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Nästa  

nummer  

kommer  

ut i Juni 

Vårens första nummer!  

Detta nummer och mitt Fontänhus Sid 3  

Ny miniatyr 

Mitt Fontänhus 
 

J 
ag heter Robert och jag har besökt Fontänhuset Göteborg regelbundet sedan flera år tillbaka. 

Det som motiverar mig att komma hit är alla trevliga människor och det trevliga bemötandet samt de me-

ningsfulla arbetet man får utföra. Här kan man växa som människa och utvecklas. Jag lär mig ofta något nytt 

här och vågar pröva på nya saker. Här får man också fasta rutiner på sin vardag. Vi har våra enhetsmöten. 

Våra enheter är: köksenheten, fastighetsenheten och kontorsenheten.  

 

Vi äter gemensamfrukost här för bara 5 kr och gemensam lunch för 35 kr. sedan har vi vårat kafé som säljer kaffe 

för 5 kr kakor, smörgåsar, smoothies, frukt och mineralvatten för billiga priser. 

Vi har också söndagsmiddag en gång i månaden för 35 kr för medlemmar.  

 

Sedan finns det också kurser man kan gå på däribland datorkurs och publisherkurs.  

Jag själv medverkar i husets husband där jag sjunger diverse låtar och spelar gitarr. Roligt! 

Husbandet spelar på diverse tillställningar såsom Fontänhusets kräftskiva, julfest och Andra Långgatans dag. 

 

Jag kan nämna också att vi har en skola här som heter AFIG– Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg där en lä-

rare undervisar i religion, samhällskunskap, filosofi och världslitteratur. Roligt och intressant! Nyligen har vi också 

fått en mattelärare.  

 

På fredagar sticker vi iväg ett gäng medlemmar och tränar på ett gym som är gratis för oss medlemmar på Fontän-

huset.  

 

Jag ser fram emot att komma hit nästa dag! 

 

Text Robert G  

 

 

Välkomna till 2016 års första nummer av Fontänhuset Göteborgs 

tidning. Detta nummer har vi valt att göra utan något specifikt tema. 

Tidningen innehåller dikter från Christer Hög och JSS. Du kan också 

läsa om Fontänhusens världskonferens: 18 IS in Denver. Göteborgs 

filmfestival 2016, Tysk kultur och en tysk maträtt. Vi har också en 

artikel om tjejträffen på Vrångö 

 

God läsning/ 

 

Redaktion genom 

Henrik Claesson  



 

Dam v/s herrklippning 

 

 
 

 

 

L åter denna annonsering bekant? Om inte, så handlar det om 

något så simpelt som frisörbesök där just damklippning all-

tid tenderar att vara minst dubbelt så dyrt som en herrklippning. 

Vad jag funderar över är om det är själva könet som avses, eller typen 

av frisyr. För jag, som dam får alltid betala för ”damklippning” trots 

att jag har en herrfrisyr. Och hur är det för herrar med ”damfrisyr”? 

Sorterar dessa under ”herr” eller ”dam” och får de fortfarande reduce-

rat pris? Dvs. det lägre priset? 

Eller, ve och fasa, handlar det om något annat? Tar det längre tid att 

klippa en dam än en herre, för att man har föreställningen om att da-

mer är mer noggranna än herrar vad det gäller resultatet av frisörens 

insats? Kan det vara en gammal förlegad tro på att damer vill ondule-

ras och papiljottas? Att det tar längre tid för damer talar mer hos frisö-

ren och alltså är priset uträknat på en höftning av tiden det tar att klip-

pa? 

Det är nästan så att jag anser detta vara (en skitsak) diskriminerande 

på min ära. 

Men i dessa tider då så tunga grejer händer i världen behöver de flesta 

en skitsak att hänga upp sig på.  

Nu kör vi igång ett flong nytt verksamhetsår. Det kommer bli utök-

ning av skolan, kollo, utbildningsinsatser och en massa annat utma-

nande och kul. Och det är verkligen ingen skitsak! Välkomna i alla 

gamla och nya medlemmar! 

Text: Helena C 

Klubbhuschefens ord  Sid 4 

STORY 

 THE 

Herrklippning 150:- 

Damklippning 480:- 



Vill du bli medlem? Sid 5  

Vill du bli medlem? 

Introbesöket är till för dig som vill titta närmare på 

verksamheten för att se hur Fontänhuset kan passa 

just dig. Under rundturen berättar vi hur huset fungerar 

och vad man kan arbeta med här, och vi bjuder på 

fika. Du kan komma själv, tillsammans med en kontakt-

person eller med en vän.   

Kan du arbeta med andra? 
Du måste kunna klara av att arbeta tillsammans med andra.  

Vår rehabiliteringsmetod utgår ifrån gruppen, och samarbete är A och O, och man måste kunna ar-

beta sida vid sida och även ibland på egen hand.  

Urval 
Du skall ha, eller ha haft kontakt med psykiatrin på något sätt, eller med Försäkringskassan för att få 

arbeta hos oss. Vi som är medlemmar i huset har egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Vi talar inte 

om diagnoser i vår gemenskap, men har ändå liknande bakgrund, och det gör att vi kan förstå var-

andra. 

Pris 0:- 
Introbesöket och medlemskapet är helt kostnadsfritt. 

Medlemsskapet är utan tidsbegränsning, och löper så länge du vill 
vara medlem hos oss. 

Kort info om huset: 
 

 Fontänhuset är en arbetsplats  

 Alla arbetsuppgifter är riktiga och viktiga arbetsuppgifter 

 Det förekommer inga belöningssystem 

 Vi arbetar sida vid sida och hjälps åt 

 Du bestämmer vad du vill arbeta med 

 Du bestämmer hur ofta och när du vill arbeta och med vem 

 Vi behöver dig och vi tror på varandras förmågor 

 Du är väntad 

 Du är saknad om du är borta 

 

Fontänhuset Göteborg är ett av 400 Fontänhus i världen, varav ca 100 är ackrediterade. Vi är ett av dessa, 

100.000 medlemmar i 33 länder. Fountain House-modellen är en 

evidensbaserad fungerande rehabiliteringsmetod för 

människor med psykisk ohälsa. Vår verksamhet bygger på förmågan till arbete, delaktighet och social gemen-

skap.  



