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U 
nder denna rubrik skriver någon av oss i 

samtliga tidningsnummer. Och jag blev till-

frågad att skriva denna gången. Men det är 

svårt om jag inte spontant vet vad jag direkt 

vill förmedla. Och när frågan nådde mig ville jag först 

inte. Men innerst inne önskade jag klara detta uppdrag. 

På grund av att jag gillar att skriva, men just nu inte har 

något att komma med, så sa jag "att jag skulle försöka" 

men ångrade mig nästan i samma sekund. För vad har 

jag att komma med för nyhet som inte redan utretts. Fle-

ra i huset har under rubriken dikterat om vad som gör 

DERAS Fontänhus värt att besöka. Ingen har skrivit att 

det är kass att tillbringa sin tid här. - För om den känslan 

finns är det naturligt att inte infinna sig. Efter ett introbe-

sök och att verkligen bli medlem, kan ibland ta tid.  

Då jag var på introbesök blev jag visad runt i detta vack-

ra huset av Jonas och Joakim och trots att jag egentligen 

inte har svårt för att säga vad jag tycker så var jag tystare 

än vanligt. Jag hade redan bestämt mig för att bli med-

lem.  

Det var Kjell, som jag träffade på Gyllenkroken några 

veckor innan, som fick mig att uppsöka huset. Jag såg 

honom på ett av IBIS lördagsfika- möten. Han var 

mycket stolt över att vara medlem på Fontänen. Förutom 

denna nyhet för mig (att Fontänhuset var en bra mötes-

plats) kändes det också dags att pröva något nytt. 

Jag hade i sjutton år varit besökare på Aktivitetshuset 

Centrum. Under de åren hade jag även arbetat på Sahl-

grenska Universitets-sjukhus under lång tid. Många 

"utbildningar" på A-huset hade jag prövat och sedan nio 

år tillbaka var jag helt sjukskriven. Nu var det bara i 

sömnadsgruppen jag ville vara aktiv. Därför var mitt be-

slut att till en början komma en dag per vecka till Fontä-

nen. På så vis kunde jag ha en "pröva -på- tid". Och då 

jag var i mina egna tankar under introbesöket blev resul-

tatet mina egna fakta från det jag såg under mina besök. 

Detta ledde till att jag inte förstod vitsen med att man 

varje morgon gick igenom alla personer som var uppsat-

ta på enheten. Och jag fattade inte varför Robin var så 

insatt i när medlemmarna skulle vara där. Hade han ett 

speciellt bra kom ihåg för ansikten och namn? Och jag 

trodde att alla som fanns i huset var "besökare". Jag 

tyckte det var underbart att ingen var av kategorin perso-

nal?? Och att alla kunde tänka sig alla uppgifter. Detta 

var verkligen något revolutionerande.  

Så jag kom en dag i veckan under försommaren och var 

de andra dagarna kvar på A-huset. Under tio veckor den 

första tiden var jag med i husets receptionsutbildning. 

Här lärde Jonas och Judith ut ett noggrant sätt om hur 

man bemöter varandra och dom som uppsöker oss. Un-

der kursen var det lätt att lära känna några personer. Åse 

blev en bekant som jag pratade med om Hisingen. Hon 

bor där. 

Snart märkte jag att det var några av besökarna som var 

mer efterfrågade. Men ännu hade jag inte klart för mig 

varför. Till sist frågade jag Ingvar och fick veta att alla 

handledare var ANSTÄLLDA.  

Liljeholmens ljus sken plötsligt klart, detta hade undgått 

mig vid introbesöket.  

 

Men jag hade på detta vis i lugn och ro sett att alla var 

på ett gemensamt plan, trots att handledarna per faktum 

var på sina JOBB. Jag hade haft en tid av "ljuv musik" 

som nu visade sig annorlunda men ändock – vi är alla på 

samma nivå. Alla sysslor kan utföras av alla. Något som 

jag tidigare aldrig upplevt. 
  
Författat av Elisabeth B  

Detta nummer och Mitt Fontänhus Sid 3  

God läsning/Redaktionen genom Henrik C 

Medverkande detta nummer: 
Henrik C, Lars H, Joakim B,  Helena C, Johanna N, Martin J,  Marcus L, Judith K, , Björn R, Neetha K, Ingvar E, 

Sandra S, Elisabeth B, Joakim W, Ingvar E, Kenth G, WriteOfMe, Ulf L, Christer H, Anita H, David B, Johanna 

Å, Madelene L 

Välkomna till 2016s  sista nummer. 

Du kan läsa bland annat om en resa till Peru, den kinesiske regissören Wong 

Kar-wai, skillnader mellan Sverige och Finland och en kurs i fönsterputs. 

Det finns också texter om andra saker som filmtips,  en semesterveckorap-

port. 

Dessutom rapport från Foundation 2 i NewYork.   

Mitt Fontänhus (eller vägen dit)  

Nästa  

nummer  

kommer ut  

i Mars 



H 
ärom veckan fick vi en generös donation av St:Lazarusorden och deras önskan var att medlen skall an-

vändas till någon form av integration. Integration handlar om att känna sig delaktig i samhället. Alla 

människor behöver en plats i samhällsgemenskapen. Integration förutsätter ömsesidig respekt och för-

ståelse mellan människor samt kunskap om varandras kultur, synsätt och samhälle. Integration medför 

jämlikhet och bättre samförstånd. Ett samhälle med god integration måste ses som en tillgång för idérikedom, in-

spiration och tillväxt där alla medborgare ska ha lika möjligheter till delaktighet i samhällslivet. Så vad kan vi bi-

dra med i vårt Fontänhus?  

 

Ett starkt samhällsbygge kännetecknas av allas rätt att vara olika snarare än kravet på att alla ska vara lika. Integra-

tion framträder när alla samhällsmedborgare oavsett social ställning, kön, ålder, etnisk bakgrund eller sexuell lägg-

ning uppfattar samhörighet, gemenskap och ansvar för samhället i sin helhet. Det innebär också rätten att vara be-

hövd och sysselsatt. Och att få en fair chans att lära sig det svenska språket. Och många av de människor som 

kommer till Sverige mår av olika orsaker inte så bra. 

En viktig del av arbetet för integration är en väl fungerande introduktion och ett gott mottagande av de flyktingar 

som kommer till Sverige. Att integreras i ett samhälle innebär inte, att man för att bli accepterad ska ge upp sin 

kulturella särart, sitt ursprung eller sitt sätt att vara.  

Under hösten/vintern kommer vi i huset att fokusera på att lära oss mer kring detta ämne. Vi har köpt in böcker 

som tar upp ämnet transkulturell psykiatri och vi ser fram emot att möta våra nya medlemmar. Vi tror att vi kan 

erbjuda en ypperlig arbetsplats där man, medan man jobbar, lär sig svenska på ett naturligt sätt. Lägg där till möj-

ligheten att delta i den studieförberedande skola vi driver tillsammans med Arbetarrörelsens Folkhögskola och vi 

har en ”match made in heaven”. Tror vi i alla fall. Vi tänker åtminstone försöka. 

 

Helena C 

Klubbhuschefens ord  Sid 4 

Fontänhusen och integration 



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 erfarenhet av psykisk ohälsa på något sätt för att få arbeta hos oss. Vi som är medlem-

mar 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. 

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 

 

 

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

teringsmetod för människor med psykisk ohälsa. Vi är ett ackrediterat fontänhus och är med i 

Sveriges  Fontänhus Riksförbund och Club House International. Idag finns det 350 Fontänhus 

världen över. Första fontänhuset startade 1948 i New York. 



Fnittriga och lite nervösa hamnade vi till slut på flyget från Stockholm 

till New York och drog till en selfie med temat ”nervösa NY-resenärer”. 

