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I torsdags sken solen och hjärtat hoppade till av glädje och förhoppning. 
Förhoppning om att en oändlig årstid av obestämd art kommer att över-
gå i en strålande vår följt av en strålande sommar. DET FÖRTJÄNAR VI! 
Vi har uthärdat! Vi har inte haft något val, men nu räcker det! (jag kan 
bara hoppas att den högre makten hörsammar våra rop).
   Alltså vi lever i förändringarnas tid på många plan - en del positiva och 
andra inte så positiva. För ingen kan väl tycka att coronaviruset är nå-
got positivt? Eller? Kan vi lära oss något? Kanske, vem vet? Inte många 
verkar veta eller så vet de men vågar inte lova vad de sedan kanske inte 
kan hålla. 
Men det bästa verkar ändå vara, att som min moster i Helsingborg  
brukade säga: ”man får ta det som det kommer”. Oron kan faktiskt ska-
da mer än själva coronaviruset! Så bäst att ”sitta still i båten” så kanske 
vi kommer fram.
   Om det inte redan framgått så är det här numret av Fontänbladets 
tema: Förändring. Det är inte bara coronaviruset som står på agendan 
utan hela vår värld förändras i rasande fart. En del hänger med och 
surfar på förändringsvågen, medan andra håller på att tappa andan när 
de kämpar för att hålla sig ovanför vattenytan. Men skam den som ger 
sig - vi som tillhör seniorsurfarna får kämpa lite extra, för vi har inget 
val. Så ha tålamod med oss när vi försöker hänga med. Vi som vägrar bli 
osynliggjorda och förpassade till undantagsstugan. Livet pågår faktiskt 
så länge det varar. Så låt oss tillsammans kämpa inte bara för egen över-
levnad utan för alla människors och djurs och växters överlevnad!

Trevlig läsning!
/Redaktionen

NR 1 ÅRGÅNG 2020
Upplaga 250 ex 
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Lunds Fontänhus verksamhet är inriktad på att stödja personer med 
psykisk ohälsa, där fokus ligger på det friska hos individen. Fontän-
husmodellen utgår från ett helhetsperspektiv som bygger på delak-
tighet, medbestämmande och deltagande i ett sammanhang som 
täcker in hela livssituationen. Målet är att i största möjliga utsträck-
ning möta människor från ett självhjälpsperspektiv.

Verksamheten inrymmer flera olika arbetsenheter: kontors-, köks- 
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Lunds Fontänhus verksamhet är möjlig tack vare det samlade en-
gagemanget hos Fontänhusets sponsorer, stödmedlemmar, medlem-
mar, handledare och volontärer.

Mer information om verksamheten finns på vår hemsida, 
www.lundsfontanhus.se. Du kan även gilla oss på Facebook
www.facebook.com/lundsfontanhus

Omslagsbild: Mikael H
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Tid för förändringar
Tänkte skriva lite om vad jag tycker och tän-
ker kring förändringar.

Det första jag associerar förändringar med   
är att det är ett positivt ord men så enkelt är 
det ju inte. En förändring kan ju lika gärna 
vara något som är sämre än det tidigare var. I 
oktober till exempel, så hade jag bestämt mig 
för att sluta röka. Det gjorde jag också. Ett tag. 
Som det är nu så röker jag betydligt mindre 
men har inte slutat helt. Således en mycket 
positiv förändring men inte så som jag be-
stämt från början. 

En förändring innebär ofta att det blir en ut-
maning i positiv eller negativ riktning. 

Någonting man vant sig vid skall ändras. 
Det är oerhört lätt att vilja stanna kvar i gam-
la mönster. Inte nödvändigtvis för att det är 
bäst så utan helt enkelt för att det känns be-
kvämt och bekant.Jag skulle vilja och behöva 
ta lite längre promenader ett x antal gånger 
i veckan, men oj så svårt det är att komma 
igång. Tyngdlagen och lättjan drar mig så lätt 
ner i liggande position. 

Gärna i soffan och gärna med en mjuk filt 
över mig. Min hund Wiccy följer mer än gär-
na mattes exempel. Köpte för ett halvår sen 

ett par rejäla och sköna walkingskor. Jag tror 
jag har använt dom en, 1!, gång! Men skam 
den som ger sig. Jag SKA ut och promenera 
framöver. Punkt och slut. 

Jag kommer även att rensa ut hemma under 
året och dessutom möblera om och köpa en 
del nya möbler och kasta de gamla. Det be-
hövs verkligen. 

Jag har bott på samma adress i 18 år nu och 
då samlar man lätt på sig diverse saker. Klä-
der behöver jag också rensa rejält i. Jag har 
en hel del kläder som jag antingen inte läng-
re kan bära, alternativt inte längre använder. 
Tänker dock inte slänga dem utan tvätta och 
ta med till Fontänhuset.

På redaktionen på Fontänhuset skall det 
också bli förändringar och det ser jag som nå-
got positivt. Vi ska dela på layout och redige-
ring av texter. Jag tycker det är roligt att lära 
nytt och det är bra att det inte bara ligger på 
en eller två personer att färdigställa tidning-
en. 

Text: MARIA O
Bild: ARAM A

FONTÄNTANKAR
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Jag har väldigt mycket ångest igen och har en-
dast haft enstaka dagar då jag har varit ång-
estfri under det år som gått. Det här är jag väl-
digt ledsen över. Ska jag aldrig få bli frisk? Jag 
håller på med upp- och nedtrappningar av lä-
kemedel hela tiden, men medicinerna hjälper 
mig inte. Detta känns väldigt 
jobbigt. 

Under 2019 har jag åtmins-
tone haft några ljuspunkter. 
Jag lyckades vara med på 
mina fina vänners bröllop i 
maj. Det gläder jag mig myck-
et över och jag kunde också 
följa med på en dagsutflykt 
till Fontänhusets sommar-
läger i Höllviken. Det var så 
vackert där och jag njöt verk-
ligen av utsikten. Det doftade 
också speciellt vid havet och 
det var underbart att få kän-
na den lukten.

I juni åkte jag till min syster-
son för att gratta honom på 
hans födelsedag. Då hade jag några dagar när 
jag faktiskt mådde bra och livet var helt okej. 
Men sen kom den hemska ångesten igen som 
ett brev på posten. Efter det har jag inte lyckats 
repa mig riktigt och det är så sorgligt. Jag har 
dock haft ytterligare några dagar när det inte 
har varit så illa. En ljuspunkt i mitt liv är dock 
min älskade katt. Detta har jag skrivit om i tid-
ningen flera gånger redan. 

Jag kan inte nog poängtera hur viktig han är 
för mig. Han är min bäste vän i både vått och 
torrt. 

Flera lördagar har jag också lyckats åka upp 
och hälsa på min mamma. Ensamhet är något 
jag absolut inte klarar av. Sitter jag ensam blir 

allt mycket värre och det kla-
rar jag knappt av. Därför är jag 
tacksam över att jag har klarat 
att ta tåget upp till Osby för att 
hälsa på henne.

Men, och det är ett stort men, 
jag SKA bli frisk och få må bra 
och vara normal igen. Jag har 
hållit på så här i två år nu, men 
jag tänker på och tröstar mig 
med alla tidigare år då jag har 
mått bättre än nu och kunnat 
fungera som en normal männ-
iska och göra de saker som an-
dra kan. På något sätt ska jag 
lyckas. Jag längtar så hemskt 
mycket efter att bli mig själv 
igen. Detta år kommer att bli 

bättre än de två föregående.
I väntan på att detta ska ske har jag gjort upp 

en liten tacksamhetslista. Jag är tacksam över 
min katt, min lillasyster och hennes två små 
söner, över att min mamma lever, mina resor 
som jag har gjort och över att jag älskar att 
vara ute och fotografera. 

Vackra naturfoton gör mig glad.    

Text: MARIE K

Ja, då var man här igen. 
Jag brukar inte skriva så mycket, men en liten betraktelse är väl inte fel. Om inte annat kan 

man ju skriva om vädret, så jag gör väl det då. Ja, då är det höst igen. Sommaren var härlig. Nu 
till min betraktelse hur vintern blir. Om det ens blir vinter eller metrologisk höst i dessa trakter. 
Det finns naturfolk som spår om vädret genom att betrakta naturen på olika sätt som inte vi väs-
terlänningar känner till. Vi har vår TV och datorer som ger oss vår information. Det finns säkert 
moderna människor som också är bra på att förstå vädret. Om inte så har vi mobiltelefon. Där 
får vi all information för en vecka framåt.

