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Passionisten

Allsvenskan är hans stora passion

”Hellre passionist 
än patient”

Återbruk som 
ger skaparlust
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Det är vi som gör Passionisten:  

Hjalmar 
Östberg

Angela  
Safar Linder

Moa  
Jeppsson

Simon 
Lundvold

Marcus 
Månevik

Erika Lätth 
Häggebrink

Andrea 
Flygare

Sanna 
Brobjer

Det är fortfarande stängt för 
allmänhetens åkning i Göteborg. 
Isbanorna får fortfarande endast 

beträdas av föreningsåkare, på grund av 
coronaspridningen. Och jag har fortfarande 
inte förstått varför nedstängningen även gäller 
de stora öppna ute-bandyplanerna. Tacka då 
den som lyssnar för köldknäppen som kom i 
helgen. Också den köldknäpp som kom för tre 
veckor sedan. 

Naturis. Natur-is. Det blev tillräckligt kallt 
för att sjöarna skulle frysa. Jag som bor nära 
Ruddalens idrottsanläggning och tillhörande 
bandyplan, kastade mig ner i källaren för att 
leta upp mina skridskor och min fina röda 
gamla jofa-hjälm. Sen var det bara att slå följe 
på lämmeltåget av pandemitrötta och skrid-
skotörstande grannar. Vi marscherade förbi 
Ruddalens bandyplan och in på motionsspåret 
bakom idrottsanläggningen. Jag flinade busigt 
när vi passerade den ödsliga bandyplanen; ”Ni 
kan inte stoppa oss!” tänkte jag rebelliskt för 
mig själv. 

Det kilometerlånga motionsspåret som leder 
bort till sjön Slottsbergs mosse, avslutas med 
en lätt uppförsbacke. Uppe på toppen sitter en 
äldre kvinna på en liten sten och tittar ut över 
sjön. Solen ligger som en spotlight över den 
avlånga och blänkande pölen. Och så livet. Det 
är människor överallt på isen. Kompisgäng som 
spelar hockey, barn som tar sina första skär, jag 
ser två personer som stajlar med konståknings-
manövrar. Jag ser en vuxen med ett barn som 
skottar en bit av isen till en liten rink. Och runt 
omkring sjön, på varje liten ledig plätt, grillas 
det varmkorv. Xanadu. 

Med de orden vill jag önska ett hjärtligt 
välkommen till veckans utgåva av Passionisten, 
tidningen med fokus på det som brinner extra 
starkt hos varje människa.

Fotnot: Jag har själv en bakgrund inom vården 
och har full respekt för de restriktioner som pla-
cerats på samhället. Texten ovan är genomlevd 
utifrån tidens gällande förhållningssätt.

De små 
segrarna

HJALMAR ÖSTBERG
Nyhetschef

Redaktionspassioner

I detta hörn kan  
otaliga timmar  
spenderas helt  
ovetandes.

SIMON LUNDVOLD

Vad får dig att glömma bort tiden?

När jag fastnar i en  
riktigt bra serie och  
inte kan sluta kolla, 
 avsnitt efter avsnitt.

ANDREA FLYGARE
När jag sitter vid mitt piano, då 
flyger timmarna iväg.

ERIKA LÄTTH HÄGGEBRINK

Passionisten lyckades att fånga tan-
traläraren Jaandée Borelius på tåget 
mellan Stockholm och Göteborg. Via 
en knastrig uppkoppling och genom 
flera tunnlar pratar vi om Stockholms 
online tantrafestival och passion. 

I år så hölls Stockholms tantrafestival online 
för första gången och festivalen blev en succe, 
med cirka 400 deltagare. enligt Jaandrée 
Borelius.

 – Tantrafestivalen är en plats där man 
samlas och möts i mänsklig kontakt. en trygg 
plats, där du kan komma djupare och växa 
som människa. Vi jobbar genom att hålla olika 
medvetandegörande workshops, berättar hon.

Tantra och passion hör ihop. Tantraövningar 
handlar om att väcka din livsenergi och din 
sexuella energi, samt att frigöra de energier 
människor trycker ned. 

