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What’s up? 

031-12 30 01 

Öppettider: 

Måndag-Torsdag 08:30-16:00 

Fredag:  08:30-15:00 

Vill du vara med och stötta verk-

samheten? 

Postgiro: 63 13 04-3 

Bankgiro: 5605-5627 

Hur du når Fontänhuset Göteborg; 

Andra Långgatan 25  

413 28 Göteborg  

Hållplats Järntorget eller 

Masthuggstorget.  

www.goteborgsfontanen.se 

mail@goteborgsfontanen.se 

www.sverigesfontanhus.se 

Magasinet Fontänhuset ges ut av  

Stiftelsen Göteborgsfontänen.  

Ansvarig utgivare:  

Helena Carlström 

Fontanhuset Göteborg/Fountain 

House Gothenburg 

fontanhusetgoteborg 
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Detta nummer är ett gott-å-blandat-nummer. Vi har texter om skillnader 

mellan Sverige och Norge, Finlands historiska landskap, unga vuxna utbild-

ningen, blodgrupper, sista delen av Kenths resa och mycket annat 

 

 

 

Ta chansen!!! 

 

N 
y möjlighet att följa kursen ”Socialt arbete på samhällsnivå” på socionomutbildningen, Göteborgs Uni-

versitet. 

Kursen är på tre veckor och fördjupar sig i den roll socialt arbete kan ha ur ett samhällsperspektiv. 

När: 30/8  –  21/9  2018 

Vad kan du vinna på att vara med: 

Du får träffa blivande socionomer och utbyta kunskap och erfarenheter med dem. 

Du får pröva att komma in på universitet och känna på hur det är att studera där. 

Du får gratis kompetensutveckling som både du själv och din organisation kan ha nytta av. 

Du får vara med om något roligt! 
Hur: Anmäl dig till Lotta Bergström 

 0708-990485 el. info.kunis@gmail.com 

 

Är du intresserad men har fler frågor, ring eller maila Lotta eller tala med Judith på kontoret. Mer info om kursen 

finns också på KUNiS anslagstavla vid trappan till marmorgången.  

 

Du kan också följa projektet på www.kunis.se och/eller facebook.com 

T 
orsdagen den 24/5-18 fick vi förmånen att lyssna till bla Mi-

chael Brown som talade om sin livsresa. Det var mycket rö-

rande och berörande. Alla som var där uppskattade det. Un-

der dagen hade vi flera talare såsom Mind, två medlemmar 

ifrån Fontänhuset Göteborg, Jihad ifrån Hjärnkoll. Suicidprevention i 

Väst fanns också på plats. Denna föreläsningsdag var ett samarbete 

med Göteborgs Stad som bidrog med en del av medlen. Vi ser fram 

emot fler sådana här dagar. 

 

 

Neetha K 

Nästa  

nummer  

kommer ut  

i oktober 

mailto:info.kunis@gmail.com
http://www.kunis.se


 Sid 4 

Om att orka leva – Mind my business. 

 

 

S 
ommaren har kommit med rekordfart 

men det tar inte den psykiska ohälsan 

hänsyn till. 

I maj arrangerade vi på Fontänhuset 

Göteborg en heldag under temat ”dubbelt 

utanförskap”. Modiga personer berättade om 

sina respektive resor. Michael, om hur han 

aldrig kunnat identifiera sig som kvinna och 

hur detta ledde till självskador och själv-

mordsförsök.  Jihad, om sin flykt över haven, 

asylprocessen som följde och den PTSD han 

fick med sig i bagaget. Neetha och Ulf talade 

om Fontänhusets betydelse. MIND, själv-

mordslinjen var här och delade med sig av 

sina kunskaper kring suicid. Likaså SPES- 

Suicidprevention och Efterlevandes Stöd. 

 

Efterlevandestöd är kanske inte det man första 

tänker på när man pratar om suicid. De efter-

levande som fortfarande lever med att en nära 

person inte orkade längre. 

 

Det är svårt att vara efterlevande. De efterle-

vande bär med sig sorgen och frågorna genom 

hela den långa resa som kallas liv. Mina ord 

handlar inte om att ge skuld till de som funde-

rar över suicid, det går inte ens att tänka sig in 

i situationen som är så svår och till synes 

omöjlig att lösa, att man väljer att avsluta sitt 

liv. Men jag önskar ändå att det kan vara möj-

ligt att göra en liten skillnad genom att våga 

mynta frasen; - ”Du får inte ta ditt liv – tänk 

på mig!”. 

 

Nu kanske somliga tänker att jag inte har med 

det att göra. Att var och en äger sitt liv. Natur-

ligtvis är det så. Men det blir så jäkla jobbigt 

för så många i din omgivning om du tar livet 

av dig! Och det hänger kvar i flera generatio-

ner. Frågorna, undringarna, ovissheten. Kunde 

jag gjort skillnad? Kunde jag agerat? Varför 

såg jag inte? Varför vågade jag inte. 

 

Individualismen i dagens Sverige spelar roll. 

Vi skall skapa vår egen lycka men det orkar 

man inte alltid med om man har en psykiatrisk 

diagnos. Små saker kan te sig omöjliga. Men 

det är få problem som inte har en lösning, 

även om du inte själv ser den. 

 

 

 

Det finns ingen lag i Sverige som förbjuder 

dig att skada dig, berusa dig eller ta livet av 

dig. Du kan bli tvångsomhändertagen och 

man kan begränsa dina möjligheter att göra 

dig själv illa, men det är inte förbjudet. Jag 

vill säga till dig som funderar över suicid att 

livet går att leva.  

Det finns hopp och det finns en lösning på ditt 

problem. Och det är lösningen som du, eller 

vi, tillsammans skall komma fram till. 

 

Om någon vill ta livet av sig så bör du funde-

rar över vad du skall göra och säga.  Du behö-

ver inte ha all kunskap, det räcker oftast med 

att vara klok. Att våga fråga. Att säga att per-

sonen faktiskt inte skall begå handlingen och 

att du vill hjälpa denne att få tillträde till pro-

fessionen inom området. Att du inte tänker 

låta uttalandet om handlingen stå oemotsagd. 

Diskutera fram en lösning. Bli aktörer tillsam-

mans, sida vid sida. 

 

Fontänhuset Göteborg är öppet som vanligt 

hela sommaren. Du är varmt välkommen. 

 

 

/Helena Carlström, efterlevande. 

Helenas sida 



Vill du bli medlem? Sid 5  

Vår verksamhet bygger på förmågan till arbete, delaktighet och social gemenskap. En rehabiliterings-

metod för människor med psykisk ohälsa. Vi är ett ackrediterat fontänhus och är med i Sveriges  Fon-

tänhus Riksförbund och Club House International. Idag finns det 350 Fontänhus världen över. Första 

fontänhuset startade 1948 i New York. 

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 kontaktperson 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, 
Medlemmar och handledare arbetar sida vid sida och även ibland på 

egen hand.  

Urval 
Du skall ha erfarenhet av egen psykisk ohälsa på något sätt för att få ar-
beta hos oss., vara under 65 år och vara skriven i Göteborgs Stad. 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 varandra. 

Pris 0:-Introbesöket och medlemskapet är helt kostnadsfritt. 
Medlemskapet är utan tidsbegränsning, och löper så länge du vill vara 

medlem hos oss. 

Vill du bli medlem? 

Introbesöket är till för dig som vill titta närmare på verk-

samheten för att se hur Fontänhuset kan passa just dig.  

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 

 

 



Blodgrupp, hur kan det anges Sid 6 

 

ABO systemet och RhD systemet 

 

 

Då vi testas för vilken grupp vårat blod tillhör brukar 

det anges som A,B, AB eller O. Samtidigt blir vi var-

se en faktor RhD, följt av antingen ett minus (-) eller 

plus (+). Det fantastiska är att alla människor på jor-

den innefattas av dessa grupper.  

Globalt sett är de med blodgrupp ORhD+ och ORhD- 

flest. Men i Sverige har de flesta 

blodgruppen ARhD+ tillsammans med de som har 

ARhD-. 

 

A RhD+ har 37% av svenskarna - O RhD+ har 32% 

av svenskarna - B RhD+ har 10% av svenskarna  

A RhD- har 7% av svenskarna - O RhD- har 6% av 

svenskarna - AB RhD+ har 5% av svenskarna B RhD

- har 2% av svenskarna - AB RhD- har 1% av svens-

karna 

För att ta reda på vilken blodgrupp man tillhör krävs 

två blodprovs rör. Ett med helblod och ett med plas-

ma. Tidigare gjordes en gruppering manuellt. Detta 

tog mycket tid. Numera sker grupperingstest med au-

tomatik. Vid denna gruppering tittar man på antigen 

på blodkropparnas yta och på antikroppar i plasma. 

(antigen är ett protein) 

 

Vad som karaktäriserar de olika blodgrupperna 

 

Blodgrupp A: Har på blodkroppsytan antigen A. Och 

i plasma antikropp B. Kan ta emot blod från blod-

grupp A och O, samt ge till A och AB 

Blodgrupp B: Har på blodkroppsytan antigen B. Och 

i plasma antikropp A 

Kan ta emot blod från blodgrupp B och O, samt ge 

till B och AB 

Blodgrupp AB: Har på blodkroppens yta BÅDE anti-

gen A och antigen B. I plasma saknas antikroppar. 

