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CHEFREDAKTÖR

KAN MAN SÄGA att alla människor lever 
i någon slags gemenskap? I och med 
samhällets digitalisering kanske det går 
att dra så svepande, svindlande, generali-
serande slutsatser. Å andra sidan så vet vi 
att även människor i en digital värld kan 
vara totalt ensamma. Mina tankar förs till 
Branislav Tesanovic, “Sveriges ensam-
maste man”, som låg död i sin lägenhet 
i drygt tre och ett halvt år innan någon 
hittade honom hösten 2019.

ÄVEN OM JAG inte i detta nu har svar på 
ovanstående fråga, så kan nog ingen säga 
emot mig när jag hävdar att gemenskaper 
finns överallt i samhället. Inte minst i 
media. När jag blickar tillbaka på de me-
dier som påverkat mig mest under min 
uppväxt – tv-serien Vänner och Sagan 
om Ringen-trilogin – råder det ingen 
tvekan om att dessa, till synes väldigt 
olika, verken har samma grundbudskap. 
Gemenskap är viktigt. Kanske det allra 
viktigaste, när allt kommer till kritan.

I DETTA NUMMER av magasin Pu-
blik har vi i redaktionen utforskat just 
gemenskap. Vi har, till exempel, hängt 
med en grupp människor som brinner 
för stenografi och som kämpar för dess 
överlevnad. Vi har fått följa med bakom 
kulisserna på Halloween på Liseberg för 
att se vad deras läskiga clowner gör när 
de inte skrämmer livet ur parkens besö-
kare. Det gjordes även ett tappert försök 
att fånga stammiskulturen på “sunkhak” 
i en artikel, som istället resulterade i ett 
underhållande kåseri. Om du känner 
att avståndet mellan dig själv och resten 
av EU är lite för stort, så har vi skrivit 
en lista med användbara tips för större 
samhörighet med kontinenten.

Allt detta och mycket mer har du att 
se fram emot, när du nu ska dyka ner i 
nummer 27 av magasin Publik. Trevlig 
läsning!
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Bakom kulisserna:

För nästan ett år sedan bör-
jade arbetet med en av vin-
terns teaterföreställningar 
på Göteborgs Stadsteater. 
Marina Ritvall är en av de 

som jobbar med pjäsen. Men 
hennes arbete görs inte på 
scenen, utan det sker mer i 

det dolda.
– Det är som en dans, det är 
en koreografi som händer 
även bakom scenen, säger 

hon.

I ett av alla rummen på Göteborgs 
Stadsteater håller teaterns maskde-
signer till. Dörren till rummet står 

på vid gavel. Väggarna består av peruker 
– blonda, gråa, bruna, svarta och röda. 
Vissa med lockigt hår, andra platt. En 
del huvuden är fortfarande skalliga och 
väntar på sin peruk. Längst in i rummet 
hänger stora vida speglar. Hyllan under 
är fylld av borstar i alla dess olika storle-
kar och former.

Marina Ritvall arbetar som maskde-
signer och nu är hon mitt uppe i arbetet 
med pjäsen En död komikers liv – en 
saga om Lenny Bruce, som har premiär 
den andra december. I hennes arbete 
ingår det att göra både mask (smink), hår 
och peruker till karaktärerna i föreställ-
ningen. Arbetet inför den här pjäsen 
började för nästan ett år sedan. 
– Då har man de första mötena med 
regissör och alla andra som är med i det 
konstnärliga huvudet, säger Marina och 
förklarar att några andra som också är en 
del av det konstnärliga teamet är kosty-
mören och scenografen. 

För att få fram trovärdigheten i såväl 
mask och hår som kostym och scenografi 

är det viktigt att det konstnärliga teamet 
är överens om i vilken värld som pjäsen 
utspelar sig i.
– Oavsett om det är scenografi, kostym, 
mask eller ljus, så har vi pratat ihop oss 
innan vi går till varsin kammare och 
gör våra moodboards och vår research, 
berättar Marina.

En del av hennes arbetsprocess handlar 
om att förstå vad karaktären är för per-
son, hur hen ser ut och varför ser hen ut 
som hen gör, förklarar hon och tar fram 
datorn för att visa sin moodboard som 
hon gjorde inför denna föreställningen.

Varje sida består av en bild på en 
skådespelare och namnet på rollen som 
hen ska gestalta. Det finns också bilder 
på andra människor. I vissa fall är det 
karaktärer som är baserade på riktiga 
människor, vilket det är i pjäsen om 
Lenny Bruce. I andra fall är det bilder 
på människor från tiden som pjäsen 
utspelar sig. Allting använder Marina 

som inspiration – frisyrer, hårfärger och 
smink. 

TOTALT ÄR DET 17 personer som är på 
scenen under föreställningen. Fem mu-
siker, fem dansare och sju skådespelare. 
Pjäsen utspelar sig under både 50-talet 
och 60-talet – en tid när frisyrerna blev 
en viktig del av människors stilar. Håret 
har därför en viktig och betydande del 
för varje karaktär.
– Jag är extremt nördig när det gäller 
epok. Jag tycker det är fruktansvärt roligt 
när man får till det, och jag vill att det 
ska kännas på riktigt. Att det ska kännas 
att det är 50-tal och inte hittepå-50-tal. 
Så vi måste läsa på och kunna historien, 
berättar Marina.

Den konstnärliga gruppen får även 
tillgång till manuset som de analyserar 
för att kunna skapa sig en uppfattning 
om karaktärerna och miljön som pjäsen 
utspelar sig i. 

Marina Ritvall arbetar som maskdesigner på Göteborgs Stadsteater.

En maskdesigners vardag
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– När man gör en bakgrundskoll så får 
man mycket inspiration från den värl-
den, eftersom det är många karaktärer 
i den här pjäsen som har varit riktiga 
människor. Det är väldigt intressant att 
fastna i deras historia, säger Marina och 
fortsätter:
– Vi sitter inte bara och letar “så här 
kan de se ut”. Det fungerar inte. För det 
syns också om man inte har gjort ett val 
– “varför gör jag det här”. Vet jag det så 
kommer det också att märkas på scenen. 
Därför är det viktigt att göra en gedigen 
research.

TVÅ MÅNADER innan premiären får 
Marina och hennes kollegor i den konst-
närliga gruppen träffa skådespelarna för 
första gången. Inom teaterns värld så 
kallas det för en kollationering. Då träffas 
alla inom produktionen och går igenom 
manuset tillsammans för första gången.

Det är först efter det mötet som 
Marina kan testa masker, peruker och 
håruppsättningar på skådespelarna. Nå-
got som också kan hjälpa skådespelarna i 
sina karaktärsarbeten.

Sorlet från korridoren hörs in i rum-
met. Titt som tätt tittar människor 
nyfiket in och hälsar innan de försvinner 
ut i korridoren igen.
– Det är liv här, det är jätteroligt. Folk 
kommer in hit på vår avdelning och vill 
prata och tjöta och skvallra och kolla 
på. Så det är ett flöde hela tiden, säger 
Marina med ett leende på läpparna.

En av skådespelarna i pjäsen är Johan 
Friberg. Han spelar tre olika roller i 
föreställningen och idag ska han få testa 
mask och hår för en av hans roller – ka-
raktären Milton.

Johan sitter redo i frisörstolen i det 
andra rummet, sminkrummet, som lig-
ger intill perukrummet. Marina tar fram 
det svarta frisörskynket och låter det 
landa på hans axlar innan hon fäster det 
vid nacken. Hon tar saxen i ena handen 
och hårtrimmern i den andra. Hon ska 
frisera håret så att det blir lite kortare på 

För att få till den klassiska 50-tals frisyren har Marina rullat upp håret och fäst det med hjälp av klämmor.

Med hjälp av en kam borstar Marina ut lockarna för att 
få till en frisyr som påminner om Marilyn Monroe.

Johan Fribergs hår klipps till en passande 50-
tals frisyr.

Marina borstar in den spritlösliga färgen i Johans hår för att dölja de gråa hårstråna.

“Jag gillar att man 
arbetar inifrån och 
ut, och utifrån och 

in samtidigt”
in i spegeln och börjar säga sina inövad 
repliker med en annorlunda röst.
– Smile though your heart is aching. 
Smile even though it’s breaking. When 
there are clouds in the sky. You’ll get by if 
you smile, sjunger han.
– Jag kan faktiskt sjunga i de här tänder-
na märkte jag, säger Johan till Marina.

sidorna, precis så som det var på 50-talet. 
Det är inte ovanligt att Marina behöver 
klippa skådespelarnas riktiga hår, berät-
tar hon.
– Alla som är skådespelare vet att man 
kan komma hem med morotsfärgat hår 
och det är ingen som kommer att ifråga-
sätta det för att man är skådespelare och 
då ingår det, säger Johan.

Efter klippningen ska Johans hår “fär-
gas” med hjälp av färg och sprit. Spriten 
löser upp färgen som sedan sitter kvar i 
håret och med hjälp av spriten tas färgen 
också bort. Färgpaletten ligger på det 
vitfärgade bordet nedanför spegeln som 
Johan sitter framför. Marina borstar in 
den svarta färgen blandat med sprit i den 
lilla borstens strån som hon sedan kam-
mar med i Johans hår för att täcka hans 
gråa hårstrån.

KARAKTÄREN MILTON ska också ha 
löständer som Marina har gjutit. Den 
riktiga Milton var en amerikansk 
standup-komiker, och han hade ett klas-
siskt Hollywood-leende. 

När Johan stoppar i löständerna i 
munnen så händer det någonting med 
honom. Han knäpper med fingret, tittar

– God afton god afton, god afton god 
afton. Gillar ni det här skänk en slant till 
polioforskningen. Gillar ni det inte, ge 
mig en hundring så slutar jag, säger han 
samtidigt som han tittar på sig själv i 
spegeln och ler med sitt nya Hollywood-
leende.

Det är en av alla hans repliker som 
karaktären Milton. För Johan är det yttre 
skapandet av karaktären en viktig del för 
att få fram den inre karaktären.
– Jag gillar att man arbetar inifrån och 
ut, och utifrån och in samtidigt. Jag gillar 
de impulserna för de hjälper mig. Jag är 
ganska beroende av att göra karaktärer, 
berättar han.
 – Nu känner jag något här “oh don’t get 
me started”, säger han och försvinner in i 
karaktären.

Marina har nu börjat sminka Johan. 
Först lägger hon en grund, sedan marke-
rar hon ögonen med en svart kajal, målar 
läppstift på hans läppar och till sist sätts 
lösögonfransar på plats.

HUR VIKTIGT ÄR DET ATT SAMARBE-
TET OCH GEMENSKAPEN FUNGERAR 
MELLAN ER SOM ARBETAR MED EN 
PRODUKTION TILLSAMMANS?
 – Vi vill ju komma fram till någonting 
mer som gör att föreställningen blir fan-
tastisk och då måsta man ha en dialog, 
säger Johan.
– För mig handlar det inte om min pre-
stige, utan vad som är bäst för karaktären 
och produktionen. Det är det jag jobbar 
och brinner för, säger Marina.

 
Text och foto: Lotta MånssonLöständer, rött läppstift, markerade ögonbryn och lösögonfransar är en del av karaktären Miltons mask.

“Alla som är skådespelare vet att man kan komma hem 
med morotsfärgat hår“, säger Johan.

“Nu känner jag något här”, säger Johan.



8 9

Idéen till tjejgymmet kom eftersom 
lokalen var så stor. När ägarna av 
gymmet kollade på lokalen funderade 

de på vad de skulle kunna göra med all 
yta. Anton Besker, en av ägarna, kom 
ihåg att hans exflickvän gillade att gå på 
tjejgym men klagade alltid på att det var 
så litet. Övre våningen på Maximus gym i 
Kortedala är 300 kvadratmeter och skiljs 
av en ståldörr så de tänkte att allting som 
fanns på det allmänna gymmet även 
skulle finnas där uppe. 

Eftersom undervåningen är större 
finns det plats för maskiner med fler 
variationer, till exempel en benpress 
med fria vikter och en som redan har 
vikter inbyggda. Men man kan träna hela 
kroppen med de moduler som finns på 
tjejgymmet.
– Det skulle inte bara vara två maskiner 
intryckta i ett litet rum, säger Anton 

Besker. 
De öppnade gymmet i maj förra året 

och de har dubbelt så många tjejer som 
tränar på sitt gym än de andra gymmen i 
Maximuskedjan. Jennie Hellberg jobbar 
och tränar på gymmet och är speciellt 

nöjd med våningen bara för tjejer. 
– Jag tycker det är väldigt bra, det är 
skönt att ha lite egentid. Allmänt är det 
ofta män som glor, eller så ska de komma 
fram, på vanliga gym. Är man däruppe 
så är det bara vi tjejer, man utforskar lite, 
man pratar med varandra när man behö-
ver hjälp, säger Jennie Hellberg.