J 
ohn Bradshaw heter författaren till boken jag 

läser just nu, den heter Dreams that money can 

buy. Den handlar om Libby Holman, hon var 

sångerska och teateraktris på 30– ,40- talet. 

Hon levde ett vilt liv som fick ett tragiskt slut. Sägs 

det.  

Samtidigt läser jag en bok om Dracula, blodsugaren 

som sög blod av unga kvinnliga oskulder. Boken 

handlar om Dracula- filmer och de olika killar som 

har spelat Dracula på film. Jag föredrar Christopher 

Lee, en engelsk aktör, filmerna gjordes av Hammer-

films och de är magnifika. Sen finns det också filmer 

om lesbiska vampyrer som sög blod av unga oskyldi-

ga vackra kvinnor. De hade lite erotiska övningar 

också ganska upphetsande filmer var det, mycket na-

ket också.  

Jag har ett anteckningsblock med en lista över böcker 

jag ska läsa och köpa. På mitt nattduksbord ligger det 

nu t. ex en bok om strövtåg i Paris, en underbar stad 

sägs det. Jag har aldrig varit där.  

 

Böcker är som goda vänner: man umgås med perso-

nerna i böckerna och lever kanske litet deras liv, om 

ens egna liv är lite trist och grått så lever man i böck-

erna istället. T. ex alla personligheter i Paris då He-

mingway var där, han satt på caféerna och diskutera-

de politik, konst och filosofi m. m. Kiki drottning av 

Montparnass var modell för målningar, hon var även 

prostituerad tror jag.  

Jag vill helst läsa om personer som funnits på riktigt, 

alltså biografier. Och historia. Jag kanske snart läser 

om Susan Falludis bok ställd om den amerikanske 

mannen, en feministisk klassiker.  

Varken bildning eller piano, är en bok om borgerlig-

hetens kulturfernissa. De hade ju krav på att man 

skulle vara bildad för att få vistas i finrummen. Så 

den boken är jag ju väldigt sugen på.  

 

Man behöver aldrig klaga på att det inte finns något 

att läsa, för böcker finns ju alltid gott om tack och 

lov.  

 

Det finns en bok som heter Konsten att prata om 

böcker man inte läst. Den verkar väldigt spännande 

tycker jag. Skulle också vilja läsa mer om Freud och 

Nietszche, de verkar lite tokiga bägge två. Men Freud 

är en av mina stora idoler. Hittade också nyligen en 

underbar bok av den franska författarinnan Anais 

Nin, den heter Venusdeltat, den innehåller erotiska 

och pornografiska noveller bl. a en om passionen 

mellan pojkar på en klosterskola. Det kan vara väldigt 

njutbart att läsa erotisk text, fantasin skapar egna bil-

der. Det sägs att kvinnor njuter mer av erotisk text 

och att män föredrar bilder. Vet inte hur det stämmer 

men jag gillar texter också kan rekommendera er att 

läsa Venusdeltat, Emanuelle, Fanny Hill, så kryp upp 

under en filt i soffhörnet nu innan våren kommit på 

riktigt och ägna er åt att njuta av böckernas värld. 

 

Text: Joakim W 

Boktipset   Sid 6 



Matglädje Sid 7  

 

 

Det speciella med denna maträtt är att man fyller en kastrull med alla ingredien-

ser och låter den stå i 24 timmar innan man ställer den i ugnen längst ner för upp-

värmning. Ugnen värms med 200 grader uppe och nerifrån alltså ingen varmluft.  

 

 1 kg rensad fläskfilé som skärs i små bitar och läggs längst ner i kastrullen 

 Sedan 500 g småhackad röd– eller vanlig lök 

 En liten burk ärtor 

 En stor burk ananas, utan vätska, skärs i små bitar  

 Sedan 500 g tomater och 500 g paprika skurna i små bitar 

 250 g Curry ketchup eller vanlig ketchup med tillsatt currypasta 

 250 g Chilisås 

 1/2 liter grädde 

 

Nu ställs kastrullen in i den uppvärmda ugnen i 2 timmar och maten är klar. 

 

Ofensuppe njuts med en bit bröd gärna ciabatta  

 

Guten appetit !!! 

 

Jag brukar alltid tillaga Ofensuppe när det är kallt ute och jag har gäster, för det 

blir en stor portion att hantera. Men det smaker alltid gott också som förrätt och 

den påminner mig om de nordtyska vintern när man kommer hem från en lång-

promenad med sin familj i underbart väder. 

Sandra S 

 

 

från Nordtyskland 



Vintertid av Christer Hög  Sid 8 

1 Tankens purpur skira,  

 livets oros låt,  

 allt som ljusna, 

 timmens krönta ståt. 

 

2 Dramer, stormens vind, 

 sann, vid livets grind, 

 skönt, sveper tidens krus, 

 allt som aningens sus. 

 

3 Snö, som faller, 

 skyar som far,  

 nu, trallens svar, 

 det vi erinrar. 

 

4 Dagar, röda sirliga,  

 det vi gott väga. 

 himlar, grå mått, 

 det vi sant sått. 



Hej! Hörde att ni kom iväg trots stormen, men hur var vädret när ni kom på plats? 

Det var mycket tveksamt om det skulle bli av eller hur många som skulle komma iväg med tanke på 

stormen Helga. Enligt Västtrafik skulle båtarna gå. I samband med resan var det även vissa problem med 

mobilnätet. 

-Det var extremt blåsigt och stormigt, men mysigt när vi väl var på plats.  

Jessica gick vilse när hon gick och handlade. 

 

Vad gjorde ni när ni väl kom på plats? 

