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Brunnsparken 
öppen igen

GÖTEBORG: I veckan kunde 
allmänheten återigen pro-
menera genom Brunnspar-
ken.  I början av juni när 
grönskan har kommit tillba-
ka är det dags för nyinvig-
ning. Läs vad göteborgarna 
tycker om resultatet. 

Brunnsparken.   
 Foto: Kristin Falksten

Gothenburg Horse 
Show är tillbaka

Gothenburg Horse Show är tillbaka. Den 19 Februari är ryttarna redo att tävla i Scandinavium.  Foto: Elif Abay

GÖTEBORG: Gothenburg 
Horse Show är tillbaka för 
sitt 44:e år. Tomas Torgersen, 
tävlingsledare och direktör på 
Gothenburg Horse Show, be-

rättar att det förväntas komma 
ännu fler besökare i år jämfört 
med 2018, och att fler lockas 
till hästtävlingar.  
Mellan den 19 och 23 februari 

fylls Scandinavium med hästar 
och ryttare från hela världen. 
Den 19-åriga ryttartalangen 
Stina Efraimsson är med och 
tävlar för fjärde året i rad i 

en av Sveriges största häst-
tävlingar. Vinnaren får rida i 
finalen i Las Vegas.  
 SIDAN 6

Gift i Göteborgs 
vattendrag

Förorenade ämnen i Göteborgs 
vattendrag.   
 Foto: Hannah Lindgren

GÖTEBORG: Tretton av 
Göteborgs vattendrag inne-
håller förorenande ämnen 
visar en ny studie från 
Kretslopp och vatten, Gö-
teborgs stad. Man hittade 
spår av ämnen som zink, 
koppar, arsenik och mest 
av allt fosfor.  
 SIDAN 2 

Idag döms 
svindlaren

Britta Nielsen.  
 Foto: TT

DANMARK: Idag kommer 
domen mot den danska 
svindlaren Britta Nielsen. 
Hon står åtalad för att ha 
stulit pengar från Social-
styrelsen i Danmark i 25 
år. Sammantaget rör det 
sig om motsvarande 170 
miljoner svenska kronor.  
 SIDAN 5

Hannah Lindgren 
 om matfusket
Krönika: Vad ska vi äta då?
Åtta av elva flaskor 2019 innehöll fel 
olivolja, sojagrädden blev utnämnd till årets 
matbluff och Oatly kritiserades för falsk 
marknadsföring efter sina nya kinesiska ägare.  
 SIDAN 8

Hårt söktryck bland ridskolor 
i Göteborg – vissa får vänta år

GÖTEBORG: Trycket för att 
börja rida på ridskola fortsät-
ter vara högt. På Clarebergs 
ridklubb på Hisingen har de 
alltid känt av intresset.  
—Trycket tycker vi alltid varit 
stort och den har alltid varit 
konstant, säger Nina Anyai, 
verksamhetschef.

Hon tror det stora intres-
set beror att många tycker det 
är en trevlig aktivitet och att 
det är härligt med att få vara 
nära djur – speciellt hästar. 
—Störst tryck har vi i våra 
barngrupper, speciellt bland 
barn i 7-10 årsåldern. Men vi 
ser även intresse från vuxna, 

säger hon.
Hon förklarar att vux-

na ofta börjar rida idag om 
de även har ridit som barn.  
—Ridning är även en 
sport man kan ägna sig 
åt hela livet, säger hon. 
 SIDAN 7

 Foto: TT
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Igår kunde man återigen pas-
sera genom Brunnsparken. I 
början av juni när grönskan 
har kommit tillbaka är det 
dags för nyinvigning. Platsen 
har nu färre träd, mer grönska 
och restaurerad kandelaber-
belysning från 1884.
Såväl göteborgare som fast-
ighetsägare, näringsidkare, 
polisen och andra förvaltning-
ar i staden har bidragit med 
synpunkter. Gemensamma 
önskemål var en ljusare och 
tryggare park med mer grön-
ska, där man enkelt kan ta sig 
fram men också stanna upp 
och vila.

 
Vad tycker du om nya Brunn-
sparken?

 
 

Emma Wallmark, 43 
— Det ser fint ut. Jag hoppas 
att man har tagit tillvara på 
odlingsmöjligheterna. Jag vill 
se tulpaner i april, blommande 
körsbärsträd i maj och dahlior 
i höst. Jag förväntar mig också 
att det ska underhållas. 

Gunilla Svensson, 27 
— Sådär. Det är öppnare, men 
för mycket sten och gran.

Ricardo & Mariela 
— Det är jättefint och bra med 
blommor men träd betyder 
fåglar. Om det är mycket fåg-
lar kan man inte sitta här med 
allt fågelbajs. 

Kristin Falksten 
Hannah Lindgren 

Åsikter om det 
nygestaltade 
Brunnsparken

GÖTEBORG: De kvinnor som 
lämnar en våldsam relation 
riskerar att möta flera typer av 
svårigheter. Lena Magnusson, 
gruppchef på Kriscentrum för 
kvinnor i Göteborg, berättar 
om hur dessa kan se ut och vil-
ken hjälp som kan behövas för 
att hantera dem.

Det är en komplex uppsätt-
ning av problem som den som 
lämnar en våldsam relation 
kan komma att ställas inför. 
— Det är otroligt många frågor 
som kommer på köpet när man 
lämnar en relation på grund av 
våld. ”Har man någonstans att 
bo efter att man har lämnat? 
Har man sitt uppehållstill-
stånd kvar? Har man polisan-
mält?”, säger Lena Magnusson.

Utöver detta beskriver hon 
även att en kvinna som läm-
nar en våldsamma relation kan 
komma att behöva ha skyddad 
identitet, skyddat boende och 
en möjlighet att bearbeta det 
som hon har varit med om. 