Vi bröt ihop fullständigt av skratt när vi såg den här bilden. Det bådade 

gott inför den stundande utbildningen för mycket jobb väntade oss... 

Dryga 30 grader och underbart väder välkomnade oss och våra 

nyfunna kurskamrater, Yolanda och Yosef från Stockholmshu-

set. Utsikten från den delade taxin från flygplatsen och på väg 

in mot Manhattan, var rätt trevlig den också. 

Som tur var hade vi förberett oss lite inför utbildningen genom 

att gå igenom riktlinjerna så det fanns gott om tid att turista en 

del innan kursen drog igång.  

 

Kärt återseende med vår vän Raj från Fountainhouse New 

York bjöd på mycket skratt och nya sammanbrott, denna gång 

på Grand central station dit han tog oss på ett av stoppen under 

en hederlig sightseeing.  

Johanna N, och Martin J, i New York på TC2-utbildning i september 

Första kulturella programpunkten, MOMA, Museum Of Modern Art dit 

vår vän Raj lyckats ordna med inträde för hela gänget. Kan ni gissa kons-

nären på tavlan till höger? 

En liten ledtråd: AAAAAH 

Utbildning i NY  Sid 6 



Efter en härlig inledande helg drog arbetet igång och här 

ser ni det goa gänget från utbildningen med alla team, 

Stockholm, Pennsylvania, Massachusets och i mitten på 

bilden, i den gröna stolen, en av de kursansvariga, Jessica 

från Fountainhouse New York. 

 

Utbildningen var indelad i både kursmoment och praktiskt 

arbete på enheterna. Johanna fick jobba på Welness unit 

och Martin jobbade på Research. Det skulle bli många här-

liga möten med de nya, tillfälliga kollegorna. De kallade 

oss för kollegorna från Sverige vilket säger en del om den 

välkomnande atmosfären. 

En och annan klassisk Amerikansk 

”Diner” med smarriga hamburgare 

fick vi ju också klämma in i sche-

mat… 

Samma gällde för donuts… Här en 

bild från en av kursdagarna då Jessica 

överraskade med ett par dussin från 

Dunkin Donuts  

(oj gjorde vi just reklam… ooops  ;-) 

En av de sista dagarna fick vi chansen att åka ut till gården 

som drivs av Fountain house NY. En härlig dag med djuren 

och planering av Action Plans.  

 

Nöjda, trötta från alla intryck och fullmatade med kunska-

per återvände vi slutligen till Göteborg för att under hösten 

2016 presentera vår Action plan för huset.  

 

Bilderna tar oss tillbaka till härliga minnen av nyfunna vän-

ner, kollegor och alla äventyr som vi fick uppleva.  

Utbildning i NY: Foundations 2 Sid 7  



Min resa till Lima Peru / Del 1. 
 

D 
et började med att jag såg en annons från 

Children Incorporated USA i tidskriften 

Time i augusti 1977 om fadderbarn. Jag 

skickade in den och fick José Guzman 

(Projekt Pedregal Welfare Center). En 11-årig pojke 

som bodde i San Martin de Porres, en stadsdel i utkan-

ten av Lima. Jag skickade $15, 13/9 1977, brev och 

julkort 6/12 1977 till honom och mottog brev och jul-

kort från honom 20/12 1977. Jag skickade in om ett 

fadderbarn till. Då fick jag Maria Esther (Projekt Mira-

mar Welfare Center ). En 13-årig flicka från Callao en 

förstad till Lima. Jag skickade $15 25/11 1977 och 

brev och julkort 8/12 1977och mottog brev och julkort 

från henne 20/12 1977. Därefter gick jag en kurs på 

Folkuniversitetet i spanska på våren 1979. Då började 

jag att tänka på att jag skulle vilja träffa dem.  

 

Jag har alltid ångrat att jag inte åkte och träffade min 

brevvän jag hade i Santos i Brasilien 1962. Nu tänkte 

jag att det inte skulle bli samma sak igen. De flesta 

vänner jag hade varnade mig. Jag som endast varit i 

Sverige, Norge och Danmark och aldrig flugit skulle 

åka till Peru. Jag skrev till Maria Esther och José på 

engelska och de översatte breven till spanska. De skrev 

sina brev på spanska och jag fick deras brev översatta 

till engelska från Children Incorporated U.S.A: Jag 

skrev till  Children Incorporated och talade om att jag 

ville åka och besöka José och Maria Esther. Jag skrev 

också till José och Maria Esther att jag skulle komma 

och besöka dem och de blev mycket glada.  

 

Därefter gick jag till U.S.A.:s konsulat och fyllde i en 

ansökan om visum till U.S.A. Den 21 januari 1980 

gick jag till Continentals resebyrå så de ordnade flyg-

biljetterna till de flygbolag jag skulle åka med. De ord-

nade också bokningen av rum på Hotell Crillon i Lima 

ett schweiziskt förstaklasshotell, så köpte jag böcker 

och kort från Sverige och tog med mig till dem. Jag 

packade dagen innan jag skulle resa. Så kom den stora 

dagen den 23 februari 1980 då jag skulle resa. Jag tog 

den lugnande tabletten hemma och tog flygbussen till 

Landvetter. Flyget skulle gå Kl. 14:00 men det var 4 

timmar försenat från Helsingfors, då hade tabletten tro-

ligen gått ur kroppen. Lämnade Landvetter kl. 18:15 

och landade på John F. Kennedys Airport kl. 20:20 

New York tid. Jag åkte med ett SAS Jumbojet (Boeng 

747). Jag satt på andra våningen och det var häftigt att 

se ned på marken. Det var också häftigt att se hur 

snabbt marken försvann under planet. Jag hade tur att 

jag fick sitta bredvid ett ungt par från Johanneberg som 

jag kunde prata med under resan. Vi flög direkt till 

New York över Kristiansand, Skottland, Island, södra 

Grönland och Boston, man kunde se lite ljus från 

Boston. Det unga paret hjälpte mig också genom tull 

och passkontrollen, Detta var slutet på min första flyg-

resa och det var en lugn resa. 

 

Text: Kenth Gillwén 

 

Fortsättning nästa nummer 

Kultur / Resa  Sid 8 

Visum från USA 



-Joy- 

Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro 
 

J 
oy handlar om en kvinna som kämpar med sin familj, sina drömmar. Det är en  film baserad på en 

verklig historia. Jennifer Lawrence spelar en ensamstående mamma, vars x-man bor i källaren. Hon 

bor också med sin mamma och mormor. Det är svårt att sätta en genre på denna film. Den är både dra-

matisk, sorglig, rolig, upplyftande och positiv. Jag fick mig en tankeställare när jag såg Joy. Den var 

mycket rörande och berörande. Jag rekommenderar den verkligen! 

 

Text Neetha K 

Filmtipset / Facebook Sid 9  

Facebook. 
 

V 
i vill tipsa om vår Facebook-sida. Denna sida 

är en plattform för att sprida information om 

att vi finns och vad som händer i huset eller  

ett forum för att berätta om saker som rör hu-

set. Vi kan ibland  även bara lägga upp  någon rolig bild 

av något slag. Denna sida är tänkt att spegla verksamhe-

ten, exempelvis genom att lyfta var och en som går in på 

sidan. 

Nu kommer vi snart att lägga upp denna tidning som PDF 

på Facebook och även på vår hemsida för att enklare och 

billigare kunna sprida tidningen.  

 

Leta upp oss och ”gilla” sidan så får du information löpan-

de. Tipsa och dela gärna till andra så får fler reda på vårt 

hus och vår verksamhet. Sidans namn är:  

Fontänhuset Göteborg / Fountain house Gothenburg. 