Kan ta emot blod från A, B, AB och O, samt ge till 

AB 

 

Blodgrupp O: Saknar antigen på blodkroppens yta. 

Har i plasma BÅDE antikropp A och B. 

Kan ta emot blod från O, samt ge till A, AB, B och 

O. 

 

Vid blodgivning är det också krav på att blodet som 

ges skall vara rätt RhD grupp. Att som givare ha  

RhD- , då kan det ges till både RhD- personer och 

RhD+ personer. Medans RhD+ blod bara kan ges till 

RhD+. 

 

Rent historiskt antar och tror man att de första männi-

skorna hade blodgrupp O. På grund av immunisering 

har vi sedan utvecklat de övriga grupperna. Blod-

grupp B har rötter från nomader. Blodgrupp A fick vi 

då vi gick från jägare till jordbruk. Blodgrupp AB är 

den senaste blodgruppen med endast 1 000 år på 

nacken. Det finns därför de som menar att man 

ska anpassa matens innehåll beroende på vilken  

grupp man tillhör. 

 

 

 

 

Blodgivare kan i stort sett alla bli som är mellan 18 

och 60 år. Mest populär och efterfrågad kan du vara 

beroende på det blod som oftast behöver finnas i 

blodbanken. Förr gav man vid akuta fall nästan alltid 

O blod då patientens inte hade uppgift om sin blod-

grupp. Men eftersom gruppering sker automatiskt och 

idag sker snabbare ges blod till mottagare med motta-

garens rätta blodgrupp. 

 

 

      Elisabeth B. 

Blodgrupper Sid 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 biffar 

 

Ingredienser: 

2 1/2 dl vit quinoa 

4 1/2 dl blomkålsbuketter 

1 stor näve ramslök, grovhackad 

4 ägg 

200 g fetaost, smulad 

2 dl havregryn 

Havssalt och svartpeppar 

Olivolja till stekning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gör så här: 

 

Häll 5 dl vatten, quinoa och salt i en kastrull. 

Koka upp, sänk värmen och låt sjuda sakta i ca 

15 minuter. Häll av vattnet och låt svalna. Mixa 

blomkålsbuketterna till risliknande konsistens. 

Häll i en bunke tillsammans med quionan och de 

övriga ingredienserna. Rör om så att allt blan-

das.  Ställ in i kylen och låt vila i 30 minuter. 

 

Ta fram smeten och forma 12 biffar för hand. 

Hetta upp olja i en stekpanna på medelhög vär-

me. Stek biffarna i 3-4 minuter eller tills de är 

gyllenbruna. Vänd dem försiktigt och stek ytter-

ligare i 2-3 minuter. Låt rinna av på hushålls-

papper. Serveras varma eller kalla :) 

 

 

Daniela A. 

 Sid 7 Quinoabiffar med blomkål och ramslök 

Mumsigt värre, för den 

som är hungrig 

Var försiktig när du steker biffarna, de går lätt sönder. Kombinera med hot chilli, grönsaker eller vad du vill 

Sid 7 



Sociala medier och psykisk hälsa  Sid 8 

S 
ociala medier kan såklart orsaka psy-

kisk ohälsa, men nu vill jag skriva om 

hur det kan vändas till något stärkande 

för personer som har det svårt och mår 

psykisk dåligt. Att inte låta sociala medier styra 

ens liv så mycket, utan ta över rodret och finna 

en konstruktiv väg till personligt växande istäl-

let. Dels tänker jag att det är trist om social me-

dier ska vara ett negativt inslag i en rehabiliter-

ingsprocess.   

Jag gillar tren-

den att fler som 

kämpar med 

psykisk ohälsa 

av olika slag i 

sina liv skapar 

konton på nätet 

och skriver av 

sig. Det är 

verkligen ett 

steg i rätt rikt-

ning. På sociala 

medier finns 

möjligheten att 

bidra med nå-

got genuint, 

vilket kan mot-

verka den 

stress vi har på oss. Även att nå ut. Själv har jag 

långsiktiga ambitioner med intresse för hälsove-

tenskap. Hälsa ska kunna erhållas genom hela 

livet, inte bara för en period. En välmående dag 

är underbart och att eftersträva, men målet bör 

vara att stötta varandra och främja långsiktig 

psykisk hälsa. En egen erfarenhet är att livet ti-

digare blev ett resultat av andra människors en-

ligt mig felaktiga beslut, det skapade försämrad 

psykisk ohälsa.  

Psykisk ohälsa har blivit en trend, men jag väljer 

att kalla det främst för ett trauma, för det är inte 

mer önskvärt för att ”nästan alla har det nuförti-

den” och ihop med att vi gömmer oss med det, 

gör det ingen större skillnad för att bekämpa för-

domar och stigmatisering heller. Jag tror vi be-

höver nya initiativ och nytänkande. En bredare 

syn på vad det kan vara och innebära för mål-

grupper och för enskilda. Psykisk ohälsa bör inte 

bli enda förklaringen till det liv som inte känns 

bra, utan också se villkoren i sig som orsak till 

den. Psykisk ohälsa kan vara genetisk, så som 

klinisk depression, den kan vara reaktiv som 

följd av kriser, men det kan också definieras 

som att må dåligt allmänt och ha svårt att greppa 

det som naturligt eller som faktisk ohälsa.   

Psykisk ohälsa är annars inget naturligt enligt 

mig, det är, utöver genetisk sårbarhet, ett resultat 

av motgångar, och även beror det på vilka som 

prioriteras för olika stödinsatser i samhället. Jag 

som skriver har Bipolär typ1 sjukdom sedan 

många år och har även traumatiska upplevelser 

och reaktiva 

symtom. Des-

sa faktorer har 

fått mig att 

känna mig 

trasig men 

också gjort 

mig till min 

egen hjälte i 

livet. På nätet 

är det vikti-

gaste att se 

bra ut, att utge 

sig för att vara 

lyckad och 

visa upp ett 

spännande liv, 

gärna i över-

flöd. Jag tyck-

er det viktigaste i livet är den okonstlade, själv-

klart ens sociala nätverk, arbetsliv, och att skapa 

utrymme för att göra det man tycker om att göra.  

Jag försöker greppa hur psykisk ohälsa framstår 

på sociala medier, och en sak jag kommer att 

tänka på är hur många som är drabbade och hur 

få som går ut med det fullt ut. Det är kanske ing-

et man vill lyfta, det är något man vill gömma, 

det är inget att berätta om, det är något man vill 

glömma. Det är för känsligt, för privat tänker 

jag, men att det samtidigt är så många som har 

något att dela. Det finns flera sätt att komma ut, 

men vanligt är kanske att känna att det är svårt 

att veta vart man ska börja och hur man ska få 

kraften till det. 

Här vill jag komma in och bidra. Med ett per-

spektiv som lägger grund för att växa som män-

niska, kan vi visa att psykisk ohälsa inte behöver 

vara något förhinder för att vare sig må bättre i 

sig själv som att åstadkomma något i livet. 

Många känner att de inte duger, och ingen ska 

behöva nöja sig med att fortsätta må dåligt. Det 

är så lätt hänt att välja fasaden istället för att 



Sociala medier och psykisk hälsa Sid 9  

Psykiska problem tidigt i livet är vanligare 

än vi tror. Det jag ser på nätet är att allt ska 

gå så snabbt som möjligt. För att ens ha en 

plats och synas. För att kunna köpa hälsa. 

Något jag kopplar ihop med att köpa lycka. 

Det är så flytande och osäkert ute på nätet, 

att det i dagsläget behövs något att kunna 

luta sig mot där livet 

känns tufft, också på 

längre sikt. En källa till 

motivation, ett förhåll-

ningssätt med fokus på 

att lära av varandra. Det 

behövs helt klart fler fö-

rebilder inom psykisk 

hälsa som står för sitt ar-

bete, som drabbats av 

motgångar och sjukdom 

och vill jobba med att 

hjälpa andra. Vågar dela 

sin egen process från svå-

righeter mot ett mer väl-

mående liv i stort. 

Vägen tillbaka kan vara 

obehagligt lång med 

brustet hopp. Att hitta en 

uppgift, vad som helst, 

som intresserar, kan ge den känsla av har-

moni som man länge saknat. Som en del i 

den process som du kanske inte känner att 

du äger, men som du ska ha full rätt att gå 

igenom i den takt du behöver. Vi kan inte 

bli jämlika om vi utgår ifrån olika förutsätt-

ningar och inte får chansen att göra ett val 

för vår psykiska hälsa och vår långsiktiga 

livssituation. 

Har inte känt mig 

som en blomma 

som växt ut än, 

utan knoppen, är i 

processen, vill 

visa att man inte 

behöver vara 

framme, man kan 

ha en situation 

som är under han-

tering, men själv-

klart inte helt ur-

spårad. Det går att 

växa som männi-

ska genom det svåra, även om det inte känns 

så då. Att skilja ut vad som får dig att må 

sämre och vad som får dig att växa är inte 

alltid självklart, men också en viktig aspekt 

som främjar psykisk hälsa.  