I OCH MED att någon söker 
hjälp efter att ha lämnat en 
våldsam relation har även be-
mötande denne får är väldigt 
har stor betydelse som en slags 
första hjälp.
— Det viktiga initialt är att 
man som våldsutsatt känner 
sig lyssnad på. Det är jätte, jät-
te viktigt att man känner sig 
trodd och lyssnad på, säger 
Lena Magnusson.
Men bara det att man lämnar 
en våldsam relation behöver 
inte heller innebära att våldet 
slutar.
— Ofta finns det andra sätt 
som våldet kan fortsätta på, till 
exempel genom vårdnadstvis-

ter om barnen och så där vål-
det fortsätter, fast i en annan 
form, säger Lena Magnusson..

DE SOM BLIR UTSATT av så-
dant fortsatt våld kan därmed 
behöva hjälp under en längre 
tid än vissa andra, och Lena 
Magnusson beskriver att de 
hjälpinsatser som kan vara ak-
tuella varierar mycket från fall 
till fall.

Alla dessa hjälpinsatser är 
något som Kriscentrum för 
kvinnor i Göteborg kan bistå 
med och Lena Magnusson be-
skriver att de bland annat job-
bar med hur de kvinnor som 
har lämnat våldsamma relatio-
ner kan göra för att skydda sig 
själva.  

— Vi jobbar inte så mycket 
med att fokusera på hur farlig 
den våldsutövande mannen är, 
utan snarare på vad man kan 
göra för att skydda sig själv 
som kvinna, säger Lena Mag-
nusson.

Som Lena Magnusson för-
klarar kan detta innebära att 
man försöker identifie-
ra med vilka den våld-
utsatte kan vara trygg, 
på vilka platser hon 
kan röra sig för att vara 
trygg, och vad hon kan 
göra för säkra sin trygg-
het.
— Man kan bara för-
ändra det man själv har 
makt över. Man kan 
aldrig förändra den an-

dra människan. Väldigt många 
kommer hit och tänker att man 
vill ha hjälp med att förändra 
den våldsutövande mannen, 
men att jobba med vad det är 
man själv har makt över och 
släppa det som man inte har 
makt över är viktigt, säger 
Lena Magnusson.

”Våldet fortsätter i 
en annan form”

Kriscentrum för kvinnor i Göteborg 
Foto: Carl Liliebäck

Lena  Magnusson, gruppchef på Kriscentrum för kvinnor i Göteborg  Foto: Carl Liliebäck

GÖTEBORG: Tretton av Göte-
borgs vattendrag innehåller 
förorenande ämnen visar en 
ny studie från Kretslopp och 
vatten, Göteborgs stad. Tro-
ligen kommer föroreningen 
från trafik och industrier. 

Det finns förorenande ämnen 
i Göteborgs vatten visar ny 
analys på vattenkvalitén i tret-
ton stora vattendrag runt om 
i staden. Man hittade spår av 
ämnen som zink, koppar, arse-
nik och mest av allt fosfor. 

Att vattnet innehåller dessa 
ämnen kan bero på att har reg-
nat på ställen som tak och vägar 
för att sedan rinna ned i vatten-

dragen. Detta vatten, som pas-
serar denna typ av ytor, kall-
las för ”dagvatten”. Dagvatten 
kan föra med sig föroreningar 
från trafik och olika industrier 
som se-
dan bi-
drar till 
vatten-
förore-
ningar. 

F ö r 
att und-
v i k a 
vatten-
förore-
n i nga r 
som nu 
d i s k u-

teras kan man exempelvis se 
till att ha en grönyta bredvid 
en väg. På grönytan kan det re-
nas naturligt, till skillnad från 
i en brunn. Det säger Linnéa 

Lundberg, projektingenjör på 
Kretslopp och vatten (Göte-
borgs stad) i en intervju med 
DN. 
Linnéa Lundberg har varit 
med och tagit fram studien 
som visar föroreningarna i vat-
tendragen. I samband med stu-
dien gjordes också en enkätun-
dersökning där de frågade vad 
göteborgarna själva tycker om 
frågan. Flera hushåll sa att de 
tyckte frågan om vattendragen 
var viktig och att de till och 
med skulle kunna tänka sig 
betala lite för att vattendragen 
skulle renas. 

Hannah Lindgren

Giftämnen i Göteborgs vattendrag

Brunnsparken.  Foto: Kristin Falksten
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Bostadspriserna ökar 
kraftigt i Göteborg

LANDALA: 2021 fyller Göte-
borg 400 år. Göteborgs stad 
anordnar workshopen ”Life 
filming” där göteborgarna 
kan filma och fota för att ge 
sin bild av Göteborg. Work-
shopen riktar sig främst till 
seniorer och hålls på Mötes-
plats i Landala, kulturhus för 
seniorer.

Äldresamordnaren Christian 
Falk lär ut hur man använder 
iPaden för att fota, filma och 
redigera. Det kan exempelvis 
vara minnen från barndomen 
eller älskade platser. Filmerna 
ska visas i samband med Göte-
borgs stads 400-årsfirande.

Christian Falk berättar att 
deras uppdrag från kommu-
nen är att minska ofrivillig so-
cial isolering.

2012  kallades workshopen 
Life writing. Sedan överförde 
den till filmiskt berättande.
— Film är ett så direkt och till-
gängligt medium, vi arbetar 
mycket med att komma förbi 
teknikhindret för att inklu-
dera den äldre generationen i 
den digitala världen, berättar 
Christian.

Christian förklarar också  
att deltagarna på en tidigare 
workshop fick filma sådant de 
ville förändra i Göteborg, och 
skicka filmerna till Göteborgs 

stad.
— Många upplevde makt och 
inflytande genom att behärska 
tekniken.