Lagade mat. Spelade spel. Fikade. Pratade. Neetha sjöng ”Tänd ett ljus”. 

 

Vad lagade ni för mat? 

Vi gjorde en linsgryta med ris. 

 

Vad var tanken med resan? 

Gemenskap och att umgås efter arbetstid. Det var mysigt och trevligt, det kändes lite som att vara på lä-

ger, man ska bo med folk man aldrig bott med, tänk om någon snarkar.  

 

Föll det bra ut? 

Ja. Det var jättetrevligt. 

 

Är det någonting som kommer komma tillbaka? 

Om vi vill. Det hoppas jag. Jag skulle gärna åka på det igen! Svarar Jessica. Sådana här träffar knyter 

banden hårdare med varandra och kanske kan göra att man börjar träffas även på fritiden. Faktum är att 

det blivit just så. 

Texten är framarbetad av Linn, Neetha och Jessica 

Deltagare: Cecilia J, Cicci C, Neetha K, Nora A, Zozo, Maggan H, Jessica K, Marie O 

E 
n mycket stormig vinterfre-

dag runt den 1:a Advent  

begav sig ett tjejgäng från 

Fontänen till Vrångö i Göte-

borgs södra skärgård. 

Vintermys Sid 9  



Film  Sid 10 

Göteborgs Filmfestival 2016 

 

I år har jag sett fyra filmer: tre Japanska och en Dansk. Filmerna heter Haruko’s Paranormal 

Laboratory, Chasuke’s Journey, The Summer of 92 och A Capella. 

Den första filmen var Haruko’s Paranormal Laboratory. Festivalens program presenterar 

filmen med följande text ”Haruko har det trist och ensamt. I frustation skäller hon på sin tv. 

Vad hon inte vet är att den i hemlighet räknar antalet skällsord och när mätaren visar 10 000 

transformeras tv-apparaten till en humanoid. Haruko tror att det är en begåvad poltergeist 

som bland annat kan prata tolv språk. Harukos ensamhet är bruten och hon och TV:n föräls-

kar sig i varandra. De vill skapa ett gemensamt liv och efter många förvecklingar gifter de 

sig. Det mesta i filmen är handgjort, extremt lågbudget, men det gör det bara extra charmigt. 

Regissören Lisa Takeba öser på och i hennes färgstarka värld är allt möjligt. En helt vansin-

nig film, eller snarare egensinnig” Jag hade inga direkta förväntningar på filmen. Det visar 

sig att filmen var riktigt rolig. Filmen hade många roliga punkter, en var att i början av fil-

men efter TV: n förvandlats och sprungit ut ur lägenheten. Då ringer en TV- pejlare på dör-

ren och skall samla in TV-licensen. Haruko svarar att hon ingen TV har, han har just lämnat 

lägenheten. Då säger kontrollanten, “Han säger att han bor här” och pekar på TV: n. 

 Den andra filmen hette Chasuke’s Journey. Chasuke arbetar som te- utdelare i himmelen, 

där han serverar de som skriver ned ödet för människorna. En dag skriver en av skrivarna en 

händelse som leder till en flicka som heter Yumi blir överkörd. Yumi skrivare får Chasuke 

att ta sig till jorden för att stoppa denna händelse. Filmen beskriver sen vad som händer un-

der detta uppdrag. Vissa av skrivarna hjälper Chasuke med sitt uppdrag och andra skriver för 

att stoppa Chasuke. En av de hjälpare som Chasuke får en medhjälpare som varit tillsam-

mans med en skådespelerska och filmen visar dessa två i fören på ett fartyg (precis som i Ti-

tanic). Chasuke berättar efter detta att fartyget gick på ett isberg och medhjälpare klarade sig 

medans flickvännen drunknade, och Chasuke kommenterar lata skrivare som kopierar film-

manus. 

Filmen var inte så bra som jag trodde. Jag förväntade mig en roligare film. Den verkade roli-

gare enligt texten i programmet. Men var inte dålig.        



Göteborgs filmfestival 2016 Sid 11  

Den tredje filmen blev The Summer of 92. Filmen handlar om det danska fotbollslandslaget i 

fotboll under förbundskapten Richard Møller Nielsen fram till EM guldet 92 som givit fil-

men dess titel. Filmen är en blandning av skådespelarinsatser och arkivmaterial. Filmen läg-

ger betoning på de konflikter med förbund och spelare som Møller Nielsen fick uppleva un-

der både sitt tillträde, kvalet och förberedelserna till EM slutspelet. Vi får också fokus på en 

spelare som hade en cancersjuk dotter och händelserna kring detta. Filmen var bra och in-

tressant.        

Och film nummer fyra var A Capella. En film som visningen jag var på var världspremiär 

av. Filmen utspelas i slutet av sextiotalet. Huvudpersonen Kyoko går sista året på gymnasiet, 

och hon och hennes vänner har skapat en grupp för att bekämpa skoluniformerna. Dessa vän-

ner tar henne till ett café som heter A Capella. Där träffar hon  på ett par universitetsstuden-

ter. Hon blir ihop med en av dessa. Filmen följer sedan deras liv och även pojkvännens vän 

och hans flickvän. Filmen är baserad på en bok, vars författarinna själv skapade en grupp för 

avskaffande av skoluniformer.  

Filmen var bra och lite annorlunda. 

Dags för sammanställning. Den bästa filmen var Harukos Paranormal Laboratory.  Nästa 

film som kom på andra plats är A Capella. Filmen som hamnade på tredje plats blev The 

Summer of 92. Och på sista plats Chasuke’s journey en komedi som enligt mitt tycke sakna-

de humor vilket gör att den blir sist. 

Henrik Claesson      



Fritidsaktiviteter - Film  Sid 12 

Filmklubben -  En kulturell mötesplats 

F 
ilmklubben, i dess nuvarande 

form, har funnits sedan i höstas 

och är en aktivitet som vi gör 

på fritiden en gång i månaden.  

