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Tankar om identitet eller hur jag blev 
den jag är – när har vår identitet formats färdigt?

Bakom kulisserna i röntgenvärlden – 
en röntgensjuksköterskas perspektiv
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Redaktionen har ordet
”Jag identifierar mig som en attackhelikopter, Blackhawk 
heter jag. Det är så skönt att man får vara den man är i dagens 
samhälle. Man har friheten att välja om man är man eller 
kvinna, man kan välja om man vill vara ett djur, en så kallad 
furry. Så det är ju inte konstigt alls för mig att identifiera mig 
som en attackhelikopter. JAG MÅSTE FÅ VARA DEN JAG ÄR. 
Det är ju insidan som räknas och jag känner mig på insidan 
som en attackhelikopter.” 
   Denna månadens tidning handlar om identitet ur medlem-
mars olika perspektiv. Allt ifrån alldeles egna individualitets-
yttringar till personliga och forskningsbaserade tankar om hur 
identitet utvecklas. Hur ser identitetsfrågan ut ur ett politiskt 
samhällsperspektiv? Debatten är polariserad som så många 
andra frågor idag. Normativa idéer står mot mer radikala. 
Woke-begreppet har sina följare och sina motståndare. Hur 
orienterar vi oss i en alltmer fragmenterad vardag där vi 
ska balansera självuppfyllande med relationellt speglande? 
Diskussionerna här på Redaktionen har varit intensiva och 
stimulerande. I mötet kring våra olika perspektiv och upple-
velser uppstår vi och ger varandra möjlighet att forma våra 
val och på så sätt lägga nya pusselbitar till vår egen och vår 
gemensamma identitet.  

Trevlig läsning!
/Redaktionen
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Jag är med i ett projekt där vi nationellt ska införa en 
digital plattform för kommunikation. Webex heter sys-
temet och det består av 2 program: Webex Teams och 
Webex Meetings. I det första steget är det meningen att 
vi ska införa Webex Teams i husen.

Jag har försökt  att väcka 
intresse för detta i huset i 
ett drygt halvår, men det 
har varit ett mycket svalt 
intresse. Förmodligen för 
att ingen såg något egent-
ligt användningsområde 
för det på Lunds Fontän-
hus. Någon enstaka har 
gått med, men inte lagt 
någon kraft i det, och jag 
har inte haft kraft att dra 
i det mer själv. 

Men så kom det här 
viruset, Corona, eller 
Covid-19, och då lyckades 
jag förklara fördelarna 
med det i rådande situa-
tion för Matilda.

När Matilda satte igång 
så hände det saker. Hon 
och jag började med att 
diskutera olika saker som man kunde använda det till 
och idéerna bara sprutade. Det var roligt att brainstor-
ma med Matilda, vi är ganska lika i det fallet, vi ser 
möjligheter hellre än hinder. Sen började vi, eller mest 
Matilda att engagera folk, och det är något Matilda är 
jättebra på. Det visade sig också att när hon väl bestämt 
sig för något, då går det undan och vi gick från att vara 
ett fåtal Webexanvändare till ca 70 st på bara ett par 
veckor. 

När jag på projektets veckomöte först hörde de andra 
husens förbättringar, så hade de 20-30 användare och 
det är ju bra. Men sen när det var min tur att berätta 
om vår utveckling, så satte alla på sina mikrofoner och 
började applådera. Vi hade gått från i princip sista plats 
till första plats på två veckor. Det visar ju att när vi väl 
gör något, så är vi bäst på det.

Nu har även medlemmarna kommit med en massa 
idéer om hur vi kan utveckla användandet av Webex. 
Bland annat har vi startat en egen enhet här på Webex 
som heter Karantänen. Vi arbetar ungefär som på 
huset. Vi har enhetsmöten kl 9:15 och 13:00 och vi kör 
med arbetsinriktad dag också, även om en del arbeten 
är saker man behöver göra i hemmet. Men det är ju 
arbete det också. Vi har även Pomodoro varje dag här 
på nätet också, samt en ”karantänfika” tillsammans kl 
14:30 varje dag. Vi hade till och med en gemensam pås-
klunch på skärtorsdagen med hemkörd mat, även om 

tekniken strulade lite den dagen. Det visade sig att det 
var programleverantören som hade problem med sin 
teknik, som gjorde att vi inte kunde ha möten med mer 
än 3 st åt gången. Det var mycket frustrerande just en 
sån dag när vi hade satsat så mycket på det här med 

påsklunchen.
Jag har utöver allt detta 

hört att Vägar vidare 
har handledningar här 
på Webex och det är en 
del medlemmar som har 
personliga möten lite när 
andan faller på. 
I skrivande stund har vi 
blivit 96 st användare, 
vilket glädjer mig för nu 
har vi nått, och passerat, 
ett delmål som jag själv 
hade satt upp.

Sitter du också isole-
rad hemma? Saknar du 
att få din dagliga energi-
dos från Lunds Fontän-
hus? Du är inte ensam! 
Vi är ett helt gäng som 
spenderar hela dagarna 
hemma, men inte längre 

ensamma, tack vare Lunds Fontänhus digitala plattform 
Webex Teams. Vår internetbaserade enhet "Karantä-
nen" har möten varje vardag precis som det brukar vara 
fysiskt på Fontänhuset.

Känner du dig vilsen på det här med teknik? Eftersom 
gemenskap är ett nyckelord på Fontänhuset så hjälps vi 
åt även med detta.Vad gör jag nu? Hör av dig till en av 
våra handledare så hjälper de dig vidare.   
     

När vi gör något, är vi bäst på det!
- vi gick från att vara ett fåtal Webexanvändare till 
ca 70 st på bara ett par veckor
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Digi-inklusion
- ett nytt sätt att arbeta tillsammans med varandra i huset 
och andra hus i Sverige, i Norden, i världen
Jag är med i en projektgrupp som 
håller på att skapa ett nytt sätt att 
kommunicera i och mellan Fontän-
husen. Med detta system kan vi hålla 
kontakt med varandra både skrift-
ligt och visuellt. Det finns en chat-
funktion där vi kan skapa utrymmen 
efter behov. Vi kan ha ett utrymme 
för varje enhet till exempel, där vi 
delar kunskap, tips, filer med doku-
ment, recept, bilder, ja allt som rör 
huset. Vi kan också ha ett utrymme 
där vi delar privata saker som bilder 

från resor, husdjur, naturen, ja vad 
vi vill.
Det funkar lite som Facebook och 
Skype tillsammans, fast bättre. Det 
är helt privat, det är bara dem som är 
inbjudna som kan se informationen. 
Man kan delta i möten via videolänk 
hemifrån, om man är sjuk eller av 
andra orsaker måste vara hemma. 
Då måste man ha en kamera på 
sin dator, det finns på alla bärbara 
datorer. Det går att köpa kamera till 
stationära datorer också, de kostar 

från 200:- (Kjell & Co). Vi kan också 
skapa olika grupper (Teams) med 
andra hus där vi utbyter erfaren-
heter från våra enheter, t.ex. kan 
köken byta recept med varandra. 
Vi kan ha kulturutbyte, vi kan dra 
igång vårt kultursamarbete med de 
andra husen i södra Sverige. Malmö, 
Lund, Helsingborg, Båstad, Älmhult 
och Falkenberg hade ett samarbete 
i Kulturgrupp Syd, som nu ligger lite 
i dvala. 

  

 

Det finns möjligheter att göra nästan 
vad vi vill i det här systemet, det är 
vi som skapar det efter våra öns-
kemål och behov. Systemet som är 
tänkt att användas heter Cisco. En 
tanke är att arbeta på husen med en 
tavla/skärm med kamera, som man 
ska ha i ett mötesrum, typ ett konfe-
rensrum. 

Cisco har ett dotterbolag som har 
programmen som vi ska använda. 
Det heter Webex. Det är två av deras 

program vi vill använda. Det är 
Webex Meetings och Webex Teams.
Systemet med tavla och kamera är 
rätt dyrt, så det behöver vi diskutera 
i huset. Man kan använda något bil-
ligare system, men då får man inte 
alla funktioner. 
Vi kan söka pengar till Ciscosyste-
met kanske, vi får se hur det går. 
Detta tänkte jag att vi väntar med 
tills vi eventuellt har flyttat.

Webex-programmen finns i två 
delar, där Webex Meetings används 
till större möten. Det tycker jag också 
att vi väntar med tills vi ev. flyttat.

Det andra programmet som heter 
Webex Teams är det som jag tänker 
att vi ska använda och lära oss. 
Under detta året ska vi tillsammans 
utveckla det så att det passar oss. 
Det är gratis att ladda ner och att 
använda, även om alla funktioner 
inte finns med i gratisversionen. Nu 
i början behöver vi inte fullversio-
nen.

Jag har skapat ett team som heter 
Lunds Fontänhus och i det teamet 
har jag skapat ett antal utrymmen, 
ett för varje enhet. Det finns några 
till, Nätverksträffar, Blandat och 
Allmänt. Allmänt skapas automa-
tiskt när man skapar ett utrymme, 
de andra har jag skapat. Här kan 
vi lägga till fler efter behov. Vi kan 
också skapa nya Team om vi vill. 
Jag föreslår att ni är med redan från 
början, så ni är redo när vi inför det 
fullt ut.

Programmen finns att hämta på 
webex.com
Om ni behöver hjälp att ladda ner 
och starta programmet så tar ni 
kontakt med mig, Tony, så ska jag 
hjälpa er så gott jag kan.

Text: TONY

Utrymmen

Teams
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Tankar om identitet 
eller hur jag blev den 
jag är

Sådana här tankar tycker jag är intressanta att fundera 
över och även att diskutera. Själv så tror jag definitivt 
att vi redan som nyfödda har en viss del av vår person-
lighet med oss. Till exempel så har ju spädbarn väldigt 
olika temperament. En del gråter ofta medan andra är 
mer lugna och tillfreds. 

