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Selma Lagerlöfs torg byggdes 1971 och är
ett lokalt centrum i norra delen av Hisings
Backa i Göteborg. Det ligger cirka fyra
kilometer norr om Göteborgs centrum.
Torget är uppkallat efter författaren och
nobelpristagaren. Nationalteatern hade
under många år på 1970-talet sin hemvist
på fritidsgården vid torget. Svenska Balettskolan i Göteborg och Skälltorpsskolan är
två grundskolor i anslutning till torget.
Selma Lagerlöfs torg

Framtiden för Selma Lagerlöfs Torg

Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf, född 20 november 1858 på Mårbacka i Östra Ämterviks församling i Värmland, död 16 mars 1940 på Mårbacka, är
en av Sveriges mest framgångsrika och uppskattade författare. Selma Lagerlöf var 33 år när
hennes debutroman Gösta Berlings saga utgavs
1891. Hon tilldelades Nobelpriset i litteratur 1909.
Lagerlöf var den första kvinnan i Svenska Akademien och den första kvinna som fick Nobelpriset i
litteratur. Hon var även en av ursprungsledamöterna i Samfundet De Nio.
Även om Selma Lagerlöf förknippas med Mårbacka
bodde och verkade hon i Falun under många år, och
det var där hon skrev några av sina främsta verk.
Även sedan hon flyttat tillbaka till Mårbacka återvände hon flera gånger om året till Falun.

Selma Lagerlöfs torg och kringliggande kvarter genomgår en omfattande ombyggnation och förändring
dom närmaste åren med byggstart
under hösten 2017. Torget växer med
1000 nya bostäder, kontor, handelshus och ett nytt stadsdelshus med
rum för kultur tillsammans med nya
torgstråk och parkstråk.
Det ska även uppföras en ny idrottshall som är unik genom studentlägenheterna som omgärdar hallen.
Ett sätt att bygga som inte gjorts tidigare i Sverige.
I framtiden planeras även att en
spårvagnslinje dras
till Backa förbi Selma Lagerlöfs Torg.
Tänkbar tidshorisont för spårdragning
är 2023–2025

En artikel av Antoine Humblot Holm

SIDA

2

Hawaiiskjortor
Hawaiian skjorta (mer
allmänt kallas en "Aloha
shirt" i Hawaii) är en
internationell symbol
för Hawaii känd över
hela världen. Den har
utvecklats under årtiondena

Här är några intressanta
fakta som du kanske
inte vet om Hawaiian
skjortan

från sin blygsamma början på 1930-talet precis
som andra modetrender. Det finns flera typer
Hawaiian skjortor samt
andra Hawaiian kläder.

ade infödda Hawaiians
deras enkla kläder från
växter och träd. Män
hade ett manligt höftskynke, gjord av tapa,
som tillverkades från

Före ankomsten av vävnader från Kina, Japan

den inre barken av
wauke träd. Hawaiian
kvinnor bar en kjol som
kallas en pa'u, som såg
ut som en rockkjol.

,

och västvärlden skap-

Den ständigt populära palakaskjortan
I slutet av 1900 och början av 20-talen framkom Hawaii som en
kraftfull plantage ekonomi som producerat socker, ananas och
kaffe för export över hela världen.
Plantagearbetare behövde en robust skjorta som var lämplig för
hårt arbete på fälten. Inom en generation, blev den rutiga blått
och vitt denim Palaka standardarbetsskjorta Hawaii. I början av
1930-talet Palaka Hawaiian skjortor och blå denimbyxor kallas sailor-mókus har nästan blivit officiell folkdräkt i Hawaii både på och
utanför plantagen.

Hawaiiskjortor i Hollywood
Filmstjärnor, crooners och politiker gjorde ett bra jobb för att
främja Hawaiian kläder. Montgomery Cliff, Burt Lancaster,
Ernest Borgnine och Frank Sinatra alla bar vackra Hawaiian
skjortor i filmen Härifrån till evigheten . Ginger Rogers bar förföriska satin klänningar av Hawaiian mönster medan Bing
Crosby lekte sin unika kombination av Hawaiian skjorta och
pork-pie hat. och Betty Grable gjorde en promo utviknings
sköt klädd i en vacker Hawaiian stil baddräkt på 1940-talet.
Och Elvis Presley under 1960-talet. Under 1980-talet, Tom
Selleck bar ofta signaturen "Magnum PI" Hawaiian skjorta,
som nu är i Smithsonian Institute.
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Första riktiga Hawaiian Designs

Det var inte förrän i mitten av 1930-talet som Hawaiian
klädtillverkare beslutat att producera tyg som var unikt
Hawaiian indesign. Watumull East India Store visat
vägen genom att beställa konstnären Elsie Das att skapa
femton blommönster. Hennes handmålade mönster
sändes till Japan där de trycktes för hand på råsilke .

”den första alohaskjortan”
Kändisar i Hawaiiskjorta
Tom Selleck i Magnum P.I
Al Pacino i Scarface
Johnny Depp i Rango
Jim Carrey i Ace Ventura 1&2
Nicolas Cage i Raising Arizona

Termen "alohaskjorta" kan ha börjat som gatuslang i
början av 1930-talet för att beskriva det växande antalet skjortor som presenterar orientaliska och Hawaiian mönster som produceras av Honolulu skräddare.
Musa-Shiya skjortmakaren först annonserade
"alohaskjorta" i Honolulu Advertiser den 28 juni
1935: " Honolulu Noterade Skjort Makare och Kimono Affär" Aloha "skjortor - väl anpassade, vackra
mönster och strålande.
Genom ett annat konto, en reklam säljare från Honolulu annonsören och Ellery Chun, ägare av kingSmith butiken, först använde namnet "aloha
skjorta." i själva verket registrerade Mr Chun officiellt sitt varumärke för sin Aloha Sportklädsel den 15
juli 1936.