– Övningarna hälper dig även att hitta 
självacceptans och självkärlek. De lär dig om 
din egen njutning och gränssättning och vad du 
behöver för att må bra. Det handlar även om att 
se allt det vackra i allting. Gör du det kommer 
du finna passion i allt du gör, förklarar Jaandrée 
med en glöd

Kan tantra skapa passion?

Intro:

Min yogamatta får mig att 
landa i nuet, vare sig jag kämpar 
med en stående hund eller vilar i 
Savasana (död mans position).

MOA JEPPSSON

Just nu försvinner 
många timmar 
spårlöst på att spela 
brädspelet Wingspan 
med min ömma 
moder.

SANNA BROBJER

Att sitta och måla hela 
natten.

ANGELA SAFAR LINDER

När jag börjar tänka 
på vråldyra objektiv 
jag aldrig kommer 
ha råd med.
HJALMAR ÖSTBERG

Jag glömmer i regel bort tiden. Undantagsfallen är de gånger jag 
kommer ihåg den. Allra sämst koll har jag nog när jag spelar 
tv-spel. 

MARCUS MÅNEVIK

Så här gör  
du en  
tantraövning

Vad är tantra?
Tantra härstammar från Indien, med rötter i Taoismen och yoga.

Det är ingen religion men har likheter med de stora religionerna.
Tantra betyder treenighet och sammanvävning.

Inom tantran arbetar man med närvaro och sammankoppling mellan dig själv, andra och universum.  
Det handlar om att släppa lös sin livsenergi. 

En av de mest klassiska övningarna är eye gazing.  
Vilket är en övning där du tittar in i någons ögon. 

1Du börjar med att sitta mitt emot en 
person, så nära du är bekväm med. 
Sen fokuserar ni vänster öga till vänster 

öga. Ögonen sägs vara själens port och 
det är därför ni möts så här. Vänsterögat är 
kopplat till hjärtat och när du tittar någon i 
ögonen så här, frigörs det oxytocin.

2Sen sitter ni där i 4-20 minuter, mitt emot 
varandra i närvaro och tittar, du vet inte 
vad som kommer komma upp och vad 

som kommer hända. Det kan vara väldigt 
vackert, tårar, skratt, smärta, kärlek.

TEXT & FOTO: ANGELA SAFAR LINDER
angela.safar.linder@edu.ljungskile.org

Jaandrée Borelius är en populär tantralärare som brinner för att skapa plats för människor att 
mötas.

P
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Läraren som

Han driver instagramkontot  “Allsvensk-
historia” och har på olika sätt skrivit om 
sport sedan 70-talet. 

Han gör det för att underhålla sig själv 
och han har aldrig tidigare visat  något 
offentligt.

– Folk har ibland frågat varför jag gör det här. 
Då jämför jag med hur vissa tycker om att måla 
och göra krukor och grejor, säger Andy Bolan-
der.

 
I april förra året startade Andy Bolander, 59, 
instagramkontot “Allsvenskhistoria”. Sedan 
dess har han postat exakt ett inlägg om dagen 
på kontot. Precis som namnet antyder rör det 
sig om en guldgruva för den som vill botanisera 
i svensk herrfotbolls historia. Här finns berät-
telser om klassiska matcher, spelarporträtt och 
rangordningar av exempelvis Allsvenskans tä-
taste guldstrider och mest klassiska arenor.       

Bland kontots följare finns Fotbollskanalens 
Olof Lundh och Noa Bachner från Expressen.

– Det är så klart kul om folk följer, men mest 
av allt gör jag detta för min egen skull, för att jag 
tycker det är roligt, säger Andy Bolander. 

Att skriva om sport för att underhålla sig själv 
är ingenting nytt för honom. Det är en hobby 
han har ägnat sig åt i nästan 40 år. Redan som 
tolvåring började han sammanställa allsvenska 
säsonger i handskrivna årsböcker. 

– Det var verkligen en passion för mig. När 
Allsvenskan drog igång så visste jag att jag kun-
de sätta igång med mina skriverier och jag tyck-
te det var jätteroligt, säger han.

Andy Bolander berättar att han alltid drömt 
om att arbeta som sportjournalist och att han 

inte riktigt vet varför han istället valde att 
utbilda sig till lärare. Kanske handlade det om 
brist på självförtroende, kanske kändes det 
mer naturligt att syssla med sin passion på 
fritiden än på arbetstid. 