Workshopen vänder sig till 
både nybörjare och de som 
har grunderna, som 72-åri-
ga Inger Lundblad. Hon är 
pensionerad fritidspe-
dagog och arbetar fort-
farande deltid. På jobbet 
använder hon sina film-
kunskaper och lär elever 
att göra animerad film. 
— Jag är här eftersom jag 
redan kan en del och då 
kan jag också hjälpa dem 
som är helt nya på det här. 
Jag gillar att filma efter-

som jag tycker om att doku-
mentera människor. Jag har 
tidigare gjort en film om riv-
ningen av gasklockan som 
Stadsmuseet har tagit över, be-
rättar Inger Lundblad

Kristin Falksten

Polisen 
i Göte-
borg har 
flyttat 
en spon-
tan min-
nesplats för dödsoffren vid 
helgens svåra trafikolycka, då 
fyra unga personer omkom.
Blommor och ljus hade place-
rats vid själva olycksplatsen 
ute på E6/E20 vid Olskroken i 
centrala Göteborg. Men poli-
sen bedömde det som livsfar-
ligt för personer att ta sig till 
den spontana minnesplatsen, 
eller vistas där.
Därför stoppades trafiken på 
motorvägen under en stund 
på förmiddagen, medan blom-
mor och ljus bars cirka 50 me-
ter till en plats man kan gå till 
utan att korsa vägen.
Vi flyttade allt väldigt försik-
tigt, säger Ulla Brehm, pres-
stalesperson på polisregion 
Väst.

Polis flyttade 
minnesplats

Stormen 
Den-
nis drog 
in över 
Sverige 
i helgen, men de regniga och 
blåsiga dagarna är inte över 
och de stora mängderna regn 
har dessutom orsakat höga 
vattenflöden på flera håll i 
södra och västra Sverige.
De kommane skurarna faller 
över områden som redan är 
blöta och de stora regnmäng-
derna under helgen har orsa-
kat mycket höga vattenflöden 
på flera håll i landets sydväs-
tra delar.
Nu väntar ”varannandagsvä-
der” hela vägen fram till hel-
gen, enligt SMHI.

Mer regn på väg
efter Dennis

GÖTEBORG: Priserna på 
bostadsrätter i Göteborg 
fick en kraftig ökning i 
början på året med 1,6 
procent visar senaste sta-
tistik från Valueguards 
HOX-index. Därmed är 
Göteborg den storstad i 
Sverige där bostadspri-
serna ökar allra mest. 

— När marknaden sta-
biliserar sig kommer en 
trygghet och när trygghe-
ten finns speglas det ock-
så i buden som inkommer, 
säger fastighetsmäklare 
Aras Ali. 

Under 2019 började pri-
serna på bostadsrätter i 
Göteborg och runtom i 
landet att öka. I januari i år, 
har priserna gjort en rejäl 
ökning enligt ny statistik 
från Valueguards HOX-in-
dex. Med 1,6 procent i ök-
ning blir Göteborg därför den 
svenska storstad där bostads-
priserna har gjort kraftigast 
ökning. Vad gäller villapriser 

specifikt är ökningen däremot 
större i Stockholm (3,4 procent) 
och Malmö (3,0 procent). 

Aras Ali, fastighetsmäklare 
på Erik Olsson i Göteborg tror 
att priserna har att göra med 
att marknaden ser bättre ut nu 
än förra året. 
— Jag tror att man känner sig 
tryggare nu med ränteläget. 
Marknaden har stabiliserats 
den senaste tiden och då vågar 
man också vara med i budgiv-
ningar, säger han.

ARAS MENAR att man har vän-
tat in riksbanken och reporän-
tan som nu är på 0 procent. Det 
innebär att investeringar ofta 
ökar eftersom räntekostna-
den minskar. Det blir billigare 
lån och risk samt att människ-
or gärna inte har lika mycket 

pengar på banken. Att mark-
naden har stabiliserats säger 
Aras också syns på priserna. 
 – Man har väntat in riksban-
ken och reporäntan. Det pris 
som man lägger ut själv, och 
har köpt den för, får man också 
sålt den för. 

I FRÅGAN om huruvida prisök-
ningen på marknaden kommer 
att öka försäljningen av bo-
stadsrätter tror Aras att kurvan 
pekar uppåt.
 – Det pekar mer uppåt än 
nedåt nu under 2020. Inte 
en jätteökning kan man för-
vänta sig men det lutar mer 
och mer åt att det blir sälja-
rens marknad än köparens.  
  
 Hannah Lindgren

Äldre filmar sin bild av Göteborg 

Fick livmoder 
från död kvinna
För första 
gången 
har en 
livmoder-
transplan-
tation genomförts i Sverige 
med en livmoder från en 
avliden donator. Ingreppet 
skedde utan komplikationer 
och en födsel kan ske tidigast 
2021. Det svenska teamet har 
nu för första gången genom-
fört en transplantation med 
en livmoder från en avliden 
donator. Transplantationen 
skedde i december 2019 utan 
komplikationer och mottaga-
ren, en kvinna i 30-årsåldern, 
mår bra. Ytterligare fem lik-
nande transplantationer pla-
neras inom ramen för studien 
under de kommande två åren.

Aras Ali, fastighetsmäklare på Erik 
Olsson

Valueguards HOX index är 
ett så kallat prisindex för bo-
stadsrätter. De arbetar med 
att mäta prisutvecklingen på 
bostadsrätter och villor i Sve-
rige. Statistiken uppdateras 
ungefär varje månad.        
Källa: Valueguards

Den dyraste villan som sål-
des i Göteborgsregionen 2019 
såldes för 48 miljoner kronor. 
Den har adressen Dicksonga-
tan 12, är 687 kvadratmeter 
stor och ligger i Lorensbergs 
Villastad. 
Källa: GP

Hannah Lindgren
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STOCKHOLM: Polisen kan få 
tillåtelse att installera virus-
program i mobiltelefoner för 
att kunna läsa kommunikatio-
ner i krypterade appar. Detta 
om ett lagförslag klubbas 
igenom av riksdagen i veckan. 
Kritiska röster menar att  rätt-
en till ett privatliv och jour-
nalisters arbete med hemliga 
källor kan påverkas.