När vi är små barn och framåt så tror jag att det till en 
början är helt avgörande att vi blir sedda, bekräftade 
och sedda. Även att vi får våra grundläggande behov 
tillgodosedda: mat, sömn, blir bytta på, pratade med 
och får kärlek och ömhet. Vad händer om vi inte får 
så mycket av detta? Ja jag tror det är förödande för oss 
och då framförallt vår självkänsla. Om vi inte blir sedda 
och bekräftade så tror jag att vi får en känsla av att inte 
vara viktiga eller i värsta fall så tystnar vi, blir uppgivna 
och apatiska.

När vi sedan växer upp så kommer vi att möta både 
medgångar och motgångar. Glädje och sorg. Eufori och 
djup smärta. Det spelar stor roll om vi växer upp i en 
trygg och harmonisk familj eller tvärtom i en, som i mitt 
fall, djupt dysfunktionell familj. Stöttas vi och uppmunt-
ras så tror jag att vi blir mer hela och starka som perso-
ner. Är det däremot, som för mig och mina syskon, att 

du får klara dig själv så gott du kan och, i mitt fall att jag 
tidigt tog på mig ansvaret hemma, så kan det innebära 
att du tappar en stor del av din barndom, tappar bort 
dig själv och dina behov för att istället ta ett mycket stort 
ansvar alldeles för tidigt.

Jag kan som 58-åring se tillbaka på en tämligen kämpig 
uppväxt med stor brist på bekräftelse. Jag tror själv att 
detta gjorde att min depressiva sjukdom startade redan 
i yngre tonåren. Dock har jag gått en hel del i terapi och 
via den, och att jag ständigt strävar framåt, så tycker 
jag att jag på det hela taget, äntligen, blivit en ganska 
trygg och stark person. Jag bryr mig mycket om dem jag 
tycker om och älskar men inser också att jag behöver 
lyssna till mina egna behov.
Numera fokuserar jag på nuet och framtiden och har 
rotat färdigt kring min uppväxt och den problema-
tik och kaos som rådde hemma. Jag har förlåtit både 
mamma och pappa och inser att även de är formade 
av sin uppväxt och att de gjort så gott de förmått. Jag 
har insett att det finns ingen så kallad perfekt människa 
men vi duger bra som vi är. Med fel och brister.

När har vår identitet formats färdigt? Gör den någonsin 
det eller formas vi hela livet?
Jag vet inte men jag tror i alla fall att vi ”finslipas” så 
länge vi lever. 

Text: MARIA O Bild: PIXABAY -  QIMONO

- har vi en del av vår personlighet med oss redan 
som nyfödda?

TEMA
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Identitet - vetenskapliga 
teorier och andliga frågor
Det är något jag frågat mig, det mesta av tankeverksam-
heten sitter i hjärnan. Sedan kommer frågan, är jaget 
den specifika hjärnan eller nervsammansättningarna? 
D.v.s. skulle man kunna ladda upp sitt medvetande till 
en dator och kunna fortsätta leva utan sin biologiska 
hjärna? Eller så tror bara den digitala hjärnan att den 
är jag, fast det riktiga jaget är borta. Sedan är det också 
frågan om man klonar en människa in i minsta detalj 
som man teoretiskt sett gör när man teleporterar sig. Är 
man då två av samma person eller är det en som bara 
tror att man är jag eftersom man är en kopia? 

Själv hade jag aldrig vågat teleportera mig, för då hade 
man förstört min gamla kropp och skapat en ny dit jag 
satt teleporterna till. Jag är ju kristen och tror att man 
har en själ och en ande och jag tänker att den är lite fast 
i den kroppen man är född i. Jag tror inte att själen kan 
hoppa mellan kroppar men man kan ju egentligen inte 
bevisa en själ och andes existens, så är man ateist tror 
man nog att jag pratar om löjliga saker. 

Frågan är ju om det skulle födas en ny själ om man klo-
nade sig själv i vuxen ålder? Jag tänker att det nästan 
måste göra det, för annars kanske inte en person i ett 
par enäggstvillingar hade haft en själ. Enäggstvillingar 
är ju då naturligt förekommande kloning, där ett be-
fruktat ägg delar sig i två och utvecklar två olika indivi-
der. Liten tankeställare. Varför blir man som man blir, 

var får man sin identitet ifrån? Man är ju född med spe-
cifika gener som utrycker sig olika beroende på vad du 
som individ utsätts för. 

Detta börjar redan i fosterstadiet. Det är inte bara vad 
du blir utsatt för, utan också hur dina föräldrar har levt 
och deras föräldrar. Det kallas epigenetik. De tror ju att 
t.ex. homosexualitet kommer av att mamman, när bar-
net är i fosterstadiet, avger hormoner till fostret som 
gör att det blir homosexuellt. Jag hörde även att kvinnor 
som varit i koncentrationsläger föder kortare barn, ef-
tersom de har svultit i koncentrationslägren, vilket har 
påverkat genuttrycket. 

Man kan tänka så här att när kvinnorna svalt gav de 
signaler att det här är tider med dålig mat, vilket gör 
att kvinnornas genuttryck förändrades så att de födde 
kortare barn. För om man är kort behöver man mindre 
mat. Det är lite samma som att man förr i världen var 
lite kortare, troligtvis eftersom man då inte hade råd att 
vara lång för att man hade inte så mycket mat.

 

Text: MICHAELA B
Bild: PIXABAY, DEFLYNE

TEMA
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- Ja, vad är identitet? Hur definierar 
man sig själv? Hur identifierar an-
dra en? Man, kvinna, ett tredje kön? 
Ålder; har det en betydelse för hur 
du blir betraktad utifrån? Ditt utse-
ende, hur du klär dig? Ja, allt detta 
är faktorer som spelar roll för hur 
du ses. 

Lika viktigt är hur du ser på dig 
själv. Har du ett gott självförtroende 
och dessutom är ödmjuk tror jag att 
andra uppfattar dig som trygg och 
säker. Själv har jag ganska dåligt 
självförtroende och har också blivit 
mobbad i min barndom. Jag tror och 
hoppas dock att jag har blivit lite 
självsäkrare nu.

Mitt före detta långa hår var en stor 
del av min identitet i många år. Det-
ta bland annat blev en symbol för 
vem jag var. Tyvärr fick jag klippa 
av det när jag hade blivit sjuk. Håret 

rasade i massor i duschen. Det var 
en väldigt jobbig upplevelse. Idag är 
jag dock van vid mitt korta hår och 
känner att jag trivs i det också. Det 
som jag tappade har dessutom vuxit 
tillbaka och det är nu lika tjockt som 
det var innan. Glädje var också en 
del av min gamla friska identitet. Jag 
hoppas på något sätt att jag ska få till-
baka lite av den istället för att stän-
digt vara ångestfylld och deprime-
rad. Tidigare var jag också en daglig 
kontaktlinsbärare i mellan 20 och 30 
år. Jag tyckte inte alls om glasögon 
och fann att de bara var i vägen. Nu 
har jag glasögon på heltid sedan mer 
än två år tillbaka och märker att jag 
trivs i det också. Personligen tycker 
jag också att det är väldigt viktigt att 
vara hel och ren. Jag tycker att det 
är obehagligt när människor stinker 
av diverse odörer och jag vill helst 
rygga undan från dem då. För mig 
är det också viktigt att folk är snälla 

och ärliga och jag vill slippa känna 
mig utnyttjad för att jag har varit all-
deles för snäll mot dem.      

Text och bild: MARIE K

Identitet

Svår skrivkramp
Jag brukar ha så lätt för att skriva och att komma på, för mig, intressanta saker att rapportera om. Just nu är det 
torrt som en öken och jag kommer inte på något alls. Det känns som att jag redan har skrivit om allt som jag för 
tillfället vill och tycker är både intressant och roligt att berätta om. Hoppas så småningom på att få lite bra idéer 
igen. Snart är våren här och då kanske något med den årstiden kan väcka min lust till att börja skriva igen.  

Text: MARIE K  

Såsom Simon & Garfunkel sjunger i ”The Boxer” ”After 
changes upon changes we are more or less the same”. 
Så tror jag att det är. Man har ett frö med egenskaper 
och konstitution som kan gå åt ena eller andra hållet, 
beroende på miljö och upplevelser i livet. I vissa miljöer 
uppskattas en viss egenskap, i andra miljöer några an-
dra egenskaper som man då får utveckla. Om jag ska ta 
något exempel så kan jag ta kreativitet. Om man aktivt 
går in för att utveckla sin kreativitet, så kommer man 
också att göra det. Sedan har varje kultur normer för 
hur långt varje individ får gå i sina kreativa uttryck. Ett 
exempel är att kvinnor har större spelrum kring hur de 
får vara och fortfarande ha en icke normöverskridande 
identitet. Män har snävare identitetsramar än kvinnor.
Vissa psykologer pratar om att man har en yttre och en 
inre identitet. Den inre identiteten består av drömmar 
om vad man skulle vilja vara. Man kanske önskade att 

man var den som sa ifrån när en kollega mobbades. Den 
yttre identiteten är den delen av personligheten som 
man låter andra ta del av. Den inre identiteten är friare 
och inte så bunden av konventioner som den yttre iden-
titeten är. 

Text: ANONYM

Simon & Garfunkel & identiteten

TEMA
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James Marcia - ungdomar och identitet

James Marcia utgår från Erik Homburger Eriksons teori om ungdomars identitetsutveckling, men menar att ut-
vecklingen är beroende av både utforskande och ställningstagande.

Fullbordad Identitet:
En person som uppnått en fullbordad identitet har tidigare prövat olika roller och efter att ha reflekterat klart 
tagit ställning till vem man är. En person med en fullbordad identitet är mer flexibel än de övriga identitetsper-
spektiven och kan förändras vid behov. Hon kan se saker genom andras perspektiv och kan reflektera över sina 
handlingar (och har därför egna värderingar och mål).

Moratorium:
En person i moratoriet genomgår en utforskande fas där man inte tar några egna ställningstaganden utan prövar 
olika. Osäker, känslig och tenderar att vara ambivalent(kluven, tveksam) i sina relationer till familjen. Växlar mel-
lan upprorisk och medgörlig. Moratoriumet ses som en övergående fas.