HON BERÄTTAR ATT det är många som 
ber om tips eller hur olika maskiner 
fungerar. Det kan vara en trygghet att 
det finns ett tjejgym när gymmet är 
öppet dygnet runt. Att vara ensam med 
en stor stark kille sent på kvällen kan bli 
obehagligt även om han inte är ett hot. 
Det är många som pratar med varandra 
när de tränar och det behöver inte bara 
handla om gym. 

– Vissa pratar jag med dagligen som 
kommer in här och då kan vi prata om 
allt från jobb till plugg till barn. Man får 
ju lite kontakt med folket där. 

Om det behövs monteras maskiner 
eller något liknande där det kan behövas 
hjälp från manlig personal på tjejgym-
met, sätter de upp lappar i förväg. På 
tjejgymmet kan kvinnor som av kulturel-
la skäl inte får visa sitt hår för män ta av 
sig sin slöja och träna utan den eftersom 
man inte ens får ta med sig sina söner in 
till tjejgymmet. Jennie tycker att det blir 
en större gemenskap på tjejgymmet än 
när man tränar på nedervåningen med 
killarna. 
– Det var 3 kvinnor som kom fram när 
jag tränade där uppe och ville ha råd om 
hur man tränar. Så vi  stodväldigt länge 
och pratade om allting tillslut. 

Eftersom gymmet är så pass stort blir 
det ingen trängsel, men många av tjejerna 
tränar ändå på båda delarna av gymmet. 
Anton Besker betonar även att huvudmå-
let är att alla ska trivas i gymmet. 
– Man är här för att träna, inget annat. 
Tio kilo är samma sak för dig som det är 
för mig. Vi gör ingen skillnad på folk och 
folk, Det är samma för alla, säger Anton 
Besker med ett leende. 

Foto och text: Molly Hennix

Tjejgym skapar trygghet
Allt fler gym har introduce-

rat tjejgym, en avdelning 
där endast kvinnor får träna. 

Maximus gym i Kortedala 
har valt att satsa på ett stort 

tjejgym.
Jag tycker det är väldigt 

bra, det är skönt att ha lite 
egentid, säger Jennie Hell-
berg som jobbar och tränar 

på gymmet. 

"Vissa pratar jag med 
dagligen som  

kommer in här"

Ett urval av alla maskiner på Maximus tjejgym.

Flera svenska gymanläggningar satsar på tjejavdelningar, fria från män.  Foto: Cottonbro Studios.

Jag började på scouterna när jag gick 
i åttan. Min kompis hade gått i scou-
terna sedan hon var liten och undrade 

om jag ville börja. Jag var tveksam först 
men gick ändå och trivdes verkligen. De 
flesta i min scoutkår hade växt upp till-
sammans. Men det var inga problem för 
mig att komma in i gruppen. För sådana 
är personerna som går på scouterna. Min 
mamma kan fortfarande säga till mig 
idag, sex år senare, att hitta en partner 
från scouterna för “alla där är ju så trev-
liga och bra människor”. 

Under mitt scoutliv hade vi först möten 
som de vuxna ledarna hade planerat för 
oss. Sen när vi blev äldre fick vi komma 
på saker själva.  Det roligaste var alla 
hajker som vi fick planera. Det var en 
övernattning med alla ens vänner, bara 
att vi var ute i naturen och sov i tält eller 
vindskydd. Vi pratade hela natten lång. 
När vi skulle handla mat till hajken var 
det en ständig fråga om hur många bur-
kar med gulaschsoppa vi skulle köpa om 
vi var tio personer som skulle äta. Fem 
eller tio stycken? Det slutade nästan alltid 
med att vi köpte för mycket mat. Scou-
terna är inte bara en kul hobby utan man 
lär sig även att ta hand om naturen och 
planera saker, man får leka lite vuxen.

SCOUTERNA ÄR UPPBYGGT som ett 
nätverk av föreningar, eller kårer som vi 
kallar det. Det finns en ordförande och 
kårstämmor där det bestäms över verk-
samheten. Utmanarna, de scouter som är 
mellan 15-18 år, får även vara med och 
tycka på kårstämmorna. Nästa steg för att 
få vara med och påverka scouternas verk-
samhet är att vara med på ting. Ting hade 

vikingarna förr i tiden för att bestämma 
lagar eller andra saker, lite av ett första 
steg mot en demokrati. En annan del som 
man jobbar mycket med i scouterna är 
internationella samarbeten mellan kårer. 
Vår kår hade ett nordiskt samarbete med 
en kår från Norge, Danmark och Finland. 
Det största scoutlägret man kan åka på 
är Jamboree som hålls i olika länder varje 
gång, nästa år ska det hållas i Korea.

DET BÄSTA MED att gå på scouterna för 
mig var just att hitta nya vänner. När 
kåren är borta på läger med mer än tusen 
deltagare är det svårt att inte träffa någon 
person som man klickar med. Jag var på 
lägret Boomerang, där alla deltagare är 
utmanare, under sommaren förra året. 
Det är det bästa lägret jag åkt på. Det var 
lägerbål nästan varje kväll med sånger 
som alla scouter kan. Ett par klassiker är 
Temperaturen eller En gasflygmaskin. 
Det var de två första sångerna som jag 
lärde mig som scout.

Utifrån kan scouterna se ut som le-
kande barn i skogen som gör knopar. Så 
är det. Men det är också mer än så. Man 
lär sig allt det fina med allemansrätten, 
att vara i naturen och umgås med folk i 
alla åldrar, med olika bakgrund och alla 
är välkomna oavsett vad. Jag har nästan 
aldrig varit i en sådan välkomnande miljö 
som när jag gick i scouterna. Jag tror att 
man blir trygg i sig själv av att få vara lite 
barnslig och leka runt i skogen, bjuda på 
sig själv och samtidigt får vara med sina 
vänner.

Många tvingades gå i scouterna av sina 
föräldrar när de fyllde fem år. Många 
hade föräldrar som själva hade gått i 

scouterna. Jag vet att jag själv kommer 
vilja att mina barn går i scouterna i fram-
tiden. Många scouter slutar dock när de 
får bestämma lite mer över sina liv själva, 
sådär runt 14–15 år. Men de som stannar 
kvar är förmodligen med resten av livet. 
Efter man blir 18 år så fortsätter man 
som Rover. Då är det inte möten lika 
ofta som utmanarna har utan många blir 
ledare för någon grupp med yngre barn 
eller tar ett uppehåll tills de får egna barn 
och blir ledare för deras grupp. Det blir 
lite som en livsstil. Jag hade flera ledare 
som var gifta med någon annan ledare i 
kåren.  

SCOUTERNA FÖR MIG handlar inte så 
mycket om att göra knopar eller lära sig 
att göra upp eld, utan om gemenskap. 
Gemenskapen med vännerna man får 
genom åren och som man förmod-
ligen kommer att 
fortsätta umgås 
med resten av sitt 
liv.

Text: Molly  
Hennix
Foto: 
Nanna 
Sten-
hede

KRÖNIKA

Scouterna är inte töntigt!
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Bland drakar 
och demoner 
och vänner

Under de senaste åren har 
allt fler ungdomar fått upp 
ögonen för bordsrollspel. 

William Frimodig Martins-
son, 21, är en av dem, och 
som ordförande för Göte-

borgs Rollspelsförening vill 
han hjälpa andra rollspel-
sintresserade att utforska 
fantasivärldar fyllda med 

äventyr och humor.
– Jag tycker att det är ett 
riktigt bra sätt att få vän-

ner på, och man kommer in 
i det ganska snabbt, säger 

William.

William Martinsson tipsar om att det finns flera handböcker som hjälper nybörjare att komma igång med rollspel. 

Dungeons and Dragons är världens 
mest populära och framgångsrika 

bordsrollspel. Sedan det skapades år 1974 
av Gary Gygax och Dave Arneson har det 
varit en inspirationskälla inom fantasy-
genren och ett stort intresse för många 
nördar världen över.

Det berättande äventyrsspelet spelas 
vanligen i en liten grupp runt ett bord. 
Allt som behövs är en penna, ett pap-
per, en regelbok, några tärningar och det 
kanske viktigaste av allt - fantasin. Dun-
geons and Dragons låter spelarna agera 
som fiktiva karaktärer som ger sig ut på 
äventyr där man utforskar olika platser, 
slåss mot monster och samlar skatter. 
Man samarbetar i gruppen och det finns 
inget förutbestämt sätt att “vinna” spelet 
på. Istället är det just utforskandet och 
berättandet som är hela poängen.

En Dungeons and Dragons-grupp 
består av flera spelare och en spelle-
dare. Spelarna designar oftast sina egna 
karaktärer, bland annat genom att välja 
vilket folkslag och vilket yrke karaktären 
ska ha. I de här kategorierna finns många 
välkända begrepp - magiker, alv, dvärg, 
krigare, präst och gnom är bara några 
exempel på de roller som spelarna kan 
gå in i.

SPELLEDAREN FUNGERAR som förfat-
tare, regissör och domare inom spelet. 
Hen kontrollerar fantasivärlden och alla 
karaktärer som spelarna stöter på i den. 
På så sätt blir ledaren huvudansvarig för 
att berättelsen flyter på och är intressant.

Tärningarna då - vad har man dem till? 
De används när spelarna utför handlingar 
eller när de slåss i strid. Till exempel 

rullar man tärningarna om en spelare 
vill försöka sno ett par nycklar från en so-
vande vakt för att fly från sin fängelsecell. 
Rullar man en låg siffra kommer vakten 
antagligen vakna och gå till at-
tack, men om tärningen 
visar högt kommer 
spelaren lyckas med 
sitt försök.

Vad är Dungeons & Dragons?

Foto: Turn2538

Illustration: LadyofHats

Sedan Stranger Things kom ut 
på Netflix för sex år sedan har 
miljontals tittare blivit förtjusta 

i seriens nördiga kompisgrupp som 
bekämpar monster i åttiotalets USA. 
Redan första gången vi möter dem 
sitter de runt ett bord med papper och 
tärningar, djupt investerade i en session 
av rollspelet Dungeons and Dragons 
(DnD). Kanske var det där någonstans 
som bordsrollspelens popularitet började 
öka, speciellt bland ungdomar.

William Frimodig Martinsson, ordfö-
rande för Göteborgs Rollspelsförening, 
tror att det kan vara så, men han tackar 
också den femte utgåvan av Dungeons 
and Dragons för att så många börjat söka 
sig till rollspel.
– Det finns ju olika “editions” och nu är 

det femman som är den senaste. Det är 
också den som har blivit mest populär, 
kanske mest för att det är det enklaste 
systemet hittills. Det gör det rätt lätt att 
faktiskt komma igång med DnD, säger 
William.

Själv började William intressera sig för 
rollspel på gymnasiet, när några klass-
kompisar skulle börja spela  Dungeons 
and Dragons och frågade om han ville 
vara med.
– Jag bara “yes, let’s go”. Det var jätte-
kul, jag är glad att jag hittade dem. Jag 

snackade inte jättemycket med dem tills 
vi började spela rollspel, och då blev vi 
liksom bästa vänner. Jag tycker det stär-
ker vänskapen väldigt bra, för man träffas 
regelbundet och spelar tillsammans med 
ett gemensamt mål. 

TILLSAMMANS MED DE vänner som han 
själv hittat genom rollspelandet bestämde 
sig William för att starta en förening 
som gör det lättare för folk att hålla på 
med rollspel. Nu har det gått lite mer än 
ett år sedan gänget startade Göteborgs 

Rollspelsförening. Sedan dess har de växt 
och fått in ungefär 15 medlemmar, och 
William har förhoppningar om att de ska 
bli ännu större.
– Det är det som är tanken, att samla 
folk och göra det enkelt att ha kontakt 
med andra intresserade. För det är alltid 
där det faller annars. Man kan tycka att 
rollspel är jättekul, men om man inte 
kan få tag i folk att spela med är det svårt 
att verkligen hålla på med det. Så det är 
jätteviktigt att ha en grupp eller ett com-
munity man kan vända sig till.

För många kan de här rollspelsgrup-
perna bli en viktig del av det sociala livet. 
Man träffas ofta varje vecka och sitter i 
flera timmar per 

spelsession. William berättar att det 
blir mycket skratt och många minnes-
värda stunder när spelare försöker ta sig 
igenom äventyren. På många sätt liknar 
det en improvisationsteater med distinkta 
karaktärer, roliga röster och spontana 
beslut som driver berättelsen framåt. 

