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Plugga på universitetet via KUNiS 

Detta nummer / Att plugga på Kunis Sid 3  

God läsning/Redaktionen genom Henrik C 
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Joakim W, Kenth G, Christer H, Ellinor E, Leif M, Lotta A, Alexander E. Kerstin R  

 

 

Välkomna till nr 2-2017 

 

I 
 detta nummer fortsätter vi att följa Kenths Peruresa. Annat du kan läsa 

om är artiklar på temat Sommarutflykter, texter om den Skandinavis-

ka myntunionen, Skånsk kultur, ett besök från Malmös fontän-

hus, bok och filmtips, recept och en del annat. 

 

Nästa  

nummer  

kommer ut  

i Oktober 

 

J 
ag trodde aldrig att jag skulle våga plugga igen, och inte på universitetet. Med stapplande steg en kall ja-

nuarimorgon klev jag in genom portarna till Göteborgs Universitet. Skulle gå kursen Socialt arbete på 

samhällsnivå på 3,5 vecka. Kände efter kursintroduktionen att det skulle bli väldigt spännande och jag tog 

detta som en utmaning för mig själv. 

 

Kursen innehöll workshops, seminarier, fältbesök, föreläsningar med mera.  

Föreläsarna var kriminologer, doktorander, chefer och författare. Jag blev fångad av deras glöd och entusiasm. 

De brann verkligen som flammor som inte ville slockna för sitt ämne. De talade passionerat och inspirerande. 

Socionomerna som vi gick med var inne på sin sjunde termin och det var en del fackspråk, men då var det bara 

att fråga. 

 

Jag märkte att vår grupp ifrån KUNiS öppnade upp klassen i övrigt med vår närvaro. Vi kände inte varandra in-

nan i KUNiS- gruppen, men nu gör vi det mycket bättre. 

 

Kan verkligen rekommendera att gå en kurs via KUNiS och prova på! 

 

Neetha K 

 

 

 

 



 

Klubbhuschefens ord  Sid 4 

”Jobbar man så har man också fritid:” är något vi är noga med att poängtera i vårt Fontänhus. 

Fontänhusets sociala program spänner över ett brett fält av aktiviteter av allehanda slag. Det finns 

möjlighet att gå och träna på gym varje vecka, konserter, filmklubb, mindfullness, sportevene-

mang och utflykter av olika slag till olika ställen och platser. Inte helt sällan är det ett par arran-

gemang varje vecka efter arbetstid eller under helgerna och att dessa är populära råder det ingen 

tvekan om. 

 

 

Det mesta av Fontänhusets aktiviteter samt arbetsinriktade dag bygger på strukturer av slaget 

”början-mitt-och slut”, ungefär som hur en film är uppbyggd. Man vet när den börjar 

(enhetsmöten), man vet vad man skall göra under dagen eftersom man väljer arbetsuppgifter själv 

(mitten), och man vet när man är färdig med uppgiften (slutet). 

 

Och när arbetsdagen är slut så kan man om man vill välja att hänga med på ett fritidsarrangemang 

som är noga annonserat och förberett av medlemmar och handledare. 

Det här med att dela upp och tänka ”början, mitt och slut” kan funka även i vardagen. Det blir lite 

som att tänka i projektform, eller ”linjärt” som det så vackert heter. Låt säga att du behöver städa 

toan hemma men liksom inte vet var du skall börja: 

 

 

 

Början   Mitten            Slut 

X_______________X______________X_______________X______________X__________X 

Plocka fram material/Börja städa uppifrån/Fortsätt ned/Gör rent holk och handfat/Ta golvet sist! 

 

 

 

Man hör ofta personer säga att ”det är inte målet som räknas, utan vägen dit”. Jag vet faktiskt inte 

om jag håller med om detta då jag tycker att målet, dvs att veta att man är färdig, är precis lika 

viktigt. Särskilt för personer i ett fontänhus som ganska ofta helt eller delvis tappat den där struk-

turen eller förmågan att veta när saker och ting är färdiga. Eller att ens veta hur man skall påbörja 

en uppgift. Man kan liksom köra en bil, men har glömt hur man startar den och blir stillastående 

istället. 

 

 

Så, eftersom livet faktiskt är ett heltidsprojekt kanske det inte är så dumt att dela upp livs-

långfilmen i olika kortfilmer, eller miniprojekt. Testa får du se! Stöter du på hinder kan du alltid 

komma in till Fontänhuset och kolla på alla våra hundratals arbetsbeskrivningar och få tips och 

idéer! 

 

Helena C 

Livet är en långfilm 



Vill du bli medlem? Sid 5  

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

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

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

fontänhuset startade 1948 i New York. 

Under rundturen berättar vi hur huset fungerar och vad man 

kan arbeta med här, och vi bjuder på fika. Du kan komma 

själv, tillsammans med en kontaktperson eller med en vän.   

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

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

ta 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 medlemmar i 

huset har egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Vi talar inte om diagnoser i vår gemenskap, men har 

ändå liknande bakgrund, och det gör att vi kan förstå varandra. 

Pris 0:- 
Introbesöket och medlemskapet är helt kostnadsfritt. 

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

Vill du bli medlem? 

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

samheten för att se hur Fontänhuset kan passa just dig.  

Kort info om huset: 
 

 Fontänhuset är en arbetsplats  

 Alla arbetsuppgifter är riktiga och viktiga arbetsuppgifter 

 Det förekommer inga belöningssystem 

 Vi arbetar sida vid sida och hjälps åt 

 Du bestämmer vad du vill arbeta med 

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

 Vi behöver dig och vi tror på varandras förmågor 

 Du är väntad 

 Du är saknad om du är borta 

 



Kenths resa till Peru del 3  Sid 6 

I 
slutet av förra delen så berättade jag om ankoms-

ten till Lima och den lilla palavern i bagageutläm-

ningen med mannen som ville ha betalt för att 

oombedd ha letat upp min väska.  

 

Därefter kom jag till ankomsthallen där jag såg Maria 

Esther och en man, Daniel som var chef för Children 

Incorporated i Lima. Så satte jag mina första steg på pe-

ruansk mark och kände lite hur marken skakade. Däref-

ter körde de mig till hotell Crillon där jag checkade in 

och gick upp till mitt rum. Efter några timmar ringde 

telefonen och det var José Guzman med sin syster Berta 

och tolken Herminia. De stannade ungefär 1 timma.  

 

Därefter var jag ensam igen. Så kom kvällen och att 

sova första natten på hotellet. Nästa dag kom Daniel och 

tog med mig till banken för att växla till sol, Peruansk 

valuta. När jag och Daniel kom till banken fick vi gå 

ned en trappa och en gång till en järndörr. När vi gick i 

gången hade jag militärpolis på var sida om mig med 

automatvapen. Efter järndörren var det ett galler och 

ytterligare en järndörr. Efter det kom vi till ett rum där 

jag kunde växla pengarna. Peru hade militärjunta på den 

tiden och det var mycket militärpoliser.  

 

På eftermiddagen träffade jag Maria Esther, tolken Isa-

bel och hennes pojkvän. Vi pratade lite och gick en 

stund i Lima. På kvällen ringde telefonen och det var 

Maria Esther som var på hotellet. När jag kom ner till 

receptionen träffade jag Maria Esther och hennes systrar 

Carmen och Gladys. Vi pratade en stund och då förstod 

jag hur lite spanska jag kunde.  

 

Nästa dag kom Daniel och hämtade mig och vi åkte till 

project Miramar Welfare Center där jag träffade barnen 

och lärarna i skolan. Dagen efter kom Daniel och häm-

tade mig och vi besökte Josés hem. Varje kväll utom 

söndagar kom Maria Esther, Carmen och Gladys till ho-

tellet och vi pratade. Det gick ganska bra att förstå. Var-

je gång man gick ut från hotellet var det många barn 

utanför hotellet som tiggde. Hotellpersonalen körde bort 

dem men efter en stund var de där igen. 

