
Den heliga Birgitta föddes inte i Finsta i Norr-
tälje kommun, utan i Väsby norr om Stockholm.
Det är tidigare okända köpehandlingar från Riks-
arkivet som har lagt sanningen i dagen, skriver 
dn.se. Enligt dessa ägde inte Birgittas far Finsta 
gård väster om Norrtälje år 1303. Han hade sålt 
den sju år tidigare. Nu pekar i stället dokument 
som hembygdsforskaren Mats Lejdeby grävt 
fram på att Birgitta föddes på Sköldnora gård i 
Fresta i Upplands Väsbys kommun. Norrtälje har 
dock inga planer på att ge upp anspråken på att 
vara helgonets födelseort. (TT)
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Göteborgs
nya 

ansikte
SIdoRna 4 och 5, dEl 1

• Var femte i stan 
 är invandrare
• Kineserna snabbt 
     växande grupp
• irakierna 
 största gruppen

Min första reaktion när det är starkt solsken är att hämta ett paraply. 
Men det har jag slutat med, man vill ju inte verka  för konstig

– Tingting Li, 23 om skillnader mot hemma i Kina

Neneh  
Cherry
är tillbaka där 
allt började – och 
sjunger bättre än  
någonsin. 

SIdan 74, dEl 3

”Ändå är säkert 
inte sista ordet 
sagt om Raoul 
Wallenberg”

Monika Tunbäck-hansson har läst två nya 
böcker om hans öde, SIdan 72,  dEl 3

GiftfällorNa 
i diN vardaG
Kvicksilver, arsenik, kreosot, bly 
och tensider – dagligen kom-
mer vi i kontakt med hundratals 
giftiga kemikalier i våra hem. 
Bara i ett bildäck finns över 60 
ämnen.GP listar de farliga kemika-
lierna i vår vardag.

SIDan 56, Del 2

timbuktu
& damn!
firade national-
dagen på lise-
berg, med 15 000 
i publiken.

SIdan 70, dEl 3

Hamrén redo 
för uppdraget
Erik Hamrén har mött mycket tvivel under 
sin karriär som fotbollstränare. Men när han 
nu gör sitt första mästerskap som förbunds-
kapten är han inte ifrågasatt.
– Det känns riktigt bra. Men jag gör inte det 
här för att bli omtyckt. Jag gör detta för att 
vi ska nå resultat.            SIDan 60, Del 2

Upp till 70% rabatt
på alla lagervaror!
Vi bygger om vårt centrallager och säljer ut sängar, madrasser,
gavlar, sängbord mm. Först till kvarn gäller...

MÖLNDAL 
Vid söderleden

Tel: 031-27 41 27

ÖPPET 
Vardag 11-19
Lördag 11-16
Söndag 11-16



Källa: Göteborgs stad

Antal

8 479

2006 2011 2006 2011
Irak Iran

2006 2011
Finland

2006 2011
Jugoslavien

2006 2011
Bosnien-

Hercegovina

2006 2011
Polen

2006 2011
Somalia

2006 2011
Turkiet

2006 2011
Norge

2006 2011
Kina

2006 2011
Tyskland

2006 2011
Libanon

2006

10 129

7 995
7 546

6 211

11 348 11 250

7 140 6 641 6 623

3 981

5 354

2 867

4 751
3 580

4 276
3 197

1 755
2 538

2 858 2 841 2 625
2 256 2 1222 409

Tingting Li:  
”Jag trivs men 
umgås nästan 
inte alls med 
svenskar”
G Ö T E B O R G :  Kineserna blir allt 
fler i Göteborg. 23-åriga Ting-
ting Li pluggar sedan i höstas 
på Chalmers och drömmer om 
att få jobb i Sverige. 

För fem år sedan kom 1 755 av drygt 
100 000 utlandsfödda göteborgare 
från Kina. Sedan dess har gruppen 
vuxit kraftigt, enligt senaste statis-
tiken finns nu 2 841 kineser bosatta 
i Göteborg.

Många av de nyanlända är stu-
denter, vilket förklarar att den 
största gruppen bor i stadsdelarna 
Krokslätt och Johanneberg. 

En av dEm är Tingting Li, som i 
höstas flyttade in i en 18 kvadrat-
meter stor studentlägenhet vid 
Mossens idrottsplats.

– Jag har fått ett stipendium som 
täcker 75 procent av studieavgiften. 
Annars hade det varit omöjligt för 
mig att studera här, säger Tingting 
Li, som är uppvuxen på landsbyg-
den utanför mångmiljonstaden 
Changsha i provinsen Hunan.

Hon bEräTTar att hennes föräld-
rar är bönder och varken rika eller 
högutbildade. För att garantera 
dotterns uppehälle i Sverige tog 
de ett banklån.

– Min yngre bror är så avundsjuk, 
säger Tingting Li. 

