Vi lever nu i förändringens tid. Pandemin med alla förändringar som skett och sker
tvingar alla att tänka om på i stort sett alla plan. Världen kan aldrig återgå till det som
varit, vilket är både en skrämmande och befriande tanke. Det tvingar oss inte bara att
fundera på hur vi förhåller oss i relationer, på arbetet, till resor, om sjukdom eller död.
Vi börjar också undra över vem vi själva är i detta; hur och varför vi reagerar eller agerar som vi gör under dessa omständigheter. Våra goda eller mindre goda egenskaper
kommer upp till ytan vare sig vi vill eller inte. Känner jag egentligen mig själv? Hur vill
jag vara som människa? Denna process sker sällan frivilligt, men är egentligen ett
steg framåt i den mänskliga utvecklingen. Riktig förändring börjar inifrån.
Så inget ont som inte har något gott med sig; ägna inte tiden bara till att tycka att
pandemin är jobbig, utan passa på att lära känna dig själv lite bättre. Du kan ju börja
med att läsa artikeln om introversion och se om du känner igen dig.
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Nu har vi ändrat adress på vår hemsida, numera har vi en egen domän, dvmedia.se. Dock har detta medfört ett problem. I alla våra nummer av Exo läser vi ju in artiklarna och skapar en QR-kod som man kan scanna med mobilen och
på så sätt få artikeln uppläst. Detta funkar inte längre med våra tidigare nummer, de QR koderna länkar till den gamla
hemsidan.
Vår lösning är att vi har lagt nya QR-koder på vår nya hemsida som länkar till artiklarna i alla tidigare nummer av Exo,
om man alltså vill få artiklarna upplästa. Från och med detta nummer är givetvis länkarna rätt igen, kopplade till vår
nya hemsida dvmedia.se.
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DV Media är en daglig verksamhet för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

3

Vem är Annika Andersson?
- Jaa... Jag har precis fyllt 50 och bor i Osby tillsammans
med min man Martin som är gymnasielärare och våra
två pojkar. Vidar som precis har fyllt 18 och precis fått
körkort och David som går i åttan och snart ska fylla 14.
Vi bor i villa, har hund och katt.

Lyssna på artikeln här

Jag är född utanför Osby i en liten ort som heter Killeberg och har alltid bott i Osby kommun. Jag har visserligen pluggat i Lund, men har genom hela livet varit
skriven i Osby.
- Min roll är ju så klart att se till så att vi har en
så bra organisation som möjligt utifrån de pengar
som kommunfullmäktige och nämnden beviljar
samt de prioriteringar som våra politiker vill göra.
Så det är ju både att säkerställa att vi lever upp
till lagstiftningens krav till det ansvar vi har, men
också att försöka verkställa politikernas mål för
verksamheten och för våra helsingborgare.

Jag har ett genuint intresse för människor och brinner för
vård- och omsorgsfrågor, och har jobbat med det i hela
mitt liv. Jag började som timvikarie i äldreomsorgen när
jag var 17 år och sen har jag aldrig kommit ifrån vård och
omsorg.
Du kommer tidigare från en tjänst i Hässleholm. Vad
har du gjort där?

Foto: Heléne Bengtsson

Stort engagemang
- och ett jädrans driv
... är två av hennes styrkor när vi frågar henne, även om hon tycker det är bättre vi
frågar någon annan om det. Den vi talar om är Annika Andersson, omsorgsdirektör
i Helsingborg sedan augusti 2018. Det senaste året har hon varit i hetluften som
högste ansvarig i vård- och omsorgsförvaltningen under en fortfarande pågående
corona-pandemi. Det har varit och är en turbulent tid med nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, rutiner som man behövt se över, kommunikation, ja, allt från
Annika själv till timvikarier och städning. Då passar Annika väldigt bra på sin post
då hon jobbat i vården sen hon var 17 år gammal och har erfarenhet av det mesta
inom vård och omsorg. Vi träffade Annika en fin sensommardag och pratade om
hennes tid här i Helsingborg.
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- Jag hade samma roll i Hässleholm,
förvaltningschef på omsorgsförvaltningen. Det var samma uppdrag, men Hässleholm är ju en lite
mindre kommun, lite drygt 50.000
invånare. Ansvarsfördelningen var
ungefär densamma. I Hässleholm
hade vi ju också ansvar för socialpsykiatrin. Annars var det samma
upplägg, men hälften så stort budgetmässigt som här.

Har du som chef tagit några initiativ till nya förändringar?

Jag har ett genuint
intresse för människor
och brinner för vård
och omsorgsfrågor, och
har jobbat med det i
hela mitt liv.

Och vilka är dina styrkor?

- Jag tillhör inte de cheferna som
tror att allt löser sig med en stor
organisationsförändring. När jag
kom hit för två år sedan så fanns
det två ledningsgrupper i Vård- och
omsorgsförvaltningen, och det som
var kärnverksamheten var rätt långt
ifrån förvaltningschefen på något
vis.

Så jag gjorde en förändring som på något sätt
skulle tydliggöra stödfunktionernas roller – men
också att säkerställa att vi får mer fokus för dem vi
faktiskt finns till för och vi har kommit en bit på
den vägen. För mig är det viktigt att våra chefer i
Vård- och omsorgsförvaltningen har bra förutsättningar så att man kan finnas där för sina medarbetare och dem vi finns till för.

- Det är nog bättre att fråga någon annan. Men en av
mina styrkor är att jag kan ha många bollar i luften. Jag
har också ett stort engagemang för de här frågorna och
jag är otröttlig, så jag har ett jädrans driv och tålamod.
Vad innebär jobbet som vård och omsorgsdirektör?
- Ja, jag är bara en liten pusselbit i en jättestor organisation och jag tänker att vi som jobbar i vård och omsorgsförvaltningen har ett av stadens viktigaste uppdrag.

Allt fler chefer lägger mer fokus på systematiska
kvalitetsfrågor, jag är inte så mycket för det här
med luftslott, utan det vi ska göra ska vara bra på
riktigt.

Nämnden har ju som uppdrag att arbeta för att äldre och
personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett
värdigt liv och känna välbefinnande. Jag är ju bara en del
i en stödfunktion som ska skapa förutsättningar för att de
som jobbar närmast våra helsingborgare ska göra det så
bra som möjligt.

Hur är det att vara chef för förvaltningen nu
under Corona-pandemin?
- Jag är jätteimponerad över hur alla har jobbat
under en jättespeciell situation, och det har varit
jättetufft på många olika sätt.
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Tuffast har det varit för de som är närmast och har varit mål
för medias bild och kritik kring äldreomsorgens misslyckande och när man pratar om att vi har misslyckats när vi
släppt in smitta på boenden.
Det har varit väldigt stort intresse från medias sida, man
har skrivit mycket kring det som har hänt och man vill på
något sätt hitta syndabockar. Det har varit tufft för medarbetarna.
Sedan tycker jag att vi har hanterat det bra, och jag är
jättestolt och jätteimponerad över allt arbete som har gjorts.
Vi har hört om kommuner som inte har haft tillgång till
skyddsutrustning, där man har fått jobba med personer
som är smittade utan att kunna skydda sig. Vi har haft gott
om skyddsutrustning hela tiden.

Det har verkligen utmanat oss kring Corona. Det är
inte enkelt att informera. Även om vi har jättemycket fin information på vårt intranät kopplat kring
frågan så ska medarbetarna ha tid att läsa det. Men
man har ett ansvar att kolla intranätet och läsa sin
mail varje dag.

Jag har jobbat tidigare som verksamhetschef i Kristianstad kommun. Då hade man en geografisk områdesindelning.vilket innebar att jag hade hand om
en tredjedel av Kristianstad kommun när det gällde
både vård och omsorg, hemtjänst, äldreboenden och
hemsjukvård.

Vi som sitter på Maria Park är ju också bara en liten
pusselbit i en stor verksamhet som ska fungera. Alla
är lika viktiga. Det är jätteviktigt.

Jag tyckte att det var toppen men det var ju en kommun i kommunen. Det var lätt att man gjorde olika
prioriteringar, mitt område kanske prioriterade andra
saker än vad mina andra två kollegor gjorde. Men vi
var ju tvungna att samarbeta för att vi ändå skulle se
till så att Kristianstadborna hade en jämlik omsorg.

Skiljer sig Vård- och omsorgsförvaltningen från
andra förvaltningar i staden? Samarbetar man
inom förvaltningarna?
- Alla förvaltningar har ju olika uppdrag, och även
om vi är olika stora så är det inte så viktigt. Det
gäller att fokusera på det som är vårt uppdrag, och
alla förvaltningar har tydliga uppdrag. Vi vet ju att
vi jobbar med vård och omsorg, äldre, personer med
funktionsnedsättningar samt hälso- och sjukvårdsfrågor, så för oss är det tydligt.

Någonstans är det ett lärande när det kommer nya riktlinjer
från smittskydd och folkhälsomyndigheten, så vi har fått arbeta med att se över och göra om våra rutiner. Vi ser också
hur svårt det är att veta hur man ska nå ut med information
så att alla får ta del av den och att den är tillräckligt tydlig.
Det har varit jättespeciellt.

Så även om vi här i Helsingborg har verksamhetschefer med ansvar för var sitt stuprör så har vi också
funktioner som går emellan verksamhetsområdena,
så vi måste samarbeta. När vi inte lyckas beror det
oftast på att vi har glömt att någonting påverkar också
någon annan, eller att vi tror att vi kan tänka på allt.
Men det finns alltid någon kunskap som vi missar om
vi inte samarbetar.

