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Sidan Tre
Välkomna till nr 1 2019
I detta nummer, vars tema är historia, så kan du läsa om Europakonferensen
i Ålborg, Danmark, Ezats historia, spargrisens historia, staden Vimmerby, en
ny artikelserie om våra sponsorer, arbetet med Sverigekonferensen, Nya
Sverige, Mozart och mycket annat.
Redaktionen.

Medverkande detta nummer:

Nästa
nummer
kommer ut
i juni

Henrik C, Lars H, Helena C, Christer H, Ulf B, Johanna Å, Neetha K,
Elisabeth B, Ivana D. Ingvar E, Maggan H. Ulrika L. Hans R. Ezat A. Joakim W.

förstå till våren och sommaren. Är man intresserad av
att vara med och planera inför sommaren så är man
väldigt välkommen till fastighet. Fastighet kommer
även att måla om sittbänken så att man lättare kan sitta
på bakgården under den fina solen.

Fastighetsenheten kommer att jobba ett tag till med att
snygga till vårt hus ytterligare. Just nu renoverar de
trapphuset och även våra trappräcken. Under våren så
kommer vi att plantera olika blommor och grönsaker.
Fastighet har även gjort i ordning i chilirummet för att

V

”Ett interaktivt verk”

i hälsar Subani Melin från HDK (Högskolan
för design och konsthantverk) välkommen till
oss. Hon kommer att vara här i huset och
genomföra ett konstprojekt som en del i sitt
examensarbete under veckorna 7-12.

På tredje våningen finns ett antal vävramar som vi kan
väva på. Tanken är att vi tar med material hemifrån, t.ex
garn eller något annat som man vill väva in i konstverken,
men det finns även material i huset att använda när andan
faller på och ni vill bidra med er kreativitet.
Det här är ett projekt som vi gör tillsammans med Subani,
vi väver en gemensam berättelse. Vi ger och vi får ta del
av konstens positiva och terapeutiska egenskaper när vi är
med och skapar. Det här är ett mycket spännande projekt,
så passa på och var med nu när vi har ett proffs som lotsar
oss till att bli bättre konstnärer.
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Historien om att vara precis livrädd

ag har vid några tillfällen under mitt liv fått
till mig att jag är en ”modig person”. En person att räkna med och som står upp för goda
ideal, den som tar diskussionen och värnar
om dem vars röst är lite svagare eller mer lågmäld.
Mer än en miljon gånger har jag funderat över vilken bild jag egentligen förmedlar om mig själv, eftersom jag är precis livrädd när det kommer till att
attackera orättvisor eller sakers, enligt mig, osunda
tillstånd. Att liksom fronta något jag tycker är kasst
och riskera att bli både illa omtyckt och illa talad
om. Men jag gör det! Om inte annat för att stå ut
med mig själv.
Så vad är mod?
Wikipedia: ”Mod, latin fortitudo eller tapperhet,
är en personlig egenskap och en
av kardinaldygderna. Inom katolicismen tolkas fortitudo även som uthållighet. En modig person handlar i överensstämmelse med sina övertygelser och
önskningar, även vid risk för negativa konsekvenser
mot det egna jaget. Mod betraktas av många som en
moraliskt eftertraktansvärd egenskap, en dygd. Man
brukar skilja på fysiskt och moraliskt mod. Fysiskt
mod är förmågan att övervinna smärta och kroppsliga plågor, medan moraliskt mod är förmågan att
övervinna risker för anseende och prestige. Mod är
att vara rädd men övervinna rädslan för att göra det
som ska göras. Mod stärker individens självkänsla och hjälper personen att övervinna
sin rädsla genom exponering.”

Ja, ungefär så – ”hjälper personen att övervinna sin
rädsla genom exponering”. Det låter ju helt logiskt
och okej så länge en ”har turen” att stå upp för saker
som den stora majoriteten tycker samma om. Då
gäller det ju egentligen bara att ta reda på vad ”den
stora majoriteten” tycker och sen stå upp för just
det? Å andra sidan är det ju inte säkert att jag tycker
samma som den stora majoriteten men ändå väljer
att stå upp för majoritetens åsikter och då skulle
man ju kunna kalla mig för vindflöjel. Eller en som
vänder kappan efter vinden?
Står politiker upp för sina egna åsikter och ideal i
partipolitiken? Eller tjänstemän på arbetsförmedlingen eller försäkringskassan? Jag har ingen aning.
Kan man jobba med myndighetsutöveri och ändå stå
upp för sina ideal? –”Ja, jag tycker att alla som har
psykisk ohälsa skall få vänta jättelänge på en tid hos
psykiatrin!”, eller, - ”Nähäru! Du har haft din aktivitetsersättning för kort tid så du får INTE
arbetsträna ännu!”. Typ…
Jag har befunnit mig i sammanhang där jag inte är
av samma åsikt som ”den stora majoriteten” och då
jävlar har det gällt att hålla ihop sig själv efteråt för
att inte gå i däck. Efter ett tag lär en sig att en blir
lite utplånad ett tag och tycker livet är ett ganska
orättvist påfund, men det lägger sig alltid efter ett
tag.
Står du upp för dig själv och dina vänner fast du är
livrädd? Om inte, varför slutade du med det?
Fontänhuset är en perfekt plats att träna sig i att stå
upp för sig själv och sina kollegor, både i stora och
små frågor. Här kan du räkna med att bli bemött
som en duglig människa, även om dina ideal kanske
inte sammanfaller exakt med den stora majoriteten.
Nu menar jag ju inte att yttrandefriheten sträcker sig
bortom Sveriges lagar kring vad som är kränkande
eller att man får utsätta någon för trakasserier – Fontänhuset är en plats där vi respekterar och bemöter
varandra 100% bättre än på andra arbetsplatser, men
allt det vet du ju redan.
Men i det stora hela är det helt okej att gilla det man
gillar, säga att man är en supermänniska, testa sina
åsikter på arbetskamrater och be om råd och stöd.
Kanske testa ett jobb om man aldrig arbetat med
eller om det var länge sedan. Söka den där utbildningen fast man misslyckades på gymnasiet.

Ronja och Birk hoppar över Helvetesgapet

Mod har ingen skala från 1-10. Så länge du törs utmana dig själv i något du känt dig ”rädd för, så är
det en tia.
Yes indeed!

Helena

Vill du bli medlem?
Vill du bli medlem? Då bokar du ett introduktionsbesök.
Introbesöket är till för dig som vill titta närmare på verksamheten för att se hur Fontänhuset kan passa just dig.
Under rundturen berättar vi om 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 på egen
hand.

Urval
Du skall ha erfarenhet av egen psykisk ohälsa på något sätt för att få arbeta 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.
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
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 rehabiliteringsmetod 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.
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Europakonferens 2018, här kommer vi!

i var sju stycken, Helena, Roger, Jessica,
Sara, Joanna, Ulf L och jag, Neetha, som
åkte från Göteborg till Danmark för att
delta på Europakonferensen. Vi hade
hyrt en liten buss och vi åkte tidigt den 26 nov till
Stena terminalen och tog färjan över till Frederikshavn.

hade varit med om och hur livet hade varit för dem.
Jag kände att det inte gick att hålla tillbaka tårarna,
det var så starkt, så gripande. Jag kände att jag var
tvungen att gå fram till den personen sista kvällen
och tacka för att det var så starkt och för att jag blev
så inspirerad. Ibland så har jag också varit ute och
pratat om mig själv på möten som handlar om Fontänhus; mötet med dessa människor på konferensen
gav mig energi att fortsätta. Att vara på konferens
kan även vara tröttsamt, dagarna är långa och schemat var fullproppat, så när kvällen kommer brukar
man vara rätt så trött.