Hon valde att studera just i Sve-
rige för den rena luften och den 
vackra naturens skull, men också 
för att hon läst att svenskarna till-
hör världens lyckligaste folk. Att 
alla pratar så bra engelska betydde 
också mycket.

– Jag trivs jättebra, men tyvärr 
umgås jag nästan inte med några 

svenskar alls utan bara med andra 
internationella studenter. Min 
bästa väninna är från Frankrike, 
berättar Tingting Li.

maSTErSproGrammET hon läser 

heter ”supply chain management” 
(på svenska ungefär flödesekono-
mi) och är tvåårigt. Första mötet 
med den svenska studiemiljön blev 
en chock.

– Det kändes väldigt ovant för 

mig att vi fick avbryta våra lärare 
och ställa frågor. I Kina sitter man 
tyst, ingen student skulle komma 
på tanken att heja eller säga du till 
en lärare.

Inför årets sommarlov har Ting-

ting Li sökt omkring 50 olika ex-
trajobb, men inte fått något napp. 
För att förbättra sina chanser på 
arbetsmarknaden planerar hon att 
läsa svenska till hösten.

– Vi studerar på engelska och 
många företag har engelska som 
koncernspråk. Men jag har förstått 
att det ändå är avgörande att man 
kan svenska för att bli anställd.

nu SKa TinGTinG Li i stället ägna 
sommaren åt att resa runt och upp-

GÖTEBORGS-POSTEN TORSdaG 7 juNi 20124

TORSdag 

Lilla Kina finns i 

”Det kändes väldigt 
ovant för mig att  
få avbryta läraren  
för att ställa frågor”

Redaktör: Cecilia Frisk 031-62 40 89  •  Biträdande redaktörer: Linda Swanberg 031-62 40 39, Eskil Lundgren 031-62 42 73, 
Evalis Björk 031-62 46 03. E-post: nyheter@gp.se • Fax: 031-80 27 69.

pÅ FaCEbooK. Tingting Li kom först i kontakt med Chalmers via sociala medier. På den kinesiska motsvarigheten till Facebook hittade hon andra ungdomar som          

De 20 största grupperna av utrikesfödda bosatta i Göteborg.

Irakierna största invandrargruppen i Göteborg
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2006 2011
Rumänien

2006 2011
Storbritannien

2006 2011
Danmark

2006 2011
Indien

2006 2011
Etiopien

2006 2011
Thailand

2006 2011
Ungern

2011
Chile

1 095
1 689 2 002

1 199 1 475
1 083 1 390

2 152 2 136 1 935 1 842 1 701 1 635 1 598 1 522
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Krokslätt

n y h e t e r

Prins DanieL: Att vara 
svensk är ingen 
särskild hudfärg 
eller hårfärg, dia-
lekt eller accent.

Prinsen när han deltog i en väl-
komstceremoni för nya svenska 

medborgare i Malmö igår. (TT)

GP:s tipstelefon: 031-17 20 10  
Publicerade tips belönas.

i  ko r t h e t

Bild:  BENGT CHRiSTiaN

    studerat i Göteborg. Nu sprider hon själv info om hur det är att plugga på Chalmers.

G Ö t e B o r G :  Drygt var femte 
göteborgare är född i ett annat 
land än Sverige. Irakierna är nu 
stans största invandrargrupp.

I början av juni 2007 kartlade GP 
var i staden de då drygt 100 000 
utlandsfödda bodde och varifrån 
de kom. Sedan dess har de nya gö-
teborgarna blivit drygt 18 000 fler.

Allra mest har den irakiska grup-
pen vuxit, med nära 3 000 personer. 
Liksom somalierna bor de flesta ira-
kier i nordöstra Göteborg.

– De nyanlända har bara tillgång 
till en liten del av bostadsmarkna-
den, säger professor Roger Anders-
son vid Uppsala universitet.

HAn HAr StuDErAt boendesegrega-
tionen i Stockholm, Malmö och Gö-
teborg. En slutsats är att ytterst få 
stadsdelar är föremål för konstant 
inflyttning. 

– Vad som särskilt utmärker Gö-
teborg är att de nordöstra stadsde-
larna ligger isolerade en bra bit från 
centrala staden. I Malmö går det 

enkelt att cykla från centrum till 
Rosengård, säger Roger Andersson. 

Kartläggningen för fem år sedan 
visade på ett delat Göteborg. I en 
del stadsdelar dominerade göte-
borgare med utländsk bakgrund 
medan det i andra delar knappast 
fanns någon alls. 

nu HAr mönStrEn förstärkts. I dag 
finns dubbelt så många områden 
med mer än 40 procent utlandsföd-
da och i flera stadsdelar är andelen 
invånare med helsvensk bakgrund 
mindre än 20 procent.

Men vissa invandrargrupper bor 
mer utspritt över stan. Främst fin-
ländare och jugoslaver, som varit 
många år i Sverige, men också re-
lativt nyanlända iranier.