Sedan har vi en stadsdirektör, Palle Lundberg, jag
gillar honom. Han har ett väldigt uttalat krav på oss
som förvaltningschefer att vi sett utifrån invånarnas
bästa ska samarbeta. Jag tror att det är enda sättet
att kunna leverera det utbudet som våra invånare
ska kunna förvänta sig av staden. Vi måste tänka
inom staden att vi ska samarbeta. Vi behöver samarbeta internt inom förvaltningen, men vi behöver
också samarbeta förvaltningarna emellan.
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Oftast handlar det mest om att någon vill att jag ska lyssna på
dem och bekräfta deras upplevelser på något vis, så de flesta är
väldigt nöjda bara man ringer tillbaka och att man lyssnar på
deras erfarenheter. Sen tror jag också att om vi är mer involverade och finns till hands i vårt utvecklingsarbete så blir det
också ett mycket bättre resultat.
Ibland har det ju verkligen hänt något galet när någon framfört klagomål, eller när det är någon avvikelse. Då kan jag bli
jätteledsen för jag tycker det är så onödigt, det ska inte behöva
hända. Jag kan också ta illa vid mig när media har fångat upp
något som de sedan snedvrider lite. Då lider jag med medarbetarna som sliter och vet att det inte är hela sanningen.

Det jag värdesätter allra mest när jag är
ute på verksamhetsbesök är att man vet
vad som är uppdraget och vilka man är
till för. Man jobbar tillsammans utan
prestige. Och är det något som inte
fungerar måste man våga prata om det.

När det gäller den interna kommuniVår stadsdirektör har
kationen så har jag verkligen arbetat
ett väldigt uttalat krav
för att skapa en intern transparens och
kommunikation. Det är viktigt att
på oss som förvaltningscheferna har tid med att finnas i verkchefer att vi sett utifrån
samheterna, trygga och lugna. Numera
invånarnas bästa ska
så finns ledningsgruppernas minnesanVi har en traditionell stuprörsorganiteckningar på intranätet, och när det
samarbeta.
sation som jag kallar det för. Vi har en
är någonting så försöker jag vara noga
verksamhetschef som har ansvaret för
med att berätta varför något händer
och varför jag gör någonting speciellt.
alla stadens vårdboenden, en som har ansvaret för
Det är också viktigt att ha en enkät som alla har möjlighet
hemvården. Sedan har vi hela LSS-området som
är uppdelat i två verksamhetsområden. Dessutom
att svara på. Vad visar enkäten, att vara transparent kring
har vi stödfunktioner såsom ekonomiavdelningar,
det och vad är nästa steg? Jag tror att det är jätteviktigt.
IT, personalavdelning, kvalitetsavdelning och allt
möjligt. Så där skiljer det egentligen inte särskilt
mycket mellan förvaltningarna.

Foto: Heléne Bengtsson

Hur är det att sitta på toppen när det kommer till
det här med att ta emot både ris och ros, och hur
hanterar man kritiken om förvaltningen?
- Det är både roligt och svårt att vara den som har
det yttersta ansvaret. På ett vis har jag ju ett jättestort
inflytande och stor möjlighet att påverka kring prioriteringar och annat.
Jag blir jätteglad när jag hör någon som berättar hur
bra man tycker att någonting är. Men jag får ju mer
samtal som handlar om det som man inte tycker
fungerar bra.
Jag tycker att man måste lyssna på den som har tagit
sig tid att vilja framföra något som man inte tycker
fungerar, man måste visa den respekten. Även om jag
vet att det mesta som sker inom vård- och omsorgsförvaltningen är bra, så är det viktigt att ta allt på
allvar.

Det ingår i jobbet att hantera både ris och ros, både ge och få.
Vi chefer kan generellt bli bättre på att visa uppskattning och
inte bara komma när saker inte fungerar. För feedback är jätteviktigt. I undersökningar ser man att den faktiska tiden chefer
lägger på feedback är försumbart liten, det kan vi bli mycket
bättre på. Alla mår ju bra av feedback, får man lite beröm blir
man ju lite bättre.
Hur funkar balansen mellan jobb och fritid då?
Jag tycker det fungerar jättebra, jag är jättebra på att kunna
koppla ifrån mig arbetet när jag är ledig. Nu är jag ju en liten
arbetsmyra som tycker att det jag håller på med är väldigt
roligt, så jag brukar säga att jag är världsmästare på att kunna
koppla av på jobbet. Jag kan bli kontaktad på en lördag om
det är en massa tråkigheter som har hänt, men när det är löst
så fortsätter jag att hålla lördag. När jag har semester så kan
jag mycket väl läsa mina mejl, jag kan gå igång på någonting, sen kan jag stänga av det lika snabbt. Det är sällan som
jag tänker på jobbet när jag är ledig men jag engagerar mig
mycket i jobbet.
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Jag tar alltid datorn med mig hem, inte för att jag måste
utan för att jag vill. Men jag tycker om att ha semester, ju
äldre jag blir desto längre semester vill jag ha!
Hur vill du utveckla Vård- och omsorgsförvaltningen i
Helsingborg?
Det handlar också om att ta vara på vår kompetens
på bästa sätt; rätt person ska göra rätt sak. En arbetseller fysioterapeut behöver inte åka hem till folk och
hämta hjälpmedel som ska återlämnas. Då finns det
någon annan som skulle kunna få det jobbet som
skulle trivas med det.

- Jag tycker att vi har jättemycket kvar att göra på två
spår; först tycker jag att vi kan bli bättre på säkerställa att
vi erbjuder en vård och omsorg som utgår från individen.
Ska det verkligen kunna bli bra måste vi hitta de här individuella lösningarna och anpassningarna och inte tänka i
grupper, det är den ena delen.

Vi måste också som sagt höja vår kompetens utifrån
att vi ställs inför nya utmaningar, vi ska räcka till för
fler och människor med andra behov. Så vi har jättemycket framför oss att göra.

Sen jobbar vi ju i en stad med en jättehög ambition för
att kunna bli en av Europas största innovativa huvudstäder, kommunfullmäktige har ju avsatt medel för H22
innovationsarbetet. Så parallellt som vi jobbar med det
vardagsnära arbetet för de vi finns till för, så tänker jag att
vi ska kunna bidra till utveckla vård och omsorgen för att
kunna möta framtiden. Staden växer, och vi ska kunna ta
hand om så många fler, både yngre och äldre. Man räknar
med att vi ska ta hand om 50% fler helsingborgare år
2035, men vi kommer inte att kunna vara så många så att
vi kan arbeta på samma sätt som idag.

Har coronan fört med sig några insikter, som att
saker upptäckts som aldrig skulle kommit fram
annars?
- Ja, trots att coronan fört med sig många negativa
konsekvenser så har den ju utmanat oss att snabbt hitta lösningar på olika problem. Vi har fått se om våra
rutiner på olika sätt, kommunikation, ja, allt möjligt.
Det har vi gjort och det tycker jag är häftigt.

Så vi behöver ta stora kliv när det gäller det här med
att införa välfärdsteknik och att digitalisera, framtidens
boende för både äldre och yngre med behov. Även att det
ska finnas karriärmöjligheter i förvaltningen, men inte
bara att kunna bli chef, utan att man kan utveckla sitt
yrke där man är.

Digitala möten har blivit vardag, och det funkar
jättebra. I stället för att lägga en hel dag för ett möte
i Stockholm kan man logga in för ett entimmes möte
9.30 och sen fortsätta att jobba. Och innan denna
intervju har jag precis haft ett digitalt möte med mina
kollegor i Familjen Helsingborg. Tidigare har vi ju
träffats på olika ställen, Båstad, Höganäs eller här,
men det här funkar lika bra. Fast alla möten kan ju
förstås inte ersättas med digitala.

Jag vill att man verkligen upplever en arbetsgivare som
man vill arbeta hos, och gör man praktik här så ska man
efter praktiken kunna känna att ”YES, här är en arbetsgivare i världsklass, här måste jag få jobb!” Då måste vi
också involvera våra medarbetare mycket mer i att göra
arbetet attraktivt.

Och till sist, tycker du att du har världens bästa
jobb? Och varför?
- Absolut, hahaha! Ja jag tycker att jag har världens
bästa jobb! Och varför? Jo, för att det vi håller på med
i Vård- och Omsorgsförvaltningen är så viktigt. Jag
är på något vis är en pusselbit som ska se till så att de
andra i förvaltningen har rätt förutsättningar. Jag känner att vi jobbar med stadens viktigaste uppdrag när
det gäller just de här bitarna såsom välbefinnande och
värdigt liv för äldre personer och de med funktionsnedsättningar. Det skulle jag säga är varför.
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Introversion

Bilder: Bildbanken
Creative commons

-Tysta människor
har högljudda tankar
Stephen Hawking
När jag läste boken ”Introvert, den tysta revolutionen” vek jag hundöron
på de sidor jag tänkte att jag ville använda i den här artikeln, men det blev
hundöron på nästan varje sida. Och efter en lång och intressant telefonintervju på en dryg halvtimme med författaren Linus Jonkman stod det klart
för mig att jag bara kommer att få med en bråkdel av det jag skulle vilja ha
med på dessa 3 sidor. För ämnet har en aha-potential för väldigt många
människor.