Det som skapas har en orsak, en knopp blir 

till en blomma, stegvis, det betyder att man 

är just där i processen, och det är okej att 

vara du och att vara just där. Du gjorde ditt 

bästa för att komma till den här punkten, 

Vad andra tycker är inte så vik-

tigt, det som betyder mest är vad 

som är din sanning idag, och att vi 

aldrig slutar peppa varandra i 

kampen. Du är en egen nyans 

bland alla initiativ och du kan bi-

dra, på något sätt med någonting. 

Tänk om riktiga berörande storys 

kunde bli mindre sällsynta? Det 

finns ju flera sätt att berätta på. 

Vilken effekt det skulle ha på 

samhällets syn på att må psykiskt 

dåligt.  

Slutligen vill jag säga att det är 

inte bara i mörkret vi behöver var-

andra, utan även i ljuset, där det är 

allt för vanligt att behöva ta 

mycket negativitet. Att finnas 

med i den delen av processen då 

det ljusnar, är precis lika viktigt som att stöt-

ta varandra när vi mår dåligt. Enskildas ini-

tiativ inom psykisk hälsa tycker jag är väl-

digt välkommet, det behöver börja där. Vik-

tigt är också att ha ett fokus på positivitet, 

det är där det behövs som allra mest, när 

livet är svårt. Det slår också hål på att psy-

kisk ohälsa en-

bart skulle vara 

en faktor som 

inverkar negativt 

på våra liv. Lär-

domen utav det 

är värdefull och 

drabbad som 

frisk, tänk att 

kunna mötas och 

dela med sig, 

utan att det känns 

som att träda in i 

en okänd värld, i 

negativ bemär-

kelse.  

Ellinor 

Sociala medier och psykisk hälsa Sid 9 



Finlands Historiska Landskap  Sid 10 
 

 

D 
en här texten kommer att handla 

om landskap. Specifikt de vars area 

idag utgör Finland.  

Detta område var uppdelat i 8 land-

skap som utgjorde landsdelen Finland och två 

som tillhör/tillhörde Norrland.  

 

De norrländska landskapen är Lappland och 

Västerbotten som delades 1809 då ryssarna tog 

Finland. 

När landskapsvapnen skapades till Gustav Va-

sas begravning, var landskapen uppdelade 18 

grevskap och 15 hertigdömen. Detta märks på 

de kronor landskapsvapnen har. I Sverige be-

stämdes det år 1884 att alla landskap är klassi-

ficerade som titulära hertigdömen. För finsk 

del hände inte detta, därför behåller dessa land-

skapsvapen sin ursprungliga krona. Vilken som 

för finsk del är av en äldre modell än jämföran-

de svenska. 

 

I denna genomgång börjar vid med Västerbot-

ten som ursprungligen sträckte sig öster om 

Torne Älv, och en svensk uppdelning av Väs-

terbottens län skapade ”landskapet” Norrbot-

ten. 

Idag missas detta ofta och nyare kartor visar 

inte landskapet på kartor över de gamla finska 

landskapen. 

 

Landskapet Lappland sträckte sig ur-

sprungligen över både det svenska 

landskapet Lappland och den finska 

motsvarigheten. Efter rikets delning 

kom det att uppfattas som två olika 

landskap. Det svenska vapnet är en vit 

sköld med en röd vildman på, och det 

finska är en röd sköld med vit vild-

man på. Det finska namnet på land-

skapet är Lappi 

 

 

Det nordligaste landskapet i det som 

var landsdelen Finland är Österbotten 

som upptog 36% av den areal som då 

utgjorde Finland. Namnet kommer 

ifrån att det var landet på östra sidan 

av Bottniska viken. Uppdelningen 

kom sig av att 1441 delades området 

administrativt mellan drotsen som tog 

Uppsala stift och marsken Åbo stift.  

 

Landskapets historiska säte har växlat  

 

 

mellan Korsholms slott/kungsgård och Uleå-

borg. Vapnet beskrivs som sex silverhermeli-

ner på en blå bakgrund. Det finska namnet är 

Pohjanmaa. 

 

Nästa landskap ligger söder om 

Österbotten vid kusten och 

namnet är Satakunda. Landska-

pet var ursprungligen befolkat 

av den finska grupp som kallas 

tavaster. Området har senare 

fått en svenskspråkig befolk-

ning som senare förfinskats. 

Namnet kommer ifrån de finska 

orden sata (hundra) och kunta 

(sammanslutning). Namnet har fått vissa fors-

kare att anse att denna del av Finland har haft 

kontakt med områden på andra sidan Östersjön. 

Vapnet beskrivs som en björn på en blå och gul 

bakgrund med två stjärnor. 

Finska namnet är Satakunta 

 

Öster om Satakunda följer Ta-

vastland som har sitt ursprung i 

Tavastehus slottslän invånarna 

var givetvis tavaster. Finska 

namnet är Häme 

 

Lapplandsvapen 

Österbottens 

vapen 

Finland 1920 

Tavastlands  

vapen 

Satakundas 

vapen 
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Nästa landskap österut är Savolax. Detta land-

skap består av en stor del av Insjöfinland. Om-

rådet var under den tidiga medeltiden före det 

att Finland räknades som en enhet ett område 

mellan Finland och Karelen. Finskt namn: 

Savo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa område österut är landskapet Karelen. 

Detta område som nu är delat mellan Finland 

och Ryssland. Området är befolkat av en grupp 

som kallas Kareler. Dessa blev kristnade både 

från väster och öster. Från 1200 talet och fram-

åt har många krig utkämpats om Karelen. 

Finskt namn: Karjala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söder om Tavastland och Savolax och väster 

om Karelen ligger landskapet Nyland. Detta 

landskap består av större delen av Finlands 

kust mot Finska viken. Finlands huvudstad 

Helsingfors ligger i Nyland. Delar av Nyland 

tillhör Finlands svenskbygder. Finskt namn 

Uusimaa. Det finska namnet betyder Nyland på 

finska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väster om Nyland ligger Egentliga Finland 

som består av Finlands sydvästra fastlandsdel 

och den del av Skärgårdshavet som inte tillhör 

Åland. Områdets största stad är Åbo. Området 

var huvudområdet i Johan III:s hertigdöme. 

Delar av landskapet tillhör Svenskfinland. 

Landskapets finska namn är Varsinais-Suomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sista landskapet är Åland. Åland är det 

enda landskap som är officiellt enspråkigt 

svenskt. Landskapet har en särställning i Fin-

land, med både självstyre och språkligt och 

kulturellt skydd. Efter det att landskapsvapnen 

skapades blandades Ölands och Ålands vapen 

ihop. Ölands skall från början haft flera djur på 

sitt vapen. Åland råkar också ha  ett finskt  

Namn: Ahvenanmaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik C   

 

 

 

Savolaxs vapen 

Karelens Vapen 

Nylands vapen 

Ålands vapen 

Egentliga Finlands 

Vapen 
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Sverige och Norge – en 

jämförelse 

N 
orge är det land i världen som är mest 

likt Sverige i politiskt, socialt och kul-

turellt avseende. Det finns dock en del 

skillnader. En sådan handlar om natio-

nalismen.  

 

   Den norska nationalismen 

var under 1800-talet väns-

terliberal och utgick från 

det liberala partiet Venstre. 

Vid denna tid var Norge i 

union med Sverige och na-

tionalismen var därför en 

frihetsrörelse och folkrörel-

se som syftade till att både 

skapa en egen norsk kultur 

och ett självständigt Norge. 

1380-1814 hade Norge 

dessutom varit en del av 

Danmark. Nationalismen i Sverige under samma 

tid var däremot ingen folkrörelse eftersom den kom 

från konservativt håll. Den användes dessutom som 

ett vapen mot dåtidens folkrörelser som t ex arbe-

tarrörelsen. Under denna tid lyfte de konservativa 

fram vissa perioder och personer från Sveriges hi-

storia som vikingatiden, Gustav Vasa och den 

svenska stormaktstiden och nationalsymboler som 

den blågula flaggan, nationalsången och högtider 

som midsommar. Norges nationaldag infaller den 

17 maj och den firas mycket mer än Sveriges natio-

naldag den 6 juni. 17 maj-firandet kännetecknas av 

färgglada parader, flaggviftande människor i folk-

dräkt, barntåg och musikkårer. Dessutom är 17 maj 

en dag då korv, glass och läsk konsumeras i stora 

mängder.  Det är vanligt att man har ett 17 maj-

band på jackslaget och att det arrangeras olika lekar 

som t ex säcklöpning. Den 6 juni hette fram till 

1983 Svenska flaggans dag. Sedan det året kallas 

den Sveriges nationaldag. Först 2005 blev den 

helgdag. Många anser att den svenska nationalda-

gen är en konstruktion uppifrån. I Sverige finns en 

tendens att koppla ett alltför 

högljutt nationalistiskt firande 

till högerextremism och främ-

lingsfientlighet.  