Lagförslaget är en proposition 
från regeringen och ska beslu-
tas om i riksdagen på torsdag.

En som är kritisk mot för-
slaget är Faoud Youcefi, ordfö-
rande för föreningen Grävan-
de Journalister. Han förstår att 
polisen måste ha verktyg för 
att klara av att utreda den gro-
va brottsligheten, men oroar 
sig för hur det här kan komma 
att påverka det grundlagsskyd-
dade källskyddet.

— Människor måste kunna 
veta säkert att de är skydda-
de när de kontaktar journalis-
ter. Den nya lagen innebär att 
källor inte kan räkna med att 
skyddas om de kontaktar en 
journalist via journalistens pri-
vata telefonnummer, facebook-
konto eller liknande. Trots våra 
protester mot detta har reger-
ingen valt att inte lyssna, säger 
Youcefi.

MIA EDWALL INSULANDER, 
generalsekreterare för Advo-
katsamfundet, är också kritisk 
till förslaget. Hon menar att 
den är för långtgående.

— Vi har rätt till ett privatliv, 
att vara fredade från statens 
kontroll. Man ska inte glömma 
att det här inkräktar på det, sä-
ger hon till Ekot.

Lagförslaget om hemlig da-
taavläsning innebär att poli-
sen, Säpo, tullen och Ekobrotts-
myndigheten i hemlighet får 
installera programvara eller 
med andra tekniska hjälpme-
del samla på sig information 
i brottsmisstänktas datorer, 
surfplattor och telefoner.

Till skillnad från hemlig te-
leavlyssning, som omfattar 
skickade meddelanden, kan 

polisen även komma åt lagrade 
uppgifter, till exempel bilder 
eller filer, på enheterna.

EKOT RAPPORTERAR ATT de 
har tagit del av ett 30-tal domar 
från november i fjol till januari 
i år där flera olika kommunika-
tions-appar förekommer. Med 
apparna har dömda brottsling-
ar planerat allt från narkotika-
brott till bedrägeri och män-
niskorov. I de flesta fall har 
polisen inte lyckats komma åt 
själva konversationerna.

— Det är ju ett jättestort pro-
blem och någonting som ökar 
hela tiden. Det är helt omöjligt 
för oss att tyda vad det är de sä-
ger till varandra, säger Jan Ols-
son, kriminalkommissarie på 
Polisens nationella operativa 

avdelning, till Ekot.
Hemlig dataavläsning ska få 
användas vid misstanke om 
brott med minimistraff två års 
fängelse. Metoden kan också 
innebära att polisen kan ak-
tivera kamera eller en mikro-
fon i en brottsmisstänkts da-
tor eller mobiltelefon. För det 
ska det krävas misstanke om 
brott med minimistraff fyra 
års fängelse. Det motsvarar 
vad som i dag krävs för bugg-
ning, det vill säga att avlyssna 
ett rum med dolda mikrofoner.

Polisen har bedömt att över 
90 procent av den digitala 
kommunikationen man för-
sökt avlyssna de senaste åren 
är krypterad.

Josefin Linderås/TT

Nytt spionförslag sågas

VAD ÄR KÄLLSKYDD?

 � Källskyddet finns i Sveriges grundlag och är ett skydd för 
journalister och deras kommunikation med källor.

 � Källskydd kallas även tystnadsplikt och innebär att en 
journalist aldrig får avslöja en uppgiftslämnare som vill vara 
anonym.

 � Det är straffbart att avslöja en anonym källa. Maxstraffet 
är ett års fängelse.

 � Om du som uppgiftslämnare vill vara anonym behöver du 
säga det. Om du senare vill avslöja din egen identitet kan du 
självklart göra det.

 � Källskyddet gäller inte vid grova tryckfrihetsbrott som 
spioneri, högföräderi eller grov befattning med hemlig upp-
gift. I dessa fall kan journalister via domstolsbeslut tvingas 
att uppge sina källor.  
 
Källa: Internetstiftelsen

Imorgon tar riksdagen beslut om en ny lag om hemlig dataavläsning. Lagen innebär att polisen får möjlighet att ta del kommunikation i krypterade appar vid miss-
tanke om brott.  Foto: Annie Thunegård

Milstolpar genom högskoleprovets historia
INRIKES:För vissa är det en 
chans att rädda upp en slarvig 
gymnasietid, för andra är det 
inte mer än ett lördagsnöje. 
Anledningarna till att göra 
provet är lika många som del-
tagarna. Nästa högskoleprov 
äger rum i april, och 69 941 an-
mälningar har kommit in. Un-
der högskoleprovets 43 år har 
mycket hänt – vi har tagit en 
titt på några av de mest min-
nesvärda hädelserna.  

�� 1977 – 23 april 1977 ge-
nomförs första högskole-
provet. Detta efter en hög-
skolereform har ägt rum 

samma år. Det är Umeå 
Universitet som utvecklar 
provet.

�� 1996 – Delprovet All-
mänorientering plockas 
bort på grund av kritik. 

�� 2011 – De åtta delprovet 
vi känner till idag har fun-
nits sedan 2011. 

�� 2012 – Fyra frågor läck-
er ut på forumet Flashback 
bara minuter innan pro-

vet ska börja. Efter provet 
beslutas det att de läckta 
frågorna inte räknas och 
maxpoängen för ORD-de-
len blir 76 istället för 80.  

�� 2018 - Första domen för 
fusk på Högskoleprovet 
faller. Fuskade hade ge-
nomförts på provet hösten 
2016. 