När man pratar om introvert respektive extrovert så nämns oftast introvert i negativa ordalag
och extrovert i positiva. Som Linus Jonkman
skriver i sin bok: ”Googlar du extrovert kommer
du till platsannonser, googlar du introvert kommer du till Anders Behring Breivik!”
I en tid där man förväntas vara social, verbal,
spontan och utåtriktad, och som norm i samhället i stort, är det inte lätt vara introvert. Men
betänk att de som har en introvert personlighet
utgör en dryg fjärdedel av världens befolkning,
så det borde i dagens läge vara ungefär 2 miljarder människor på våran planet, i Sverige ca 2,5
miljoner människor! Och många tvingas kämpa
emot sin natur i en till stor del extrovert omgivning. Detta leder till att det starkaste draget i ens
egen personlighet faktiskt kan bli väldigt otydligt
för många. Det har dock blivit en renässans för
beteendevetenskap och psykologi som har lett
till att människor börjat fundera över vad som är
deras egentliga personlighet.
Våra personlighetsdrag, vare sig man är introvert
eller extrovert, finns inpräntade i vårt DNA.
Studier med enäggstvillingar visar entydigt att
det handlar om arv, inte miljö. Och personlighetsdraget introversion är egentligen ett behov,
ett behov av avskildhet.
Introversion och extroversion är två sidor som
finns inom alla människor i olika utsträckning.
Man är oftast inte 100% intro- eller extrovert,
utan man är dominant åt det ena eller andra
hållet i olika grad. Man kan också kan vara
ambivert, dvs att man balanserar mellan ytterligheterna och får det bästa av bägge världarna.
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www.linusjonkman.com
- Jag brukar tänka att ibland är information
förändring, det är bättre än att man ska gå in i
organisationer och styra upp. Det är kunskapen
och reflektionerna som är det stora, om man kan
ge folk aha-upplevelser som de tar med sig hem.
Det är så jag vill vara som föreläsare.
Föreläsningarna leder ibland också till förändring.
Efter en föreläsningsturné med Proffice visade det
sig i utvärderingar att många av deras kunder hade
ändrat hur de rekryterade personal efter ha lyssnat
på Linus.
- Jag har ju själv varit personalchef i 5 år på Prisjakt. Då har jag alltid tagit med den pusselbiten i
alla de här rekryteringarna, att inte bli duperad av
folk som är väldigt verbala eller som låter väldigt
grandiosa när de beskriver sig själva. Ju mer extrovert du är, desto vanligare är det att man ”kryddar” sina meriter, det finns forskning på det också.

Linus Jonkman, författare och föreläsare.

Linus Jonkman kommer i mars ut med en ny bok i ämnet som heter ”Introvert handbok”. Den första ”Introvert,
den tysta revolutionen” har sålts i över 100 000 exemplar
bara i Sverige, och responsen var mycket större än han
någonsin vågade tro. Linus berättar att han har fått och
fortfarande får mail från människor i alla åldrar som tycker att de känner igen sig så mycket i boken.

Vi körde en s k kompetensbaserad rekrytering vilket innebär i korta drag att man alltid gör ett test
som beskriver den faktiska yrkesrollen, så att man
anställer på väldigt objektiva grunder.
Det finns ju många förutfattade meningar om
introversion/extroversion; är du introvert är du
som Stig Helmer i Sällskapsresan, är du extrovert
är du som Filip och Fredrik.

- En del har nästan känt det som om de haft nån diagnos,
säger Linus. De har aldrig stött på ordet tidigare, aldrig
fått det förklarat. De får upprättelse och insikt på en gång.
Linus föreläser mycket i olika ämnen;
ledarskap, talangfullhet, generationer och kultur, företagskultur och
utveckling. Men som han säger vävs
alltid ämnena in i varandra, de hör
ihop någonstans. Han har märkt att
när han föreläst om andra ämnen blir
det vanligtvis ett sorl i lokalen efteråt,
men pratar han om introversion
så är det tyst. Folk tar det inåt, går
hem och funderar, ofta skriver de till
honom om sina insikter.

Folk är så inkörda med att
spela med i den här utåtriktade världen och karriären
att de inte riktigt har tänkt
efter hur det kommer sig att
de alltid känner sig så urlakade efter varje kick-off med
jobbet eller så.

Men egentligen handlar detta om
något som påverkar våra styrkor,
talanger, relationer, hälsa och
många andra aspekter av våra liv.
Linus är övertygad om att graden
av introversion eller extroversion
är det som definierar oss som
personer.
Utdrag ur boken:

”Introversion är ett personlighetsdrag som främst märks genom att
din energi uppstår ur dina tankar när du är själv.
Detta betyder inte att du måste vara ensam i
rummet, bara att du behöver göra något som
inte innebär social interaktion. När du umgås
med andra människor, speciellt i större grupp,
förlorar du energi och blir matt i kroppen efter
en stund. När batterierna tar slut blir du irriterad,
rastlös och obekväm. Samtal i en liten grupp med
människor som lämnar mycket utrymme, är inte
lika tröttande.”

- Många inser att de är mer introverta än de har erkänt eller trott, det är ganska vanligt. För folk är så inkörda med
att spela med i den här utåtriktade världen och karriären
att de inte riktigt har tänkt efter hur det kommer sig att de
alltid känner sig så urlakade efter varje kick-off med jobbet
eller så.
Linus har bara fått positiv respons och har en imponerande lista på ställen han föreläst på; Regeringskansliet,
Högsta Domstolen, Ericsson, Facebook, IKEA, kommuner, universitetssjukhus och många, många fler.

Bilder: Linus Jonkman
Creative commons
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Läs kompletterande
material här

”En extrovert person får sin energi från samtal
med andra människor. Folksamlingar och samtal är batteriladdare för extroverta. Att få uppmärksamhet är viktigt för en extrovert som vill
visa hur duktig hen är.”
”Kort: Introverta behöver ensamhet, extroverta
behöver sällskap.”
Ja, nu sitter jag med boken med hundöron
och funderar vad jag ska ta med i resten av den
här artikeln. Det mesta är ju väldigt intressant
och i de flesta fall nytt för de flesta, och som
nämnts tidigare material med stor aha-potential. Jag slår på måfå och hamnar på vilka styrkor
introverta respektive extroverta har.
Introverta styrkor:
*
Kan fokusera länge utan att tappa fokus,
blir inte uttråkade lätt och behöver färre
pauser.
*
Stark i att improvisrea och att hantera
situationer som inte är intränade.
*
Uppmärksam på detaljer och kvalitetsavvikelser.
*
Tankeprocessen är långsam men djup. Introverta har därför generellt en högre IQ
och de flesta beslut är kognitivt avvägda.
Extroverta styrkor:
*
Duktiga på att hålla flera bollar i luften
samtidigt, dvs att arbeta med flera parallella spår.
*
Perceptionsförmågan är hög. Extroverta
tar in massor av information från alla
sinnen.
*
Bibehåller sin kapacitet även under stress.
*
Tankeprocessen är snabb och ytlig. Det
går mycket fort att bilda sig en uppfattning om situationen. Beslut blir snabba
och rutinmässiga. Saknas rutin blir de ofta
affektiva och beslut tenderar då att fattas
på magkänsla.
Jag bläddrar vidare i boken och ser den oemotståndliga rubriken ”Våga vägra gruppmassage”.
Den beskriver väldigt humoristiskt vådorna en
introvert känner när de är på seminarium eller

Hippokrates var oss veterligen den förste som i Grekland för 2500
år sedan kartlade personlighetstyper, och via Freud och Jung, den
senare definierade introversion och extroversion efter om du får
din energi från dig själv eller från andra. En man vid namn Hans
Eysenck tog detta vidare vetenskapligt. Efter en lång serie studier
under flera decennier för att kartlägga hur dessa drag tedde sig
fysiskt kom han fram till många intressanta saker; hormonnivåer,
blodflöden i hjärnan, sömnbehov, stressnivåer, tankeprocesser och
perception skilde sig åt. Dessutom upptäckte han en sida till som
var viktig, nämligen stabilitet. Detta avgjorde om personlighetsdragen blev en styrka eller inte.
Som exempel kan vi ta det starkaste draget inom att vara extrovert,
att vara social. Är du stabil gillar du människor och att föra en
dialog och du intresserar dig för
vad de säger, är observant. Är
du däremot instabil vill du
bara ha en lyssnande publik,
du är inte intresserad av
vad de andra har att
säga.

team-building med en
massa lekar, spex, gruppövningar som förväntas skapa
gruppkänsla. För den introverte känns
detta väldigt ytligt, och de hamnar ofta
utanför grupprocessen, och deras tystnad tolkas som medhåll.
Ja, ämnet är stort och platsen liten. Vi avslutar med ett par frågor
till Linus.
Du hänvisar till mycket forskning och undersökningar, det
märks att du har bemödat dig men du har ingen källförteckning?
Jag ville ha det, men förlaget tyckte att det störde flytet i boken, de
ville ha en mer skönlitterär känsla. Men i den nya boken ”Introvert
handbok” som kommer i mars har jag slagits för detta, det har
blivit viktigare och viktigare att påvisa källor när man påstår saker.
Så jag har blivit bästa vän med Google Scholars sen den kom för
10 år sen, den är min ständiga följeslagare.
Slutligen, hur kan du göra en bok till på detta ämne då den
första känns så heltäckande?
Den har hänt mycket med forskningen på de 10 år som gått sen
jag skrev den. Och mycket har hänt i livet som gett mig många nya
perspektiv. Jag har fått mycket tankegångar runt relationer, familj
och karriär, och har försökt möta upp dem med ännu mer djup
forskning i ämnet. Den nya boken går mer på djupet, och den
är skriven så även om du inte läst första boken ska du förstå vad
ämnet handlar om.
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Bild: Christopher Clarkson

En brittsommardag, i Köpenhamn,
i det berömda Nyhavn. Området
som en gång i tiden var fullt med
sjömän och sjabbiga krogar har nu
bytt ansikte till en av Köpenhamns
mest besökta platser. Det kan man
förstå...

Pokémon go är ett populärt gratis mob
ilspel som kom ut
2016. Det var så populärt när det släp
ptes att vid slutet
av året 2016 hade över 500 miljoner ladd
at ner det.
Men trots spelets stora framgång så hade
det ett udda
ursprung… 2014, i samarbete med Goo
gle, släpptes en
video som visade upp konceptet för Pok
émon GO. Men
det visades upp som ett aprilskämt! Sena
re blev skaparna
av Pokémon intresserad av att göra kon
ceptet till verklighet och bad Niantic att utveckla Pok
émon GO. Och
resten är historia.