PÅ VÄGEN GENOM äventyren kan man 
hitta nya sidor av sig själv eller stärka de 
som redan fanns där. William känner att 
han och hans vänner har blivit betydligt 
mer utåtriktade och sociala sedan de 
började med rollspel. Han beskriver att 
självkänslan får ett extra lyft om man 
verkligen går in i sin karaktär och anam-
mar kreativiteten under sessionerna. 

– Om man går ut ur sin comfort zone lite 
så växer man som person och vågar mer. 
Man blir generellt mer säker i sig själv 
och vågar prata med folk, vågar ta initia-
tiv och göra saker i grupp, säger han.

I en nybörjares öron kan detta låta 
överväldigande, men William betonar 
att man inte ska vara rädd för att testa 
rollspel om man är nyfiken på det.
– Jag försöker ordna evenemang så att vi 
både kan aktivera dem som redan är med 
i föreningen och få in nya personer. Det 
är det som är syftet, att uppmuntra alla 
som är intresserade till att vara med och 
spela. 

Text och foto: Joanna Mattsson
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NÅGOT MER ÄN BARA JAG

Jag måste avundas dem
de små kropparna
så slutna i sig själva
så oåtkomliga
men ändå så obeskrivligt älskliga
och sammanhållna 
varenda en av dem lever i symbios
förenliga med sin antites 
beroende av kärlek
av hat

precis som när himmel möter hav
och duet ett jag
så upphör det som en gång var 
och förvandlas till något annat
ett Vi
Vi:et står mitt emot varandra 
och spegelbilden jag ser är 
något annat än jag
horisontlinjen är utsuddad
och jag befinner mig i 
ett enda stort universum

varför är allting så komplext
men ändå så basalt?
grundläggande för universum
som att en grupp är starkare än en indi-
vid
täta partiklar
sten
betong
när upphör jaget och blir en tvåsamhet?
en gemenskap
en stark sådan
precis som polerna på en magnet
så enormt starkt beroende av varandra 
att styrkan är det enda som märks
jag tror jag börjar förstå
konfrontation! 
jaget dog och Vi:et föddes

jag såg dem stå där
och avundades dem
inuti mig började ett begär att växa
som en ivrig längtan
ett rike av glas där allt kan gå sönder
tvinnat av vemod och längtan 
av att vara något mer än bara Jag
tre bokstäver
ett ord

och här står jag nu och betraktar
speglar
tillhör
en grupp
och ett Vi
jag känner ingenting 
ändå känner jag Allt
hela världen 
och jag tror att det ska kännas så.

OSÄKER SJÄL 

Jag får en väldig lust att
vilja ingå någonting

all min rädsla och fruktan
skulle jag vilja utgjuta
i en enda liten bokstav

likadan som detta Något 
men jag vet att jag då hade 

störtat handlöst ner i avgrunden 
och sannolikt förlorat mig själv på vägen 

längtan att helt vilja uppgå i någonting annat
är egentligen en förstörande

självförintande drift
varför strävar alla så efter den?

jag förstår ingenting
fast jag förstår 
ologiskt logiskt

en gemenskap är ingenting förutom 
en självdestruktivitet

men ändå är den så eftersträvansvärd?

Jaget som tillhör, betraktar och minns
Diktsvit av Lisa Lindberg

ETT LITET ÄLSKVÄRT MINNE

De små gullvivorna 
gula röda och gröna

hänger utmattade över kanten på glasskålen
och där 

alldeles intill i den turkosa vasen
hänger backsipporna 

i små violetta klungor
som jag plockade här om dagen

och utanför fönstret
i rabatten

lyser tulpanernas huvuden mot träplanket
röda lila och orangea

vi plockade alltid blommor
och enades om att gullvivorna 

var Våra
jag minns till och med att vi

lät bli att plocka några 
för vi tyckte inte om när vi splittrade på dem

de var som sin egna familj
precis som vi var vår egna grupp

tajta
sammanhållna

men sedan hände något
Vi:et växte upp

och Jaget gick olika vägar

ett decennium senare 
står Jag nu här

med alla de färgglada 
små känselspröten 

i handen på nytt
de gula röda och gröna gullvivorna 
omfamnar de mindre blommorna

och gestaltar på något vis 
vår vänskap 

för sådan var den
tröstande

det stannar kvar i minnet 
som en dyrbarhet

ett litet älskvärt minne
att plocka fram i ensamma stunder 

vet ni?
jag har tänkt att spara dessa blomster
låta dem torka mellan mina boksidor 

som ett minne och ett bokmärke
kanske är det ett försök till att 

förkroppsliga min kärlek till Er
eller åtminstone försjälsliga 

att försöka skildra något 
så komplext som vänskap 

räcker orden sällan till
jag vill kunna berätta om det som var Vårt

men jag låter orden tiga 
och blommorna tala

om många år 
när nuet förvandlas till ett då

och minnet sviker
och Ni glöms bort

ska jag slå upp denna boksida
och få syn på dessa förtorkade kvarlevor

kanske kan jag då 
försöka minnas den stund 

då dessa blomster slog ut i min själ
och vänskapen

levde ett dygn i andlös prakt.

jag vill inte förlora balansen
i stunder som dessa

måste jag försöka hålla mig själv i schack,
liksom bereda mig själsligen för att undvika

hamna i en olyckans spiral
där känslorna tar över 

och förnuftet sviker
för visst har förnuftet svikit dem?
förvandlat dem till ett vilset jag 

en osäker själ 
som söker en säker gemenskap

sådana grupper föder bara
färglösa individer 

svartvita själar 
gråa tankar

de är pusselbitar som pusslas ihop
och tror sig bli ett fullständigt pussel

men jag ser igenom sprickorna 
det saknas en bit

vart tog Jaget vägen?
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Halloween på Liseberg 
är den största händelsen 
i parken varje år. På kort 
tid hinner aktörerna lära 
känna varandra bra. 
Publik fick besöka parken 
för att få en inblick i 
gemenskapen.

Mörkret fångar in gästerna 
direkt. Mördarclownen som 
syns i en bråkdels sekund 

precis innanför sätter folket på helspänn. 
Här utsätts man för alla typer av känslor: 
rädsla, hetta, överraskning, spänning, 
men kanske främst förtjusning över hur 
autentiskt otäckt det är. Bakom en dörr 
som smälter in i väggen är sminkrum-
met, magifabriken där alla karaktärer 

i Korthuset, som kallas Hotell Gasten 
under resten av året, kommer till liv.

Denna fredag är fullbokad, och tempot 
innan öppning är högt. Först på agendan 
är smink, något som aktörerna får lära sig 
under de första dagarna på halloween-
säsongen. I sminkstolen sitter 27-åriga 
Signe Karlsson, en av aktörerna i Korthu-
set. I lugn och ro förbereder hon sig inför 
förvandlingen. 

En dag i skräckens land 
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– Hur lång tid det tar är lite olika, det 
beror på hur mycket man pratar. Det tar 
ungefär lika länge som första gången, i 
alla fall någon timme så att man hinner få 
allt gjort, skrattar hon.

SPEGLARNA I RUMMET är välanvända, 
med post-it-lappar, diverse fläckar och 
en och annan repa lite här och var. Över 
speglarna ligger en rad gamla godislådor, 
som är fyllda till toppen med masker, 
smink och övriga produkter. Signe K 
har svårt att säga hur många som jobbar 
under halloween på Korthuset. Signe 
Martén, 21, som sitter bredvid nästintill 
färdigsminkad, har en ungefärlig siffra.
– Vi är väl omkring 12 aktörer per pass, 
men totalt är vi väl 30 eller något sådant, 

funderar hon.
Signe M var först på plats denna dag, 

något som hon gjort till en vana. Hon är 
hellre på plats tidigt för att ha tid över till 
annat.
– Allt eftersom kommer det en massa 
folk, och ifall det är en person som redan 
är färdigsminkad blir det enklare för 
alla. Sedan kan jag bara stå här och vara 
social, eller gå och gömma mig om jag är 
trött, skämtar hon.

”Vi är ett kul gäng 
som tycker om att 

skrämmas”

STOLARNA I SMINKRUMMET fylls allt 
eftersom med skådespelare som kommer 
in för att göra sig redo. Signe K flyttar på 
sig för att göra plats för de nyinkomna.
– Vi är ett kul gäng, som tycker om att 
skrämmas. Det är särskilt kul att hjälpas 
åt med att skrämma slag på folk och att 
tillsammans bestämma oss för hur vi ska 
gå till väga. Det är lättare i skräckhus där 
man pratar lite mer som karaktär, för då 
kan man snacka med varandra i stället 
för att gestikulera, som vi gör i Korthuset, 
säger hon.

Kroppsspråket är viktigt som aktör, och 
de är alla duktiga på att använda det. Det 
ser man både när de är i rollen i Skräck-
huset, och i sminkrummet, där de flesta 
pratar med hela kroppen. Vissa har svårt 

                   Ronja Ericson i full mundering. Fotograf: Christer Larsson 

att sitta still. Däribland Signe M som dan-
sar runt i rummet medan de andra gör 
sig redo. Dansshowen drar till sig hejande 
visslingar och klapp.
– Vi har väldigt stark gemenskap i det 
här gänget, man kan liksom prata om allt 
med alla, vilket är väldigt skönt. Om man 
skulle råka bli sjuk eller något och inte 
kan jobba på ett tag, kan man fortfa-
rande komma tillbaka och inte känna sig 
utanför. Vi är kompisar helt enkelt, säger 
Signe K med ett leende. 

HALLOWEEN PÅ LISEBERG har omkring 
320 000 besökare varje år, och med bara 
22 dagar öppet under perioden är arbetet 
före, under och efter intensivt. Det är 
därför viktigt att de tar hand om varan-
dra i parken, något som Signe K tycker 
fungerar riktigt bra. 
– Jag känner att jag kan vända mig till 
alla andra när jag har några som helst 
problem. Vi känner varandra så pass väl 
att vi kan prata ut om det mesta. Sedan 
är jag inte heller obekväm med att vända 
mig till de som är över oss, arbetsledarna 
exempelvis. De är väldigt trevliga och 
förstående. Det går alltid att hitta någon 
att snacka med helt enkelt, säger Signe K.

”Jag slog huvudet i 
en vägg framför en 

gäst”
Olyckor händer, som i vilket annat 

arbete som helst. Som aktör är man aktiv, 
rörlighet är en viktig del av arbetet. Men 
att röra sig mycket kan också leda till att 
man tappar balansen, halkar eller ramlar 
på annat vis. En sådan situation får aktö-
rerna spela bort på bästa möjliga sätt.
– Det var en gång jag slog huvudet i en 
vägg framför en gäst, och då frågade 
gästen ”oj hur gick det?”, och jag bara 
”Det gick inte så bra”, sedan var det bara 
att fortsätta! skrattar Signe K. 

Signe M hade en liknande upplevelse 
som gjorde att hon nästan bröt karaktär, 
något som de är bra på att inte göra i 
vanliga fall.
– Små barn är svåra att läsa, de kan göra 
grejer som överraskar mig. Igår hade jag 
en kille som var i tolvårsåldern, som kom 
in i huset. Han såg mig och att jag följde 
efter dem, och han sa ”Är du ensam, vill 
du följa med mig och gå genom huset?” 
Då tänkte jag nej du är för söt, jag vill 
inte bryta karaktär, du ska vara rädd för 
mig. Sedan gick jag undan. Gulliga små 
barn, som kommer och förstör, fnissar 
hon medan hon stretchar.

SAMTIDIGT UTBRISTER ett gäng längre 
bak i rummet i skratt. Det verkar som att 
en av aktörerna har problem med sin lins.
– Nej vart tog den vägen nu då? utbrister 
hon förtvivlat.
– Åkte den in under bordet nu igen? frå-
gar hennes äldre kollega.
– De där jävla linserna bara försvinner! 
utbrister aktören förtvivlat.

Åldersspannet i rummet sträcker sig 
mellan allt från 18 till 35. Men det finns 
några senioraktörer i parken.

– Vi har någon i cirkusområdet som 
nästan är 90, och någon 60-åring bland 
de som skräms ute i parken. Det är ett 
väldigt brett åldersspann, även om det 
huvudsakligen är folk i min ålder, förkla-
rar Signe K.
Aktören med den saknade linsen skiner 
upp. Hon hittar sin lins på sin nyckel-
knippa.
– Jag hittade den! utropar hon.
– Hur har du lyckats lägga den där? frå-
gar den äldre kollegan.
– Jag vet inte…. De här linserna lever 
sina egna liv liksom, svarar hon med en 
suck.