Jag var på ett Wellness workshop, där man hade
små grupper som man fick besöka och jämföra hur
de var, om de var bättre eller sämre. Efteråt redovisade vi resultaten. Wellness för mig kan ju vara att
vara med goda vänner, köpa en Kebabpizza, att ta en
Vår uppgift på Konferensen var att deltaga och att ha promenad, läsa, att lyssna på bra musik, kort sagt det
workshops. Konferensen var rätt stor ca. 220 delta- man gör det till. Det är så mycket som är Wellness.
gare. Jag visste inte så mycket om hur det skulle bli, Maten på konferensen var bra, men det bästa var nog
för det här var ju min första Europakonferens, så det frukosten, den var himmelsk, så bra!
var lite pirrigt innan, men också spännande. Nu efteråt är jag så nöjd med att jag var med och jag vill
säga till alla som funderar på att vara med något annat år, så rekommenderar jag att hänga med. För det
är både utvecklande som människa och man känner
att: Wow, det här vill jag göra! Jag känner att jag är
väldigt stolt för att jag var med och att det kändes
stort. Det var också intressant att träffa människor
från olika kulturer och länder.

En annan sak var att upptäcka att engelskan som
man har lärt sig, den fungerade, det gick bra. Det var
inte så svårt som man trodde innan, utan det gick
mycket bättre. Största överraskningen var nog hotellrummet, eller resan hem. Vi fick åka en båt tidigare,
Det som jag tyckte var starkast var när vi var i Pleni- för på nyheterna varnade de för storm. På båten åt vi
salen, den största salen, där träffades vi för att lyssna julbord.
på medlemmar som berättade sina historier, vad de
Neetha K

M

Ezats historia

itt namn är Ezat Abbassi och jag är en
kurd från norra delen av Iran. För
länge sedan, innan revolutionen, så var
mitt hemland Iran en monarki. Jag
minns inte vilket år det var revolution eftersom jag
inte är uppväxt i mitt hemland och har inte så mycket
minnen därifrån, men jag
har hört av mina
anhöriga att det
fanns en kungamakt och att
den makten ärvdes av de kungliga i generationer. Under dessa år var lagen
på sätt och vis
rättvis, men
Dåvarande iranska kung Mohammad
självklart så
Reza Shah Pahlavi och hans fru
fanns det orätt-
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och flydde till grannlandet Iran, detta drabbade inte
minst kurderna i de båda länderna.
27 juli 1980 dog Shah Mohammad Reza Shah Pahlavi i Kairo i Egypten och därefter åkte hela hans familj till USA för att leva där. De bor fortfarande i
USA men tyvärr har två av barnen dött; enligt internationell press begick de självmord.
Livet under kriget mellan Iran och Irak var inte det
bästa eftersom iranska helikoptrar och militära flygplan kom och bombarderade de områden där vi befann oss, och en dag kom de med helikoptrar och
slängde ner bomber i form av pennor, vilka barnen
blev lurade av och de exploderade och många barn
blev skadade, en del blev av med ben, armar och en
del blev blinda.

visor även på den tiden, men befolkningen tänkte inte så mycket
på detta eftersom alla män och
vuxna pojkar hade rätt till jobb och
de som ville plugga hade rätt att
studera.
De år kungen hade makten så hade
landet en väldigt nära relationer
med USA och med både europeis- Presidenten av Iran
mellan 1979 och 1989.
ka och icke europeiska länder.
Många duktiga och erfarna skådespelare och artister reste från Iran för att utbilda och
utveckla sig mer utanför Iran, men deras mål var inte
att bosätta sig i främmande länder. Som jag skrev
ovan, så fanns det båda rättvisa och orättvisa lagar
mot befolkningen och det drabbade en hel del jordbrukare e.t.c men deras liv var mycket, mycket friare
än för befolkning som lever i Iran just nu.
Den iranska revolutionen utspelade sig mellan 1978
och 1979. 1978 började revolutionen i Iran och hela
landet blev fullt av islamistiska och vänsterorienterade demonstranter som alla bara ville en sak och det
var att ta över makten, vilket islamisterna lyckades
med och Irans monark Shah, Reza Shah Pahlavi störtades och ersattes av en islamistisk regim med Ayatollah Ruhollah Khomeini som religiös ledare. Samma år började kriget mellan Irak och den nya regimen i Iran och kriget mellan ländernas despotiska
ledare förändrade befolkningarnas liv, både i Iran
och i Irak. Många familjer lämnade Iran och flydde
till grannlandet Irak och många familjer lämnade Irak

Revolutionen i Iran mellan 1978 och 1979

Kriget varade i 8 långa år och vi som var flyktingar i
Irak blev placerade i flyktingläger så att vi inte skulle
åka någonstans utan deras vetskap. Vi hade inga val
utan vi var tvungna att lyda irakierna som hade makten där vi befann oss. Så levde vi tills vi kom till
Sverige.
År 1988 dödades 5000 kurder i Halabja, en stad i
nordöstra Irak, de dödades med förbjudna kemiska
stridsmedel.

Skriven av
Ezat
Ezat tittar tillbaka på sin uppväxt.
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Skivbolagshistoria: Del 1 Columbia Records
etta är en ny artikelserie som kommer
att behandla ett antal skivbolags historia. Den här artikeln kommer att handla
om Columbia Records som idag är en
av två delar av Sony Music.

Bolaget grundades 1877 som Columbia Phonograph
Company. Namnet kom från Washington DC där
bolaget grundades. Företaget började med som namnet antyder med att sälja fonografer, vilket var den
första metoden med att spara ljud, Fonografen uppfanns av Thomas Edison och spelade in ljudet på
vaxrullar. Företaget hade i början monopol på att
sälja och ta hand om fonografer och inspelningar i
sitt distrikt. Som många andra regionala distributörer gjorde också Columbia sina egna inspelningar.
Bandet till Edisons företag bröts 1894 när hans bolag blev uppdelat. Därefter
sålde Columbia bara sina
egna inspelningar.
Företaget skapade ett brittiskt bolag Columbia
Graphophone Company.
Detta företag såldes 1922.
Samma år hamnade Columbia i ekonomiska svårigheter
En fonograf
och blev 1925 uppköpt av
Columbia Graphophone Company. Detta ledde till
att skivbolagsetiketten, numreringen och inspelningsprocessen förändrades. De började använda en
elektrisk inspelningsprocess licensierad från Western Electrics. Denna process ledde till att Columbias inspelningar var av mycket hög kvalitet. De anses
som oöverträffade på skivbolagsutgivningar under 78-varvs
eran.
När Brittiska Columbia gick
samman med the Gramophone
Company och bildade Electric
& Musical Industry (EMI) år
1931 tvingades dom att sälja
Amerikanska Columbia till the Grigsby-Grunow
Company som själva gick i konkurs 1934 och fick
sälja Columbia till the American Record Company
(ARC). Detta företag hade redan licensen för Brunswick Records vilket ledde till att Columbia fick ta
hand om de mindre säljande artisterna.
1937 anställer Columbia John Hammond som redan
1932-1933 hade hjälpt Columbia att genom sina
brittiska kontakter, ordna så att amerikanska Columbia gjorde inspelningar för brittiska Columbia.

