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Siktet inställt för 
framtida kriser

GÖTEBORG: Vid extrema ovä-
der och storm kan översväm-
ning, strömavbrott, trafik-
störningar och andra problem 
orsaka krisläge för många. 

Att förbereda sig och “prep-
pa” för det värsta blir allt mer 
populärt. 

Med pågående klimatföränd-
ringar och skeenden i samhäl-
let har “prepping” numera bli-
vit en rörelse av människor som 
förbereder sig på det värsta. 

Förvaltningarna Kretslopp 
och Vatten släppte tillsam-
mans med stadsbyggnadskon-

toret, nyligen en dystopisk, 
animerad film som inleds med: 
“Vi vet inte när det kommer”. 

Filmen visar upp ett Göte-
borg som svämmas över av 
regn och starka vindar. Det är 
en mörk bild av vad som kan 
ske när starka stormar och ex-

tremväder slår till. 
— Det är här i staden man 

är kokt. Bor man ute på landet 
har man ofta större förmåga att 
klara sig. Exempelvis med eld-
städer, kakelugn och liknande 
säger Richard Kjaergaard. 

SIDAN 4 

”Prepping” blir allt vanligare. Det handlar om att förbereda sig inför framtida krissituationer. Richard Kjaergaard har tips och råd på vad man bör göra och vad 
man ska se till att ha hemma.  Bild: Hannah Lindgren

VÄSTRA GÖTALAND: Vanligt 
med Singelolyckor i Västra Gö-
taland

Fyra personer omkom i en 
singelolycka vid Olskroks-
motet i Göteborg. Västra Göta-
land är ett av de län där flest 
skadas i singelolyckor. Allra 
flest sker på landsväg 

I söndags kraschade en bil in 
i en stolpe på E20 vid Olskrok-
smotet i Göteborg.  Bilen körde 
in i en stolpe som stod placerad 
på ett betongfundament och 
fyra personer i 20 års ålder om-
kom rapporterar TT. 

Enligt transportstyrelsens 
senaste preliminära siffror om 

olycksstatistik är Västra Gö-
talands län ett av de län där 
singelolyckor på vägen är van-
ligast.  

Transportstyrelsens statistik 
visar att 72 personer skadades-
lindrigt, allvarligt eller dog i en 
singelolycka i Västra Götaland.

 SIDAN 3

Flest singelolyckor i västsverige

Bild: TT

Spaning om Göteborgs 
humorscen från 
redaktionens Tove Christensen 
och Eva Schönholzer.

”Humorn har näst intill blivit Göteborgs 
starkaste exportvara.”

SIDAN 8

Skidentusiaster trotsar snöbristen. 
 Bild: Hanna Thorn

KVIBERG: Den 21 februari 
börjar Vasaloppsveckan med 
elva olika lopp. Men efter den 
ovanligt milda vintern ställer 
snöbristen till med problem. 
På flera ställen längst banan 
är snön gles eller obefintlig.

Trots svårigheterna och 
snöbristen är tävlingsledning-
en positiv. De satsar på att ge-
nomföra alla lopp och hoppas 
på att väderförhållandena blir 
kallare och bättre.
 SIDAN 6-7

Snöbrist lockar 
fler till Kviberg

INRIKES: Krister Petersson, le-
dare för Palmeutredningen, 
uttryckte i tisdags optimism 
kring utredningen. 

Reaktionerna lät inte vänta 
på sig och i Facebookgruppen 
”Palme-rummet” har debat-
ten gått varm. 

— Inläggsfrekvensen har 
gått upp rejält, skriver Lars 
Westin som är administratör 
för gruppen.

 SIDAN 5

Diskuterar Palme 
- på facebook 

Kommunfullmäktige 
träffas idag
GÖTEBORG: Idag klockan 
16.00 har Göteborgs kom-
munfullmäktige samman-
träde för att diskutera olika 
ärenden i Göteborgs kom-
mun. 

 Idag ska man diskutera 
bland annat vegansk norm, 
attraktiv hemtjänst, idrotts-
hall i Backa och sommargå-
gator. 

SIDAN 2

Bild: TT
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NÄCKROSDAMMEN: Göte-
borgs Universitet planerar 
tillsammans med sin fastig-
hetsägare Akademiska Hus att 
bygga en ny, modern universi-
tetspark för humaniora, konst 
och kultur runt Näckrosdam-
men. Flera gamla byggnader 
får bana väg för nya lokaler. 

Lilla och stora Kjellbergska 
kommer att behöva rivas för 

att ge plats för ny bebyggel-
se. Även en del av det huma-
nistiska universitetsbibliote-
ket från 1950-talet kommer att 
tas bort och byggas ut för att 
möta det kommande behovet 
av böcker och skolmaterial. 
Byggprojektet beräknas vara 
klart år 2025. 

Sofie Bårdén är fastighetsut-
vecklare på Akademiska Hus, 
och menar att man vill skapa 

en gemensam plats för studen-
ter inom den konstnärliga fa-
kulteten. 

—Hela satsningen är del av 
den verksamhetsomsättning 
som sker inom Göteborgs Uni-
versitet. De vill kunna samla 
alla de olika institutionerna 
för att få en bättre kompetens 
än om de ligger utspridda. 

I början av projektet fanns 
även planer på att riva den 

gamla hovrättsbyggnaden från 
1948, men detta möttes med 
hårt motstånd från allmänhe-
ten. 