Det är väl rätt så bra.                                        
Text: STEVEN C

Ännu en dag på Fontänhuset

Reflektioner över året som gått och 
över att ett nytt är på gång
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Varsågod: lösningen på korsordet i förra numret

Jag har haft svårt att sova ända sedan 2006. 
Under denna tiden har också problemet gått 

i vågor. Mellan 2008 och 2012 var insomnings-
problemen hanterbara. Sedan 2019 har jag 
inte haft problem att somna, men problemet 
är att jag vaknar på nätterna, ofta runt fyra på 
morgonen och sedan har jag svårt att sova nå-
gon längre stund.          

I grunden vet jag att mina problem kommer 
av stress och att långa perioder med sömnpro-
blem kan leda till depressioner. Under dessa 
år har jag provat insomningsmedicin, långver-
kande sömnmedicin, antidepressiva, sömnte-
rapi där man skriver sömndagbok, hypnos och 
tyngdtäcke. Dessa saker har fungerat några 
nätter, men inte i längden.

Som vuxen ska man sova fem till nio timmar 
om dagen. Jag ligger i sängen mer än så, men 
då sover jag bara fem-sex timmar. Det svåra 
med sömnproblem är att komma in i lagom ru-
tiner, att gå upp lagom tidigt och gå och lägga 
sig lagom sent. I ett halvår har jag gått och lagt 
mig halv tio och gått upp runt tio. 

Jag ligger alltså tolv timmar i sängen, vil-
ket jag vet är för mycket för att sömnen ska 
bli bra. Men jag känner att det är så länge jag 
måste vila för att inte känna mig trött under 
dagen. Under enstaka dagar har jag gått upp 
mellan åtta och nio, men tyvärr har jag inte 
blivit så trött att jag har kunnat sova en hel 
natt. En lösning kan ju också vara att gå och 
lägga sig senare, men just nu har jag svårt att 
vara uppe senare på grund av oro.  

På dagen tycker jag det är läskigt med mörka 
rum. Jag vill alltid ha tänt i de stora rummen 
och hallen. Mörker påminner mig om sömn. 
Med sömnproblem är det viktigt att inte sova 
på dagen. Jag behöver dricka två koppar kaf-
fe på dagen och te på kvällen för att inte kän-
na mig trött. Har även märkt att motion kan 
påverkan sömnen positivt. Är det för stressigt 
fungerar inte motion, men under vissa perio-
der har det hjälpt. 
   Sömn är komplext, man måste ha en betydel-
sefull sysselsättning och må bra.

Text: ANONYM

Jag vill ha förändring i min tillvaro 
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Drömmar och
förväntningar - resor

Jag har några stora drömmar som jag hoppas 
skulle kunna bli uppfyllda någon gång i fram-
tiden. 

Jag skulle vilja resa mer. När jag var frisk 
älskade jag att resa fast det fick vara när jag 
hade pengar till det. Jag har aldrig haft sär-
skilt mycket av den varan då jag har varit låg-
inkomsttagare hela tiden jag har jobbat. Dock 
är jag billig i drift och har inga dyra hobbies. 
Så ibland lyckades jag spara och kunde då resa 
lite.

Det finns några resmål jag hade velat besöka. 
Jag skulle gärna vilja åka till Japan igen. Det 
skulle vara jättespännande att se vackra tem-
pel och byggnader i staden Kyoto. Även Tokyo 
har fler platser jag hade velat se och upptäcka.

Jag hade också gärna velat åka till USA igen. 
Eftersom jag var ett stort fan av serien Dallas 
när den gick på tv hade det varit spännande 
att åka dit och se hur där ser ut i verkligheten. 
Även storstaden Chicago lockar. Dessa dröm-
mar vet jag inte om jag kommer att kunna upp-

fylla då jag är alldeles för feg för att ge mig ut 
och resa på egen hand men drömmar kostar ju 
inget.

I Europa hade jag gärna velat besöka Garda-
sjön i Italien. Jag tror att hela Toscana är väl-
digt vackert så att resa runt lite och kolla in 
naturen där hade varit alldeles underbart. Det 
hade också varit spännande att åka till Trans-
sylvanien och undersöka alla platser som har 
med Dracula att göra. Jättespännande!! 

De europeiska resmålen är nog något lättare 
att komma till då jag kanske hade kunnat hit-
ta sällskap att resa dit med. Till exempel min 
lillasyster och hennes familj skulle nog inte ha 
något emot att åka till Gardasjön.  

Text: MARIE K
Bild: Gardasjön (pixabay ID 12019)
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    För första gången på väldigt  
länge känner jag hopp. 

Tänk om jag kan få bli frisk 
och bli mitt riktiga jag igen. 

Jag håller nu på att sänka ett 
läkemedel. Det verkar som att 
jag inte tål den typen av medi-
ciner längre. Jag har provat ett 
flertal av dem nu och fått sam-
ma dåliga resultat.   Nu tar jag 
snart ett steg till och sänker 
ytterligare 10 mg. Jag är dock 
rädd för hur jag eventuellt ska 
klara mig utan antidepressiva 
helt och hållet. Ska jag bara 
sänka eller ska jag vara helt 
utan? Undrar vart jag ham-
nar. Det återstår att se! 

Det finns så mycket jag öns-
kar att jag kunde klara av. 

Jag hade så gärna velat se 
det stora akvariet ”Den blå 
planet” utanför Köpenhamn. 
Det har jag längtat efter att 
göra i flera år. Tidigare har 

jag inte haft möjlighet och un-
der dessa två åren har jag inte 
haft förmåga.       

Jag tror att det är en fantas-
tisk upplevelse att gå runt där. 
Jag skulle också vilja gå på bio 
som de flesta andra kan. På 

grund av ångesten har jag tap-
pat alla sociala aktiviteter för-
utom att komma till Fontänhu-
set. Detta hus har räddat mig 
flera gånger om. Jag befinner 
mig i ett sammanhang och kan 
göra olika saker. Ingen dag be-
höver vara den andra lik. Jag 
skriver i tidningen och hjälper 
till i kök och café. 

Fysisk aktivitet är bra. Det 
hjälper mig att få ner de nega-
tiva tankarna och känslorna. 
Som sagt, hoppas att jag kan få 
bli frisk. Det är verkligen min 
allra största önskan som det 
är nu och kanske befinner jag 
mig en bit in på den vägen nu.  

Text: MARIE K

Den Blå Planeten i Köpenhamn.

En önskan om att bli frisk

Förra året var verkligen 
berg- och dalbanans år för mig 
vad gäller mitt mående. 

Tre depressioner och två 
hypomana perioder hann jag 
genomlida 2019. Det var en-
dast korta perioder av så kall-
lat normaltillstånd. Jag skall 
snart sättas in på en ny med-
icin som förhoppningsvis ska 
göra att jag får ett jämnare 
stämningsläge. 

Först måste dock några pro-
ver plus EKG tas. 
Jag är i dagsläget innerligt 
trött på att må dåligt. Framfö-
rallt efter min senaste depres-
sionsperiod som höll i sig i två 
månader. Det var riktigt drygt 
och enormt svart. När jag var 
som mest låg så ville jag var-
ken vakna eller kliva ur säng-
en. Min stackars hund, Wiccy, 
fick snällt finna sig i både sena 

och mycket korta promena-
der. Utan klagan. Hon känner 
sin matte så väl så hon höll sig 
nära mig hela tiden och aldrig 
att hon jämrade sig. 

Redan i november oroade 
jag mig över att julen snart 

skulle komma. Hur skall jag 
orka med denna, funderade 
jag. Vi hade ju bestämt att vi 
skulle vara hemma hos mig 
denna jul. 

Som tur var så släppte den 
värsta tyngdkänslan ungefär 

samtidigt som min syster an-
lände, den 16:e december. Vi 
hjälptes åt att baka och laga 
mat så allt gick ju bra till sist. 

