset och teatern öpp-
nades igen, berättar Nolander. 

Bertil Nolander kom in i bil-

den och fick i uppdrag att rus-
ta upp det gamla huset. Det 
var rejält nedgånget och ing-
en hade skött om det på 40 år. 
Men med en arkitekt vid sin 
sida, Lolo Jakobsson, drev de 
Aftonstjärnan till riktig fram-
gång. Huset återställdes till sitt 
tidigare skick och snart börja-
de seriös teater spelas på sce-
nen igen. 

 –När vi började ta oss an 
projektet insåg vi nog inte rik-
tigt hur nedgånget och ruttet 
det var, säger han. Han fortsät-
ter.

 –Hade vi vetat hur dåligt 
skick det faktiskt var, hade 
vi nog aldrig gett oss in i det, 
skrattar han.

 
UNDER 90-TALET blev den väl-
kända dramatenskådisen Kent 
Andersson intresserad av Af-
tonstjärnan. Han ringde upp 
Bertil Nolander och sa att han 
ville sätta upp en föreställ-
ning. Bertil Nolander startade 
ett produktionsbolag för teater 
och arbetet började. Även göte-
borgsprofilen och bluessånga-
ren Totta Näslund blev intres-
serad och engagerade sig. Det 
blev en stark ensemble som 
stod på scen. I mitten av 90-ta-
let sattes en nyårsrevy upp 

Göteborgs äldsta 
stjärna skiner 

fortfarande starkt

Bertil Nolander.  Foto: Hedda Sahlin

”Hade vi 
vetat hur 

dåligt 
skick det 
faktiskt 

var i hade 
vi nog  

aldrig gett 
oss in i det
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Göteborgs äldsta 
stjärna skiner 

fortfarande starkt

och det blev en dundersuccé. 
Bertil Nolander ler varmt när 
han tänker tillbaka.

 –Varenda föreställning var 
fullsatt och folk köade långt ut 
på gatan. Revyarbetet pågick i 
sju år, tills Kent Andersson inte 
orkade mer, säger han.

DET MÄRKS att huset betyder 
mycket för Bertil Nolander, 
han talar om tiden på 90-talet 
med sån värme och engage-
mang att det är svårt att inte 
själv bli rörd. 

Idag är det däremot inte lika 
lätt att få folk att komma till 
Slottsberget. Det kan vara svårt 
för en liten teater att hävda sig 
mot TV, sociala medier och 
större biografer. Det är dyrt 

att hålla igång föreställningar 
länge nog för att folk ska få nys 
om dem. Men när föreningen 
lyckas sätta upp angeläget ma-
terial och få ut budskapet på 
rätt sätt, då kommer fortfaran-
de publiken.  

 –Det är inte världens enk-
laste verksamhet, men en av de 
roligare. Jag har haft så satans 
kul här och upplevt så många 
saker, säger han.

TROTS ATT DET är färre före-
ställningar som sätts upp idag, 
så händer det fortfarande. Skå-
despelaren Ola Hedén är med 
i en föreställning som har pre-
miär under våren.

 –Det är en så rolig scen att 
vara på. Eftersom salongen 
inte är så stor så kommer man 
väldigt nära publiken.

Även om Aftonstjärnan inte 
lockar lika stor publik om den 
en gång gjorde, verkar det vara 
en gemensam uppfattning 
bland de som jobbar där att hu-
set är speciellt.

  – Det är en så unik känsla 
här, jag kan inte sätta fingret 
på vad. Men jag fylls av värme, 
hon har funnits med så länge, 
säger Ola Hedén.

Hedda Sahlin
Aftonstjärnan.  Foto: Hedda Sahlin

Ljusgården.  Foto: Hedda Sahlin

”Det är inte 
världens 
enklaste 
verksam-
het, men 
en av de 
roligare

 � 1893 Aftonstjärnans 
teaterklubb startar.

 � 1902 Aftonstjärnan 
brinner ner. Ett år senare 
står huset klart och det 
har stått där sedan dess.

 � 1915 börjar bio visas på 
Aftonstjärnan.