—Vi fick starka reaktioner 
från närboende som ville att 
det skulle byggnadsminnes-
förklaras, vilket är ett väldigt 
starkt skydd, men vi kom till-
sammans med Göteborgs Stad 
fram till att den har ett såpass 
starkt kulturhistoriskt värde 
att det inte kan rivas.

DEN GAMLA HOVRÄTTEN 
kommer att brukas som bibli-
otek till humanisten framöver, 
men kommer inte att vara del 
av den nya universitetsparken 
2025.

—Vi hoppas kunna hitta 
en hyresgäst som kan stär-
ka idén, men i nuläget är det 
oklart vad som kommer att 
hända med den när universi-
tetsparken är klar.

Sofia Bårdén är noga med 
att påpeka att det inte har varit 
enkla beslut att ta bort gamla 
byggnader som länge utgjort 
en del av Göteborgs stadsbild. 

—Vi river inte byggnader 
bara för sakens skull, utan det 
måste finnas ett uttalat be-
hov från Göteborgs Universi-
tet. Hyrorna per kvadratmeter 
ökar och det måste finnas en 
tydlig analys bakom. 

Jakob Kerren

NÄCKROSDAMMEN: På grund 
av den senaste tidens kraf-
tiga regnskurar håller många 
göteborgare sig inomhus. 
För de barn som vill leka ut-
omhus trots lite nederbörd 
finns sedan den 8:e december 
2018 ”regnlekplatsen” i Ren-
strömsparken vid Näckros-
dammen. 

Lekplatsen är del av jubileums-
projektet Rain Gothenburg och 
har bland annat vattenpussar 
att hoppa i och lövformade tak 
som skyddar mot regnet ge-
nom att leda vattnet in i sanden 
via rännor och trattar. Markus 
leker med sin ett-åriga son i 
middagssolen, men har även 
varit på lekplatsen vid regn.

—I Göteborg regnar det 364 

dagar om året och man kan ju 
inte vara inomhus hela tiden, 
säger han.  

DE ÄR SÄLLAN ensamma på 
lekplatsen, ens de dagar då det 
regnar. Men blir det störtregn 
stannar Markus och sonen nog 
hemma trots skydden.

—Jag skulle nog bara komma 
när regnar lite. Barnen bryr sig 

inte, de gillar att hoppa runt i 
pölarna och så.

Nu väntas enligt SMHI ”var-
annandagsväder” med regn-
skurar till och från om än inte 
så kraftiga som under stormen 
Dennis. Om man har ett otåligt 
barn som vill leka utomhus så 
är regnlekplatsen värt ett be-
sök.  

Jakob Kerren

Gamla byggnader rivs 
för ny universitetspark

Runt Näckrosdammen vid Humanistiska fakulteten vid Göteborgs Universitet finns flertalet arnrika byggnader. Rivningsho-
tet fick närboende att reagera. Bild: Jakob Kerren

Lekplatsen ligger precis intill Näckrosdammen. Bild: Jakob KerrenMarkus och hans son leker ofta i ”regnlekplatsen”. Bild: Jakob Kerren

Regnskydd ger lek trots dåligt väder

GÖTEBORG: Idag klockan 
16.00 har Göteborgs kommun-
fullmäktige sammanträde. 

Varje månad, med uppehåll 
för sommar och jul, möts kom-
munfullmäktige för att disku-
tera olika ärenden i Göteborgs 
kommun. 

Alla sammanträden är of-
fentliga och vem som helst får 
komma och lyssna i Börsenhu-
set vid Gustaf Adolfs Torg 5. 

Det går också att följa kom-
munfullmäktiges samman-
träden via direktsändning på 
webb-TV samt lyssna på avslu-
tade möten.

På fullmäktige diskuteras 
många frågor. Några av de mo-
tioner som tas upp idag är:
• Uppförande av en staty 

för svensk damfotboll vid 
nationalarenan

• Vegansk norm vid Göte-
borgs stads möte och eve-
nemang

• Kultur- och parkmiljön i 
Gullbergsvass 

• Sommargågator

Några interpellationer: 
• Attraktiv hemtjänst 
• Idrottshall i Backa 

Andra frågor: 
• Ansvaret över Frölunda 

Kulturhus 
• Bemannade lekplatser i 

Göteborg 
• Stärkta insatser mot ra-

sism  
• Omställning till förnyelse-

bar energi 

Handlingarna finns i sin hel-
het att läsa på Göteborgs stads 
hemsida eller på plats på Börs-
huset. 

 Hannah Lindgren 

Kommunfull-
mäktige träffas

FAKTA: DET HÄR             
BETYDER ORDEN

 � Interpellation: En fråga 
ställd från en ledamot di-
rekt till någon med ansvar 
över området frågan rör

 � Motion: Ett förslag från 
en eller flera ledamöter till 
kommunfullmäktige

 � Proposition: Ett förslag 
från kommunstyrelsen till 
kommunfullmäktige 

Anneli Rhedin (M), ordförande.  Bild: GP
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OLSKROKEN: Fyra personer 
omkom i en singelolycka vid 
Olskroksmotet i Göteborg. 
Västra Götaland är ett av de 
län där flest skadas i sing-
elolyckor. Allra flest sker på 
landsväg.

 
I söndags kraschade en bil in i 
en stolpe på E20 vid Olskroks-
motet i Göteborg.  Bilen körde 

in i en stolpe som stod placerad 
på ett betongfundament och 
fyra personer i 20 års ålder om-
kom rapporterar TT. 

