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SARA KADEFORS OM 
SNUSKIGA GUBBAR

MÖT MÅNGSYSSLAREN 
ANNA CHARLOTTA   

GUNNARSON

ROSTERIER TJÄNAR  
MEST PÅ FAIRTRADE 
KAFFE: UNDERSÖKNING VISAR ATT ODLARNA HADE KUNNAT FÅ STÖRRE DEL AV VINSTEN

”Det finns ingen mora-
liskt berättigad neutra-
litet inför kriget i Ukrai-
na. Det är omoraliskt 
att inte hjälpa till.”
                                                Jasenko Selimović

LEDARE, SIDAN 2

Carl-Erik
tre år efter 
misshandeln
B R O T T S O F F E R :  Överfallet på  Carl-
Erik Cedvander, 64, blev mycket 
uppmärksammat. Få personer  
i den åldern har överlevt en attack 
av den kalibern. Få gärningar har 
fördömts med sådant eftertryck. 

NYHETER, SIDAN 10

Bild: JAKOB LUNDBERG

Janna Attas dröm:
En bättre framtid  
för Biskopsgården

Åtta olika 
kockknivar 
synade i test
K Ö K S A R T I K L A R :  ”Folk har som regel 
för många knivar som de tar för då-
ligt hand om. Har man i stället en 
bra kniv som man sköter kan man 
använda den till det mesta”, säger 
Karl-Magnus Edberg, kocklärare  
i Grythyttan. KONSUMENT, SIDAN 62

Beväpnade 
rånare slog 
till mot skola
G Ö T E B O R G :  Kristinaskolan i Ranne-
bergen utsattes för ett brutalt rån  
i går eftermiddag. Två lärare hota-
des med pistoler och en fick motta 
slag. De fyra rånarna försvann med 
bland annat datorer. 

NYHETER, SIDAN 6

Gomorron!
En lodjursmamma 
med två ungar väck-
er uppmärksamhet 
i Skåne. Det är bara 
andra gången på mer 
än hundra år som 
lodjur förökar sig  
i Skåne, rapporterar 
Sydsvenskan. Spåren 
efter mamman och 
ungarna har obser-
verats utanför Löns-
boda i norra Skåne. 
Det är en trakt som 
borde vara perfekt, 
enligt Bertil Nilsson 
vid länsstyrelsens 
naturvårdsenhet.
– Skåne skiljer 
sig från andra län 
genom att vi har 
enorma stammar 
av rådjur och hjort. 
Lodjuren har alltså 
mycket god tillgång 
på mat här, säger 
han. (TT)

TVÅ DAGAR

NAMN, SIDAN 42

EKONOMI, SIDAN 20
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21 FEBRUARI
I dag har Hilding namnsdag. 
Hilding är fornnordiskt och 
kommer av ordet ”hildr” – 
”strid”. Namnet var ur bruk 
fram till första halvan av 
1800-talet, då man började 
romantisera svensk forntid. 
Cirka 5 200 heter Hilding, om-
kring 700 har det som tilltals-
namn eller första förnamn.

DAGENS CITAT

”Kasta inte bort 
tårar på gamla 
sorger.”
Euripides, grekisk antik dra-
matiker, cirka 480–406 f Kr

DET HÄNDE DÅ
*	För 20 år sedan, 1995, för-
sökte Rysslands president  
Boris Jeltsin göra något åt 
den höga spritkonsumtionen  
i landet genom att förbjuda 
all alkoholreklam i tv, radio 
och tidningar. Befolkningen 
har länge hört till världens 
största alkoholkonsumenter 
och en fjärdedel av de ryska 
männen dör före 55 års  
ålder. En viktig orsak är sprit-
kulturen.

358 ...
... anställda miste jobben vid 
Viskafors gummifabrik  
i Västergötland sedan det 
meddelades att fabriken skul-
le läggas ned för 25 år sedan, 
1990. Fabriken hade grundats 
cirka 100 år tidigare.

FÖDELSEDAGAR
*	För 76 år sedan, 1939, föd-
des skådespelaren Börje Ahl-
stedt. Hans genombrott kom 
i de uppmärksammade Jag 
är nyfiken–filmerna av Vilgot 
Sjöman i slutet av 1960-talet.  
Men det var på Dramaten 
Ahlstedt syntes mest från 
1965 till 2010, då han läm-
nade nationalscenen. Numera 
ses han som Pápá Fouras  
i tv-programmet Fångarna på 
fortet.