–Livsval kan vara svåra att förstå sig på i 
efterhand, säger han. 

 
Vidare berättar Andy Bolander att han i perio-
der nästan skämts över sin hobby. En av anled-
ningarna till att han nu väljer att ta sin passion 
ut i offentligheten är att han på senare år kom-
mit över sådana känslor.

– Ibland har jag undrat om man verkligen 
ska hålla på med sånt här och om det inte är 
lite för barnsligt. Men nu när jag blivit lite äldre 
så inser jag att det här är skapande som vilket 
annat skapande som helst.

Foto: Hjalmar ÖstbergAndy Bolander på sin uteplats. På bordet ligger GAIS-halsduken och 
böcker om fotbollshistoria.

”Livsval kan 
vara svåra att 
förstå sig på i 

efterhand”

MARCUS MÅNEVIK

marcus.manevik@edu.ljungskile.org

Ljudböcker  
hetare än någosin

Padelfeber härjar  
under pandemin

Nyhetsmedier har rapporterat om hur 
intresset för ljudböcker har ökat under 
coronapandemin. Enligt Aftonbladet såg 
ljudboksbranschen en ökning i antal sålda 
abonnemang på 32 procent under de första 
åtta månaderna av 2020.  
Dan Panas, kommunikationschef på Storytel, 
menar dock att det är svårt att säga hur stor 
roll corona har spelat och poängterar att in-
tresset för ljudböcker har växt något enormt 
de senaste åren.
   – Människor älskar berättelser och uppskat-
tar att de är tillgängliga på ett helt annat sätt 
idag, säger han. 

Samtidigt som många idrotter har satts på 
paus under pandemin, växer padelsporten så 
det knakar. 
Idag finns två padelanläggningar i Uddevalla. 
Banorna är ofta fullbokade från öppning till 
stängning vid midnatt. Konkurrensen om 
platserna är hård, konstaterar Passionisten 
efter en koll i bokningsschemat.
Intresset för padel har fullkomligt exploderat 
under de senaste två åren och nya hallar har 
etablerats på löpande band runt om i Sverige. 
I Uddevalla planeras ännu en anläggning 
som ska stå klar inom ett till två år. Det är 
Uddevalla tennis och padel som står bakom 
satsningen.  
Se webb-tv på blogg.ljungskile.org 

RFSU tipsar om sex under 
corona – på webben
Med anledning av covid-19 avråder såväl re-
geringen som folkhälsomyndigheten oss från 
att träffa nya människor för tillfället. 
Detta innebär förstås en utmaning för den 
som söker efter en partner eller sexuella 
förbindelser. RFSU har därför sammanställt 
ett antal tips och råd på sin hemsida. Under 
fliken “sex under corona” kan den som 
känner sig ensam läsa om hur man kommer 
igång med online-dejtande och har sex digi-
talt. Det finns även råd för den som vill lära 
sig onanera bättre.

Gratis vetenskapsforum 
på nätet
Onsdag till fredag pågår det digitala evene-
manget Science Week Live, med program-
punkter om hållbarhet och entreprenörskap. 
Detta berättar en av arrangörerna, Kungliga 
tekniska högskolan, i ett pressmeddelande.
Vetenskapsveckan pågår i år i tre dagar och 
erbjuder ett 70-tal olika programpunkter. 
Några exempel på ämnen är hållbart led-
arskap, coronaomställningar och artificiell 
intelligens.
Alla vetenskaps- och hållbarhetspassionister 
kan besöka evenemanget gratis på adressen 
https://sscp.se/scienceweek/.

Journalistprofiler i följarskaran

Ett axplock av innehållet på Andys instagramkonto. Andy 
Bolander kallar gärna sig själv för “fotbollsarkeolog”. Ut-
trycket har han lånat från tidningen Offsides podd.