Enligt transportstyrelsens 
senaste preliminära siffror om 
olycksstatistik är Västra Göta-
lands län ett av de län där sing-
elolyckor på vägen är vanligast.  
Enligt transportstyrelsens sta-
tistik skadades 72 personer 

lindrigt, allvarligt eller dog i en 
singelolycka i Västra Götaland. 
 I  Stockholms  län  var  den  
siffran  60. 

HÅKAN KLINGBORG ÄR 
gruppchef för trafikpolisen i 
Göteborg.

—De allra flesta singelolyck-
or sker på landsvägar, att man 
kör av vägen helt enkelt. Sing-
elolyckor på större vägar är lite 
mer ovanligt, men på de vägar-
na är hastigheten 70 och oftast 
ännu högre och då blir utgång-
en oftast värre. 

Dagens bilar är så pass säk-
ra att de klarar att köra av 
en landsväg utan dödsfall.  
Håkan berättar också att fort-
körning, rattfylla och droger är 
andra faktorer som också har 
inverkan på olyckorna. 

— 30 procent av de som dör 
i trafiken är påverkade av al-
kohol eller droger. Man ökar 
risktagandet när man går på 
droger och då ökar ju också 
sannolikheten att det ska hän-
da någonting.

Gustav Ingerhage

Många singelolyckor 
i Västra Götaland 

Misstänkt 
människorov 
LERUM: En kvinna uppges ha 
blivit bortförd med bil i Le-
rum, öster om Göteborg. Poli-
sen utreder händelsen som ett 
misstänkt människorov.

Larmet kom vid 13-tiden på 
onsdagen. Vittnen såg att en 
blodig kvinna blev misshand-
lad av en man och intvingad 
i en bil, skriver Aftonbladet. 
Även vittnen till händelsen 
uppges ha blivit attackerade 
av mannen.

Vid 16-tiden hade bilen 
fortfarande inte hittats, enligt 
polisen.

– Det primära är att hitta 
kvinnan och bilen, säger Anna 
Göransson, presstalesperson 
på polisregion Väst, till GT.

 
TT

Diagram på trafikolyckor i sju län i Sverige. Bild: Elif Abay

ARVIKA: I fjol dömdes en 
polis till villkorlig dom och 
dagsböter för vållande till an-
nans död, efter en dödsolycka 
utanför Arvika sommaren 
2018. Polisen, som vid tillfäl-
let körde en civil polisbil, kom 
över på fel sida av vägen och 
frontalkrockade med en annan 
bil. Föraren i det mötande for-
donet avled.

Polismannen, som i dag 
är pensionerad, har nu friats 
av hovrätten, rapporterar P4 
Värmland. Det har inte gått 
att komma fram till slutsatsen 
att han orsakade den andra 
personens död på grund av 
oaktsamhet, enligt domen.

 TT

Polis frias efter 
dödsolycka

Hemlig dataav-
läsning godkäns
INRIKES: Från den 1 april får 
polisen använda hemlig data-
avläsning vid misstanke om 
allvarliga brott. Den nya lagen 
innebär att polisen och andra 
brottsbekämpande myndig-
heter får ta sig in i datorer 
och andra typer av teknisk 
utrustning som används för 
kommunikation, till exempel 
mobiltelefoner.

Den hemliga dataavläs-
ningen får användas i vissa 
förundersökningar, i under-
rättelsesyfte och vid särskild 
utlänningskontroll. Den får 
dock bara användas vid sär-
skilt grov brottslighet. Lagen 
är tidsbegränsad och ska gälla 
i fem år, därefter ska den ut-
värderas.

 TT

KUSTENS HUS: Maud Lind-
ström och Elin Callmer spelar 
feministiska visor på Kustens 
hus. Trots att samhällets för-
ändrats en del under Mauds 
långa karriär tycker hon fort-
farande att den feministiska 
rörelsen behövs.

Ikväll spelar Maud Lindström, 
tillsammans med albumdebu-
terande Elin Callmer, på Kus-
tens hus i Göteborg. De två 
visartisterna gjorde sitt första 
samarbete 2019, hundra år ef-
ter att kvinnor fick rösträtt i 
Sverige. 

—Vi började fundera över 
vilka sånger som sjöngs då i 
början av 1900-talet. Tillsam-
mans rotade vi fram rösträtts-
visor, säger Maud. 

På kvällens konsert kom-
mer de spela traditionella fe-
ministiska sånger, varvat med 
eget material.

I FEMTON ÅR har Maud Lind-
ström bjudit på visor om sex-
ualitet, systraskap och femi-

nistisk kamp. Hon säger att 
attityden till feminism och 
jämställdhet har förändrats en 
hel del sedan hennes debutal-
bum släpptes 2005.

När jag började var det här 
mycket mer kontroversiellt 
och folk visste inte vad femi-
nism var. Ibland fick jag frå-
gan varför jag var feminist, 
kunde det inte räcka med att 
vara humanist?

UNGEFÄR VID SAMMA tid 
startade Feministiskt initiativ 
och jämställdhetsfrågor lyftes 
upp på agendan. Feministis-
ka frågor började ta allt större 
plats i samhällsdebatten.