 

Text: Kent Gillwén 

 

Fortsättning nästa nummer. 

 

Miramar wellfare center 

Maria Ester och Isabell Hermenia, José och Berta 



Svenska, Danska och Norska guldmynt från  Skandinavis-

ka myntunionen 

 

D 
en Skandinaviska Myntunionen var en valu-

taunion mellan Sverige, Danmark och Nor-

ge. 

Unionen grundades 1873 mellan Sverige och 

Danmark. Norge kom med 1875. Bestämmelserna inne-

bar att medlemsländerna skulle ha en valuta nämnd kro-

na och vilken skall var uppdelad i 100 öre. I konventio-

nen bestämdes det att en krona motsvarade ungefär 0,4 

gram guld.  

En av orsakerna till att myntunionen kom till var att län-

derna hade sedan lång tid snarlika myntenheter. Före 

1873 använde alla tre länderna riksdalern som huvuden-

het, och växelkursen var att 1 norsk specierigsdaler var 

ungefär två danska rigsdaler vilket var ungefär nästan 4 

svenska riksdaler. Alla länderna hade silvermyntfot,

(detta innebär att mynten följer ett bestämt innehåll av 

silver). Detta ledde till att en stor del av pengarna i ett 

land bestod av mynt och sedlar från de andra länderna, 

t.ex i Skåne var de flesta mynten danska och i Köpen-

hamn var det vanligt med svenska mynt och sedlar vanli-

ga. Och i Norge var de flesta mynten danska. Avvikelsen 

från de enkla växelkursförhållandena mellan de norska 

och danska mynten var inte så stort att vinster kunde gö-

ras genom att t.ex använda norska pengar i stället för 

danska. Detta gällde inte med den svenska riksdalern, 

vars värde översteg 0,5 danska eller 0,25 norska rigsda-

ler tillräckligt för att ett flöde av danska och norska mynt 

till Sverige skulle kunna anses för en praktisk olägenhet. 

Under 1860 talet hade en debatt om att införa guldmynt-

fot startat, eftersom både Storbritannien och Tyskland 

hade baserat sin valuta på guld. Dessa länder var de vik-

tigaste handelsparterna för de skandinaviska länderna. 

Övergången till guldmyntfot påverkades också av att 

många länder bytte till valutor baserade på guld, vilket 

ledde till att det var bra att kunna sälja silver reserverna 

före silvret tappat för mycket värde mot guldet. 

Valutaunionen underlättades av en gemensam syn på 

valutapolitiken. Det fanns också en vilja att föra de skan-

dinaviska länderna på olika områden. En gemensam va-

luta låg i linje med skandinavismen. I den debatt som 

pågick diskuterades om att koppla valutan till något stör-

re land. Länderna som var tänkbara var Tyskland, Frank-

rike och Storbritannien. Alternativet Frankrike försvann 

för att den latinska myntunionen var baserad på både 

guld och silver. Det brittiska alternativet försvann därför 

den engelska valutan inte följde decimalsystemet, och 

efter det dansk-preussiska kriget 1864 kunde Danmark 

inte tänka sig en valuta union med Tyskland. Detta gjor-

de en ren skandinavisk lösning det bästa alternativet. 

När valutaunionen startade 1873 började länderna prägla 

guldmynt i valörerna 10 och 20 kronor. Mynten hade 

samma guld innehåll men olika utseenden. Dessa mynt 

kallades för huvudmynten. Övriga mynt i lägre valörer 

(d v s skiljemynten) präglades i silver och koppar. Det 

fanns inga restriktioner för hur många mynt man kunde 

tillverka, och de var alla lagligt betalningsmedel i alla tre 

länderna.  

Nästa större händelse hände 1885 då ett avtal om kost-

nadsfria lån mellan centralbankerna ingicks för att kunna 

täcka underskott. Ursprungligen var det en ren myntuni-

on mellan länderna, det fanns inga regler för sedlar. Sed-

lar från de olika skandinaviska länderna var det huvud-

sakliga valutaflödet. Detta var ett problem eftersom des-

sa sedlar inte var likvärdiga. 

1894 ingicks ett avtal mellan Sverige och Norge att cen-

tralbankerna accepterade det andra landets sedlar utan 

inskränkningar. Danmark anslöt sig till detta avtal 1901. 

Unionen fortsatte att utvecklas med en gemensam check-

lagstiftning 1897. 

Valutaunionens upplösning kan sägas börja med unions-

upplösningen mellan Sverige och Norge. Denna ledde 

till politiska spänningar mellan länderna. Valutaunionen 

överlevde denna upplösning. Det enda som hände var att 

avtalet från 1886 upphävdes, men det slöts ett nytt avtal. 

Det som verkligen knäckte unionen var första världskri-

get. Vid krigsutbrottet förklarades skandinaviska sedlar 

inte inlösbara i guld (vilket var en av grundförutsättning-

arna för valutaunionen) Under en tioårig period bröt uni-

onen samman. Först försvann pariteten mellan sedlarna, 

senare började även mynten att anses ha olika värden.  

År 1924 upplöstes unionen genom ett avtal. Under mel-

lankrigstiden hade man tankar om att återinföra unionen 

men inget hände. Unionen upplöstes formellt 1972. En 

rest av unionen är att Sveriges, Norges , Danmarks och 

Islands valuta heter Krona/Krone. 

I och med att det svenska myntutbytet som avslutas den 

30/6 2017 försvinner den sista varianten av den skandi-

naviska myntenheten krona. Den 1 krona som fanns före 

detta datum härstammar från 1873. 

Henrik C 

 

                   

Historia: Den Skandinaviska Myntunionen Sid 7  



J 
ag är en 24 årig kvinna, född och uppvuxen i Göte-

borg, som hittade in till Göteborgsfontänen för ett år 

sedan. Jag har erfarenhet av psykisk ohälsa hos mig 

själv och jag har levt nära det. När jag var 12 år in-

sjuknade jag i anorexia. Åren går och jag mår dåligt i peri-

oder.  

När jag är 20 år remitteras jag till Affektiv mottagning och 

får Bipolär diagnos, som jag idag ser som en del av mig, 

som även kan föra med sig något bra, men vid den åldern 

kunde jag inte ta in det och acceptera.  

För mig har det inneburit en funktionsnedsättning att leva 

med diagnosen och det har varit svårt att upprätthålla stu-

dier och jobb över tid, samt att jag tidvis sjukskrivits, för-

sta gången under den tuffaste perioden i gymnasiet. Jag 

har även haft isoleringstendens, blivit långvarigt arbetslös, 

och hoppat på enstaka kurser. Att finna stabilitet har varit 

omöjligt.  

Jag kom första gången till Fontänen då jag var i dåligt 

skick och hade det svårt i livet, och var förstås inte redo 

att tillträda det jobb jag fick på sjukhus. Fontänen är fram-

förallt till för personer som befinner sig just där i livet.  

Jag hittade in efter att ha gått i en självhjälpsgrupp på stif-

telsen Gyllenkroken som är en samarbetspartner. Fontänen 

gav mig mycket socialt den första tiden när jag mådde 

som sämst, bara att komma ut på något betydde oerhört 

mycket.  

Jag har jobbat inom, för att nämna något, korttidsvård och 

flerfunktionshinder. Jag påbörjade utbildning till arbetste-

rapeut men den psykiska ohälsan gav sig till känna, det 

blev en avklarad termin. Senare pluggade jag för att näm-

na något, rehabiliteringsvetenskap, då bodde jag i Borås 

en period.  

Sedan valde jag helt irrelevanta studier inom litteratur. Det 

var inte så bra, då jag även stod inför ställningstagande 

gällande livssituationen, och därmed inte hade arbetsför-

mågan som krävs. Jag har också blivit utan boende och 

fått placeringar, samtidigt som jag sökt boende. 