Hammond kommer senare att kontraktera Leonard
Cohen, Aretha Franklin, Bob Dylan och Bruce
Springsteen till Columbia.
TV/radiobolaget
CBS köper ARC
år 1938
(Columbia hade
varit med och
grundat CBS år
1927 men sålde
sin del tidigt).
CBS bestämmer Notes and Mike.
sig för att låta Columbiaetiketten vara företagets ledande. Skivbolagsdelen byter namn till Columbia Recording Corporation, som behåller alla ARCs inspelningar, de inspelningar som hade gjorts på Brunswick och Vocationetiketterna före 1931 och dessa varumärken återvände till Warner Bros som hade licensierat hela sin
skivbolagsverksamhet till ARC. Warner säljer sedan
vidare dessa till Decca år 1941. CBS ändrar också
logotypen till två cirklar en med noter i och en med
en mikrofon med bokstäverna CBS ovanför.
Eftersom Columbias kanadensiska verksamhet inte
hade överlevt depressionen, så slöt Columbia ett distributionsavtal år 1939 med Sparton Records för att
de skulle kunna ge ut skivorna i Kanada under Columbias namn. Sparton hade avtalet till 1954. År
1947 byter företaget namn till Columbia Records
Inc och grundar en mexikansk verksamhet.
Columbia hade experimenterat med skivor med bättre ljudåtergivning och längre masterinspelningar.
Vilket ledde till att Columbia kunde lansera LPskivan i juni 1948. Detta format visade sig vara välfungerande till den klassiska musikens längre stycken. Formatets succé ledde till att andra skivbolag
började ge ut LP-skivor. Columbia erbjöd RCAVictor att dela denna teknik men de avböjde och
skapade en egen. RCA började ge ut LP-skivor
1950. Skivbolaget EMI väntade till 1955 med att
börja ge ut LP-skivor.
Eftersom EMI var sena med
att adoptera LP-skivan bröt
Columbia distributionsavtalet
med EMI. Detta hände 1951.
EMI fortsatte att ge ut skivor
på vissa underetiketter till år
1968.
CBS Records europeiska
logga till 1988 Walking
Eye

Skivbolagshistoria: Del 1 Columbia Records
1960 köper Columbia sin Australiensiska distributör The
Australian Record Company. Columbia bildar 1962
företaget CBS Records International. Eftersom andra
företag ägde Columbia namnet utanför Nordamerika. De
tog namnet efter sin ägare och skapade en ny logga kallad The Walking Eye. Från 1964 började Columbia köpa
upp skivbolag i olika länder. Ett av de första var brittiska
Oriole Records, i Sverige köptes Cupol 1970 och vad
som senare kommer att ha betydelse att man år 1968
skapade CBS/Sony Records i Japan som ett Joint Venture. CBS namnet kom också att hamna på den Mexikanska verksamheten. Och denna etikett användes också
för vissa franskspråkiga artister i Kanada.
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tes, vilka man skulle använda. Under större delen av 90talet användes ingen logga bara namnet COLUMBIA i
Bodoni Classic Bold. Man experimenterade med att använda den gamla noter och mikrofon loggan utan bokstäverna CBS på mikrofonen. Denna logga används i
dag på Jazz inspelningar och en variant av magical notes
används av Sony Classical. 1999 bestämde man att använda Walking Eye logotypen och att verksamheten i
Japan blir Sony Records.

2004 går Sony Music ihop
med BMG som var musikdelen av tyska Bertelsmann.
Företaget byter namn till
Sony BMG Music Entertain1965 pensionerades sig Mitch Miller, som var en ledade
ment. Detta leder till att
RCA records en gammal
A&R person inom Columbia. Han var orsaken till att
konkurrent blir en systeretiColumbia inte var ett ledande pop etikett, den enda betykett till Columbia, att etiketdande artisten vid denna tid hos Columbia var Bob Dyten Artista som hade skapats
lan. 1967 anställs Clive Davis som direktör och samma
av Columbia Pictures nu
år besöker han Monterey International Pop Festival där fick samma ägare och att Clive Davis som hade blivit
han såg och kontrakterade flera ledande grupper och ar- sparkad från CBS på 70 talet nu kom tillbaka.
tister som exempel kan nämnas Janis Joplin.
2008 köper Sony ut BMG och bolaget än en gång blir
1966 hade bolaget tagit nam- Sony Music Entertainment.
net CBS Records Inc.
På 70 talet utvecklades CBS
Records till CBS Records
Group. Och under 80 talet
utvecklades fler etiketter som Henrik C
CBS Associated Records, avdelningen för klassisk och
Broadway musik fick en egen
etikett CBS Masterworks.
1987 köper Sony CBS records för 2 miljarder dollar.
Sony får en temporär licens för att använda CBS namnet. Därför köper Sony rättigheterna för Columbia namnet från EMI. Vid denna tidpunkt ägdes rättigheterna till
namnet och vissa logotyper av fyra separata fristående
företag. I Nord Amerika ägde Sony rättigheterna. I den
övriga världen utom Spanien och Japan var ägaren EMI.
För Spanien ägde den tyska media företaget Bertelsmann
rättigheterna. För Japan ägdes rättigheterna av ett skivbolag grundat 1910 och associerade sig med brittiska
Columbia och adopterade dess varumärken år 1931.
1946 tog detta bolag namnet Nippon Columbia. Detta
företag har inga relationer med vare sig amerikanska Columbia som de distribuerade framtill 1968 eller brittiska
Columbia.
1991 byter CBS Records namn till Sony Music Entertainment och CBS etiketten blir Columbia världsvitt
(utom i Spanien och Japan). Detta skapade ett problem
nu när de ägde rättigheterna till bland annat Magical No-
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Sparbössor

D

en äldsta sparbössan som hittats kommer från Babylon och är daterad till
300 år före Kristus. I Sverige fick sparbössan sin storhetstid vid 1900-talets
början efter amerikansk modell. Tanken var då att
barnen skulle börja spara mynt och sätta in på banken, bankerna var väldigt generösa med att dela ut
bössor till potentiella kunder.

Sparbössor har genom åren utformats på många
fantasifulla sätt.
Numera används även insamlingsbössor flitigt. Oftast för välgörande ändamål av t ex Röda Korset,
Rädda Barnen, Frälsningsarmén och Operation
dagsverke. Dessa bössor bärs oftast i handen av
någon som går och skramlar runt på stan.
Lite kuriosa är att hälften av allt sparande i Japan
fortfarande görs i kontanter. Detta trots att Tokyobörsen gått bra på senare år. Man får anta att sedlar
och mynt fyller ytterst många sparbössor även i
Japan.

Det finns olika teorier om varför just grisen används som symbol i sparbössor. I flera tusen år har
grisen hållits som husdjur och i många kulturer
symboliserat fruktsamhet och därmed också välstånd enligt Ingvar Körberg, professor i ekonomisk
historia. Enligt tidningen Illustrerad Vetenskap beror sparbössans utformning på ett språkligt missförstånd. Lersparbössor kallades i England för ”pygg
bank”, en lerkrukmakare uppfattade en beställning
som ”pig bank” och utformade därefter lersparbössor som grisar under 1800-talet. Kunderna blev
nöjda så därefter fortsatte han att utforma sparbössor som grisar.

Det har funnits olika sparbössor genom århundradena och syftet med dessa har varierat. Redan i antiken fanns tempelsparbössor, dessa räknas som
föregångare till de vanliga sparbössorna och var
avsedda till att dyrka gudomarna i just templen.
Därefter tillkom även andra typer av bössor såsom
fattigbössor, skråsparbössor, insamlingsbössor m fl.