Maud säger att hon själv 
inte märkt av den ökade po-
lariseringen i speciellt hög ut-
sträckning:

Jag har till exempel varit 
ganska förskonad från näthat, 
säger hon men tillägger att 
hon heller inte är ute och spe-
lar lika mycket längre.

 Jag gör mycket andra saker, 
jag arbetar på Nordiska vis-

skolan bland annat. Så jag är 
inte ute på gator och torg lika 
mycket som förr.  

Maud upplever att den öka-
de medvetenheten också har 
orsakat en viss urvattning av 
begreppet feminism.

Det är som att det inte räck-
er att prata om jämställdhet 
längre, för det gör alla. Nu be-
hövs det konkret handling. 

Maud skriver om sådant 
som berör, om sexualitet, 
makt, föräldraskap och köns-
roller. 

—Jag får ofta höra att jag sät-
ter ord på förbjudna känslor 
och att det är befriande, säger 
hon. 

MEN ÄVEN OM mycket har 
hänt sedan Mauds debut på 
den svenska visscenen me-
nar Maud att vi är långt ifrån 
klara, hon trycker på att den 
feministiska kampen måste 
fortsätta.

Absolut, den behövs i allra 
högsta grad. Ibland kommer 
äldre människor i publiken 

fram och är förskräckta över 
att vi inte kommit längre. Vi 
kämpar för liknande rättighe-
ter nu som de gjorde på 70-ta-
let, även om mycket har blivit 
bättre. 

Isabelle Ulfsdotter 

Maud sätter ord på känslorna

Maud Lindström är visartist och spelar 
traditionella feministiska sånger såväl 
som eget material.  
 Bild: Kristin Falksten
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GÖTEBORG: Vid extrema ovä-
der och storm kan översväm-
ning, strömavbrott, trafik-
störningar och andra problem 
orsaka krisläge för många. 
Att förbereda sig och “prep-
pa” för det värsta blir allt mer 
populärt.  Frilufts- och utrust-
ningsbutiken Röda Stjärnan i 
Göteborg finns allt från kon-
serverat vatten till ihopsatta 
överlevnadskit.

Med pågående klimatföränd-
ringar och skeenden i sam-
hället har “prepping” numera 
blivit en rörelse av människor 
som förbereder sig på det vär-
sta. I

“Vi vet inte när det kom-
mer…” Så inleds den anime-
rade dystopiska filmen som 
förvaltningarna Kretslopp och 
vatten och stadsbyggnadskon-
toret nyligen släppt. Filmen 
visar upp ett Göteborg som 
svämmas över av regn och 
starka vindar. Det är en mörk 
bild av vad som kan ske när 
starka stormar och extremvä-

der slår till. Något som tros bli 
värre i takt med klimatföränd-
ringarna.

– Det är här i stan man är 
kokt. Bor man ute på landet 
har man ofta större förmåga att 
klara sig. Exempelvis med eld-
städer, kakelugn och liknande 
säger Richard Kjaergaard som 
jobbar på Röda Stjärnan. Han 
har även arbetat större delen 
av sitt yrkesliv inom försvars-
makten och är också informa-
tionsofficer där idag. 

STORMEN DENNIS HAR slått 
till hårt i olika delar av Europa. 
Hittills har stormen och annat 
extremväder bland annat or-
sakat två dödsfall och evaku-
eringar i Storbritannien samt 
översvämningar, trafikstör-
ningar och strömavbrott i väs-
tra och södra Sverige. 

Richard tycker däremot inte 
att det råder något krisläge i 
Göteborg just nu.

– Det har varit lite skogs-
bränder och det är ju klart att 
det är oroande nu när vattenni-

våer stiger, det märker jag som 
bor på en ö, säger han. 

Marcus Årskog, pressekre-
terare på MSB, Myndigheten 
för samhällsskydd och bered-
skap, tycker inte heller att det 
är krisläge någonstans i landet 
nu men att man bör vara redo.  
– Det kan alltid vara en kris för 
den enskilde om man får sin 
källare översvämmad, får sin 
el bruten eller riskerar att få sitt 
hus förstört säger 

I första hand berättar Mar-
cus att vi har ansvar för oss 
själva. Alla som är friska bör 
ta hand om sig själva i så stor 
utsträckning som möjligt så 
att samhällets resurser främst 
kan gå till de som är sjuka el-
ler äldre. 

PÅ RÖDA STJÄRNAN kommer 
det ibland in personer som är 
intresserade av överlevnads-
kit, långvariga matförpack-
ningar, fickknivar och liknan-
de produkter berättar Richard.  
– Jag är ingen prepper själv 
men har granskat fenomenet. 

Det är en helt kultur. Men man 
behöver inte konstla till det, 
kex och annat finns att hitta i 
en vanlig mataffär. 

MÅNGA SAKER HAR vi ock-
så hemma säger han. Han be-
rättar också om ett tips på ett 
annat ställe där man kan hit-
ta nödvändigheter, helt gratis. 
Under hans tid inom försvars-
makten har han lärt sig att på 
soptippen kan man hitta i prin-
cip allting.

– Det är en bieffekt av kon-
sumtionssamhället. Allt från 
sovtäcken till termosar och 
grytor. Du hittar allting där. 
Det tänker man ju inte på men 
det finns fruktansvärt mycket 
prylar som folk har slängt. 

På frågan om vad alla 
bör ha hemma enligt ho-
nom, svarar Richard:  
– En riktig kniv. En bra och 
funktionell. Men nu har man 
ju knivar i köket också.