”De där jävla
 linserna bara 
försvinner!”

TROTS ÅLDERSSKILLNADEN mellan 
aktörerna är de samspelta och kommer 
bra överens. Rummet har fyllts upp, och 
nu börjar fler och fler mördarclowner 
dyka upp i rummet, då flera börjar närma 
sig att vara klara med sminket. De har en 
egen hälsning, som fyndigt nog är hallå-
ween. Det kom till på en av deras after-
works, som de regelbundet har under de 
fyra intensiva veckorna.
– Vi brukar väl träffas ungefär en kväll 
i veckan efter jobbet. Det är där vi har 
blivit väldigt tajta, kompisrelationer är 
svårare att bilda på jobbet liksom. Under 
halloween ses vi bara en månad, så man 
får hinna klämma in mycket umgänge 
på den tiden. Det är lättare att bilda nära 
kontakter när man ses en längre stund, 
som exempelvis på Hotell Gasten under 
sommarsäsongen, då man jobbar ett 
halvår ihop, förklarar Signe K.

En aktivitet som clownerna samarbetar 
med är att komma på karaktärsnamn till 
sig själva. Det är inte angeläget för alla, 
och vissa kommer på för att de 

                                              Ingången till skräckområdet.



18 19

måste. Signe K är en av de skådespelarna 
som har namngett sin karaktär.
– Ruter Ess heter hon. När jag jobbade på 
Vinden, ett annat skräckhus, och Gasten, 
får man en karaktär, med karaktärsbe-
skrivning och allt. Då har man något 
att följa. Till Korthuset fick vi inte något 
sånt, utan vi måste komma på ett namn 
vid behov. Det var svårt att komma på, 
men jag fick tipset om att tänka på ett ge-
neriskt kortnamn, och jag såg att jag hade 
ett ruter ess på min skjorta, och då tänkte 
jag, det låter coolt, och det låter som ett 
namn, förklarar hon.

SIGNE M håller det lite mer flytande, hon 
har inte bestämt något fast karaktärs-
namn.
– Jag går in med den här ödmjuka inställ-
ningen att jag ändrar hur jag beter mig 
och vem jag är beroende på hur gruppen 
tar emot mitt agerande. Jag är ganska 

flexibel och anpassningsbar med hur jag 
jobbar. Vissa blir skiträdda, andra är helt 
omöjliga att skrämma. Jag känner av och 
anpassar mig efter det.

RONJA ERICSON, 21, är en av clow-
nerna på Cirkus Bisarr, som är en annan 
skräckattraktion i parken. Hon tyckte att 
karaktärsdöpandet var en av de svåraste 
bitarna.
– Jag har som ett ställföreträdande namn 
än så länge, clown nummer sex, för jag 
har inte kommit på något än. Vi försöker 
hålla oss till ett tema, att alla har liknande 
namn. Jag hoppas på att ha ett namn 
snart! uttrycker hon.

”Vissa blir 
skiträdda”

Sammanhållningen på Cirkus Bisarr 
är lika bra som den på Korthuset enligt 
Ronja.
– Alla är riktigt härliga, vi har verkligen

haft det jätteroligt under den här tiden,
jag kan knappt vänta tills nästa år! 

Att aktörerna återkommer till Liseberg,
specifikt för halloween eller när som, är 
ett vanligt fenomen. Signe K har jobbat 
här till och från sedan 2019.
– Det här jobbet har varit det mest 
återkommande för min del. De flesta 
andra jobb är korta gig, där man inte 
hinner bygga upp någon gemenskap. Jag 
trivs verkligen i den här miljön, alla är 
jättetrevliga.

TONEN I RUMMET går över till förvän-
tan. Skämt har börjat slängas runt, och 
snacket har börjat fokuseras på en hän
delse. Något som händer nästa söndag. 
Med ivriga ansiktsuttryck och leenden på 
läpparna visar de stor entusiasm för nästa 
veckas event. 
VAD ÄR DET SOM HÄNDER NÄSTA 
SÖNDAG?
– Då är det avslutningsfest såklart! utro-
par clownerna i kör.

                                                Ronja Ericson. Fotograf: Christer Larsson 

Text: Hampus Zetterkvist 
Foto: Isabella Alfonsi

Signe Karlsson, ”Ruter Ess” poserar framför kort-
huset.
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Du har flyttat till en ny stad för att 
studera. Roligt. Trodde du. Den 

gråa vardagen på fabriksgolvet byts ut 
mot spännande studier och intensiva 
insparksveckor. ”Äntligen har jag hittat 
rätt!”. Men helt plötsligt är insparken över 
och festen är slut. Kylan drar in och ett 
vått, grått täcke kväver dig. En ny vardag 
har trätt fram, denna gång i ensamhet.

Det var min upplevelse av att flytta 
till Göteborg förra hösten, och så är det 
fortfarande. I mitt huvud. Det är kanske 
inte så konstigt att känna sig ensam när 
man har flyttat till en ny stad? En ny stad 
där man inte känner en enda kotte. Men 
för mig var det en ständig kamp att lyckas 
hålla mig över ytan. Är jag överdrama-
tisk? Ja. Borde jag ta mig i kragen och 
rycka upp mig? Också ja. Men det är inte 
så jävla lätt som man kan tro - inte för 
mig i alla fall. Vännerna, aktiviteterna 
och rutinerna som tidigare hade hållit 
ihop mig var borta.

Jag har under de senaste åren ägnat 
mycket av min tid ensam. Dels för att jag 
under flera år valde att jobba natt och 
på så sätt fick en skev dygnsrytm, dels 
för att jag ofta valde att spendera tiden 
jag kunde ha spenderat med vänner, 
med mig själv. För jag trivs egentligen 
bra när jag är själv. Länge trodde jag det 
var vetskapen om att jag när som helst 
kunde ringa en vän och fråga ”ska vi ta en 
öl idag?” eller ”ska vi gå på en konsert i 
helgen?” och få ett ”ja” som svar, som fick 
mig att inte känna mig ensam.

Med tiden fick jag såklart nya vän-
ner här. Vänner som jag kunde ringa 
och ställa samma två frågor till och få 
samma svar. Men känslan av ensamhet 
och avsaknaden av gemenskap kvarstod. 
Jag kunde inte förstå varför. Jag lyckades 
röra mig framåt om än på ett destruktivt 

sätt som förde mig ännu djupare ner 
i ensamhetens kammare. Tveksamma 
dejter, tveksamma mängder alkohol och 
tveksamma nya gemenskaper där den 
enda gemensamma nämnaren var målet 
att festa så hårt som möjligt.

FÖRSTA SOMMARLOVET närmade sig 
med stormsteg. Äntligen skulle jag få 
arbeta med det som jag så länge hade 
längtat efter. Bort med den tråkiga grå 
fabriken, nu var det pappret och pennan 

som gällde. Så blev det också, somma-
ren var fantastisk. Jag fick betalt för att 
skriva - bara det kändes galet. Men jag 
fick också umgås med trevliga kollegor 
hela dagarna och göra något som betydde 
något. Det var då jag insåg det. Det var 
inte flytten, brist på vänner eller något 
annat som hade skapat känslan av att 
sakna gemenskap, sakna tillhörighet. Det 
var just gemenskapen på en arbetsplats 
och att faktiskt få göra något som betydde 
något som jag saknade. Tryggheten som 
den innebär. Det chockade mig lite, för 
jag avskydde verkligen jobbet i fabriken. 

Det kändes som att jag kastade bort 
mitt liv där. Men även där fick jag umgås 
med trevliga kollegor (nåja, de flesta) åtta 
timmar varje dag, och jag kunde se fram-
för mig hur jag skapade något. Det är 
inte samma sak i skolan när man har en 
föreläsning på två timmar några gånger 
i veckan. I alla fall inte för mig som inte 
kan studera i grupp. Tentaplugga tillsam-
mans med andra? Hur gör man ens det? 

Det var inte en retorisk fråga, så hör 
gärna av er om ni har svaret. Sen att re-
sultatet av ens ”arbete” är en artikel, tenta 
eller uppgift som kastas åt helvete så fort 
den är avklarad gör inte saken bättre.

SOMMAREN FRÅN mina drömmar 
hade tyvärr ett slut och snabbt var jag 
tillbaka i mina gamla (o)vanor. Trots att 
jag nu hade flera gemenskaper i form 
av umgängeskretsar där jag verkligen 
trivdes valde jag återigen tveksamma 
dejter, tveksamma mängder alkohol och 
tveksamma nya gemenskaper där den 
enda gemensamma nämnaren var att 
festa så hårt som möjligt. Och det var 
någonstans där jag insåg det, när jag låg 
och tittade upp i taket klockan 08:00 en 
söndagsmorgon efter en natts festande 
som tagen från den rockstjärnas liv jag en 
gång drömde om att bli. ”Det här håller 
fan inte, du måste ta tag i ditt liv. Det 
finns absolut ingen annan att skylla på”. 
Visst låter det klyschigt och uttjatat, men 
vad ska man annars göra? Det måste vara 
okej att vara ensam ibland, utan att fallera 
totalt. Nu ska jag bara 
övertyga mig själv 
om det.

Text: Tobias 
Stiernkvist
Foto: Nanna 
Stenhede

När ensamheten äter upp en inifrån

"Jag har under de senaste 
åren ägnat mycket av 

min tid ensam"

Färre unga vill tävla

BEHNOOSH SAJJADI, 52:
– Min dotter har mycket energi, så hon 
är med i många olika föreningar. Hemma 
blir det mycket fokus på den digitala 
världen, men där får hon vara aktiv och 
göra det med kompisar.

CECILIA HEINISCH, 36, OCH HANS 
PAULSSON, 39:
– Våra tre barn håller på med massa olika 
sporter som gymnastik och innebandy. 
Det är bra med andra vuxna som styr 
och ställer, det är viktigt med disciplin 
från andra vuxna, i alla fall i den åldern, 
säger Hans. 
– Jag tycker det är bra att de möter barn 
från andra håll, säger Cecilia. 

KARIN VARGMIL, 45, OCH FELIX VARG-
MIL, 10:
– Min son, Felix, spelar fotboll i fören-
ing, det blir en meningsfull aktivitet på 
fritiden, säger Karin.

Foto: Nanna Stenhede

De tio senaste åren har mängden barn 
och ungdomar inom föreningsidrotter 
minskat, visar statistik från Riksidrotts-
förbundet. Centrum för idrottsforskning, 
CIF, rapport från det senaste pandemifria 
året, ”Statens stöd till idrotten - Uppfölj-
ning 2019” visar aktivitetsnivåerna hos 
barn och unga i åldern 7-20 år. Rap-
porten visar att mellan 2017 och 2019 
var det de yngsta föreningsidrottarna 
i åldern 7-12 år som minskade mest. 
Mellan 2009 och 2019 har antalet pojkar 
i det åldersintervallet minskat med 13,7 
procent, och flickor i samma ålder med 
10,7 procent. 

I CIF:s senaste rapport, från 2021, 
förklaras även att coronapandemin ledde 
till ytterligare minskning för barn- och 
ungdomsidrotten i föreningar. De uppger 
även att träningen utförs allt mer på egen 
hand hemma eller utomhus.

ANDREAS FRÖBERG ÄR universitets-
lektor i idrottsvetenskap på Göteborgs 
universitet. Han säger att det inte handlar 
om ett minskat intresse för träning.
– Barn och unga idag är intresserade av 
att röra på sig; av motion och idrotter, 
men inte lika intresserade av att göra det 
för prestation eller att tävla. Utan det 

Enligt Centrum för idrottsforskning har ungdomars ak-
tivitetsnivåer inom föreningsidrotten minskat under de 

senaste tio åren. Men Andreas Fröberg, universitetslektor i 
idrottsvetenskap på Göteborgs Universitet, tror inte det är 

intresset för träning som saknas.
– Barn och unga idag är väldigt intresserade av att röra på 

sig; av motion och idrotter, men inte lika intresserade av att 
göra det för prestation eller att tävla, säger han.

Hur tänker föräldrar när det kommer till föreningsidrotter?

finns ett bakomliggande hälsointresse 
bland många, säger Andreas Fröberg.

Rapporten från CIF förklarar att det 
kan bero på de krav som sätts i miljön 
inom föreningsidrotten. Dessutom ger 
tränande på egen hand mer frihet.
– Jag tror att för att locka till sig ungdo-
mar idag ska man nog erbjuda något an-
nat än tävlingslogiken som finns i många 
idrottsföreningar, fortsätter Andreas 
Fröberg. 