�� 2019 – var den äldsta 
provdeltagaren 80 år. Han 
heter Jacques Schultze och 

gjorde provet för fjärde 
gången. Den äldsta prov-
deltagaren någonsin var 
93 år. 

�� 2022 – Kommer du som 
är under 18 år inte längre 
kunna skriva provet. De 
beslutade regeringen 2018. 
Den yngsta som har skrivit 
högskoleprovet var 10 år 
och elva månader.

Josefin Linderås

Den femte april skrivs återigen hög-
skoleprovet.  Foto: TT



REDIGERAT AV:  HANNA THORN

I KORTHET

UTRIKES19 FEBRUARI 2020 5

DANMARK: Igår avslutades 
rättegången mot den danska 
svindlaren Britta Nielsen. Hon 
stod åtalad för att ha stulit 
pengar från Socialstyrelsen i 
Danmark i 25 år, och samman-
taget  handlar det om en sum-
ma motsvarande ungefär 170 
miljoner svenska kronor.

Enligt Expressen ska 65-åriga 
Britta börjat stjäla pengar från 
Socialstyrelsen för att betala 
skulder och räkningar, men så 
småningom kom de att finan-
siera ett lyxliv. Bland annat ska 
Britta ha använt dem till att 
köpa dyra bilar, en gård i Hal-

land värld 1,5 miljoner svenska 
kronor och en häst värd cirka 
250 000 kronor. Utöver det-
ta ska hon även ha köpt dia-
manter, smycken och halsband 
samt levt ett allmänt lyxliv.

Expressen rapporterar att 
hennes svindleri började när 
hon var tjänstledig på grund 
av en hjärnskakning. En kol-
lega fick ta över ansvaret för 
de projekt Britta hade, och då 
visade det sig snabbt att peng-
ar som egentligen skulle gått 
till Socialstyrelsens arbete 
hade hamnat på Brittas privata 
bankkonton.

Britta fick då sparken från 

Socialstyrelsen, och för att 
undvika åtal flydde hon till 
Sydafrika. I och med detta in-
leddes en internationell jakt ef-
ter henne, och den 5 november 
2018 greps hon på ett hotell i 
Johannesburg.

DÅ BRITTA STÄLLDES inför 
rätta erkände hon att hon stulit 
pengarna, men sa att hon inte 
kunde minnas alla transaktio-
nerna. Rättegången i sig orsa-
kade en hel del uppståndelse 
och mediabevakningen var 
omfattande.

Processens drog dock ut på 
tiden. Först var rättegången 

tvungen att pausas på grund 
av Brittas hälsotillstånd, och 
när hon bedömdes vara frisk 
nog att genomgå en rättspro-
cess visade det sig att det fanns 
viss oklarheter rörande Brittas 
utlämnade från Sydafrika. Rät-
tegången fick därmed skjutas 
upp ytterligare.

Åklagaren har yrkat på att 
Britta ska dömas till åtta års 
fängelse, medan Brittas för-
svarsadvokat hoppas på att det 
landar på sex år. 

Carl Liliebäck

Britta Nielsen ställdes inför rätta efter att ha stulit stora summor pengar från Socialstyrelsen i Danmark under 25 års tid.  Foto: TT

Svindlande rättegång avslutad

KINA: Kina kommer från den 
2 mars att ta bort tullar som 
införts på vissa amerikanska 
läkemedel och sjukvårdsut-
rustning från USA. Den tillfäl-
liga åtgärden kommer efter 
rapportering om brist på ut-
rustning och läkemedel i den 
kinesiska sjukvården.

Undantag från tullarna in-
förs bland annat på utrustning 
för att övervaka patienter, 
genomföra blodtransfusioner 
och blodtrycksmätare.

Totalt har Kina slopat tull-
lar på 696 olika produkter från 
USA.

 TT

Kina tar bort tull 
på USA-medicin

KROATIEN: Mer solidaritet och 
vaksamhet mot populistiska 
argument om klimatföränd-
ringar som ignorerar veten-
skapen. Det vill Kroatiens 
nytillträdde president Zoran 
Milanovic se mer av i landet.

Hans fyra föregångare 
svors in på Markustorget som 
omgärdas av regeringsbygg-
nader. Men 53-årige Milanovic 
valde en nedtonad ceremoni 
på sitt kontor på en kulle med 
utsikt över centrala Zagreb.

Presidentens roll i Kroa-
tien är till stor del ceremo-
niell. Han kan inte lägga in 
veto mot lagar men har något 
att säga till om i säkerhets-, 
försvars- och utrikespolitiska 
frågor.

TT

Kroatiens president Zoran Milanovic. 
 Foto:TT

Nya presidents 
mål i Kroatien

PANAMA: Tillsammans med 
Caymanöarna, Seychellerna 
och Palau återförs Panama på 
svarta listan när EU:s finans-
ministrar möts i Bryssel på 
tisdagen.

Statssekreterare Max Elger, 
som representerar Sverige 
vid mötet, vill inte kommen-
tera beslutet på förhand, men 
ger fortsatt tummen upp för 
svartlistningen.

— Systemet som sådant är 
vi någorlunda tillfreds med. 
Men det återspeglar väl den 
ordningen att om man inte 
gör tillräckligt så hamnar 
man på den svarta listan, sä-
ger Elger i Bryssel.

TT

Panama tillbaka 
på svarta listan

STORBRITANNIEN: Julian As-
sange stammade och tycktes 
ha svårt att minnas sitt namn i 
höstas i brittisk domstol. Oron 
för hans hälsotillstånd har 
varit stor bland anhängarna. 
Men inför förhandlingarna om 
utlämning till USA säger Wiki-
leaks att han mår bättre.

När Julian Assange den 19 ok-
tober hördes i rätten i London 
gav han ett osammanhäng-
ande intryck och klagade över 
att han inte kunde “tänka or-
dentligt”. Sedan dess har flera 
förhandlingar fått ställas in på 
grund av Wikileaksgrunda-
rens vacklande hälsa.