Inga nyårslöften har jag gett 
mig själv och det känns bara 
bra. Däremot så ska jag återgå 
till en bättre kost, så som jag 
gjorde innan jag blev depri-
merad. Mer kvarg och kokta 
ägg alltså. Långa promenader 
tänker jag också ägna mig åt 
med eller utan vovve. Fontän-
huset kommer jag att försöka 
gå till så mycket som möjligt. 
Det är min livlina. Här kan jag 
andas. Här kan jag vara mig 
själv, växa och blomma.

Text: MARIA O
                                                                              

Nytt år - bättre mående
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Jag är förbannad på att Gunnar har bestämt sig för att gå i pension. Det har han bestämt utan 
att fråga oss andra. Men han är ju i och för sig nästan vuxen, så han får väl bestämma själv.

Jag är också förbannad på människor som inte kan böja på ryggen och ta upp efter sin hund. 
Hur j*vl* svårt kan det vara. Hemma vid är det någon som måste ha en hund i elefantstorlek. 
Den lägger högar som motsvarar vad en normal hund lägger på ett år. Han/hon tar aldrig upp 
efter sin jättehund.

Jag är förbannad på våra politiker som inte inser att även pensionärer och människor med 
sjukersättning behöver äta. Tyvärr finns det pensionärer som, efter att de betalt räkningarna 
har under tusenlappen kvar till mat. Skandal är vad det är. Sen att bara höja pensionen för de 
som har högst pension är obegripligt. Skärpning för f*n.

Jag är förbannad på Skånetrafiken som skapar ett nytt biljettsystem utan att ha koll på om det 
fungerar. Ställer de inga krav på sina leverantörer? Ja, de kanske inte kan ställa högre krav än 
vad de själv kan leverera. De verkar inte heller kunna lyssna på kritik, utan de bara säger att 
det här systemet är jättebra och kör vidare som om inget har hänt.

Jag är förbannad på att vi numera inte har vinter, utan bara en j*vl*gt lång höst. Förbannade 
klimatförnekare, när ska ni inse att vi har ett mycket allvarligt läge, det handlar om att vi ska 
ha en framtid eller inte.

Jag är förbannad på stretchjeans, som är helt omöjliga att ta på sig. Sen ska dom av, praktiskt 
taget omöjligt. Det är som stödstrumpor, nästan. Men rumpan blev ju rätt snygg i dom.

Jag är förbannad på att denna j*vla depression inte släpper taget om alla oss  som drabbats av 
den.

Jag är också förbannad på att alla är så j*vla förbannade hela tiden. Lugna ner er för
 h*lv*te.

För övrigt anser jag att spårvägsbeslutet ska rivas upp, inte gatorna.

Nu är jag

MED VÄNLIG HÄLSNING 
TONY

igen
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Jag brukade prata och umgås med mina grannar och kompisar om viktiga samtal. Vi 
samtalade om det man frågar om och jag försökte svara på frågor. För att jag ska må bra 
så pratar jag med människor.

Nu har jag lite svårare att prata med grannar och kompisar. Jag har problem med att 
koncentrera mig. Jag har inte enkelt att prata med människor idag på grund av att jag 
har lite svårt att lita på människor. Jag kämpar med att öva på att prata med människor. 

Jag försöker landa i nuet. Inte bara vara bakåt eller framåt. Ibland kan det hända att 
den jag vill prata med är upptagen, det gör att jag inte kan snacka med den personen 
längre. 

Utan då får jag söka nya människor att prata med. Jag försöker få till ett samtal med 
den nya personen jag söker. Då börjar jag prata med den nya personen.
Jag kan få känslor av förändringar om jag snackar med någon jag inte känner. 
   Det känns lite svårt med förändringar. 

Text: LINDA

Gemenskap
- jag försöker landa i nuet

Josephines ”Chis” 
sista sång
Josephines bortgång har drabbat mig hårdare än vad 
jag trodde. Det gör så ont inom mig att hon är borta. 
Tårarna bubblar upp i mina ögon. Jag gråter hejdlöst 
över hennes död. 

Jag såg aldrig att hon var deprimerad. Jag såg aldrig 
att hon var ledsen. Om jag bara vetat. Hade jag då 
kunnat göra något? Som en älva dansar hon på moln. 
Hon tittar ner och skrattar. 

Hon är lycklig nu.

Text: CICKY  Bild: FONTÄNHUSET
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Laguardia
 “Do not oppress a 
foreigner: you your-
selves know how it 
feels to be foreigners, 
because you were 
foreigners in Egypt.”

-Exodus 23:9

Vi lever i en splittrad värld med ett oroväckan-
de klimat. Sedan begynnelsen av vår civilisa-
tion så har några av dom mest kontroversiella 
samtalsämnen och dilemman varit invandring 
och invandringsfient-
lighet. 

Vilket leder till min re-
cension av serieboken 
Laguardia, skriven av 
Nnedi Okorafor, teck-
nad av Tana Ford, fär-
gad av James Devlin och 
textgrafik av Sal Cipria-
no. 

Historien utspelar sig 
på planeten Jorden där 
rymdvarelser invandrar till vår värld för att 
kunna skaffa sig ett bättre liv. Vår hjälte i den-
na politiskt laddade sci-fi är Future Nwafor 
Chukwuebuka som flyr från sitt hemland Ni-
geria för att kunna smuggla en rymdvarelse.
Futures pilgrimsfärd leder henne till den enda 
interplanetära flygplatsen i Nordamerika, La-
guardia i New York City. 

Angående självaste recensionen; alltså, om 
jag ska vara ärlig så tycker jag inte att seriebo-
ken är något vidare.

Användningen av rymdvarelser som en me-
tafor för invandrare 
är en klassisk trop 
inom science fiction 
och deras utseenden 
är kreativa, men när 
det kommer till de 
mänskliga karaktä-
rerna så är de fula, 
deras personligheter 
stela och själva histo-
rien är lite för pigg på 
att predika - och det 

kommer från mig som gillar Star Trek och Ste-
ven Universe. 

Kalla mig en hycklare, rasist eller vad ni vill 
men det är bara min åsikt. Om ni gillar politisk 
science fiction med sociala kommentarer blan-
dat med lite satir så är nog Laguardia något för 
er.    

Text: WILHELM V
Bild: TANA FORD och JAMES DEVLIN

”Användningen av 
rymdvarelser som en 
metafor för invand-
ring är en klassisk trop 
inom science fiction”
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Jag heter Aram Ahmad. Jag kommer från den 
kurdiska delen i Irak, eller bara norra Irak el-
ler den södra kurdiska delen i Irak.

2003 när Saddam, som styrde hela Irak i näs-
tan 30 år, blev av med sin makt blev det ytter-
ligare krig och osäkerhet. Det ägde hela staden 
som jag bodde i. 2007 flydde jag till Sverige. 
Idag ska jag prata lite om min stad och Kurdis-
tan.

Kurdistan har enligt karta och regering inte 
funnits tills nu, men det har alltid funnits en-
ligt kurdernas åsikt och inuti dem själva. Jag 
vet att kurder har kämpat jättelänge för själv-
ständighet och för att ha ett eget land.

Jag ska börja först med den kurdiska delen i 
Irak, eller södra Kurdistan som det kallas nu. 

Kurdistan-delen i Irak har bestått av tre stä-
der tills nyligen, då en majoritet av Halbjas 
invånare röstade för att Halbja skulle bli den 
fjärde staden i södra Kurdistan och de har nu 
en egen stad och en egen kommun.

Den Kurdiska delen i Irak har nu eget själv-
ständigt styrande sedan år 1991 samt har egen 
riksdag och statsminister.

År 1991 fick den kurdiska delen i Irak sin 

egen självständighet med hjälp av USA. En 
grundkarta skapades med gränser och vilka 
städer som skulle vara med i landet. Men det 
är synd att min stad Kirkuk inte fick vara med 
och staden räknas  fortfarande till Irak.

Under Saddam-tiden fanns skolan i den Kur-
diska delen bara på det arabiska språket. Efter 
år 1991, när man fick självständighet, började 
den kurdiska regeringen starta skolor bara på 
kurdiska och de bygger fortfarande nya skolor.

Kurdistan är ett land som är både historiskt 
och ekonomiskt rikt. Kurder har sitt eget sam-
hälle, kultur och tradition.