Många vet inte att det finns en sådan möjlighet som på 

Fontänhuset, oavsett målgrupp, och jag är med och sprider 

information genom utdelning av broschyrer och tidningar. 

Det drivs viktiga projekt i huset så som unga vuxna, där 

målet med diskussioner med Fontänhus från olika länder 

är att få fler unga vuxna att hitta in till arbetsrehabilitering. 

Jag gillar upplägget att man får vara med på allt som hän-

der i huset och att få testa uppgifter som inte blivit om ing-

en trott på medlemmen. Att veta vart man står gentemot 

arbetsmarknaden efter lång tids arbetslöshet är inte lätt för 

någon. Jag upplever att få hjälp till jobb som en långsam 

process. Ibland passar Fontänen perfekt en viss period i 

livet. 

Jag tror på att börja jobba deltid om det finns en lucka på 

ett par år sedan man jobbade senast, och våga komma med 

önskemål om deltidsjobb. För mig lutar det mot att jobba 

med personer med funktionsnedsättningar.  

Det finns många valmöjligheter på huset och det är värt att 

fundera på vad man skulle vilja testa och utvecklas inom. 

Att komma in och jobba på Fontänen går smidigt, man 

kan droppa in när som helst. 

Jag är glad att ha hittat till Fontänen, och det betyder 

mycket att komma hit och jobba och umgås, och inte 

minst första tiden, men även i nutid. Det är en gemenskap 

där vi har kul och att medlemmar kommer åter beror på att 

de mår bra av att jobba här.  

För att det ska bli lyckat är det samtidigt viktigt att känna 

sina begränsningar, även om fokus här är på styrkor och 

arbetsförmåga. Eftersom det är psykisk ohälsa som är fo-

kus så är det komplext och inte självklart att veta vart man 

står. 

Idag kan jag efter lång tid i dåligt mående blicka framåt. 

Att acceptera en diagnos kan ta lång tid, men det är viktigt 

att hitta ett sätt. För mig har det hjälpt att skriva av sig och 

gå i samtal.  

I framtiden är min dröm att 

jobba med att hjälpa andra 

som på olika sätt har det 

svårt, så som behandlings-

arbete. Jag vänder det nega-

tiva med att leva med psy-

kisk ohälsa till att det kan 

vara en fördel och ge andra 

något att såväl läsa om det 

och kan vara en fördel om 

jag jobbar inom det.  

Mitt Fontänhus  Sid 8 



Bok och filmtipset av Leif M Sid 9  

B 
oktipset idag heter: Boonsboro serien som är 

en trilogi av Norah Roberts. 

 

Del 1 heter Värdshuset och handlar om en 

mamma och hennes tre vuxna söner. Alla tre sönerna är 

byggnadsarbetare. Den yngsta sonen heter Becket, han är 

arkitekt och ritar alla byggnadsritningar. Den mellersta 

brodern heter Owen och är den som står för den minutiö-

sa strukturen, han planerar och skriver ner allt i detalj och 

är något av en projektledare. Den äldsta brodern heter 

Ryder och är byggnadsledare och bossar över alla arbeta-

re. Sedan jobbar alla bröderna konkret med byggjobb och 

snickrar ihop sådant som behövs. Deras mamma är den 

som söker upp nya  projekt och hon heter Justine och är 

också den som köper in och inreder. Det börjar med att 

de hittar ett värdshus från 1700- talet som är stort behov 

av totalrenovering. I första boken får man följa yngsta 

brodern Becket som upptäcker sin brinnande kärlek till 

änkan Clare som jobbar på stans populära bokhandel och 

kafé: page turner och har tre söner från åldrarna åtta till 

tretton. De hittar vägar att bli ett par till slut. 

Del 2 heter Pojkvännen och fokuserar på mellanbrodern 

Owen och hans sedan femårsåldern brinnande kärlek till 

den rödhåriga eldknippet Avery som också driver stans 

populära pizzeria och pub. Här följer man deras resa till 

bröllop. 

Del tre som heter Nyårskyssen och fokuserar på den älds-

ta brodern Ryder och hans kärlek till värdshusets nybliv-

na föreståndarinna som heter Hope. Dessutom finns det 

en liten ockult touch i form av en kvinnligt gestalt som 

pockar på deras uppmärksamhet för att hitta sin förlorade 

kärlek som hon har väntat på i trehundra år.   

 

Norah Roberts baserar storyn på den staden hon växt upp 

i som hon nu även bor i tillsammans med sin familj och 

liksom i boken har hon renoverat och byggt upp ett 

värdshus från 1700- talet tillsammans med sin man. 

Samtliga butiker eller restauranger i boken finns i verk-

ligheten. Kolla hemsidan. Jag älskar boken och tanken att 

kunna besöka platsen kittlar fantasin. 

 

 

 

 

F 
ilmtipset heter höstsonaten med Ingrid Bergman 

med  regi av Ingmar Bergman  

 

Filmen handlar om ett komplicerat förhållande 

mellan mor och dotter. Modern är en känd konsertpianist 

som under dotterns uppväxt befann sig bortavarande på 

konserter världen runt och har tappat kontakten med dot-

tern. Hon kommer på besök till hennes dotter som är gift 

med en präst i Norge. Hon kommer dit på kvällen med sitt 

vanliga auktoritära sätt. Inneboende hos dottern bor också 

hennes andra dotter som tidigare varit inlagd på mental-

sjukhus som nu systern bestämt sig för att ta hand om, till 

moderns stora förtret som avskyr alla former av sjukdom. 

Senare på kvällen möts de i salongen och hamnar där i en 

djup konflikt med mycket känslor där de försöker hitta 

tillbaks till varandra. 

 

Ingrid Bergman ansåg själv att det var hennes bästa film 

på grund av det relaterar till hennes förhållande till hennes 

egna dotter under Rosseliniskandalen.  
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K 
anske har du någon gång slagit på din 

tv, knappat in kanalen Eurosport och då 

råkat se ett gäng killar spela fotboll in-

omhus på vad som närmast associeras 

vid en handbollsplan? Vad du då såg var varken fot-

boll eller handboll, det var futsal. Futsal är en sport 

som kanske kanske har en hel del likheter med fot-

boll, men när det kommer till kritan är olikheterna 

minst lika tydliga som likheterna. Futsal grundades 

i Uruguay år 1930 av en man vid namn Juan Carlos 

Ceriani. Namnet futsal är egentligen en förkortning 

av spanskans Futbol Sala eller Futebol de salon, 

som översatt till svenska blir ungefär ”fotboll i sal/

hall”. Om om det finns en del likheter mellan fot-

boll och futsal så finns även en del skillnader. Till 

skillnad från fotboll spelas futsal på en inomhusplan 

som är 18–25 meter bred och 38–42 meter lång, 

dessutom är man bara 5 spelare per lag inne på pla-

nen, målvakten inräknat. En annan betydande skill-

nad är bollen, en futsalboll är mindre än en fotboll 

och den har även dämpad studs för att gynna det 

tekniska spelet. 

Kanske tror du att futsal är en sport för spelare som 

inte riktigt platsar i vanliga fotbollslag eller att fut-

sal är en relativt liten undergroundsport med ett få-

tal utövare? Om så är fallet är det dags att tänka om. 

Faktum är att futsal är en större sport med fler ut-

övare än exempelvis ishockey, i Italien finns fler 

futsalspelare än vad det finns fotbollsspelare. Flest 

utövare finns i Brasilien, många kända fotbollsspe-

lare som Ronaldinho och Robinho spelade mycket 

futsal som barn, vilket tros vara en bidragande fak-

tor till deras magnifika teknik. Futsal är en bred 

sport som i hög grad utövas på varje kontinent, 

dock är intresset störts i Europa och Sydamerika. 

Framgångsrika nationer inom futsal är Brasilien, 

Argentina, Iran, Ryssland, Italien, Spanien och Por-

tugal. Brasilien är den nation med flest VM-titlar. 