– Min bild är att många iranier 
medvetet undviker områden som 
domineras av andra utlandsfödda, 
säger Roger Andersson, som beto-
nar att etnisk bakgrund bara är en 
dimension i all forskning om boen-
desegregation.

– Allvarligare är att det skett en 
social polarisering. Skillnaden har 
blivit större mellan rika och fattiga 
stadsdelar, säger han.  

anne Johansson
031-62 42 10 anne.johansson@gp.se

segregationen 
har förstärkts 
sedan 2007

täcka Sverige. Hem till Kina hop-
pas hon kunna åka i samband med 
nyårsfirandet i början av nästa år.

– I vintras var vi femton personer 
som firade det kinesiska nyåret till-
sammans genom att laga och äta 
dumplings i min lilla lägenhet, 
säger Tingting Li.

Hon tillägger att hon fortfarande 
har svårt att vänja sig vid den svens-
ka maten.

– Framförallt tycker jag det är 
konstigt att ni äter så mycket kall 

mat som sallader. Själv lagar jag all-
tid mina luncher hemma och vär-
mer dem i en mikro på Chalmers.

DEn SvEnSKA ”OvAnAn” att klä av 
sig och lägga sig i solen för att bli 
brun tycker hon också är underlig. 

– Min första reaktion när det är 
starkt solsken är att hämta ett pa-
raply. Men det har jag slutat med, 
man vill ju inte verka för konstig.

anne Johansson
031-62 42 10 anne.johansson@gp.se

”Skillnaden mellan 
rika och fattiga har 
blivit större”

118 574 utrikesfödda
*	Drygt var femte göteborgare är 
född i något annat land. 
*	Göteborgs befolkning: 520ä358 
*	Totalt utrikesfödda: 118ä574 

Källa: Göteborgs stad. Uppgifterna är 
från 31 december 2011

120 letade efter försvunnen man
S t e n u n G S u n d :  120 personer deltog i går i sökan-
det efter försvunne Jacob Thorén. Det var i mars 
2008 som den då 19-årige göteborgaren plötsligt 
försvann efter en kväll på stan. Han körde iväg 
till Stenungsund med familjens bil, och där slutar 
spåren.

Anhöriga tog kontakt med organisationen Missing 
people som arrangerade sökandet efter Jacob.

–ä Vi har påträffat benrester, men är nästan över-
tygade om att de kommer från djur. Vi lämnar ändå 
in allt vi hittar så att polisen kan göra en analys, 
säger Jessicka Kangasniemi, ordförande för organi-
sationen.

Bild: BjÖRN LaRSSON ROSVaLL

Unga kvinnor anhölls efter rån
G Ö t e B o r G :  En kvinna i 20-årsåldern sitter anhållen 
för grovt rån mot Hotel Formule 1 i Högsbo.

Vid en husrannsakan i hennes bostad i Angered 
hittades också stöldgods från ytterligare ett rån, 
mot Hjortvikens konferensanläggning i Hindås i 
maj.

Enligt polisen har båda rånen liknande tillväga-
gångssätt då portiererna bakbundits och hotats 
med pistol.

Polisen genomförde även en husrannsakan hos 
en kamrat till kvinnan. Där hittades stöldgods som 
sätts i samband med Hindåsrånet. Kamraten, också 
hon en kvinna i 20-årsåldern, anhölls för häleri.

Polisen fortsätter att leta efter två män som miss-
tänks vara inblandade i rånet på Hotel Formule 1. 
Männen fick med sig en okänd summa kontanter.

Mc-förare död efter trädkrock
V i m m e r B y :  En man i 25-årsåldern omkom i går i 
en motorcykelolycka vid Björksebo söder om Vim-
merby.

Mannen hade av okänd anledning kört in i ett 
träd och skadat sig så illa att han senare avled, 
uppger polisen. (TT)

orange kuvertet kan väljas bort
S t o c k h o l m :  Låt 
pensionssparare 
och pensionärer 
välja mellan att 
få beslut elek-
troniskt eller 
skriftligen i det 
så kallade orange 
kuvertet, föreslår 
Pensionsmyndig-
heten. Besluten 
gäller pensionsgrundande belopp, pensionsrätt och 
pensionspoäng.

Enligt myndigheten vill 60 procent av pensions-
spararna och 40 procent av pensionärerna få upp-
gifterna i elektronisk form. Möjligheten att välja 
bort pappersutskicket föreslås att träda i kraft 
nästa år efter lagändring. (TT)

Inget spår 
efter Jacob. 
120 personer 
deltog i sökan-
det efter för-
svunne Jacob 
Thorén under 
onsdagen. Ja-
cob försvann i 
mars 2008 ef-
ter en kväll på 
stan. Allt man 
hittade under 
gårdagens le-
tande var ben, 
som lika gärna 
kan komma 
från djur.

Mest läst 
på gp.se