Kurder är bergsmänniskor
Det kurdiska samhället har ett eget språk, i 
språket finns olika dialekter. Det innehåller 
också olika religioner.

Typiskt för kulturen är dans och musik. 
Enligt tradition har kurderna en nationaldag 

som kallas Newroz. Det betyder “en ny dag”, 
“ett nytt år” eller “en ny version”. 

Kurder brukar elda den 20 mars varje år och 
nästan alla familjer åker ut på utflykt den 21 
mars då det är vårdagjämning och dagarna 

Landet som ligger i fem länder
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blir längre än nätterna. Till lunch äter de då 
specialmat som kallas Dolma som består av 
mest grönsaker, eller Bryani som består av ris 
blandat med kött och grönsaker. Till middag är 
det männens tur att grilla.

Folk åker på utflykt och vissa åker norrut 
mellan bergen.

Kurdistan gränsar till fyra länder, det ligger 
mellan bergen, så kurder kallas för bergsmän-
niskor. Kurderna är stolta över det, det inne-
bär att Kurdistan finns eftersom Kurdistan är 
fullt av berg och bergskedjor.

Om ett område har invånare med 
samma språk och med olika dialek-
ter, och invånarna har ett eget sam-
hälle och samhället har en egen kul-
tur och egna traditioner så innebär 
det att det  finns oavsett om det inte 
finns på kartan. Kurdistan finns.

Kurdistan som jag har förstått det 
är nu delat i 5 delar som består av 
fyra delar som ligger i Irak, Turkiet, 
Iran och Syrien och en liten del i Ar-
menien.

Staden som jag är ifrån heter Kir-
kuk och den kallas för det svarta gul-
det eller oljestaden på grund av att 
den har så mycket olja och oljan är 
helt svart. 

Kurdiska skolor förbjöds 
I staden lever olika invånare med olika identi-
teter och religioner. Enligt kartan ligger staden 
i den södra kurdiska delen i Irak men i mitten 
enligt Iraks karta.

Kurderna kämpar verkligen för att hämta till-
baka staden till den kurdiska delen och på så 
sätt bli den femte staden eftersom den tillhör-

de Kurdistan för tusen år sedan, ungefär sam-
tidigt som vikingarna styrde Skandinavien. 

Sedan 2003 började det öppnas kurdiska sko-
lor i staden så att kurderna kunde studera på 
modersmålsspråket. Under Saddam-tiden var 
det förbjudet för skolor på kurdiska att finnas. 
Det jag ser idag är en generation som har bör-
jat studera på det kurdiska språket, jag ser att 
språket och generationen har ändrats så myck-
et med bättre språk och med mycket bättre 
kontakt med andra kurdiska städer som ligger 
i den kurdiska delen av Irak.

Min övertygelse är att även om Kurdistan på 
ett sätt inte är ett land ännu så kommer det att 
finnas så småningom eftersom de bygger ut 
skolan och utvecklar samhället. 

Text: ARAM Foto: HERSH    

En av kurdernas högtidsdagar är vårdagjämningen då det firas att dagen blir längre än natten.

Den muslimska kyrkogården i Kirkuk.
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Hej, jag heter Wilhelm Simon Gunnar Visser, 
men ni kan kalla mig Wille med ett dubbel-v.

Ni kanske har hört talas om mig som den näs-
tan två meter långa, gängliga brunetten med 
det fotbollsrunda huvudet 
och glasögon, som är värd 
för filmvisningar med min 
filmklubb en gång i mån-
aden på Fontänhuset. 

Ni vet, den andra film-
klubben, den som är mindre populär än Iré-
nes. Min vän Pär, tekniker för klubben och 
handledare på redaktionen, ville gärna att jag 
skulle skriva en biografi om var och när mitt 
intresse för filmer föddes och hur filmklubben 
grundades. 

Som barn var mina enda vänner karaktärer-
na från filmer, tecknade serier, böcker, teve-
spel och serietidningar. 

Jag minns att jag brukade titta på The Blues 
Brothers och dom klassiska Disney-filmerna 
på VHS, tills det formatet byttes ut till DVD. 
När jag var tio år gammal så fanns det stun-
der då jag kunde citera hela manus från filmer 

och jag brukade imitera skådisarna och karak-
tärerna därför att det väckte min barndoms 
fantasi - och det var flykt från verkligheten 
och mina familjebesvär. Säg det barn som föd-
des på nittiotalet som inte drömde om att flyga 

med Aladdins matta till en 
kammare fylld av skatter, 
simma med Ariel i ha-
vet, rädda Törnrosa från 
den onda Draken, utfors-
ka universum med Buzz 
Lightyear, dansa med kat-

terna från Aristocats, besöka Snövit och De 
Sju Dvärgarnas stuga, beskåda Lejonkungens 
rike i all dess majestät, hitta den legendariska 
Skattkammarplaneten eller tillsammans med 
Mulàn rädda Kina? 

Jag fann alltid också äventyr bland mina hjäl-
tar från serievärlden; Bamse, Herman Hed-
ning, DC, Marvel, Fantomen, Gaston, Tintin, 
Asterix, Spirou och Lucky Luke. 

I litteraturens värld hittade jag själsfränder 
och med-utstötta i bokserierna Scream Street, 
How to Train Your Dragon och Harry Potter.  
När det kom till tevespel så kunde jag alltid 

”Jag älskar 
historieberättande 

i alla möjliga format.”

- se filmer som du aldrig skulle kunna tänka dig att se 
Den utmanande filmklubben
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låtsas att jag var någon annan än mig själv och 
på televisionen hittade jag alltid inspiration 
från Nickelodeon, Disney Channel och Cartoon 
Network.

Jag älskar historieberättande i alla möjliga 
format. Även under mina problematiska tonår 
så fann jag asyl i popkulturen och jag kände 
att mina riktiga vänner 
var från fantasins värld. 
Men det fanns stunder 
då jag var så arg och 
vilsen att jag inte visste 
vart jag skulle ta vägen 
med mitt liv. Det finns 
fortfarande stunder då jag inte vet vad jag ska 
göra med mitt liv. Men trots alla mina förlus-
ter, tvivel, oron, motgångar och besvikelser så 
har mina barndomshjältar och deras fantastis-
ka världar stått vid min sida och funnits i mitt 
hjärta.

När jag fick höra om Fontänhuset så visste 
jag inte vad jag skulle förvänta mig. Jag var en 
främling i ett främmande land tills några av 
dom överordnade frågade vad jag ville göra. 
Dom sa att Fontänhuset hade en redaktion så 
till slut älskade jag Fontänhuset därför att det 

är en fristad för andra socialt missanpassade 
precis som jag. Men ändå kände jag att någon-
ting fattades. När jag hörde att Iréne hade sin 
egen filmklubb då fick jag plötsligt en snille-
blixt: jag grundar min egen filmklubb! Grund-
tanken med min klubb är att jag vill introduce-
ra människor för min kärlek till film och visa 
dom filmer som dom nog aldrig skulle kunna 

tänka sig att se. Jag vill 
ta ut människor ur de-
ras bekvämlighetszoner 
för att kunna väcka de-
ras intresse för något 
nytt, märkligt, skräm-
mande och spännande. 

Eller som Aladdin sjöng: en helt ny värld. 

För er som inte är stamtittare så vill jag tipsa 
om att jag håller filmvisningar varannan mån-
dag klockan fyra en gång i månaden med olika 
teman. Ni kan rösta på er önskade film från lis-
tan som hängs på anslagstavlan. 

Hoppas att vi ses!  

Text: WILLE
Foto: MICHAELA, Bild: DISNEY

”...en fristad för andra 
socialt missanpassade 
precis som jag.”

I sagans värld kan bara fantasin sätta gränser - om ens det. Här är det Aladdin och Jasmine som är ute och flyger 
på en matta i Disneys produktion från 1992.
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KULTUR

Speleventet på Lunds Fontänhus den 6:e fe-
bruari var ett engagemang som startade som 
en idé från Fontänhusets kulturgrupp och or-
ganiserades av Arbetscentrum, Lunds Fontän-
hus och RSMH. Det var ett event fullt av spel, 
både brädspel och konsoler, samt ett litet spel-
museum med en liten affär med spel-merch-
andise som Arbetscentrum hade gjort. Det var 
dessutom en gäst inbjuden, 
Kim Palm, licensierad doma-
re i Magic: The Gathering. 
Ett spel som enligt honom är 
mer populärt än poker.   