Anhängarna har varit myck-
et oroliga, och på måndagen 
publicerade gruppen “Läkare 
för Assange” ett öppet brev 
i den medicinska tidskriften 
The Lancet.

“Vi fördömer tortyren av As-
sange. Vi fördömer förnekan-
det av hans grundläggande 

rätt till lämplig sjukvård”, står 
det i brevet som undertecknats 
av 117 läkare och psykologer 
från 18 länder.

Nu kommer dock lugnande 
besked från Wikileaks. Assan-
ge mår bättre.

— Hans tillstånd har för-
bättrats tack vare pressen från 
hans advokater, från allmän-
heten och, otroligt nog, från 
andra intagna på Belmarsh-
fängelset som krävt att han ska 
få lämna isoleringen, säger Wi-
kileaks talesperson Kristinn 
Hrafnsson.

I MAJ BÖRJADE Assange av-
tjäna ett knappt årslångt fäng-
elsestraff för brott mot brittis-
ka borgensregler. Han greps i 
april i fjol efter att ha tillbringat 
nästan sju år på Ecuadors am-
bassad i London. Dit hade han 
tagit sin tillflykt för att undvi-
ka utlämning till Sverige, där 
han sedan 2011 misstänktes 
för flera sexualbrott. Samtliga 

svenska brottsmisstankar har 
preskriberats eller avskrivits.

På måndag inleds domstols-
förhandlingarna om den ame-
rikanska utlämningsbegäran 
som riktas mot Wikileaksgrun-
daren. USA hävdar att Assan-
ge avslöjat försvarshemligheter 
och om utlämningen beviljas 
befarar Wikileaks att han kan 
dömas till upp till 175 år i fäng-
else.

UTLÄMNINGSHOTET ÄR en 
stor stressfaktor för Julian As-
sange, säger fadern John Ship-
ton till USA:

— Jag föreställer mig att han 
är väldigt orolig för att en över-
lämning till USA skulle vara 
samma sak som en dödsdom.

Bland dem som försöker 
väcka opinion mot utlämning-
en finns den internationella 
pressfrihetsorganisationen Re-
portrar utan gränser.

Om USA får sin vilja igenom 
skulle det “utgöra ett farligt 

prejudikat för alla journalis-
ter som publicerar sekretess-
belagd information som är av 
allmänt intresse”, skriver or-
ganisationen i ett upprop mot 
utlämningen. Vid lunchtid på 
tisdagen hade uppropet samlat 
drygt 22 000 namnunderskrif-
ter.

TT Nyhetsbyrå

Wikileaks: Assange mår bättre

Demostranter som stöttar Assange 
utanför rättssalen.  Foto: TT
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RIDSPORT: Gothenburg Horse 
Show är tillbaka. Den 19 Fe-
bruari är ryttarna redo att 
tävla i Scandinavium. Efter 
söndagen vet man vilka eki-
page som får rida finalen i Las 
Vegas i april 2020. 

Detta blir den 44:e upplagan av 
Gothenburg Horse Show och 
kommer äga rum mellan den 
19-23 februari. Tomas Torger-
sen som är tävlingsledare och 
direktör på Gothenburg Horse 
Show, berättar att det förväntas 
komma ännu fler besökare i år 
jämfört med 2018 och att fler 
lockas till hästtävlingar.

—Vi gissar på att ungefär 76 
000 besökare kommer i år. Un-
der 2018 var det några tusen 
färre. Horse Show blir större 
varje år och fler blir intresse-
rade, säger han.

EN AV DE TÄVLADE i årets 
upplaga är den 19-åriga ryt-
tartalangen Stina Efraimsson 
- kvalad för fjärde året i rad 
till GHS-finalen. Hon ser fram 

emot den fartfyllda veckan. 

EFRAIMSSON, som tidigare 
representerat Sverige i bland 
annat EM, berättar att hon 
började rida som sexåring.   
Hon kommer tävla i GHS 
Young Rider Cup, det är för ryt-
tare mellan 16 och 21 år. Under 
veckan kommer det vara täv-
lingar i olika grenar och på ons-
dagen bjuder man in publiken 
för att träffa hästarna i arenan. 
—Det är ett väldigt stort ar-
rangemang. Det är en häst 
fest för alla intresserade och 
prestigefyllt, säger Stina glatt. 
Vidare berättar Stina Efraims-
son att känns helt obeskriv-
ligt att vara där varje gång 
hon tävlat och att det varit 
en dröm sen hon var liten.  
—Det är en sån atmosfär. Jag 
kommer ihåg första gången 
jag tävlade här och kommer 
aldrig glömma upplevelsen. 
Efraimsson och hennes häst 
Bali Boris kommer att tävla i 
hoppning som är en av de mest 
populära grenarna i ridsport.  

—Jag älskar spänningen i hopp-
ning och att rida fort. Man mås-
te ta snabba beslut i stunden. 
Vidare säger hon att det är vik-
tigt att hålla lugnet när man täv-
lar i en fartfylld sport när man 
hoppar högt för att prestera bra. 
—Självklart känner alla pre-
stationsångest ibland. Ju mer 
rutin man får, desto lugna-
re blir man. Jag är en etable-
rad ryttare, men stundvis 
kan man känna på det sättet. 
 
FÖRUTOM GOTHENBURG 
HORSE SHOW anordnas även 
hästmässan Eurohorse som 
äger rum den 20 till 23 februa-
ri på Svenska Mässan med 200 
utställare. Det kommer hållas 
seminarier av distriktsveteri-
närer om tandvård, hosta och 
andningsvägar. Region väst 
polisrytteri kommer även att 
finnas på plats och bjuda på 
uppvisning. 