!
t
a
x
i
M
e misstag vi
Hälften av d
att vi känner
begår orsakas
nka och tännär vi borde tä
e känna.
ker när vi bord
ns
John C. Colli

Bild: Christian Ulf

Lyssna på art

ikeln här

Lite om julen du
kanske
inte visste om....

Svante Horn av Åminne
Ibland trillar man över udda historier. Denna handlar om en minst sagt slagtålig
jobbigt
karolin, Svante Horn av Åminne som verkar varit omöjlig att ta kål på. Hur
direkt
ingen
man själv haft det ligger man definitivt i lä här. Och betänk att det var
ns
fältskäre
av
sjukvård på den tiden, dog man inte av sablar och kulor dog man ofta
vid
hölls
behandling. Nedanstående är utdrag från en så kallad likpredikan som
hans begravning.
i
”Så länge härstädes växer korn, glömmes icke Svante Horn” (gammalt talesätt
Nissanfors med omnejd.)
träffades han av en muskötkula i låret. 1703
”Ryttare vid Smålands kavalleri 1691 vid Jkp regemente. Redan första året
Han återhämtade sig snabbt och med manlig
blev han stucken genom vänstra armen, illa trampad och fick sin häst skjuten.
gav sig Svante till skogs med 24 män för att
munterhet och tapperhet bevittnade han slaget vid Thorn 1703. Vid Thorn
23 av hans 24 män dog och Svante lyckahämta virke då han överraskades av 700 polacker. Med dem slogs han i 7 timmar.
des fly.
vor måste borttagas. Året därefter blev han
Vid slaget vid Fraustadt 1706 blev han illa huggen i huvudet så att 14 benskär
att blodet trängde ut genom näsa, mun och
överfallen vid en postering i Litaven och slagen med en klubba i huvudet så
13 smärre sår. Hans betjänt, Daniel Lindöron. Bröstet genomstacks med en värja och magen med en pik. Han fick också
tillkänna ifall han var vid liv. Svante sträckte då
bom, ska då ha sökt efter Svante på slagfältet och ropat att han skulle ge sig
, men då hade Daniel lyckats få bort Svante.
upp ett ben. Sedan kom soldater och allmänhet för att stjäla från de stupade
ett halmstrå som fördes in genom öppningen
Daniel uppehöll livet på Svante genom att spruta in vin och mjölk genom
en lång vila efter detta men han följde med
efter en utslagen tand i Svantes nästan igensvullna mun. Svante skulle ha behövt
fick han sitt högra ben sönderskjuPoltava
vid
sin armé till slaget vid Poltava. Han var vid detta tillfälle lam i ena sidan och
tet. Lindbom hittade honom igen.
var sadelmakare. Vid hemkomsten var
Båda blev tillfångatagna. De var 13 år i Sibirien. Svante gjorde korgar och Daniel
med ryssen. Då var han nästan 70 år.
krig
nytt
de svaga och behövde vila upp sig. Men 1741 kunde Svante glädja sig åt ett
blev mer eller mindre som en
Daniel,
betjänt,
Svante var väldigt omtyckt och nästan dyrkad för sitt goda hjärtelag. Hans
hade.”
än
Svante
gäster
bror för Svante och skulle alltid sitta vid Svantes högra sida vid bordet, vilka
Svante dog vid 81 års ålder

Bild: Christian Ulf

En julgran har i ge
nomsnitt en miljon
barr.
När kommunister
na tog makten i Ry
ssland 1917
stämplades granen
som en antimarxis
tisk överklasspryl och ett för
bud mot julgranar
utfärdades.
Den första adventsk
alendern uppstod
i Tyskland
omkring 1920 och
introducerades i Sv
erige 1934 av
Sveriges flickors sc
outförbud.
Ännu mot slutet av
1800-talet var julb
adet det enda riktig
året. Man badade
a bad man fick på
i en stor balja eller
hela
i
djurens dryckesho.
sedan kvinnorna.
Oftas männen först
,
I Indiana i USA lig
ger staden Santa Cl
aus. Där finns ett
jultomtar.
universitet som ut
bildar
Julmusten är en sv
ensk uppfinning. De
n började säljas 19
läsk som dricks un
10. Idag är var tre
der julen en julmus
dje
t.
Ordet jol (eller joulu
) dyker upp första
gången omkring år
till Harald Hårfage
900 i ett hyllnings
r. Betydelsen var eg
kväde
entligen att ’’dricka
jul’’.
Det moderna julbor
det där man hämta
r mat själv kom til
sitt intåg i Sverige.
l sedan järnvägen
På järnvägsrestura
gjorde
ngerna var det alltid
praktiskt med självs
bråttom. Då var de
ervering.
t
Två av tio svenskar
gillar inte julen.
Julklappar kallade
s under den hednisk
a tiden cigilloria oc
avgudabilder.
h bestod av små
Källa: 3000 otroliga

www.siamedia-oih.se

fakta

Källa: IGN.com
Källa: Wikipedia
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Denna artikel har mycket
extramaterial som kan
hittas på vår hemsida
dvmedia.se eller via
QR-koden till höger.

Se fler bilder här

I Helsingborg finns det fler parker
och grönområden än man kanske
tror. Och alla har sin historia hur
och när de kom till, och hur de har
utvecklats genom decennierna.

Parker
i Helsingborg
16

De äldsta parkerna finns naturligt
nog i de centrala delarna. Staden
har ju förändrats mycket genom
decennierna, år 1900 fanns det
ungefär 25 000 invånare, en dryg
sjättedel av dagens befolkning.
Vi har läst f d stadsträdgårdsmästarens Stig Billings bok ”Grön Stad”
som han skrivit med sin fru Marianne. Vi har också letat gamla bilder
på Stadsarkivet, samt varit och tittat
i några centrala parker. För skulle vi
skriva om alla skulle det bli just en
hel bok.
Finns det en dåtid finns också en
framtid, så vi har också tagit reda
på hur det ser ut på grönytefronten
framöver i Helsingborg.
Idyll i Öresundsparken
En stad behöver grönytor för att invånarna ska må bra,
kunna stanna till och njuta av träd, blommor och fågelsång. Grönytor är inte bara parker utan även stråk som
t ex Landborgen, träd utmed vägar, grönytor i bostadsområden eller grönska i trädgårdar. Grönska bidrar också
till bättre luft i staden.

Ser man på en satellitbild är Helsingborg en
väldigt grön stad om man bortser från stadens
industriområden. Största delen är just parker och
stora villaområden med grönskande trädgårdar.
Parkarealen i Helsingborg är på 1500 hektar, en
dryg tredjedel av tätorten.
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Tanken på planteringar i Helsingborg började
redan under första halvan av 1700-talet då man
planterade träd på Stortorget, kastanj, alm och lind.
De vårdades väl och kronorna klipptes tärningseller skålformade. Dessa togs dock ned i mitten
av 1800-talet för att göra plats åt torghandeln. Så
grönskan i Helsingborg på den tiden var den på
kyrkogårdarna och i de stora villornas trädgårdar i
anslutning till landborgen.

På privat initiativ bildades en kommitté som 1860 börjarde
samla in pengar för att försköna staden med planteringar.
Man börjar plantera en allé på västra sidan av Södergatan,
det bekostas med både hundskatt och brännvinsmedel.
1868 är allén färdigplanterad och sträcker sig ända till Planteringen. Ännu en allé planteras i S:t Clemensgatans västra
del. 1869 upplöses kommittén och stadens förvaltning tar
över arbetsuppgifterna. Det är nu parkerna börjar ta form i
staden.

Bild från Bollbrogatan mot Trädgårdsgatan, Kärnan till höger, Mariakyrkan i mitten
och gamla teatern till vänster i bilden. Fotografiet är taget innan 1894 då Kärnan
renoverades.

Slottshagen
Slottshagen är en av Helsingborgs
förnämsta parker på grund av sin
sekelskifteskaraktär och sin historiska
förankring med Kärnan och terrasstrapporna. Vid 1800-talets slut gränsade
fortfarande åkrar till Kärnans lilla
inhägnade plantering.
Vid sekelskiftet sker stora förändringar
i samband med industri- och hantverksutställningen 1903. 50 träd, mer är 20 år
gamla, flyttas dit från Öresundsparken och Södergatan,
gångar anläggs och paviljonger byggs. Oscar II inviger
utställningen och terasstrapporna som också byggts i den
vevan. 1909-1911 får parken sin huvudsakliga utformning.
Bland annat anläggs en magnifik blomstergata med
främst perenna växter som då är Helsingborgs förnämsta
blomsteranläggning. Christian Erikssons staty ”jakt” eller
”Diana” står också där. Dock blev aldrig en planerad fontän
uppförd i blomstergatan. Där finns även en minnessten
över en pestkyrkogård som på 1700-talet låg på platsen.
En damm med ankor finns också i nordvästra hörnet.
En av Helsingborgs första lekplatser anlades 1906, med
inspiration från Krookska planteringen.