   

 

  Den norska nationalsången 

”Ja vi elsker dette landet” 

skrevs av författaren 

Bjǿrnstjerne Bjǿrnson och 

musiken komponerades av tonsättaren Rikard 

Nordraak. Bjǿrnstjerne Bjǿrnson (1832-1910) 

(bilden) var djupt involverad i den litterära och 

den politiska debatten och fick epitetet national-

skald. Han fick Nobelpriset i litteratur 1903. Dess-

utom var han en person som bidrog till att ge Norge 

en kulturell identitet. Folkdräkter, nordisk mytologi 

och traditioner var viktiga markörer för honom.  I 

Sverige firas däremot midsommar mycket och det 

finns många traditioner förknippade med den da-

gen. Man kan säga att 

midsommarafton är Sve-

riges motsvarighet till 17 

maj. I Norge däremot har 

man inte så många tradi-

tioner i samband med 

Sankt Hans som midsom-

mar heter på norska. Bara 

15% av Norges befolk-

ning säger sig fira denna 

dag. 

Freia melkesjokolade 

(mjölkchoklad) är en 

känd och älskad norsk klassiker från 1920. Omsla-

get är gult och på det finns det betande kor på grö-

na ängar med fjäll i bakgrunden. En annan norsk 

symbol är troll.  

Theodor Kittelsen (1857-1914) är Norges mest 

kände trolltecknare och hans teckningar har präglat 

norrmännens uppfattning om hur troll ser ut. I Nor-

ge är troll vanliga som souvenirer särskilt i form av 

figurer och bilder. Trollsouvenirerna kan ha vi-

kingahjälmar på sig, vara klädda i folkdräkt och 

även hålla i den norska flaggan.  I Sverige äter man 

lagad mat till 

lunch både i 

skolan och på 

arbetsplatserna. 

I Norge däremot 

har man med sig 

smörgåspaket 

(matpakke) till lunch. En ”matpakke” består av 

brödskivor med smör och pålägg som t ex ost, 

brunost (slags mesost), skinka, salami, prim 

(messmör), och leverpastej .  

 

17 maj-firande i Oslo 
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   I Norge börjar påskfirandet på skärtorsdagen (som 

är helgdag i Norge) och varar till annandag påsk. 

Många åker då till fjällen för att åka skidor. Påsken är 

dessutom förknippad med kriminalhistorier 

(påskekrim) som är en tradition från 1920-talet. 

Många bokförlag släpper dessutom deckare på vårvin-

tern.  Även radio och TV  sänder kriminalserier. Un-

der skidturerna i fjällen har många med 

sig apelsiner, Kvikklunsj (slags kexcho-

klad) och Solo (en känd  apelsinläsk).  

Det finns en del norska matvaror som 

kan verka konstiga för utlänningar:  Ba-

nos är ett sött pålägg som görs på bana-

ner och har funnits sedan 1930-talet. 

Gamalost är en stark och lagrad sur-

mjölksost. Den har rötter ända tillbaka 

till vikingatiden. Rakfisk är en slags jäst 

och syrlig laxöring. Rätten är en specia-

litet från Valdres. Nero är en choklad 

med lakritsgele som är täckt med mörk 

choklad och tillverkas av chokladfabri-

ken Nidar.  Snurring är en konservburk 

med grovmalet kött, fläsk, ärtor, ris och kryddor. Sma-

lahove är en maträtt från Vestlandet bestående av sal-

tat, ofta rökt och kokt huvud av får eller lamm. 

   

  Under de första decennierna efter andra världskriget 

var det stora skillnader mellan det krigsdrabbade Nor-

ge och det rika Sverige. Den norska industrin var un-

der denna tid råvarubaserad med 

bl a fiskindustri, träförädlingsin-

dustri och aluminiumverk. I Sve-

rige var verkstadsindustrin vikti-

gast med tillverkning av bl a bi-

lar, kylskåp, spisar och telefoner. 

Efterkrigstidens Sverige var i 

norska ögon ett glamoröst och 

modernt land, ett slags Nordens 

USA.  Från 1960-talet till 1990-

talet fanns det många norrmän i 

landskapen runt Oslofjorden som 

hade ”svenskeantenne” så att de 

kunde titta på svenska TV-

program. Många lyssnade även 

på svensk populärmusik och ra-

dioprogrammet Tio i Topp. På 

den tiden hade Sverige allt det som norrmännen dröm-

de om: Abba, Hoola Bandoola Band, Volvo, Saab, 

Björn Borg och Ingemar Stenmark. Den positiva bil-

den av Sverige förändrades först genom mordet på 

Olof Palme 1986 och ännu mer i början av 1990-talet 

då Sverige hamnade i en djup ekonomisk kris medan 

den norska ekonomin var god och oljeinkomsterna var  

höga. Den 28 november 1994 röstade Norge nej till 

EU i en folkomröstning. Sverige röstade däremot ja 

till ett inträde två veckor tidigare. I den norska EU-

debatten diskuterades hur det skulle bli med 17 maj-

firandet vid ett norskt EU-medlemskap. EUmotstån-

darna hävdade att Norges 17 maj-firande var hotat vid 

ett eventuellt medlemskap. EU-anhängarna avfärdade 

detta som dumheter och menade att nationella festda-

gar mycket väl kunde finnas kvar inom unionens ram. 

EU-motståndarna kontrade med att häv-

da att det inte fanns någon anledning att 

fira 17 maj vid ett norskt EU-

medlemskap eftersom Norge då enligt 

deras mening  inte längre var ett fritt 

land.  

   

  Det senaste decenniet har mycket  

norsk  populärkultur hittat vägen över 

gränsen till Sverige. Många norska TV-

serier har varit populära i Sverige som 

”Berlinerpopplarna” som är baserad på 

Anne B Ragdes romantriologi. Även 

”Skam” har varit populär i Sverige. 

”Skam” handlar om ungdomar på Hartvig 

Nissens skole i Oslo och deras vardag. Andra populära 

TV-serier är ”Himmelblå”, ”Frikänd”, ”Mammon” 

och kriminalfilmerna om privatdetektiven Varg 

Veum. Författaren Karl-Ove Knausgårds självbiogra-

fiska romansvit ”Min kamp” har sålt bra i Sverige. 

När det gäller populärmusik har Alexander Rybak , 

som var vinnare i Eurovision Song Contest 2009 med 

låten ”Fairytale” , legat etta på 

Sverigetopplistan med samma låt.  

Popduon Marcus & Martinus har 

tagit Sverige med storm. Både 

Liseberg och Gröna Lund tvinga-

des stänga inför deras spelningar.  

Kamferdrops är en udda sångers-

ka  som har en hemlig identitet 

och därför döljer hon ansiktet 

med både masker och rånarluvor. 

Hennes riktiga namn är Heidi 

Musum.  I september 2017 blev  

hon etta på Svensktoppen med en 

cover på dansbandslåten ”Jag 

trodde änglarna fanns”.  Origina-

let är från 1999 och framfördes 

då av Kikki Danielsson och det norska dansban-

det Ole Ivars.          

 

 

   Lars H 

Norskt troll 

Saker som är typiska för Norge 



  

V 
ärmland är ett av Europas främsta kultur-

landskap. Från Värmland kommer ett fler-

tal diktare och dansbandskungar.     

              

 

Litteratur: Bland författarna märks Selma Lagerlöf 

(1858-1940) som debuterade med ro-

manen ”Gösta Berlings saga” (1891). 

Hon tilldelades Nobelpriset i litteratur 

1909. Gustaf Fröding (1860-1911) var 

en av Sveriges mest kända diktare. 

Några av hans mest kända diktsam-

lingar är ”Gitarr och dragharmoni-

ka” (1891) och ”Stänk och flikar” (1896). Hans dik-

ter handlar bl a om naturen, folklivet och erotik och 

en del av dem skrevs på värmländska.  Frödings dik-

ter har tolkats och tonsatts av bl a Sven-Ingvars och 

Mando Diao. Fredrik August Dahlgren (1816-1895) 

var en annan känd författare. Han kallades även 

”Fredrek på Rannsätt” och är mest känd för texten 

till ”Jänta å ja” och folklustspelet 

”Wermlänningarna”. Även han skrev dikter på 

värmländska som t ex ”Viser på värmlandske tong-

måle”. En av nutidens mest kända författare från 

Värmland är Bengt Berg( f.1946).Han har utgivit ett 

30-tal böcker, mest poesi och har även varit riks-

dagsledamot för Vänsterpartiet. Hans senaste dikt-

bok är ”Dikter genom 40 år” och har även ett förlag, 

Heidruns förlag, i Torsby.  

                                                                                                      

Musik: Sven-Ingvars är en popgrupp/dansband från 

Slottsbron i Grums som bildades 1956. Deras musik 

är en blandning av engelsk och amerikansk pop och 

rock och svenska schlagers och folkvisor. Många av 

deras låtar har anknytning  till Värmland. Sven-

Ingvars har haft 54 låtar på Svensktoppen. Sångaren 

Sven-Erik Magnusson sjöng på värmländska och var 

en av 1960-talets största flickidoler. Han var ban-

dets frontfigur fram till sin död i mars 2017. Bandet 

kommer att finnas kvar, men nu med Sven-Eriks son 

Oscar Magnusson vid mikrofonen. Vikingarna var 

ett dansband som bildades 1958 och upplöstes 2004.  