Är du intresserad av att delta i arbetet med vår sida, kom 

in och prata med oss på kontoret. 

 

Red. 



J 
ag har en panikångestdiagnos. Jag hade, och har fortfarande, stora problem med oro. Jag ältar allt 

fram och tillbaka. Oron tog över mitt liv och jag behövde hitta ett sätt att hantera den. Jag visste bara 

inte hur jag skulle göra. 

För ett tag sen fick jag då ett verktyg/tips som jag skulle vilja dela med mig av. Det har hjälpt mig 

otroligt mycket. Det har också underlättat för min omgivning. 

  

Jag fick tipset hur jag kunde begränsa, och lära mig hantera min oro. Min uppgift och mitt mål var att jag 

skulle börja lära mig att bara älta och oroa mig vid vissa stunder.  

Kl  9-11 

ÄLTNINGS-

STUND! 

”Må bättre-tips”  Sid 10 

När jag har ett ”påslag” (ångest) i kroppen blir mina tankar ofta negativa och automatiska. Jag jobbade 

med att känna igen när jag hade ett påslag och skrev ner vilka automatiska negativa tankar som återkom 

vid de tillfällena.  

 

 

När jag skjuter upp mina tankar bestämmer jag en tidpunkt och en dag när jag får älta och oroa mig 

hur mycket som helst. Jag har döpt de stunderna till ”ältningsstunder”.  

 

Om jag kommer på mig själv med att älta och oroa mig innan mina ältningsstunder skriver jag ner dessa 

tankar för att älta dessa när tiden och dagen kommer. Om tankarna envist pockar på min uppmärksamhet 

mellan mina ältningsstunder säger jag bestämt till mig själv; ”Nej! Du får älta, vända och vrida på detta 

hur mycket du kan och orkar. Men inte nu, nu vill och ska jag koncentrera mig på det jag håller på med 

just nu”. Detta gjorde stor skillnad för mig på många plan. Jag märkte framför allt hur otroligt mycket 

kraft och energi ältandet tog! 

Det kräver stort tålamod och mycket träning att lära sig att skjuta upp tankar, för mig tog det ungefär ett 

halvår av träning innan jag märkte att det började fungera. Jag tycker också att det är viktigt att skilja på; 

jag skjuter upp mina tankar. Jag undviker inte tankarna, det är inte det som är syftet. Tack vare att jag 

lärt mig att skjuta upp mina tankar har jag minskat min oro med, jag skulle säga 70%.     Forts. nästa sid. 

Skjuta upp tankar 



Förut ältade jag också med min familj i stort sett hela tiden, det var i stort sett det alla våra samtal handlade om. 

Om hur jag mådde. Det tog tid, energi och påverkade vårt förhållande. Så vi införde också ”ältningsstunder”, sam-

ma sak gäller där. Vi bestämmer en tid och dag. Inget ältande innan dess! Jag skriver upp vad jag vill älta och vad 

jag oroar mig över. I början ältade vi kanske varannan dag, idag ältar vi när jag eller någon annan känner att det 

behövs. Ibland kan det gå flera veckor. Däremellan har jag mina egna ”ältningsstunder”. 

  

Att skriva hjälper mig mycket, jag kan på så sätt lättare ”nysta ut” mina känslor. Jag kan ibland få en känsla som 

jag inte riktigt vet var den kommer ifrån. Då brukar jag sätta mig ner och skriva vad jag känner och nu kommer jag 

oftast fram till vad som startade den och kan på så vis släppa det som satte igång det. Skriva är terapi för mig och 

det har öppnat en hel värld för mig. Det har blivit en del av mig, och mitt viktigaste sätt att uttrycka mig. 

  

Min oro och ältande är inte borta, jag arbetar med det varje dag. Ibland får jag ett så kallat bakslag och då har jag 

märkt att jag har en tendens att ”trassla in mig i mina tankar”. Jag har då lätt att falla tillbaka i gamla mönster och 

tankar. Att gå emot det, när kroppen tydligt säger till mig att jag ska backa. Det är det svåraste. Jag har fortfarande 

inte riktigt kommit underfund med hur jag ska hantera dessa bakslag. Jag måste regelbundet hantera och analysera 

för att hitta ett sätt att hantera situationen. Ibland tar det ett tag innan jag kommer på vad det är jag behöver göra. 

Jag måste ständigt påminna mig själv att det som funkar bäst för mig är att skjuta upp tankarna. Jag känner ändå att 

jag har mer energi och kraft över till annat. Jag känner mig mer självständig.  

 

Det är också skönt att jag känner att jag har mer kontroll över mina tankar. Det har också gjort mig mer närvarande 

i stunden. 

  

Det har hjälpt mig. Kanske kan det hjälpa någon annan. 

  

/WriteofMe 

Oktober 2016 

”Må bättre-tips” / Jul Sid 11  

Wham ”Last Christmas” 
 

L 
ast Christmas är en singel släppt i de-

cember 1984. Gruppen som gjorden 

den hette Wham och bestod av George 

Michael och Andrew Ridgeley.  Geor-

ge Michael skrev låten. Den här sången har sena-

re spelats in av flera olika artister. 

Wham var en av de mest framgångsrika grupper-

na i Storbritannien under 1984. Detta ledde till 

att när de annonserade en julsingel, antogs det att 

låten skulle tävla med en annan grupp som hade 

varit framgångsrika under året om vara etta på 

den brittiska hitlistan under julen. 

Som många redan vet är att  Band Aid med låten 

Do They Know It’s Christmas?, toppade listan. 

Detta gjorde att Whams låt endast nådde plats 2. 

De bestämde sig för att skänka inkomsterna från 

singeln till hungersnöden i Etiopien. Låten har 

senare placerat sig på listan  regelbundet och har 

i juni 2016 sålt 1,8 miljoner exemplar och är den 

singel som har sålt bäst som inte nått första plat-

sen på listan 

 

Text: Henrik C         



D 
å var det dags att flytta ut Fontänens verk-

samhet till Styrsö i en vecka. Vi var ett rejält 

gäng som strålade samman ute på kajen vid 

Saltholmen en dag i Juli. Vädret var väl inte 

det bästa men det sänkte inte vårt humör. Efter en 

halvtimma på färjan så steg vi iland på Styrsö. En kort 

promenad så var vi framme vid huset som vi hyrt, 

St.Olavsgården.  

Vi började med lite frukost och ett kort morgonmöte. Då 

fick vi reda på vilka olika aktiviteter vi kunde välja 

bland. Själv så gick jag med en grupp och gjorde ett stu-

diebesök i en vacker 1700-tals kyrka. Det var väldigt 

givande. Lite senare var vi några som tog en promenad 

upp till utsiktspunkten på ön. Det var hisnande vackert 

när vi kom upp på toppen. Man såg ut över hela ön och 

mer därtill. När vi var däruppe så fick vi ett telefonsam-

tal, Helena och Neetha hade fått makrill! Det som hände 

sedan var rätt roligt! Nästan alla Fontänare drabbades av 

fiskefeber. Det enda problemet med detta var att vi bara 

hade tre fiskespön. Men som de goda fontänare vi är så 

turades vi om att fiska. Vissa hade aldrig kastat förut så 

dem fick vi lära upp. Många av oss fick också makrill, 

det var oerhört kul. Sedan var det en grupp som fiskade 

krabbor också,  med stor framgång. Vi hade riktigt fina 

dagar där på ön. Vi var några som badade också, det var 

kallt men uppfriskande i vattnet. 