NAMN VI MINNS 
*	För 82 år sedan, 1933,  
föddes artisten Nina Simone. 
Hon var klassiskt skolad 
pianist, men slog i slutet 
av 1950-talet igenom som 
sångare med sin uttrycksfulla, 
djupa röst. Hon avled 2003.

Några ungdomar går förbi utan
för fönstret och vinkar till henne. 
Friskväderstorget gör skäl för sitt 
namn. Men Janna Atta har hittat 
värme inne i en restaurang.

– Jag bryr mig om Biskops
gården, alla som bor här. Jag har  
varit väldigt engagerad i ungdo
mar. Jag har barn själv. Allt som 
har hänt här i stadsdelen de senaste 
åren har påverkat mig, säger hon.  

– Jag har bott här i 20 år och hela 
tiden jobbat för att alla ska ha det 
bra, att ungdomarna ska växa upp 

i en trygg miljö. Jag vill att de ska 
se ljust på framtiden. Inte att de ska 
känna sig bortglömda. 

Under intervjun sitter Janna be
kvämt bakåtlutad. Efter varje fråga 
tar det någon sekund innan hon 
svarar. Hon funderar och replike
rar. Ibland med en motfråga.

– Biskopsgården är ett udda om
råde. Det är en gammal arbetar
stadsdel som Volvoarbetarna var 
först att komma till. Redan när jag 
flyttade hit hade det förändrats. 
Ungarna från den tiden har bli

vit vuxna. 80 procent av dem har 
inte lyckats färdigutbilda sig, och 
många har vuxit upp på fel sätt. Av 
de som föddes för 20 år sedan har 
bara en av tio lyckats, gått färdigt 
skolan och blivit trygga människor.

Vad har hänt med de nio andra?
– En del klarade inte skolan, 

andra hade inte bra familjeförhål
landen, vissa har blivit kriminella, 
hamnat i fel grupper eller börjat 
med narkotika. Samhället har gjort 
det svårt för dem att lyckas. Det är 
tunga saker det här. Men jag måste 
vara ärlig. 

DET HAR SKETT en förändring de 
senaste fem eller sex åren, tycker 
hon. Den tuffa arbetsmarknaden 
har gett svåra förutsättningar.

– Det finns mycket rasism på  
arbetsmarknaden. Många här har 
utbildat sig men får inga jobb. Det 
är klart att det spelar en stor roll, 
det utanförskapet. Många här gör 
allt som förväntas av en, men det 
räcker inte. Någon på vägen säger 
stopp! Det känns som att det  
inte finns någon plan för alla 
människor. Många känner sig  
utanför samhället. 

Bild: JAKOB LUNDBERG

TILLSAMMANS. – Vi måste använda invandrarkraften mer i arbetslivet, ge alla möjlighet att utnyttja sina egenskaper och kompetenser. Vi ska ta hand om detta                      landet tillsammans, säger Janna Atta, på plats vid spårvagnshållplatsen Friskväderstorget.

En kämpe för 
Biskopsgården
Janna Atta har bott i Biskopsgården i 20 år. Nu drömmer hon om 
en bättre framtid.
– Den som kämpar kommer att lyckas, säger hon.

Varför är det så segregerat?
– Politikerna får svara på varför 

det är så uppdelat mellan invand
rare och svenskar i olika stadsdelar. 
Jag tycker att man skulle ha blandat 
mer. Svenskar är snälla och gästvän
liga. Om man hade fått bo sida vid 
sida skulle vi ha lärt känna varan
dra, och delat med oss till varandra. 
Våra barn skulle ha vuxit upp till
sammans. Då hade vi sluppit vi och 
ni. Då hade det bara funnits ett vi. 

Vad är din lösning?
– Den enklaste idén är att  

använda människorna. Det är ett 
slöseri med kompetenser och med 
människor. Det är inte rätt. Många 
saknar utbildning, men alla har 
egna erfarenheter som kan kom
plettera andras. 

Vad tror du om framtiden?
– Den som kämpar kommer att 

lyckas. 
Janna är själv engagerad i flera 

olika föreningar och jobbar i hem
tjänsten. Hon möter många av sina 
grannar dagligen och hon är en väl
känd person i Biskopsgården. 

– Ibland känner jag mig som 
en mamma till alla ungarna som 
springer runt här. Ibland går jag 

omkring ensam sent på kvällarna 
för att prata med dem. Jag frågar 
hur det går i skolan och hur de 
mår. När det händer stora grejer 
– även mitt i natten – då samlas vi 
och stöttar varandra. Om en familj 
har något problem så gör vi vad vi 
kan för dem. Här finns många en
samma mammor som har många 
barn. Det handlar om att använda 
det sociala nätverket, vi människor 
som bor här. 