En artikel av Antoine Humblot Holm

Höstrullen 2017
Vi på Selma Media skickade in en skräckkomedi till filmfestivalen Höstrullen
som detta år visades på Världskulturmuséet i Göteborg. Höstrullen är en
festival för filmer gjorda inom LSS-verksamhet och gymnasiesärskola.
Filmen finns att se på
https://www.youtube.com/watch?v=anlO2sdJXxA&t=4s
Eller skriv ”Terror på Kultan” i sökrutan för att hitta filmen.

Ett par frågor till regissören Niklas Lindbeck
Hej Niklas!
Hur var det att regidebutera med Terror på Kultan?
- Det var en fantastisk upplevelse, verkligen berikande och jag fick utmana mig själv och lära mig var
mina gränser finns.
Hur var det att jobba med de andra i Selma Media?
- Man kände sig sårbar, sedan fick man också se till att man hade de andra i teamets förtroende, och
se till att visste vilken min plats i projektet var. Vi mötte många motgångar, men det vara bara att
övervinna dom. Man får visualisera det som inte finns där för att lyckas skapa och producera.
Har du växt som filmskapare?
- Ja, väldigt mycket under denna filminspelning, nu känner jag att jag kan ta mig an större och mer
avancerade projekt.
Vad har du för planer inför framtiden
- Att fortsätta utvecklas som filmskapare och försöka hålla på med film livet ut.

Originalbild från Peter Pan i Kensington Gardens (1906)

Disney’s version av Peter Pan

En artikel av Jonas Eriksson

Den här inlägget jag ska göra nu ska handla om vinter-OS.
Nästa vecka börjar vinter-OS 2018 i Sydkorea. Jag tror att det
kommer att bli en fantastisk invigning, och jag hoppas att Sverige tar många OS-medaljer, massa guld tror jag. Och jag hoppas att grannlandet Nordkorea ska inte bråka med varandra
under tävlingarna. Det pågår mellan den 9-25 februari. Men
de tjuvstartar en dag innan med backhoppning och curling.
Här kommer en lista över samtliga vinter-OS under årens lopp:

OS-hoppet Henrik Harlaut

1. 1924 – Chamonix, Frankrike 25/1-5/2
2. 1928 – Sankt Moritz, Schweiz 11/2-19/2
3. 1932 – Lake Placid, USA 4/2-13/2
4. 1936 – Garmisch-Partenkirchen 6/2-16/2
5. 1940 – Sankt Moritz, Schweiz blev inställd på grund av andra världskriget
6. 1944 – Cortina d’Ampezzo blev inställd på grund av andra världskriget.
7. 1948 – Sankt Moritz, Schweiz 30/1-8/2
8. 1952 – Oslo, Norge 14/2-25/2
9. 1956 – Cortina d’Ampezzo, Italien 26/1-5/2
10. 1960 – Squaw Valley, USA 18/2-28/2
11. 1964 – Innsbruck, Österrike 29/1-9/2
12. 1968 – Grenoble, Frankrike 6/2-18/2
13. 1972 – Sapporo, Japan 3/2-13/2
14. 1976 – Innsbruck, Österrike 4/2-15/2
15. 1980 – Lake Placid, USA 13/2-24/2
16. 1984 – Sarajevo, Bosnien-Hercegovina 7/2-18/2

OS-hoppet Charlotte Kalla

17. 1988 – Calgary, Kanada 13/2-28/2
18. 1992 – Albertville, Frankrike 8/2-23/2
19. 1994 – Lillehammer, Norge 12/2-27/2
20. 1998 – Nagano, Japan 7/2-22/2
21. 2002 – Salt Lake City, USA 8/2-24/2
22. 2006 – Turin, Italien 10/2-26/2
23. 2010 – Vancouver, Kanada 12/2-28/2
24. 2014 – Sotji, Ryssland 7/2-23/2
25. 2018 – Pyeongchang, Sydkorea 9/2-25/2
26. 2022 – Peking, Kina 4/2-20/2

En artikel av Kim Westman

Pavels reseberättelser
Resan till Mallorca. 2006 åkte jag till Mallorca.
Jag åkte med en organisation som heter Mina resor
och som håller till på Surte i Göteborg. Jag träffade
dom andra på Arlanda för på den tiden bodde jag i
Uppsala. Det var två från Östhammar och en från
Värmdö. Ledaren var en tjej från nått ställe i västra
Sverige, jag kommer inte ihåg varifrån.
Vi träffades väldigt tidigt och åkte i väg. På hotellet
där vi bodde där bodde det mest tyskar, samt några
engelsmän, fransmän och polacker. Det bodde inga
svenskar där förutom vi men några norrmän där som
vi blev kompisar med. Vi blev också kompisar med en
tysk.
På hotellet var det all inklusive så det var bara att
käka hur mycket man ville. Vi gick till en strand och
badade om det var vackert väder men tyvärr regnade
det ofta. Ibland gick vi ut och åt, bland annat pizza och
paella. Till slut åkte vi hem till Sverige och var glada
och nöjda.

En artikel av Pavel Michnik

Selma Media är en daglig verksamhet i Göteborg.
Vi jobbar med media på olika sätt. Bland annat gör vi
fotouppdrag, filmer, bildspel, affischer, skriver artiklar och mycket mer. Kolla gärna in våran youtubekanal och läs vår blogg!

Foton av teater Phantastisk tagna av Thomas Johansson

Telefon: 031-366 88 80 eller 031-366 90 96
Adress: Selma Lagerlöfs torg 24
E-post: selmamedia@norrahisingen.goteborg.se
www.goteborg.se
www.selmamedia.goteborg.se
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