Här på Fontänhuset har vi naturligtvis vår egen
spargris, utformad som en kossa. Häri läggs pengar
för kopiering och annat smått & gott.

Även en ko kan vara en gris.

Ivana. D.

Vimmerby
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rerades den heliga mässan i
Vimmerby kyrka av kyrkoherde
Henricus Erici.

Under den äldre medeltiden,
före 1350, var Vimmerby en
blomstrande stad, men sedan
hopade sig olyckorna. Under de
följande århundradena återkom
danskarna gång på gång och
plundrade och brände och satte
skräck i Vimmerbyborna. År
1683 drabbades Vimmerby av
ännu en brand, större delen av
bebyggelsen förstördes; hårdast
drabbades gårdarna kring torget
och utmed Storgatan. De nya
husen som byggdes efter branden var både större och mer påkostade. De äldsta delarna av
Rådhuset i Vimmerby
Grankvistgården och TenngjutaVimmerby är en stad i Småland och centralort i Vim- regården är från denna tid och även vid Storgatan
merby kommun. Tätorten Vimmerby har 8271 invå- finns betydande delar av byggnader från tiden omnare (2017) och i Vimmerby kommun bor det 15743 kring 1700.
invånare (2018). Barnboksförfattaren Astrid Lindgren var född i Vimmerby och här finns också nöjesparken Astrid Lindgrens värld som har funnits sedan
1981. Där kan man se miniatyrmiljöer från hennes
barnböcker.
Historia: Vimmerbys historia går långt tillbaka i tiden. Det stora järnåldersgravfältet Gästgivarehagen,
visar att det redan före kristen tid fanns en folkrik by
på den plats där Vimmerby nu ligger. Man vet inte
säkert när Vimmerby grundades, men den är ändå en
av Sveriges äldsta städer. År 1192 brändes Vimmerby av danskarna för tredje gången och i mitten av
1200-talet, då Svea rike styrdes av Birger Jarl, celebTrähus vid Storgatan

Storgatan. Kyrkan syns i bakgrunden

Den sista stora branden i Vimmerby ägde rum 1821
då en tredjedel av staden förstördes. Samtliga gårdar
kring torget och dess omgivning förstördes, däribland rådhuset som hade återuppbyggts efter branden 1683. Däremot klarade sig större delen av Storgatans bebyggelse och finns kvar än idag till glädje
för kommande generationer.
Bland Vimmerbys mest kända företag finns Åbro
bryggeri som startades 1856. Det är även Sveriges
äldsta familjebryggeri. Bryggeriets mest kända ölsorter är Åbro Original, Bryggmästarens och Småland.
Dessutom tillverkar Åbro läsk, cider och mineralvatten.
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Vimmerby

Frödinge mejeri är ett mejeri/livsmedelsföretag i
Frödinge som tillverkar ostkakor, dessertpajer, tårtor, kladdkakor, och amerikanska pajer som Pecan
pie och Chocolate crisp pie.

Vimmerby kyrka uppfördes 185455 i nyklassicistisk stil och ersatte
Karolinerkyrkan i sten från 1685.
Vid mitten av 1800-talet var både
klockstapeln och kyrkan i behov
av reparation och då beslutade man
att uppföra en ny kyrka på samma
plats . Den nuvarande kyrkan är
den fjärde eller femte i Vimmerby.

Arkitektur: Vimmerby klarade sig i stor utsträckning från 1960-talets rivningsraseri, även om det
byggdes ett Epa varuhus även här. Tack vare detta
har Vimmerby idag en välbevarad trähusbebyggelse, i synnerhet längs Storgatan. Storgatans sträckning är densamma sedan medeltiden och här finns
många idylliska trähus i grönt, gult, rött, blått och
vitt. Rådhuset i Vimmerby byggdes 1824-25 bara
några år efter den förödande branden. Det är en
byggnad i stramt nyklassisk stil och ett av Vimmerby tätorts 7 byggnadsminnen. Sedan 2006 finns
Vimmerbys turistbyrå här. Stadshotellet ligger centralt vid Vimmerbys stora torg och är från 1860talet. Hotellet har en fasad i rosa och vitt.

Gården Katthult där filmerna om Emil i Lönneberga spelades in

Gården Katthult är en fiktiv plats i byn Gibberyd
som ligger 2,5 mil utanför Vimmerby. Katthult är
med andra ord ett påhittat namn. Det var här som
filmerna om Emil i Lönneberga spelades in i början
av 1970-talet. Samma familj har varit ägare till gården sedan 1800-talet. Den var en vanlig bondgård
fram till 1970. Här finns bl.a snickerboa där Emil
fick sitta när han hade gjort sina hyss.
Stadshotellet

Rådmansgården har anor från 1600-talet och ligger
i centrala Vimmerby. Huset har inredningsdetaljer i
original från 1800-talet och är byggnadsminne sedan januari 1975. Borgmästaregården är uppkallad
efter Otto Gustaf Wahlberg som var stadens borgmästare 1870-1907. Huset är byggt på 1700-talet.
Grankvistgården är troligen byggd före år 1700 och
förklarades som byggnadsminne 1963. I huset finns
barockmålningar av en ännu okänd konstnär. Tenngjutaregården har fått sitt namn efter tenngjutarna
Gudmund Östling och Zadek Bergenholtz och har
en lång historia. Gården upplevde sin verkliga storhetstid på 1700-talet. Byggnaden var mycket förfallen 1964 men har idag återfått sin ursprungliga prägel av borgaregård från 1700-talet.

Emil och den berömda Griseknoen

Text: Lars H

H

Socionomstudenter
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ur tycker vi, som socionomstudenter, att
det har varit att få lov att besöka Fontänhuset? Nu är vi här på en tisdag, något
som de säger alltid varit en väldigt lugn
dag, men det är mycket nytt för oss att bekanta oss
med och försöka förstå.

första gången någonsin, känner oss nästan som hemma, vilket säger något om hur välkomnade vi socionomstudenter blivit här idag. Stort tack för det!

Vi bjöds på frukost en trappa upp och, en del av oss
hade ingen aning om vad det var för verksamhet vårt
obligatoriska studiebesök var förlagd till. Men dagen
skulle ge svar.

De som hamnat på Fastighet fick bland annat fixa
med lite ljusslingor inför julen i en thujabuske som
var planterad i en stor kruka, de fick också vara med
när det snickrades en dörrgolvlist högst upp i huset.
Högst uppe fanns också en liten tidningsredaktion till
deras egen tidning, i vilken denna text ska hamna.

Köksgruppen fick dela ansvaret för köket tillsammans
med handledare och medlemmar och vi fick laga en
jättegod vegetarisk lasagne till alla som var här i dag.
Direkt när vi kom blev vi hälsade välkomna i recep- De som inte var med och lagade mat delade upp sig
tionen och fick låsa in våra väskor i skåp med lånelås. så att en del stod för diskningen medans några andra
Alla och en var blev sedda och fick skriva in sig i lig- tog hand om dukning och servering. Alla fick välja
garen som låg på receptionen som i sin arkitektur är
minst en uppgift var och samarbetet flöt på bra. Alla
präglat av tidigt 1900-tal för bättre bemedlade.
verkade nöjda med maten och verkade mätta och belåtna!