 

 

 

Bandets mest kända sångare var Stefan Borsch och 

Christer Sjögren, den senare kallades dansbandskung-

en”. Vikingarna hade stora framgångar i både Sverige 

och Norge och från 2000 även i Tyskland där de sjöng 

på tyska. Under 2016 återförenades bandet och kom-

mer att fortsätta spela under namnet Nya Vikingarna. 

Sten & Stanley bildades som popgrupp i 

Karlskoga 1962 och blev på 1970-80 – 

talen ett dansband. Gruppen har fram till 

2008 haft 61 låtar på Svensktoppen. 

”Jänta å ja” är en värmländsk folkvisa 

upptecknad av Fredrik August Dahlgren. 

Den är vanlig som danslek runt julgra-

nen och midsommarstången i Sverige. 

”Ack Värmeland du sköna” eller ”Värmlandsvisan” är 

en sång från 1822 som kan sägas vara Värmlands na-

tionalsång. Den är en traditionell folkmelodi med text 

av Anders Fryxell. ”Värmlandsvisan” är den mest kän-

da av alla landskapsvisor. ”Torparvisa” är en känd 

sång av vissångaren och tonsättaren Gunde Johansson 

från 1948. Texten är på värmländska och handlar om 

en soffliggande filosof. Sven-Ingvars spelade in den 

1986 under titeln Torparrock”.    

                                                      

Arkitektur: Värmland har 70 byggnadsminnen varav 

25 i Karlstad.  De gamla trähusen som finns i kvarteret 

Almen i Karlstad är det enda kvarter som klarade sig 

undan stadsbranden 1865. Här finns byggnader som 

Landshövdingegården, Doktorsgården, Flachska går-

den och Grevgården.I byggnaderna finns bl a antikva-

riat, kontor och begravningsbyrå. Andra byggnader 

som klarade sig är gamla Gymnasiet (uppfört 1754-

59), biskopsgården och domkyrkan. Tingvallagymnasi-

et byggdes 1869 i gotisk stil och har påtagliga likheter 

med stortingets byggnad i Oslo.   

  

 

Text: Lars H.     

 

 

Kvarteret Almen i Karlstad 

Gustaf Fröding 

Sid 14 Diktarnas landskap 



  

A 
nna-Kajsa, Anna eller Kajsa, det beror på 

vem man frågar. När jag var liten tyckte 

jag inte om mitt namn, men nu kan jag 

tycka det är lite fint. Det är ovanligt och 

påminner mig om min farmor Anna och mormor Kajsa 

som jag fick mina namn efter.  

 

Jag växte upp på Tjörn, 

men i hjärtat har jag alltid 

känt mig som Göteborgare. 

Båda mina föräldrar är föd-

da och uppvuxna i Göte-

borg och min pappas må-

lande berättelser om livet i 

gamla Masthugget har på 

något sätt präglat mitt sätt 

att se på människor och li-

vet i stort.  

 

I vårt hem diskuterades politik och sociala frågor runt 

köksbordet, och så är det i viss mån fortfarande. Sedan 

jag var liten har jag vetat att socialt arbete är något jag 

vill jobba med, valet att läsa till socialpedagog var där-

för inte särskilt svårt.  

 

Min tanke var att börja läsa för många år sedan, men 

livet kom emellan och rätt tillfälle dök inte upp förrän 

för två år sedan. Plötsligt föll allt på plats, och nu är det 

bara ett år kvar av utbildningen. Livet har sina förun-

derliga vägar och tiden går så otroligt fort!  

 

När jag inte jobbar, pluggar eller praktiserar så försöker 

jag göra saker som får mig att slappna av och vara i 

nuet. Jag hittar min återhämtning i stallet och under 

mina långa fotopromenader som jag försöker komma ut 

på åtminstone en gång i veckan.  

 

Jag älskar att fota naturbilder, det blir som en form av 

meditation. Jag glömmer allt runt omkring och ser bara 

motivet som fångat min uppmärksamhet. Jag tycker 

också det är roligt att redigera bilderna efteråt och jag 

har en instagram sida som jag lägger ganska mycket tid 

på.   

 

 

 

Mitt stora hästintresse väcktes när jag gick i förskolan. 

Jag hade en klasskompis som bodde på en gård och en 

dag blev jag hembjuden till honom efter skolan. Jag 

minns första gången jag klev in i stallet. Doften. Vär-

men från hästarna. Tonårstjejerna som hängde där. Det 

var en underbar upplevelse och under de följande 14 

åren så var stallet mitt andra hem. Jag brukar säga att 

jag är uppvuxen och uppfostrad där. I stallet lärde jag 

mig samarbete och konfliktlösning, att ta ansvar och  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

våga ta chanser när de kommer. Jag lärde mig att mot-

gångar och förluster är en del av livet.  

 

Idag har jag och mina tonårsdött-

rar en egen häst som vi kallar för 

Dacke. Han är barnens bästa vän 

och jag är så glad och tacksam 

över att jag kan ge mina tjejer 

samma möjlighet som jag själv 

fick. I framtiden hoppas jag kun-

na kombinera mitt intresse för djur, natur  och socialt 

arbete. Jag tror verkligen på att naturupplevelser och 

djur kan ha en positiv effekt på människors liv och må-

ende.  

 

Sist, men inte minst, vill jag tacka för det otroligt var-

ma mottagandet jag fått här på Fontänhuset. Jag har 

känt mig välkommen från första stund och jag har lärt 

mig så mycket. I skolan används begrepp som delaktig-

het, empowerment och att se människors inneboende 

resurser. Nu förstår jag verkligen innebörden av dessa 

ord! Jag kommer bära med mig tiden här på Fontänhu-

set, i livet och i mitt framtida arbete.  

Tack för den gåvan ni alla gett mig! 
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U 
nga vuxna är ett projekt vi har på fontänhu-

set för att främja psykisk hälsa och bekämpa 

psykisk ohälsa, speciellt bland unga. Av tra-

dition har det tidigare var en överrepresenta-

tion av vuxna från 45 år och uppåt, men på senare år har 

det jämnat ut sig mer och mer och idag finns betydligt 

fler 18-30 åringar än tidigare. En stor anledning till detta 

är just unga vuxna projektet som gjort att fler yngre per-

soner kommit i kontakt med fontänhuset. Att många 

unga vuxna dessutom kommit ut i antingen arbete eller 

heltidsstudier på högskolan är dessutom ett kvitto på att 

fontänhuset som idé och verksamhet har en positiv ef-

fekt och läkande effekt.  

 

En gång i veckan, närmare bestämt på tisdagar, träffas 

unga vuxna-gruppen för att arbeta med unga vuxna pro-

jektet. På ett sådant möte brainstormar vi och bollar idé 

om allt ifrån framtida aktiviteter till hur vi kan nå ut till 

ännu fler unga vuxna. Vi tar kontakt med andra organi-

sationer som vi vill samarbeta med, vi förbereder utbild-

ningar osv. När det gäller det sistnämnda så förhåller det 

sig som så att vi här i Göteborg har hållit i utbildningar 

för andra fontänhus från både Sverige och andra länder.  

 

 

Utbildningens syfte har då varit att hjälpa andra fontän-

hus att bli lite mer som vårt eget, att hjälpa dem nå ut till 

fler unga vuxna.  

Bortsett från allt det här administrativa och formella kan 

man tro att det inte händer så mycket, men då tror man 

fel. Ungefär en gång i månaden försöker vi anordna ett 

evenemang där bara unga vuxna får delta, detta med syf-

te att samla husets unga vuxna så alla kan integrera med 

varandra. Ett sådant evenemang drar inte sällan igång 

runt 16.00 tiden och håller på i flera timmar in på kväl-

len. Vad vi väljer att hitta på varierar från gång till gång, 

men att laga pizzor, spela tv spel eller titta på film är inte 

helt sällsynt. Vi försöker variera evenemangen så att det 

ska vara tilltalande och roligt att vara med flera gånger 

om. Evenemanget är ett ypperligt tillfälle för yngre med-

lemmar att binda nya relationer, socialisera och roa sig 

tillsammans med andra.  

Alla medlemmar (unga vuxna) har möjlighet att vara 

med och bestämma vad vi ska hitta på. Att komma med  

olika förslag är något som alla får göra, och ett seriöst 

övervägande kommer alltid ske. Så som ung vuxen är du 

hjärtligt välkommen till oss på unga vuxna! 
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H 
ei Göteborg! Vi kommer på besök fra Ber-

gen for å delta på seminar om hvordan å 

engasjere unge voksne, Young Adults. Vi 

kom til Göteborg söndag 13 mai og skal 

väre her til fredag 18. mai. Vi har store forventninger 

om å läre og oppleve masse sammen med dere. Vi an-

kom Göteborg uten bagasje, den had-

de blitt igjen i Stokholm. Det var litt 

stress i begynnelsen men det löste 

seg. Heldigvis fikk vi bagasjen rett 

för seminaret startet mandag. Vi rakk 

akkurat å pusse tennene og dusje! 

 

  Vi har vandret rundt i byen og er 

veldig inponert over hvor trivilig og 

vakker byen deres er. I Bergen regner 

det mye, og vi er veldig fornöyd med 

å komme til sol og 27 grader varme. 

Vi har värt på cafe, båtur og handlet i 

butikker.  