 

Under några dagar så var min dotter och hennes tre barn 

med. Fontänarna var underbara med barnen. Dom spela-

de spel tillsammans, bland annat. Min dotter tyckte att 

det var underbart att komma hemifrån ett tag, vi skulle 

också sova över till fredagen. Jag fiskade krabbor med 

barnen och de älskade det! Badade gjorde vi också. När 

de andra åkte hem för dagen så gick jag och min dotter 

med barnen ner till badet. Solen sken och det var en un-

derbar eftermiddag som gick över i kväll innan vi gick 

upp till huset igen. På fredagsmorgonen kom de andra 

fontänarna tillbaka och vi hade ännu en bra dag på Styr-

sö. När det var dags att åka hem så ville Gustav tre år, 

inte åka hem frivilligt. Barnen hade ju haft så kul! Tack 

för denna fantastiska möjlighet jag fick! Det är väldigt 

sällan jag har möjlighet att ”bjuda” med mina barn och 

barnbarn på semester! 

 

 Sid 12 Sommarläger på Styrsö 

Text Ulf L 

Foto: Madelene Lindahl  



S 
verige och Finland- en jämförelse 

Finland var en del av Sverige från 1200-talet 

till 1809. Sedan dess har Sverige haft en lugn 

och stabil utveckling mot demokrati och väl-

stånd. Finlands utveckling dit har varit mer instabil och 

våldsam. Svensk dansbandsmusik är glad och durartad 

och texterna handlar om kärlek, röda rosor, sommar 

och exotiska semesterorter som Gran Canaria, Västin-

dien och Hawaii. Finsk dansbandsmusik (och tango) är 

däremot vemodig och mollartad. Den är främst påver-

kad av rysk musik. I de svenskspråkiga områdena är 

dock dansbandsmusiken identisk med den svenska. Det 

finska köket är mycket likt det svenska. Rätter som 

Janssons frestelse, pytt i panna och gravlax är populära 

även i Finland. Den finska maten är mer osötad än den 

svenska. Finskt rågbröd är t ex osötat. Det finns även 

ryska inslag i det finska köket t ex kiiseli (slags frukt-

kräm) och karjalanpiirakka (piroger av rågmjöl fyllda 

med risgrynsgröt eller potatismos)..När det gäller natio-

nalsymboler har Mumintrollen länge varit Finlands 

stolthet, men på senare år har de fått hård konkurrens 

av Angrybirds. Fazer blå (en slags mjölkchoklad) är 

Finlands mest uppskattade varumärke. Många anser 

även att Fazer blå är godare än Marabou mjölkchoklad. 

Glas från Iittala är också typiskt finskt. Finska städer är 

i allmänhet yngre än de svenska. Under medeltiden 

hade Finland endast 6 städer: Åbo, Borgå, Nådendal, 

Raumo, Ulvsby och Viborg. Därför finns inte så myck-

et bevarat från den tiden. Några byggnader från medel-

tiden är t ex Åbo domkyrka och Åbo slott. Helsingfors 

äldre bebyggelse utgörs främst av stenhus från 1800-

talet. Någon motsvarighet till Gamla stan i Stockholm 

finns inte. Finland har även flera städer med trähusbe-

byggelse från 1700-och 1800-talet t ex Raumo, Borgå, 

Kristinestad och Ekenäs.  

 

När det gäller ekonomin är Sveriges ekonomiska situa-

tion helt annorlunda än Finlands. Skillnaden i levnads-

standard håller på att bli lika stor som på 1970-talet. I 

början av 2000-talet låg levnadsstandarden i Sverige 

och Finland på samma nivå. I samband med finanskri-

sens utbrott 2008 började Finland halka efter och nu är 

Sveriges levnadsstandard 10 % över Finlands. I 

OECD:s välståndsliga låg Sverige på 10:e plats  2015. 

Finland låg på 15:e plats.I Sverige var statsskulden 33.8 

% av BNP 2015 medan motsvarande siffra för Finland 

var 68 %.Finland hade negativ tillväxt 2012-15 medan 

Sverige hade en tillväxt på 3.2% under samma period. 

2015 var Sveriges ekonomiska tillväxt 4.2% mot endast 

0.6% i Finland. Även arbetslösheten är lägre i Sverige 

(6.7 % mot Finland 9.1%). Lönenivån i Sverige förbätt-

ras snabbare än i Finland. Skatteintäkterna ökar snabba-

re i Sverige vilket innebär att Sverige har mer resurser 

för att utveckla samhället och välfärden.  De finska 

skolorna har bättre resultat än de svenska och de flesta 

andra länders skolor. Det beror bl a på en tydligare stat-

lig styrning, en lärarkår med mer auktoritet och en helt 

annan syn på läraryrket. 

 

 

Finland har ingen blockpolitik. Alla regerar med alla. I 

ett svenskt val vet man redan på valnatten vilka som 

kommer att sitta i regeringen. I Finland vet man i bästa 

fall vem som blir statsminister. Finland har större in-

slag av personval. Enskilda riksdagskandidater måste 

driva kampanj på ett helt annat sätt än i Sverige. I Sve-

rige skulle det vara omöjligt för Socialdemokraterna 

och Moderaterna att sitta i samma regering medan fins-

ka Socialdemokraterna och Samlingspartiet (Finlands 

moderater) flera gånger har bildat regering tillsam-

mans. Det beror på att det finns en stark kultur av sam-

arbete över vänster-högerfalangen i Finland som delvis 

beror på att Centerpartiet är ett så stort parti. Enligt Gö-

ran Djupsund som är professor i statsvetenskap vid Åbo 

akademi har finländarna inte så bra koll på politiken.  

De flesta vet att det är två av de tre stora, Socialdemo-

kraterna, Samlingspartiet och Centerpartiet som sitter i 

regeringen och ett i opposition. De finska väljarna tän-

ker inte så mycket på vem som sitter i regeringen och 

vad de åstadkommer. Det är ett helt annorlunda per-

spektiv i Sverige där de flesta garanterat vet vem som 

sitter i regeringen. Socialdemokraterna i Sverige har en 

lång tradition av att vara det stora partiet. Socialdemo-

kratin här kommer ofta via modersmjölken d v s man 

röstar på partiet därför att ens släktingar (och vänner ) 

också gör det. I Finland har samma parti varit ett me-

delstort parti. I Sverige har Socialdemokraterna varit 

måna om att bygga ut välfärdsstaten medan samma par-

ti i Finland har varit mer realpolitiskt. Centerpartiet i 

Finland är ett massparti som uppges ha 200 000 med-

lemmar och det beror bl a på landets sena urbanisering. 

Svenska Centerpartiet lägger större fokus på företagan-

de särskilt småföretagande och miljöpolitik än sin fins-

ka motsvarighet. 
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Text: Lars Hengesteg         



I 
 förra numret så hade vi konsertupplevelser som 

tema, och jag är lite inne på samma spår med 

den här lilla eskapaden. Det är i varje fall ett 

vagt konsertrelaterat äventyr och det utspelade 

sig när vi var ett gäng på 5 byggkillar från bygget av 

Kölsträckningen/Stapelbädden på Norra Älvstranden, 

som den 8 juni 1991 åkte till den kungliga huvudsta-

den för att gå på ZZ ToP. Jag kommer inte ihåg vem 

det var som ordnade med resan, men vi hyrde i varje 

fall en Van och gav oss iväg. 

 

Med hjälp av en okänd mängd malthaltig färdkost så 

förflöt resan utan några större missöden och väl i 

Stockholm så hittade vi efter en stunds irrande fram 

till slutmålet på Västmannagatan. Hotellet låg mitt 

emot Gustav Vasa kyrka och i dörren bredvid låg den 

då ökända nattklubben Tabu. Mer om den senare, … 

kanske.  