Elif Abay

Gothenburg Horse Show       – växer för varje år

Inifrån Scandinavium där Gothenburg Horse Show ska äga rum  Foto: Elif Abay

Helena Persson på hästen Bonzai H under Gothenburg Horse Show 2017
 Foto: TT 



REDIGERAT AV: EMMA BERGSTRÖM

I KORTHET

VÄSTSVERIGE19 FEBRUARI 2020 7

Gothenburg Horse Show       – växer för varje år

GOTHENBURG HORSE 
SHOW 2020 – SCHEMA 
DAG FÖR DAG

Onsdag 19 februari
14.00 Ungdom Dressyr
16.03 Show – Voltige, Moun-
ted Games, Agility
18.06 Sverigeponnyn semifi-
nal
21.06 National Junior

Torsdag 20 februari
09.00 SWB-Trophy hoppning 
5-åringar
10.24 SWB-Trophy hoppning 
6-åringar
12.06 Morgondagens vinnare 
final
12.56 Show – Mounted Games
14.17 Gothenburg Horse 
Show Young Rider Cup
15.26 Lövsta Future Chal-
lenge
18.00 Internationell hopp-
klass 1,45
19.40 Clinic – Hoppning
21.12 Internationell hoppklass 
1,50

Fredag 21 februari
09.30 SWB-Trophy dressyr 
5-åringar
10.00 SWB-Trophy dressyr 
6-åringar
10.34 SWB-Trophy dressyr 
7-åringar

11.30 Ungdom dressyr
12.31 Clinic – Dressyr
13.30 FEI World Cup Dres-
sage, Grand Prix
15.11 FEI World Cup Dres-
sage, Grand Prix
18.03 Longines FEI World 
Cup Jumping
21.13 Internationell hoppklass 
1,50

Lördag 22 februari
09.00 Gothenburg Horse 
Show Young Rider Cup
10.14 Lövsta Future Challenge
11.49 Sverigeponnyn – Final
12.44 Utdelning av stipendier
12.54 Show – Voltige, Agility, 
Mounted Games
14.35 Internationell hopp-
klass 1,45
16.30 FEI World Cup Dressa-
ge, Grand Prix Freestyle
17.44 Para-dressyr
18.02 FEI World Cup Dressa-
ge, Grand Prix Freestyle
20.37 Hall of Fame
21.02 CSI-W 5* Gothenburg 
Trophy

Söndag 23 februari
09.00 Internationell hopp-
klass 1,45
11.17 Gothenburg Horse Show 
Young Rider Cup – Final
12.29 Lövsta Future Chal-
lenge – Final
15.03 Longines FEI World 
Cup – Kval

Allvarligt ska-
dad efter krasch 
i Daytona 500
BILSPORT: Nascarföraren 
Ryan Newman kraschade 
svårt i Daytona 500. Amerika-
nen ledde loppet, med ett varv 
kvar, när han blev påkörd 
bakifrån och for in i skydds-
muren. Bilen voltade och blev 
sedan påkörd av en annan bil 
och fattade eld

Newman fördes till sjukhu-
set i Halifax. ”Han har allvar-
liga skador, men läkare säger 
att de inte är livshotande”, 
skriver hans stall Roush Fen-
way Racing i ett uttalande.

TT

Borg förlorade i 
proffsdebuten 
TENNIS: Proffsdebuten kunde 
ha slutat bättre. 16-årige Leo 
Borg, son till tennislegendaren 
Björn Borg, förlorade i första 
omgången i Challenger-tur-
neringen i Bergamo i Italien. 
Den taiwanesiske kvalspelaren 
Tseng Chun-Hsin, rankad 
301:a i världen, vann med 6–3, 
6–1. Svensken är rankad 98:a 
på juniorrankningen och fick 
ett wildcard till turneringen.

TT

Klart: Se all-
svenskan och OS 
på puben
TV: Nu är det klart att sport-
barer och restauranger får 
visa matcher från fotbollsall-
svenskan och superettan.

Avtalet mellan tv-bolaget 
Discovery och Hoist Group 
gäller även tv-sändningarna 
från OS i Tokyo.

”Vi vill att alla sportälskare 
och tittare ska komma närma-
re allsvenskan, superettan och 
de olympiska spelen”, säger 
Nicklas Norrby, vd på Disco-
very Sweden, i ett pressmed-
delande.

TT

RIDSPORT: Trycket för att 
börja rida på ridskola fortsät-
ter vara högt – vissa får vänta 
i flera år på en plats i Göte-
borgsområdet. 
– Ridning är även en sport 
man kan ägna sig åt hela livet, 
säger Nina Anyai, verksam-
hetschefen för Clarebergs rid-
klubb.

P4 Göteborg rapporterade igår 
om att intresset för att börja 
rida är stort och att intresset 
även ökat. De har varit i kon-
takt med 18 ridskolor i Göte-
borgsområdet och i stort sett 
alla bekräftar bilden. Vissa av 
ridskolorna uppgav även att 
det var upp mot flera års vän-
tetid för att få en plats.

I Göteborgsområdet med 
omnejd finns det ett 20-tal 
ridskolor. På Clarebergs rid-

klubb på Hisingen har de alltid 
känt av intresset. 

– Trycket tycker vi alltid va-
rit stort och den har alltid va-
rit konstant, säger Nina Anyai, 
verksamhetschef. 

HON TROR ATT det stora in-
tresset beror på att många 
tycker det är en trevlig aktivi-
tet och att det är härligt med 
att få vara nära djur – speciellt 
hästar.  

– Störst tryck har vi i våra 
barngrupper, speciellt bland 
barn i 7-10 årsåldern. Men vi 
ser även intresse från vuxna, 
säger hon.

Hon förklarar att vuxna ofta 
börjar rida idag om de även har 
ridit som barn. Ungdomar som 
grupp ser hon sällan börjar 
rida i tonåren. 