 

  Vi fölte oss veldig velkommen med 

en gang vi kom inn i resepsjonen og 

ble mött med store smil. Vi likte også 

veldig godt det fine skiltet dere har 

utenfor inngangsdören.  

  Det er spennende å höre hva vi gjör 

ligt og hva som er forskjellig fra vå-

res hus. Vi jobber jo alle etter samme 

Fontenehus modell, som vi alle er så stolt av. Arbeids-

dagen består av mange like oppgaver, med variasjoner. 

Og det gode trygge miljöet er gjennkjennelig. Vi föler 

oss som hjemme.  

 

 

 

Vi har til nå värt 3 dager på Young Adults seminaret. 

Det har värt inspirerende og vi har fått mange nye idé-

er. Vi har diskutert hva som gjör Young Adults pro-

grammet viktig og vi skal jobbe med planer for de 

unge og hvordan vi kan tilrettelegge for å engasjere 

unge mennesker. Unge voksne har andre interesseom-

råder enn eldre voksne og trenger å 

väre sosiale med andre unge i lik situ-

asjon som dem. De er nye i arbeidli-

vet og önsker gjerne å komme tilbake 

til studier. I Bergen har vi hatt Young 

Adults program i litt over et år, og det 

har fört til en ökning av unge på Fon-

tenehuset vårt.  

 

 Tusen takk til alle på Göteborg Fon-

tenehus og alle deltagerne på semina-

ret for et spennende og lärerikt 

opphold. Vi kommer gjerne tilbake! 
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Hilsen Amalie og 

Gabriella  

Fontenehuset Bergen 

Norges Fonte-

nehus logga 



  

Lite om landet 
 

T 
anzania är ett land i Öst-Afrika, gran-

ne med Kenya, Uganda, Rwanda, Bu-

rundi, Zambia, Malawi och Moçambi-

que. Kust mot Indiska Oceanen. Lan-

det gränsar till 3 av Afrikas största sjöar; Victo-

ria-, Tanganyika- och Nyasasjön. Dessutom lig-

ger Afrikas högsta berg, Kilimanjaro (5896 

möh) i Tanzania.   

Dar es Salaam var tidigare huvudstad. Sedan 

några år tillbaka har man hållit på att flytta stats-

förvaltning, riksdag och regering till Dodoma, 

en liten stad som ligger ca 40 mil längre in i lan-

det. Skälet är att Dar med sina ca. 7 miljoner 

innevånare växer så det knakar. 

Det bor 55 – 70 miljoner (beroende på vem man 

frågar) i ett land som ”bara” är dubbelt så stort 

som Sverige. 

 

Det de flesta människor känner till om Tanzania 

är förmodligen savannen och de vilda djur som 

lever där. Den mest kända nationalparken heter 

Serengeti. 

Landet ligger strax söder om ekvatorn vilket bla. 

innebär att klimatet är tämligen likt året runt. 

(30-35 oC).  I mars-maj ”drabbas” landet av 

monsunregn vilket ofta innebär problem med 

översvämningar, bortspolade vägar och liknan-

de.  

I år har monsunen kommit sent och varit ovan-

ligt intensiv. I det stora hela så är det ett väldigt 

behagligt klimat, speciellt för oss som gillar att 

svettas utan att anstränga sig. 

 

Lite historia 
1964 skapades det nuvarande Tanzania genom 

en union mellan Tanganyika och Zanzibar. Båda 

länderna hade blivit självständiga något år tidi-

gare efter att ha varit koloniserat av, i tur och  

 

 

ordning, araber, tyskar och engelsmän. Ön Zan-

zibar var länge ett centrum för slavhandel öster-

ut. Tanzanias första president, tillika demokra-

tiskt vald, var Julius Nyerere. Landet är ett av de 

få, kanske det enda landet i Afrika som har fått 

uppleva en, nästan demokratisk och något så när 

fredlig utveckling efter självständigheten. En 

anledning är förmodligen att man starkt betonad 

att alla innevånare är tanzanier. Dvs. man har 

lyckats tona ner, eller tom bryta klanlojaliteter, 

som har varit så förödande i många andra afri-

kanska länder. Under Nyerere genomfördes, un-

der 20 år, hans idé om ”Afrikansk socialism”. 

Detta ledde till stagnation av den ekonomiska 

utvecklingen. 

 

Tanzania är ett av Afrikas fattigaste länder. 

Trots det ser man nästan inga tiggare på gatorna. 

Några enstaka personer med fysiska funktions-

hinder, det är allt. Inte som i vårt land med tig-

gare utanför varje speceriaffär. 

Landet har, ända sedan självständigheten varit 

ett av de mesta mottagarländerna för svenskt 

bistånd. SIDA betalar varje år ut 700-800 miljo-

ner till landet. 

 

Min berättelse 

 
Det hela började med att jag träffade en kvinna 

här i Göteborg. Det var 2012. Hon är svart, från 

Tanzania. Med tiden flyttade vi ihop. 

2016 blev hon utvisad från vårt land. Vi gjorde 

sällskap till Tanzania.  

 

Jag lärde känna hennes familj. Underbara män-

niskor. Vi har tillbringat en hel del tid vid hen-

nes föräldrars ”farm”.   

Gatubild från Kariako, Dar es Salaam 

Min 1:a dag i Tanzania. Här med Anna och MmBon 
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Den ligger några mil utanför Dar. Farm är för mycket 

sagt, jag kallar det en handelsträdgård. Man odlar pas-

sionsfrukt, mango och kryddväxter. På gården finns det 

också några hundar, höns och gäss. 

Hennes pappa är ex-militär. När han pensionerades fick 

han ett engångsbelopp som pension. Tillräckligt för att 

starta en farm. Sedan var det upp till honom och hust-

run att försörja sig. Långt ute i bushen, ingen el, vatten 

eller avlopp. Man fixar det med regnvatten

(dricksvatten), solpaneler (för att ladda mobilen och se 

på TV), septik-tank.  

 

Det mest besvärande problemet, förutom att bli sjuk 

(det har man inte råd med), är babianer som tycker om 

frukten man odlar. Hundar och slangbåge är svaret. 

 

Vi  kunde ju inte sitta i knät på hennes föräldrar hela 

tiden, så vi har rest runt en del. Mycket tid i Dar med 

omnejd. Spännande stad, underbara stränder, fantastis-

ka ”resorts” till överkomliga priser. 

 

Förutom ön Mafia har vi bla. besökt Mwanza och Mu-

soma vid Victoriasjön. Egentligen tråkiga, dammiga 

landsortsstäder. Det var ändå möjligt att hitta guldkorn 

där också. Trevliga människor, vackra utsiktspunkter, 

mysiga restauranger. En kul grej är att man inte skäms 

över sitt koloniala förflutna. Tex, har man bevarat nam-

net på ön/klippan som kallas ”Bismarck Rock”, efter 

kanslern som enade det tyska riket. Under hans tid 

grundades kolonin ”Tyska Öst-Afrika”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyvärr måste man vara försiktig när man ger sig ut ef-

ter mörkrets inbrott. Det är inget unikt för Afrika, så är 

det i stora delar av världen. Rådet är att alltid lämna till 

hotellet eller restaurangen att beställa taxi vart man än 

ska. Speciellt efter mörkrets inbrott. Har du haft råd att 

åka till detta fjärran land, så har du råd med en taxi. 

Själv har jag turen att vara omgiven av föräldrar, sys-

kon, svågrar och kusiner som ser till att jag/vi inte för-

irrar oss ut i svårigheter. 

 

I det stora hela är Tanzania ett underbart land. Kanske 

ingenting för familjesemestrar men är du beredd på 

äventyr så res! 

Mitt bästa minne av Tanzania är alla trevliga, snälla 

människor (förutom ficktjuvar och bondfångare). 

 

En sista reflexion: Ju fattigare människor är, ju mer ler 

och skrattar dom. De har ju ingenting att förlora!!!  

 

Rolf H    

Broder Kasinde, PpBon och undertecknad 

Att bevattna odlingarna görs för hand och till fots 

Victoriasjön med the Bismarck Rock 

 

Några tänkvärda (?) ordspråk från Tanzania 
 

 

”Haraka haraka haina baraka” (stress ger ingen 

välsignelse) 

 

”Mtu ni watu” (människa är människor) 

 

”Umoja ni nguvu” (tillsammans är stark)  

Tanzania 
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V 
ägar ut är ett av många projekt 

som Fontänhuset i Göteborg  hål-

ler igång. På torsdagar klockan 

13,30 är vi en grupp i huset som 

träffas med fokus på att komma vidare. Du 

som medlem är välkommen att vara med när 

vi börjar igen till hösten. Syftet med dessa 

träffar är att ge stöd åt medlemmar i denna fas 

av ens rehabilitering. Att ta steget vidare bör-

jar kännas aktuellt, nu eller om ett tag. Det 

stöd som ges är tänkt att främja vägen ut i stu-

dier, någon form av jobb, arbetsträning eller 

praktik.  