Från Brasilien kommer även den kanske kändaste 

futsalspelaren (Falcao). Bortsett från att ha vunnit i 

princip allt som går att vinna har han dessutom ut-

setts till världens bästa spelare hela 4 gånger, Falcao 

har en teknik som sällan skådats. Falcao syns i gul 

tröja på bilden nedan.  

I Sverige är futsal en relativt ny företeelse, sporten 

blir emellertid större och större för varje år som går. 

I Sverige finns idag ca 140.000 licensierade utövare 

av sporten, vilket gör den till en etablerad inomhus-

sport. I November 2014 var det premiär för Svenska 

Futsalligan, en liga som delas in i två  serier i form 

av norra och södra. Att sporten växer i Sverige finns 

det flera indikationer på, bland annat att den svens-

ka fotbollsklubben IFK Göteborg tagit över futsalla-

get Göteborg Futsal Club. Göteborg Futsal Club 

heter  alltså idag IFK Göteborg och laget spelar i 

IFKs traditionella blåvita dress. Sverige har idag ett 

futsallandslag, dock har laget aldrig nått VM eller 

EM. 

 

 

Text Mikael                                         

Min passion Futsal  Sid 10 



E 
n solig dag i april kom en man in från Malmös 

Fontänhus, Det var Anders Lilja, pensionär 

och med en liten gnutta skeptisk attityd till 

Göteborg, som han utvecklade för tre år se-

dan, när han var här på besök.  Då sa Anders – ”Aldrig 

mer Göteborg.”  Men det var då och mycket vatten har 

runnit under bron sedan dess. 

Nu stod han här vid vår reception, och ville vara med i 

vårt hus i Göteborg under några dagar. Det som hade 

fått hit honom var att han ville besöka bekanta här och 

att åka till Danmark . 

Att hitta ett boende var rätt så lätt. Det finns ett hotell i 

Göteborg som flyter, ett husbåtshotell (Goodmorning 

Hotell) som ligger vid Götaälvbron.  Anders berättar för 

mig att hans pappa var sjöman, så valet var inte så svårt 

när det gällde att välja boende. 

Jag frågar Anders vad det är det för skillnad på  

Malmö och Göteborg, då säger han att bägge ligger vid 

vattnet, men att man kan gå vid älven här är underbart. 

Att se de vackra kranarna på andra sidan älven är så fint, 

jag tycker att de ser ut som Afrikanska giraffer i stål. Jag 

älskar vatten, och havet, kanske är det min fars sjömans-

gener som har smittat mig. Får man lägga till att Anders 

är född i stjärntecknet Vattumannen, så kan man förstå 

att det är mycket vatten för Anders del. Ex. utbildad vat-

teningenjör och hydrogeolog. 

 

Jag frågar Anders vad han tycker om Göteborg nu, efter 

några dagar här i Götet.  ” Jag älskar Göteborg, skulle 

faktiskt kunna migrera hit.” 

 

Text: Ulf B 

Gästspel från Malmö. Sid 11  



Om Simone De Beauvoir och annat intressant från Joakim W  

J 
ag har just läst Simone De Beauvoirs bok: Det Andra Könet, för andra gången. En underbar bok. Den 

handlar om kvinnorollen i Frankrike på nittonhundratalet tror jag. Simone De Beauvoir var ju feminist 

och författare, debattör, kulturpersonlighet, bisexuell, och hade ett öppet förhållande med Jean Paul 

Sartre. Han skrev också många böcker och debatterade och hade många älskarinnor, de satt nog mycket 

på caféer och diskuterade politik, konst och feminism osv. Det sägs att Simone gillade att förföra sina kvinnli-

ga elever. Om det är sant vet inte jag. Just nu läser jag en bok om Sartres liv i Paris. Paris var ju då ett paradis 

för kultur- och konstälskare. Jag är väl ingen feminist men är road av att läsa om kulturpersonligheter som 

ibland lever lite utanför ramarna och som  precis som jag dras till alla kön. Jag har numera blivit road av att 

använda smink igen. Ibland blandar jag skäggstubb och läppstift. ”He was a she” som Lou Reed sade. Jag kan 

tipsa om en sida på nätet den heter Shrine Of Hollywood. Där finns underbara kläder i gothstil: brokadrockar, 

läckra klänningar, jackor osv. tror affären ligger i USA tyvärr. Ganska dyr också tror jag. /Joakim W 

V 
issa dagar så är det ju dåligt väder och då slinker jag gärna in på fontänen o får en god kopp ny-

bryggt kaffe, bullar och en GP om jag har tur. Underbart. Sen kanske jag glider in på Andra Lång-

gatans skivhandel och lyssnar på exklusiv easy listening musik. Stora eleganta orkestrar med strå-

kar  blåsinstrument  musik från gamla filmer, tv-serier från 60-talet. Drömmer mig bort till orange 

60-talsmode, Michael Caine som agent, Burt Bacharachs hippa urbana musik. På hemvägen kanske jag besö-

ker pop boutique på Magasinsgatan. Köpte en orange begagnad 60-talskappa där från England, som jag tror 

Matt Monroe sjöng on days like these…. Skaplig utflykt va? 

 

Text: Joakim W 
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P 
å somrarna brukar jag åka till Strömstad på en 

eller två dagsutflykter. Då tar jag Västtrafiks 

buss dit som kör längs E6:an. Det tar ca 2 

timmar. Ibland tar jag tåget som går längs Bo-

husbanan, men det tar lite längre tid. Strömstad ligger 

ca 2 mil från norska gränsen och har en välbevarad trä-

husbebyggelse. Staden har även färjeförbindelse med 

Sandefjord i Norge. Närheten till Norge märks på flera 

sätt. Utanför många av butikerna hänger det både 

svenska och norska flaggor. Bohusländskan som talas i 

Strömstad har många norska inslag. Dessutom är 

Strömstad den stora handelsstaden för invånarna i syd-

östra Norge. Det märks inte minst på skärtorsdagen 

som är helgdag i Norge.  

 

Det finns flera gamla byggnader i Strömstad. Järnvägs-

stationen är från 1909 och är byggd i tegel. Den är 

dessutom byggnadsminne. Omkring järnvägsstationen 

finns idylliska trähus och kullerstensgator. Vid Strand-

promenaden ligger Societetshuset från 1877 med sina 

4 torn. En gång i tiden var det ett nöjespalats för de 

högre samhällsklasserna. Nu för tiden huserar restau-

rang Skagerack här. Strömstads kyrka ligger i centrum 

och byggdes 1817-20. Tornet tillkom 1822. Stadshuset 

är en granitbyggnad i centrala Strömstad och byggdes 

1912-17 i jugendstil. 

 

Centrala Strömstad har många butiker och det är 

mycket ovanligt att man ser tomma butikslokaler trots 

att det finns köpcenter i kommunen som Strömstadgal-

lerian och Nordby köpcenter. Det finns en butik som 

bl.a säljer te i lösvikt som heter The & Krusiduller. Där 

kan man köpa teblandningar som Kosterblandning. 

Strömstads bokhandel är välsorterad för att vara i en 

småstad. Där kan man köpa böcker om Strömstad och 

Kosteröarna och böcker av författare som Marcel 

Proust, Victoria Benedictsson, Agnes von Krusenstjer-

na och Hjalmar Bergman. Strömstad har flera restau-

ranger såsom Pråmen som är inhyst i en gammal båt. 

På menyn finns bl.a Fish and chips med remouladsås. I 

Inge Schiölers gränd finns Buktens pizzeria, där kan 

man äta goda pizzor och kebabtallrikar. Det finns ock-

så en restaurang ovanför Coop som serverar dagens 

rätt. Coop-huset var tidigare ett Domusvaruhus som 

under 60- och 70 talen var vanliga i svenska städer. 