Hannah Lindgren

Så förbereder du dig - 
om stormen blir kris

Richard Kjaergaard från butiken Röda Stjärnan tycker att alla borde ha en bra kniv i sitt krisförberedande kit.  Bild: Hannah Lindgren FYRA SAKER ATT 
TÄNKA PÅ VID KRIS

 � Vatten: Det viktigaste 
livsmedlet vi har. Ha gärna 
vatten upptappat i dunk 
hemma. Förvara mörkt 
och svalt så håller det 
länge. 

 � Mat: Ha livsmedel hem-
ma som du kan äta utan 
tillagning. Se till att ha 
extra, strömlös utrustning 
om du ska tillaga något. 

 � Värme: Se till att ha 
alternativa värmekällor 
hemma, t.ex. en fotogen 
– eller gaskamin. Det går 
också att stänga ned bo-
staden så att du bara vis-
tas i ett rum för att lättare 
hålla värmen. Du kan iso-
lera golvet och se till att ha 
mycket extravärme med 
kläder och filtar. 

 � Kommunikation: Ta del 
av myndigheternas råd 
som kommer ut på Sveri-
ges radio P4. Ha en batte-
ridriven radio hemma. Se 
till att det finns alterna-
tiva laddningsmetoder till 
mobiltelefonen (t.ex po-
werbank) och använd den 
sparsamt. 

 � Mer tips på krisinfor-
mation.se och i appen.

Källa: Marcus Årskogs på MSB
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Hästsport: Nu är den interna-
tionella hästtävlingen Goth-
enburg Horse Show igång. 
Barn har fått sina ansiktsmål-
ningar i entrén och läkta-
ren på Scandinavium börjar 
fyllas. Med en växande be-
sökarmängd, krävs det mer 
planering för varje år enligt 
presschefen Anna Nyström.

— Man känner helt klart 
av stressen, men vi börjar re-
dan idag med planeringen för 
nästa år, säger Anna Nyström.

Showen utspelar sig över fem 
dagar. Varje dag har ett plane-
rat tema med olika evenemang 
och tävlingar. Showen börjar 
med en dag fokuserad på fa-
miljer och ungdomar med täv-
lingar som barn och ungdomar 
kan tävla i. 
MÅLGRUPPENS ÅLDER änd-
ras succesivt varje dag då hel-
gen avslutas med tävlingar för 
seniorer i grenarna hoppning 
och dressyr. Tävlingarna för 
seniorerna är de som ofta är 
mest attraktiva för besökarna 
säger Nyström.

— Det är rätt många idag, 
men det kommer helt klart 
mest på tävlingarna i helgen. 
Vi tror hela läktaren kommer 
fyllas, säger Nyström.

Nyström berättar hur trots 
att hästvärlden är rätt sluten 
så kommer det även besökare 
som inte är typiska ”hästper-
soner”. Hon tror det beror på 
att deras show är placerad rätt 
centralt. 
ENLIGT NYSTRÖM är de flesta 

som rider häst inte över 26 år 
gamla och att de flesta besö-
karna är i samma ålder. Alva 
Svensson, 15 år, är en av besö-
karna som kommer hit varje 
år. Hon ska vara här alla dagar, 
men är extra taggad på idag. 

— Min förra häst som jag 
nyss har sålt ska tävla idag så 
det ska bli roligt att se henne, 
säger Alva. 

Men det är inte bara folk un-
der 26 år som är intresserade 
av hästar och är här varje år. 
Angela Wulff, 56 år, har ridit 

häst sedan hon var 4 år gam-
mal. Hon berättar om hur hon 
inspireras av att se så många 

unga intresserade av sporten 
och av att tävla. Men Angela är 
mest intresserad av vad lördag 
och söndag har att erbjuda. 

— Det är alltid extra 
spännande att se finalerna av 
alla grenar, speciellt hoppning 
då det är så fartfyllt och hän-
delserikt. Dressyr ligger dock 
mig varmt om hjärtat, det är 
konst att se hur skickliga ryt-
tarna och hästarna är, säger 
Angela.

 Eriko Lando

Hästfest igång på       
Scandinavium

Inrikes: Krister Petersson, le-
dare för Palmeutredningen, 
uttryckte i tisdags optimism 
kring utredningen.  
Reaktionerna lät inte vänta 
på sig och i Facebookgruppen 
”Palme-rummet” har debat-
ten gått varm.  
– Inläggsfrekvensen har gått 
upp rejält, skriver Lars Westin 
som är administratör för grup-
pen.
 
Krister Petersson är chefsåkla-
gare och tillika ledare i utred-
ningen om mordet på Olof Pal-
me. 
I VECKANS BROTT som sändes 
på SVT under tisdagskvällen 
uttryckte han optimism kring 
utredningen. I programmet 
berättar Peterson att han tro-
ligtvis kommer att kunna ge 

besked om huruvida det ska 
väckas åtal, eller om utred-
ningen måste läggas ner.  

B E S K E D E T  uppges  kom-
ma under första halvåret.  
Petersons uttalande har lett till 
diskussion, och reaktioner har 
uppstått från flera håll. 

Lars Westin är administratör 
för Facebook-gruppen ”Palme-
rummet”.Forumet har över 5000 
medlemmar, där privatspanare 
och andra som är intressera-
de av mordet diskuterar fallet. 
— Diskussionerna går varma, 
varmare än vanligt och reak-
tionerna är blandade. Många 
verkar skeptiska har jag fått 
intryck av. Inläggsfrekvensen 
har gått upp rejält i gruppen 
och medlemsförfrågningarna 
har vällt in sen uttalandet kom 

i media, skriver Lars Westin i 
ett sms.