 

Jag kommer inte ihåg vad hotellet hette, men när vi 

steg in genom dörren, så var det som att komma rakt 

in i Fontänhusets matsal. Klockan var strax efter 11, 

men frukostbuffen stod fortfarande framdukad på ett 

par matbord mitt i rummet och några barn satt på gol-

vet en bit bort och lekte. Det satt även en fem, sex 

kvinnor runt ett bord bredvid barnen och såg lite halv-

förskräckta ut när vi brötade in genom dörren. Efter en 

dryg halvminut så kom det ut en kvinna från ett an-

gränsande rum som undrade vilka vi var och vad vi 

gjorde där.  

 

Vi förklarade att vårt besök i kungens stad berodde på 

att vi ville dricka öl och att vi hade hittat en bra före-

vändning i ZZ ToPs spelning på Söderstadion. Då ut-

vecklade kvinnan sin fråga genom att fråga vad vi 

gjorde inne i just den här lägenheten på Västmannaga-

tan. Vi blev förstås lite förvånade över frågan, då vi i 

god tid hade bokat rum på det här hotellet. Vi redo-

gjorde för hur vi hade hamnat just där och nu var det 

istället kvinnans tur att bli förvånad. Hon förklarade 

att den här lägenheten var ett jourhem för våldsutsatta 

kvinnor och att män absolut inte var välkomna, förvå-

ningen bytte återigen ägare.  

 

Jag kommer som sagt var inte ihåg hur vi hade fått tag 

på just det här hotellet, men jag har ett vagt minne av 

att lägenheten varit registrerad som hotell och att de 

hade vår bokning i någon pärm på boendet. Efter en 

stunds konfererande med kvinnorna runt bordet, så 

meddelade föreståndarinnan(?) att vi trots allt skulle få 

stanna. Man skulle ju kunna tro att fyra öldrickande 

190cm+killar (chauffören, kille nr.5, var något kortare 

och nykter) skulle vara chanslösa när det kom till att 

få ett rum på det här stället, men till vår stora förvå-

ning så sa föreståndarinnan att vi var välkomna, även 

om det inte längre var något hotell. Jag tror att det var 

vår sköna dialekt som bevekade kvinnorna runt bor-

det, jag har i varje fall svårt att komma på någon an-

nan anledning till att vi skulle få stanna. 

 

Vi blev hänvisade till ett rum på kanske 20m2 innehål-

landes 4 dubbelsängar utan sängkläder, som var hop-

skjutna i mitten av rummet. Ett helt okej rum med 

andra ord. In med packning, sedan dusch och klädby-

te, nu var vi redo för en utekväll i Gamla Stan.  

 

Jag kände bara till ett ställe i Gamla Stan och det stäl-

let hette Kurbits. Jag hade varit på Kurbits med ett 

gäng lumparkompisar i samband med att vi gick hög-

vakten någon gång i början av åttiotalet. Vi hade varit 

där en fredag och blivit fulla och glada, men när vi 

kom dit dagen efter, alltså på lördagen och beställde 

starköl, så sade de att de inte serverade något starkare 

än folköl. Eftersom jag inte kan bli full på folköl, så 

var jag givetvis säker på att vi varit med i dolda kame-

ran eller något annat lurigt.  

 

Vart vi grabbar från Kölsträckningen gick kommer jag 

inte ihåg, men jag tog i varje fall inte med dem till 

Kurbits.  

 

P.S. ZZ ToP var som väntat mycket bra!  

 

Text: Ingvar E 
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F 
underingar inför vinter säsongen.  Nu är det längesen jag kunde gå på långpromenader naken i na-

turen i skogen och vid havet. Det saknar jag så här års när mörker o kyla sänker humöret. Egentli-

gen skulle jag besökt Valhallabadet så här års. Tyvärr så är jag nyopererad för basiliom, utslag på 

bröstet och får inte basta eller träna på flera veckor för då kan bandaget ramla av. Tänkte se på den 

nya tvserien Naken i SVT. Personer är nakna i ett hus och får efterhand hämta sina ägodelar. Denna satsning 

tror jag är ett svar på de kommersiella kanalernas utbud, SVT måste väl konkurera  på något sätt.  

Apropå kläder så har jag köpt en petroleumfärgad päls, underbart mjuk och väldigt snygg men den värmer 

inte mycket, det är ju syntetpäls. Men många berömmer den på stan. Jag har också låtit skräddaren sy fjädrar 

i min hatt. Jag kommer ihåg gamla soulgrupper från 60-70talet. Isley brothers och andra hade underbara klä-

der, orangea pälsar, stora hattar och byxor i starka färger, det var väldigt elegant. Jag skulle vilja ha sådana 

kläder. 70-talet börjar ju komma igen nu. Det gäller väl att pimpa till sig. Kanske en sammetsjumpsuit i zeb-

ramönsteri klatschig färg? Barry White hade en orange kostym och orangea skor. Hoppas i alla fall att jag är 

fullt klar att åka till Gran Canaria den 21 november i två veckor, slippa det här kalla och regniga klimatet. Jag 

tänker packa ner en massa böcker också för resan.  

Text: Joakim W 

Funderingar inför vintersäsongen.   



 Wong Kar-wai   
 

王家衞 
 
 Wong Kar-wai är en kinesisk regissör.  

 

Han är verksam i Hong Kong.Han är född 1958 i Shanghai. 

Vid fem års ålder flyttade familjen till Hong Kong, av olika 

skäl kunde inte hans äldre syskon komma med, detta ledde till 

att han växte upp som ensamt barn som endast talade Manda-

rin. Han kände sig isolerad under sin barndom. Han blev inte 

bra på vare sig Kantonesiska eller Engelska före det att han 

hade blivit tonåring (dessa språk är de vanliga i Hong Kong). 

Som ung tog hans mor honom till biografer, och han fick se 

många olika filmer. Han skall ha sagt att den enda hobbyn 

han hade som barn var att se film. 

 

I skolan var han intresserad av grafisk design i vilket han tog 

en examen på Hong Kong Polytechnic 1980. Efter detta blev 

han antagen till en träningskurs på tv-kanalen TVB, där han 

lärde sig mediaproduktion. Han började en karriär som ma-

nusskrivare. Till att börja med TV-serier och såpoperor som 

Don’t Look Now från 1981,till att skriva filmmanus. Han ar-

betade i ett team och skrev i flera olika genrer. Han var inte 

speciellt entusiastisk för dessa tidiga arbeten, men han fortsat-

te att skriva under 80-talet med filmer som Just for Fun 

(1983), Rosa (1986) och The Hunted Cop Shop from Horrors 

(1987). Han är listad för manus för 10 filmer mellan 1982-

1987, men han säger att han har varit inblandad i ytterligare 

c:a 50 filmer utan att var nämnd. Wong tillbringade två år 

med att samskriva manuset till actionfilmen Final Victory 

från 1987 regisserad av Patrick Tam, för vilken han fick en 

nominering för på sjunde upplagan av Hong Kong Film 

Awards. 

 

1987 var Hong Kongs filmindustri vid en topp, den var både 

framgångsrik och produktiv. För att fortsätta denna våg be-

hövdes nya regissörer, och via sina kontakter blev Wong in-

bjuden till att bli en partner i ett nytt oberoende företag, In-

Gear och att få regissera sin första egna film.Eftersom Gangs-

terfilmer var i ropet efter John Woo filmen A Better Tomor-

row (1986), valde Wong att göra en. Men han valde att skild-

ra unga gangstrar. Filmen som heter As Tears Go Bye(1988) 

handlar om en gangster som behöver se efter sin hetlevrade 

bror. Wong fick mycket fria händer för att göra filmen genom 

att producenten Alan Tang var en god vän. Bland skådespe-

larna i filmen hittas Andy Lau, Maggie Cheung och Jacky 

Cheung som han ansåg som ”The Hottest Young Idols in 

Hong Kong”. När filmen släpptes i juni 1988 blev den popu-

lär både bland publik och kritiker. Däremot uppmärksamma-

des inte filmen i väst under sitt ursprungliga släpp. Det enda 

var att den visades vid en sidofestival till Cannes Festivalen 

1989.  