Förtidig Identitet:
Har gjort ställningstaganden utan att först utforskat alternativ. En person med förtidig identitet har mycket be-
stämda åsikter som hon oftast helt okritiskt tagit till sig från föräldrarna. Värderingarna är ofta konservativa och 
ibland nästan rigida(opåverkbara). Nära relation till familjen, men bara ytliga relationer till andra. Personen er-
håller ofta en stark ”Jag-känsla”, men trots det en svag identitet som inte är flexibel. Det ger en större sårbarhet i 
kommande livskriser. Följer ofta stereotyper.

Identitetsförvirring:
Undviker att utforska roller. Har inga egna värderingar eller åsikter. Har en sämre psykisk anpassning och saknar 
en inre kärna. Kan driva genom livet(framför allt tonåren) helt bekymmerslöst.
individen gå fram och tillbaka mellan de olika faserna.
Det är viktigt att framhålla att i identitetsutvecklingen så går individen emellan de olika faserna. Vissa individer 
har en identitet som grundar sig på ideologi. De utvecklar sin identitet något senare än andra. 

Text: ANONYM

- ett psykologiskt perspektiv på identitet

James Marcia är en amerikansk 
psykolog som har forskat på ung-
domars psykosociala utveckling och 
identitet i ett livsperspektiv.

TEMA
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Min syn på identitet

Frågan är hur detta har format mig?
Jag har brytt mig väldigt mycket om min lillebror som heter Tommy, som en del i detta huset känner. De ca fem 
sista åren har jag förstått att det är min mor som skulle ha tagit det ansvaret och inte jag. Eftersom jag har gjort det 
så har jag blivit dränerad. Jag kommer ihåg en gång när han låg inne på psyket, när det låg i närheten av lasarettet. 
Då hälsade jag på Tommy men inte vår mor. Likadant när han har varit här på Fontänhuset väldigt mycket, så kom 
jag hit när de hade Öppet Hus. Vår mor har aldrig varit här. Men jag ångrar ingenting eftersom jag tror att Tommy 
skulle ha mått mycket sämre då. Frågan är hur detta har format mig?

Text: ROSE-MARIE

Min syn på identitet – Vem man är i olika roller i olika 
sammanhang. Jobb/studier, socialt och fritid.
Min identitet i huvudsak – Tillbakadragen är så jag bru-
kar se mig, blandar inte in mig i för mycket aktiviteter, 
det brukar inte bli bra. 
Bakgrund? Det finns inga tekniker i min familj och ”sånt 
kan vi inte”, är det jag har med mig i ryggsäcken hemi-
från. Ändå är jag där. Hur ska jag då bryta mot invanda 
mönster? Jag bekräftar tydligen ”sånt kan vi inte” då jag 
inte finner en stark identitet i ingenjörsstudierna och 
jobben uteblir. Studier är färskvara och min examen är 
19 år gammal, dags att gå vidare kanske, IT-världen har 
förändrats avsevärt sen dess. 
Stark identitet och svag identitet – Går den att öva upp? 
Hur? Jag tror som med det mesta att man kan stärka 
sin identitet i de områden där man behöver göra det. 
Utmana i lagom portioner och våga ta steget utan att 
riskera för mycket. Erfarenhet tror jag är nyckeln till en 
starkare identitet, bra som dålig. (Lever jag efter det jag 
skriver nu?)
Yrkesidentitet – IT-tekniker, inte så stark men bättre än 
förut då jag i skrivande stund har en roll på Förening-
arnas Hus som IT-ansvarig. Gamla kommentarer hörs 
ibland inom mig. Försöker hitta mina nischer för att fin-
na ett djupare sammanhang. Rädd för att bli ifrågasatt 
ifall något går fel. Hur förhåller jag mig till ett nytt jobb 
med nya kollegor och med en förväntan på mig? Han-
terar jag det? En roll som IT-tekniker, eller åtminstone 
ett frö till det, kan det växa? Vad behövs? Ny utmaning? 
Vågar jag ta steget?
Min identitet i det jag INTE blev, t.ex. ekonom eller för-
älder. Jag är varken ekonom eller förälder. Den förvän-
tande identiteten som ekonom uteblev och faktum är 

att ett misslyckande som ekonom hade satt större spår 
i mig. 
Att axla en föräldraroll känns inte som något att sträva 
efter. För mycket aktiviteter och ansvar gentemot andra 
är något jag starkt undviker. 
Fritid – Golf (övrig identitet till sport) - lättare att jäm-
föra mig med andra inom idrotten, ser tydligare vilka 
sporter jag är bättre på än andra, eller vad jag är bra på 
och känner mig bra på ganska snabbt. Jag kan alltid lita 
på min sving då jag övat upp den sen 1990.
Min identitet bland människor, eller min sociala iden-
titet? Kan jag undvika nya människor gör jag det ifall 
gamla beteenden skulle uppstå. Det beror också på vil-
ket sammanhang det rör sig om. Jag är ofta osäker på 
hur jag ska bemöta människor i vardagen, hälsa eller 
inte hälsa? Bara en sån sak… dock lättare vid enskilda 
möten, t.ex. en chef vid en intervju. 
Hur förändra? Vill jag förändra? Vilka områden vill jag 
förändra? Hur motiverar jag mig? Vågar jag förändra? 
”Less is more” sa min brors vän till mig för många år 
sen, han har rätt i det faktiskt. Lite kan göra stor skill-
nad. Jag vill förändra min identitet eller stärka den inom 
IT men jag vet egentligen inte hur. Studier kan ge en idé, 
men det är arbetsamt med universitetsstudier. Youtu-
be-videos som berättar arbetsmoment kan vara en grej. 
Motivation och brainstorma för mig själv kan vara ett 
sätt, bara för att hitta nya vägar. Sportidentiteten sitter 
redan där, så varför ändra något där egentligen. Mitt 
sociala jag kommer i andra hand här, för jag är rätt trött 
på att fixa med det. Jag vågar förändra vill jag tro, det 
gäller bara att det inte blir för mycket…”less is more”.

Text: MATTIAS B

- vem man är i olika roller i olika sammanhang

TEMA
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Cickys hörna
komprimerad
På grund av detta med Coronaviruset så fick jag för mig 
att gå ner till Rögle Dammar. Tänkte att det inte skulle 
vara någon där. När jag väl kom dit var det asmycket 
folk. Jag fick nästan panik. Jag muttrade rätt högt om 
folkmassan. De flesta drog efter ett, tag tack och lov. 
Jag satt på min medhavda stol och såg ut över vattnet. 
Knaprade i mig en morot. Satt en stund och när jag var 
på väg att resa mig såg jag två fina svanar på avstånd. 
Ah, för långt borta för att fota dem. Jag vek ihop stolen 
och hängde den över axeln med remmen jag satt dit. 
Jag fortsatte mot Billebjär. Därifrån fortsatte jag mot 

Sjötorp. Gick vidare mot 
Dalby Hage. Sedan var 
jag nästan hemma igen. 
En annan dag satt jag  på 
ett fint stenblock nära 
Knivåsen och området 
Borlunda. Jag åt lunchen 
jag köpt på Hemköp. Det 
är dag fem ute i naturen. 
En av dagarna gick jag ut 
på en extrem runda. Dal-

by, Arendala, Hardeberga, Billebjär, Sjötorp, Dalby Hage 
och tillbaka till Dalby. Satt på min medhavda stol uppe 
på kullen nära Hardeberga. Det var en sådan otroligt fin 
utsikt där uppe. Så underbart att vara inaturen. Tycker 
om att vandra långa sträckor. Jag har med all säkerhet 
täckt sju mil på dessa dagar. Är mycket av en vagabond.  
En eremit. En ensamvarg. Eftersom jag är så udda och 
avvikande är det svårt att hitta rätt personer att umgås 
med. Adjöken för denna gång.

Text: CICKY

Året 1984 då jag bodde på Nöbbelöv i Lund hade jag 
tillgång till en väldigt bra musikkanal som hette Music 
Box. Det var en digitalkanal från Comhem. De hade ca 
tio presenterare. Min favorit hette Gareth Jones, men 
kallade sig Gaz ”pratar mycket” Top ”hans punkfrisyr”. 
Han var född i St. Asaph i Wales. Han föddes den 5 juli 
1961. Så vi var ju jämngamla.  Han var riktigt rolig och 
helgalen. När han pratade läspade han och jag tyckte 
det var så gulligt. Jag kärade ner mig i honom mycket 
för att jag gillade hans stil. Dessutom spelade han de 
bästa låtarna. Jag upptäckte många nya musiker tack 
vare honom. Det var han som fick in mig på The Cure, 
Alarm, Talk Talk, U2, Sigue Sigue Sputnik, Divine, Dead 

Or Alive, bland andra. Jag skrev till honom vid flera 
tillfällen och önskade musik. Jag fick en bild på honom 
med hans autograf som jag ännu har kvar. En dag sade 
Gaz plötsligt att det var hans sista dag på Music Box. Jag 
började att storgråta. Jag skrev ett kort till honom som 
han fick veckan därpå. Många hade skrivit för de blev 
upprörda. Han läste upp mitt kort. Han sade att han 
bara skojade. Han skulle inte sluta på ett bra tag. Så gick 
det ett par veckor. Gaz Top hade slutat. Det kändes som 
ett slag i ansiktet. Det hade varit många fina år med Gaz 
Top på Music Box. Jo visst det fanns andra presenterare, 
men ingen som Gaz. De andra spelade annan musik som 
inte jag gillade. Senare gick 
Music Box upp i kanalen 
Super Channel och hade då 
visning på två timmar per 
dag. Jag flyttade till Kävling-
evägen 50 i slutet på 1987. 
Vid denna tidpunkt hade jag 
inte tillgång till digital-TV.  
Så jag har missat många år 
med olika band. Detta var 
lite om hur stort intryck nå-
gon kan göra i ens liv.              