När vi delats upp i olika arbetslag, var det möte på
varsin våning. Vi var fem som hamnade på kontoret.
Resten av gruppen delades upp på Köket eller Fastighet. Dagen startade med ett möte, där alla, både medlemmar och anställda fick välja sina arbetsuppgifter
för dagen. Det gjordes ingen skillnad på vem som var
medlem eller handledare och alla hade ett ödmjukt
och respektfullt förhållningssätt gentemot varandra
och oss. Vi fick också vara med och välja.

Vi på kontoret var delaktiga i olika aktiviteter bland
annat bokföra fakturor, sitta i receptionen och uppdatera Fontän-TV. Alla hjälptes åt och gjorde att vi kände oss mycket välkomna av gruppen!

Vi upplevde att Fontänhusets konceptet var väldigt
inkluderande och fullt av respekt. Och vi vill här
tacka för denna dag och hoppas vi kommer bära med
Att själv få välja vad man vill göra för den stund man oss er tanke om inkludering och vi-perspektiv in i
är här på fontänhuset ger en känsla av ansvar och me- våra framtida arbeten som socionomer.
ningsfullhet, som än mer förstärks av att få tack för
det man bidrar med. Alla bidrar, alla blir sedda, alla
Tack!
är värdefulla. Vi som var besökare på fontänhuset för Socionomstudenter från Göteborg
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Dikter

Godnattvisa
Till min älskling
Sov min lilla älskling
sov så gott och sött
Jag skall finnas hos Dig
till du drömmen mött
Jag ska vara hos Dig
dag som natt min vän
Jag vill hålla om Dig
om och om igen
Vi skall alltid vara
tillsammans Du och jag
Vi ska åter mötas
när natten blivit dag
Ja, sov nu lugnt och stilla
sov nu sött och gott
Alla vackra drömmar
har Du åter nått.

Ulrika
***
En liten historia
Kal var ute och seglade och skröt för de andra i båten
om hur väl han kände skärgården.
- Jag vet var varenda grund finns.
Just då rände på ett grund som låg under ytan. Kal fann
sig blixtsnabbt, slog ut med handen över relingen och
sade:
- Här har vi ett exempel.

Existentialister och originella historiska fakta

H

ej igen! Jag har som vanligt köpt
böcker i diverse bokaffärer och håller
just på att läsa en bok om existentialisterna och deras filosofi, men egentligen är det en bok om deras liv och hur de levde på
caféer och krogar. Att vara existentialist blev en
modestil i Paris då sångerskan Juliette Gréco hade
svartmålade ögon och sjöng franska visor med
svarta texter. Alla gick i svart polotröja, det är underbar läsning, verkligen.

Små glädjeämnen som ligger och väntar på att bli
upptäckta, kanske av dig?

Har även just avslutat en bok om Gabriele D’Annunzio en fascist, poet, pilot och klädsnobb. Han
var väl en lite udda person tydligen och kompis
med Italiens diktator Mussolini.
Böcker är underbara och lugnar min ångest ibland.
Eftersom jag alltid gillat att resa så har jag köpt en
bok om resandets historia. Det är fascinerande att
jämföra hur de reste förr jämfört med hur det är
nu. Att resa är ju även en filosofi, man kan ju resa
i själen och man kan resa över hela världen, till
exempel på ett tåg och läsa undertiden. Kanske på
Orientexpressen och då kanske det händer ett
mord också.
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♥♠♦♣
Jag tänkte skriva om lite historiska fakta i olika
ämnen till tidningen. Jag älskar originella historiefakta om udda företeelser och personer, visste ni
till exempel att namnet Kellogs frukostflingor
kommer från en äldre man en gång i tiden som
kom på iden med frukostflingor till ungdomar av
bägge könen. Det viktiga var att den innehöll lite
energi så att unga människor skulle sluta med en
vana som var tabubelagd på denna tid och långt
senare också tyvärr, nämligen onani. Alltså lärare,
skola och läkare på denna tid var oroliga för att
unga människor skulle ta skada av onani eller
självbefläckelse som det väl kallades på den tiden,
kyrkan var väl också upprörd.
Jag tror inte att det blev mindre vanligt med njutning på egen hand på grund av frukostflingorna,
men nu vet ni i varje fall var Kellogs kommer
ifrån.
Filmskaparen Woody Allen blev tillfrågad en
gång varför han kallade en film ”Bananas”, han
svarade att det berodde på att det inte är några bananer med i filmen.
Winston Churchill gick ofta omkring naken på
äldre dar och när en amerikansk president kom på
besök och Churchill var naken, så blev presidenten förvånad. Churchill svarade att Englands premiärminister har inget att dölja för USA:s president.
Författaren till Femböckerna för ungdomar, Enid
Blyton, spelade tennis naken.

Det sägs att Stalin särskilt
gillade västernfilmer, trots
Gran Canaria, en plats i solen. att de var amerikanska.
Böckerna blir ju bra vänner också, vänner som
alltid finns där för mig. Ska snart till Gran Canaria, så då blir det mycket läsning också. Ibland
hittar jag till och med böcker på rea och då blir det
ju billigt också.

Världens tyngsta filmstjärna
hette Ethel Greer och vägde
315 kilo.

Jag önskar er trevlig läsning.
Joakim W

Joakim W

En ung och oförstörd
Stalin, innan Västernfilmerna med John
Wayne blev ett intresse.
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Våra sponsorer

G

öteborgs Pepparkaksbageri är en av
Fontänhusets sponsorer, vi har fått ett
antal burkar med pepparkakor sedan
2009 och dessa har satt guldkant på
husets julfester. Jag har varit och pratat med Per
som numera är ensam ägare till bageriet. Det var
ett familjeföretag i några generationen men numera har Pers son, Anders, valt att göra annat. Det
var Fontänhuset som tog kontakt med bageriet i
jakten på sponsorer. Eftersom det finns kopplingar till psykisk ohälsa i familjen valde man att vara
med och sponsra, annars är bageriet ganska restriktiva med sponsring, men förfrågningar saknas
inte.

Göteborgs Pepparkaksbageri har funnits sedan
1924 och har specialiserat sig på pepparkakor
med citrussmak. Bageriet ligger på St Sigfridsgatan 146 och är öppet måndag till fredag året om.
Receptet är gammalt och mycket hemligt men
består av mjöl, socker, sirap, grädde citronolja
och kryddor enligt innehållsdeklarationen. Så jag
antar att det är proportionerna och kryddorna som
utgör hemligheten. Receptet har inte förändrats
genom året, däremot har man behövt anpassa doseringen då mjölkvaliteten kan variera, det har

hänt att man måste ösa i några kilo extra mjöl.
Citronolja kan tydligen också vara svår att få tag
på periodvis, detta har Per löst genom att ha ett
litet extra lager. Sedan några år tillbaka har man
köpt nya maskiner, numera behöver man inte stå
och kavla för hand men utöver detta är det fortfarande manuell handpåläggning som gäller.
Detta har ökat kapaciteten en hel del så det
går bra att komma in
och handla året om.
Kakorna läggs i burkarna en efter en, burken tejpas sedan igen
och putsas med trasa så
att den blir blank och
fin.
Att beställa pepparkakor var besvärligare
förr, då fick man antingen ringa in beställningar eller skicka ett
vykort. Numera kan
man beställa via nätet
eller via mejl, men
hämta pepparkakorna, det får man göra själv. Inför julen 2019 börjar beställningarna att tas emot
från vecka 30. Det går även att köpa kakorna på
andra ställen, sedan 10 år tillbaka har man ca 30
återförsäljare, mestadels i Västsverige men även i
Stockholmstrakten, däremot exporteras inget.
Kundkretsen är 80% privatpersoner och 20% företag, vilket förvånade mig en aning. Per förklarade att många kunder som kommer även handlar
till släkt och vänner och då kan det bli en hel del.