 

För sin nästa film valde Wong att lämna den gangstertrend 

som rådde i Hong Kongs filmvärld. Han var ivrig att göra 

något mer ovanligt, och framgångarna för As Tears Go Bye 

gjorde det möjligt för honom att göra detta. Han valde att låta 

filmen utspelas på 60-talet, en period som han hade en speci-

ell känsla för. Filmen Days of Being Wild(1990) handlar om 

en deillusionerad tonåring kallad Yuddy och människorna 

runt honom. Man kan säga att det är den första typiska Wong 

Kar-wai filmen. Den här filmen är också den första filmen 

som han gör som har Christopher Doyle som cinematograf. 

Doyle kommer att arbeta med Wong i de nästa sex filmerna 

som han gör. Days of Being Wild hade många stjärnor i roll-

besättningen där Andy Lau, Maggie Cheung och Jackie Che-

ung deltog. Huvudrollen fick Leslie Cheung. Filmen som för-

väntades vara en mainstreamfilm med alla dessa stjärnor, vi-

sade sig vara ett karaktärsdrama, mer inne på att visa känsla 

och atmosfär än att berätta en berättelse. När filmen släpptes i 

december år 1990 blev biljettintäkterna låga och kritikerna 

hade delade uppfattningar. Trots detta vann den fem Hong 

Kong Film Awards och viss internationell uppmärksamhet, 

den har senare blivit ansedd som en av Hong Kongs bästa 

filmer.  
 
Eftersom filmen ansågs vara en flopp kunde inte han få ihop 

finansiering av sitt nästa projekt som var en uppföljare. Hans 

fortsatta problem med finansiering ledde till att han 1992 ska-

pade Jet Tone Films tillsammans med Jeff Lau. Wong Kar-

wai var i behov av ytterligare finansiering. Därför accepterade 

han ett erbjudande från ett filmbolag att göra en Wuxia Film 

av en populär roman. Wuxia är en film och litterär genré. Den 

kan beskrivas som en fantasyvärld där hjältarna utövar väpna-

de former av Kung Fu. Exempel på genren är Crouching Ti-

ger Hidden Dragon och Hero. Wong var entusiastisk över att 

få göra filmen. Han hävdade att han alltid hade velat göra ett 

kostymdrama. Han valde att bara använda karaktärerna från 

boken, och år 1992 började han experimentera med olika be-

rättelse tekniska strukturer som han vävde ihop till komplice-

rad väv. Ashes of Time började att filmas med en annan stjärn-

fylld besättning. Lesile, Maggie och Jackie Cheung återvände 

tillsammans med Brigitte Lin, Carina Lau och inte minst 

Tony Leung Chiu-wai som kommer att göra flera filmer med 

Wong. Filmen var svår att filma och tog två år och kostade 47 

miljoner HongKong dollar att göra.  När filmen släpptes i 

september 1994 blev publiken konfunderad över en film som 

en filmvetare har kallat den mest ovanliga kampsportsfilmen 

som någonsin gjorts. Och detta ledde till att filmen blev ett 

fiasko publikmässigt, men filmen gillades av kritiker och 

vann flera lokala filmpriser. Filmen deltog också på Venedigs 

Filmfestival där Christopher Doyle vann pris för bästa cine-

Kultur/Film  Sid 16 



 Under produktionen av Ashes of Time fick Wong ett två må-

naders avbrott i väntan på utrustning för att nyinspela ljud för 

några scener. Han mådde inte speciellt bra eftersom han kän-

de trycket från sina sponsorer och oron för ytterligare en 

flopp. Då bestämde han sig för att göra en ny film. Han säger 

att han skulle göra något för att han åter igen skulle känna sig 

komfortabel med att göra film. Så han gjorde Chungking Ex-

press som han gjorde som en studentfilm.  

  

Filmen gjordes från koncept till färdig film på bara sex veck-

or. Detta gjorde att filmen kom ut två månader före Ashes of 

Time.  Chungking Express är en film som följer två olika be-

rättelser som utspelas båda i dagens Hong Kong. Vi följer två 

ensamma poliser spelade av Takeshi Kaneshiro och Tony Le-

ung Chiu-wai som båda faller för varsin kvinna som spelades 

av Brigitte Lin respektive Faye Wong. Wong var intresserad 

av att experimentera med de två ihopvävda berättelserna. Det 

filmades på kvällen vad som skrivits under dagen. Filmen 

belönades vid 1995 år Hong Kong Film Awards för bästa 

film, och han själv fick pris för bästa regissör. 

 

Wong fortsatte att arbeta utan uppehåll, utvecklade idéerna 

från Chungking Express i en ny film om ensamma unga vux-

na i nutida Hong Kong. Chungking Express hade ursprungli-

gen en tredje berättelse, men tiden tillät inte honom att inklu-

dera den tredje berättelsen. Han valde istället att göra den till 

en egen film. Denna film har den engelska titeln Fallen Ang-

els men i Sverige har den titeln Helgon i Neon (övriga filmer 

har släppts med den engelska titeln). Även om den har helt 

nya karaktärer anser Wong att den är en tre timmar lång film. 

Fallen Angels är ett otypiskt brottsdrama med extremt våld 

men ändå med Wongs karaktäristiska fragmenterade experi-

mentiska stil. Filmen utspelas till största delen under natten 

och undersöker Hong Kongs mörka sida. Wong planerade 

detta som en motvikt till ljuset i Chungking Express, han sä-

ger att det är rättvist att visa båda sidorna. Vid filmens release 

i september 1995 tyckte flera kritiker att den var för lik den 

föregående filmen.  

 

Under 90-talet steg Wongs reputation som regissör, och hans 

internationella ställning blev fastställd med 1997 års roman-

tiska drama Happy Together. Detta år återlämnades Hong 

Kong till Kina och Wong väntades behandla denna händelse, 

men han valde att strunta i trycket och valde att filma i Argen-

tina i stället. Men överlämnandet var fortfarande viktigt. Han 

visste att ställningen för homosexuella skulle bli osäkert. 

Wong valde att låta filmen handla om ett förhållande mellan 

två män. Han var noga med att skildra förhållandet som nor-

malt vilket han tyckte att tidigare LGBT filmer från Hong 

Kong inte hade gjort. Filmen tävlade om Palme d’Or på Can-

nesfestivalen och han vann, som första regissör från Hong 

Kong, priset som bästa regissör.  

 

 En filmvetare skriver i en bok att Happy Together och följan-

de film In the Mood for Love visar Wong vid hans artistiska 

höjdpunkt. In the Mood for Love (2000) hade en tillkomst 

som var problematiskt. Han hade tittat på flera olika titlar och 

projekt innan de utvecklades till det slutgiltiga resultatet. Ett 

romantiskt melodrama som utspelas i 60 talets Hong Kong. 

Denna film anses som en inofficiell uppföljare till Days of 

Being Wild. Wong valde att återvända till den era som fasci-

nerade honom, och speglade hans egen bakgrund med att ka-

raktärerna var ursprungligen från Shanghai. Huvudrollerna 

spelades av Maggie Cheung och Tony Leung Chiu-wai vars 

karaktärer flyttar in i ett hyreshus samma dag 1962 och upp-

täcker att deras makar har en affär, och över de kommande 

fyra åren utvecklar de ett starkt band. Filmen tog två år att 

göra och skådespelarna i huvudrollerna skall ha drivits till sin 

gräns. Wong klippte färdigt filmen just före sin premiär på 

Cannesfestivalen. Där filmen vann det stora tekniska priset 

och Tony Leung vann pris som bäste skådespelare. Filmen 

listas ofta bland de bästa filmerna som någonsin har gjorts. 