 

Tanken är att det ska vara en stund för 

reflektion och njutning i det filmiska. Vi 

har fått ett paket från Medborgarskolan 

som bl. a innehåller en rad frågor ang. 

film. Dessa frågor går vi igenom inför 

varje film vi ser.  

 

Valet av film röstas fram på ett möte nå-

gon vecka innan visningen (kom gärna 

med på dessa möten som annonseras på 

anslagstavlan och på Facebook). En per-

son presenterar sedan filmen innan vis-

ningen på kvällen. Under filmen äter vi 

popcorn och dricker Coca Cola. Efter 

filmens slut så går vi igenom frågorna 

igen och reflekterar runt dem.  

 

Kvällarna samlar mellan 10-20 personer 

hittills. Filmerna ska inte vara allt för 

svåra men inte heller för Hollywoodifie-

rade. Inträdet är endast 10 kr och då in-

går både film, Coca Cola och popcorn. 

 

Filmer vi sett är:  

 

Frihet, den blå filmen, 

Vägen hem, Ett underbart liv, Amelie 

från Montmartre och In the mood for 

love.  

Hittills har vi inte haft något särskilt 

tema men februarifilmen, som vi såg 24 

februari hade temat könstillhörighet. Fil-

men som röstades fram heter Tomboy 

och handlar om en 10 årig transperson i 

frankrike. 

 

Välkomna med! 



Sid 13  Poesi av JSS 

När ensamhet och sorg tar över 

När man själv 

kanske inte inser vad det är som 

man behöver 

När livet ter sig som det vill 

När det känns som 

att man inte orkar gå igenom allt 

en gång till 

Då ja då  

då finns vi här 

vi som vill stötta 

när ensamheten tär 

vi som vet 

hur det känns 

när byggda broar 

plötsligt bränns 

Om det rasar 

ge då inte upp 

våga möta 

och kom med i den grupp 

där Du är innesluten 

Våga vara den Du är 

Allt Du känner 

Allt Du bär 

Tankar 

Strävan 

Vilsenhet 

Känn dig trygg 

och vet  

att Du är Du 

Här och nu 

och det kan ingen annan vara 

 
 

Ställa frågor söka svar 

Hur och när och varför och var 

Våga leva 

Ge det tid 

Du är inte någon som bara går 

Du är och Du är viktig  



Diktarnas och tänkarnas land 
 

I motsats till många andra nationella kulturer har den tyska kulturen uteslutande definierat sig genom det ge-

mensamma språket, eftersom man inte hade någon nationalstat. Därför kände sig t ex Mozart som tysk och 

inte österrikare, och därför räknar man den judiske Franz Kafka från den tyska minoriteten i Prag till den tys-

ka litteraturen, eftersom han skrev på tyska. I slutet av 1700-talet kunde Goethe ställa följande fråga till sig 

själv: ”Vad är Tyskland?” och svara att det var där det tyska språket talades och där tyska seder och bruk exi-

sterade. När det gäller världsarv finns (2015) 40 st. sådana i Tyskland enligt UNESCO. Bland dessa finns bl. 

a de gamla stadskärnorna i hansastäder som Lΰbeck, Wismar och Stralsund.  

 

Litteratur: Tysk litteratur omfattar otroligt många stora verk inom prosa och poesi. Den tyska litteraturen an-

ses genomgående vara mer djup, inåtvänd och mer intresserad av människans skuggsidor och inre konflikter 

än andra länders. Begrepp som ”Sturm und Drang” och ”Weltschmerz” härstammar inte utan anledning från 

tysk litteratur. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) präglade Sturm und Drang- perioden som ung och 

som lite äldre den litterära riktningen Weimarklassicismen. Hans främsta verk är ”Den unge Werters lidan-

den”, ”Faust” och ”Zur Farbenlehre” (färglära). Friedrich Schiller (1759-1805) skrev som ung student pjäsen 

”Die Räuber” (rövarna) som handlar om en grupp naiva revolutionärer och deras tragiska öde. ”Ode an die 

Freude” (ode till glädjen) är en av hans mest berömda dikter. Den är känd eftersom Ludwig van Beethoven 

tonsatte den i sin nionde symfoni 1823. Heinrich Heine (1797-1856) var en av de mest betydande av alla tys-

ka romantiska poeter. Det finns ett mycket tänkvärt citat av Heine: ”Där man bränner böcker, kommer man 

till slut även att bränna människor”. Bröderna Grimm var språkforskare och samlade in tyska folksagor. Tho-

mas Mann (1875-1955) förknippas med romanen ”Huset Buddenbrook” som handlar om en ekonomisk och 

mänsklig tillbakagång för en rik, tysk köpmansfamilj under perioden 1835-1877. Han fick nobelpriset i litte-

ratur 1929. Christa Wolf (1929-2011) var en av DDR:s största författare. Hennes mest kända verk är bl. a 

”Der geteilte Himmel” och ”Kassandra”. På den tyska bokmarknaden finns idag runt 2200 aktiva bokförlag. 

 

Filosofi: Tyska filosofer har varit bland dem som lämnat flest bidrag till filosofi och vetenskapsteori. Imma-

nuel Kant (1724-1804) delade upp världen i ”tinget för oss” och ”tinget i sig”. Är även känd för det katego-

riska imperativet som betyder: ”Handla alltid efter den maxim (handlingsregel) som du kan vilja se upphöjd 

till allmän lag”. Karl Marx (1818-1883) gav ut ”Kommunistiska manifestet” 1848 tillsammans med Friedrich 

Engels. Det var en skrift som redogjorde för de marxistiska idéerna. Friedrich Nietzsche (1844-1900) fick 

inflytande på existentialismen och postmodernismen. Hans namn är förknippat med det filosofiska begreppet 

övermänniskan.  

                                                                                                                                             Forts. 

Kultur  14 

Immanuel Kant Thomas Mann Tysklands kulturkarta 



Diktarnas och tänkarnas land forts. 