 � 1945 blir huset godisfa-
brik och sen plåtslageri.

 � Mitten av 80-talet blir 
Aftonstjärnan teater och 
bio igen.

 � 1993 filmfestivalen 
börjar visa sina filmer här 
och gör det än idag.

 � 1996 sätts nyårsrevyn 
upp med Totta Näslund 
och Kent Andersson i tä-
ten.

 �  Trollkarlen Carl-Einar 
Häckner är en av de som 
betraktar Aftonstjärnan 
som sin hemmascen.

 � Husets salong får plats 
med drygt 180 människor.

AFTONSTJÄRNAN
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2-1 mot Rumänien. Mål av 
startdebutanten Robin Quai-
son, en överlag bra taktisk 
insats av Janne Andersson 
och tre poäng närmare EM 
2020. Kan vi inte nöja oss där? 
Tydligen inte. Denna lands-
lagssamling har präglats av 
återbud, läckor och dagisbe-
teende. 

Samlingen började med en 
petning och ett återbud. På 
de olika sidorna stod John 
Guidetti och Victor Nilsson 
Lindelöf, två nära vänner vars 
karriärer har gått åt olika håll 
sedan de två spelade i U21-
landslaget. I det landslaget var 
John stjärnan, men i det ”rikti-
ga” landslaget är det ombytta 
roller. Fotbollskanalen upp-

gav att Lindelöfs återbud ”till 
viss del”, förutom att hans fru 
Maja var höggravid, berodde 
på Janne Anderssons beslut att 
peta Guidetti. Om uppgifterna 
stämmer – löjligt. 

Robin Olsen talar inte med 
svensk media. Han, tillsam-
mans med Victor Nilsson 
Lindelöf, har bojkottat den 
svenska pressen, och verkar 
vara lika förvånade varje gång 
det talas om dem. Vägrar man 
att tala med media får man 
tåla de ständiga spekulatio-
nerna – man har ju möjligheter 
att tydliggöra saker kring sin 
klubb- och landslagsvardag. 
Säger man inget – då lämnar 
man fältet öppet. Löjligt. 

Väl matchdag. Spekulatio-

nerna var åsidosatta och spelet 
skulle igång. I den 68:e minu-
ter blir Emil Forsberg utbytt. 
Med ansiktet bortvänt tar han 
i hand med Janne och försvin-
ner bak till bänken. Senare på 
kvällen skriver Sportbladets 
Johan Flink att Emil Forsberg 
har meddelat sitt beslut om 
att lämna samlingen och flyga 
tillbaka till Tyskland, detta 
efter ett missnöje hos Fors-
berg över att ha blivit utbytt 
tidigt. Morgonen efter bekräf-
tar landslaget att han lämnat 
samlingen, men förklarade att 
detta berodde på en ”lättare 
ljumskskada”. Återigen, om 
uppgifterna från Sportbladet 
stämmer – löjligt. 

Den fotbollsmässiga utveck-
lingen för Emil Forsberg se-

dan tiden i GIF Sundsvall har 
varit makaber och intressant 
att följa. Men den personliga 
utvecklingen är nästan än mer 
fascinerande. Forsberg har gått 
från en ödmjuk norrlänning 
till en arrogant landslagsman. 
Ignorant till och med. Med 
sin Gucci-jacka och uppnosiga 
framtoning verkar han vilja gå 
i Zlatans fotspår som ledaren 
för det svenska fotbollslands-
laget. Problemet är hans skor 
är fem storlekar för små och 
hans prestationer två getingar 
för låga. 

Tre vuxna människor som 
beter som om att någon tram-
pat på kakan de format i sand-
lådan. När ska detta få ett slut? 
Det finns i alla fall en gemen-
sam nämnare - Agenten Ha-

san Cetinkaya. Vilket spel den 
uppburne stjärnagenten vill 
spela är oklart, men om man 
tror att det är en slump att han 
har Olsen, Lindelöf, Guidetti 
och Forsberg som klinter – då 
är man naiv.