Per säger att det är svårt att bli av med den gamla
myten/ryktet om att det är så svårt att få tag på
pepparkakorna.
Ivana D.

N

Unga Vuxna
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u är det vår i Unga Vuxnateamet,
det betyder att vi laddar för att för
fjärde gången hålla i succéutbildningen ”Young Adult Training”.

Vi bjuder in team från andra Fontänhus i Europa
för att i maj delta i en vecka fylld med diskussioner och spännande aktiviteter på temat hur man
bemöter och engagerar unga vuxna i ett fontänhus.
Första steget är att få ihop ett lagom gäng med
anmälda team. Vi har nu skickat ut inbjudningar
och håller tummarna för att få tag på intresserade
hus för att kunna genomföra utbildningen igen.
Är du ung vuxen eller kanske en lite äldre vuxen
som är taggad på att jobba i ett projekt så är du
välkommen att kolla läget på ett av våra möten:
tisdagar 13.30 i projektrummet på våning 3. Då
ingår att på engelska hålla kontakt med våra anmälda fontänhuskollegor ute i världen, rodda med
boende och fakturor, massa administrativt fix och

att läsa på och slutligen vara med och leda diskussionerna under själva utbildningsveckan.
På G i unga vuxnateamet är även en kväll på
Fontänhuset med drop-in. Det betyder att medlemmar och även ickemedlemmar mellan ca 18
och 35 är välkomna för att laga & äta mat tillsammans, umgås och kanske spela spel.

Vägar Ut

U

nder våren kommer vi att genomföra
en minikonferens med inbjudna gäster så som AIR, Disa+, Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan och egna
inspirationsmedlemmar som har kommit ut i arbetslivet på ett eller annat sätt.

Syftet med mässan är att samla alla aktörer som
jobbar med detta under ett o samma tak, på en
och samma gång. På så vis blir det enklare att få
en helhetsbild av vilka hjälpmedel som finns att
använda sig av när man känner att man är redo att
börja arbeta lite sakta men säkert igen.

Vi kommer att bjuda in alla dessa aktörer tisdagen den 26 mars kl 14.00. Vi bjuder på fika och
aktörerna kommer sedan att stå vid var sitt litet
bord och berätta om sig själva och hur dom jobbar och dela ut infoblad med all nödvändig information. Aktörerna vänder sig främst till unga
vuxna men även andra målgrupper och åldrar.
Alla medlemmar på fontänhuset är varmt välkomna att komma och lyssna och har man någon
vän som man tror kan vara intresserad av detta, så
får man gärna ta med sig denna/dessa.

KomIhåg
26/3-19

Vi hoppas att så
många som möjligt
kommer då vi tror att
många kommer att ha
god användning av
denna mässan om inte
nu så i framtiden.

Hoppas vi ses där!
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Nya Sverige (1638-1655)

V

år svenska emigration sträcker sig tillbaka till 1600-talet. Vår första och enda
koloni i Amerika var ”Nya Sverige”.
Likt andra europeiska länder ville Sverige i början på 1600-talet ha kolonier ute i världen för
att idka handel med för Europa främmande varor,
som till exempel tobak och annat från Amerika.
1626 hade Gustaf II Adolf utfärdat privilegier
(rättigheter) för ett i Sverige upprättat Söderkompani
(eller nya Sverigekompaniet), som ensamt i Sverige
skulle ha rätt till handel och kolonisation. År 1635
förlorade Sverige viktiga tullinkomster i Preussen
och rikskanslern Axel Oxenstierna sökte nya marknader för att kompensera för detta. Han hoppades få
in pengar via handel och kolonisation i Amerika.
Kontakt togs med holländaren Pieter Minuit, som
anställdes för att starta importverksamhet. Minuit
kände väl till geografin och den inhemska befolkningen på Nordamerikas östkust. De köpte jord av
indianerna i det område där staden Philadelphia ligger idag. Den nyblivna stormakten Sverige ville vara
med i den kapplöpning om kolonier i Afrika, Amerika och Asien som Europas sjöfararnationer hade inlett. Tanken var att upprätta en svensk handelsstation. Tobak hade kommit på modet och nu ville Sverige vara med i världshandeln med den åtråvärda
produkten. Svenskarna köpte jord av indianerna, hissade den svenska flaggan och byggde ett litet fort,
kallat Kristina. Kolonisterna var mycket entusiastis-

ka i rapporterna hem.”Träd och buskar äro där allestädes med fåglar uppfyllte, vilka med sina rara färgor och mångahanda stämmor sin skapares lov, härligen utbreda.” Men där fanns också farliga djur som
krokodiler. Ett annat djur som svenskarna försökte
undvika var den så kallade ”fiskattan” mer bekant
som skunken. Den mest kände av guvernörerna var
smålänningen och före detta krigaren Johan Printz,
en man i 150-kilosklassen och därför kallad
”storbuken” av indianerna. Under hans tid blev kolonin en jordbrukarkoloni.
En kyrka byggdes liksom flera fort och små byar
med namn som Finland, Uppland, Nya Göteborg,
Älvsborg, Mölndal och nya Vasa.
Många av nybyggarna kom från Värmlands och Dalarnas finnbygder, de var svedjebönder och fick inte
längre bränna skog i Sverige, alltså var de redo att
flytta vidare. Vid ett tillfälle försökte 300 finländare
komma ombord på fartyget till Nya Sverige, bara
hälften kom med. Indianerna var aldrig några problem, värre var det med holländare och engelsmän
som tryckte på. Kolonisterna fick svagt stöd från
Sverige. Regeringen hade små möjligheter att sända
skepp och manskap så lång väg, det kunde gå flera
år då ingen förstärkning kom medan holländarna
och engelsmännen byggde upp starka militära positioner i området, allt för att tränga ut de svenska inkräktarna. Drottning Kristina abdikerade 1654, hennes kusin blev kung Karl X Gustav. Nu var det få i
Stockholm som kunde ägna sig åt svenskarnas problem vid Delawarefloden. Kungen behövde alla
trupper för sitt orättfärdiga krig i Polen. År 1655
kunde därför den enbente holländske guvernören
Peter Styvesant utan större motstånd tränga in i nya
Sverige. Efter en kort belägring och intensiva förhandlingar var parterna överens. En tid efteråt tvingades holländarna ge upp området till engelsmännen.
De svenskar som ville resa hem fick göra det, men
de flesta stannade kvar. Knappt hundra år senare
hade deras ättlingar helt glömt det svenska språket
och inlemmats i den engelska kolonin.
Hans R.

P

Psykologi / biografi
rofessor Sigvard Rubinowitz, ett äreminne, av C v Hög.