”Det var verkligen en passion för mig. 
När Allsvenskan drog igång så visste jag att 
jag kunde sätta igång med mina skriverier 

och jag tyckte det var jätteroligt”

brinner för sport

Som vilket skapande som helst

Namn: Andy Bolander
Ålder: 59
Stad: Göteborg
Favoritklubb: GAIS
Guldtips Allsvenskan 2021: 
Malmö FF
Favoritkuriosa: Billingsfors 
ligger sist i den allsvenska 
maratontabellen. 

Under den enda säsongen de 
gjort i Allsvenskan lyckades 
de bara skrapa ihop 3 poäng. 
Framtidsdröm: Att ge ut en 
bok baserad på 
@allsvenskhistoria i samband 
med 
Allsvenskans 100-årsjubileum
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Konsthantverk och återbruk av alla de 
slag. Det är vad Butik Uniks medlemmar 
i Falkenberg ömmar för. Sedan starten 
för åtta år sedan har arbetskooperativet 
utökat verksamheten i nya lokaler. Idag 
har de fler syuppdrag än händer som 
hinner sy. 
– Det vi gör här är verkligen en passion, 
och bra för miljön, säger Marit Talhaug, en 
av medlemmarna i Butik Unik.

Glänsande kaffekoppar, stickade vantar i regnbågens 
alla färger och fantasifulla tygmobiler möter mig när 
jag stiger in i den välfyllda butiken. Från ett pentry 
hörs ljudet av en puttrande kaffekokare och en stillhet 
lägger sig över lokalen som snart ska stängas för 
dagen. Marit Talhaug välkomnar mig med ett leende. 

Hon är en av fem konsthantverkare som äger 
och driver Butik Unik som ett arbetskooperativ 
och socialt företag. Målet med verksamheten är 
att hjälpa människor med olika förutsättningar 
att komma ut i arbetslivet, men också att 
utveckla och sprida konsthantverk i nya former.

Återbruk i fokus
Tillsammans med övriga medlemmar tillverkar 
och säljer Marit Talhaug butikens produkter, men 
anordnar också kurser och konstutställningar. 
Butiken tar även in saker som produceras av 
hantverkare utifrån. Produkterna ska helst vara 
miljövänliga och just miljötänket är något som 
Marit Talhaug och Butik Unik brinner extra 
mycket för. I butikens syateljé tas kläder emot 

som behöver sys om eller lagas. Hit kommer 
många barnfamiljer med trasiga plagg. 

– Det är en väldig miljövinst att de gör det. 
Oavsett om det är ett billigt plagg från Gekås 
eller en dyr overall från Polarn och Pyret är de 
värda att laga, eftersom plaggen får en längre 
livslängd, säger Marit Talhaug.

Marits eget intresse för hantverk började 
på 70-talet när hon fick upp ögonen för 
batikfärgning. Under 80- och 90-talen drev hon 
egna hantverksbutiker och har även arbetat som 
slöjdlärarinna. Numera är hon pensionär och 
arbetar ideellt i butiken.

Gammalt blir nytt
Hon beskriver hur gamla kläder får nytt 
liv i ett lapptäcke som hon har tillverkat av 
pappans gamla fiskarskjorta, mammans 
sommarklänning och kläder från barnen. 
Traditionellt sys lapptäcke för hand, men Marit 
Talhaug använder själv symaskin. 

– Poängen är att lägga tid på det lilla, det som 
ger värde, som till exempel att kvilta. Kviltning är 
en teknik som innebär att man syr ihop tygbitar 
med ett mellanliggande vadd, säger hon . 

Unika känslor väcks     i kreativ butik

 Marit Talhaug spenderar många timmar vid symaskinen för att lappa och laga kundernas kläder.

Butik Unik tar emot en del produkter uti-
från, som till exempel de här dockliknan-
de husen. 

Hon beskriver det gemensamma arbetet i 
kooperativet som en viktig drivkraft. 

– Det är skönt att dela med sig av 
hantverksidéer istället för att sitta hemma och 
göra något i sin ensamhet. Här uppmuntrar vi 
varandra och kan beundra varandras saker. Vi 
får uppleva det fina i att ge och att få. 

En storsäljare året runt är de färgglada 
vantarna som ligger prydligt upplagda på 
en trähylla mitt i butiken. Färgchocken från 
vantarna blir en kontrast till den vintergråa 
gatan som möter mig på vägen ut i den iskalla 

kylan. Vi vinkar adjö på pandemiskt avstånd 
medan Marit tar in trottoarprataren och syr igen 
butiken för dagen.