Det fanns som bekant alltid en restaurang på övervå-

ningen där kunderna kunde äta ett mål mat. Vid järn-

vägsstationen finns konditoriet Kaffedoppet som bakar 

sitt bröd och sina bakverk själva. De säljer bl. a ett 

norskt bakverk som kallas skolebolle och som är en 

vetebulle med glasyr och kokos med vaniljkräm i mit-

ten.  

 

Mellan Strömstad och Halden går det en buss som kal-

lar Gränspendeln. Gränspendeln kör längs med gamla 

E 6:an förbi Hogdal och köpcentret i Nordby och pas-

serar gamla Svinesundsbron. 3 km norr om Svinesund 

ligger Svinesundsparken som är ett handelsområde 

med turistkontor och souvenirbutik och dessutom finns 

här restaurang, Rema 1000 som är en norsk dagligva-

rukedja, Expert, Jysk och en del andra butiker. När jag 

är där brukar jag köpa en del norska matvaror på Rema 

1000. 

Text: Lars Hengesteg   

Stadshuset i Strömstad 

Trähus på Buktegatan 

Svinesundsparken 
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F 
örsta gången jag besökte Lillhagens sjukhus 

var 1977. Jag hade länge haft tankar på att nå-

got alldeles speciellt skulle inträffa detta året. 

För jag var ju en SJUA. Det vill säga att i en 

barnskara på sju barn var jag det sjunde. Talet SJU är 

för mig magiskt. Att det som hände 1977 skulle innebä-

ra flera vistelser inom psykvården stod dock inte klart 

för mig.  

Men på luciadagen 1977 hände det. Och i fönstren stod 

sjuarmade ljusstakar. Jag jobbade på laboratoriet som 

var placerat på den plats där avdelning sju SS varit långt 

tidigare. Veckans dagar är sju. Ja jag kan räkna upp 

många olika sammanhang där siffran sju är med, och 

detta är för mig magiskt. 

 

Vi kom med bil från SS till LS för jag hade fått en mani. 

På vägen till LS sjöng jag högt "They´re coming to take 

me away. To the funny farm . . ." Jag var på ett strålande 

humör.  

Vid ankomsten till avdelningen 34, som var en kvinnlig 

avd, blev jag omhändertagen och fick en hög dos Trilla-

fon. När den börjat verka var min kropp helt bergtagen. 

Jag kunde bara ta mig fram genom att krypa. Men snart 

var jag rörligare. 

 

På den tiden fanns det stor verksamhet på Kursverksam-

heten LS och snart hade jag hela veckan fulltecknad 

med sysselsättningar. Kurserna var schemalagda så att 

dom varade antingen på förmiddagen eller eftermidda-

gen. Snabbt hade jag gjort mig ett fulltecknat schema. 

Det var så många åtaganden att jag blev tvungen att lifta 

med matvagnarna i kulverten för att hinna till lektionsti-

derna. 

Jag målade, spelade trummor i bandet, lagade mat, öva-

de maskinskrivning, sprang på gymmet och var med i 

körsång med mera. Dagarna ville inte räcka till. 

Men det var i målarverkstaden jag tillbringade mesta 

tiden. Där fanns två män som var konstnärer till yrket. 

Bengt Dimming var en man på nästan två meter, och 

med en kraftig stämma och Peter Larsson, som var mer 

tystlåten. Jag började med att ur minnet måla huset där 

jag var född och hade tillbringat mina SJU första år.  

Bengt blev intresserad av mitt måleri och konstaterade 

att tavlan visade på en positiv uppväxt då den av mig 

fått ljusa toner. Vi dansade till musiken som de spelade 

på vinylplattorna och hade det allmänt bra. Jag blev till-

frågad om jag ville vara med på kroki som man hade 

inne i stan på måndag kvällar. (Dit kom jag långt sena-

re.) 

Efter en lång tid av mani behövde min kropp återhämta 

sig och jag ramlade ner i en mörk depression. Var helt 

livlös. Låg på soffan och tittade i taket. Kom till doktor 

Ahrle på Sociala Huset som skrev ut Surmontil. For med 

en rakets hastighet in i manins värld igen och fick åka 

polisbil till LS.  

 

Återigen kom jag till målarverkstaden och blev uppbju-

den till dans av Dimming. Denna gången målade jag två 

tavlor med blommor. En mindre och en ganska stor. 

Fick inte någon positiv feedback av Bengt. Han var tyst 

om mina ambitioner. Men tavlorna målades på uppspän-

da dukar och båda fick en ljus ton av lila som bak-

grund.  Den stora tavlans blommor liknade mest bollar. 

Den mindre hade fantasiblommor.  

Det dröjde innan jag lämnade in dem i ramaffären för 

inramning. Minns inte om det skedde vid samma tid-

punkt med båda.  

 

När jag 2016 var på Bipolärmottagningen väntade jag en 

lång stund medan Anna Löwenstein kollade labbsva-

ren på datorn. Jag ser då en tavla som verkar bekant på 

väggen. En tavla med lila bakgrund och fantasiblommor. 

På min fråga svarar Anna att tavlan har en anonym 

konstnär. Men då jag promenerar hem blir jag mer och 

mer övertygad. Pratar med min dotter och får till svar att 

hon minns tavlan. Ringer upp min kontaktman Björn 

som tar ett foto av tavlan och mms:ar till mig. Maria, 

min dotter blir övertygad. Hennes minne är kristallklart. 

Tavlans konstnär är jag. 

Text: Elisabeth B 
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“En tavla på utflykt” 



Tidsresan. 

D 
et var ju tänkt att vi skulle ha sommarut-

flykter som tema i det här numret, men 

även om jag började på det temat så tror 

jag att det blev en resa i tiden lika mycket 

som i rummet. Men utgångspunkten får i ändå bli en 

berättelse om en sommarutflykt till Hönö med min lil-

lasyster 2016.  

Mycket var sig likt ute på ön, men jag blev förvånad 

över hur mycket den ändå hade förändrat sig sedan sist 

jag var där. Man skulle ju kunna tänka sig att en stig 

ändrat sträckning eller att ett buskage vuxit upp och nu 

skymde en tidigare uppskattad utsikt, men så var det 

inte vid det här återseendet av Nordres tånge längst ute 

på Hönös nordvästra hörn.  

Hela udden norr om Ersdalsviken, med klippformatio-

ner, hällar och den lilla lagunen hade nu helt och hållet 

ändrat form och utseende. Men även om platsen hade 

förändrats mycket sedan sist jag var där så var igenkän-

ningen stor och det är ju alltid speciellt att komma ut 

till en av skärgårdens sista utposter. Med fantasins 

hjälp så kan man ju faktiskt se förbi både Grenen i 

Danmark och Lindesnes i Norge och sedan hela vägen 

över Nordsjön till Orkneyöarna.  

  

Men om jag skall ta det hela från början så startade min 

gemensamma historia med Göteborgs norra skärgård 

någon gång i slutet av sextiotalet. Mitt första minne är 

från en solig isfisketur utanför Lilla Varholmen. Jag 

gissar att den dagen etsade sig fast i mitt minne dels på 

grund av att vi var ute på isen och fiskade, men också 

för att det var ganska mycket snö på isen, och den här 

snön var så pass fast och fin att det gick att skära den i 

bitar för både vindskyddsbygge och en riktigt fin igloo. 

Allt det där var förstås väldigt spännande, äventyrligt 

och minnesvärt för en liten grabb. 

  

Några år senare, i mitten av sjuttiotalet, så var vi ett 

gäng grabbar från bostadsområdet i Nordöstra Göte-

borg där jag växte upp som flera gånger per år åkte ut 

till norra skärgården för att fiska. Utrustade med spön, 

krokar och agn och med unga grabbars upptäckarglädje 

så lärde vi snart känna de flesta öarna ganska väl, men 

Hönö var den ö som vi oftast besökte och vars utseende 

etsade sig fast i mitt minne, det var som du kunde läsa i 

inledningen i varje fall vad jag trodde. 