Brädspelet var en Trivial 
Pursuit-turnering där vinna-
ren skulle vinna spelet. Dock 
drog turneringen ut på tiden 
och var inte klar till slutet av 
eventet då vissa deltagare 
hade gått hem (finalen gick 
av stapeln den 12/2, reds. anm.). Konsolspelet 
var Playstation 4 som en av Lunds Fontänhus 
medlemmar hade tagit med sig hemifrån till-
sammans med en massa spel, bland annat ett 
bilspel. Spelmuséet bestod av ett gammalt Su-
per Nintendo samt plockepinn och något som 
kallas manicklar. 

Kim Palm har jobbat med hur spel kan hjälpa 
bl.a. folk med autism. Genom att de spelar får 
de hjälp att genom interaktion skaffa vänner 
och få ut sin aggression. Det kan även hjälpa 
autistiska med att slappna av och glömma sitt 
tillstånd så att de kan känna sig mer accepte-
rade. 

Enligt Kim kan spel även hjälpa äldre att 

röra sig mer med t ex hjälp av Wii-spel där 
man spelar tennis eller liknande. Det negativa 
med spel blir ju om de leder till ett spelmiss-
bruk. Det menar Kim att man får ta ansvar för 
själv och att spelmissbruk inte är det värsta 
missbruk man kan ha.

Jag pratade även lite med Kim om hur spel 
har utvecklas och blivit dyrare, delvis p g a att 

det finns mer som går in i ett 
spel - allt från grafik till mu-
sik. Ytterligare en anledning 
till att spel har blivit dyrare 
är att de blivit längre. Spel 
var enligt Kim svårare förr 
och de har gjorts lättare idag 
för att fler ska vilja spela 
och det ska trigga igång be-
löningssystemet och fler ska 
fastna, vilket är något Kim 
inte tycker om. Kim nämn-

de även att det finns mycket pengar i spel och 
därför vågar inte bolagen avvika från ett vin-
nande koncept och att det därför finns lite va-
riation i spel.  

Spel är roligt och det distraherar. Men är det 
alltid bra att vara distraherad, är det dåligt att 
ha tråkigt? Jag vet själv att när jag har tråkigt 
blir jag mer kreativ och vissa perioder när jag 
haft tråkigt har jag antingen målat eller skri-
vit. När man spelar försvinner den fantasin 
och jag har pratat med vissa som har slutat 
spela så mycket eftersom de känner att man 
slösar bort tid genom att spela.

Text: MICHAELA B, Foto: MARIE K

Event på Fontänhuset 
samlade spelintresserade
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Spel i kvadrat
Den 6 februari var det en gaming/spel-
mässa på Lunds Fontänhus, ett sam-
arbete mellan just Lunds Fontänhus, 
Arbetscentrum och RSMH. Jag fick i 
uppdrag att ta lite fotografier runtom 
i huset när mässan pågick. Så det var 
precis vad jag gjorde. 

Verken är till salu
Det kom en tjej till huset och hon hade 
med sig lite av sin konst och en del tav-
lor hänger fortfarande på väggarna 
och dessa verk är till salu. Tyvärr upp-
fattade jag inte hennes namn, men det 

finns säkert möjlighet att få kontakt 
med henne via handledarna om någon 
vill köpa en av hennes tavlor. 

Korsstygn och kuddar
Arbetscentrum hade också tygkassar 
med korsstygnsmotiv till salu och även 
lite kuddar låg framme till försäljning. 

Själva spelbiten är jag inte så insatt i, 
så den rapporterar nog en mer initie-
rad medlem om. Nedan finns lite olika 
bilder som jag tog under eventet.  

  

Text och foto: MARIE K
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Universum med 
Rosa Pantern
-The big bang

Två kloka gubbar har kommit på hur man 
färdas långt i rymden och hoppas upptäcka 
intelligent liv i ett annat 
solsystem. Det finns dock 
risk för kollision med me-
teorer i rymden. Så vem 
är tillräckligt korkad för 
att göra detta uppdrag, 
frågade sig de två kloka 
gubbarna. I samma ögon-
blick fick de syn på Rosa 
Pantern och frågade ”Vill 
du bli astronaut?”. Han 
svarade ”Ja det vill jag 
gärna!”, sedan blev Rosa 
Pantern mallig då han 

skulle bli den första pantern ute i rymden. 
Han såg en gloria bildas över sitt eget huvud. ”Jag 

är bäst och vackrast” sa Rosa Pantern och ovanför 
Rosa Panterns huvud materialiseras ett moln och ut 
kommer en arm från molnet. Armen drämmer till 
Rosa Pantern i huvudet så  att hans gloria flyger av. 
Tror ni att detta stoppar honom? 

Rosa Pantern styr förvirrat rymdfarkosten mot 
solen och kommer fram till Merkurius. En extremt 
varm planet. Flämtandes gör han en U-sväng mot 
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Venus. Där regnar det sva-
velsyra och är 500°C, ett 
mycket ogästvänligt ställe 
där inte ens Rosa Pantern 
skulle tänka sig landa.

Efter Venus passerar han 
Jorden och närmar sig 
Mars. När han har passerat 
Mars styr han med hastig-
heten av en gevärskula (fast 
ännu fortare) mot Jupiter. I 
hög hastighet närmar han 
sig denna brunröda gasjät-
te, den växer sig större och 
större i farkostens fönster. Rosa Panterns händer börjar skaka. Om han inte lyckas väja från 
sin kurs kommer han att flyga rakt in i Jupiter och explodera. Han svänger ratten med all sin 

kraft för att väja men har en sådan hög hastighet att man 
inte vet om han kommer klara sig. Hjärtat bankar och svet-
ten rinner ned för Rosa Panterns nacke. Med en hårsmån 
undviker han att krocka med en av Jupiters månar. Rosa 
Pantern pustar ut.

Efter Jupiter närmar han sig Saturnus i samma rasande 
hastighet som innan. Det är en lång sträcka mellan de två 
planeterna. Han passerar Titan, en måne till Saturnus, och 
lyckas undgå att kollidera än en gång med nöd och näppe. 
Han far som ett streck förbi planeten, och närmar sig där-
efter Uranus. Även denna planet är en gasjätte. Av Uranus 
ringar blir Rosa Pantern hänförd, och bestämmer sig för 
att flyga igenom dom. Farkosten börjar skaka när han kol-
liderar med isblocken. Han styr ut från planetens ring, där 
han ser att farkosten är lite bucklig men annars oskadd. 
Han torkar svetten från sin panna och drar en lättnadens 
suck. 

Efter detta styr han mot Neptunus, ännu en gasjätte. Med 
ett sus passerar han planeten och därefter Plutos bana. Denna himlakropp är inte längre en pla-
net, snarare en måne. När Rosa Pantern passerar Pluto ser han berg, 
som påminner om bergen på jorden. 

Rosa Pantern lämnar äntligen solsystemet bakom sig och kopplar 
på överljushastighet. Han siktar noga mot stjärnan Sirius. En liten 
felberäkning kan leda honom på fel kurs. Turligt nog siktar han rätt.

I Sirius omloppsbana upptäcker Rosa Pantern en planet som liknar 
ett ansikte. Där ska jag landa, bestämmer sig Rosa Pantern. Han lan-
dar farkosten. Väl på planeten ser han några figurer komma emot 
honom; en har horn i pannan och en ser ut som en groda i ansiktet. 
Det är svårt att förstå vad varelserna säger, men han tycker sig förstå 
att han är på planeten Urban. Rosa Pantern kan knappt hålla sig för 
skratt när han ser figuren som liknar en groda i ansiktet, och kommer 
för övrigt bättre överens med den som har horn i pannan. ”Ska du 
med till planeten Jorden?”, frågar pantern. ”ZRPINSLTLN”, får han till 
svar. Rosa Pantern förstår ingenting, men tar det som ett nej.

Rosa Pantern fotograferar utomjordingarna och återvänder hem. 
Det hela visar att Rosa Pantern inte är korkad.