 

Musik: Många av den klassiska musikens mest kända kompositörer genom historien har kommit 

från Tyskland. Johann Sebastian Bach (1685-1750) är den mest kände barockkompositören av alla. 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) var en av klassicismens största kompositörer, men bidrog även 

till övergången till romantiken. Richard Wagner och Richard Strauss var två kända operakomposi-

törer. Robert Schumann (1810-1856) är känd för sina pianostycken och sånger som tillhör de mest 

poetiska från den tiden. Schlager är populärt i Tyskland och är mycket folklig musik. Den går helt 

emot elitens uppfattning av vad som är god smak och betraktas som kitsch. Den uppfattningen de-

las dock inte av alla.  

Schlagern ses som en slags tysk countrymusik och har även påverkat svensk dansbandsmusik. Ro-

land Kaiser är en av Tysklands mest populära schlagersångare. Han är född 1952 i Berlin. Cornelia 

Froboess (f.1943) var mycket populär på 1960-talet. Även i DDR var schlager populärt med artister 

som Frank Schöbel, Regina Thoss och Andreas Holm. Några av dagens mest kända schlagerartister 

är Helene Fischer och Andrea Berg. Det finns och har funnits många schlagerkompositörer och 

textförfattare som t ex Werner Scharfenberger, Jean Frankfurter, Irma Holder, Alfons Weindorf, 

Arndt Bause och Heinz Gietz. Kraftwerk och DAF var på 1970-och 1980-talen banbrytande inom 

syntpopen. I DDR fanns rockband som t ex City, Karat och Puhdys. Många av dem blev på grund 

av sina texter som handlade om längtan efter frihet och förändring censurerade eller till och med 

förbjudna av DDR-regimen.   

 

Bildning: Paret Ebba Witt-Brattström och Horace Engdahl har i olika svenska tidningar prisat 

Tyskland som kulturland. Den tyska borgerligheten inklusive den politiska eliten har ett större kul-

turintresse än motsvarande svenska samhällsskikt. De bortser dock från att borgerlighetens 

”kulturella kapital” lika ofta fungerar förtryckande, som en högfärdig klassmarkör gentemot de 

samhällsklasser som lever under helt andra ekonomiska och sociala villkor som t. ex de som har 

boulevardtidningar som Bild som huvudsaklig lektyr. I Tyskland skulle ingen känd ledarskribent 

eller samhällsvetare offentligt erkänna att man tittar på melodifestivalen. Här tas bildning (Bildung) 

på allvar och tyska studenter demonstrerar för mer bildning som förutsätter grundläggande kunska-

per i historia och kultur. Tyska kvalitetstidningar tar kultur allvarligt och i radio- och tv-debatter får 

deltagarna framföra sina argument utan att ständigt bli avbrutna av programledarna. Det som står 

på tyska kultursidor är skrivet för vuxna och man utgår också från att den som läser det har ett för-

hållande till det beskrivna. I Tyskland har professorer hög status, men den tyska respekten för bild-

ning existerar parallellt med ett klassystem där den sociala rörligheten hör till västvärldens lägsta. 

 

Text: Lars Hengesteg  

kultur 15 

Roland Kaiser Helene Fischer 



J 
ag fick frågan om jag ville följa med till Denver i 

augusti 2015, och för mig var svaret givet, själv-

klart!! Allt jag visste om Denver var att det låg i 

USA, att Klippiga bergen inte var så långt borta 

och att stadens historia var ungefär lika gammalt som 

vårt klubbhus, typ 1860-tal. 

 

Jag, Helena, och Jonas började titta på vad vi ville skul-

le göra, vad vi ville belysa från vårt hus, något som de 

andra husen kunde ta med sig hem. Rätt snart hittade vi 

vad vi sökte, att prata om hur vi gör intro, och värdet att 

ha en fadder på enheten. 

 

Vi började öva på vad vi skulle säga och hur. Någon 

vecka innan vår resa får jag en fruktansvärd förkylning 

och feber, det var länge sedan som jag har varit så sjuk. 

När jag låg där och tyckte synd om mig, och tänkte att; 

jag kommer inte att kunna åka med till USA, vilken 

mardröm, bara ligga här med feber och inte ens orka gå 

ut för att köpa mat. Jag ringde Helena som sa att Jonas 

kommer att fixa det här, bara du kommer med. OK, sa 

jag men tänkte att det kommer bli jobbigt att flyga, det 

kommer inte att gå, men på morgonen tog jag mig till 

Landvetter. 

Vi checkade in och jag kunde se att det var en kvinna i 

vårt lilla plan som var bekant på något sätt, men kunde 

inte komma på vem det var.  Så vi flög från Göteborg 

till Kastrup, vilket inte tog så lång tid.  Jag mådde fruk-

tansvärt illa, men valde att inte säga något till de andra, 

det man inte vet något om skadar en ju inte. Sedan vida-

re från Kastrup och allt kändes lite bättre. Efter en lång 

resa, där man bara sitter och sitter, önskar man att till 

slut att bara vara framme. När vi landar i Chicago är det 

någon som säger att den där kvinnan, ja ni vet hon som 

jag berättade om i början, det var Nina Persson, sång-

erska i bandet Cardigans . När Jonas får reda på att det 

är Nina Persson, så säger han att det är trevligt att se dig 

i verkligheten, Nina blir lite blyg och säger tack. Nu har 

vi ytterligare en resa från Chicago till Denver. Jag skall 

klara av det, och jag gjorde det. 

Framme i Denver åker vi taxi från flygplatsen till Hotel-

let, ett väldigt fint hotell, Denver Marriott Tech Center. 

När vi kommer in till matsalen, så känner jag igen ett 

ansikte som jag betraktar som en kändis i Fontänrörel-

sen, nämligen Alan Doyle, vår guru.  

 

Nu är man rätt trött men också väldigt glad att man är 

med. Vi pratar om vad som kommer att hända under 

veckan och när man går och lägger sig är fylld av energi 

att fixa denna vecka på det bästa sätt man kan. 