Butiken säljer gott om vantar, sommar 
som vinter.

”Här uppmuntrar  
vi varandra och  
kan beundra  
varandras saker.  
Vi får uppleva  
det fina i att  
ge och att få”

Här skymtar några tovade mössor fram. 
Tovning är en textil teknik som skapas 
när ull bearbetas med vatten och såpa.

TEXT & FOTO: MOA JEPPSSON
moa.jeppsson@edu.ljungskile.org
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Nästa nummer kommer xxxdagen den XX september.

Vad betyder ordet 
passion för dig? 

Erik Blom, 19,  
studerande
Passion: Fotboll

– Hängivenhet. Att vara 
hängiven till något man 
gillar. 

Johannes Andersson, 27, 
fastighetsskötare 
Passion: Mat och dryck

– En passion är något man 
brinner för och uppskattar.

Tobias Klaesson, 70, 
pensionär 
Passion: Idrott och 
motion

– En passion är något man 
verkligen tycker om. 

Passion i Kapstaden

Siantha Pillay, 23,  
arbetslös flygvärdinna 
Passion: Resa
 
– Det är en kärlek för 
någonting som ger dig det 
där drivet.

Marlyn Pentz, 56,  
arbetslös reseledare 
Passion: Träffa nya 
människor

– Passion är något som får 
ditt hjärta att slå ett extra 
slag.

Silibaziso Mavuna, 24, 
skönhetsterapeut
Passion: Barn

– Något du känner väldigt 
starkt för.

Passion i Tidaholm

Passion – en etymologisk  
undersökning

När jag hör ordet ”passion” så tänker jag spontant på stark kärlek, ofta men inte nöd-
vändigtvis av ett romantiskt slag. Sen tänker jag, religiös som jag är, på passionsspel, 
kristna skådespel som återskapar Jesus död på korset – Mel Gibsons film Passion of 
the Christ från 2004 är väl det mest kända exemplet. Och så tänker jag på passionsfrukt 
förstås! Jag är inte särskilt förtjust i smaken, men namnet är ju underbart.

Men mina lösa associationer skrapar ju bara på passionens yta. Dags att göra lite 
riktig research! I min bokhylla står Norstedts etymologiska ordbok Ordens historia, 
och när jag slår upp ”passion” där så får jag läsa:

passion stark lidelse; åtrå; Kristi lidande
● av franska passion med samma betydelse;
 av latin pass’io ’lidande’, till pat’i ’lida’;

jfr lidelse, passiv, patient

Latinets ”passio” betyder alltså lidande, men enligt Norsteds latinsk-svenska ordbok, 
som av en händelse också står i min bokhylla, kan det också betyda affekt eller just 
passion. Känsla, på enkel svenska.

Denna dubbelbetydelse av lidande och känsla gick också igen i hur många antika 
tänkare faktiskt såg på känslor. Den amerikanska filosofen Martha Nussbaum hävdar i 
The Therapy of Desire att många antika filosofiska skolor, föga förvånande framförallt 
stoikerna, försökte bota och behandla mänskliga begär, som känslor. Att känna var att 
lida, och lidande patienter (där har vi latinets ”pati” igen!) skulle såklart botas. 

Och visst ligger det något i detta? Även det som vi idag kallar för passion kan göra 
ont – fruktansvärt ont. Till och med lycklig kärlek kan värka i bröstet på en, och när 
man lider är det lätt att önska sig upphöjt känslosval. Men är man verkligen frisk om 
man helt har botats från sina känslor? Det är kanske sant att Att känna är att lida, men 
jag skulle vilja säga att Att känna är att leva. Hellre passionist än patient!

Tjoflöjt!

TEXT & FOTO:    SANNA BROBJER
sanna.brobjer@edu.ljungskile.org

Vad är egentligen passion? Vår kåserist Sanna Brobjer funderar över ämnet 
för tidningen Passionisten.

Allt man behöver veta om passion finns att läsa i Norstedts etymologiska ordbok Ordens 
historia.