Han förklarar vidare att det är vik-
tigt att behålla tävlingsmomentet som 
ett alternativ, men att man fortfarande 
behöver diversifiera för att involvera 
de ungdomar som inte lockas av det. 
Andreas Fröberg beskriver fördelarna för 
föreningsidrotter som många. 
– Lagidrotter sker i ett socialt samman-
hang som är av betydelse. Man måste 
lära sig att samarbeta, man har en social 
gemenskap, en känsla av att tillhöra en 
grupp, man kan via sådana typer av mö-
ten människor emellan också utveckla 
vad man kallar prosocialt beteende, säger 
han.

Text: Linnea Sarkar 
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Att vi människor behöver sociala 
kontakter är ingenting nytt. För 
mer än två år sedan vändes allt 

det upp och ner när covid-19 spred sig 
som en löpeld. Några som drabbades ex-
tra hårt var våra äldre i samhället. De fick 
begränsa sina kontakter med barn, barn-
barn och vänner, något som tärde hårt 
på måendet för vissa. Nu, två år senare, 
är känslan av gemenskap viktigare än nå-
gonsin. Några som har känt av behovet av 
mötesplatser efter covid-19 är personalen 
på Röda Sten konsthall. De har skapat 
en grupp för alla som är 50 år och äldre 
som ses fyra tisdagar under hösten för 

att skapa konst, träffa nya människor och 
kanske det viktigaste av allt, fika. Idag 
finns det nio glada seniorer på plats, alla 
från helt olika bakgrunder. Konstpedago-
gen Malin Griffiths som håller i gruppen 
är också på gott humör. Hon berättar hur 
givande det är för henne som pedagog att 
få spendera tid med så engagerade och 
kunniga personer. 
– Jag kommer härifrån med nya kunska-
per varje dag, säger hon. 

GRUPPEN “50+ SKAPANDE=konst” hålls 
för andra gången nu i höst men idén bör-
jade komma till redan innan pandemin, 

berättar Malin.
– Vi har en väldigt bred pedagogisk 
verksamhet här och vi jobbar hela tiden 
uppsökande för att se vilka som kommer 
till oss och vilka har vi aktiviteter för. 
Vilka missar vi? 

I det här fallet var det just de äldre 
medlemmarna. Trots att många av dem 
besöker konsthallen och är engagerade 
medlemmar i föreningen fanns det 
inga arrangerade aktiviteter för dem på 
samma sätt som för de unga. Här fanns 
det en tydlig brist i verksamheten. 

Mötesplatsen som har konsten i fokus
I den lilla verkstaden i Röda Stens konsthall skapas det konst för fullt, men inte utav vilka 

som helst. Idag är det nämligen nio glada och engagerade seniorers tur att ta över.
 – Man glömmer bort allt annat när man skapar, säger deltagaren Anna-Karin Dellve. 

En vanlig tisdagförmiddag hos gruppen ”50+Skapande=konst”. 

”50+SKAPANDE=KONST” hade sin första 
termin under pandemin men fick av-
bryta på grund av det förvärrade läget i 
samhället. Nu när den är igång för andra 
terminen är trycket högt. 
– Tanken var att det skulle vara åtta 
stycken men det var ett sånt tryck att 
vi fick öka till tolv och det är nästan på 
gränsen till för många i det här rummet. 
Men det var för jobbigt att säga nej så 
först började man och säga ja till en och 
sen en till och en till. Nu har vi till och 
med en kölista, berättar Malin.

EN SOM AV EN SLUMP hamnade här är 
den fotbollsälskande pensionären Ferey-
doun “Ferri” Mabadi. Han är den enda 
mannen i gruppen och har inte sysslat 
med konst sedan grundskolan, men det 
är inget han bryr sig om. Istället är det 
konsten och gemenskapen som han fo-
kuserar på. Det var hans dotter som fick 
honom att anmäla sig hit efter att ha hört 
talas om gruppen från sina kollegor. Efter 
sin pension 2020 har han jobbat till och 
från som vikarie på en skola, men skador 
efter en cykelolycka har hindrat honom 
från att jobba den senaste tiden. Ferri be-
rättar att han också efter pensionen har 
förlorat många av hans tidigare vänner. 
Pandemin blev därför ganska ensam. 

En fokuserad Karin Andersson Entin.

Fereydoun ”Ferri” Mabadi målar sidenduk 
i alla regnbågens färger.

– Jag är väldigt glad att jag kom hit. Jag 
kände mig mer ensam efter pandemin. 
Fotbollen blev min bästa kompis, säger 
han. 

Till skillnad från den nyblivna konst-
nären Ferri har deltagaren Karin An-
dersson Entin desto mer erfarenhet av 
konstvärlden. Hon känner Malin sen 
tidigare och har under sommaren delta-
git i flera workshops här på Röda Sten. 
Att Karin är en upptagen person är något 
som kommer fram ganska snabbt. På 
fritiden sysslar hon bland annat mycket 
med olika former av hantverk och deltar i 
en bokcirkel. Dessutom renoverar hon en 
sommarstuga tillsammans med sin man. 
Trots sina många projekt ser hon fram 
emot att komma hit till konsthallen.
– Det är jättekul här! Man kan tipsa och 
hjälpa varandra, säger hon. 

Livet under pandemin var heller ingen 
dans på rosor för Karin. Hon berättar att 
hon har väldigt lätt för att bli sjuk och 
höll sig mycket isolerad. Trots det fick 
hon corona flera gånger. Nu tycker hon 
det är roligt att saker och ting har gått 
tillbaka till det vanliga. 
– Det är roligt att kunna träffas igen och 
ha något kul att se fram emot, säger hon. 

NÅGOT SOM SYNS tydligt under besöket 
är den fina gemenskapen och engage-
manget bland deltagarna. Det finns en 
tydlig vi-känsla här med konsten i fokus. 
Det är vad deltagaren Anna-Karin Dellve 
upplever när hon kommer hit.
– Man bryr sig inte om något annat än 
konsten när man är här, bakgrunden 
spelar ingen roll, säger hon. 

Konstpedagogen Malin berättar att 
även de andra deltagarna ser positivt på 
stämningen.
– De har sagt att de tycker det är kul att 
komma hit, att det blir mycket skratt 
och fina samtal. Att man bara får skapa 
lekfullt tillsammans. Det har jag hört att 
dem uppskattar, säger hon, och fortsätter:
– Det viktigaste är att skapa en mötes-
plats där man kan samlas runt konsten. 

De ska inte behöva känna att de måste 
prestera, utan det är vi som skapar till-
sammans. 

”Man bryr sig inte 
om något annat än 
konsten när man är 

här, bakgrunden spe-
lar ingen roll”

ATT RÖDA STENS konsthall kommer 
fortsätta med aktiviteter för äldre tvivlar 
inte Malin en sekund på. Hon ser mycket 
positivt på utvecklingen inom verksam-
heten och den uppmärksamhet gruppen 
har fått. 

– Jag tror inte vi kommer sluta efter-
som det finns ett stigande intresse, det är 
fler och fler som hör av sig hit. Jag kan 
inte bestämma sånt själv men det känns 
positivt både för Röda Sten Konsthall och 
för de som kommer hit. 

Text: Cajsa Joelsson
Foto: Joanna Mattsson
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I Iran demonstrerar stora mängder 
människor mot kvinnoförtryck. I 
USA sker demonstrationer mot de 

nya abortlagarna. I Storbritannien de-
monstrerar folk för att gå med i EU igen. 
Budskapet som förs fram under sam-
mankomsterna skiljer sig mellan de olika 
demonstrationerna. Det finns däremot 
många saker som för samman demon-
stranterna.

Det är bara en grad ute och en isande 
vind blåser över Göteborg. Det stoppar 
inte Annika Olsson, Jennifer Moreno och 
Jessica Lloyd från att stå upp för vad de 
tror på. Det är den 88: onde veckan som 

de demonstrerar för kvinnors rättigheter. 
De berättar att alla tre engagerade sig i 
samma fråga och rörde sig på samma 
plattformar på sociala medier innan de-
monstrationerna började. De kände inte 
varandra sedan tidigare utan förenades 
för att de ville föra fram samma budskap. 
– Det var någon som skrev att vi borde 
starta en kvinno-strejk varje fredag till-
sammans och då bara anammade vi det, 
säger Annika Olsson. 

I många fall demonstrerar folk för att 
de blir inspirerade av varandra. 
– Människor mobiliserar ofta till demon-
strationer genom sociala nätverk, säger 

Demonstrationer engagerar 
många. Många återkom-

mer år efter år, vecka efter 
vecka, för att nå fram. Vil-
ken roll spelar gemenska-
pen i gruppen för att en 
demonstration ska ske? 

– Man är med i gemenska-
pen för att vi jobbar mot 

samma sak, säger Annika 
Olsson, som demonstrerar 
för kvinnors rättigheter i 

Göteborg.

Vänskapen bakom budskapet
Jessica Lloyd, Annika Olsson och Jennifer Moreno har demonstrerat mot mäns våld mot kvinnor tillsammans i 88 veckor.

Mattias Wahlström, ansvarig för forsk-
ning på institutionen för sociologi och 
arbetsvetenskap på Göteborgs universi-
tet.
– Människor mobiliserar ofta till demon-
strationer genom sociala nätverk, säger 
Mattias Wahlström.

DE FÖRKLARAR ATT alla som är med 
på kvinno-strejken har någon form av 
anknytning till våld i nära relationer. Det 
hittar styrka från varandra genom att gå 
ihop och demonstrera. Att gå samman 
och sträva efter att förändra något som 
har stor betydelse för de som demonstre-
rar kan ha en positiv effekt.  
– Identiteten kan förstärkas av att man 
demonstrerar, säger Mattias Wahlström.
Enligt Annika, Jennifer och Jessica stärks 
identiteten just av att de vill förmedla 
samma sak.
– Det behövs inte att vi känner varandra, 
jag behöver inte veta någonting om de 
här personerna för att veta att vi tycker 
samma, i alla fall i de här frågorna. Det 
är det som är så härligt att vi behöver 
inte fråga de klassiska frågorna som “var 
jobbar du” och “hur gammal är du”. Man 
är med i gemenskapen iallafall för att 
man jobbar mot samma sak, säger An-
nika Olsson. 

Efter 88 veckor ihop så har de också 
blivit vänner. De har tillochmed varit på 

“after- strejk” tillsammans. 
Samma dag som Annika, Jennifer 

och Jessica, kvinno-strejkar i Göteborg, 
demonstrerar några “Fridays for future”- 
demonstranter i Lund. De vill föra fram 
vikten av att ta klimatkrisen på allvar. 
Lisa Dahlin har varit med och demon-
strerat med gruppen i flera år. Hon 

"Här är det okej att 
säga hur man  

verkligen känner"

hoppas på att demonstrationerna ska få 
politikerna att lyssna.
– Jag vill att politikerna ska vakna och 
fatta, säger Lisa.

Politiskt engagemang är något som 
har följt med Lisa under stora delar av 
sitt liv. Redan 1970 var hon med och 
demonstrerade med den feministiska 
organisationen, ”Grupp 8”. Hon har även 
demonstrerat mot kärnkraft och varit 
med och startat kvinnocentrum i Lund, 
som senare ledde fram till kvinnojouren. 
– Jag har varit ett maskrosbarn och har 
jobbat som barnpsykolog. Jag har haft en 
del energi och har alltid velat hjälpa till 
att förbättra så mycket som möjligt, säger 
Lisa.

Efter flera år av demonstrationer med 
fridays for future gänget upplever Lisa att 
hon har hittat en gemenskap med de som 
brukar vara med på sammankomsterna. 
– Jag känner alla som demonstrerar 
regelbundet efter några år tillsammans är, 

säger hon.
Lisa berättar att hon är osäker på om 

politikerna lyssnar på klimat-demon-
stranterna. Men när folk står bredvid 
och hejar på, då får hon energi till att 
fortsätta. 

TILLBAKA I GÖTEBORG beskriver An-
nika, Jessica och Jennifer om hur de 
upplever dynamiken i gruppen. De 
berättar att den gemenskap som de byggt 
upp under alla dessa veckor bygger på 
ärlighet. När alla samlas inför strejken 
och ställer den klassiska frågan, “hur mår 
du”, svarar alla ärligt.
– I andra sammanhang brukar man 
svara “bra”, för att det kan vara jobbigt att 
berätta hur man faktiskt mår. Här är det 
okej att säga hur man verkligen känner, 
för det spelar ingen roll och ingen dömer 
en för det, säger Annika. 