Det var svårt att välja i detta stora program och till vår 

hjälp hade vi en egen app i telefonen, det var nog första 

gången jag har varit med om att ha programmet i den 

formen, kul. 

Mitt minne av konferensen, som gjorde ett stort avtryck 

var att alla dessa människor jobbade för samma sak, att 

vidareutveckla idén med Fontänhus och att alla dessa 

individer gör så gott, det var nästan överväldigande, det 

var stort, jag kommer aldrig att glömma det.  

 

Med tårar i mina ögon hör jag den ena berättelsen efter 

den andra om vad Fontänhus har betytt för dessa männi-

skor. 

Text: Ulf B 

Världskonferens Denver Colorado USA  Sid 16 

Denver,  Here I Come 



 Världskonferensen 18th International Seminar 

Den 23 oktober åkte jag, Jonas W, Ulf B och Helena C till Denver, Colorado och presentera-

de vårt hus på Världskonferensen 18IS. Vi höll själva i 2 workshops där. Vi presenterade 

våra kurser i huset och samarbetet med bl.a AFiG tillsammans med 4 amerikanska hus The 

Many Facets of Education. Sedan hade vi den andra presentationen, The Buddy System, där 

vi berättade om vårt fadderskap, och om hur vi introducerar nya medlemmar och följer upp 

dem under den första tiden i huset. Vi bodde på konferenshotellet Denver Marriot Tech i 5 

dagar som ligger utanför staden. Vi träffade folk från hela världen och det var många in-

tryck, diskussioner och möten. Riktlinjer diskuterades också mellan övriga workshops och 

seminarier. 5 intensiva dagar går fort, och med mycket skratt och glädje ännu fortare. 

          Jonas W 

Världskonferens Denver Colorado USA Sid 17  



O 
ch så var vi där! På världskonferens med 

övriga världens fontänhus. Colorado brilje-

rade redan från start med sitt fantastiska 

landskap och vi blev helt hänförda… Åtmin-

stone under resan till det center där konferensen skulle 

äga rum, beläget i en förort inuti ett student- och forsk-

ningsområde ”a lá Chalmers”. 

Så här i efterhand känns det lite märkligt att åka ett 

kvarts varv över jordklotet, spendera fem dagar inuti en 

jättestor anläggning och sedan åka en kvarts varv tillba-

ka igen. 

 

Världskonferenser är roliga och USA är ett speciellt 

land, särskilt när det kommer till arrangemang som of-

tast är väldigt storslagna och glamourösa. Det är kul och 

lite ovanligt för oss svenskar med de storvulna kom-

mentarerna, portionerna (en liten takeaway- kaffe är på 

5 dl) och den upphaussade stämningen. Jag kanske lite 

fördomsfullt kan jämföra det med hur jag tror somliga 

stillsamma svenskar tänker om ett mingel på Stureplan 

(ok, erkänner, -jag ÄR ingen mingelmänniska). 

 

Mötena under veckan var många och spännande. Work-

shopsen och plenumföreläsningarna varierande och mat-

nyttiga. Jonas och Ulf höll i två av dessa, med bravur! 

Kommentarer som ”Sweden rules” var något killarna 

fick med sig hem i bagaget. Bra jobbat Jonas och Ulf! 

Den mest intressanta workshopen jag deltog på handla-

de om klubbhuschefens roll, dess glädjeämnen och svå-

righeter. Det var lite skönt att höra att inte bara jag tam-

pas med att hålla koll på så många olika delar och att 

skaffa sig kunskap inom så många området som ledar-

skapet i ett Fontänhus innebär. En annan workshop 

handlade om unga vuxna i klubbhuset, om motivation 

och hur man engagerar dem i den ordinarie verksamhe-

ten. Detta kom väl till pass då vi i vår kommer arrangera 

just en internationell utbildningsvecka kring temat till-

sammans med Fountain House, New York och Genesis 

Clubhouse, Massachusetts. 

 

Schemat var som alltid fullproppat och med ett spän-

nande urval av teman, men vi hann ändå med en tripp 

till Denver Centrum för lite sightseeing och en sväng till 

Rocky Mountains fantastiska bergsformationer! I bus-

sen informerades vi att ”om det var så att vi fått näsblod 

och hade svårt att andas under konferensen” så berodde 

det på höjdskillnaderna. Denver kallas för ”One Mile 

City”, just för att den ligger en mile ovanför havet. Jo-

nas tittade på mig och sa att det var skönt att få en dia-

gnos på den blodiga epistaxis som drabbade honom re-

dan första dagen av konferensen. 

 

Det finns som bekant en hel del skillnader på Sverige, 

övriga Europa och kanske framför allt Förenta Staternas 

sjukförsäkringssystem, varför det ibland kan vara svårt 

att diskutera lösningar som har med detta att göra. Vår 

avgiftsfria skola är ett annat exempel, där vi ganska ofta 

får förklara det här med ”svensk välfärd”. 

Dagarna och kvällarna gick fort och efter en avslutande 

grandios bankett med både liveband och dans var det 

dags att vända hemåt. Efter rigorösa säkerhetskontroller 

blev vi uppgraderade på flygplanet och kunde njuta av 

resan. Trötta men lyckliga kunde vi faktiskt sova. I alla 

fall en liten stund. Tack Denver! 

 

Text: Helena C 
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”One Mile City” 
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Under resan fanns det även lite tid för utflykter, här ser vi en bild från Red Rock. 

Här en bild från vårt hotell: Denver Marriott Tech Center 



I 
bland vet man inte vart man ska börja. Idag är en 

sån dag. Jag är trött och  tankarna står still i hu-

vudet. Men så kommer den till mig. Texten. 

Som ett ljud, i en melodi, i en sång, i ett liv. 

Pang! Så trillar bokstäverna ner för mina fingrar. Dom 

rinner ner längs med mina armar och rullar ut på papp-

ret framför mig. 