Text: CICKY 2020

Musik är mitt liv
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Infidel
Skriven av Pornsak Pichetshote 
och illustrerad av Aaron Campbell 
(groovy). Infidel är en modern po-
litisk vändning av den klassiska 
spökhus-tropen. När muslim-ame-
rikanskan Aisha blir 
förbannad av andar 
som drivs av xenofobi, 
måste Aishas bästa vän 
Medina besegra spö-
kena men också sina 
egna fördomar och inre 
demoner för att kunna 
rädda Aishas själ.
Med tanke på samman-
fattning och det nuva-
rande politiska klima-
tet, både inomlands 
och utomlands, så är 
det ett perfekt tillfälle 
att recensera en serie-
bok med fokus på såna 
känsliga ämnen som 
rasism, fördomar och 
xenofobi. 
Okej, innan jag fort-
sätter med att skriva 
så tänker jag först dela 
recensionen i tre delar, 
manus, illustration och 
sen personlig åsikt. 
Jag har aldrig hört talas 
om Pornsak Pichetsho-
te (jag vet inte hur man 
uttalar hans namn, döm 
mig inte) förrän jag 
hade läst Infidel, så jag 
har inte läst hans tidiga-
re verk, därför kan jag 
inte bedöma kvaliteten 
på manuset. Pornsak är 
bra på att skriva karak-
tärer som känns verk-
liga och mänskliga med alla fel och 
brister som kommer med att vara 
en människa. Barndomsvännerna 
Aishas och Medinas förhållande är 
en av de bästa sakerna med serie-
boken, den tidigare är optimist som 
söker efter ljuset medan den senare 
bara ser mörkret. Men bortsett från 
deras personliga olikheter så kan 
man verkligen känna deras syster-
liga band från interagerande med 
varandra, ord och gärningar. När 
det kommer till själva skräckscener-
na med spökena så kan nog vissa 
finna dem skrämmande, men den 

verkliga skräcken är karaktärernas 
rasistiska meningar och gester. När 
folk tänker rasister så föreställer 
man sig vitt folk, men rasism vet ing-
en ras eller religion och till skillnad 

från hemsökta byggnader som är 
funktionella så är xenofobi på rik-
tigt och det skrämmer mig mer än 
någon spökhistoria. Personligen är 
jag oroad om jag kanske är en rasist. 
Det är därför jag varnar er. Ni som 
finner ämnen som ras och religion 
känsliga eller kontroversiella, borde 
hålla er borta från denna ”grafiska 
novell” men ni som vill läsa något 
som får er att ifrågasätta allt ni tror 
på och vet så skulle jag verkligen re-
kommendera Infidel. 
När det kommer till själva teckning-
arna så är Campbell den perfekta 

illustratören för denna politiskt lad-
dade spökhistoria. Karaktärernas 
ansiktsuttryck och kroppsspråk är 
verkligen uttrycksfulla och berättar 
visuellt  deras känslor och personlig-

heter. Spökena är verkligen 
fruktansvärda, förvridna 
massor av kött och ben, de-
ras viskningar och skrik av 
rasistiska skällsord får dom 
att kännas än mer skräckin-
jagande.
Om ni vill läsa en seriebok 
som är det politiskt oheliga 
kärleksbarnet mellan The 
Evil Dead och                        The 
Exorcist, så rekommen-
derar jag definitivt den 
här boken. Okej, skämt å 
sido, bortsett från Infidels 
skräckgenre med fokus på 
rasism och politiska kom-
mentarer så har den i slutet 
av denna mardröm ett sim-
pelt men vackert budskap; 
att trots hur mörk världen 
än är så måste man ha tro, 
tro på gud, tro på sig själv, 
tro på ens nära och kära 
men framförallt tro på ens 
medmänniskor.
”And among His wonders is 
the creation of The Heavens 
and The Earth, and the di-
versity of your tongues and 
colors. For in this, behold, 
there are messages indeed 
for all who are possessed of 
innate knowledge!”  - Kora-
nen 30:22
”And among His wonders is 
this: He creates you out of 
dust, and then, behold! You 

become human beings ranging far 
and wide!” - Koranen 30:20
”Groovy!” – Bruce Campbell 1987  

Text: WILLE
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Fyrar i litteraturen
- stämningsfulla symboler för livets olika gestaltningar
Jag har sedan min barndom varit mycket fascinerad av 
fyrar. Jag älskade att ligga och lyssna till höststormar-
nas våldsamma rasande till ackompanjemang av fyrens 
mistlur som tillsammans med ljusskenet skulle leda far-
tyg och små fiskebåtar rätt in i Falkenbergs hamn. Det 
var dramatik och stor mystik. Naturens fantastiska skå-
despel. Inget kunde mäta sig med det. Varje höst slogs 
badbryggan i spillror och varje vår snickrades den ihop 
på nytt. Likt naturens regelbundna andning.

Det faller sig  naturligt att författare i alla tiden lockats 
till att gestalta detta naturens eget oöverträffade drama 
- t ex Shakespeare i ”Stormen”; Hemingway i ”Den gam-
le och havet” eller Odyssevs irrfärder lockade av Skyllas 
locktoner. Eller ”De drunknade”.

Jag känner inte till någon manlig författare som i sina 
skildringar tagit tillflykt till fyrars trygga symbolik.

I skrivande stund tänker jag emellertid på två kvinnli-
ga författare som låtit sig inspireras av det ödesmättade 
skenet  kring dessa ensliga byggnader .

I Virginia Woolfs mest berömda roman ”Till fyren” skild-
rade hon en familj (inspirerad av sina egna föräldrar 
och deras åtta barn). I romanen vill ett av barnen göra 
en utflykt till ortens fyr som är inspirerad av verklighe-
tens Godrevy Light-fyren. Emellertid blir det ingen resa 
till fyren då regnet kom. Man kan få djupa funderingar 
kring vad fyren egentligen hade för roll i romanen. Som 
hägring eller som det fåfänga i vår längtan efter även-
tyr. Äventyret som i drömmarna är långt mer storslagna 

än när de (kanske) infrias. Kanske som symbol för det 
varaktiga när allt annat vittrar sönder.
Att Jeanette Winterson kände till Woolfs roman när hon 
själv skrev ”Fyrväktaren” är ju givet, men har hennes 
roman någon anknytning till Woolfs?

Låt se vad den handlar om:  I Wintersons roman blir 
den föräldralösa flickan Silver placerad hos den blinde 
fyrvaktaren Pew som är en mycket kärleksfull gammal 
man som berättar historier från trakten och ur littera-
turen för Silver om längtan och rotlöshet. Han berät-
tar om Babel Dark, den präst som på 1800-talet tog sin 
tillflykt till Salt (ort i norra Skottland) för att kuva lju-
set inom sig. Genom Pews berättelser kan Silver följa 
med och undersöka de mörka rum som finns i oss alla 
och som Pew ger gestalt åt och de fyrar av ljus som vi 
ständigt strävar efter. Romanen är fylld av underfundig 
humor som har gett Winterson betydande berömmel-
se. Liksom Woolfs roman är ”Fyrväktaren”  symboliskt 
laddad och här är det den vindpinade skotska kusten 
som åskådliggörs.

Det är länge sedan jag läste Woolfs roman och inte fullt 
så länge sedan jag läste Wintersons roman. Båda ro-
manerna är romaner vars största förtjänster är deras 
stämningsfulla skildringar av  livets olika skeenden och 
skeden 

Text: ANN-SOFIE
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Tekniken går framåt med rasande steg och man kan göra 
mer och mer inte minst inom sjukvården. Men även om 
vi kan göra mer blir det så  småningom en kostnadsfrå-
ga hur mycket vi faktiskt gör. 

Frågan är ju vad vi ska satsa på. Det finns vissa princi-
per som man går efter inom sjukvården. Främst bland 
dom är Människovärdesprincipen som innebär att alla 
ska få vård. Den nästa principen är Behovs- och solida-
ritetsprincipen, som innebär att dom med störst behov 
får vård först. Sist kommer Kostnadseffektivitetsprinci-
pen som innebär att man ska ta det billigaste alternati-
vet i vården. Det har väl inte undgått någon att det råder 
brist på resurser inom sjukvården. Innan fanns det 
mycket vård i förebyggande syfte, tex sjuksköterskor 
som gick ut och pratade med barn om karies. Men den 
förebyggande vården har försvunnit i brist på resurser. 
I förlängningen kan det leda till att fler blir sjuka och till  
mer människolidande. 

Bristen på resurser leder till större och större vårdkö-
er där dom med störst behov går före vilket leder till 
att man får vård i ett senare skede. Det kan ses som en 
effektiv användning av resurser men det leder till onö-
digt människolidande och risk för att det ska bli sämre  
utgång för patienterna. En gång röntgade jag en man 
som hade haft artros-problem. Han sa att han hade haft 
smärta sedan han varit ung men dom ville inte göra nå-
got och nu var han för gammal för att göra något. 

Du kanske har hört om folk som ligger i korridorerna i 
sjukhuset? Det är för att folk som egentligen skulle vår-
das via vårdcentralen går till akuten för att dom avvisas 
därifrån. Sedan finns det bara ett visst antal vårdplatser 
på avdelningarna så man kan ju sitta och vänta på plats 
på akuten. Ibland kan en patient bli skickad till en av-
delning som inte är specialiserad för den vård man bäst 

skulle behöva. Jag har uppfattat det som att vilken av-
delning som är full kommer lite i vågor. Det kan ju vara 
ett problem eftersom personalen och utrustningen inte 
är optimerade för den enskilda patientens vårdbehov. 
Sedan har det blivit fler patienter per personal vilket 
är sämre för överlevnaden. En belastning på vårdper-
sonals arbete är även faktumet att man pga nedskär-
ningar inte har så mycket administrativ personal. Inom 
vården säger man ”är det inte dokumenterat är det inte 
gjort”. På min praktik var jag på en vårdavdelning där 
vi fick en patient där det inte var dokumenterat att man 
lagt en central infart som patienten hade. Förmodligen 
hade dom gjort det men eftersom det inte stod i jour-
nalen visste vi inte säkert. Detta ledde till dubbelarbete 
eftersom vi behövde lägga om det igen. På tal om vårdas 
på fel plats, jag sommarjobbade under mina studier på 
neuroröntgen i Lund, röntgen av hjärnan. På en viss 
dag kom det en massa strokelarm på raken, de flesta 
hade blödning i hjärnan. Det kom så många att de inte 
fick plats på avdelningar som hade förutsättningar att 
korrekt övervaka alla patienter. Detta resulterade i att 
en patient fick övervakas på akuten.