Krookska planteringen (Stadsparken)
Krookska planteringen (Stadsparken) anläggs 1873-1874 och öppnades för allmänheten 1877. Marken skänktes
av Carl, Nelly och OD Krook på villkor att den skulle användas för plantering. Den var inhägnad med staket, det
fanns tavlor med tider då parken var öppen och en klocka att ringa i när parken skulle stängas för dagen. Utformningen är typisk för den här tidens parker. Gångar kors och tvärs genom området.
Fontänen framför bibliotekets entré uppfördes 1879 på Fisktorget (S:t Jörgens plats), och flyttades 1896 till en
plats som var mellan sin nuvarande plats och Trädgårdsgatan. Sedan flyttades den till sin nuvarande plats 1952.
Det finns många olika sorters träd i parken, det har kompletterats genom åren, och blommorna har blivit fler.
Parken hade tidigt en lekplats, och detta ledde till att lekplatser uppfördes i andra parker. Det finns också tre
skulpturer och en damm i parken.
Under 1940-talet diskuterades en omläggning av parken, delvis motiverat av att gångförbindelserna borde bli
bättre, men 1952 anses att parken skulle behålla sin tidsprägel. Så parken har fortfarande kvar huvuddragen med
undantag för Stadsbiblioteket.
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1920 revs en tennishall som låg i parkens sydöstra hörn,
ett förslag om en rosenträdgård där skrotades och lekplatsen
flyttades dit istället, och finns än idag. En konsthall från
utställningen 1903 rivs 1937. Villa Skalet som fungerat som
förskola och fritidsgård rivs 1983 trots protester. En musikpaviljong rivs på 50-talet och Terrassrestaurangen som var
den sista resten av utställningen 1903 brinner ned 1984.
Andra världskriget leder till att det placeras ut
betonghinder för stridsvagnar längs Slotthagsgatan.
De flyttas sedan till kanten mot Bergaliden och
döljs nu av avenbokar. Under flower-power-vågen
i slutet av 60-talet målade man de fula stridsvagnhindren med blommor och färger.
1971 startar Kulijuli i Grytan, som är en rest av
den gamla försvarsanläggningen. Förutom Kulijuli
anordnas det många andra evenemang där.

Konsthallen bredvid Kärnan som byggdes till den stora industriutställningen
1903. Den revs 1937.
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Gammal karta över Slottshagen. Lekplatsen
låg framför Slottvångsskolan, tennisbanor på
nuvarande lekplatsen. Blomsterplanteringen
i nordöstra hörnet är ännu inte anlagd. Vallen
kring Kärnan är helt annorlunda, omgiven av
träd. Men den lilla dammen ligger på samma
plats.

Nedan: en av dammarna i Öresundsparken, dessa var en del
av Kärnans försvarsverk.

1900 köper staden hela Hälsodalen, river flera byggnader,
breddar Hälsovägen och lägger bäcken i kulvert. Året efter slås
Öresundsparken och Hälsan ihop.
Omvandlingen gick snabbt och blev allmänt hyllad. Det fanns
också tennisbanor, servering, kiosk och en musikpaviljong i
parken.
Det är också en av de första parkerna som får organiserad
lekverksamhet, detta sker i mitten på 1950-talet.

Rosenträdgården
Marken tillhörde ursprungligen apoteket
Kärnan och ligger i direkt anslutning till
Slottshagen. Det har också varit parkförvaltningens plantskola och Nicolaiskolans elevers
skolträdgård.
Den anlades 1937-39 och hela västra sidan
med dess två paviljonger har en fantastisk
utsikt över staden.
Parken har en del med formklippta idegranar
och damm, i den andra delen domineras av
magnolior.
Planer på ett parkeringshus i landborgen blev
inte av, annars skulle parken fått offras.

Öresundsparken
Öresundsparken var ett privat initiativ. Stadens
enda! brevbärare Andersson bildade ett bolag
med några likasinnade med syftet att anlägga en
”Promenad” som det kallades då. Parken blev klar
i juli 1877. Området var då inhägnat med staket,
med grind vid Villatomtsvägen och en grind vid
Hälsovägen.

Sofiakällan före och efter Hälsovägens breddning. På den övre
av bilderna står byggnaderna där Hälsovägen går idag.

Rosenträdgården längst ner i bild. Mellan Kärnan
och Rosenträdgården ser man både Villa Skalet och
restaurang Terrassen.

Drottning Frederica som 1807 vistades i
Helsingborg för en sexveckors kur föreslog att
brunnen skulle kallas ”Helsan”. Efter detta utvecklades brunnen rejält under flera olika ägare,
och då var det nog inte mineralvattnet som var
den primära drycken, snarare punsch!

Det kostade tio öre att komma in när ”ballerinor,
trollkarlar, trapetssvingare, sångfruntimmer och
diverse rolighetsministrar förnöjde kaffemostrar
och punschlapande borgare” skriver Georg L
Dahlin.

En sak som kan vara intressant att nämna
i sammanhanget omkring Helsan, är att så
kallade ”troll” eller internethatare inte är en
ny företeelse. Nu fanns ju inte internet, dock
hat. När man bestämde att stänga en av två
källor ”väcktes ett hatfullt klander från många
af stadens invånare. Missnöjet kulminerade
i ett hotelsebref där det befalldes att genast
öppna den afstängda källan, i motsatt fall skulle
brunnsläkarens villa öppnas med dynamit och
en gruflig hämnd utkräfvas”!

I parken finns två dammar som är en rest av försvarsanläggningen omkring Kärnan, se bild sidan
16. Parken ser också i stora drag ut som vid förra
sekelskiftet.
Redan då den blivande Öresundsparken börjar
växa fram finns Helsans Brunnspark som anlagts
redan 1803. På den tiden var nuvarande Hälsovägen en vacker och lummig dal där det rann en
bäck som drev fem vattenkvarnar. I Öresundsparkens norra brant finns fortfarande en mineralvattenkälla, en s k surbrunn, som blev välbesökt.

Källan förblev stängd, men kostnader för
reparationer av saboterade ledningar varje
natt gjorde det billigare att öppna den igen.
Brunnsläkaren valde att sluta efter säsongen.

S.t Jörgens plats
Från början fanns bara delen väster om Kullagatans
förlängning som kallades Fisktorget (där fontänen/
skulpturen ”lekande ungdom” står idag). 1879 byggdes fontänen här som numera står framför biblioteket, det blev 17 år på Fisktorget för den.
Den övriga delen upp till Fågelsångsgatan anlades
i samband med omläggningen av Öresundsparken.
Där låg tidigare en handelsträdgård. S.t Jörgens plats
blev aldrig införlivad med Öresundsparken då man
ville dra Fågelsångsgatan ut till Hälsovägen.
Parken fick sin slutgiltiga utformning 1967 i samband med övergången till högertrafik.

Nedan till vänster: Förmodligen musikpaviljongen. Mitten: Tavla av villan Valltorp
som låg där äldreboendet finns idag. Till höger: Reklamblad för Hälsan.

Margaretaplatsen
Parken är en minneslund över kronprinsessan Margareta, som
var väldigt omtyckt av Helsingborgarna eftersom hon bodde
på Sofiero under somrarna. Monumentet består av ett centralt
parti med en medaljong av Margareta gjord av Carl Milles.
Det skulle egentligen vara integrerat med en konstnärlig
lekplats, men den gjordes i ett hörn av parken.
Friskis och Svettis full aktion på Margaretaplatsen.
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Resten av parken skulle från början vara en blomsteräng.
Under kriget blev gräsmattorna odlingslotter och återställdes
senare, men av blomsterängarna blev inget.
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Källor:
Boken ”Grön Stad” av Stig och
Marianne Billing.
Stadsbyggnadsförvaltningen
De ännu inte anlagda parkerna.
Till vänster ”Dockan” i Oceanhamnen.
Nedan: Mellan SeaU och gamla ångfärjestationen.

Inom de stora stadsförnyelseprojekten kommer två parker att anläggas; en i Dockan i
Oceanhamnen och en mellan SeaU och den
gamla ångfärjestationen (The Tivoli).

Nu är ju detta en bråkdel av alla parker, några av
de äldsta och mest centrala. Vi har inte nämnt
ett ord om Sofiero, Fredriksdals friluftsmuseum,
Pålsö skog, Ramlösa brunnspark eller Råå-dalen
som är de största. Var och en av dessa skulle kunna bli en artikel, eller bok för den delen.

På kartan ovan ser man alla grönområden i
stan markerat med rött. Och då är inte alla
villaområden med grönska med. På lilla bilden
nedan ser man detta, och hur grönt Helsingborg är, på sommaren i alla fall...
Så hur jobbar Helsingborgs kommun med
detta? Vi såg att staden blev Sveriges bivänligaste kommun vilket är fantastiskt roligt och
bra. Men nu då staden växer så det knakar,
det byggs nästan överallt, hur tänker man med
grönytorna?

Sen finns ju alla andra parker som Vikingsberg,
Furutorpsparken, Jordbodalen för att nämna
några. För att inte tala om alla andra grönområen
och stråk som till exempel landborgspromenaden.
Och ibland händer saker utan att man märker
det; Filborna Skogspark var det inte många av
oss som kände till. Den har byggts upp etappvis
sedan slutet på 1980-talet och framåt i samarbete
med lantbruksuniversitet Alnarp. Den är ungefär
lika stor som Fredriksdals friluftsmuseum med
stora dammar och olika skogstyper. När vi var där
såg vi en häger, det hade inte vi förväntat oss
inne i staden.

Vi fick en fin sammanfattning av Hanne
Hansen på Stadsbyggnadsförvaltningen om vad
som är på gång med parker, grönytor och stråk
i staden. Den ser du på nästa sida.

Viskstråket som sträcker sig från Sundspärlan
till Olympia har under två års tid rustas upp
med bl a många nya aktivitetsmöjligheter
och nya planteringar. (Från början var detta
stråk faktiskt tänkt för spårbunden trafik,
men det blev aldrig av).
Och inom det övergripande projektet ”Ett
grönare Helsingborg – handlingsplan för
				
grönstruktur”
arbetar man med många olika mindre park- och grönområdesprojekt. Detta övergripande projekt
har varit i gång under perioden 2014-2020 och kommer att fortsätta under perioden 2021-2026.
De projekt som är/blir färdiga under 2020 är bl a:
•
•
•
•
•
•

Förskolans park – omvandlat en tidigare odlingslott i Ättekulla naturreservat till en allmän park 		
som speciellt riktar sig till förskolor (även om alla får använda området).
Blommande vägrenar och ängar – ängsplantering på ett femtontal platser runt om i kommunen.
Brohult/Kojakparken (Dalhem) - förbättrat tillgängligheten, tryggheten, aktivitetsmöjligheten,
de biologiska värdena.
Gantofta – förbättrat tillgängligheten, aktivitetsmöjligheterna, tryggheten i centralt grönområde.
Grönområde vid Ringstorps vattenreservoar – förbättrat tillgängligheten, aktivitetsmöjligheterna, 		
tryggheten.
Stråk Kattarp och Hasslarp – fem stycken kultur- och naturparksslingor i och runt byarna.