JANNA KOM TILL Sverige 1990 från 
Eritrea. Hon bodde i Småland och 
Örebro där hon utbildade sig till 
undersköterska innan familjen 
flyttade till Göteborg.

– Jag är en öppen person som 

vill förbättra det samhälle jag bor 
i. Jag vill hela tiden hjälpa andra. 
Vem som helst. Jag har alltid varit 
sån. Jag är stolt över att vara från 
Biskopsgården. I andra stadsdelar 
har de kanske mer jobb och ungdo
marna har det bekvämt. Men vi har 
en mångkulturell gemenskap här 
som inte kan köpas för pengar.

Hon slits mellan olika känslor. 
– Mycket känns otydligt i mig. 

För det finns både positivt och sånt 
som är mindre bra. Biskopsgården 
är som en transithall. Folk flyttar 
hela tiden. Många är ociviliserade. 
Jag tänker hur ska de klara resan 
i livet? Det här är sällan den sista 
hållplatsen för dem som lyckas. 
Men för många blir det här både 
den första och sista hållplatsen. 

Vad är din dröm?
– Jag vill ha lugn och ro. 
Kan du få det här?
– Jag är tveksam.

MARCUS OLSSON
031-62 40 00 namn@gp.se 

*	Läs i morgon: Sharis Mohamed 
kände trygghet direkt när hon kom. 
– Nu är Biskopsgården hemma,  
säger Sharis.

Janna Atta
Ålder: 49 år.
Gör: Jobbar inom äldreomsorgen.
Bor: Lägenhet i Biskopsgården.
Familj: Man, en dotter och en son 
(tvillingar).

Präst i Torslanda–Björlanda

Manilla 
BergströM

V
i är mitt emellan jul och påsk och då börjar fastan. 
Det är detta emellan som är mellanrummet man 
stiger in i där något är annorlunda och bryter av. En 
tid för annat fokus än annars. En period av eftertanke 

och förberedelse.
Nu ”går vi in” i fastan, brukar jag säga, för som jag ser det 

förutsätter fastan ett visst engagemang. Även om fastan åter
kommer varje år så är det inte bara något man hamnar i utan 
vidare. Jag tänker mig att man aktivt gör något och på så vis 
tar sig an fastan. I kyrkan kan man få en fastebössa att lägga 
pengar i eller tillsammans med andra lägga en kollekt för att 
göra en synlig handling. Men det finns många andra konkreta 
saker att göra för någon annans skull. Du kan göra en medve
ten och aktiv handling, alltså välja att göra något för någon an
nan. Du kan också välja att inte göra någonting, jag menar att 
välja bort någonting under en period, eller att avstå någonting 
av en särskild anledning. Den anledningen kan vara att man 
vill göra plats för något annat. Vad vill du göra plats för?

Fastan som förberedelsetid kan vara vilsam för att den låter 
oss vara i det avskalade och det fokuserade. Den kan också vara 

krävande för att den förväntar sig något av oss. Något aktivt, 
för att göra någonting bättre. Om detta är en tid som verkligen 
förbereder oss inför påskens stora firande så är den utmanande 
för att den vill få oss att tänka efter, stanna upp och fundera på 
vad som är viktigt i livet.

F
ör någon är fastan främst en uppladdning, för en  
annan kan den vara en vila. För en del kan fastan även 
vara en prövning, en karg vandring för att göra upp 
med något och för att komma vidare. Det är just detta 

som jag tycker är så fint med fastan och vägen fram mot  
påsken. Att vandringen för oss någonstans och att vägen leder 
vidare. Jesus mötte sina prövningar, bland annat prövades han 
i öknen . Där höll han fast vid Guds ord och höll ut, tills han 
lämnades ifred och prövningens stund var över. För prövning
en är en stund som leder oss vidare.

Prövningar vill vi gärna slippa men de prövningar som får 
oss att känna oss små är stunder som påminner om något  
annat: När vi själva tar lite mindre plats i vår tillvaro så får Gud 
mer plats och fyller upp tomrummet i oss. Gud har förmågan 
att samla och bära vidare. Om jag känner mig liten och inte  
fyller ut all platsen i mig själv så är Gud där och fyller upp  
mellanrummet. Och påminner mig om något viktigt att hålla 
fast vid. Och jag tror att jag vet, vad jag vill göra plats för!

”För där emellan 
kommer fasta”

K RÖ N I K A

”Du kan göra en medveten och 
aktiv handling, alltså välja att göra 
något för någon annan. Du kan 
också välja att inte göra någonting”

MITT BISKOPSGÅRDEN
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