Text och bild: Ellen Rosén

Visste du att...
...den första maj 1890 demonstrerade den internationella arbe-
tarrörelsen på Stockholms gator för att införa åtta timmar långa 
arbetsdagar. Än idag är första maj förknippat med arbetarrörel-
sens politiska demonstrationer.

Lisa Dahlin (näst längst till vänster i bild) gick på sin första demonstration 1970. Varje fredag demonstrerar hon 
tillsammans med resten av "Fridays for future"-gänget i Lund.
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Sill idag igen!? 

I Sverige finns omkring 16 000 vilda knubbsälar, inte minst på västkusten, där de är  
landskapsdjur i Bohuslän. I Slottsskogen utgör en grupp sälar och deras boning den 

populäraste delen av parkens zoo, med massvis av besökare varje dag. Hur ser vardagen 
ut för gruppens medlemmar och vad händer med gemenskapen i en grupp knubbsälar 
som bor i en liten pool på ett stadszoo, istället för att ha hela havet som sin lekplats och 

jaktmark?  

Två av Slottsskogens fem sälar väntar ivrigt på eftermiddagens måltid.

På denna sida skulle det egentligen ha 
varit en helt annan artikel. Antagligen 
en bättre artikel. En artikel som skulle 
skildra gemenskapen bland stammisarna 
på ett av Göteborgs många sunkhak. 
Dessa hak liknar inte andra barer eller 
pubar, precis allt är sunkigt. Inredningen, 
toaletterna, och inte minst – klientelet. 
Men ölen är så pass billig att själva baren 
slutar existera och stammisarna är väldigt 
trevliga och pratglada. Så fort man sätter 
sin fot innanför dörren blir man inbjuden 
till att sätta sig vid ett bord med några 
lagom lulliga legender. Helt plötsligt har 
man nya vänner, kanske inte för livet, 
men åtminstone för kvällen.

HUR FÅNGAR MAN då denna unika 
gemenskap i en artikel? Man går till det 
sunkigaste haket staden har att erbjuda 
och intervjuar ett glatt gäng, såklart. Det 
skulle snabbt visa sig att det inte är så 
enkelt. Folk varnade för att det inte skulle 
vara så lätt att genomföra en längre inter-
vju med helt oförberedda personer. Och 
rätt skulle de få. 

Klockan 20:00 en onsdagskväll i slutet 
av oktober kliver jag och den något skep-
tiska fotografen Lotta Månsson över trös-
keln in i sunkets högborg. Vi slår oss ner 
vid ett bord och omedelbart bjuder en 
från gänget mittemot in till samtal. Med 
kuslig exakthet har han snart listat ut var 
jag från början kommer ifrån. Småpratet 
fortsätter och kretsar kring fotboll, än 
har vi inte avslöjat varför vi var där. De 
tre männen börjar prata sinsemellan om 
pengar. Det pratas om summor så som 
800 kronor och 1 500 kronor. Jag tänker 

inte mer på det. Relativt små summor 
som man vänner emellan kanske kan 
vara skyldig varandra? Efter att de är 
klara med finanserna tänker jag ställa 
frågan om de skulle kunna tänka sig att 
bli intervjuade. Men Lotta hade redan 
börjat ana oråd och snart plockades små 
ziplock-påsar med vitt pulver fram. Mitt 
framför oss och helt öppet på baren bör-
jar de sedan hacka upp linor och snorta 
kokain från en telefonskärm. 

”Helvete”
Det var inte rätt läge att presentera oss 
som journalister som ville intervjua 
dem. Särskilt inte eftersom en av dem 
verkade vara säljaren. Detta var en ny 
nivå av sunk jag inte tidigare hade skådat. 
Halvalkade original hade bytts ut mot 
kokainsnortande fotbollsfantaster.

MEN SKAM DEN SOM GER SIG, den 
sunkiga gemenskapen skulle gestaltas! 
Via tidigare bravader hade jag telefon-
nummer till kungen av sunket, vi kan 
kalla honom för Pelle, och kontakt togs. 
Långt om länge kom svaret och en inter-
vju bokades in. 19:00 en söndag skulle 
den ske och en om möjligt ännu mer 
skeptisk Lotta hängde med igen. 17:40 
ringer Pelle, ”Kan vi ses lite tidigare? Jag 
börjar bli rätt full”. Ajdå, det bådar inte 
gott. Men han låter inte särskilt berusad. 
18:30 kliver vi över samma tröskel som 

sist och ser oss om, men Pelle går inte att 
finna. Vi går ut för att ringa och i dörren 
möter vi honom. Vid detta laget är han så 
pass berusad att han behöver hjälp av två 
personer för att stå upp. ”Jag ska bli inter-
vjuad” säger han ut i tomma intet utan att 
notera varken mig eller Lotta. 

”Helvete”
Inte igen. Pelle försvinner in på baren och 
kvar står vi utanför. Det går inte att med 
gott samvete intervjua en så pass berusad 
person. Det är inte heller etiskt korrekt. 
Plötsligt ringer Pelle. ”Var är ni någon-
stans? Jag är på baren nu”. ”Vi möttes i 
dörren för någon minut sedan? Kommer 
du inte ihåg det? Tyvärr kan inte vi inter-
vjua dig när du är det här skicket. "För-
står du det?”, sa jag. Det gjorde han inte. 
Vi fick erkänna oss besegrade. Sunkhaket 
hade vunnit kampen om Pelles söndags-
kväll och även kampen om artikeln.

VAD HAR VI LÄRT OSS AV DETTA? 
Gemenskapen på Göteborgs sunkhak går 
inte att skildra, den måste upplevas. På 
egen risk.

Pelle heter egentligen något annat.

Text: Tobias Stiernkvist

Konsten att skildra sunk – och misslyckas totalt
Det finns en annan sida av Göteborg. En sunkigare sida. Men också en roligare sida. Ge-
menskapen på stadens sunkhak hittar man bara just där och det var det denna artikel 

skulle handla om. Men det skulle visa sig att det var lättare sagt än gjort.

KÅSERI
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En stor del av sin dag ägnar sälarna i 
Slottsskogen åt att simma omkring 
i dammen. Ofta  studsar de från 

kant till kant, uppochnervända eller på 
sidan under ytan. Det får dem att  se ut 
som en grupp stridsflygplan som svävar 
omkring och förlustar sig i en fredlig  
dogfight. 

Skötarna Anna Gustavsson och Sara 
Schönström förklarar att sälarna sim-
mar omkring och skannar av botten, ett 
naturligt beteende som havslevande sälar 
också ägnar sig åt , som en del av den  
ständiga jakten på nästa måltid. Med 
blicken ner mot botten är det lättare att 
upptäcka bytesdjur. 

Utanför den fria aktiviteten delas 
sälarnas scheman in efter måltiderna, 

som serveras två  gånger om dagen. 
Morgon och eftermiddag. På menyn står 
alltid samma sak, fisk. Oftast sill. När 
det vankas mat blir inte bara sälarna 
glada, utfodringen lockar även en hel del  
besökare. Många av dem är där ofta och 
känner igen varje enskild säl. 
– Folk är här på jul- och nyårsafton, i 
regn och rusk, säger Anna. Hon berät-
tar att somliga utvecklar en nära relation 

med sälarna, att de blir deras vänner som 
de nästan dagligen går för att besöka och 
växla ett par ord med. 
– Det är en viktig del av många Götebor-
gares liv, förklarar hon.

JUST DEN HÄR DAGEN står två 
damer och ger sälarna glada 
tillrop medans de äter 
picknick  ur en parke-
rad dramaten. Det 
märks att det inte är 
första gången de är 
här då de tilltalar 
sälarna med namn. 
När sälen Dobber 
fångar en sill i luften 
så formar den ena 
av dem händerna  till 
en megafon och ropar 
”snygg lyra grabben”, innan 
hon plockar upp ett päron ur 
väskan och tar ett bett. 

Djurparken bedriver också besöks-
verksamhet där exempelvis skolklasser 

får komma och  träffa sälarna och lära sig 
mer om sälar och havet.  
– Det är ett av sälarnas viktigaste, om 
inte det viktigaste, uppdrag. Att skapa 
en plattform  där man kan informera 
allmänheten om hoten mot havet, säger 

Sara.
Mellan måltider blir sälarna 

också tränade. Inte träna-
de för att kunna showa, 

understryker Anna. 
Utan i att exempelvis 
kunna komma till 
en skötare på kom-
mando och sedan 
ligga  still där.

Något som är vik-
tigt för att kunna se 

efter så att sälarna mår 
bra och är friska. 

– Till exempel vill vi 
regelbundet kolla så att de inte 

fått några problem med sina ögon, det 
är mycket enklare för oss och för sälen 
ifråga om det kan ske frivilligt och utan 

Finns det något spännande på botten? Foto: Nanna 
Stenhede

Äntligen matdags! Skönt att det inte är någon trängsel idag.

tvång. Måste man tvinga och göra saker 
mot djurets vilja så bidrar det till ett 
enormt  stresspåslag, berättar hon.

NÄR DE INTE ÄTER eller tränar så finns 
det ibland tid för lite romans också. I år 
har två av  honorna, Agnes och Labba, 
blivit dräktiga och fött kutar, pappa är 
dammens hane Dobber.  
– Parningen är inget som vi initierar på 
något vis utan det sköter dem alldeles 
själva, säger Sara.  

Anna berättar vidare hur det ofta är de 
äldre honorna som får para sig, medans 
de yngre  får bida sin tid. Det är en av 
förändringarna man märker i gruppdy-
namiken när en säl dör, då kan det bli 

så att en möjlighet öppnar upp sig för en 
annan hona att få para sig. 

Detsamma gäller vid matningen. Om 
en säl som har haft hög status och kunnat 
ta för sig vid måltiderna går bort så kan 
det öppna upp möjligheter för en ung, 
hungrig förmåga att vinna mark. 
– Om någon tagit stor plats i gruppen så 
lämnar den såklart ett tomrum efter sig, 
förklarar Anna.

Ganska snart efter födseln skiljs kuten 
från mamman och tas till en separat 
inomhuspool som inte är öppen för all-
mänheten. Där kan de leva sin första tid i 
en lugnare miljö för att  sedan återförenas 
med familjen när de är redo. 

När de återintroduceras märks det 

tydligt vilka som är kutar, inte bara på 
storleken. Barnen är mer spralliga och 
lekfulla. Leken går ofta ut på att de små 
låtsas bråka med  varandra, hoppar över 
ytan eller hittar på andra bus.  
– Sälma och Agnes som ju är äldst med 
sina 23 år är minst lekfulla, säger Anna.
Strax efter att sälarna ätit färdigt börjar 
även picknickdamerna känna sig klara, 
slut på det roliga för den här gången.

EFTER ATT DE HAR plockat ihop sitt 
skräp beger de sig vidare i parken, med 
väskan rullande bakom sig. När de går 
ropar de båda ett varmt adjö till sälarna.

Text och foto: Malte Wettergren

Redan 1902 kom den första sälen till Slottsskogen. I dagsläget 
simmar fem vuxna sälar i parkens damm:

• Agnes, 23, född i Slottsskogen

• Sälma, 23, född i Slottsskogen

• Labba, 15, född i Slottsskogen

• Dobber, 7, född på Aquazoo i Nederländerna

• Marina, 6, född på Oceanarium i Danmark

Snart utökas gänget med ytterligare två kutar som föddes i år.

Härligt med nytt och rent vatten! Foto: Nanna Sten-
hede

Undrar när kutarna kommer till dammen...?

Dags för en välbehövd paus från simmandet.
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Kulturkanon för den europeiska gemenskapen
Sverige har varit medlem i EU i 27 långa år men ändå kan man få känslan av att det 

bara är Carl och Anna Maria Corazza Bildt som känner sig som européer i det här 
landet. Oavsett vad man tycker om själva unionen kan nog många skriva under på 
att EU-frågorna var frånvarande under den svenska valrörelsen och att vi överlag 
har dålig koll på vad som händer i Bryssel och Strasbourg, trots att det har enorm 

påverkan på våra liv. Vid årsskiftet tar Sverige över som ordförandeland i rådet och 
för att förbereda oss vill jag presentera min kulturkanon som ska hjälpa oss att 

komma närmare kontinenten emotionellt.

I LOVE EUROPE – CHRISTER SJÖGREN
“I love Europe, from the sun in the south 
to the ice in the north”. Christer älskar 
baske mig allt med Europa och i den här 
låten listar han orsakerna till varför vi 
alla borde göra detsamma.