Text och bild: CURT P
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Torsdagen den 12 december står julen vid dörren som 
man säger. Mindre än någonsin ser jag fram emot att fira 
jul. Jag önskar att jag vore ovetande om min väns till-
stånd. Det tar all min själsliga energi. Jag orkar knappt 
med något längre. Jo jag kommer att vara vid min väns 
sida då och då. Jag oroar mig också hur man skall kunna 
ha råd att resa nu när Skånetrafiken tar bort resekassan. 
Man skall helst använda sin mobil och bankomatkort. 
Jo man kan köpa månadskort och skånekort. Detta blir 
ett större belopp att lägga ut. Det är inte många som har 
råd till detta. Världen vi lever i blir allt hårdare och allt 
mindre tänker man på sin nästa. Detta skrämmer mig. 
Jesus hade inte trivts här. Nä vi goda trivs inte här. Hur 
skall vi kunna ändra på världens nuvarande ondska? 
Hur skall VI få det goda att segra? Ni som läser detta 
kan ge mig ett tips.

Fredagen den 13 december kom jag knappt ur sängen. 
Trött och full av ångest. Jag hade lovat att medverka i lu-
ciatåget. Så det var bara för mig att gå till busstorget och 
resa in till F-huset. Saken var den att jag inte kände för 
det. Ville bara vara hemma hos katterna. Men suck där 
stod jag  längst bak i Luciatåget klädd som en hovnarr. 
Jag tänkte eftersom jag klantar mig, är lite som en pajas 
så kan jag klä ut mig till en sådan också. När vi kom 
in i matsalen kändes det rätt så bra att vara med. Efter 
serverades det kaffe och jag passade på att äta den speci-
ella lussebullen med vaniljkräm som en medlem i huset 
hade tagit med som smakprov till mig. Denna lussebul-
le var den godaste jag ätit. Efter ett tag tog jag en vanlig 
lussebulle och naturligtvis så delade den sig och en del 
hamnade bland pappersmuggarna och slog ner dem. En 
bytta med glögg stod där också. Tur att bullbiten inte 
åkte i där för då hade det stänkt upp på alla som satt där. 
Så typiskt att jag är så klantig. En vandrande olycka. Att 
skratta är bra! Kom igen skratta för kung och fosterland.

Måndagen den 16 december att resa in till Lund kostar 
numera  42 kronor.  Biljettpriset har höjts  med tio 
kronor. En summa på 84 kr per dag. För tre dagar 252 

kronor. Jag tvingas att köpa månadskort eller så kan jag 
välja att åka in en gång i veckan. Kanske gå hem någon 
gång. Det är rätt avkopplande faktiskt. Varför skall man 
stressa? Men nog om detta. Jag gick på bussen och det 
visade sig att systemet krånglade. Jag sparade 42 kronor. 
Tack mamma i himlen! Allt fixar sig till slut. I eftermid-
dag får jag fixa ett nytt busskort. 

Onsdagen den 18 december drog jag till F-huset av 
tvång, igen. Mådde asdåligt. Jullunch med allt vad 
det innebär. Tänkte på Ulf och hur mycket jag ville 
ha honom med. Det går ju inte på grund av vissa om-
ständigheter. Han kan inte ta sig ut på egen hand längre. 
Denna psykiska smärta satte sig i kroppen och tårarna 
rann ner för mina kinder. Detta öde som min vän får 
utstå. Ingen familj eller vänner. Han har bara mig. Jo 
visst kommer Hemtjänsten flera gånger om dagen. De 
gör bara sitt jobb och inget utöver. Så jag får fixa det 
jag kan och orkar för det är påfrestande för mig. Hur 
allt skall lösa sig vet jag inte. Viljan att bo ensam i en 
skog UTAN människor och utan internet är stark. För 
att kunna se på film hade jag haft en dvd spelare och tv. 
Hade nog inte ens haft några kanaler på tv heller. Jag får 
in så mycket intryck utifrån. Jag har inte förmågan att 
sålla bort utan tar in allt. HSP. Högkänslig person. Men 
i alla fall. Solen skiner idag och det får jag vara lite glad 
för trots allt. 

Fredag den 20 december åkte jag och min kontaktper-
son till Köpenhamn. Vi gick på olika julmarknader och 
tittade på allt fint som fanns där. Min kontaktperson 
och jag gick också till Ströget. Där låg rikemansbutiker. 
Längre ner på gatan låg Disneybutiken. Där inne fanns 
mjukisdjur, muggar och annat som Disney och Pixar 
var upphovsmän till. Jag kom över en Luddemjukis och 
en mugg med Cheshire katten. Detta var till reapris. Jag 
och kontaktpersonen  gick till Nyhamn. Här fanns det 
många hus från medeltiden. Vi såg oss omkring där ett 
tag. Sedan tog vi en buss till Tivoli därifrån. 

Cickys hörna: Sorg och funderingar!
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När vi kom in där var det konstgjord snö på granarna 
och på hustaken. Det var juleljus överallt som gnistra-
de i mörkret. Så vackert det var. Här inne var det en 
riktig jul. Vi beslöt oss för att äta buffè på Promena-
den, som stället hette. Smarrigt värre. Vi spenderade 
några timmar på Tivoli. Äventyret avslutades med en 
lasershow vid sjön. Vattenstrålarna 
dansade tillsammans med laser-
strålarna i olika färger till musik av 
Tjajkovsijs Nötknäpparsviten. Det 
var så stämmningsfullt så att jag 
blev rörd. 

Lördagen den 21 december ringde 
Ulf vid tvåtiden med hjälp av per-
sonal. Vi skulle ses på julafton blev 
det bestämt. Pappa ringde senare 
den dagen och tackade för julkor-
tet. Dessutom talade han om att det 
skulle vara en julfest i Pingstkyr-
kans matsal klockan 18.00. Jag var 
välkommen dit. Pappa och jag be-
stämde att vi skulle träffas hemma 
hos honom först. Vi åkte gemen-
samt in till centrum. På Pingstkyr-
kan serverades det vörtbröd, varm gröt och Ris á la 
Malta tillsammans med julpsalmer. Det blev några fina 
timmar med pappa. 

Tisdagen den 24 december, julafton. Jag hade bestämt 
att inte fira med F-huset i år utan med Ulf. Jag gick 
med snabba steg mot busstorget. Satte mig och väntade 
på bussen. Det kom en ung tjej med en mindre hund. 
Hunden luktade livligt på mig och var väldigt kärvänlig. 
När bussen kom och vi gick på fick hunden se en annan 
stor hund. Då plötsligt förvandlades den lilla hunden 
till en demon. Jisses! I glädjen av att träffa Ulf drabbades 
jag av ångest. Jag gick till Grand Hotell och hade klap-
par med mig till Ulf. Jag väntade länge. Det kom aldrig 
någon. Fick senare veta att ledsagaren hade tagit ledigt 
utan att meddela detta. Det blev aldrig någon gemen-
sam julafton för Ulf och mig. Jag störtdök i psyket ytter-
ligare. Gick mot Centralen med tunga steg. Tog bussen 
hemåt. Jag firade julafton med Kalle Anka, för jag han 
precis hem till detta. På kvällen åt jag lite av julmaten. 

Söndagen den 29 december åkte jag åter in till Lund för 
att försöka träffa Ulf. Jag satt och väntade på bussen då 
en katt gick förbi busskuren med en vit mus i munnen. 
Hon såg så stolt ut. Troligen en halvvild katthona med 
ungar någonstans. Bussen kom in och jag gick på. Jag 
hoppade sedan av vid Lasarettet. Jag träffade Ulf inne i 
Allhelgonakyrkan. Jag hade väskan med klapparna med 

mig. Efter mässan följde jag med Ulf hem och agera-
de jultomte. Han blev glad för klapparna. Vi umgicks 
några timmar som vi brukar göra när vi ses. Sedan bar 
det hemåt igen. Jag var helt slutkörd. Jag beslöt mig efter 
all denna stress att träffa Ulf varannan tisdag. 