 

Kontakt har initierats med Försäkringskassan 

och Arbetsförmedlingen och det är en process 

där tanken är att se ett långsiktigt resultat för 

att kunna hjälpa medlemmar vidare. Exempel 

på vad vi gjort under träffarna är att diskutera 

vår egen situation, och även fokusera på att 

skriva cv och personligt brev, tips för den som 

lever med psykisk ohälsa, hur man kan gå till-

väga i jobbsökande. Senast det var möte var 

fokus på att hitta fler övergångsarbeten. Tan-

ken är att hitta fler alternativ, även andra typer 

av jobb.  

 

Detta är en möjlighet för dig, som kräver din 

närvaro och att du vill komma vidare ut i ar-

bete eller studier, och få handledning. Vid si-

dan om Vägar ut projektet kommer också an-

nat så som kommunikations- och friskvårds-

träffar som du också är välkommen att haka 

på. Fråga handledare om mer information. 

Under sommaren kommer vi att uppdatera 

information om detta. Vi kommer att göra en 

vägar ut- tavla där vi ska visa vilka som är ute 

i jobb och tillgängliga jobb som kan passa 

dig.  

 

Dessa projekt som nämnts är under utveck-

ling. Är du intresserad av vägar ut, och/eller 

något av de andra påbörjade kommande pro-

jekten/grupperna är det bara att ta kontakt 

med medlem eller handlare för information.  

 

Hjärtligt Välkommen att vara med på Vägar 

ut och husets övriga projekt! 

 

Av Ellinor E 



E 
n gråmulen tisdag i höstas satt jag och 

skrollade arbetsförmedlingens platsan-

nonser när en annons titulerad 

”handledare sökes” dök upp. Efter att 

ha läst annonsens innehåll och klickat mig vidare 

till Fontänhusets hemsida visste jag; där vill jag 

jobba! Med mycket olika erfarenheter i bagaget 

kände jag långt in i märgen att på det här stället 

skulle jag kunna landa och få användning av 

mina kunskaper samt lära mig nytt. Jag höll just 

på att skriva klart min kandidatuppsats i Socialan-

tropologi, en utbildning som jag valde att påbörja 

efter att ha avslutat en karriär som frisör. Social-

antropologi är (för den som undrar) ”studiet av 

människor och mångfald”, och handlar i mångt 

och mycket om hur vi människor skapar mening i 

våra liv genom sociala och kulturella processer 

(som t.ex att bygga samhällen). Ett ämne som 

kändes relevant efter att ha både erfarit, undrat 

och testat mig fram mycket i livet.  

 

Jag har bl.a bott två år i Madrid och lärt mig 

spanska, arbetat som Lisebergskanin, skådespela-

re, drivit eget företag, arrangerat kulturprojekt 

och arbetat på kvinnojour för att nämna några av 

de saker som tagit mig dit jag är idag. En salig 

blandning som kanske definierar mig som person, 

nyfiken och för det mesta med tanken att ”allt är 

möjligt”. Den största drömmen jag hade när jag 

var liten var att bli skådespelerska, något som jag 

fick chansen att prova på redan som barn med en 

roll i tv. Efter teaterstudier på gymnasiet och i 

Madrid blev det dock klarare för mig att det var 

människor och deras historier som intresserade 

mig mest. Hur man genom att ta del av andras 

berättelser ges möjligheten att förstå mänskliga 

handlingar och val och därigenom även förstå sig 

själv bättre. Det är centralt inom både antropolo-

gin och skådespeleriet; att förstå en människas 

handlingar utifrån dennes kontext, och det är nå-

got som har kommit att genomsyra mig som per-

son. Vill jag hoppas. 

 

Nu bor jag i Majorna med mina två barn Viggo 

och Sam, de är 8 och 4 år och världens bästa ung-

ar som gör precis det de ska, både förgyller mitt 

liv och tar musten ur mig. Majorna har varit min 

trygga bas sedan jag var mycket liten med undan-

tag för lite avstickare hit och dit och jag tror det 

är där jag trivs bäst. Att kunna promenera ner till 

Röda sten, andas in frisk luft och drömma sig 

bort mot horisonten fungerar som medicin mot 

det mesta. 

Så, i skrivande stund känns det liksom viktigt att 

komma ihåg den där höstdagen hemma i köket 

när jag febrilt försökte få till ett bra CV. För nu 

sitter jag här, en varm vårdag i Maj och är så glad 

och tacksam för att jag får komma hit varje dag 

och arbeta tillsammans med er. Jag förstod direkt 

vad Fontänhuset gör med människor, det räckte 

att själv komma hit på darriga ben inför en arbets-

intervju och bli så väl mottagen i receptionen att 

nervositeten rann av mig. Att få vara en del av 

detta nu är fantastiskt och jag hoppas verkligen 

kunna använda mina egna erfarenheter i arbetet 

med er medlemmar för att utveckla, motivera och 

engagera både er, mig själv och oss tillsammans.   

 

 

 

Kram från Emelie 

Sid 21 Porträtt av en handledare Emelie 



 

Människan och psyket. Eran och sinnets  be-

grepp i psykologi. Matematik och psyke. Be-

skrivningar av psykisk uppfattning och empati. 

Psyke och livskurvans utveckling. Psykologi, 

och en erinran till sinnets teori. Psyke och 

skattning av tentativa begrepp. Psykologi och 

sinnets objektivitet och tidsfärg. 

   

Sinnesteoretiska punkter av Christer von Hög 

Sinnets ton. Förändringar i tonen över år och 

decennier. Psykologi i tiden. Erinringar till re-

flektionens förändring. Uppskattning av reali-

tet. Ordets vägande konceptens. Modus och tal. 

Ordens skärpa. Psyke och en allmän erinran till 

det reella. Balansen och det skarpa ordet. Sin-

nesteoretiska skattningar av psykisk kvalitet 

och teoriuppfattning. 

 

C.D af Wirsen, en herre-

erinran, av Christer von 

Hög 

Världens dröm. En diktare 

av reslig värdighet. Det 

levande svenska 1870- 

och 1880-talet. Den 

umärkt goda livsvärde-

ringen.  

Ljus och lyrisk blom. 

Mannen och utblicken. 

Purpur i en sinnlig tanke. En reslig gärning i 

det senare 1800-talets Uppsala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.D af Wirsen, en litteraturvetenskaplig er-

inran, av Christer von Hög 

 

Det senare 1800-talets litterära Sverige och tan-

ken till dikten. Blommor i ett akademiskt Upp-

sala. Litteraturens värdering i en tid som levde. 

Poesin av C. D af Wirsens hand är levande i 

diktsamlingar som, Dikter från 1876, och nya 

Dikter från 1880. Dikten och en reslig pose. 

 

C. D af Wirsen, ett diktarporträtt av Chris-

ter von Hög 

 

En levande timbre och essens i poesin. Diktens 

fantasi i lyriskt primat. Skönhet i fantasins lov. 

Diktaren i en aplombisk tid. Lyrisk blom en 

estetisk värdering. En dikt som lever i en reslig 

lyftad tanke. Dikten i ett levande 1800- och 

1900-tal. Litteratur i en ypperlig fantasi och 

erinran. Poesi och en estetisk tanke. 

 

Av  Christer von Hög 

Psykologi i tiden   

 Utsikt från Katarinahissen 1912 i Stockholm, det året som C.D. af Wisén  avled  där. 

Sid 22 
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A 
tt man mår bra av att vara med 

djur kan alla djurälskare intyga. 

Att det nu är bevisat att djur fak-

tiskt kan inverka positivt för per-

soner med psykisk ohälsa kanske det är färre 

som vet. Faktum är att ett flertal studier visar 

att djur kan lindra oro och ångest samt under-

lätta sociala kontakter, det vill säga bryta iso-

lering. Detta kallas djurterapi och används för 

personer i alla åldrar. De djur som främst an-

vänds är hundar, katter och hästar. 

 

I en studie lät svenska forskare ett antal vård-

hundar besöka äldreboenden flera gånger i 

veckan. Efter sex veckor kunde man se att 

blodtrycket hos de äldre sjunkit till goda nivå-

er. I en annan studie har forskare sett att ett 

”må bra-hormon”, kallat Oxytocin, stiger vid 

beröring hos både människa och djur som då 

känner sig lugnare och tryggare. 

 

Hästunderstödd terapi har använts för perso-

ner med psykisk och fysisk ohälsa i Sverige 

sedan 1950-talet. Terapin används även inom 

habilitering och neurologi. Eftersom hästar 

kommunicerar genom kroppsspråk och är väl-

digt duktiga på att läsa av oss människor bil-

das en god kontakt mellan häst och människa. 

Syftet med terapin är då ökat välmående samt 

bättre kroppskännedom, självförståelse och 

självförtroende. 

 

Jag som skriver detta är både djurälskare, ryt-

tare, kattägare samt tidvis hundvakt och kan 

absolut intyga att min psykiska hälsa förbätt-

ras när jag är i kontakt med djur. Dessutom 

tror jag inte att det spelar så stor roll vilken 

typ av djur man tillbringar tid med för att må 

bra, även om det kanske är lättare att kram om 

en katt eller hund jämfört med en liten ödla 

eller en undulat. Jag hoppas verkligen att vi 

kommer se mer och mer djurrelaterad terapi 

inom vården i framtiden. Att bara titta på eller 

klappa ett djur kan betyda mycket för den som 

är svårt sjuk i psykisk ohälsa, oavsett om det 

sker hemma, i ett vårdrum eller på en lantlig 

gård. 