 
Cesar Fältskär

Krönika: Dagisbeteendet i landslaget måste få ett slut

Dagens horoskop
Nyhetsgrafik Zelma Lundeström

Väduren
Du är på hugget idag. Du 
kanske känner att ingenting 
kan stoppa dig. Men se upp! Bli 
inte överväldigad. Nästa fara 
väntar runt hörnet. Se upp för 
att sparka upp öppna dörrar. 
Startar du ett till drev kommer 
månen att tjalla att Neil 
Armstrong bara yttrat klichéer 
i en dunkel hollywoodstudio.  

Oxen
Du har blivit huggen i ryggen 
under helgen. Det kommer att 
göra ont att få höra sanningen. 
Se det som en livslektion. 
Köp hem ett Ouija-board 
och fråga någon gammal 
släkting om råd. Bjud sedan 
hem Caroline Giertz för 
att vädra ut arga demoner. 

Tvillingarna
Lär dig att hålla truten. Du har 
sagt allt för mycket. Skärpning 
nu. Prata med din arbetsgivare 
snarast. Förhoppningsvis 
har du jobbet kvar. Eller 
vem skickade du egentligen 
03:47-sms:et till i lördags 
efter ditt (extremt) svettiga 

nattklubbsbesök?
Kräftan
Du gör ju ingenting. Suttit på 
röven i flera veckor nu. Det 
kanske känns som att du är 
produktiv – men icke! Ta dig 
i kragen för i helvetet. Första 
steget är att tvätta håret.  

Lejonet
Oj vad du är glad! Välförtjänt, 
tycker stjärnorna. Ditt element 
är ju solen som har börjat visa 
sig mer och mer. MEN AKTA 
DIG! En viss granne har stirrat 
sig blind på dig igenom fönst-
ret när du byter strumpor. 
Persienner bör införskaffas.  
 
Jungfrun
Sluta vara så blyg! Upp på scen 
med dig. Anmäl dig till nästa 
open mic night på närliggande 
komediklubb. Se dock till 
att skriva bra manus. Om 
du skämmer ut dig kommer 
folk att minnas det för evigt.  

Vågen
Det sägs ju att du har bra 
social kompetens. Men det du 
lämnade efter dig på toaletten 

igår var ju ganska pinsamt. 
Gör om gör rätt. Ta med dig en 
kanellängd till jobbet imorgon. 
Folk kommer att förstå.  

Skorpionen
Lägg av! Stopp! Halt! Du kan 
inte fortsätta vara så intensiv. 
Du vet vad vi menar; kopiösa 
mängder paprikapulver i 
korvstroganoffen, obehagligt 
lång ögonkontakt med 
den stackars kassören 
på Livsbutiken runt 
hörnet, armarna bakom 
din framåtlutande bringa 
när du springer till 
bussen. Det räcker nu! 

Skytten
Kul att du är så optimistisk. 
Tråkigt att allt egentligen går 
åt helvetet. Visa lite respekt 
för alla andra som föddes med 
realistiska förväntningar på 
verkligheten. Du hade inte 
”tur” som inte bröt armen 
när du ramlade ned för din 
trappuppgång och skrapade 
upp knät istället. Det var ren 
och ram otur. Och det gjorde 
ONT. Tänk lite mer att glaset 

är halvtomt. 

Stenbocken
Idag går det bra. Din 
ambition har äntligen visat 
på resultat. Ditt liv må 
kännas riktigt ljust och bra 
just nu. Men du måste lyssna 
på stjärnorna. Och GRETA 
THUNBERG. Vad är grejen 
med ditt flygande? Va? VA!!!!!?? 

Vattumannen
Du beskrivs att vara en 
revolutionär. Häftigt va? Du 
har möjlighet att gå i samma 
spår som Voltaire, Guevara eller 
Hegel. Förändra världen till det 
bättre. Du tänker dock bara på 
pengar. Om du skulle starta ett 
klädmärke skulle du outsourca 
produktionen DIREKT till 
ett indiskt dagis. Inte ok.  

Fiskarna
Du är så fin. Fortsätt med allt 
du gör <3

Markus Aamisepp 
Nora Adin Fares
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