Måndagen den 30 december firade 
jag Kyamas nioårsdag med tonfisk 
som han livligt gluffsade i sig. Han 
smaskade högt. Tonfisk är verkli-
gen hans favvo. Så tråkigt att Kyama 
Catalama börjar tackla av. Han 
sover mycket. Lama Lusse kallar jag 
honom också. Namnet är tagit från 
ordet Lussekatt. Fame som är sju år 
är fortfarande väldigt busig och har 
mycket energi. Den 30 december är 
dessutom Jeff Lynnes födelsedag. 
Det är helt otroligt att Kyama kom 
in i mitt liv på denna dag. Därför 
heter han Kyama efter ELOs låt 
Kuiama. 

Den 31 december var det dags för 
fyrverkerier. Det som var positivt 

var att Fame Catador inte alls var rädd. Jag hade tv’n på 
väldigt högt, så det kan ju vara det som gjorde att han 
kände sig trygg. Smällandet höll inte på så länge i år. 

Måndagen den 6 januari blev jag väldigt sugen på glass. 
Jag gick ner till centrum och köpte en Vinettaglass 
choklad. Gick ner till mitt favvoställe i ett skogsparti 
och satte mig på en bänk. Där i mörkret smällde jag i 
mig glassen. Det blåste i träden och en uggla hoade. Så 
skönt att ingen var där mer än jag. Älskar att sitta ensam 
i naturen och helst UTAN människor. Så avkopplande! 
Jag gick hem efter ca en timme. Jag hittade hem i mörk-
ret. Hö hö! 

Onsdag den 8 januari fick jag veta att Josephine kallad 
Chi hade gått bort den 30 december. Hon hade beslutat 
sig för att ta sitt liv sade de på F-huset. Det kom som en 
chock. Jag såg henne lite som en själsvän med hennes 
coola stil, person och att hon sjöng på huset och i andra 
sammanhang där F-huset var inblandat. Fick dessutom 
veta att Elise som jobbade på RSMH hade gått bort den 
29 dec. Jag hade pratat mycket med henne med. Det gör 
så ont när folk man tycker mycket om går bort. 

Fortsättning på nästa sida --> 
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Tisdagen den 14 januari firade jag min födelsedag med 
Ulf och ledsagaren på Grand Hotell. Dagens fisk var 
ugnsbakad lax. Min favvo! Jag hade klätt upp mig för 
att lyxa till det ytterligare. Jag fick en fin krukväxt med 
rosor av Ulf. Så fina. För 30 år sedan var det Ulf som bjöd 
mig på Grand och vi åt trerätters då. Jag ville återgälda 
Ulf detta, då jag hade fått lite pengar av pappa av de 
pengar han vunnit. Efter måltiden gick jag och betala-
de. Han sade att jag var som Pippi Långstrump eftersom 
jag betalade för Ulf. Pippi gav ju Tommy och Annika 
presenter på sin födelsedag. Jag följde med Ulf hem. Vi 
såg filmen Brevbäraren som byggde ett palats. En fransk 
film. Ulf översatte lite i filmen då det var problem med 
textningen på svenska. Jag stannade till 17.00 då hem-
tjänsten kom och skulle natta Ulf. Det var många fina 
timmar med Ulven Pulven.  Prieten apropiat. Kär vän 
på rumänska. 

Torsdag den 16 januari, 
min 60 årsdag. Fixade med 
tårtorna. Bjöd hem ett antal 
Fontänare. Det var mer 
som ett barnkalas än en fö-
delsedagsfest för en vuxen. 
En Madhattarfest eftersom 
jag gillar detta. Ni som sett 
Alice i Underlandet vet vad 
jag pratar om. Det kom ett 
oväntat besök också. Kärast 
besök av dem alla. 

Fredagen den 25 januari var 
jag och många Fontänare 
på Josephines begravning. Det var många sörjande i 
kyrkan. Vänner och familj. Det var en vacker och stäm-
ningsfull begravning. Väldigt gripande. Det var svårt att 
ta farväl av Josephine ”Chi Hideki”.

Måndag den 27 januari var det Elises minnesstund  i 
Allhelgona kyrkan. Jag och medlemmar från RSMH 
deltog. Elis var anställd på RMSH. Hon var älskad av 
alla. Det är så sorgligt när kära personer avlider. Efter 
minnesstunden följde jag med en Fontänare hem för att 
vara ett stöd för henne. Hon var så ledsen. 

Fredagen den 14 februari Alla hjärtans dag firande på 
Lunds Fontänhus. Det var trevligt som vanligt. Smarrigt 
med tacos på kvällen. Jag smällde i mig massor. Senare 
var det välkommet med disco styrt av Irene. 

Tisdagen den 25 februari fick jag reda på att Gunnar 
skall sluta på Lunds Fontänhus. Så sorgligt, så sorgligt! 
Gunnar är en sådan snäll och omtänksam person. Detta 
är så svårt att greppa. Jag grät floder så är det. Detta är 
troligen min sista hörna. 

Tjaba från Cicky

Jag har ingen lust att vara undantryckt. 

Det känns inte alls ok.

Med detta kommer jag att hävda min rätt 

på denna jord.

Sluta upp att tafsa på min person!
Sluta upp att kladda på min själ!
Min själ blir oren!

Förändringar i all ära.

Det gör mig osäker och deprimerad, 

när jag inte längre får bestämma över det 

jag kämpat för.

Hur det nu ska läggas upp av andra.
 

Cicky 27 jan 2020                                       

FÖRÄNDRINGAR I ALL ÄRA
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På gång i huset
Nätverksträffar

Events

APRIL
• Tisdag 7/4 - Social påsklovs- 

aktivitet
 
• Tisdag 21/4 - Frågestund med  

Försäkringskassan  
Kristina Svensson, samverkansansvarig, 
kommer och pratar. Det ges  möjlighet 
att ställa frågor. Maila gärna frågor i 
förväg till: anne.schildt@lundsfontan-
hus.se, senast 1 april.

MAJ
• Tisdag 5/5 - Att hålla i en  

presentation 
Tips och trix med projektledaren och skå-
despelaren Magnus Nylander.

• Tisdag 19/5 - Nonviolent  
Communication 
Hur kan du ha hjälp av giraffspråk i din 
studiesituation, privat och på arbets-  
platsen? Undvik missförstånd och kommu-
nicera så att ditt budskap går fram.   
Ricardo Guillén föreläser.

JUNI
• Tisdag 2/6 - Företagsformer och  

företagsutveckling kring Ship drop,   
F2F, B2B och crowdfunding 
Sebastian Ståhl är handledare.

• Tisdag 16/6 - Sommaravslutning  
och utvärdering 
I Lunds Fontänhus trädgård.

MAJ
• Måndag 26/5 - Teaterföreställning, 

teater över gränserna 
Föreställning hålls på Stenkrossen.

APRIL
• Onsdag 8/4 - Påskbord 

Kl.13-15 på Lunds Fontänhus.  
Föranmälan krävs. 

• Torsdag 30/4 - Valborgsfirande 
Kl.13-15 på Lunds Fontänhus.  
Föranmälan krävs.

Med reservation för eventuella ändringar i rådande 
situation kring Coronaviruset. 
Håll dig uppdaterad med aktuell info på vår hemsida.

INSTÄLLT 



24

Försöker återhämta mig efter en rejäl föränd-
ring i mitt liv. Förvisso en glad efterlängtad 
förändring men ändock omvälvande och ener-
gikrävande.

Just återhämtningen får ofta stå tillbaka i en 
hektisk tid. Återhämtningen, som är så viktig 
för alla människor 
men livsviktig för 
dem med psykisk 
ohälsa, tappas lätt 
bort.

Det finns ju tusen 
andra saker som 
måste prioriteras. 
Så det kan vara bra 
att planera in tid 
för återhämtning-
en. Som kan betyda 
olika saker för olika 
människor. Någon 
vilar sin trötta själ 
genom att sjunka ner i soffan och bara vara. 
Andra går ut och går en promenad. Någon sö-
ker sig till andra för att inte vara ensam. Andra 
väljer ensamheten. Inget är fel. Inget är det 
rätta. Det jag själv väljer för min egen skull är 
alltid rätt. 

Vi måste vara rädda om oss. Ta hand om oss 
själva på samma generösa och kärleksfulla 
sätt som vi tar hand om en vän, en närstående. 
Det finns ju ingen människa på jorden som är 

dig mer närstående än du själv. Tänk på det 
en stund. Du är din närmaste vän. Eller borde 
i alla fall vara. Det är så sorgligt när vi slår på 
oss själva. Både verbalt och fysiskt. Vi skulle 
aldrig tänka tanken att göra detsamma mot en 
vän. Men den egna kroppen både hatas och ut-
sätts för slag och knivskärande. 