Hej jag heter Naseer och jag kan inte sluta skriva. Oav-

sett om det blir bra eller inte så kan jag inte sluta skri-

va. På samma sätt som jag inte kan sluta sjunga och 

skratta. På samma sätt som jag inte kan sluta smaka och 

höra. Jag kan bara inte sluta skriva. 

Så när jag skulle skriva om passion kändes det väldigt 

lämpligt att skriva om skrivande. För allt jag gör är pas-

sionerat men min sanna passion är skrivandet. 

Jag har alltid velat berätta berättelser. Min version av 

sanningen är subjektiv. Och jag kommer aldrig kunna 

förmedla den till fullo till någon annan. Men mina be-

rättelser ska vara subjektiva. Dom ska kännas av på oli-

ka sätt för varenda person. För mina berättelser och tex-

ter är mina konstverk. 

Skönhet ligger i betraktarens öga och jag ser så mycket 

vackert varje dag. Jag slutade nämligen titta på det som 

jag inte tyckte var fint. Jag har inte tid att fokusera mig 

på det dåliga. Jag lever för att uppleva skönhet. Sedan 

jag började titta på allt det vackra har mitt sinne varit 

proppfullt med färger. Och jag vill så gärna dela med 

mig. Ibland vill jag för mycket och snubblar över mina 

egna fötter. Ibland blir det för mycket och folk klarar 

inte av explosionen av färg som kommer ur min mun. 

Det är därför jag föredrar och berätta i skriven form. 

Det allra finaste är hur ingen behöver lyssna för att man 

ska ha berättat. Det räcker med att skriva ner det på en 

lapp. Så har man berättat för någon. Och alla. Alla som 

läser lappen. Kanske berättar man bara för sig själv. 

Och det duger ju det med. Det är berättandet som bety-

der något för mig. 

Färgerna. Ta dom. Jag har alldeles för många. Jag ser 

alldeles för mycket av det fina. Jag går omkring och 

samlar in den lilla färg jag ser i min omgivning och 

ibland så känns det som att jag håller på att drunkna i 

dem och jag rotar efter en penna och ett papper. Eller 

skriver på min mobiltelefon. 

Det började en dag med att jag var mycket arg och 

skrev “skrik, skrik för livet.” som svar på ett förtvivlat 

“vad ska jag göra?”. 

Och när jag satt där och försökte designa en logotyp så 

blev skrik mer likt skriv. Jag lade ner mitt skissblock. 

Tittade på det. Och orden etsade sig fast i mitt hjärta. 

“Skriv, skriv för livet.” 

Så jag satte mig och skrek i textform. Och det kändes 

så skönt. Senare satt jag och grät i textform. Och hela 

världen hörde mig. För jag skickade ut mina ord på in-

ternet. Så jag visste att vem som helst kunde höra det. 

Men sen efter jag hade skrikit och gråtit så var jag glad. 

Så jag skrev det. Och det kändes ännu bättre. Och just 

det gehöret är det som driver mig till att fortsätta skri-

va. Gehöret av alla (som läser texten). 

Jag skriver mest dikter. Dikter om känslor. Om allt 

mörker och allt ljus i världen. Om alla färger och färg-

lösheten. Det är min stil. Jag blandar det fula med det 

fina för att folk ska få känna själva vad dom tycker. 

Så nu så när någon förtvivlat frågar mig vad dom ska 

göra. Så säger jag till dom: “skriv för livet.” Och man 

måste inte skriva för att berätta något. Man kan sjunga. 

Man kan måla. Man kan vara tyst. Tystnad berättar så 

mycket mer än vad man kan tro. Bara man lyssnar... 

Min passion  Sid 20 

Text och bild Naseer T 

”Skriv, skriv för livet.” 



”Jag behöver ett ställe att gå till” 
 

- En kvalitativ studie om sysselsättningens betydelse för återhämtning hos personer med  

psykisk funktionsnedsättning. 

 

”Jag behöver ett ställe att gå till” är en C-uppsats som skrivits av studenterna Anna Hermansson och Anna Ola-

usson från Högskolan Västs Socialpedagogiska program. Uppsatsen handlar om personer med psykiska funk-

tionsnedsättningar som har en arbetsinriktad sysselsättning på ett Fontänhus. Studien utfördes på ett Fontänhus 

då en avgränsning till en specifik verksamhet behövde göras. Syftet med studien var att undersöka vad syssel-

sättning har för betydelse för återhämtning hos personer med psykisk funktionsnedsättning. Frågeställningarna 

var vilka faktorer i sysselsättning som kan främja respektive hindra återhämtning, med fokus på delaktighet och 

meningsfullhet i sysselsättning. 

Sid 21  Studentrapport 

Det är viktigt att personer som befinner sig i sysselsättning får komma till tals och att deras kunskap tas tillva-

ra. Sex personer från Fontänhuset deltog i intervjuer som handlade om hur de upplevde att sysselsättningen gav 

dem upplevelser av meningsfullhet, delaktighet samt om hur de upplevde att sysselsättningen kunde påverka 

deras återhämtning. Uppsatsens titel ”Jag behöver ett ställe att gå till” är en del av ett citat från en av perso-

nerna som deltog i intervjuerna. 

 

Studiens resultat visar att en individanpassad meningsfull sysselsättning, där individen fyller en funktion och 

känner sig kompetent samt blir erbjuden delaktighet och gemenskap bidrar till att främja återhämtning. Resul-

tatet visade vidare att sysselsättning kan bidra till en förändrad självbild och en struktur som bidrar till att var-

dagen fungerar. Resultatet visar också att en faktor i sysselsättning som kan hindra återhämtning är konflikter, 

då risken finns att delaktigheten och gemenskapen drabbas om personer väljer att stanna hemma på grund av 

dem. Det framgår att frånvaron av ekonomisk ersättning i sysselsättning kan upplevas negativt och utgöra en 

hindrande faktor för återhämtning. Studien visar att det är viktigt att individer som står utanför arbetsmarkna-

den får tillgång till en meningsfull sysselsättning med en väl anpassad krav- och aktivitetsnivå, där de får det 

som krävs för att de ska känna sig tillfreds inom sysselsättningen eller får rätt stöd för att kunna ta sig vidare ut 

i arbete.  