Ärekrönta ännet. Röda rosor i solen.
Ordet, realismen. Vyer silvergyllene.
Postulat och tanke. Erinrans svarta jord. Fantasi,
silveraska. Gärningen i skarp vinjett. Rörliga utblickar i samtiden. Världens sära dröm. En levande innerlighet. Psykologiska skrifter i vinjett. Ordens realistiska innerlighet. Purpur svart och tingens ampla värld.
Professor Sigvard Rubinowitz, ett psykologiskt
mansporträtt, av C v Hög.
Psykologisk skarphet. En livlig utblickande psykologisk hållning. Rationalitet och omdöme. Intelligensens levande erinran. Mystik och reflexivitet.
Psyke i tiden. Ordet och psykologisk rationalism.
Uppfattningar till det psykologiskt levande. Färg
och psykisk essentialitet. Manslivets psykologiska
oro. Mysterier i emotionalitet och omdömets konkreta realism.
Professor Sigvard Rubinowitz, en psykolog i tiden, av C v Hög.
Utblickar i psykologi. Reflexioner i exakt sinnesteoretisk vetenskap. Rationalism i psykologisk
teoretisk framställning. Originalitet och erinran.
Vetenskapen i tiden. Uppfattning i exakt valid teori. Psyke i samtiden. Utblickar och ledning av
svensk psykologi. Emfas och teori. En gärning i
perspektiv.
Professor Sigvard Rubinowitz, ett mansporträtt,
av C v Hög.
Utblickar över svensk
psykologi. Reslighet i
tiden. Man och verk.
Tidens konster vyer i
realism. Tanken för
verkligheten. Erans brottskyar. Värd och tanke.
Ordens klara pregnans. Reflektioner och psykologi. Mönster och erinran. Tiden och manshållningens resliga utblickar. Röstens skarpa och det utsagda. Eran och gärningen. Verk och perspektiv
på psykologi. Tro och sinnets teori. Vetenskap
och sinnets teori och värdering.
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Professor Sigvard Rubinowitz, en psykolog, med
perspektiv. av C v Hög.
Utblickat i samtid och erans psykologi. Perspektiv
på emotionalitet och flexibilitet. Sakrosankthet i
sinnets teori. Ledarskap i 1900-talets psykologi.
Redbarhet i originalitet och uppfattningar till sinnesteori. Psykets riktiga reliabla skattning. Reslighet i metod till psykologisk forskning. Sinnets teori och det senare 1900-talet valida utblickar.
Professor Sigvard Rubinowitz, ett herreminne. av
C v Hög.
Reslighet i tiden, en erinran klar. Ordens sakrosankta. Tidens mörka bloss. Vyer, platinagrå. Dagar, sinnesblå. En levande mystik. De ungas perspektiv och mysterier. Flyende ljusa skuggor.
Erans rosor. Dagens blommor. Röster i världen.
Dramer. En sirlig ordkonst. Löften, ljusa horisonter. Gyllensvarta dagar. Hoppets fulla krus. Ingivelsens levande konkretism.
Professor Sigvard Rubinowitz, en man i tiden. av
C v Hög.
1900-talet och människan.
Livsvärderingen. Psyke
och reflektion. Erinringar
till psykologisk vetenskap.
Värderingar i materialism.
Ett ledarskap som var utmärkt och resligt. Tankar om världen. Fördömlighet i gärningen. Sirius och natthimlen. Psykologi i
tiden. Klarhet och pregnans. Konkretion i uttydningen av psykologisk vetenskap.
Professor Sigvard Rubinowitz, några steg framåt i
den judiska vetenskapen. av C v Hög.
Treudden bland judiska män. Vetenskapen och
haltens konkreta sovring. Reslighet i den psykologiska vetenskapen. Ett utkast bland judiska män.
Ej religion, men ateist. Hyllar den resliga vetenskapen, sinnets teori. Odling och psykologi. En
vittfamnande anseddhet i europeiskt universitetsliv. Tankens skarpa och sovring i psykologisk vetenskap. Uppfattningar till metodfrågan. Löftet
och ödesbrodden. Riktighet i vetenskapen. Tankar
i nutida psykologi. En reslig gärning i världen.

Sid 20

I

Sverigekonferensen 2019 Göteborg

år går Sverigekonferensen av stapeln den
10-12 april i Göteborg och vårt hus ska
vara arrangör. Det blir två halvdagar och
en heldag på Scandic Crown hotell.

Sponsring
Den här arbetsgruppen ska jobba med att söka
sponsring och kanske att hitta roliga saker att få
till goodiebagsen som varje deltagare som varje
deltagare får med sig. Det kan vara en vattenflaska, en mugg med Fontänhusloggan eller något annat kul. Gruppen hör av sig till företag
som kan tänkas vilja stötta huset och spånar idéer tillsammans.

Soppmiddag, visning och salsa

Scandic Crown hotell.

Det krävs en hel del planering för att få ihop allt.
Detta arbete påbörjades redan i november 2018
och inledningsvis skickades en inbjudan ut till
samtliga Fontänhus i Sverige. Varje hus kunde
anmäla 7 deltagare. Vi höll husmöte där innehåll
och inriktning bestämdes. Ett program utarbetades, temat för årets konferens blev inkludering.
En preliminär bedömning gjordes över antalet
deltagare eftersom letandet efter en lämplig lokal behövde påbörjas. I början av januari i år
bildades fyra arbetsgrupper som ska arbeta med
olika delar av konferensen.

Denna grupp kommer att planera middagen som
vi bjudit konferensdeltagarna till på onsdagen
den 10/4. Här planeras mat och guidad visning
av huset. Det behövs personer på plats i huset
både innan och i samband med middagen. Perfekt för den som vill lära känna eller är nyfiken
på personer från andra Fontänhus!

Grupparbete
Det finns listor över de olika grupperna på tavlan i hallen på första våningen. Där är alla välkomna att skriva in sig för att vara med i någon
grupp. I dagsläget är de olika grupperna igång
och har haft sina första möten, om man vill
hänga på är det bara att skriva in sig i någon
grupp och ta reda på när nästa möte blir.

Välkomst & gästservice samt
konferensvärdar & teknik
Denna arbetsgrupp kommer bland annat se till
så att vi har ett välkomstbord med information
och namnskyltar. De ska dela ut goodiebags
samt agera som värdar för konferensen, gruppen ska även se till så att tekniken är på plats
och fungerar.

Administration
Denna arbetsgrupp kommer bland annat att sammanställa anmälningar och eventuella kostallergier, sköta ekonomi och fakturering. Varje fontänhus beskostar sin del av konferensen utifrån
en schablonberäkning. Den här gruppen ska
även göra namnskyltar och annat kul.

Budget
En budget räknades fram, inte bara för att det är
viktigt, utan också för att få fram ett självkostnadspris. Kostanden för konferensen delas utifrån antal deltagare per hus. Kontakt har tagits
med hotell för att förhandla fram ett bra pris.
Denna kostnad får varje hus bekosta utifrån vad
man väljer för boende.
Ivana D.

E

Fritid: Danmark
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n rätt så kall och dimmig dag, närmare bestämt den 19 januari, åkte vi på Fontänhuset
Göteborg, utomlands. Vi var en liten grupp
med medlemmar och handledare, som tog
färjan till Frederikshavn. Innan avfärden klockan nio
hämtades frukost på Fontänhuset.
Alla var väl förbereda. Var och en hade hand om sina
papper som var nödvändiga för resan. Detta gjorde det
smidigt att gå ombord och vi slapp vänta länge i kön.
Väl ombord dukade vi tillsammans ordning för att äta
frukosten.

Det var tur med vädret – solen sken. Flera var ute
på fördäck och njöt av solen, medan andra tillbringade
tiden med att spela på "Enarmade banditen" eller handlade i Taxfree. Att göra en runda och kolla läget var
också en syssla. I taxfree fanns olika erbjudanden. Ytterligare andra löste korsord eller sudoku i medhavd
GP. Och det blev samtal om "livet" i lugn och ro. Samtal som man annars inte brukar ta upp. Vi fick en liten
intim stund.