  

Nåväl, även om minnet inte ställde upp riktigt som jag 

förväntat mig så återvänder vi nu till förra sommarens 

utflykt och till nyss nämnda ö, och fastän att ön som 

sagt ändrat både form och utseende så tog vi oss runt 

förvånansvärt snabbt. Förvånande beroende på att jag 

nu till skillnad från i ungdomsåren var tvungen att vara 

mer förutseende i mina vägval nerför bergssidor och 

över klapperstenar. Stela senor och leder gör att man 

med ålderns rätt rör sig lite mer eftertänksamt där man 

förr hoppade runt som en stenget. 

  

Hungriga efter besöket på udden Nordres tånge utanför 

Hönö Röd, så tog vi oss med hjälp av bil och god aptit 

vidare mot Hönö Klåva. Vid Hönö Klåva stämde plöts-

ligt verkligheten bättre överens med mitt numera lite 

stukade minne och denna överensstämmelse infann sig 

trots att hamnen nu vuxit en hel del sedan sist vi sågs. 

Men som sagt, vid det här laget hade vi byggt upp en 

god aptit och den kom väl till pass när maten jag be-

ställt visade sig vara den största kebaben som jag nå-

gonsin sett. Kebaben var lika god som den var stor, 

men eftersom jag ganska snart befann mig i ett matko-

ma så måste jag nu ganska så abrupt avsluta den här 

utflykten i tid och rum.  

Trevlig sommar! 

Text: Ingvar E 
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K 
ultur i Skåne 

Det som är typiskt för Sverige såsom röda 

stugor med vita knutar och vidsträckta barr-

skogar är inte alls typiskt för Skåne. Skåne 

har ofta mer gemensamt med Danmark och norra Tysk-

land. Det gäller både naturen, arkitekturen och matkultu-

ren. Typiskt för Skåne är sådana ting som t ex korsvir-

keshus, gäss, pilevallar, vitkalkade kyrkor med trapp-

gavlar och gästgivaregårdar. 

 

 Litteratur: Den skånska litteraturen upplevde en renäs-

sans från 1870-talet och framåt då många författare 

skildrade skånsk natur och skånskt folkliv i sina verk. 

Albert Ulrik Bååth (1853-1912) var det skånska slätt-

landskapets diktare. Detta märks i dikter som 

”Nyårsafton på skånska slätten” ,”Sydskånsk sommar-

kväll” och ”Skåne”. Viktoria Benedictsson (1850-1888) 

skrev sina romaner under pseudonymen Ernst Ahlgren. 

Hon debuterade 1884 med novellsamlingen ”Från Skå-

ne” som skildrar skånskt folkliv. Dessutom skrev hon 

romaner som ”Pengar” och ”Fru Marianne”. Fritjof Nils-

son Piraten (1895-1972) föddes i Vollsjö i Färs härad 

och härifrån hämtade han både personer och miljöer till 

sina berättelser. Han var dessutom mycket skånsk och 

debuterade med romanen ”Bombi Bitt och 

jag”. Dessutom skrev han romaner som 

”Bock i örtagård” och ”Bokhandlaren som 

slutade bada”.  

 

Gabriel Jönsson (1892-1984) var inspirerad 

av Öresunds kustlandskap liksom ön Ven i 

sin diktning. Hans dikt ”Vid vakten” från 

diktsamlingen ”Flaskpost” (1920) är tonsatt 

av Gunnar Thuresson och känd som ”Flicka 

från Backafall”. Hjalmar Gullberg (1898-

1961) var en diktare från Malmö som gav ut 

sin första diktsamling 1927 som hette ”I en 

främmande stad”. Här finns den ton av främ-

lingskap, dödslängtan och melankoli som 

återfinns i hans övriga diktning. Han tog mycket bestämt 

avstånd från Hitler och hans anhang. Detta märks tydligt 

i diktsamlingen ”Fem kornbröd och två fiskar” (1942).  

 

Frans G Bengtsson (1894-1954) är mest känd för roma-

nen ”Röde Orm” som utspelar sig under vikingatiden 

och utgavs i två delar 1941 och 1945. Anders Österling 

(1884-1981) är mest känd för sin dikt ”Ales stenar” från 

”Tonen från havet”. Han var under många år (1919-64) 

Svenska Akademiens ständige sekreterare.  Hans Lars-

son (1862-1944) var filosof och författare. Han är för-

knippad med konvergenstanken som innebär att till sy-

nes motstridiga åsikter egentligen är mer lika varandra 

än olika. En av hans mest kända böcker är 

”Hemmabyarna” (1916) som är en filosofisk, delvis 

självbiografisk roman. Handlingen bygger på minnen 

från hans uppväxt på Söderslätt. Axel Wallengren (1865

-96) var en författare som skrev under pseudonymen 

Falstaff Fakir. Han skrev novellen ”Ett svårskött pasto-

rat” och ”Sagan om Pomperipossa med den långa nä-

san”. Ett annat känt verk är ”En hvar sin egen professor” 

 

Musik: Skåne har många musiker och tonsättare och 

många av landskapets artister sjunger på skånska. Ed-

vard Persson (1888-1957) var en skådespelare och sång-

are som spelade in 45 långfilmer och 226 insjungningar 

på 78-varvsskivor. Kända sånger är bl a ”Kalle på 

Spången”, ”Jag har bott vid en landsväg” och ”En liden 

vid kanin”. Hasse ”Kvinnaböske” Andersson (f.1948) är 

en sångare och låtskrivare som sjunger country på skåns-

ka, så kallad skåntry. Bland hans mest kända sånger 

märks ”Änglahund”, ”Höstens sista blomma” och ”Guld 

och gröna skogar”. Den sistnämda tävlade han med i 

Melodifestivalen 2015 och den kom fyra i finalen. Peps 

Persson (f.1946) är en sångare och låtskrivare som kan 

sägas ha hjälpt både blues och reggae till Sverige. Han 

sjunger på bred skånska och har gjort låtar som ”Falsk 

matematik”, ”Hög standard” och ”Oh boy”. Han har 

även spelat in ett album med Edvard Persson-låtar i reg-

gaestil.  

 

Dan ”Danne” Stråhed (f.1956) är en 

dansbandsmusiker, artist och låtskri-

vare som tidigare var sångare i dans-

bandet Wizex. En av hans mest kända 

låtar som soloartist är ”La de leva”. 

Kal P Dal (1949-85) var en sångare 

och låtskrivare och hette egentligen 

Carl-Göran Ljunggren. Han var starkt 

influerad av rock n rollmusiken men 

även av punkrocken och sjöng rock-

musik på skånska.1977 kom hans de-

butalbum ”Till Mossan!” Anna 

Hertzman (f.1987) är en sångerska 

och låtskrivare som sjunger vispop på 

skånska. Har gjort låtar som t ex ”Om 

du tror” och ”Född långt ut”. Dansbandsmusiken i Skåne 

är ofta starkt influerad av country och går ofta i ett lång-

sammare tempo. Lasse Stefanz är Skånes mest kända 

dansband. ”Vi har va`d i Öja” är en dansbandslåt som 

Ystadbandet  Brogrens spelade in 1997. Den är ur-

sprungligen ett gammalt skånskt skillingtryck med titeln 

”Sandhammaren”. Skåne har 2 symfoniorkestrar - i Hel-

singborg och Malmö.         