Politikerna har bestämt det ska dras ner på sjukhus och 
börjat sparka folk för att istället satsa mer på vårdcen-
traler. Men jag misstänker att de extra pengarna kom-
mer  att gå till de elektroniska läkarna som det länge har 
klagats på om hur mycket pengar det drar. Jag avundas 
verkligen inte dom som är kvar och jobbar på sjukhusen. 
Dom måste ha mycket att göra då fler patienter per sjuk-
sköterska leder till ännu mer press på redan stressad 
vårdpersonal. För att förvärra arbetsmiljön ännu mer 
kan man även som vårdpersonal bli beordrad in. Jag 
har inte upplevt det som en vanlig företeelse, men jag 
har ju hört hur läkare som blir frustrerade över kön till 
röntgen vill beordra in personal från semestern. 

Vården innan Corona
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Coronateorier
När man som kvinna går på p-piller så attraheras man  
bl.a av män med liknande MHC-faktor. Vilket är det i ge-
nerna som kodar för immunförsvaret. Går man inte på 
p-piller attraheras man istället av män med en annorlun-
da MHC-faktor. När kvinnan går av p-piller för att bli gra-
vid kommer de då ha sämre immunförsvar då föräldrarna 
har liknande MHC-faktor. Det kan alltså därför finnas en 
poäng att fråga din mamma om hon gick på p-piller när 
hon träffade din pappa. P-piller kom till Sverige 1964. An-
dra faktorer som kan tänkas påverka är okända underlig-
gande sjukdomar.

Text: MICHAELA B 
Bild: MOHAMED_HASSAN

Sjukvårdsuppdatering
Jag har en gammal kollega som jobbar på röntgen i 
Lund. Hon berättar att riktlinjer kan ändras från dag till 
dag under dessa extraordinära omständigheter. Någon 
dag säger de att man ska ha långärmat för att skydda sig 
och sedan ska man ha kortärmat och sprita. Många en-
gångsmaterial har tydligen tagit slut så engångsmaterial 
återanvänds. Man ska använda samma material till alla 
patienter där det står Corona  i remissen, eller misstänkt 
Corona. Vilket är information man på röntgen inte alltid 
får då vi är beroende av vad läkaren skriver i remissen. 
De har ställt in vård som de inte anser akut så att de kan 
hjälpa akuten och infektionen. Jag har hört att ortope-
den har tidigare haft halvt stängt för att stödja akuten. 
De har dessutom lagt ner Onkolog-avdelningen 86 och 
att de har avbrutit cancerbehandlingar. En kompis till 
en kompis fick sin cytostatika-behandling avbruten, det 
var en cancer som tryckte på en nerv så hon har mycket 
ont. Men hon kan heller inte få rätt smärtlindring ef-
tersom den typen av smärtlindring endast kan fås på 
sjukhus.

Ett tidigt problem i corona-krisen är den försvunna 
spriten från sjukhusen. Det polisanmäldes och jag tror 
att stölderna gick ner. Som personal blir man tydligen 
väldigt skrutinerad om man skulle sjukskriva sig i dessa 
tider. Sedan hörde jag om en röntgenläkare som efter 
att han kom tillbaka från sin skidsemester i Italien fick 
arbeta normalt.

Det är folk som har slutat på neuro-röntgen eftersom 
man kan bli inkallad på natten och sedan förväntas job-
ba dag dagen efter. Det som kan behövas på natten är 
angio av hjärnan då det går in i hjärnans kärl och vidgar 
dom som kan behövas om en människa kommer in med 
stroke mitt i natten. Det är viktigt men arbetspassen 
är inte hållbara för personalen. Hade man anställt fler 
hade man nog haft råd med att inte alla jobbade dag. 

En liknande situation håller på att uppstå på gastro-rönt-
gen i Lund. Då det bestämts ganska plötsligt att man ska 
kunna kallas in på natten ifall det kommer in en så kall-
ad blödare. Jag har inte jobbat med blödare så jag är inte 
så insatt men jag kan tänka mig att de går in och täpper 
till kärlet eller täpper till hålet. Det var tydligen någon 
soc-politiker som kom och då blev det snabbt ändring. 
Lite för snabbt, man hade inte tid att lära upp ny perso-
nal och det är inte så många som har den kompetensen. 
Det är även samma problem med att man kan bli in-
kallad natt och sedan förväntas jobba dag. Facket blev 
inblandade men de sa att det inte fanns något de kun-
de göra. Det blir ju speciellt svårt för en av angio-sjuk-
sköterskorna som är ensamstående mamma. Sedan har 
tydligen ett system införts att man kan skriva sig på en 
lista om man frivilligt vill arbeta övertid men man kan 
ändå bli beordrad in. Man får mindre pengar om man 
blir beordrad än om man går frivilligt. 

Text: MICHAELA B

Men det har inte hänt än. Det brukar bli så att över året 
betar vi av kön och sedan växer den kopiöst över som-
maren. En gång när en röntgensjuksköterska blev beor-
drad att stanna, blev hon väldigt upprörd för hon hade 
redan planer. Men det var bara hon som hade kompe-
tensen som var kvar just då.  

Vad det finns pengar till verkar för mig vara en pri-
oriteringsfråga. För man verkar inte ha pengar för 
den fasta personalen men det finns pengar till inhyrd 
personal, som kan få dubbelt så mycket i lön, och dyra 

maskiner och byggnader. För några år sedan köpte tex 
akut-röntgen i Lund in en ny MR-maskin för jag vet 
inte hur mycket pengar. Men sedan kunde de inte be-
manna den som det var tänkt. Min uppfattning är att 
pengarna kommer ifrån olika budgetar,  som priorite-
ras olika men ultimat kommer från samma ställe. Det 
är som min gamla klasskamrat sa: när Skånetrafiken 
gör mig sen kan dom inte komma med något eftersom 
det är ju trots allt samma arbetsgivare.

Text: MICHAELA B, Bild: SABINEVANERP 
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Jag tänkte på min morbrors erbjudande som var att 
starta företag med honom som bagare. Jag skulle vara 
bagare och han skulle stå för kostnaden också, men jag 
hade nekat honom. Jag kom hem efter samtalet med 
min systers man och berättade för mina föräldrar. 

Min pappa sade till mig att jag kunde prata med honom 
och vara överens i början, men jag hade inte tänkt på 
det. Sedan sa min pappa till mig att det blir bra att jobba 
som anställd, så jag behöver inte vara ledsen, jag är bara 
anställd och jag har inte ansvar för om min systers man 
går med vinst eller inte. Jag jobbar och har min lön. Min 
mamma tyckte också att det var bra att vara anställd, 
men hon var också ledsen för mitt hårda arbeta under 
tiden och att jag var utan lön under perioden.

Efter samtalet gick jag och lade mig för att sova. 
Imorgon måste jag vakna tidigt och gå till arbetet och 
baka bröd.
Jag gick tillsammans med min bror Falah. Vi började 
fixa deg och baka bröd. Det gick några dagar och allt 
gick bra men en dag startade inte ugnen och den gick 
sönder. Det tog tid att fixa till den igen.

En månad gick och vi arbetade. Min systers man 
började räkna om han hade nått vinst, vilket jag inte 
brydde mig om, eftersom jag bara var anställd.

Dagen efter kom han och sa till mig att han har ingen 
vinst. Han berättade att jag har för hög lön och att han 
vill ge mig mindre lön. Han hade pratat med en annan 

anställd som jobbade med oss och som bakade en 
speciell sorts bakelse som kallas Kahii. Folk i staden äter 
den till frukost och den är väldigt god.

Han hade sagt till min systers man att vi får mycket 
lön och att han kan hitta andra åt honom som kan jobba 
med mindre betalt. Han berättade för mig att han inte 
kan ge mig den summan som vi kom överens om. Då sa 
jag rakt till honom, att jag jobbar inte. Han sa till mig 
att jag kan sluta om jag vill eftersom han redan hade 
fått besked från killen att han ska hitta andra som kan 
jobba.

Jag gick hem och jag var både glad och ledsen. Jag var 
ledsen eftersom jag hade tillbringat så mycket tid, nästan 
ett år, utan en bra lön och det var bara min pappa som 
jobbade i familjen, och jag hade inga pengar att köpa 
en tröja till mig själv. Men jag var glad för att jag skulle 
sluta jobba med någon som inte uppskattade mitt jobb 
eller den tid som jag höll på att bygga utan att få något 
betalt. Jag kom hem och berättade för min mamma. Hon 
tyckte synd om mig eftersom jag hade arbetat mycket 
och använt min tid. Hon sa till mig att inte vara ledsen 
och xwa gawraya – det betyder Gud är stor.

Jag gick och lade mig tidigt eftersom jag hade jobbat 
sedan kl 05:00 på morgonen och klockan var redan 
22.00. Jag sa till mamma att ingen får väcka mig, men 
när jag var i min sömn så hörde jag min brors röst.  
Deler ropade till mig: - Vakna vakna! Jag vaknade och 

Arams livsberättelse del 2
- där började ett nytt steg och äventyr i mitt liv

Från vänster i bild: Aram, Falah (Arams bror), Rebwar (Arams vän)
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frågade: - Vad är det? Vad är det som har hänt? Han 
sa till mig det var bara Falah, min bror, som jobbade 
hos bagaren och de andra som skulle komma hade inte 
kommit. Jag sa: -Och?

Han sa till mig att komma och hjälpa oss tills vi fick 
veta varför de inte hade kommit! Han är min store-
bror annars hade jag argt sagt till honom att försvinna 
härifrån, men jag höll mig och svarade lugnt att ni kan 
också stänga och gå hem. Han sa: -Nej, det går inte. Jag 
sa till honom att även om du ger mig en miljon Dinar nu 
så kommer jag inte, så att du vet, så snälla låt mig sova. 
Då gick han och jag fortsatte att sova och drömma gott.