Båten gjorde uppehåll i Frederikshavn i en och en halv
timma. Det gällde att göra ett val av denna stunden. En
billig mataffär besöktes av någon. Någon köpte med sig
öl på flaska. En annan prövade den röe pölsen, en tredje
var i klädesaffär. Medan det var dom som bara strosade
i det vackra vädret.

På vägen hem var det några som var "spioner" - de kollade att alla var med tillbaka. På hemresan åt några
lunch eller middag eller tog det bara lugnt.
Hemresan bjöd också på affärer. En köpte en tröja medans någon köpte underkläder av märket Björn Borg.
Choklad med nötter och marsipan var också lockande.
Båten hade få passagerare så det var gott om plats att
sitta ner och äta. Och priserna var humana.
Man kunde också luta sig tillbaka i sköna liggfåtöljer i
ett rum där det fanns en storbilds skärm. Det visades
hockeymatch, som var spännande att följa. Klockan
halv sex var vi åter tillbaka i Göteborg.
Maggan H. / Elisabeth B.
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Amadeus W Mozart
då nyfiken på det mytomspunna verket Miserere
som Gregorio Allegri komponerat. Detta verk var
inte offentligt, meningen var att det endast fick uppföras just i Sixtinska Kapellet. Sixtinska Kapellet,
där Michelangelos målningar täcker väggar och tak,
är den katolska världens mest heliga rum.
Efter att ha lyssnat på detta niostämmiga verk, gick
Amadeus till sin kammare och nedtecknade hela
verket. En komposition som varade i dryga tio minuter. Några dagar senare, med notbladet gömt i
hatten återvände han till kapellet, han kunde då konstatera att han kommit ihåg varenda ton. Efter detta
tillfälle var verket inte längre hemligt.
Nu är det omtvistat huruvida detta är sant. Men man
kan konstatera att detta är något av det vackraste
som komponerats. Och man glömmer det inte om
man en gång hört det.

Mozart

Kompositör W A Mozarts musik kallas för den Wienklassicistiska stilen.

W

olfgang Amadeus Mozart föddes 27
januari 1756 i Salzburg, som vid
denna tid tillhörde Tysk-romerska
riket. Vid födelsen och dopet fick
han namnen Johannes Chrysostomus Konstantinopels Gottlieb (Gottlieb betyder älskad av Gud som
på latin skrivs Amadeus) Som liten tilltalades han
med namnet Wolfgang. Amadeus föräldrar fick sju
barn. Det var bara han och den fyra år äldre systern
som överlevde spädbarnsåren.
Han gifte sig med Constanze Weber 1782 och de
fick sex barn, varav två nådde vuxen ålder. Trots att
han hade elever och andra uppdrag var ekonomin
dålig. För att klara notan tvingades han låna av ockrare. Han hann under sin korta levnad komponera
mer än 600 verk. Amadeus led ofta av depressioner
och drabbades av flera sjukdomar under sitt liv. Han
dog 35 år gammal den 5 december 1791. Dödsorsaken tros vara kraftig feber.
Redan som 6-åring behärskade Amadeus klaverspel
och violin och han skrev vid denna ålder sitt första
musikstycke. 1769 då Amadeus var fjorton år besökte han Rom och det Sixtinska Kapellet. Han var

Detta är ett utdrag om historien Wolfgang Amadeus
Mozart. Fakta kan bland annat läsas på Wikipedia.
Därifrån har jag min källa till detta fragment.
Text Elisabeth B
Fotnötter: Namn som på slutar på -us, har betydelsen, stor och
väldig (jämför Jesus)
Tempobeteckningar inom klassisk musik kan vara: adagio
som anger sakta. Allegro är dess motsats, det betyder hastigt,
glatt.

Några litterära epoker:
500 f Kr – 200 e Kr tillhör Antiken.
300 e Kr – 1400 Medeltiden
1500 – 1550
Renässansen
1550 – 1600
Barocken
1650 – 1750
Upplysningen
1800
Romantiken
1850
Realism
1900
Modernism
1950
Postmodernism

What’s up?
Receptionsutbildning
Startar den 2019-03-13 och vänder sig till de som vill
arbeta i våran Reception. Judith.

Unga vuxna
Tisdagar 13.30 håller Unga Vuxna sina möten där vi
gemensamt sätter mål och struktur för våren
Välkomna! / Isabel och Jessica
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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 lagom tempo.
Det arrangeras även flera studiebesök.
Kom in och prata med Natalia för mer info.

Ansökningar till folkhögskolan

Fotboll

Vill man söka till vår Folkhögskola, Gyllenhuset,
gå in på a-folkhogskolorna.se/kurs/gyllenhuset-allman-kurs/

Vi har fribiljetter till BK Häckens fotbollsmatcher.
Kom in och kolla upp. Kopparberg/Göteborg FC’s
matcher är gratis, så det är bara att gå dit och supporta.

HBTQ gruppen

Filmkväll 15 april
Vi kommer att se filmen Titanic som en fritid. Innan
filmen äter vi något gott.
Välkomna Judith och Ulf B.

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.

Dator / teknikkurs
PR & Kommunikationsgruppen
Under våren kommer arbetet fortsätta, titta på tavlan
när det är möten eller prata med Emelie.

Handarbetskafé
Onsdagar, ojämna veckor Kl. 16:00 handarbetar och
fikar vi. Vi kommer att arbeta kring ”Hållbarhet”.
Kom gärna med tankar och idéer.

Konstprojekt i huset
Under vecka 7 till 12 kommer Subani Melin från
HDK. Hon kommer att hjälpa oss med att väva konstverk, som kanske speglar oss och vem vi är.

Varje tisdag kl 11:00 kör vi dator/teknikkurs. Kom
gärna med dina frågor så hjälps vi åt.

12 mars Unga Vuxna Fritid Drop-in.
Tag med en kompis så kör vi lite sällskapsspel, mat
och umgänge.

Sverigekonferens för Fontänhus
I år går Sverigekonferensen för Fontänhus av stapeln i
Göteborg, 10-12 april på hotell Scandic Crown.

Temaveckor i köket
Under våren kommer vi i köket att ha några temaveckor, men i nuläget har vi inte bestämt när.

ARGA RUTAN!!!!
Vattenmolekylen har formeln H2O. Syreatomen (O) befinner sig mellan de två väteatomerna
(H2). På grund av att väteatomerna förhåller sig i en liten vinkel till syreatomen får molekylen en liten laddning. Man säger att molekylen är BIPOLÄR, alltså en molekyl med en positiv och en negativ pol. När jag första gången insjuknade 1977 fick jag diagnosen manodepressiv. Detta ord behöver inte för mig förklaras. Det är solklart vad det innebär. Men senare
satte man diagnosen bipolär. Detta gjorde mig fundersam. Jag visste att vatten är bipolärt . . .
men var jag som vatten nu? Efter många tankegångar har jag kommit fram till att jag är
mestadels helt sonika Elisabeth. Att man, för att ha verktyg att jobba med, sätter diagnoser,
innebär inte att jag ÄR min diagnos.

Våra samarbetspartners
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 stödmedlemmar som årligen
bidrar med medel till verksamheten. Stort tack till alla!

MÖLNDAL KVARNBYN
GOTHIA
GATENHEIM

GÖTEBORG-SÄVE
GÖTEBORG-ANGERED
GÖTEBORG-CITY

Fjäderborgen AB

•Bristol Fiske AB
•El & Pumpservice Skaraborg HB
•Iberiska Språk Maria Eduarda

•In Form JB AB
•Kvibergs Handelsträdgård
•TLK Peter Olsson AB

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