De som kommer att bli färdiga nästa år är bl a:

En av dammarna i Filborna skogspark, samt hägern.

•
•
•

Kopparmölleparken – förbättrar tillgänglighet, trygghet och lek.
Vallåkra – med koncentration på området som av byborna kallas Gröningen.
Lillängen (Husensjö) – allmän upprustning samt bättre lekplats.

Ett projekt som man arbetar med på att få klart till H22 är:
•

Bilder:
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Stadsarkivet, Helsingborgs museers samlingar, 		
Helsingborgs Stad, DV Media, Creative Common

Fredriksdal (bostadsområdet) - stor fin lekplats tillsamman med upprustningen av parken.
https://helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/planering-och-utveckling/
natur-och-kultur/gronstrukturprogram/handlingsplan/
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GALLERI

Looking for the future - Erik Gustafsson

Vänster: Timeline - Martina Svensson
Nedan: Abstract grid - Eddie Olofsson

Lucy in the sky - Erik Gustafsson
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Det var ju inte bara att börja filma, hur länge har
du hållit på med projektet?
- Totalt tog det cirka 3-4 månader. Det var mycket
som måste klaffa. Förutom manus så skulle vi casta
skådespelare som dessutom ställde upp gratis. Själva
inspelningspusslet, vilken ordning scenerna skulle
filmas, det skulle stämma med vädret, käk och fika,
transporter, folk från andra städer som skulle komma,
rekvisita mm.

Nico
Falcone

Vi var ungefär 7-8 personer inblandade i varje scen,
men totalt med allt efterarbete var vi ungefär 25 personer. Det var många som ställde upp som man inte
räknat med, t ex Christian Odeholm som satte ljudet
och Peter Orre som komponerat musiken. Jag satt
tillsammans med honom och satte ihop musiken till
varje scen ton för ton, bit för bit. Han är fantastiskt
duktig, han måste nämnas.
Du nämnde det här med utrustning och budget,
hur mycket har krävts för att göra filmen?

- Kameran jag fick låna av Boost på Dunkers var en Sony FS7,
en väldigt bra kamera. Sedan tillkommer ju mikrofoner, stativ
och sånt, och det behövs rekvisita. När inspelningen är klar är
det dags för efterarbetet med klipparbete och ljudläggning. Vi
fick också låna deras lokaler i redigeringsarbetet, så vi har en stor
tacksamhetsskuld till dem. Vi har under processen lärt känna
dem och vi är goda vänner numera.
Vad budgeten beträffar var det i princip ingen budget, det rör
sig om tusenlappar. Alla ställde upp ideellt. Man får ge och ta,
vi pratar om dem i intervjuer och så, det blir promotion för alla.

Nico Falcone Georgiadis är en regissör från Helsingborg som gjort succé på många
filmfestivaler. Hans kortfilm ”Whose reality 2.0” har kammat hem inte mindre än
14 internationella priser, bland annat på International Film Maker Festival i New
York. Han är nu igång med sitt nästa projekt som precis som med ”Whose Reality
2.0” filmas i Helsingborg. Film är hans största passion i livet, men han har många
strängar på sin lyra.
Bårström och Johan Lönngren som är fantastiskt
duktiga, utan dem hade filmen inte varit möjlig.

Tanken från början med filmen var faktiskt att det
skulle bli en långfilm. Och det var ingen dans på
rosor att få ihop skådespelare och utrustning med
en i princip obefintlig budget. Så att den blev så
uppmärksammad trots alla begränsningar kom som
som en överraskning. Men tack vare att skådespelarna ställde upp ideellt och att man fick låna utrustning kunde filmen göras, om än som kortfilm. Nico
berättar:

När vi först började jobba med filmen var tanken
att det skulle bli en så bra film som möjligt, och en
långfilm. Nu blev det inte så på grund av att det blev
en budgetfråga. Detta ledde till begränsningar med
utrustning och tidspress. Så det var mycket mer jag
velat göra med filmen som aldrig blev av, framför allt
detaljrikedomen. Och tidspressen - jag begärde att få
låna kamera och annan utrustning från Dunkers i 25
dagar, jag hade räknat ut att jag behövde den så länge,
men jag fick den bara i 5 dagar!

- Jag är ju regissör till filmen och har skrivit den,
sedan har jag samarbetat med mina vänner och kollegor. Medproducenter och kameramän är Anton
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”Host Reality 2.0” är ju din riktiga debut, har du gjort
andra filmer tidigare?

Johan Lönngren (ovan) och
Anton Bårström (nedre bilden)

– Ja, jag har jobbat mest bakom kulisserna tillsammans med
andra producenter, och jag har gjort en hel del musikvideos
tillsammans med andra regissörer, då som assisterande regissör
eller medhjälpare. Bland annat med en Malmögrupp som heter
Driveby och en tjej som heter ”Rica” som vi släppte i Japan.
Sen har vi jobbat själva med en musikgrupp vi hade som hette
”Respect” för flera år sedan. Då låg vi på samma stall som ”Ace
of Base” och ”Leyla K”. Skivbolaget hette ”Mega Records” och
vi låg faktiskt på topplistan i Frankrike och på svenska dancing
chart-listan, och visades på Z-tv.

Lyssna på artikeln här
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Lyssna på hela intervjun här

Appen ColorStress

Som om inte allt detta är nog har du gjort en app
också!

Du har ju velat jobba med film sedan barndomen,
och stack till USA när du var 18 för att plugga
film och skådespeleri. Sitter det i generna?

- Ja, det var ett par år sen jag gjorde en spelapp som
bygger på att trigga igång hjärnan. Jag gjorde en liten
djupdykning om vad det är som stimulerar människans hjärna. Och det skulle passa de flesta människor
både med och utan problematik. Så det blir ett
ganska brett spektrum det ska fungera på. Säg att du
ska göra ett prov i skolan, då spelar du detta i fem
minuter och då är det meningen att den ska aktivera
din hjärna fullt ut, bli bättre på att koncentrera dig.
Appen bygger på färger, former och siffror.

- Ja, min mor, hon var alltid sådär att hon sjöng
och spelade teater, hon var väldigt estetiskt lagd.
Hon målade också och på något sätt fick jag väl det
i generna. Sen har jag ju utvecklat det på så proffsig
nivå det går, och fortsätter att göra så, men arvet
kommer nog från min mamma. Min far han var
mer sådär geografi och matematik, något som jag
är medelmåtta på.

Och du har gjort den helt själv?

Men du filmar inte bara, du har hållit på med
musik också?
- Ja, det har att göra med omständigheter i livet. Vi
får gå tillbaka ett bra tag i tiden då. Vi var ett gäng
på den tiden, och det fanns inte så mycket att välja
mellan. Många ägnade sig åt kriminalitet, själv blev
jag breakdansare. Jag brann för det, tränade mycket
och vann en hel del tävlingar. Jag tränade kampsport
också, det var ett sätt för mig at hålla mig borta från
droger och kriminalitet.

Color Dream
Vi har också sett att du är konstnär, du både målar
tavlor och gör keramik, väldigt färgrika saker. Du
kallar det ”Secret art of Nico”?
Ja, det gör jag. Jag jobbar i en källarstudio, men jag
är inte så aktiv med det, jag hinner inte. Det är mest
film nu. Men jag har målat en hel del och haft en del
utställningar bland annat i Malmö. I Helsingborg har
jag haft utställningar på Grand Hotel och Radisson.

Med breakdansen kommer man ju automatiskt in i
musiken med rap och hiphop. Det var i början när
det kom till Sverige så man var först på plan. Ner på
golvet och göra ”helikoptern”, idag hade jag säkert
knäckt ryggen, haha. Genom det började vi träffas i
en källare och göra musik, även då med Peter Orre,
nätverk som sagt...Även några andra som hette Rico
och Magnus, så vi var några stycken som bildade
Respect efter ha hetat Hollow Point först. Vi släppte
fyra plattor i nitton länder sammanlagt, vi hade
skivkontrakt då som jag nämnde innan.

Säljer du mycket?

Tutti Frutti nr 10 (till
vänster och nr 3 (nedan).

- Ja, idé, manus, grafiska former, allt. Utom programmeringen, det är inte min grej. Det fick jag
hjälp med av Ivefjord som killen heter. Det tog sin
tid, men till slut lanserades appen på både iPhone
och Android, och den fick väldigt höga betyg. Av
kanske 1000 röster på Android fick den 4,9 av 5.
Så det är bra.

Inspelning av The Promenade
Du vet ju aldrig vem du passerar, men alla har ju en
historia. Och i filmen hinner du ta del av dessa historier.
Det blir inga pekpinnar om vad som är rätt eller fel, men
folk kommer säkert att känna igen sig i dialogerna som
är både twistade och realistiska. Den är också filmad på
ett väldigt speciellt sätt, scenerna bryter in och avlöser
varandra.

Svårt att förstå hur du hinner med allt! Vad har du
på gång nu?
- Det är en ny film som heter ”The Promenade” som
handlar om hur olika människor slumpmässigt möts på
en promenadgata, och det debatteras väldigt aktuella
ämnen.