När jag vaknade så gick jag ner för att äta frukost med 
min kära mamma. Hon frågade mig om jag skulle ha 
hjälpt dem så jag sa till mamma att det går inte.

Jag var utan jobb i en vecka och jag ville inte återgå 
till mitt tidigare jobb. Jag sysslade med att träffa mina 
vänner. På kvällarna brukade jag umgås med min 
bästa vän som heter Rebwar, vi var ungdomsvänner. 
Våra bostäder låg mittemot varandra där vi bodde. Vi 
växte upp i samma område och vi jobbade tillsammans i 
bageri en viss period, både i min morbrors bageri i Begi 
och i Kirkuk. Han hade också slutat med att jobba hos 
bagaren efter att han hade fått ett jobb med amerikaner.

En dag var jag och Rebwar på jobbet hos bagaren. 
Vi hade hamnat i en diskussion så vi var lite sura på 
varandra. Under arbetstiden var jag väldigt trött för 
jag hade inte sovit tillräckligt. Eftersom vi jobbade natt 
mellan kl 01:00 - 07:30 på morgonen brukade vi sova på 
dagen.  

Rebwar var på bra humör. Vårt uppdrag var att han 
skulle kapa degen till små bitar med lika vikt, och mitt 
uppdrag var att rulla dem till olika former.  Eftersom jag 
var trött hann jag knappt med honom. Han fick vila då 
och då medan jag höll på att rulla dem.

Jag märkte att han skrattade åt mig i smyg. Jag tänkte 
göra honom förbannad samt vila lite. Det var så mycket 
deg på bordet som han hade kapat och deg som var 
kvar som han skulle kapa. Medan han rökte, kollade 
jag runt och han var på en bits avstånd från mig. Plöts-
ligt samlade jag alla degbitar som han hade kapat. Jag 
blandade dem till en stor bit i en form så att han måste 
börja kapa dem igen. Då blev han förbannad och jagade 
mig och jag sprang i väg med glädje och ett högt skratt. 
Andra i personalen började skratta när de såg det som 
jag gjorde. Sen började vår relation bli bra igen och vi 
fortsatte jobba.

Eftersom han hade slutat att jobba hos bagaren så 
kunde vi umgås mer på kvällar och sitta på en viss bar 
och restaurang och supa och äta. Ibland satt vi i hans bil 
och handlade massor av mat och blandad frukt, tzatziki 
och andra saker som var gott medan vi drack sprit. 
Han hade bra lön. Han brukade nästan alltid betala, 
eftersom han visste att jag var utan jobb efter händel-
sen med bagaren.

En dag ringde han mig och frågade om jag ville jobba 
som nattvakt på en högskola där jag pluggade. Jag kunde 
jobba där på nätterna och plugga på dagarna. Att plugga 
hade jag alltid inuti mig.

Jag fick jobbet och jag började jobba där några 
månader men jag fick inte bra betalt så jag slutade där.
En dag satt vi och drack i hans bil.  Jag fick ett samtal 
från en annan vän som också hette Rebwar och kallades 
för Hajii. Jag brukade umgås med honom ofta, eftersom 

vi gick i samma skola och för att han var en god och 
pålitlig person. Vi hade inte träffats på ett tag.  

Han visste att jag hade slutat med mitt jobb hos 
bagaren också. Han frågade mig om jag ville bli anställd 
som Assaish, en form av polis. Eftersom vi var anställda 
av kurdiska regeringen och vi bodde i Kirkuk, innebar 
det att vi inte fick många uppdrag. Vi arbetade bara en 
timme på dagen och var lediga resten av dagen samt 
hade bra lön. Jag tackade ja. 

Dagen efter träffade jag honom, vi åkte till ett ställe 
där skulle jag skriva in mig och lämna ansökan. Vi var 
sex stycken, jag kände några av dem. Vi fick anmäla oss 
och lämna ansökan. Det tog inte lång tid innan jag fick 
samtal av Rebwar om att jag skulle vara på samma plats 
dagen efter på intervju.  Jag hade berättat för min familj 
samt för min andra vän Rebwar. De var glada att jag fick 
det där erbjudandet. 

Dagen efter åkte jag till platsen för intervjun. Det var 
många där som ville bli anställda, vissa av dem kände 
jag igen, de var från samma område där jag bodde. Jag 
var glad och stolt över att få detta jobb, för jag kände ett 
ansvar för att göra något bra där. Efter intervjun fick jag 
jobbet och jag fick börja redan dagen efter. Vilken glädje 
och stolthet jag kände den dagen. Jag fick en känsla av 
att mitt samhälle behövde mig.

Där började jag med nytt jobb som anställd.
Där började ett nytt steg och äventyr i mitt liv.

Text: ARAM

Rebwar och Aram
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Fontänhuset har gjort en intervju med två medlem-
mar ur Teater Trots som håller till på Stenkrossen 
i Lund. De satte i veckorna upp en pjäs som heter 
”Everts damer”. 

Medlemmarna heter Ingela och Mona. Ingela 
spelar med i pjäsen och Mona är regissör, som 
också gör allt kringarbete så att allt ska fungera. 
Sista föreställningen har tyvärr redan varit när jag 
skriver det här.

Vad hade Evert Taubes livsverk för inverkan 
på er damer?
Mona: -Ingen, om vi talar om personen Taube, men 
själva visorna kände vi väl till, i alla fall de van-
ligaste. Mina barn har minsann fått höra visorna 
också.
Ingela: -Han, eller de här sångerna, har liksom 
alltid funnits där. Jag kan inte säga när jag först 
hörde dem. En gång när jag var på Kuba sjöng ku-
banerna för oss och som svar skulle vi sjunga nå-
gonting tillbaka och vi sjöng ”I Samborombon, en 
liten by förutan gata” trots att vi inte kunde hela 
texten.

Evert Taube har ju varit död i många år (sedan 
1979). Hur har Evert levt kvar för er?
Ingela: -Sångerna har alltid funnits, sedan har jag 
läst på lite om Evert inför vår teaterpjäs (Everts 
damer). Han var kanske inte världsbäst som famil-
jefar eller med familjens ekonomi. Men han var 
väl antagligen väldigt charmig, får man tänka sig.

Var det kanske så idén väcktes till pjäsen?
Mona: -Idén väcktes väl av en som är med i Taube-
sällskapet, och hon är väldigt engagerad i Taube-
sällskapet och är förtjust i hans visor.

Vad är det som lockar med Taube?
Mona: -Det är det att det handlar om kvinnorna, 
vad som hände sedan med Taubes kvinnor. Att 
fritt få fantisera. Och mycket är kopplat till nutid. 
Och Margareta Winberg har haft sina funderingar 
kring det här med ”Fritiof och lilla jag” (En melodi 
av Evert), alltså kvinnosynen. 
Det finns mycket att ta fasta på.
Ingela: -Det var en väldigt bra idé, dels för att vår 
publik känner till Taube och dels för att det är min 
själ inte lätt att hitta ett tema för en pjäs med idel 
gamla damer som spelar.

Ni är en teatergrupp som har funnits sedan 
2004, hur har gruppen utvecklats sedan dess?
Mona: -Inte alla har varit med från början, men 
flera har det. Det är en viss förändring, vi har blivit 
äldre och hörseln har blivit sämre. 

Teater Trots satte upp 
pjäsen Everts damer
- det handlar om kvinnorna, vad som hände sedan med 
Taubes kvinnor

Rygg- och artrosproblem, men det är väldigt pigga damer 
trots allt.

Ni har gjort minst en pjäs om året. Vad har ni för för-
väntningar på den här pjäsen? (Denna intervju gjordes 
före den första föreställningen.) 
Mona: -I genomsnitt en pjäs om året! Att vi ska komma ihåg 
våra repliker och att allt tekniskt ska fungera, att scenljuset 
hamnar på rätt person. Och naturligtvis att folk ska gilla vår 
teaterpjäs.

Hur många akter är den här teaterföreställningen på?
Mona: -Två relativt korta akter.

Vill ni beskriva pjäsen i några korta meningar? Ingela: 
-Man kan säga att pjäsen är ett drömspel där den centrala 
gestalten sitter och lyssnar på ett radioprogram som handlar 
om Everts kvinnofigurer som förekommer i hans visor. Den 
utspelar sig i ungefärlig nutid, lite obestämt. Taube är inte 
med. Vi har tagit bort Taubes hustru Astrid, vilken vi först 
hade tänkt ha med, eftersom det blev för personligt. Vi vill 
kunna spåna ordentligt. Det rör sig om dikt, poesi och fan- 
tasier.

Text: ROGER M KLANG

Ingela och Mona från Teater Trots
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Det stormade och öste ner då jag drog in till Lund för att delta i en teaterutvärdering. Pjäsen jag skulle se hette 
Everts damer. Dessa damer, som han sjungit om i sina melodier, spelades av äldre damer, och en liten flicka som 
spelade Everts dotter. Publiken bestod mest av kvinnor i övre medelåldern. Jag får säga att om man gillar Taubes 
melodier och är insatt i hans liv, så kan man bättre uppskatta pjäsen. Jag personligen tyckte inte om den. Men det 
var välspelat och lärorikt.

Text: CICKY

Teater Trots går nog ut på att vara lite rebelliska eller just trotsiga. Men de lyckades inget vidare med att vara re-
belliska. Pjäsen var ganska lam. Det kan vara en generationsfråga.

Text: ROGER M KLANG

Everts damer - välspelat 
och lärorikt men lite lamt 
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Jag har själv jobbat inom röntgenvärlden som rönt-
gensjuksköterska. Inom röntgen är det vanligt med 

bifynd. Enligt personalen är detta ett stort problem för 
om man hittar något fel måste man etiskt göra något åt 
det, vilket tar mer resurser i det redan utmärglade sjuk-
hussystemet. Jag har ju hört om en del som har varit i 
bilolyckor och på så sätt hittat en cancer. Tur i oturen 
som man kan säga. Sedan kan man även hitta saker som 
visar sig inte vara farliga och då har man oroat patien-
ten i onödan. 