JAG VILL LEVA I EUROPA – ARJA SAI-
JONMAA
Om du inte har råd att resa, lyssna då på 
“Jag vill leva i Europa” och följ med på 
en bilresa från Travemünde till Nice via 
Hamburg och Bryssel (och helst också 
över Genève) och se Europa genom vind-
rutan. Ingen annan låt gör Europa rätt-
visa på samma sätt. Det bästa är att det 
finns en version för federalister, de som 
motsätter sig multilaterala samarbeten 
och politiskt neutrala. Om 

man tycker det 
blev för 

mycket 
apolitisk 
schlager 
när Arja 
bytte ut 
ordet 
“Nato-
raketer” 
mot 
“silver-
rakter” i 

“Allsång 

på Skansen” eller för mycket EU-vurm 
när hon kampanjade med Carl Bildt för 
EMU kan man lyssna på originalet av Jan 
Hammarlund.

DET NYA EUROPA – LENA PHILIPS-
SON
Lyssna på låten och sen kan vi ha ett se-
minarium om huruvida den handlar om 
Lena PH:s farhågor om vad som skulle 
hända efter EU-utvidgningen 2004. 

TE DEUM – MARC-ANTOINE CHAR-
PENTIER
Charpentiers första sats ur Te Deum kan-
ske är mest känd som Eurovisionhymnen 
(ej att förväxlas med Europahymnen), 
alltså låten vi hör i början av Eurovision-
sändningarna samtidigt som miljontals 
andra européer hör samma sak. Om inte 
det är europeisk gemenskap vet jag inte 
vad som är. 

ALORS ON 
DANSE – STROMAE

Jag hoppas att denna sommarplåga 
en dag blir EU:s nya officiella hymn. 
Ingen annan låt får en att sukta efter 
pommes med majonnäs i Amsterdam 
eller en daiquiri i Ljubljana lika mycket 
eller gör en mer tacksam över den fria 
rörligheten. 

STEREO LOVE – EDWARD MAYA & 
VIKA JIGULINA
Tänk dig att du är på en nattklubb i södra 
Europa med en drink för 5 euro i handen 
och du hör Stereo Love ur högtalarna. 
Vad är det du känner? Jo, en känsla av 
gemenskap med alla andra européer. Vi 
behöver inte musik från LA när vi kan få 
musik från Bukarest. 

Musik

Foto: AnnCatrin Blyckerts

”Vi behöver inte mu-
sik från LA när vi kan 

få musik från Bukarest”

Foto: Fdecomite

Text: Klara-Lovisa Lundström

EU-HANDBOKEN – SIGRID MEL-
CHIOR
EU-Handboken är en handbok för 
journalister som kommer gratis i fack-
tidningen Journalisten. Lyxigt för oss 
studenter – och viktigt. 

JONAS SJÖSTEDTS DECKARSVIT
Om man har saknat deckare som blan-
dar mord med handelsavtal, avfalls-
hantering och lobbyism och har EU-
parlamentet som skådeplats har jag en 
bra nyhet. Den före detta vänsterledaren 
Jonas Sjöstedt har gett oss just detta i 
böckerna “Sammanflöden”, “Sahara” och 
“Spanska brev”. I trilogin får vi följa Da-
niel Löf och hans kollegor i Vänsterpar-
tiets partigrupp i EU-parlamentet i det 
dagliga arbetet och när olika mördare 
slår till.

BRYSSEL CALLING
Sist SVT gjorde en dokumentär, eller ja 
låt oss vara ärliga, realityserie, om politik  
föddes en stjärna – Ebba Busch (se 
“Kommunpampar”). Vem som inte är ett 
framtidsnamn i serien “Bryssel Calling” 
kanske är lättare att säga denna gång. Vi 
får följa Europaparlamentarikerna Alice 
Bah Kuhnke, Jytte Guteland, Sara Skyt-
tedal och Fredrick Federlwey. Även om 
två av fyra lämnat parlamentet (Guteland 
och Federley) är den sevärd. Finns på 
SVT Play.

UPPDRAG BRYSSEL
Titt som tätt lägger SVT upp den fantas-
tiska dokumentären “Uppdrag Brys-
sel” på SVT Play. Vi får följa dåvarande 
kommissionären Margot Wallström, 
parlamentarikern Marit Paulsen och se 
Sveriges Televisions egna Brysselkorrar 
Elisabet Höglund och Rolf Fredriks-
son konkurrera om TV-tid och pengar. 
Lärorik och innehåller mer intriger än 
nya “Paradise”. 

EUROVISION SONG CONTEST
Musiktävlingen skapades för att ena 
Europa och år efter år så gör den också 
det. Programmet har vuxit och ändrat 
tapping, precis som Europa, men en sak 
som inte har förändrats är hur det speglar 
läget på kontinenten. Bland paljetter 
och pyro blottas konflikter och 
politiska spänningar. Euro-
vision är en crash course 
i europeisk politisk his-
toria för den som kollar 
med rätt glasögon. För 
hardcore Europafans 
rekommenderar jag 
att rota fram ett gam-
malt program från 
kanske 2007, 2008. 
Där kan vi se det 
nya, eller ja kanske 
gamla, Europa.

Böcker

TV-program

Foto: Gabriel Liljevall

Foto: Kateryna Vasyl’jeva
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Det är en lördag förmiddag i 
november, det ska regna se-
nare men för tillfället är solen 

framme. 
Vid Brogatan, bara någon minuts 

promenad från Järntorget i Göteborg står 
fyra personer med rep och magneter. De 
har precis påbörjat dagens fisketur. Det är 
Emma Davies, 54 år gammal och hennes 
son Oliver Callén, 16 år gammal. Sen 
har vi Michael Wirlen, 55 år och Johan 
Hargehäll 42 år gammal. 

De har alla lärt känna varandra via en 
facebookgrupp om magnetfiske. Via 
deras lokala grupp håller de kontakten 
med varandra och planerar träffar. Där 
visas också de senaste fynden upp. 
– Jag skulle säga att jag har träffat femtio 
personer från Göteborg som någon gång 
varit med ute och fiskat, berättar Emma 
Davies. 

JUST I ÅR HAR DET inte blivit så mycket 
magnetfiske för Emma och Oliver.

– Ju mer plugg Oliver får ju mindre kom-
mer vi ut, säger hon. Nu ses de alla och 
fiskar mest under olika event. Som när 
de lät yngre pröva på magnetfiske under 
“barnens dag” sommaren 2022. 

Idag fiskar de vid en båtplats, de har 
varit här flera gånger så det finns inte 
lika mycket grejer kvar på botten som 
tidigare. Trots detta hittar de bland annat 
cyklar, skyltar, bilnycklar och paraplyer.

Text och foto: Nanna Stenhede

En magnetisk vänskap
Oliver Callén blev intresserad av magnetfiske vid sexårsåldern och mamma Emma Davies hängde på. Under coronapandemin blev magnetfisket en bra sysselsättning när man 
inte fick träffa andra. –  Jag tror att vi missade en helg på ett år, säger Emma. 

Magnetfiske innebär att man fiskar upp olika ting gjorda av 
metall ur vattnet med hjälp av en magnet. Man använder 
sig kraftfulla magneter, även kallade neodymmagneter fästa 
i rep för att få upp föremålen från botten. 

Det är ett sätt att rensa olika vatten samtidigt som man 
letar efter spännande föremål som på ett eller annat sätt 
hamnat på botten. 

En hobby som förenar nytta med nöje. 

– Till att börja med kommer det inte så mycket, då får man upp 
lite halvstora saker, cyklar och sånt, säger Emma Davies. 

Dyn i älven är nästan en meter tjock, ju längre ner fiskarna 
kommer desto mer grejer får de upp. Man måste “röra” om lite, 
för att få tag på det längst ner i vattnet. 

Att få upp en kniv eller ett vapen beskriver fiskarna som några av de mest spännande fynden. 
– Jag är inte äldre än att jag tycker det är skitroligt om det kommer upp något som har lite tuffhetspoäng. 
Säger Johan Hargehäll. 
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Magnetfiske väcker uppmärksamhet, många stannar för att se vad som kommer upp från djupet. 

Michael Wirlen kastar ut sin magnet.                                                                                             Emma Davies lägger tillrätta en stolpe hon fått upp från älven.                     

Dagens ”fångst”, när de fiskat klart anmäler de skräpet för bortforsling av göteborgs stad.  

Någon kanske saknar sina nycklar?                                                                                                                             En TV-skärm fastade på magneten. 

Oliver Callén har fiskat upp ett paraply. 
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Klubbens initiativtagare, Hans 
Bäcklund och sambon Marie 
Weslien, lärde sig att stenografera 

för ungefär fyra år sedan. Hans hade 
hittat en lärobok om stenografi på job-
bet. Med hjälp av boken lärde han sig 
Melins system, det svenska ”alfabetet” för 
stenografi, och lärde i sin tur ut det till 
Marie. Idén att starta en klubb uppstod 
för två och ett halvt år sedan, när de satt 
på Guldhedens restaurang tillsammans 
med vännen Felix Wiberg. Felix såg att 
de skickade små handskrivna lappar till 
varandra över bordet, men när han väl 
fick se dem blev han förvånad över att de 
inte gick att läsa. Det såg ju bara ut som 
krumelurer. När Hans och Marie förkla-
rat vad det handlade om ville Felix också 
lära sig. Numera består sällskapet av sex 
medlemmar som ses på restaurangen 
varje onsdag och övar. 
– Vi delar upp oss i undergrupper, så vi 
brukar ha ett nybörjarbord och ett, ja, 
stålmärkesbordet kallar vi det, berättar 
Hans. 

Han förklarar att det går att skriva prov 
i stenografi och ta märken av olika grad 
beroende på hur snabbt man steno-
graferar. Proven anordnas av Melinska 
Stenografiförbundet, en ideell förening 
som arbetar för att främja stenografin 
och bevara det svenska stenografisys-
temet. Vid ett prov tar man diktamen, 
vilket innebär att man skriver av en text 
som läses upp högt med en viss hastig-
het. Det svåraste märket är guldmärket, 
och nu satsar alltså Stenografiklubbens 
mest vana stenografer på att ta sitt första 
märke, stålmärket. Då behöver de kunna 
skriva 100 stavelser per minut.

Det går undan när de skriver

Sedan klubben uppstod har medlemmarna träffats varje vecka utan uppehåll. 

Varje onsdag i två och ett halvt år har Guldhedens restaurang fått besök av ett sällskap 
med en lite ovanlig hobby. De kallar sig Stenografiklubben och tillbringar onsdagskvällar-
na med att traggla Melins system och ta diktamen med målet att ta sitt första stenografi-

märke, stålmärket.

– Om man är skicklig stenograf så kan 
man skriva lika fort som man pratar, 
säger Hans.

DET STENOGRAFISKA systemet byg-
ger mer på hur orden uttalas än hur de 
stavas. Felix Wiberg anser att det är en 
fördel att man inte behöver vara bra på 
att stava för att lära sig att stenografera.
– Jag är inte så bra på språk men jag har 
inte så svårt för det här, berättar han. Det 
gäller nog att ha ett intresse för ord och 
formuleringar.

Förr var stenografin en betydelsefull 
yrkesfärdighet inom flera branscher. 
För sekreterare, ekonomer och journa-
lister var det rentav oumbärligt. Fastän 
stenografins roll inte längre är densamma 
till följd av teknikens utveckling är Ste-
nografiklubbens medlemmar eniga om 
att det är en färdighet som kommer till 
användning dagligen. Till shoppinglistan, 

i jobbet, när man studerar och när helst 
man skriver för hand. 
– Också att det är ett ”hemligt språk”, 
det är kul, säger Mimmi Eriksson, som 
stenograferat i drygt två år. 

För medlemmarna i klubben är ste-
nografi främst ett roligt fritidsintresse, 
men det finns också en bakomliggande 
ambition att bidra till stenografins beva-
rande. Bland annat har de provat att hålla 
dagskurser för elever på Chalmers. 
– Vi vill ju i förlängningen att det ska 
bli en stenografikurs på universitetet, 
förklarar Hans.

Han är övertygad om att stenografi 
skulle locka studenter som vill lära sig att 
anteckna mer effektivt, speciellt om det 
kunde ge högskolepoäng. 
– Men vi är väl inga sådana fanbärarare, 
så att vi vill att alla ska lära sig stenografi, 
säger Marie.
– Jo, det är vi, säger Hans. 

Stenografi är en typ av skriftmetod som gör det 
möjligt att skriva snabbt för hand. Bokstäver-na 
byts enligt ett slags alfabetssystem ut mot andra 
tecken som kan sättas ihop till ordbilder. Orden och 
meningarna blir då betydligt kortare och tar mindre 
tid att skriva än de gör med vanliga bokstäver. Vissa 
vanliga ord har också helt egna förkortningar, allt 
för att meningar ska kunna skrivas så kort och ef-
fektivt som möjligt.