Åklagaren har vid flera till-
fällen avfärdat teorin om att 
det skulle vara hans namne 
Christer Petterson som be-
gick mordet. Ett spår som 
många i Palme-rummet delar. 
— Vad jag har sett så är teorin 
att Christer Petterson skulle 
vara mördaren ovanlig.  Be-
tydligt fler tror att ”Skandia-
mannen” är inblandad. När 
de gäller teorier om en ensam 
mördare så är de en annan, 
Christer A som troligtvis top-
par listan tillsammans med 
”Skandiamannen”, skriver Lars 
Westin.

Teorierna om vem som har be-
gått mordet är många, och i Pal-
me-rummet flödar teorierna. 
— Medlemmarna har olika 

teorier kring mordet förstås, 
de flesta tror på någon form 
av konspiration. Att polis, 
underrättelsetjänst och Syd-
afrika är inblandade är heta 
teorier, skriver Lars Westin. 

 Text: Gustav Ingerhage

Angela Wulff 56 år.  Foto: Eriko Lando

Palmes utredare väcker känslor

Sveriges representanter galloperar in i arenan inför tävling.  Foto: Eriko Lando

Olof Palme.   Foto: TT 

Åtta döda efter 
bombdåd

Jemen: Åtta livvakter har 
dödats i ett bombdåd riktat 
mot Jemens försvarsminister. 
Mohammad Ali al-Maqdishi 
klarade sig oskadd när ett av 
fordonen i den kolonn han fär-
dades i körde på en vägbomb 
i provinsen Marib öster om 
huvudstaden Sanaa, uppger 
en källa inom försvarsdeparte-
mentet.

 TT

USA kritiseras 
för medieregler

Utrikes: USA:s har beslutat att 
strama åt reglerna för statliga 
kinesiska medier i USA. Kinas 
utrikesdepartement menar 
att beslutet går emot press-
friheten. Enligt beslutet, som 
enligt Kina är “orimligt och 
oacceptabelt”, ska fem statliga 
kinesiska medier tvingas re-
dogöra för vilka anställda och 
egendomar de har i USA, pre-
cis som ambassader.

 TT

Maribprovinsen i Jemen.  Foto: TT

Talesperson för kinesiska utrikesde-
partementet är Geng Shuang. 
 Foto: AP Photo/Andy Wong

Norge: Två män döms till 16 
respektive 19 års fängelse i 
en pedofilhärva som avslöjats 
genom den norska polisope-
rationen Dark Room, en sats-
ning för att avslöja sexuella 
övergrepp mot barn. Beskedet 
kommer efter att tidigare do-
mar mot männen överklagats 
till Gulating lagmannsrett – 
motsvarande svensk hovrätt. 
Den man som dömts till 19 års 
fängelse dömdes hösten 2018 
till 16 års fängelse för omfat-
tande övergrepp mot barn 
på Filippinerna, i Rumänien 
och på Madagaskar. De fy-
siska övergreppen utfördes av 
barnens föräldrar, andra när-
stående och andra barn. Den 
man som dömdes till 16 års 
fängelse fick sin dom från 2019 
fastställd.

 TT

Pedofiler får 
långa straff
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Vasaloppet hotas av snöbristen 
- men stoppar 
inte skidåkarna
LÄNGDSKIDÅKNING: I helgen 
går starten för Vasalopps-
veckans första lopp. På Skido-
me i Kviberg pågår träningen 
inför skidhöjdpunkten för 
fullt. Men väderförhållan-
den och brist på snö gör att 
det finns många frågetecken 
kring skidtävlingarna.

Den 21 februari börjar Vasa-
loppsveckan med elva olika 
lopp. Men efter den ovanligt 
milda vintern ställer snöbris-
ten till med problem. 

På flera ställen längst banan 
är snön gles eller obefintlig. 

För två av loppen, Vasalop-
pet och Halvvasan kommer 
banan att dras om. Istället för 
att starta i Oxberg kommer 
starten för de två skidloppen i 
år att vara i Evertsberg. 

TROTS SVÅRIGHETERNA och 
snöbristen är tävlingsledning-
en positiv. De satsar på att ge-
nomföra alla lopp och hoppas 
på att väderförhållandena blir 
kallare och bättre.

— Vi kan inte rå över vädret. 
Regnet som kom i helgen var 
extremt, men vi ska fixa det 
här, säger Vasaloppets sport-
chef Tommy Höglund till SVT 
Sport. 

Agnes Wilkenson och Mar-
got Möllersten jobbar på Skid-
ome i Kviberg som erbjuder 
inomhusskidåkning året om. 
Här är det högt tryck inför Va-
saloppsveckan, eftersom de är 
ett officiellt vasaloppscenter. 

Det innebär att de erbjuder 
möjligheten att utöva vasa-
loppsrelaterade sporter, som 
cykling, löpning och skidåk-
ning året om.

— Vi har mycket privatlek-
tioner, kurser och föreläsning-
ar inför Vasaloppet. Det är 
många som är här just för att 
träna inför något av loppen, sä-
ger Agnes Wilkenson.