 

Daniela A 

 

 

 

 

 



Sommaraktiviteter 2018 Sid 24 

Sommaraktiviteter 

2018 
 

H 
usets semesterschema 2018 mel-

lan veckorna 28-32 (9/7-12/8). 

 

Vi kommer vara i huset och jobba 

halv och heldagar.  

På tisdagarnas  när det är halvdagar serveras 

enklare lunch såsom korv med bröd innan vi 

går ifrån huset. 

 

På torsdagarna när det är heldagsutflykt ser-

veras ingen frukost, men en lunch i någon 

form för 35:- 

Nu är sommarschemat klart i stora drag! 

Tack för alla bidrag, tips och idéer! 

 

Exempel på aktiviteter som kommer att ske, 

enligt önskemål,  är minigolf, bad, fiske, grill-

ning,  Botaniska trädgården, paddling, second 

hand rally och glass vid Röda Sten. 

 

Se semesterschemat som anslås i huset på in-

fotavlan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även spontana fritidsaktiviteter kan  

förekomma. Se anslag. 

 

Margareta H. & Neetha K. 

 

 

 

 

 

 

 

Kom ihåg: 

 

 Ta med vätska 

 Badkläder/ handduk 

 Ett glatt humör ;) 

 Solskydd 

 Vattenflaska. 

Cool kille med Fiskpinne. Paddla kanot för två, är ett bra sätt att lära känna varandra. 



Kenths resa till Peru del 7 Sid 25  

 

I 
 förra numret skrev jag om att min biljett 

gällde inte och de fick inte kontakt med 

Aero Peru. De krävde 1400 kronor för ny 

biljett. De andra som jag hade sällskap 

med diskuterade med SAS och till slut fick de 

åka med. De sade till att jag skulle gå fram till 

dem en gång till. Då gick det bra. Jag tänkte 

inte på att jag inte skulle flyga med SAS från 

New York utan med British Airways från New 

York till London och sedan med SAS till Göte-

borg. Så det var inte så konstigt att min biljett 

inte gällde. Planet lyfte från John F. Kennedys 

airport Kl. 17:10.  

Jag tittade lite på en James Bond film innan jag 

försökte sova. Planet landade på Kastrup Kö-

penhamn Kl. 07:40.  

 

Planet lyfte från Kastrup Köpenhamn Kl. 08:40 

och landade på Landvetter Kl. 09;20. Så var jag 

tillbaka på svensk mark igen efter 17 dagar. Jag 

var ganska trött efter att inte ha sovit på flera 

nätter. När jag hade kommit hem fortsatte jag 

skicka pengar och skriva brev och kort till 

Esther Maria och José och pengar till Children 

Incorporated.  

 

Jag hade kontakt med Herminia några år. En 

dag fick jag brev från Esther Silva en av lärarna 

på Miramar Wellfare Center. Vi skrev brev till 

varandra och hon flyttade sedan till U.S.A. Vi 

skrev till varandra i 4 år. Esther Maria började 

skriva direkt till mig också efter jag hade kom-

mit hem.  

 

 

 

 

 

Det var korta brev för hon kunde inte engelska. 

Hon skrev på spanska och jag försökte skriva 

på spanska till henne, Jag fick julkort och födel-

sedagskort från Esther Maria, Carmen, Gladys 

hennes systrar och pappan Felix. José slutade 

på Children Incorporated 1982 för han skulle 

börja jobba.  

 

Esther Maria slutade på Children Incorporated 

1989 när hon gifte sig. Hon ville fortsätta att 

skriva men jag tyckte det var för svårt att skriva 

på spanska. Jag ångrar mycket att jag inte fort-

satte att skriva till henne. Därefter har jag haft 8 

olika fadderbarn i Peru.  

 

Jag slutade 2011 med fadderbarn i Peru. De 

ändrade om rutinerna på Children Incorporated 

så man måste skicka minst $ 25 för att pengarna 

skall gå till barnen annars går pengarna till pro-

jektet. Jag skickade $10 i fickpengar i månaden 

och $20 i födelsedagspresent.  

 

Det blev också krångligare att skicka pengarna. 

Det var min första flygresa och sedan dröjde det 

till 1990 då jag och en kompis åkte med en resa 

till Taormina Sicilien. 

 

 

 

 

Kenth Gillwén 

 

 

Julkort från Esther Maria. 

Födelsedagskort från Esther Maria. 



ARGA RUTAN ! 

Vad händer eller är på gång i huset? 

 

Handarbets-/Konstkafé 
Onsdag den 20 juni har vi avslut och utvärdering. 

Skall vi dra igång till hösten igen, eller vad tycker ni?

Vi kommer att äta grillat  och snack mycket. 

 

Nytt projekt! 
Fountain House Gallery i New York har bjudit in oss 

till ett nytt projekt kring hur man kan jobba med konst 

i ett klubbhus. I september åker en handledare och en 

medlem till New York för ett tre veckor långt pilottest. 

Kul! 

Husbandet 
Vi i Husbandet kommer att ha sommarlov fram till 

slutet av augusti, sedan sätter vi fart igen.  

Vi vill också påminna om att sång är ett instrument 

som vi vill ha mycket av i Husbandet, så kom om du 

har lust. 

Varmt välkomna! 

 

 

Skolan 
Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg (AFIG)

håller lektioner på Fontänhuset. Bra för dig som vill 

prova på att plugga i en lugn och skön miljö och i la-

gom tempo. 

Det arrangeras även flera studiebesök. 

Kom in och prata med Natalia för mer info. Fontänhusets filmvisning 
Till hösten kommer vi att starta en ny omgång med 

filmer, där vi tittar på film och pratar om den. Om ni 

har intresse, kontakta Alex 

Dator / teknikkurs 
Har sommarlov till 7/8. Varje tisdag kl 11:00-11:45 

kör vi dator/teknikkurs i Datorsalen igen. 

Receptionsutbildning 
Nu är det bara avslutning och utdelning av intyg kvar 

och vi kör igång igen efter sommaren. Mer info sena-

re. 

Fotboll 
Vi har årskort till Häckens och Kopparbergs hemma-

matcher.  

HBTQ gruppen 
Denna grupp träffas kontinuerligt och verkar för att 

belysa HBTQ frågor och även andra frågor som har 

med inkludering och diskriminering att göra. 

Mer info finns på Facebook och på anslagstavlan i 

klubbhuset. Du kan även prata med Jessica. 

Ansökningar till folkhögskolan 
Nu är det hög tid att söka till våran Folkhögskola, gå 

in på a-folkhogskolorna.se/kurs/gyllenhuset-allman

-kurs/ 

What’s up?  Sid 26 

Jag är förbaskad på alla fästingar som anfaller mig numer. Har hittills fått två rackare på ryg-

gen. Denna arghet inbegriper även alla rådjur och hjortar som skuttar omkring alldeles för nära 

bebodda områden och således tappar hela pälsbollar av bon med bebisfästingar som med tiden 

växer sig större och sedan får egna fästingbarn. Jag vill alltså skapa nåt slags förbud mot denna 

extremt onyttiga plåga!  

Inte nog med att det är läskigt att bli biten, man måste dessutom bevaka det angripna området 

en tid efteråt så man inte åkt på någon följdsjukdom. Tvi vale! 

 

/Helena  



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

ganisationer. Vissa företag stödjer oss med varor vi är i behov av, t ex arbetskläder, blomster-

buketter till vår reception, biljetter och matvaror. Vi har också ca 50 stödmedlemmar som årligen 

bidrar med medel till verksamheten. Stort tack till alla! 

Våra samarbetspartners Sid 27  

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 också vara med och stötta verksamheten? Postgiro: 63 13 04-3 Bankgiro: 5605-5627 

 

•Bristol Fiske AB 

•El & Pumpservice Skaraborg HB 

•Iberiska Språk Maria Eduarda 

•In Form JB AB 

•Kvibergs Handelsträdgård 

•TLK Peter Olsson AB 

MÖLNDAL KVARNBYN 

GOTHIA 

GATENHEIM 

GÖTEBORG-SÄVE 

GÖTEBORG-ANGERED 

GÖTEBORG-CITY 

Fjäderborgen AB 



Sid 28 

 

 
Jag såg på hennes händer 
de var vackra 
Blåa ådror under den  
tunna huden 
Ringar slingrade sig kring 
hennes smala fingrar. 
I hennes handflata såg jag 
kärlekens tecken 
Men hennes hand var kall 
Till slut hade den greppat 
om livet 
men funnit döden 
 
Ulrika Larsson 

 
Ville vara tapper 
Ville vara stark 
Ville tåla allting 
Ville klara allt 
Genom lögnen gick 
det bra 
Jag lurade alla  
Utom mig själv 
 

Ulrika Larsson 

_______________________________________________________________________________________________ 

2 Dikter 

Man vet aldrig vem som har förmågan att skriva dikter och att göra det bra. Här är två dikter som vi 

tar med i detta numret av tidningen. Kanske vill du skriva i nästa nummer. Prata med någon i tid-

ningsgruppen. Vi vill ha in fler dikter, kanske om film, som är nästa nummers tema.  