Arkitektur: Skåne har 201 byggnadsminnen. Lunds 

kommun har flest, 32 st. Bristen på trä gjorde att man 

ofta byggde hus i korsvirke med fyllnadsmaterial som 

lera eller tegel. Ystad är den stad i Skåne som har flest 

korsvirkeshus - över 300 stycken finns bevarade. Bland 

Ystads korsvirkeshus är Pilgrändshuset från 1480 det 

äldsta i Norden.                                                         

 

 

Hasse ”Kvinnaböske” Andersson 
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I Ystad finns även Per Helsas gård som är ett av Nor-

dens bäst bevarade korsvirkeskvarter. De äldsta delar-

na är från 1600-talet. Sedan 1968 är Per Helsas gård 

byggnadsminne. Apoteksgården är ett korsvirkeshus 

från 1600-talet. Här finns numera ett krukmakeri. Lund 

har knappt 100 korsvirkeshus. Av dessa har endast ett 

10-tal synligt korsvirke. De övriga är putsade.  

 

I Lund finns många mysiga gatuhus i olika färger i om-

råden som Kulturkvadranten och Nöden. I Malmö 

finns flera korsvirkeshus som Hedmanska gården, en 

korsvirkesgård med anor från 1590-talet och vid Lilla 

torg finns Ekströmska huset från 1720-talet och Aspe-

grenska huset som trots sitt gamla utseende är nybyggt.  

Eftersom Skåne var danskt till 1658 finns en del bygg-

nader i Kristian IV-renässans (dansk-nederländsk re-

nässansarkitektur) bevarade. Exempel på detta är 

Flensburgska huset i Malmö och Heliga Trefaldighets-

kyrkan i Kristianstad. Lunds domkyrka kom till på 

1100-talet efter att ha blivit säte för Nordens ärkebis-

kop. Den är byggd av sandsten i romansk stil. Skåne 

har även tegelkyrkor i gotisk stil som St. Petri kyrka 

från 1319 i Malmö. Ett annat exempel är Sankta Maria 

kyrka i Ystad . Skåne har 240 slott och herresäten vil-

ket är fler än i något annat svenskt landskap. Ett exem-

pel är Trolleholms slott från 1760-talet som liknar ett 

sagoslott. Trappgavelarkitektur är ganska vanlig. I 

Ystad finns tre sådana byggnader som Latinskolan, 

Birgittahuset och Brahehuset, alla från 1500-talet. 

Glimmingehus från 1499 är ett annat exempel. Det är 

Nordens bäst bevarade medeltidsborg. I  Råå söder om 

Helsingborg finns många idylliska gatuhus från 1800-

talets senare del och 1900-talets början; många med 

lokalt gult tegel från Rya tegelbruk. Borstahusen är ett 

idylliskt fiskeläge från 1770-talet som ligger ett par km 

från Landskrona centrum.  

       

Skånska flaggan: Skånes flagga är röd med ett gult 

kors. Historikern Martin Weibull i Lund anses ha ska-

pat flaggan på 1870-talet. Den förknippas framför allt 

med Skåne, men kan ibland förekomma som symbol 

för Skåneland (Skåne, Halland, Blekinge och Born-

holm) d v s det gamla Östdanmark. Flaggan kombine-

rar Dannebrogens röda fält med den svenska flaggans 

gula kors. Färgerna avspeglar landskapets historiska 

anknytning till båda länderna. Flaggan syns ofta i villa-

trädgårdar, vid sommarstugor och utanför vägkrogar, 

gästgivaregårdar och affärer. Den förekommer även på 

kommunala flaggstänger och som dekoration på t ex 

spettekakspåsar. Skåneflaggan är Sveriges vanligast 

förekommande regionala flagga. Den började användas 

flitigt under 1960- och 1970-talen när en ny typ av kul-

turell och politisk regionalism började utvecklas.1967 

infördes Skånska flaggans dag och samtidigt bildades 

Skånska flaggans vänner. Dagen infaller den tredje 

söndagen i juli och då delas även priset Årets skåning 

ut.  Det finns teorier om att skånska flaggan ska ha an-

vänts som symbol för Skåne redan under tidig medeltid 

t ex av Lunds ärkebiskopar. Enligt historikern Dick 

Harrison går detta inte att bevisa så man får ta detta 

med stora nypor salt.                                                         

Lars Hengesteg 

Pilgrändshuset i Ystad 

Staty av Fritiof Nilsson Piraten i Kivik 

Gatuvy  från Råå 
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Eat, Pray, Love 

 

F 
ilmen Eat, Pray, Love utspelar sig i USA, 

Indien, Italien och i Burma. Julia Roberts 

har en av huvudrollerna och Tuva Novot-

ny är också med i filmen. På svenska heter 

filmen Lyckan, kärleken och meningen med livet. 

Den är en av mina absoluta favoritfilmer. Huvud-

rollsinnehavaren Julia Roberts bestämmer sig för 

att skiljas och för att upptäcka världen och vad som 

är meningen med livet. Hon får möta många fantas-

tiska människor längs resans gång. Den handlar 

också om att gå emot idealet och strävan efter per-

fektionism som speglas i samhället. Ställena hon 

åker till är otroligt vackra och jag blir definitivt res-

sugen när jag tittar på den. 

 

Jag ger denna film betyget 5 av 5 möjliga. 

 

Text: Neetha K 

M 
ätning av människans psyke. Variab-

ler, sinnesdata och tidsepoker. Männi-

ska och intelligensens olikhet. Olika 

riken, variation och personlighet. Mät-

ning och variation till människans psykologi. Sinnet 

och sinnesdatakurvor, variabler och teoriuppfattning. 

Aktuell psykometrik. Tiden och individens psyke. 

Intelligensen och talet. Variation, individ och psyko-

logiska data. Värdering av psykometriska metoder. 

Uppfattningar till variabler. Individ, variation. Psy-

kets tidsfärg. Reliabla uppfattningar till psykometrik. 

Resultat av mätning, och fakta. Psykologisk veten-

skap i tiden.  

 

Text: Christer H 
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Mårdseleforsen 
 

En vacker syn är forsens virvlande vatten och barrskogens 

lummiga grönska 

 

De inristade namnen i raststugans timrade väggar 

Vad ljuvligt att höra knastret från elden och känna lukten 

från grillad korv 

 

Mäktigt är att höra dånet från forsen och inte att förglömma 

den svindlande känslan när man sakta går över den knar-

rande hängbron,  

med vattnet stänkande mot kinden 

Och sist men inte minst 

 

Skogens ljuvliga doft 

 

Leif M 

Att vara tacksam 

 
Ofta tänker vi inte på att vi har mycket att vara tacksamma för.  

 

För några år sedan gnällde jag på precis allting.  

 

Då tipsade en vän till mig att jag skulle skriva en tacksamhetsbok.  

Man kan skriva ner tre saker man är tacksam för varje dag.  

 

Eller så kan man ju skriva ner vad man är tacksam för den gångna veckan.  

Det finns alltid något i livet att vara tacksam för, det gäller att bara hitta det där sandkornet! 

 

Neetha K 
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In our house there´s only love 

No hate, no regret 

Only pleasure without pain 

We all shine on like another crazy diamond 

 

When sadness and agony comes 

Have no fear let your fountain tears dry in our house of 

light 

And our arms are wide open for everyone 

Your cries will slowly turn into joy and great wide smi-

les 

Here you can cry, laugh 

And to be only you 

You never need to pretend to be someone else 

This door is wide open 

So please enter happy or sad 

Our house which is brighter than the sun welcomes you 

Welcome welcome 

To the house where all shine on just like another crazy 

diamond 

To the house brighter than the sun 

Fountain house 

 

This poem/ song is dedicated to all my friends in the 

fountain house around the globe.  

 

Yours Thomas Lee Rofocale Karlsson 

 

1/5 2017 

Fountain tears 



Bruce Springsteen Diskografi del 2 

Greetings from Ashbury Park N.J 

 

 

D 
enna artikel kommer att behandla Springste-

ens första album. I den första artikeln nämn-

des det att Springsteen kontrakteras till Co-

lumbia Records av den legendariske A&R 

mannen John Hammond. Hammond som redan tidigare 

kontrakterat artister som Aretha Franklin och Bob Dylan 

till skivbolaget skall ha sagt att han endast vart tionde år 

hörde något bra, och att Springsteen var bättre än Dylan 

när han hörde honom för första gången. Det skall också 

påpekas att Hammond uppfattade Springsteen som en 

sångare i stil med Bob Dylan. 