Wong säger att den var den svåraste filmen han har gjort i sin 

kärriär dittills, och den är en av de viktigaste filmerna han har 

gjort och att han är stolt över den. 

 

Nästa film tog hela fyra år att göra.  Filmens titel är2046.  

Han startade direkt efter att In the Mood for Love var klar. 

Denna film fortsätter att berätta om Chow Mo-wan Tony Le-

ungs karaktär från In the Mood for Love. Filmen har i de 

kvinnliga huvudrollerna Zhang Ziyi och Gong Li.  Filmen 

hade premiär på Cannesfestivalen 2004 ett dygn försenad och 

Wong fortsatte att klippa om filmen tills oktoberpremiären.  

 

Nästa film Wong gjorde var en film inspelad på engelska i 

USA. Filmen heter My Blueberry Nights och huvudrollen spe-

las av sångerskan Norah Jones. Filmen spelades in under sex 

veckor år 2006 och Filmen hade premiär 2007. 

 

Wongs nästa film blev en biografisk film över Kung Fu mäs-

taren Ip Man som är legendarisk i Hong Kong känd för att 

bland annat tränat Bruce Lee. Idén fick han redan 1999 men 

han påbörjade inte denna film före My Blueberry Nights var 

klar. Wong valde att skildra perioden 1930-1956, eftersom 

den historiska bakgrunden var intressant. Han började filma 

2009 efter att ha gjort grundlig research för filmen. Huvudrol-

len gav Wong till Tony Leung. Leung tillbringade 18 måna-

der med att träna Kung Fu. Den kvinnliga huvudrollen gick 

till Zhang Ziyi. Filmningen pågick i tre år och blev avbruten 

två gånger på grund av att Leung bröt armen. Filmen är både 

hans dyraste att filma och den mest inkomstbringande av hans 

filmer. Filmen hade premiär 2013 och fick 12 Hong Kong 

Film Awards, bla Bästa Film och Bästa Regissör.  

 

Denna film existerar i tre olika klippningar. Först den kinesis-

ka versionen 130 minuter lång, sen en internationell klippning 

som Wong gjorde till Berlinfestivalen på 124 minuter och till 

sist en klippning som de amerikanska företagen som släppte 

filmen i USA  krävde. Denna version är mer linjär, har förkla-

rande text och är bara 108 minuter lång. 

 

Text: Henrik C      

Kultur/Film Sid 17  



Julfest 

Välkommen påJulfest  
15/12  Kl 17:00-20:00 

Man får ta med sig en person som då får 

betala 70kr. Medlemmar betalar 35kr 

Skriv upp dig på listan som sitter på an-

slagstavlan i klubbhuset 

Meddelande / Julfest  Sid 18 

Sista anmälningsdagen är 9/12 



M 
ikael fick frågor från oss innan han börjat tala om själva teorin. Han antecknade frågor som han åter-

kom till på slutet Vi fick veta vilka redskap som krävdes för att få ett rent resultat. Redskapen är: 

Vatten med ett rengöringsmedel “typ Yes”. Vattentvättaren som kallas “Päls”. Skrapan som väljs 

storlek på så att den anpassas till bredden av det smutsiga fönstret. Två trasor “med mikrofi-

ber” (som inte luddar men kan “hålla” kvar vatten) en trasa för nedsmutsad yta och en för rena ytor.  

Mikael ritade upp cirkeln “Sinnerska cirkeln” på våran tavla och förklarade vad den innebar. De fyra fälten i cir-

keln visade på 1.Vatten + kem  2. Tid 3. Värme 4. Mekanisk bearbetning. 

Om någon av dessa fyra momenten minskar, exempelvis att vattnet blir svalare blir tiden längre för att ett gott re-

sultat skall uppnås. Under den praktiska delen fick vi pröva på att rengöra våra fönster utifrån det han lärt oss om 

fönsterputsning. Indelade i grupper fick vi tvätta fönstren. Det första var att dränka pälsen i det ljumma vattnet med 

kem. Med handen klämma ut det mesta av vattnet och krama hårt i pälsens ytterkanter. Med vattnet som återstod i 

pälsen fick vi rengöra fönstren (här kunde man välja att tvätta flera fönster och vänta en stund, för att vattnet skulle 

verka) Sedan skulle den torra trasan torka bort övre kanten på fönstret, men bara en liten rad. Därefter trycka hårt 

med skrapan på den smala randen mot fönstret, lätta på trycket och låta skrapan glida ner utför rutan. Torka av 

skrapan med ren trasa och upprepa skrapans arbete. Med den orena trasan torka bort runt om. 

 

Mikael Olsson, har titeln: Svensk Mästare i Fönsterputsning 

OBS ! Men om det är smutsigt runt själva 

fönsterglaset SKA detta rengöras INNAN 

själva rengöringen av rutan.   

 

Svar på våra frågor som antecknats innan 

den praktiska övningen. 

-Hur ofta ska man rengöra? : ”En bra regel 

är ungefär var tredje månad.” 

-Tidningspapper? Trycksvärta med sprit 

finns ej längre. Dessutom  

ett tidskrävande och svårt tillvägagångs 

sätt. 

-Hur får man bort salt från  ”havsvindar” : 

”Enklats att använda  enbart vatten” 

-Frostgrader, hur gör man då:”Blanda vatt-

net med några delar sprit, eller använd 

spolarvätska. 

-Hur får man bästa resultat : Se beskriv-

ning om praktisk övning 

- Rengöring runt rutan?: Ramen och ytan 

runt fönstret ska rengöras innan själva 

fönstret, annars  kan det bli ogjort arbete. 

- Vad värderar ni då ni anställer: ” stor pri-

oritet på att personen stannar. Då man be-

höver lång tids träning. 

- Fönsterputsmaterial: Se ovan 

Mikaels kommentar : ”Ha kul! 

 

Efter Mikaels besök var våra fönster rena-

re och fina. Nu kunde vi se bra ut! 

 

Text: Elisabeth B 

Kurs / Fönsterputs Sid 19  



 Sid 20 Reflektion  

Varför tillsammans? 
 

V 
i lever i en tid där att ha ett handikapp, både fysisk eller psykisk, inte direkt hindrar att leva ett bra 

liv. Naturligtvis finns det problem och hinder som gör att det inte alltid lär ätt alla gånger och det 

varierar också från person och person och tid till tid. Sen är det några som har det svårare och be-

höver mer hjälp än andra.  

 

Det samhälle vi skapat ska ge människor rätt till hjälp och stöd när de behöver det. Tyvärr är det inte alltid så. 

Beroende på olika faktorer som var människor bor eller på grund av ålder eller till och med kön samt andra 

omständigheter som kan finnas. Att kräva sin rätt kan vara extra svårt  för vissa av flera anledningar. Ork att 

kämpa emot byråkrati och liknande kan vara i stort sett omöjligt att finna. Att hitta någon som kan hjälpa en 

att stötta och som kan tala för en blir då något väldigt viktigt. Som tur är finns numera många organisationer 

som kan hjälpa till och där finns också människor i liknande situationer och med liknande erfarenheter. Oav-

sett vad det är som skapar problem så finns det någon sorts förening eller liknande där människor kan komma 

samman och umgås, stötta och utbyta sina olika erfarenheter med varandra. En människa kan vara svag men 

tillsammans kan vi vara starka. Tillsammans kan vi människor påverka i den riktning vi vill att samhället ska 

gå och påverka de som styr oss att rätta de fel som uppstår.  