Ordet stenografi härstammar från grekiskan och 
betyder ungefär ”trångskrift”. Eftersom stenografin 
utgår från uttalet har olika språk olika stenografiska 
system, som anpassats efter det specifika språkets 
vanligast förekommande ljud och kombinationer 
av bokstäver. I Sverige används Melins system, som 
konstruerades 1892 av soldaten Olof Werling Melin. 

Före bandspelarens och datorns tid var stenogra-
fin en viktig yrkesfärdighet. Behovet av snabba och 
skickliga stenografer fanns inom de flesta adminis-
trativa branscher och för bland annat sekreterare 
och journalister var färdigheten rentav ett måste. 
Idag har stenografins roll på flera håll ersatts av 

digitala verktyg och bär-
bara datorer. I den mån 
det numera förekommer är 
det främst som hobby och 
inom intresseföreningar 
som aktivt arbetar för att 
främja stenografins beva-
rande, som Melinska Stenografiförbundet. 

Det finns även yrkesområden där stenografin 
ännu inte spelat ut sin roll. Vid det dagliga arbetet 
i riksdagen förs ett så kallat snabbprotokoll där allt 
som sagts skrivs ner ordagrant. Under en arbetsdag 
tjänstgör 18 stenografer, så kallade protokollnotari-
er, som avlöser varandra enligt ett rullande schema. 
Idag ställs inte längre något krav på att protokollno-
tarierna ska kunna stenografera, då de har tillgång 
till digitala verktyg och videoinspelningar av sina 
pass. Trots det väljer de flesta av dem ändå steno-
grafi eftersom det är det mest effektiva sättet att 
anteckna. 

Källor: Hans Bäcklund, Lars Lingvall, Melinska Stenografiförbundet.

Text: Aina Maja Hall
Bild: Molly Hennix

Stenografi – från antiken till riksdagen
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KRÖNIKA

Jag har aldrig tidigare tillhört någon 
grupp där kulturellt kapital eftersträ-
vades så mycket som när jag läste en 

kurs i kreativt skrivande på högskolan. 
Jag gillade det eftersom det var en sam-
manhållen grupp och jag har själv alltid 
identifierat mig med skrivande männ-
iskor (ja, låt mig använda detta epitet för 
det saknas än idag en titel för oss som 
gillar att skriva men som inte gett ut 
något). Men det var också en grupp där 
varje svar skulle överträffa det andra. Ett 
så kallat intellektuellt maraton där den 
som inte hade läst någon av de stora klas-
sikerna kom sist i denna tävling. 

Jag kunde vila tryggt i vetskapen om 
att böcker med författare som Austen, 
Dostojevskij, Homeros, Camus och 
Woolf fanns hemma i min bokhylla. Dä-
remot hade jag bara läst hälften av dem, 
men det sa jag inte högt. Vi enades om 
att sådana böcker var att betrakta som 
finkultur och innehöll alla ett skimrande 
skört klimax som kunde ägnas timmar 
åt att diskutera. Vad som följde? Vi blev 
brickor i ett spel, kungar och damer i 
en kortlek och marionettdockor som 
äntrade scenen, styrd av gruppens tankar 
och åsikter.

NU, ETT ÅR SENARE, när jag har en sorts 
distans till gruppen, betvivlar jag san-
ningshalten i allt som sades. Jag minns att 
en kille berättade att han inte tittade på 
TV utan istället ägnade sig åt Dostojev-
skijs Brott och straff. Han hade inte rört 
fjärrkontrollen på mer än ett decennium. 
Också dessa så kallade hyperboler präg-
lade svaren. Men kanske sa vi alla något 
för att upprätthålla våra självbilder av att 
vara kulturella och belästa, just eftersom 
vi var en grupp av skrivande och läsande 
människor. Vi satte reglerna och kraven, 
och vad som eftersträvades blev vad som 

sades. Jag förväntade mig dock inte ett 
svar om att han läser den stora tegelste-
nen till bok. Jag förväntade mig att han 
skulle titta på TV, möjligtvis läsa Arne 
Dahl eller John Ajvide Lindqvist (det 
senare om han gillar skräck). Men det 
var inte jag som bestämde, det var grup-
pen. Alltså jag? Jag uttryckte mig, alltså 
tillhörde jag gruppen. Kanske var det av 
rädsla jag anpassade mina svar, en rädsla 
av att inte tillhöra. 

JAG HAR UNDRAT varifrån denna rädsla 
kommer. Hur man än väljer att se (jag 
har en tendens att alltid förneka saker) 
så tycks det ofrånkomligen bottna i en 
rädsla, en mänsklig sådan tröstar jag mig 
med. Vad som ämnar legitimera mitt på-
stående om rädsla förstärks av ett ganska 
känt socialt experiment, Asch konformi-
tetsexperiment. Experimentet var enkelt: 
en grupp med cirka åtta personer fick se 
en bild med tre olika långa streck där det 
ena strecket var längre än de två andra. 
I förväg hade alla utom en av grup-
pens medlemmar informerats om att ge 
samma felaktiga svar, och hävdade att 
någon av de kortare strecken var längst. 
Ungefär två tredjedelar av de tillfrågade 
anpassade sitt svar till gruppen.  

Jag har lekt med tanken om man skulle 
våga säga annorlunda än gruppen och 
vad som skulle hända då. För visst är det 
möjligt? Om man bara frångår alla tänk 
om scenarier. För tänk om man bara 
skulle göra det. Säga något annat än vad 
gruppen förväntar sig, som att det längsta 
strecket faktiskt är längst eller att böcker 
av Jonas Hassen Khemiri eller Karin 
Smirnoff är bättre (faktiskt rent objektivt) 
än en gammal klassiker. Tänk om alla 
egentligen känner samma sak när det 
outtalade börjar att talas om. En hypotes: 
då kan man störta gruppens kollektiva 

tänkande och uppnå en utopi snarare än 
en dystopi för den fria viljan. Men det 
är tragiskt och faktiskt rent evolutionärt 
– vi selekterar kunskap för att passa in. 
Känslan av att tillhöra en grupp (männis-
kan är ett flockdjur, jag vågar inte påstå 
någonting annat) sitter så djupt rotat i 
oss, i ryggmärgen, i varenda nerv, i krop-
pen. Och framför allt i minnet. 

Jag minns att jag hummade med i svar 
om att den där Kafkastämningen var att 
betrakta som något mardrömslikt och 
hotfullt, liksom kusligt närvarande men 
underliggande.
Jag undrar egentligen vilka av oss som 
hade läst Processen av Kafka och som 
gjorde en sanningsenlig bedömning i 
sina reflektioner av boken och inte över 
vad gruppen förväntades att tycka. Om 
jag själv får frågan? Den är ganska grå 
och trist. Torr. Fullkomligt svartvit. 

I stunder som dessa, när jag viker mig 
för gruppens svar, föraktar jag min egen 
feghet och grupptillhörighetens domi-
nans. Men jag tror ingen av oss egentli-
gen är bättre. Inte heller sämre. Vi är nog 
alla lika desperata när det kommer till att 
vara en del av gruppen. Annars skulle det 
vara som att utropa sig själv till hjälte. Jag 
är ingen hjälte, jag är bara mänsklig och 
i mänskligheten finns en rädsla som jag 
så gott som ständigt förnekar. Jag menar, 
måste jag hänga ut mig så där 
ordentligt offentligt? Famla 
runt i en ändlös rymd? Helt 
vilsen? Ensam? Då tillhör 
jag hellre en grupp med 
skrivande människor.

Text: Lisa 
Lindberg
Foto: Nanna 
Stenhede

Jag uttryckte mig, alltså tillhörde jag gruppen?
INTERVJUN

HUR LÄNGE HAR DU HEJAT PÅ ÖIS?
Så länge jag kan minnas. Jag var fem år 
gammal när jag gick på min första match.

DU ÄR ORDFÖRANDE I BALDERS HAGE, 
VAD ÄR FÖRENINGENS ARBETE?
Jag skulle säga att det nuvarande huvud-
syftet är att vara den drivande kraften och 
skapa någon slags supportergemenskap 
eller supporterkraft som i sin tur hjäl-
per klubben. Som får folk att ha kul och 
engagera sig så att det händer grejer kring 
klubben så att den drivs framåt.

HUR MÅNGA MEDLEMMAR HAR NI?
Just nu är vi runt 700. Vi har väl varit det 
dubbla som mest. Vi tappade en del un-
der pandemin och har inte riktigt lyckats 
återhämta oss.

NI HETER “BALDERS HAGE”, VAR KOM-
MER DET NAMNET IFRÅN?
Det är platsen här i Göteborg där Öis 
grundades. Det finns en minnessten på 
Liseberg som står vid Balder. Liseberg 
ligger där Balders Hage låg då. Det nam-
net har vi haft i kanske 20 år, innan var 
det bara Öis supporterklubb.

VAD ÄR DITT BÄSTA MINNE MED ÖIS?
De minnena som generellt sätter sig mest 
är bortaresorna när man åker till olika 
ställen tillsammans och spenderar hela 
dagar med att bara sitta och tjöta och gå 
på fotboll. Men oftast är det så knutet till 
allt som händer på plan, vinner man så 
är det kul, förlorar man så är det tråkigt. 

Men bortaresor gör ju att det nästan alltid 
är kul på något sätt även om det är svårt 
att komma på något specifikt.

VAD ÄR DITT VÄRSTA MINNE MED ÖIS?
Ja, de är många. De är nästan lättare att 
ta specifikt. Dels är det invigningsmat-
chen på nya Gamla Ullevi, 2009, när vi 
mötte Gais och förlorade med 5-1. Sen 
har vi åkt ur olika serier några gånger. Jag 
minns Värnamo borta 2013. Det var en 
riktigt mörk höstdag och vi åkte dit och 
åkte ur superettan och det kändes som att 
marken rasade under en.

HAR NI SUPPORTRAR NÅGON RELA-
TION TILL SPELARNA I ÖIS?
Både och. Det är en ganska liten förening 
så när man är på varje match så är det 
klart att spelare känner igen en. Är man 
väldigt engagerad supporter så tror jag att 
spelare känner igen en och då kan man 
hälsa och snacka lite, men det är inte så 
mycket mer än så. Personligen tycker jag 
att det är ganska härligt att kunna hålla 
något slags avstånd så att man kan idoli-
sera vissa spelare. Jag vill inte göra dem 
för mänskliga hela tiden.

HUR ÄR GEMENSKAPEN BLAND ER 
SUPPORTRAR?
Den är bra tycker jag. Det är sådant som 
också går i perioder med generationer. 
Jag går alltid på ståplats så det är det jag 
kan referera till och där upplever jag det 
just nu som väldigt bra, dels samarbete 
mellan supportergrupper, dels samman-

hållning bland folk i allmänhet. Det är 
sällan några intriger eller bråk. Det är 
bara allmänt en deppig stämning just nu 
för att det går dåligt men vi tar inte ut det 
på varandra.

HUR ÄR STÄMNINGEN PÅ ERA HEMMA-
MATCHER?
Det beror nog på vem du frågar. Jag står 
ju mitt bland dem som försöker skapa 
någon slags stämning så jag upplever 
den alltid som bra men det hänger ju 
också ihop med arenan. Den är för stor 
för att vi verkligen ska kunna få med alla 
som sitter runt om för att man är för få. 
Så jag kan ibland uppleva det som att vi 
är bättre på bortaplan när vi åker till en 
mindre arena, men jämfört med andra 
superettanlag är det bra stämning.

VILKEN ÄR DEN ROLIGASTE MATCHEN 
ATT SE ÖIS SPELA?
Vinner man ett derby är det det roligaste, 
förlorar man är det det absolut värsta. 
Ett ganska standardsvar är hemma- och 
bortapremiärerna för då har inget hunnit 
gå åt helvete än. Då finns det en opti-
mism och en känsla av att “nu kör vi”.

VAD ÄR DET BÄSTA MED ÖIS?
Det man är extra stolt över som Öisare 
är att det är Sveriges äldsta fotbollsklubb. 
Man har historiken på sin sida och det är 
alltid något man kommer tillbaka till.

Text och foto: Elvira Knudsen

Fotbollsklubben Örgryte IS grundades i Göteborg 1887 och är där-
med Sveriges äldsta fotbollsklubb. Jonathan Larsson är ordförande i 
Öis supporterklubb Balders Hage. Här berättar han om sin kärlek till 

Öis och den starka gemenskapen som finns bland supportrarna.

Han hejar på Sveriges äldsta fotbollsklubb: 
“Något man är stolt över”
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