Springsteen och hans manager bestämde sig för att spela 

in skivan i studion 914 Sound Studios som var billig och 

vars läge var inte det bästa, för att spara så mycket som 

möjligt av det förskott de hade fått från Columbia Re-

cords. Största delen av skivan spelades in under en 

vecka. Efter inspelningen blev det en konflikt mellan 

Appel och Hammond som föredrog solo låtarna, och 

Springsteen som föredrog bandlåtarna. Detta ledde till 

en kompromiss med att skivan skulle bestå av fem låtar 

med bandet (For You, Growin’ Up, Does This Bus Stop 

at 82nd Street , It’s Hard to be a Saint in the City och 

Lost in the Flood) och fem solosånger (Mary Queen of 

Arkansas, The Angel, Jazz Musician, Arabian Nights och  

Visitation at Fort Horn). När skivbolagsdirektören Clive 

Davis hörde skivan, tyckte han att den saknade en hit. 

Detta ledde till att Springsteen skrev och spelade in Blin-

ded by the Light och Spirit of the Night. Vid denna in-

spelning kunde inte pianisten David Sancious och bas-

sisten Garry Tallent vara med. Därför spelades dessa två 

låtar in med ett band bestod av Vini Lopez på trummor, 

Bruce Springsteen på gitarr, bas och piano och på saxo-

fon Clarence Clemons, som inte hade deltagit i de tidiga-

re inspelningarna. Dessa två nya låtar puttade bort Jazz 

Musician, Arabian Nights och Visitation at Fort Horn 

från skivan. Den bestod nu av sju bandlåtar och två solo-

sånger. Skivan skulle ha släppts 1972 men för att den 

inte skulle drunkna i julruschen släpptes den 5 Januari 

1973 i stället. Under det första året på marknaden sålde 

albumet bara 25000 exemplar. Vad som hjälpte skivan 

till viss del var att kritikerna gillade skivan. Faktum är 

att vad som räddade Springsteens karriär i början var att 

han hade fått sitt kontrakt av Hammond och att skivorna 

fick bra kritik.  

Springsteen spelar alltid in mer låtar till en skiva än vad 

som kommer med på skivan. Många av dessa är i demo 

form med bara Springsteen själv och är inte färdigställ-

da. Från denna första skiva är inga låtar som ej är med 

på skivan officiellt släppta. 

Springsteen har aldrig toppat Billboards Hot 100 som 

artist. Däremot toppade Blinded by the Light 1977 denna 

lista i en version inspelad av Manfred Mann’s Earth 

Band.  

The E Street Band bestod vid denna skivas inspelning av 

Vinne”Mad Dog”Lopez på trummor, Garry Tallent på 

bas, David Sancious på piano, Clarence Clemmons på 

saxofon och givetvis Bruce Springsteen på gitarr. Bland 

övriga musiker som var inblandade i inspeelningen kan 

nämnas att Steve van Zandt som vid detta tillfälle ännu 

inte var medlem i E Street Band är krediterad för ljude-

fekter på Lost in the Flood.  Bandets namn kommer från 

den gata i Belmont där Sancious mamma bodde och att 

bandet fick repa i hennes garage. Kanske skall också 

nämna att Danny Federici som organist var medlem i E 

Street Band men han deltog inte i inspelningarna av den-

na skiva. 

 

Text: Henrik C   
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Ostpaj av Leif 

 
 

J 
ag hittade detta recept i Hemmets vecko-

tidning för 20 år sedan och har sedan dess 

inte sett något liknade recept på ostpaj. 

Det finns massor med ostpajer, men då är 

det oftast med Västerbottenost. Den har blivit 

mitt signum och min specialitet. Den passar 

perfekt på en ostkväll där den blir som pricken 

över iet. Den är perfekt att äta tillsammans med 

slicade päronskivor. Drycken kan variera men 

ett gott vitt vin är perfekt. Eftersom det är ädel-

ost i så passar vitt vin, rött blir för strävt till, 

cider är också bra, gärna lite mindre söt, kanske 

päronsmak, det gifter sig fint. 

Det är en paj som jag ofta bjuder på. Funkar 

även som en huvudrätt. Den uppskattas mycket 

av mina vänner och inte minst av mig själv. 

Även bra att ta med kall till picknicken. 
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Recept: 
3 dl grovriven cheddar ost 1 trekant kvibille gräddädelost 

2dl creme fraiche naturell eller  paprika tomat 

3 äggulor 
Krydda med salt, paprikapulver och cayenne-

peppar. Man kan byta denna till chilipeppar/

pulver 
 

Tryck ut en pajdeg i en form 
 

 

Rör ihop ost, creme fraiche och ägg med kryd-

dor 
Bred ut fyllningen i det förgräddade pajskalet. 

Grädda i 20-25 min i 225gr. 
 

Låt den vila i 10 min servera med päronklyftor 

och ett gott vitt vin. Något vin som passar ädel-

ost eller cider som inte är för söt. 



ARGA RUTAN!!!!  

Vad händer eller är på gång i huset? 

 

Pod cast 
Nu ligger vi i startgroparna för att lägga ut vår första 

pod. Håll koll på facebook och vår hemsida. 

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

handarbetar vi, fikar och har det mysigt. 

Vi kör några gånger till och sedan till hösten igen.  

Gymmet 
Varje fredag kl 14.30 går vi till gymmet som ligger 

vid Centralen. Detta är helt 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 gång/ mån. ser filmen och äter snacks. Efteråt går 

vi igenom lite frågor. Nästa film heter: ”När Marnie 

var där” och visas i augusti. Välkomna! 

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

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

Receptionsutbildning 
Nu är det bara några tillfällen kvar och vi kör igång 

igen efter sommaren. Mer info senare. 

Fotboll 
Nu har vi fribiljetter till fotbollsmatcher igen. Mer 

info på Facebook och i huset. 

HBTQ gruppen 
Denna grupp träffas kontinuerligt och verkar för att 

belysa HBTQ frågor och även andra frågor som har 

med inkludering och diskriminering att göra. 

Mer info finns på Facebook och på anslagstavlan i 

klubbhuset. Du kan även prata med Jessica. 

Vi ska starta folkhögskola 
Arbetet med att starta folkhögskolan fortskrider som 

planerat och mer info kommer efter hand. 

What’s up?  Sid 22 

Publisher-kurs/workshop 
Varje tisdag kl 9:30 träffas de som är intresserade av 

grafisk formgivning i Inforummet i Klubbhuset.  

Kom gärna med! 

Arga tantens spalt. Det är skandal att de gräver så mycket i centrum i 

dagens Göteborg. Det blir ju inte klart under min livstid. De kallar mig 

gnällkärring men tanten har rätt att bli grinig. Snart får man väl inte gå 

ut ens. Gnälltanten.       

          

Joakim W! 



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! 
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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 
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 
Putsa i Alingsås AB 
Sankt Lazarusorden i 
Sverige 
TLK Peter Olsson AB 
Unitrans Shipping & 
Transport AB 
Interbowling i Majorna 

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 



Fågelsång: 

 

När fåglarna sjunger bör-

jar träden slå ut.  

De sjunger nytt liv till min 

själ.  

Bara jag, fåglarna och 

skogen.  

Vill stanna till en stund, 

bara vara, i stillheten. 

Plötsligt där ser jag en 

hackspett som hoppar       

upp längs stammen.  

De skarpa röda och svarta 

färgerna lyser upp. 

En ljum vind griper tag i 

mitt hår, det fladdrar mot 

jackan.  

Jag känner att jag vill inte 

lämna skogen.  

Jag tar en sista blick, in-

nan jag går hem, mot trä-

den, stenarna och mossan 

och tänker:  

”Vi ses!” 
 

Johanna Å 