Är det också en kortfilm? Hur långt har ni kommit?
- Detta är också en kortfilm. Vi har skjutit tre scener
och har ytterligare tre att skjuta, men som för alla kom
coronan i vägen, så det har stått stilla under sommaren.
Men vi är igång igen, sen kommer ju efterarbetet med
ljud och musik. Än en gång är vi pressade både av tid
och budget, men jag tror den blir minst lika bra som
den första. Denna gång är det Jag, John Lönngren och
Kimmo Salmela som är producenter.

- Jag har nog sålt allt jag har gjort. Men jag har aldrig
tagit något betalt, alla intäkter har gått till Barncancerfonden. Det primära för mig är att jag är passionerad för konsten, jag älskar att måla. Nu målar jag ju
inte lika aktivt som jag egentligen vill, men jag är helt
övertygad om att om jag gör en målning så blir den
såld inom 48 timmar.

Hur långt vill du nå med ditt filmskapande?

Brinner du för att skänka pengar
till fonder eller föreningar?

- Jag har ett mål som heter ”Slumpens Blues”, en långfilm. Men då måste det vara en budget som verkligen
räcker till en långfilm. Det går inte att jobba på en sån
nivå utan pengar, jag vill avlöna alla som är inblandade,
mer eller mindre. Målet är i alla fall en långfilm, och
sedan helst flera.

Ja, det har jag alltid gjort. Jag har faktiskt ett
testamente där jag skänker till ”Läkare Utan
Gränser”, en organisation jag verkligen brinner
för och som jag hoppas kan få så mycket stöd
som möjligt. Vem kan säga nej till dem?
Och keramiken?

Med det sagt är det passionen till filmen, konsten, musiken som driver en, det är inget som kan förklaras rakt av,
men det är något som är intatuerat i själen.

- Där gjuter vi ett äpple eller päron, sen målar vi,
signerar och numrerar. Då är det en samling som
heter ”Tutti Frutti”.
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Vid tidningens tryckning har vi fått reda på av Nico att The
Promenade blivit utvald till Miami Filmfestival Awards.
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Påverkas man av
våld i tv-spel?

Lyssna på artikeln här

Men det finns också en annan faktor: barnets umgänge. Även
om man själv som förälder har bra koll på sitt barn kan man
inte alltid ha koll på barnens vänner, samt vännernas föräldrar. Barnet kanske får spela våldsamma spel hos sina vänner
då vännens föräldrar kanske inte bryr sig om vad deras barn
spelar. På det sättet kan barnet bli påverkat av våldsamma
spel, och det är något man ibland inte kan ha kontroll över.
Därför måste man åtminstone försöka ha en öppen dialog
med andra barns föräldrar. Och ibland ligger ansvaret på
barnet själv också, att säga ifrån om de ska spela våldsamma
spel. Men det är väldigt svårt för ett barn, tyvärr. De är, trots
allt, barn.

Men ja på det sättet att spel kan inspirera vuxna
som är psykiskt instabila och redan mår dåligt, av
många olika skäl, till att begå våldsbrott. Det är
något som många studier kommit fram till, i alla
fall vad jag har läst. Men man ska ta studierna med
en nypa salt. Det har inte gjorts tillräckligt många
studier för att avgöra om det stämmer till 100
procent.

Kan våldsamma spel i så fall påverka vuxna? Än en gång, ja
och nej. Nej på det sättet att om en vuxen spelar ett våldsamt
spel, en vuxen vars hjärna är fullt utvecklad och mogen, och
gör något våldsamt på grund av det så fanns det redan något
fel på personen ifråga.

Min åsikt är att tv- och dataspel kan påverka
människor, unga som gamla, men att de som begår
något dåligt på grund av spel redan är psykiskt
instabila. Dessa personer behöver hjälp, och måste
fångas upp, helst innan något allvarligt inträffar.

Många politiker (speciellt i USA) tycker om att
skylla på tv-spel om något barn begår ett våldsbrott
och de har både rätt och fel, som påpekats innan.

Påverkar tv-spel våra barn? Får
våldsamma spel våra barn att
bli mer våldsamma? Det korta
svaret är nej och ja, det långa,
ja och nej.

Om mobbning

Allting påverkar oss under vår
uppväxt. Allt. Det är något, enligt
mig som är tv-spelsspelare, stämmer
överens med verkligheten. Men! Man
kan, som föräldrar, också påverka det
som påverkar våra barn, både på ett
positivt och negativt sätt.

Lyssna på artikeln här
Bild: Michael Jensen

Jag kan ge ett exempel… Om ett barn får se på en
film där det finns vandrande skelett kan man som
förälder påpeka att det inte fungerar så i verkligheten, att det bara är en film och inte på riktigt.

Det finns ett ansvar som vuxna har över sina barn.
Systemet som hjälper oss välja rätt spel är ett rekommendationssystem, ett system som rekommenderar
den ålder man minst ska vara för att spela spelet.

Det är samma sak när det gäller tv-spel, till viss
grad. Låter man ett barn spela ett spel som inte
stämmer överens med verkligheten, deras verklighet, kan barnet förstå på egen hand att det inte
fungerar så på riktigt, att det är fantasi. Men om
man däremot låter sitt barn spela ett krigsspel
som är gjort för att spegla verkligheten, och inte
är noggrann att påpeka att det är på låtsas, att det
inte fungerar så i verkligheten, så är det klart att ett
barn påverkas av det.

Än en gång, en rekommendation. Det finns inget
som hindrar en föräldrar från att köpa ett spel som är
rekommenderat för 18 år och uppåt till sitt 10-åriga
barn. Men, som sagt, så finns ett ansvar som förälder.

Men barn är individer, precis som oss vuxna, och
kan påverkas på olika sätt beroende på hur de är
som person. Lars kanske inte påverkas lika mycket
som Hans och så vidare.

När jag växte upp fick jag inte lov att spela spel som
var rekommenderade för en ålder som var högre än
min egen. Det var väldigt jobbigt, tyckte jag, men nu
i efterhand så är jag väldigt tacksam till mina föräldrar
för det. Jag som känner mig själv rätt så bra idag vet
att jag är lättpåverkad, och eftersom jag periodvis haft
det psykiskt tufft vet man aldrig vad som kunde ha
hänt om jag fick spela våldsamma spel… Men som
sagt, alla är individer.

Om föräldrar klagar på att deras barn är våldsamt av
sig i skolan när barnet är 11 år gammalt, och barnet
får lov att spela 18 års-spel utan uppsyn, så kan det
finnas en koppling mellan våldet och tv-spelet, eller
hur?

Vissa spel är mer våldsamma än andra, såklart,
men det är därför det finns ett system som ska
guida vuxna till att välja rätt spel till sina barn.
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En sak som både stör mig och gör mig ledsen, är mobbning. Att det över huvud taget existerar att vuxna, barn och ungdomar blir mobbade är inte okej. Personer blir mobbade för att de är annorlunda eller speciella, men även personer som
kanske har det svårt i privatlivet eller har ett fysiskt handikapp eller någon funktionsvariation är utsatta. Mobbningen kan
ske hur som helst utan begränsningar.
Min livserfarenhet av mobbning är ganska stor; jag har varit mobbad i flera år för mina problem. Jag har en funktionsvariation som gör att jag har extra svårt förstå saker, och jag följde inte modetrenderna. Detta skapade i många år en rädsla
inom mig. Dagligen gjorde folk saker mot mig, allt från småsaker till extrema. Jag visste att varje ny dag kom med nya
elaka påhopp. Idag är jag inte utsatt, men ibland kommer mina gamla erfarenheter upp till ytan. Man ska inte behöva
vara rädd för världen.
Idag ligger mobbningen minst på samma nivå, om inte mer. Mobbning ökar mest på nätet med alla möjligheter som finns
där. Jag undrar hur man egentligen ska kunna få slut på mobbning överhuvudtaget. Ibland när jag ser några eller någon
som mobbar någon annan blir jag arg och ledsen, man känner igen sig. Det har även hänt några gånger att jag går fram
och frågar vad dom gör eller säger åt dem att sluta. Det gör ont att se hur illa folk beter sig mot andra.
Varför mobbar man? Jag ser det som att det handlar om en bekräftelse, att man är bättre än någon annan. Men är man så
låg och mobbar någon bara för att få en bekräftelse eller känna makt så är man inte en bra människa anser jag. Man kan
inte gilla alla men man måste respektera varandra. För att få ett bättre samhälle är det bättre att sprida glädje.
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Källor:
Bilder:

Varierande vetande

Lyssna på artikeln här

Lite om Hasse ochTage

Lite om

Steg för hälsa.se, koket.se
Wikimedia commons

Lyssna på artikeln här

Hasse Alfredson och Tage Danielsson var ett älskat komikerpar som roade Sverige under flera decennier med
både radio, tv, revyer, film och böcker.
Från att ha var för sig varit involverade i studentspex, Hasse i Lund och Tage i Uppsala, träffades de för första gången på Radiotjänst. Där blev deras första samarbete Skillingsspelen som sändes en kvart varje lördag
under hösten 1956.
Nästa gemensamma projekt blev Mosebacke Monarki, som började sändas i oktober 1958 inför publik på
Södra Teatern på Mosebacke. Först när programmet gick i repris 4 år senare och flyttades från P2 till P3 blev
det succé, och Mosebacke Monarki blev en riktig långkörare i radion med sista programmet 1979.
1959 skrev de manus och musik till sin första revy, Doktor Kotte slår till eller Siv Olson, som fick premiär
på Idéon 28 december 1959. Det var den första i en lång rad revyer, den sista blev Fröken Fleggmans mustasch 1982.
De skapade sitt eget bolag AB Svenska Ord 1961 vars huvudkontor låg i ett litet trähus som Hasse Alfredsson hade flyttat till redan 1956 med sin fru Gunilla. Den första egna produktionen blev revyn Gröna Hund
1962. Där kom också pianisten Gunnar Svensson med i sammanhanget. Hasses berömda figur Lindeman
dök också upp i den revyn. Senare samma år skapades även Svenska Ljud för skivutgivning. Första skivan
blev ”Sov lilla Totte”, en vaggvisa för hundar.
Både Hasse och Tage har många bokutgivningar på sina meritlistor. Hasse var först med ”En liten bok om
att bränna löv, kvistar och annat avfall i ett hörn av trädgården” (1961). Tages första bok hette just Bok och
kom ut 1962. Hans andra bok, Sagor för barn över 18 år gjorde omedelbart succé. Året därpå kom Hasse
med boken Blommig falukorv som senare blev både en skiva och ett TV-program. Genom åren gav Hasse ut
över 30 titlar medan Tage stannade på drygt 20 titlar.
Filmer började de göra 1964, den första var ”Svenska bilder”, men den stora succén blev ”Att angöra en
brygga” från året efter. Det blev nästan 20 filmer och tv-serier med klassiker som ”Äppelkriget”, ”Karl-Bertil
Jonssons julafton” och ”Picassos äventyr”. Den sista blev ”Vargens tid” från 1988.
I Tomelilla finns världens minsta filmmuseum och världens största Hasse & Tage-museum, 17 välfyllda
kvadratmeter! Åker du dit, glöm inte att titta efter ”Spuling” som gömmer sig vid sidan om museet ut mot
vägen. Detta lilla museum ligger nära Tomelilla station, lätt att hitta dit.

Användningen av kakao kan spåras 2600 år
tillbaka i tiden till mellanamerika. För mayaindianerna var kakaon en lyxvara som var
förbehållen eliten och som enbart användes
vid särskilda högtider eller som betalningsmedel. Kakaon ansågs så magisk att den
hade en egen gud.
Den användes också som pengar ända in på
1600-talet. För 10 kakaobönor fick man en
kanin eller damsällskap, för 100 bönor fick
man en hygglig slav eller en hustru.

Det finns mycket som du förmodligen inte visste
om choklad, här är några fakta:

•
•
•
•
•
•

När Cortés på 1500-talet mötte han aztekernas kung Montezuma som sägs ha druckit
upp till 50 koppar om dagen och hade ett
lager på tusen ton. Cortés blev Spaniens
förste guvernör i den nya världen, och han
planterade kakaoträd i Karibien. Han presenterade också kakaon för den spanske kungen
Fredrik som gav order att alla som berättade
om drycken skulle straffas med döden. Så det
var först 100 år senare som resten av Europa
fick reda på att kakao fanns.

•

På 1700-talet öppnades chokladklubbar i
Europa. Det var dock bara rika personer som
hade råd att njuta av chokladdryck.

•

Den första ätbara chokladkakan tillverkades
i Bristol 1847, och 1870 såldes den första i
Sverige för 2 riksdaler och 50 öre.
I Tyskland i början av 1900-talet tillverkades
faktiskt ätbara grammofonskivor! De var fullt
spelbara på en speciell barngrammofon. När
man tröttnade på musiken kunde man helt
sonika äta upp skivan.

Den innehåller en liten mängd koffein jämfört med andra livsmedel
som kaffe, te och andra stimulerande produkter.
Genom att äta choklad kan du motverka olika krämpor och den är
naturligt smärtlindrande.
En enda bit ger dig tillräckligt med energi för att springa 150 meter.
Dess näringsämnen hjälper till att skapa “bra” bakterier i kroppen.
Tack vare dess flavonoider skyddar den mot solen och motverkar att
du bränner dig.
Lukten påverkar thetavågorna i hjärnan, vilket leder till att du slappnar av. Genom att äta choklad stimulerar du även utsöndring av
endorfiner, som skapar en känsla av välmående då det ökar nivån av
serotonin.
Du förbättrar minnet. Det beror på den höga nivån av flavonoider,
som kan förbättra flödet av blod i hjärnan i två till tre timmar efter
att du ätit det.
Choklad kan hjälpa till att motverka karies eftersom den har antibakteriella agenter.
Den reducerar utmattning och förbättrar den fysiska prestandan.
Den höga nivån av antioxidanter i mörk choklad kan öka livslängden hos personer som äter den regelbundet.
I en studie i tidskriften Physiology & Behavior visade det sig att en
chokladpralin kan hjälpa dig att se bättre i mörker.
Dess höga nivå av antioxidanter är väldigt bra för hjärtat. Genom att
äta mörk choklad vidgar du artärerna vilket främjar blodflödet och
motverkar ackumuleringen av plack i artärväggarna.
Många tror inte på det, men den kan vara bra för viktnedgång.
Detta livsmedel kan vara ett bra hjälpmedel tack vare sina antioxidantiska egenskaper och sin mättande effekt.
Den är utmärkt vid graviditet för att motverka stress och förbättra
humöret.
Den används i många skönhetsprodukter för att återfukta huden
och motverka rynkor.
Det tros att mörk choklad kan hjälpa till att motverka hosta.
Dess antioxidanter kan motverka tidiga ålderstecken.
De flavonoider som finns i choklad är bra för att motverka fria
radikaler i kroppen. Tack vare detta hjälper choklad till att motverka
sjukdomar och förbättra cellernas regenerering.
Nyligen utgivna studier har visat att den som äter mörk choklad
minskar risken för kardiovaskulära problem.
Kakao innehåller oljesyra, som är en typ av fett som kan höja det
goda kolesterolet.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Från vänster: Skrivarstugan i Vita Bergsparken,
Museet i Tomelilla, ”Billetten” och ”Spuling”
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Anna Q
Nilsson

Lyssna på artikeln här

Lyssna på artikeln här

Född i Ystad, men flyttade till Hasslarp utanför
Helsingborg när hon var 8 år gammal. Hon var
orädd av sig, duktig i skolan, och drömde tidigt
om att åka till Amerika. Hon sparade pengar för
detta, och när hon läste att en svensk familj i New
York behövde ett hembiträde reste hon. Året var
1905 och hon var 17 år gammal.
Efter ett par års hårt arbete upptäcktes hon av
en slump av en känd porträttfotograf, och där
började hennes modellkarriär som fotomodell och
omslagsflicka till olika tidskrifter. Det gick så bra
att bara två år efter hennes ankomst till Amerika
blev hon utsedd till USA:s vackraste kvinna!
Hon tjänade bra, men det fanns mer pengar i
filmbranschen, så hon debuterade på vita duken
1911. Hon hade mestadels småroller, och hon
medverkade också i många populära seriefilmer.
Först efter 5 år fick hon en större roll, och 1918
flyttade hon till Hollywood, där karriären tog fart
och hon blev filmstjärna på riktigt.
Anna blev en av de första filmstjärnorna och
under sina aktiva år den mest anlitade stumfilmsskådespelerskan. I Sverige blev hon inte känd
förrän 1920.
Hon kom på återbesök till Sverige 1921, och
hälsade då på i Hasslarp och på biografen Metropol där en av hennes filmer visades. Det var en
högtidsdag för Hasslarpsborna.

Bild: Creative commons

Vem är det kanske man frågar sig, och det
är inte så konstigt. Det var ett tag sedan hon
var aktuell, men när hon var det var hon det
ordentligt. Hon är inget mindre än Sveriges
första Hollywoodstjärna med en egen stjärna
på Hollywoods Walk of fame!

Grafik: Joakim Ravn
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När hon väl lyckades komma tillbaka hade hennes stjärna
falnat och ljudfilmen hade slagit igenom. 1930-1950
hade hon småroller i 39 ljudfilmer, den mest kända i
Sunset Boulevard” som sig själv där hon spelar kort med
andra filmlegender. Hon spelade bl a mot James Stewart,
Ginger Rogers, Katherine Hepburn, Errol Flynn, Spencer
Tracy, Cary Grant, Judy Garland och Elizabeth Taylor.
Anna var också en normbrytare på många sätt på den tiden; det var inte för inte att hon kallades för Hollywoods
våghals då hon skaffat sig flygcertifikat och alltid gjorde
sina egna stunts. Hon rökte offentligt, hade kortklippt
hår och gick klädd i långbyxor. Och hennes pappa hade
lärt henne brottas!
Hon var ekonomiskt sinnad, och var den första som
byggde hus vid Malibu beach, vilket ledde till att området blev populärt.
Efter karriären bosatte hon sig i Sun City liksom många
pensionerade skådespelare. Allt material från filmstjärnetiden eldade hon upp. “Vad jag en gång i forntiden uträttat spelar ingen roll, man ska leva i nuet.” Vid hennes död
avbröt amerikanska tv-stationer sändningar för nyheten.
Bild: Peter
Anna Brinch
blev 86 år.

Samtidigt spelade hon in den enda svenska film
hon medverkade i, ”Värmlänningarna”.

Hennes aska ströddes över Atlanten, mellan hennes två
hemländer.

1928 var hon Hollywoods populäraste kvinna och
högst betalda skådespelerska. Då hennes höftben
krossades i en ridolycka fick hon 30 000 brev i
månaden från sina fans som ville visa sitt stöd.

Men till sist, vad stod Q i hennes namn för då? Pappan
skapade namnet Quirentia från Quirinius som hade
namnsdag då hon föddes. Han ville ge henne
ett speciellt
Källa::
Wikipedia
namn, och nog blev hon speciell alltid.... Bilder: Creative common
Källa: femhbg.se
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Älskade barn...
Barn är otroligt goda imitatörer. Hur hårt man än
sliter för att lära dem ett fint sätt beter de sig ändå
som sina föräldrar.
			
Lis Byrdal
Det är lättare att leda en nation än att uppfostra tre
barn.
Winston Churchill
Det är en sak jag uppskattar hos små barn. De går
inte runt och visar fotografier på sina föräldrar.
Tage Danielsson