SNÖBRISTEN HAR skapat oro-
lighet bland skidåkarna på 
Skidome. Många ska göra en 
så kallad ”Svensk Klassiker”, 
där vasaloppet är en del av 
fyra olika lopp, eller har tränat 
länge inför Vasaloppsveckan. 
Nu är de oroliga att det inte 
ska bli av.

— Man märker att kunder-
na är stressade, de undrar om 
det blir något öppet spår eller 
om de kommer att kunna täv-
la detta år. För många är Vasa-
loppet en viktig del i deras trä-
ning, säger Margot Möllersten. 

Hon och Agnes Wilkenson 
menar att den snöfattiga vin-
tern även har haft positiva 
konsekvenser för dem. 

De har haft betydligt fler be-
sökare än förra året och folk 
har åkt långväga för att kunna 
åka skidor när andra orter inte 
haft någon snö. 

Under en helg kan de ha cir-
ka 600 besökare.

— Det har varit full fart 
hela vintern. Vi har till och 
med haft besökare från Skåne, 
Stockholm och Danmark som 
tänkt åka till andra orter men 
som fått åka hit istället, säger 
Agnes Wilkenson.

Hanna Thorn

FAKTA – VASALOPPET 
 � Under Vasaloppsveckan kan man tävla i totalt elva lopp:

 �  Vasaloppet, Nattvasan 90, Halvvasan, Vasaloppet 45, Öp-
pet spår, Stafettvasan, Tjejvasan, Kortvasan, Ungdomsva-
san samt Blåbärsloppet

 � Förra året startade sammanlagt 55 013 skidåkare under 
veckan

 � ”Svenska klassikern” innebär att man genomför fyra stora 
lopp i cykling, simning, löpning samt skidåkning. För att 
klara en klassiker måste man slutföra samtliga lopp: Vät-
ternrundan, Vansbrosimmet, Lidingöloppet samt Vasa-
loppet.

 � Det första Vasaloppet gick av stapeln år 1922

 � Loppet startar traditionellt i  Berga By i Sälen och avslutas i 
Mora. Tävlingssträckan är 90 kilometer lång.

Margot Möllersten (till vänter) och Agnes Wilkenson (till höger) jobbar  på 
Skidome i Kviberg. Här kan man åka skidor inomhus året om.  
 Bild: Hanna Thorn
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Skidome är Sveriges sydligaste anläggning för inomhusskidåkning med en träningsbana som sträcker sig drygt en kilometer. Anläggningen invigdes 2015 som en 
del i Prioritet Serneke Arena i Kviberg.  Bild: Hanna Thorn

ALPINT: Under skidlegenda-
ren Ingemar Stenmarks glans-
dagar stannade Sverige för att 
slå på tvn eller radion för att 
följa honom i backen. Nu har 
40 år hunnit gå sen han kam-
made hem sitt första OS-guld. 
Men Stenmark hann med flera 
stora prstationer under sin 
karriär.

Ingemar Stenmarks aktiva 
karriär varade hela 16 år, mel-
lan 1973 och 1989. Sina första 
OS-Guld tog han i både slalom 
och storslalom 1980.

Stenmark visade att han fort-
farande är både en stor idrotts-
man och vinnarskalle när han 
ställde upp i SVT:s program 

”Mästarnas Mästare” 2011 och 
kammade hem vinsten även 
där.

Hanna Thorn 

Stenmarks första OS-guld firar 40 år

STENMARKS PRESTATIONER

 � Har kammat hem tre OS-medaljer varav två guld och ett 
brons.

 � Har vunnit fyra världsmästerskapsmedaljer, och 155 pall-
platser i världscupen varav 86 segrar

 � Stenmark körde totalt 287 tävlingar i världscupen, vilket 
blev ett rekord när han avslutade sin karriär

Ingemar Stenmark.  Bild: Arkivbild TT

Frölunda värvar: 
Olimb skadad

Mathis Olimb har varit skadad sen 
september.  Bild: TT

ISHOCKEY: Frölundtruppen 
haltar. Man har därför beslutat 
att ersätta skadade nyckelspe-
lare. 

Det handlar till stor del om 
Mathis Olimbs bortfall sen 
knäskadan i matchen mot 
Skellefteå.

Frölunda Hockeys styrelse 
har därför presenterat möjlig-
heten att med korttidskontrakt 
ersätta skadade spelare under 
den skadeperiod de förväntas 
vara borta från spel. 

Olimb förväntas vara borta 
mellan sex och åtta veckor.

 Annie Thunegård

Inget nytt jobb 
för Svennis

FOTBOLL: Sven-Göran Eriks-
son uppgavs ha fått ett nytt 
fotbollsjobb.

Men uppgifterna om att 
72–åringen ska ansvara för 
ungdomssektionen i Botafogo, 
Brasilien, är något som han 
dementerar i en intervju med 
Aftonbladet.

— Jag har aldrig varit där 
och jag har i princip inte pratat 
med dem. Det är inte något 
som är aktuellt för tillfället. 
Definitivt inte, säger han till 
tidningen. Eriksson säger att 
agenter hör av sig flera gånger 
i veckan men att det i dagslä-
get inte finns något att ta ställ-
ning till.

— Det är inte aktuellt med 
något alls för tillfället.

Sven-Göran Eriksson har ti-
digare bland annat varit träna-
re i IFK Göteborg, Benfica, en 
rad italienska klubbar, några 
engelska och några kinesiska. 
Han var också Englands för-
bundskapten mellan 2001 och 
2006.