Röntgensjuksköterskor är specialistsjuksköterskor men 
inte riktigt. Utbildningen till röntgensjuksköterska är 
separat från sjuksköterskeutbildningen och är en di-
rektspecialist-utbildning på tre år. Förutom att man 
inte räknas som specialist eftersom sjukhusen då skulle 
behöva betala oss mer. Internationellt heter yrket ra-
diograf och då är man tekniker vilket röntgensjukskö-
terskor också är förutom att vi även har mer hand om 
patienter och har medicinteknisk kompetens. Dvs att vi 
kan sätta nålar. Vissa av dem jag pluggat med anser att 
vi inte alls är sjuksköterskor. Andra röntgensjuksköter-
skor, kanske de lite äldre som började som allmänsjuk-
sköterskor, ser sig mer som en specialiserad sjukskö-
terska. De har separerat utbildningarna mer och mer, 
innan pluggade vi ett år tillsammans. Separationen gör 
det svårare att komplettera om man vill byta. Allmän-
sjuksköterska är bredare och man kan göra mycket mer 
medan röntgen är mer specialister men där har man ju 
fördelen av att ha en patient i taget.

Jag upplever att läkare är väldigt rädda för att trampa 
varandra på tårna. Det går mycket ut på att skydda sin 
egen rygg och inte ifrågasätta andra läkare. De resone-
rar kring saker som de inte förstår att det förmodligen 
finns en anledning till att jag inte kan se. Det är oftast 
mellan specialister detta resonemang håller. Men det 
är inte bara andras specialkunskaper de inte vågar 
ifrågasätta utan även sina egna. Jag var med en gång 
när vi skulle röntga en handled. En extern läkare gran-
skade bilderna och var inte nöjd och flera bilder togs 
och visades för den lokala läkaren. Detta var alltså kon-
ventionella 2D-bilder. När man tar bilder med röntgen 
finns det vissa standardbilder man tar. Bilder som tas 
ska uppfylla vissa kriterier officiellt men de blir mer 
eller mindre lika standardbilderna. Man tar alltid minst 
två bilder. Denna patient hade en skada i handleden och 
kunde därför inte uppfylla kravet för en standardbild 
då benen inte var positionerade på ett sätt så att det 
skulle kunna vara möjligt. Den lokala radiologen förstod 
inte riktigt vad den externa radiologen ville men hon 
menade att det fanns nog någon bra anledning. Vi fick 
aldrig reda på anledningen till omtagen eller varför den 
externa läkaren var nöjd eller inte. Men det blev en strå-
lande patient i alla fall. Skämt åsido, man blir inte ra-
dioaktiv av en röntgenundersökning. Det blir man bara 
på nukleära medicinska undersökningar där man inji-
cerar radioaktivt material. Jag har ju hört om effekter 
läkarnas passivitet kan ha på patienter. Patienter kan få 
mediciner från en massa olika läkare som inte samar-
betar och sedan är läkarna rädda att ta bort mediciner 
som andra läkare har satt dit. Vissa äldre patienter har 

hur många mediciner som helst och det blir lätt så att 
man själv som patient får vara mer ifrågasättande till 
medicinerna så att man inte tar något i onödan. Ibland 
kommer det in remisser som är väldigt flummiga där 
det känns som om läkaren som skrivit remissen bara 
slänger en massa frågeställningar ur sig för att se om 
något fastnar. Det är som om de tror att något är fel 
men de har ingen teori om vad det är så de bara skickar 
dem till röntgen för diagnos. Inte säger röntgenläkarna 
något, de bara låter det passera.

Tips till patienter är att vara lite på tå då det oftast 
inte finns någon med ett överliggande ansvar och man 
riskerar att falla mellan stolarna. Det ska inte vara så 
och man pratar om att alla har en egen läkare på vård-
centralen men jag har då ingen aning om vem min är. 
Sedan finns det stafettläkare som är här en månad och 
sedan försvinner.

Lite övriga meddelanden till allmänheten från rönt-
genvärlden: man behöver bara ta av sig metall i under-
sökningsområdet - om det inte är en MR-undersökning, 
då man byter om helt. Det finns inget som heter mag-
netröntgen, det heter magnetresonans. Det finns inga 
röntgenstrålar i en MR. Tänk på att bh ofta har metall 
i sig. Du måste alltså inte ta av dig både byxor och tröja 
om du ska röntga lungorna. Kom i god tid, ibland kan 
man komma in tidigare, och var beredd att vi kan vara 
försenade. Boka alltså inte tandläkartid direkt efter din 
röntgenundersökning och bli inte förbannad när du 
inte kommer in i tid. Om det är drop-in på röntgen och 
du vill komma in direkt kan du komma när vi öppnar på 
morgonen och ingen annan är här. Glöm inte att anmäla 
dig - och givetvis också anmäla om du inte kommer - så 
att vi vet att du är här och vänta inte i två timmar innan 
du frågar. Det var en kille som gjorde det, han blev inte 
registrerad ordentligt av den nya receptionisten så vi 
såg inte att han hade kommit och sedan var han för 
klaustrofobisk för att åka in i maskinen.

   

 
Text: MICHAELA B 

Bild: 024-657-834

Bakom kulisserna i 
röntgenvärlden
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- att dejta med internetdejting i dagens samhälle 
som tjej är lite som att spela rysk roulett

Modern dejting

Jag är långt ifrån en dejting-expert. Det finns flera så 
kallade dejting-experter jag har sett online, men de 
flesta är ju singlar så det är väl inte så bra reklam. Jag 
tänker själv att det inte finns något rätt sätt att dejta, 
människor är ju olika och om två konstiga människor 
klickar vem säger att det är fel. Jag brukar tänka att i 
hela världen behöver man bara hitta en människa och 
eftersom vi är så många måste det ju finnas någon.

Jag var en sådan konstig människa som inte dejtade när 
jag var i skolan, jag var liksom inte intresserad. Så nu 
när jag är 23 har jag ingen aning om vad jag håller på 
med när jag dejtar. Har ju mest nätdejtat, gått på nån dejt 
med någon jag känt från andra sociala cirklar. Oftast är 
det jag som fått ta initiativ om jag vill göra något, jag vet 
inte om killar är lata eller vaddå? Eller så kan killar idag 
inte planera någonting. Jag messade med någon kille jag 
träffade online och han försökte trycka ur mig vart jag 
skulle vilja gå, vilket kändes väldigt slappt. Jag menar, 
kan du inte komma på något själv? Varför är det jag som 
ska tänka hela tiden? Jag har även hört från vissa andra 
tjejer som känner igen sig med att det är dom som får ta 
mest initiativ och planera.

Att dejta med internetdejting i dagens samhälle som tjej 
är lite som att spela rysk roulett, där man hoppas att 
man inte får psykopat-yx-mördaren. Som tur är så har 
killarna jag träffat hittills varit helt ok, men sedan är jag 
en sådan människa som vill se det bästa i folk så...

Jag vet att min syster har haft fler pojkvänner än jag och 
hon sa att när en kille frågade henne om hon ville bli 
ihop sa hon att ”det var klart att jag sa ja; det är ju oartigt 
att säga nej”. Det påminner mig om vad min mamma 
sa till mig en gång - hon sa att när min pappa friade till 
henne sa hon ja eftersom det var oartigt att säga nej. 
WTF! Man vill ju inte bli ihop med någon bara för att det 
skulle vara oartigt att säga nej, vad har världen kommit 
till? Jag fattar inte. 

Som kille ska man heller inte vara creepy och vara för 
på. Men jag säger inte att det inte fungerar. Min kompis 
hade problem med en kille som kom till hennes student-
fest och berättade för alla gästerna att han var hennes 
pojkvän. Vilket hon senare sa när vi var själva att han 
inte var och att han var någon kille hon träffat på någon 
fest. Sedan vet jag inte riktigt vad som hände för plöts-
ligt hade han tjatat ner henne till att bli hennes pojkvän 
medan hon sa till mig att hon egentligen inte tyckte om 
honom. Face palm. Det här med passivitet verkar vara 
ett tema, det kanske är en svensk grej? Det kanske är jag 
som är konstig. Dom gjorde slut efter ett tag i alla fall. 

Min kompis menar att man som tjej inte ska ta så mycket 
initiativ, det är tydligen inte kvinnligt, för då kan man 
ses som aggressiv. Men vad fan ska jag göra annars! 

Det fungerar inte att sitta i ett torn och vänta på att 
någon magiskt ska knacka på dörren. Ibland tänker jag 
att det skulle vara lättare om jag vore kille för då hade 
det varit mer accepterat att vara mer aktiv i dejting. 

Ett sidospår... det är mest andra kvinnor som säger åt 
mig att inte styra så mycket. Jag har faktiskt inte frågat 
killarna jag varit på dejt med. Jag gjorde ett frågeformu-
lär på Facebook och då var det inte så. Men det var ju 
heller ingen stor grupp killar.

Text: MICHAELA B
BILDER:facepalm=CNN

Frågeformulär=screensave  Facebook
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Onsdagen den 4 mars kom då den dag vi skulle tacka vår kära hand-
ledare Gunnar för vad han bidragit med under de sju år han varit 
anställd på redaktionen. 

Gunnar har varit mycket uppskattad, både för hans kunnande och 
för hans härliga och kloka sätt att vara. 

Vi var många som hyllade och tackade honom i form av diktläsning, 
blommor och hurrarop. Ett visst vemod känner flera med mig men 
framförallt är jag tacksam för allt han har givit av sig själv till oss 
alla de år han funnits här. 
Vi sjöng och åt tårta och önskade Gunnar allt gott framöver tillsam-
mans med familj och släkt.