Det som gör sporten attrak-

tiv för personer i alla åldrar 
tror hon bland annat beror på 
att barn och föräldrar kan hålla 
på med det tillsammans. 

– Ridning är även en sport 
man kan ägna sig åt hela livet, 
säger hon.

PÅ CLAREBERGS RIDKLUBB 
brukar de inte ta in nya elever 
mitt i en termin - om de inte 
ridit innan. De som har ridit 
innan kan lätt komma in i nya 
grupper förklarar hon

– Varför vi inte gör det kan 
man jämföra med skolan.

Hon säger att de gärna tar in 
nya elever på hösten, då deras 
verksamhetsår följer skolans 
terminer. Hon förklarar att det 
även finns en social aspekt i 
det. När de genomför de teore-
tiska bitarna så skapar det ofta 
en social gemenskap. 

– Det skulle vara som att 
komma in mitt i terminen i 
skolan, det blir svårt att följa 
med i det de andra redan lärt 
sig, säger hon. 

Tove Christensen

Söktrycket högt bland Göteborgs 
ridskolor – vissa får vänta flera år

Foto: TT

Leo Borg.  Foto: TT

 Foto: TT
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Åtta av elva flaskor 2019 
innehöll fel olivolja, 
sojagrädden blev 
utnämnd till årets 

matbluff och Oatly kritiserades för 
falsk marknadsföring efter sina 
nya kinesiska ägare.

De senaste året är vi många som 
har försökt hoppa på den vegan-
ska och vegetariska vågen. Vissa 
har lyckats bättre än andra. Genom 
att se skrämmande dokumentärer 
på Netflix om djurmisshandel och 
klimatpåverkan är det många som 
försöker minska intaget av kött och 
animaliska produkter. Det etiska 
spelar också allt större roll för flera 
konusmenter. Det ska vara bra mat 
från ett vettigt företag. Linsgryta 
i glasmatlåda framför utländska 
köttbullar i frysförpackning. 

GENOM DEN SENASTE nyhetsrap-
porteringen, trender på sociala 
medier och snacket på stan kastade 
många den kontroversiella palm-
oljan åt sidan för några år sedan. 
Att använda alternativa oljor till 
matlagningen uppmuntrades och 
en tid senare var det också dags att 
byta ut den vanliga grädden mot 
något bättre. Föreningen Äkta vara 
utnämnde sojagrädden från Alpro 
Cuisine till årets matbluff då det 
visade sig att den endast innehöll 2 
procent soja och inte minst – jätte-
mycket palmolja.

FÖRETAGET OATLY som erbjuder 
ett utbud som i princip kan ersätta 
mejeriprodukterna i ditt kylskåp 
hyllades länge. Företaget fick ex-
empelvis ta stor plats på den hip-
stertäta musikfestivalen Way Out 
West, där det delades ut dryck och 
merchandise gratis. På senare tid 
har också dem hamnat i blåsväder. 
Det visar sig att företaget numera 
delägs av ett kinesiskt statsägt fö-
retag. 

Jag är nog inte den enda som 
därför ställer mig frågan: 
Vad ska vi äta om vi vill skona 
miljön, djuren och oss själva utan 
att råka bidra till nedhuggning av 
träd, djurplågeri eller en diktatur? 

Vad ska
vi äta då?

INRIKES:17 av de 21 extra jungfruo-
livoljor Livsmedelsverket har testet 
klarar inte undersökningen. Två av 
olivoljorna kan inte ens räknas som 
jungfruolivoljor. 

Livsmedelsverket har undersökt extra 
jungfruolja. I åtta av elva flaskor under 
2019 och nio av tio flaskor under 2018 
visade deras undersökning att det 
var sämre och billigare olja. De enda 
som klarade undersökningen 2018 var 
COOP Änglamark ekologiska. Under 
2019 klarade de undersökningen 
återigen, tillsammans med Fontana och 
Zetas ekologiska jungfruolivolja.  

Zetas vanliga extra jungfruolivolja 
klarade dock inte undersökningen. An-
dra företags oljor som Livsmedelsverket 
underkände båda åren var ICA, Eldora-
do, Garant, Primadonna och Favorit.   

 
ANNA-KARIN, 46 ÅR, kund på en lokal 
ICA-affär i centrala Göteborg tycker det 
är irriterande som konsument.

– Men man tycker väl att Livsmedels-
verket kan man lita på. De är ju inte en 
part i målet så att säga, säger hon. 
Hon fortsätter berätta att det ofta hade 
räckt med vanlig olja för henne när hon 
steker. Medan det kan vara trevligt med 
extra jungfruolivolja om hon vill göra 
något finare. 

– Det borde vara tydligt för ibland vill 

man välja – det är inte alltid man behö-
ver extra jungfruolivolja, säger hon.
För att motverka fusk har EU hårda 
krav på analysen av olivolja, vilket är ett 
livsmedel konsumenter ofta är villiga 
att betala ett dyrare pris för. Livsmedel 
som de är ofta utsatta för fusk.     
 
OLIVOLJOR MED MÄRKNINGEN extra 
jungfruolivolja får inte ha några defek-
ter alls. Jungfruolja får ha defekter, så 
som att ha tillverkats vid hög tempera-

tur och att den härsknat lite. Om oljan 
har fler defekter än så kallas den bom-
olja och efter rening kan den säljas un-
der beteckningen olivolja.  

Båda åren fick även Zeta Orignale 
och Zeta extra jungfruolivolja märk-
ningen bomolja. 

Tove Christensen

Extra jungfruolivoljor klarar inte 
testet – sämre olja i flaskorna   

Efter en undersökning gjord av livsmedelsverket visade det sig att det i flera fall var billigare och sämre olja i flaskorna.  Foto: Tove Christensen

Till skillnad från COOP Änglamarks ekologiska olivolja klarade inte Zetas jungfruolivolja testet. 
  Foto: TT