Har själv levt länge med 
självskadebeteende och 
det är förskräckligt hur 
illa vi kan behandla det 
som skulle vara kärast 
för oss; vår egen kropp 
och vår egen själ.

Idag är det så vanligt 
att många människor 
hatar sin egen kropp till 
exempel. Hemska är de 
ord som spottas fram 
inför spegelbilden. Vi 
skulle aldrig säga så 

till våra barn till exempel eller våra föräldrar 
men den egna kroppen kan bombarderas med 
hat, ilska, förlöjligande osv. Istället för att ömt 
smeka sin egen kind kan handen ge örfilar 
eller slag. Det är så himla sorgligt att vi gör så 
mot oss själva. 

Men det här med att ömt smeka sin egen kind. 
Vad är det? Eller stryka med handen över ar-
men. Det kan kännas ovant och lite weird till 
en början men jag lovar, det ger effekt. 

Lena funderar
på omtanke inför sin egen kropp och själ

För kärleksfullhet 
gentemot sig själv är 

alltid bra.  
Omtänksamhet och 

tolerans och förståelse
 gentemot en själv; 

ALLTID bra.
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Ungefär som att sitta och sakta stryka med 
handen på en katt eller hund så ger den lång-
samma beröringen ett lugn. Men ge inte upp 
om det inte fungerar första gången. Du kanske 
inte blir lugn direkt och du kanske tycker det 
känns ovant och genant. Det är ju ovant att vi 
behandlar oss själva på det sättet. Med ömhet 
och kärleksfullhet. 

För så många av oss är det något vi aldrig ens 
tänkt över att vi kan göra, och att det kan hjäl-
pa mot oro, sorg och ledsamhet. 

Och till er som nu ställer er upp i bänkarna och 
ropar; känslo-flum! Trams! Till er vill jag bara 
säga prova själv först innan du ropar. Och sätt 
dig ner igen!

För kärleksfullhet gentemot sig själv är alltid 
bra. Omtänksamhet och tolerans och förstå-
else gentemot en själv; ALLTID bra. För bör-
jar jag ändra mitt sätt att tänka om mig själv. 
Och rentav börjar gilla mig själv och min egen 
kropp en smula, då kan det börja hända saker.

Då blir det lättare att ta emot kärlek och om-
tänksamhet från andra. Och lättare att ge det-
samma. 

Jag har både lätta och svåra dagar med min 
egen självbild. Förstås. Som vi alla. Men jag 
märker ju att omsorgen om mig själv gör det 
lättare för mig att vara. Att leva.

Ibland är vi ju faktiskt vår egen största fiende. 
Och det är det jag vill sluta med. För vad kom-
mer ut ur självhat om inte ännu mera självhat, 
självskadebeteende, ilska, uppgivenhet och 
bitterhet. Och rädsla. Vi får inte glömma vår 
egen rädsla, Den som är roten till så mycket 
av vår ilska och intolerans. Den förökar sig i 
rapidfart när vi klagar och slår på oss själva.

Till slut vill jag säga att det tar tid att vända på 
allt detta. Och det får ta tid. Också där ska vi 
vara tillåtande mot oss själva. Allt ändras inte 
på en sekund.

Tänk på vad du skulle säga till en nära vän 
som brottas med det här. Vad skulle du säga 
till hen?

Och sen säger du exakt detsamma till dig själv.

Text: LENA H
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Besök ett Fontänhus
Ordinare öppettider 
Lunds Fontänhus: 
Mån-tis, tors: 08:30-16:00
Ons: 08:30-19:00
Fre: 08:30-15:00
Lör: Stängt
Sön: 11:00-14:00

Lunds Fontänhus
Kävlingevägen 15
222 40 Lund
Tel: 046-12 01 95
E-post: info@lundsfontanhus.se
Hemsida: www.lundsfontanhus.se

Fontänhuset i Malmö
Engelbrektsgatan 14
211 13 Malmö
Tel: 040-12 00 13
E-post: info@fontanhuset.se
Hemsida: www.fontanhuset.se

Helsingborgs Fontänhus
Norra Strandgatan 8
252 20 Helsingborg
Tel: 042-24 50 60
E-post: kontakt@fontanhushbg.se
Hemsida: www.fontanhushbg.se

Fontänhuset Båstad
Aromavägen 48
269 37 Båstad
Tel: 0431-724 80
E-post: bastad@sverigesfontanhus.se
Hemsida: www.bastadsfontanen.se

Fontänhuset Falun
Tullkammargatan 2
791 31 Falun
Tel: 070-399 0453
E-post: info@fontanhusetfalun.se
Hemsida: www.fontanhuset.se

Fountain House Stockholm
Box 4051
Besöksadress: Götgatan 38
102 61 Stockholm
Tel: 08-714 01 60
E-post: info@fountainhouse.nu
Hemsida: www.fountainhouse.se

Göteborgsfontänen
Andra Långgatan 25
413 28 Göteborg
Tel: 031-12 30 01
E-post: mail@goteborgsfontanen.se
Hemsida: www.goteborgsfontanen.se

Motala Fontänhus
Vintergatan 15
591 32 Motala
Tel: 0141-21 25 33
E-post: info@motalafontanhus.se
Hemsida: www.motalafontanhus.se

Fontänhuset Trappan
Vallgatan 10
343 34 Älmhult
Tel: 0476 480 10
E-post: fontanhuset.trappan@telia.com
Hemsida: www.fontanhusettrappan.
wordpress.com

Falkenbergs Fontänhus
Storgatan 71
311 74 Falkenberg
Tel: 0346-71 10 71
E-post: kontakt@falkenbergsfontanhus.se
Hemsida: www.falkenbergsfontanhus.se

Fontänhuset Nyköping
Lilla Strömgatan 3
611 34 Nyköping
Tel: 0155-26 81 40
E-post: fontanhuset@gastabud.com
Hemsida: www.fontan.se

Fontänhuset Sköndal
Knut Sjöberg väg 6
128 64 Sköndal
Tel: 0738-903 130
E-post: info@fhskondal.se
Hemsida: www.fhskondal.se

Fontänhuset Örebro
Målgatan 11-13
702 16 Örebro
Tel: 019 -32 05 20
E-post: info@orebrofontanhus.se
Hemsida: www.orebrofontanhus.se

Alla Fontänhus i Sverige
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Våra sponsorer

Stiftelsen Råby Räddningsinstitut, Malms Legat, Stiftelsen Lindhaga, Stiftelsen Lars Hiertas Minne,
Anagram, Folke Ljungdahls Stiftelse, Finsam, Emmaus Lund, Carl Jönssons Understödsstiftelse

Stiftelsen De Lekande Barnens Fond

Samt våra fina stödprenumeranter: 
Cecilia Larsson Glowacki, Siw Hult, Gunnel Börjesson, Ann-Christine Engdahl Olesen, 

Anita Arnoldi, Eva von Boer Lindskog m fl.

Ett särskilt tack till våra hedersmedlemmar:
Ebba Fischer

Caroline Sverdrup
Pia Althin

samt till Lunds Fontänhus styrelse, våra samarbetspartners
och till dig som vi kanske glömt i farten...

Stöd vår verksamhet, bli medlem i Fontänhusets vänner
Du eller ditt företag kan stödja Fontänhusets verksamhet 

genom att bli stödmedlem i Fontänhusets vänner. 
Du/företaget får då varje nummer av vår medlemstidning, 

Fontänbladet, som ges ut med 2-10 nummer per år. 

Kostnad stödmedlemskap: 
Privatperson 200 kr/år, Företag 1 000 kr/år, Autogiro 100 kr/mån    

Bankgiro: 492-3801, Plusgiro: 60 57 80-6, Org.nr: 802456-4893

Vid inbetalningen vänligen ange ”Fontänhusets vänner i Lund” 
samt ditt/företagets namn och adress.



Kävlingevägen 15, Lund www.lundsfontanhus.se 046-12 01 95 info@lundsfontanhus.se