Text: MARIA O

Avtackning av 
Gunnar

GUNNAR SAKNAD

GUNNAR DU FÖRUNDRAR

DU MED DITT VÄSEN ÄR 

ETT SJUNGANDE GENI

SITTER BREDVID

MED DITT YVIGA HÅR

KOMMER ÄNNU EN VÅR

SÅ SPECIELL 

SOM EN GASELL

MÅSARNA SKRATTAR

MEDAN JAG FASAR

DU PÅ HUSET SKALL SLUTA

JAG BÖRJAR ATT TJUTA

TACK FÖR DENNA TID

TOM BLIR STOLEN BREDVID

Dikt: CICKY 
Illustration: CICKY
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Det var härligt att vara ute och vandra vid havet
Vågorna svepte längs stranden
Det  blåste i vinden
Himlen var blå,
vi var ute och vandrade i skogen
Där var fullt av fiskrestauranger 
Du är en vän som bjuder på så mycket
Jag blir glad när mina syskonbarn har det så bra
Ta med en god picknickkorg med chokladmjölk
och bullar och bröd
Var med mig och lugna mig
Du är min hjälte
Var omtänksamma och vänliga mot varandra

Maria B

Bild: PIXABAY:DEXMAC
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Hav
Havet, oändligt blått

Vågor skvalpar
in över strandkanten

Detta stora mystiska blå
lever sitt eget liv

och jag kan bara betrakta och lyssna
på ljudet som kommer att höras i en evighet

Ett bra tag efter att vi är borta
fortsätter dess gäckande, det blå, att 

spela sin egen melodi
för den som vill stanna upp

och lyssna

                                                                                              Marie K
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Mitt vittnesbörd
Eftersom mänskligheten bara är  
6 000 år, med början från Adam 
och Eva, måste dinosaurier ha bott 
i Edens lustgård. Jag vet inte varför 
några av dem plötsligt bestämde sig 
för att smälta in i kalksten för att 
lämna sina fossiliserade rester och 
därefter försvinna, uppenbarligen 
utan goda skäl.

Då vändes naturligtvis jorden upp 
och ned så att all dinosaurfossil, som 
förvandlades till fossil nästan ome-
delbart i kalkstenen, sorterades och 
ordnades snyggt så att allt primitivt 
liv placerades i de nedre delarna av 
kalksten längre ner, och alla högre 
livsformer hamnade på toppen. 
Men lyckligtvis för oss blandades 
ingen av de andra djurarternas ben, 
i synnerhet däggdjurens, som fortfa-
rande lever här på jorden i dag, med 
dinosauriebenen, inte ens i ett enda 
känt fall.

Sedan kom det en översvämning, 
men lyckligtvis kunde en kille som 
heter Noa bygga en båt och samla 
alla dagens levande djurarter, 

två av alla slag, och valla dem in 
i båten. Jag antar att han hade ett 
slags förstoringsglas eftersom han 
var tvungen att resa till varje kon-
tinent och samla myror och andra 
insekter, ungefär hundra miljoner 
av dem och placera dem i sitt skepp.

Han måste ha varit väl förberedd och 
han måste ha levt i hundratusentals 
år för att göra detta jobb. Men efter-
som mänskligheten bara är 6 000 år 
hade han förmodligen övernaturlig 
hjälp även om de heliga skrifterna 
inte nämner sådana små detaljer i 
sammanhanget.

Det måste ha varit ett mäktigt skepp 
för att samla och hushålla alla dessa 
arter, två av alla slag, och för att 
mata dem ombord med alla de olika 
sorters mat de var specialiserade på 
att äta. När det gäller köttätarna så 
måste han ha matat dem med andra 
däggdjur. Och tänk på alla vatten-
tankar och vattensystem ombord på 
fartyget, hur fantastiska var inte de. 
Föreställ dig den lilla detaljen. Noa 
och hans fru och barn måste ha rört 

sig med övernaturlig hastighet från 
djurpar till djurpar för att mata dem 
ombord, alla hundra miljoner av 
dem. Bara kunskapen om vad alla 
djuren ska matas med måste ha för-
värvats under loppet av, jag vet inte, 
en månad?

Sedan seglade Noa, efter att det 
regnat i 40 dagar och 40 nätter, 
från kontinent till kontinent för att 
släppa alla myror och insekter och 
han förväxlade inte två par med 
några andra två par. Alla med en viss 
DNA-relation hamnade på en kon-
tinent och alla med en annan viss 
DNA-relation hamnade på en annan 
kontinent. Han klarade det utan ett 
enda misstag. Föreställ dig arbetet, 
100 miljoner insekter gånger två!

Vi vet att detta är sant eftersom det 
står så i de heliga skrifterna, som 
inte är skrivna av människor, utan 
av Gud själv. Ve honom som inte tror 
på de heliga skrifterna.
 

Ironiskt text: ROGER M KLANG
Bild: MICHAELA B
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Corona och vår

Min upplevelse på 
Fontänhuset
Idag  är det andra gången som jag har varit här på Fon-
tänhuset för att börja min praktik. I början var jag lite 
stressad men när jag träffade personalen så kände jag 
mig trygg. Jag som inte är svensk och inte alltid kan 
svenska, trodde att vi som inte är svenskar kan känna 
oss utsatta här. Men jag hade fel.  Alla är så snälla, trev-
liga och hjälpsamma. 

Jag hade ingen information om Fontänhuset, så innan 
jag kom hit sökte jag lite om det på nätet. Verksamhet 
sker här på ett bra och roligt sätt. De arbetar hårt för att 

skapa  bra förutsättningar för människor med psykiska 
variationer. Personalen hjälper också medlemmarna  
att bli självständiga i vardagen. Både den sociala och 
den fysiska miljön är anpassade för alla. De hjälper även 
dem om det har svårt med studier. Alla i personalen är 
så snälla och sociala så man känner sig som hemma.

Text: SAEEDA AHMADZAI

Nu när den underbara vårsäsongen har börjat är det så 
tråkigt att allt blir förstört av skräcken för det hemska 
coronaviruset. Man får liksom inte känna sig positiv 
eller glad som åtmins-
tone jag brukar kunna 
göra när ljuset och vär-
men kommer. Det enda 
man springer och gör i 
dessa dagar är att tvätta 
händerna så att de blir 
sönderspruckna framåt 
kvällen till. Jag hoppas 
på att det snart blir ett 
slut på detta. Som en på-
följd av viruset är vi också tvungna att städa huset väl-
digt mycket och ofta. Toaletterna ska städas två gånger 
om dagen, dörrhandtag och knoppar ska desinficeras 
och golven ska dammsugas och våttorkas varje dag. Det 

finns naturligtvis mer att göra men detta är ett axplock 
av vad vi måste göra om dagarna. Just nu får vi bara 
vara 8 personer i varje matsal och 5 personer inne på 

redaktionen. Ute i sam-
hället är alla publika till-
ställningar med fler än 
50 personer förbjudna. 
Bussarna har glest med 
passagerare och tågen 
likaså. Det är inte alls 
roligt detta som sker just 
nu. Det värsta är att det 
inte finns något bote-
medel mot covid 19 och 

vissa människor blir väldigt svårt sjuka av viruset. Jag 
hoppas, hoppas verkligen att detta snart är slut.     
 

Text: MARIE K
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- Varför kommer pizzan fram snabbare till kunden, än ambulansen till patienten?

- Varför finns det parkeringsplats för rörelsehindrade framför skridskobanan?

- Varför beställer folk en dubbel osthamburgare med stor pommes frites och Cola light?

- Varför köper vi hot dogs ...i tiopack och korvbröd i åttapack?

- Varför målar kvinnorna sina ögon med öppen mun?

- Varför är inte ordet förkortning kortare?

- Varför trycker vi på start när vi vill stänga av datorn?

- Varför finns det inte kattmat som smakar mus?

- Varför står det på hundmatburken ”ny bättre smak”, vem har testat detta?

- Alla känner väl till flygplanens svarta låda, som alltid håller sig oskadd. Varför tillverkar man inte flygplanen av   
  samma material?

- Varför trycker du hårdare på fjärrkontrollens knappar när batterierna nästan är slut?

- Varför tvättar vi handdukarna, händer är väl rena när de torkas?

- Varför använde Kamikaze-piloterna hjälm?

- Hur har man fått skylten ”gå inte på gräsmattan” ut till mitten av gräsmattan?

- När ett ord är fel i ordboken, hur vet man det?

- Har arbetarna på Lipton kafferast?

- När jag köper en ny bumerang hur blir jag av med den gamla?

- Varför har byggnader som ska vara öppna dygnet runt överhuvudtaget lås?

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

på alla mina undringar som tar plats i huvudet
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Liv och död.

Högt uppe i bergen kalla och våta

I en grotta utan tak

Sitter en fågel rädd och kall

Med ett enda mål i sitt hjärta

Att fly från det kalla berget

Med vingar kalla som is

Stela som pinnar

Hoppar fågeln ynkligt fram på vacklande ben

Hon drar små bräckliga andetag

Fågelns kalla ben ramlar gång på gång

Utan att komma långt

Fågeln börjar skaka

börjar längta till den varma bäcken

Till sitt bo bland träden

Och glädjen att kunna flyga

Till slut orkar den inte hålla sig uppe 

Hon sjunker ihop

bara någon meter från var den hade börjat

Utan att orka gå eller tänka väntar den

Vänta, vänta

Den väntar på att dödens kalla grep ska hårdna om kroppen

Då den inte har några krafter kvar att hålla sitt hjärta igång

Då kommer den att ligga död i snön 

Som den gör nu

Fågeln öppnade sina ögon och finner sig ligga i en bädd

En bädd av mjuka och varma moln

Fågeln sätter sig upp lugnt vetande att hon var död
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Fågeln höjer sina vingar

Och lyfter upp i den varma luften

Omgiven av en vacker familjär skog

Fågeln flyger genom skogen 

Hon njuter av känslan av vind i hennes fjädrar

Vinden som susar förbi

Hon njuter av att få flyga igen

När hon har flugit igenom skogen kommer hon fram till en bäck

Hon är trygg igen

Från kylans kalla grepp

Som aldrig mer kan röra henne

Nu är hon trygg

Michaela, B. 2009-2020

Bild: Pixabay; Jill Wellington
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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

Obs! Öppettiderna kan påverkas av 
Corona.
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