 

Uppsatsens resultat kan vara av betydelse för verksamheter som bedriver sysselsättning, då resultatet kan ge 

förslag på hur verksamheterna skulle kunna förbättras och utvecklas. Synsättet och kunskapen om att individer 

med psykiska funktionsnedsättningar kan återhämta sig bidrar förhoppningsvis till att förändra synen på perso-

nerna, hur stödet ges och hur verksamheterna ser ut.  

 

Anna och Anna riktar ett varmt tack till alla som varit med och gjort uppsatsen möjlig att genomföra.  
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Tidningen 
Redaktionen för denna tidning träffas varje onsdag kl. 

13:30 Alla är välkomna att vara med. Kul är det med! 

Unga vuxna utbildningen 
Vi har blivit utvalda till att hålla i den internationella 

”Unga vuxna” utbildningen  Första kurstillfället här i 

vårt hus är: 23-26 Maj. Mer info finns i huset. 

Handarbetskafé 
Varannan onsdag (ojämna veckor) Kl. 16:00-18:00 

Vi handarbetar och fikar och har det mysigt.   

Gymmet 
Varje fredag kl 14.30 går vi som vill, till gymmet. 

Detta är kostnadsfritt. Ligger vid Centralen  

Husbandet 
Husbandet repar varje Torsdag kl 13:30. Kom med om 

du gillar musik! 

Publisher-kurs 
Vi kör varje tisdag kl. 10-11 i datorsalen. Välkomna 

med du som är intresserad av grafisk formgivning. 

Skolan 
Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg (AFIG)

håller lektioner på Fontänhuset. Bra för dig som vill 

prova på att plugga i en skön miljö och lagom tempo. 

Nu utökar vi skolan med matematik varje fredag som 

Rodi håller i. Fontänhusets filmklubb 
Troligen kör vi bara en gång till i vår och det är den 

23e Mars sedan fortsätter vi i höst igen.  

Datorkurs 
Varje tisdag kl 11:00 kör vi datorkurs i Datorsalen. 

Kom gärna med dina frågor så hjälps vi åt. 

Receptionsutbildning 
Nu den 16 mars kör vi igång vårens receptionsutbild-

ning. Kursen håller på 10 onsdagar nu under våren. 

Matlagningskurs 
Varannan tisdag kl 13:30. Vi hjälps åt och lägger upp 

kursen och lagar sedan tillsammans. Olika personer  

ansvarar för ledningen för varje gång. Kom in för mer 

info. Välkomna! 

www.kunis.se  
Senaste nytt hittar du alltid på hemsidan eller i huset. 

Avslappning 
Efter lunch vilar vi på 3:e våningen och lyssnar på en 

avslappningsskiva på yogamattor. Välkommen.  

HBTQ gruppen 
Vi träffas sista onsdagen varje månad. Kom och var 

med och utforma innehållet i gruppen. 

Temaveckor i köket 
Under våren har vi haft Thailand och Indien som tema 

och i slutet på mars är det dags för Mexiko. 

Dessa veckor har varit mycket populära. 

Standard of the week 
Målet med våra videosamtal med NewYorkhuset är att 

utarbeta en pamflett (skriftlig publikation) om våra 

riktlinjer och hur man lättare ska kunna diskutera dem 

genom frågeställningar som vi tillsammans arbetar 

fram. Möte varje tisdag kl 15:00 

Europakonferens  
23-26 Oktober är det dags för Europakonferens. Den-

na gången är det förlagt i Amsterdam. I skrivandets 

stund är det inte bestämt vilka som kommer att åka. 

Mer info om detta kommer efter hand. 

Sommarkollo 
St. Lazarusordern har ordnat så att vi kan arrangera ett 

sommarkollo för barnfamiljer. Nu är det spikat, vi 

kommer att vara på S:t Olavsgården på Styrsö och det 

blir vecka 28 Mer info. ser du på vår anslagstavla. 



AFiG 
Alliator AB 
Backateatern 
Bensin och Rörtjänst i Göte-
borg AB 
BK Häcken 
Bristol Fiske AB 
Bäcken HC 
DFV,  SEB Fonder och Stiftel-
ser 
El & Pumpservice Skaraborg 
HB 
ELPM AB 
Friskonomen AB 
Frölunda Indians Hockey 
Gustav Erikssons Byggnads i 
Vallda AB 
Göteborg Angered Rotary 
Club 
Göteborgs Buss AB 

Göteborgs Pepparkaksbageri 
Göteborgs Stadsteater 
Göteborgs Symfoniker 
Iberiska Språk 
In Form JB AB 
Johnséns Konditori 
Klubbhuset Sporthall 
Kopparbergs/Göteborg FC 
Kvibergs Handelsträdgård 
Lions Club Gatenheim 
Lions Club Gothia 
Lions Mölndal Kvarnbyn 
NPS Service AB 
Orbicon AB 
Putsa i Alingsås AB 
Sankt Lazarusorden i Sverige 
TR Entreprenad AB 
TLK Peter Olsson AB 
Unitrans Shipping & Trans-
port AB 

Ensam är inte stark och Fontänhuset Göteborg har lyckade samarbeten med flera företag 

och organisationer. Vissa företag stödjer oss med varor vi är i behov av, t ex arbetskläder, 

blomsterbuketter till vår reception, biljetter och matvaror. Vi har också ca 50 stödmedlem-

mar som årligen bidrar med medel till verksamheten. Stort tack till alla! 

Genom er gåva har våra medlemmar möjlighet att få tillgång till Göteborgs kulturliv. Det 

kan vara ett teaterbesök, bio eller något annat som vi arrangerar som fritidsaktivitet. 

Vill du vara med och stötta verksamheten? Postgiro: 63 13 04-3 Bankgiro: 5605-5627 
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”Jag behöver ett ställe att gå till” 
Citat från en medlem 