TT Nyhetsbyrån

Sven-Göran ”Svennis” Eriksson, ska 
inte jobba med fotboll i Brasilien.  
 Bild: TT
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SPANING

Tove Christensen
Eva Schönholzer

G
öteborgare är allmänt kän-
da som goa och glada, med 
nära till skämt – som oftast 

går hem.

Göteborgshumorn är någonting 
som man känner till, från norr till 
söder i vårt avlånga land. Humorn 
har näst intill blivit deras starkaste 
exportvara. 

Med en mentalitet som har nära 
till skratt och ett stort register av 
vitsar borde kräsenhet vara en 
självklarhet. Men den bubblande 
stand up-scenen verka ha kommit 
för att stanna. Stand up har tidi-
gare varit något som enbart rymts i 
en anonym källare på udda platser. 

Idag visar staden upp raka mot-
satsen. En stad som ser sig som 
Sveriges roligaste fascinerar när 
dem öppnar upp sitt krogliv för 
humor, som är en kontrast till var-
dagsvitsarna. 

Runt om i staden kryllar det 
av barer som gärna släpper upp 
nyfunna talanger på scen – eller 
varför inte en open mic där ama-
törer får testa lyckan. Även stora 
namn letar sig gärna hit. Nu på 
lördag syns Jonathan Unge försöka 
charma publiken på Restaurang 
Olivedal. 

Man tänker att göteborgarna 
ska vara den hårdaste publiken att 
leverera inför, men som Marcus 
Thapper säger om göteborgarna: 
”Det är allmänt känt i branschen 
att Göteborg har den bästa stand 
up-publiken och att det alltid är 
jätteroligt att uppträda här.” 

Som de ovana stand up-publi-
ken vi är, får vi tolka det som att 
det inte finns någon anledning för 
komikerna att inte vallfärda hit till 
vår stad.

En övningstidning
från JMG, 

Göteborgs universitet.

Box 710, 405 30 Göteborg
Tel: 031-786 49 66

www.gbgnu.se
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Pandora öppnar för skrattfest
KULTUR/NÖJE: En standup-klubb som 
utlovar en svinrolig lineup med grym-
ma komiker. Biljetterna till kvällens sä-
songspremiär på Oceanen är slutsålda 
men för gästerna är vem som ska stå 
på scenen fortfarade ett mysterium. 

Nu slår standup-klubben Pandora upp 
dörrarna för sin åttonde säsong. 

Klubben drivs av John Gillberg och 
Marcus Thapper, två komiker med röt-
terna i den göteborgska humormyllan. 

— Det är allmänt känt i branschen 
att Göteborg har den bästa standup-
publiken och att det alltid är jätteroligt 
att uppträda här, säger Marcus. 

KLUBBKVÄLLARNA BRUKAR vara väl-
besökta. Marcus berättar att många be-
sökare återkommer och blir  stammisar.

Pandoras koncept är att inte avslöja 
vilka komiker som kommer uppträda.

— Folk går till oss för att de gillar 
standup, inte för att se en specifik ar-
tist. Det gör det hela mindre bräckligt, 
berättar han.

STAND UP-KLUBBEN grundades 2016.
Marcus berättar att namnet är en refe-
rens till Pandoras ask och syftar på att 
publiken inte vet i förväg vad de kom-
mer få. Klubben bokar både välkända 
och mindre etablerade komiker.

— Vi har ganska bra koll på vilka 
som är lovande bland nya standup-ar-

tister, säger Marcus. 
Han och John uppträder själva på 

standup-klubbar runtom i landet och 
bokar ofta sina egna favoritkomiker 
till Pandora.  

— För välkända artister är det här 
ett bra forum att testa nya idéer, säger 
Marcus. Han tillägger att många komi-
ker vågar ta ut svängarna mer på Pan-
dora eftersom publiken inte vet vad de 
ska förvänta sig. 

— Allt blir en glad överraskning. De 
som brukar lyckas allra bäst hos oss är 
faktiskt de oetablerade. 

Marcus säger att det allra roligaste 
är när publiken får möta en ny artist 
och kvällen blir lyckad: 

— När folk pratar med varandra ef-
teråt och säger ”den där har jag aldrig 
sett förut men fan vad rolig han var!”

Isabelle Ulfsdotter 

Stand up-klubben Pandora håller till i kulturhuset Oceanen.  Bild: Hannah Lindgren

REDAKTIONEN TIPSAR: STAND UP-FÖRESTÄLLNINGARNA UNDER FEBRUARI I GÖTEBORG MED OMNEJD

Standup med Niklas Andersson, 
Medelmåttan från Hisingen
Plats: Draken
Datum: 21-22 februari

Standup med Jonathan Unge, Ina Lundström, 
Marcus Thapper och Jonathan Tengwall.
Plats: Restaurang Olivedal
Datum: 22 februari.

Hilarious Stand-Up med Jonathan Unge
Plats: Kajskjul 8
Datum: 23 februari

Standup med Ann Westin, Ina Lundström och 
Svea Sigmond.
Plats: Ståuppklubben Göteborg
Datum: 26 februai

Stand up, eller ståuppkomik är en 
form av humorunderhållning där en 
komiker står på scen framför publiken 
(därav namnet). 
Framförandet är ofta i monologform 
men kan också vara interaktiv med pu-
bliken. 

Blött väder 
och torr 
humor