I vårt samhälle ska inte bara de som är starka, mäktiga eller som skriker högst vara de som kör över de som 

inte har förmåga att stå upp emot dem. Därför behöver vi alla stå upp tillsammans så att sådant inte händer. 

Alla av oss räknas och även om inte alla kan tala för sig så finns de som kan. Inge ska behöva känna sig ensam 

och övergiven, vi kan vara till varandras hjälp när det behövs. Detta är därför vi behöver vara tillsammans.  

 

Text: Björn J 



Psykokinetik /  

psykokinesi. 
 

P 
sykokinetik och människan. 

Psykets rörelser i olika livspe-

rioder. Sinnet och en veten-

skaplig erinran. Mannen och 

psyket. Bestämningar till psykets rörel-

ser och kurvor. Punkter och uppfatt-

ningar, variation till psykologi.  

Psykokinesi och sinnets rörelse. Man-

nen och reflektionen, empatin. Föränd-

ring över tid. Emotioner och tankar till 

psykokinesi. Reflektioner och variation 

i olika levnadsperioder. Sinnes oro, er-

inran till sinnets konceptivitet. Psyko-

metrik och mätning av sinneskurvor. 

Sinnets rörelse och dess objektiva mät-

ning. Teori och konkreta bestämnings-

punkter. Mannen och sinnets rörelse. 

Psykologi och vetenskapliga uppfatt-

ningar i tiden. Sinnets teori och mät-

ning. 

 

 

Text: Christer Hög  

Julmarknad /  Psykologi  Sid 21 

Julmarknader 

2 
004 åkte jag på min första julmarknadsresa. Den 

gick till Wismar i östra Tyskland. Sedan dess 

har jag besökt julmarknader i Rostock (2 gång-

er), Bremen, Schwerin (2 gånger), Lǚbeck, 

Stralsund, Neubrandenburg, Flensburg, och Husum. De 

tyska julmarknaderna äger rum på gator och torg i stä-

dernas gamla stadskärnor. Där finns många bodar som 

säljer olika sorters julkakor och sötsaker som t ex Leb-

kuchen (slags tjocka pepparkakor), Christstollen 

(julkaka av vetedeg med russin, mandel, marsipan och 

torkad frukt och täckt med florsocker), gebrannte Man-

deln (kanderade mandlar) och Mutzen (flottyrkokt kaka 

med florsocker).  

 

Det säljs dessutom olika sorters grillad korv (Bratwurst, 

Rauchwurst, Currywurst), Grǚnkohlessen (rätt med 

grönkål, korv och kassler). Det serveras både varma 

drycker som Glǚhwein (tysk glögg) ofta med tillsats av 

rom eller amaretto,  Eierpunsch (slags äggtoddy), Lu-

mumba (varm choklad med rom, vanilj och vispgrädde) 

och kalla drycker som fatöl.  Glǘhwein  värmer gott i 

kylan. På julmarknaderna säljs  även sådant som glasku-

lor, julkrubbor, adventsstjänor och diverse föremål från 

Erzgebirge som Räuchermann (rökgubbe) och Schwib-

bogen (slags ljusstake).  

 

På julmarknaderna finns även attraktioner som karusel-

ler och pariserhjul. När mörkret  

faller samlas många människor på julmarknaderna för 

att äta, dricka och umgås och  

lyssna på orkestrar som spelar julmusik. Då är det 

mycket stämningsfullt. På sina håll  

har man även 

satt upp hög-

talare ur vil-

ka det ström-

mar tyska 

julsånger och 

schlagers.  

 

Text: Lars 

Hengesteg  

 



 

7 minutes workout 
Nu har vi satt igång en kort gympa som vi kör i matsa-

len på onsdagar kl. 15:15.  

Temaveckor i köket 
Vårens teman är ännu inte spikade men håll koll på 

anslagstavlan eller på Facebook. 

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

handarbetar vi, fikar och har det mysigt. 

Vi kör igång igen till vårvintern   

Gymmet 
Varje fredag kl 14.30 går vi till gymmet som ligger 

vid Centralen. Detta är kostnadsfritt. 

Husbandet 
Husbandet repar varje Måndag kl 13:30. Häng på om 

du gillar att sjunga eller spela. 

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 filmklubb 
På filmklubben väljer vi en film och sedan träffas vi 

en eftermiddag och ser filmen och äter snacks.  

Efteråt går vi igenom lite frågor. Vårens första kvällar 

kommer att ha lite varierande teman. Välkomna! 

Dator / teknik-kurs 
Varje tisdag kl 11:00 kör vi dator/teknikkurs i Dator-

salen. Kom gärna med dina frågor så hjälps vi åt. 

Receptionsutbildning 
Nu är höstens kurs avklarad och vi ser fram emot att 

köra igång den nya kursen till våren. 

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

Hockey 
Vi har fribiljetter till Bäcken Hockeys hemmamatcher. 

Välkomna med. 
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.”  

Vi ska starta folkhögsskola!!! 
Detta är under planering och under mycket hysch 

hysch. Kom in så berättar vi mer eller följ oss på Face-

book. Vi informerar efter hand 

Öppet över storhelgerna: 

Lörd.  24 dec. julafton 10-14 

Sönd.  25 dec. juldagen Stängt 

Månd. 26 dec. annandagen Stängt 

Tisd.    27 dec.   10-14 

Onsd. 28 dec.   10-14 

Torsd. 29 dec.   10-14 

Fred. 30 dec.   10-14 

Lörd. 31 dec. nyårsafton 10-14 

Sönd.   1 jan. nyårsdagen Stängt  

Månd.   2 jan.   8.30-16 

Tisd.   3 jan.   8.30-16 

Onsd.   4 jan.   8.30-16 

Torsd.    5 jan. 13dagsafton 8.30-16 

Fred.   6 jan. 13dagen 13-16 

What’s up?  Sid 22 

Vad händer eller är på gång i huset? 



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

Bankgiro: 5605-5627 

Sponsorer Sid 23  

AFiG 
Alliator AB 
Backateatern 
Bensin och Rörtjänst i 
Göteborg AB 
BK Häcken 
Bristol Fiske AB 
Bäcken HC 
DFV,  SEB Fonder och 
Stiftelser 
El & Pumpservice Skara-
borg HB 
ELPM AB 
Friskonomen AB 
Frölunda Indians Hock-
ey 
Gustav Erikssons Bygg-
nads i Vallda AB 
Göteborg Angered Rotary 
Club 
Göteborgs Buss AB 
Göteborg City Rotary-
klubb 
Göteborgs Pepparkaks-
bageri 
Göteborgs Stadsteater 
Göteborgs Symfoniker 

Göteborg Säve Rotary-
klubb 
Iberiska Språk 
In Form JB AB 
Johnséns Konditori 
Klubbhuset Sporthall 
Kopparbergs/Göteborg 
FC 
Kvibergs Handelsträd-
gård 
Lions Club Gatenheim 
Lions Club Gothia 
Lions Mölndal Kvarnbyn 
NPS Service AB 
Microsoft 
Orbicon AB 
Pitney Bowes Svenska 
AB 
Putsa i Alingsås AB 
Sankt Lazarusorden i 
Sverige 
TR Entreprenad AB 
TLK Peter Olsson AB 
Unitrans Shipping & 
Transport AB 
Interbowling i Majorna 
AB 



Nästa nummer kommer 

ut i Mars och då närmar 

sig VÅREN! Allt gott 

till dess. Redaktionen 


