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Redaktionen har ordet
Civilkurage. Ett ord att smaka på. Ett ord att fundera på. Ett ord att agera 
på? Vi pratar om att stå upp för oss själva och andra, men hur är det med 
den saken när vi verkligen hamnar i reella situationer? Och hur ska vi 
definiera begreppet civilkurage? I detta nummer av Fontänbladet  närmar 
sig våra skribenter ämnet utifrån personliga tankar och upplevelser men 
också genom att diskutera visselblåsning och lyfta fram personer som 
stått upp för sina värderingar, ofta med ödesdigra konsekvenser.

Trevlig läsning!

/REDAKTIONEN
Omslagsbilden
Gino Bartali var den italienska cyklisten som var bäst i världen före, 
under och efter kriget. Det var speciella omständigheter som rådde 
under kriget. Tyskarna befann sig i Italien, men inte som ockupations-
makt den här gången. Det behövdes inte då tyskarna och italienarna var 
lierade med varandra i axelmakterna.

 Detta faktum var också Gino Bartalis lycka. Både tyskarna och italie-
narna kände väl till denna cykelmästare. Och soldaterna han träffade på 
när han var ute och tränade i Alpernas backar, bara hejade på honom, 
applåderade och lät honom cykla var och när han ville.

 Föga anade soldaterna att Gino Bartali hade hemliga dokument 
hoprullade både i cykelstyret och i sadelstolpen. Han cyklade mellan 
olika kloster där den italienska motståndsrörelsen höll till.
Hemma gömde Bartali också judar. Det har räknats ut efter kriget att 
Gino Bartali på egen hand räddade livet på över 800 judar.
Efter kriget ville Bartali aldrig prata om vad han hade uppnått under 
kriget. Han såg sig inte som en hjälte, utan en som hade möjlighet att 
hjälpa till då och där. Det var en självklarhet för honom.

Text: GÖRAN PERSSON

WEBBANSVARIG
Mattias Bengtsson på 
itmb administrerar vår 
hemsida.
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Visselblåsning -
sanning och konsekvens

TEMA: Civilkurage

De allra flesta av oss har hört talas om dem, eller till och med stött på dem i verksamheter vi har varit en del av. De är 
personer som exempelvis har avslöjat korruption, bedrägerier, vapensmuggling, staters avlyssning och åsiktsregist-
rering av den egna befolkningen, miljöbrott och brister i omvårdnad och patientsäkerhet. De kallas visselblåsare, efter 
engelskans whistleblower.  Begreppet kommer från den engelska polisen, som en gång i tiden använde sig av vissel-
pipor för att påkalla kollegors och allmänhetens uppmärksamhet om pågående brott. 
Visselblåsare kallas en person som säger ifrån, ofta till massmedier eller kontrollorgan, om man upptäcker oegentlig-
heter i myndigheter, företag eller samhället i övrigt. Det handlar om sådant som är olagligt, oetiskt eller på annat sätt 
olämpligt. Som visselblåsare föreställer man sig speciellt personer som verkar i det allmänna intresset och offentliggör 
sina iakttagelser, men även den som till sina chefer påtalar missförhållanden i den egna organisationen räknas som 
visselblåsare. Företeelsen visselblåsning har tidigare haft en sämre klang, men sedan några år tillbaka omfattas vissel-
blåsare i Sverige och EU av lagens skydd. Företag, myndigheter och andra inrättar även egna system för visselblåsning 
med syftet att upptäcka allvarliga missförhållanden inom organisationen. 

Oavsett om vi ser dem som hjältar, sanningssägare eller 
illojala bråkstakar så har vi många exempel på hur vissel-
blåsare världen över har orsakat stormar, massiv uppmärk-
samhet i media och omfattande konsekvenser för de 
inblandade. Det har handlat om visselblåsning i det stora 
formatet, där de utpekade oegentligheterna har skett i storfö-
retag, stater och internationella organisationer. Ljus har fallit 
på formella och informella makthavare och tvingat dem att 
stå till svars eller avgå. Visselblåsare har ofta drabbats av 
kännbara följder genom att åtalas för exempelvis spionage, 
förtal eller - om beskyllningen riktas mot den egna arbetsgi-
varen - att bli avskedad eller omplacerad.

Storföretag, koncerner och globala industrier har mer än 
en gång råkat i blåsväder när deras inre angelägenheter och 
förehavanden har offentliggjorts. Jeffrey Stephen Wigand är 
en amerikansk biokemist och var anställd vid tobaksbolaget 
Brown & Williamson. Han avslöjade under 1990-talet hur 
tobaksindustrin tillförde ämnen i tobak för att öka effekten 
av nikotinet. Nu föreläser han som expert runt om i världen 
om olika tobaksfrågor och arbetar för att hjälpa unga 
människor att inte använda tobak.

Det är väl känt att en stor del av EUs medel försvinner 
och EU har inte varit förskonat från skandaler. Paul van 
Buitenen är en tidigare EU-tjänsteman från Nederlän-
derna, som under ett bedrägerimål inom EU-kommis-
sionen offentliggjorde flera missförhållanden. När han 1998 
möttes av ointresse från EU-kommissionen gick han istället 
till Europaparlamentet med sina uppgifter. Avslöjandena 
ledde till att Kommissionen Santer fick avgå våren 1999. 
Van Buitenen fick en reprimand från Kommissionen, hans 
arbetsgivare, men var fortsatt anställd där till 2004.

Media
Visselblåsare har också skrivit om historien. Daniel Ellsberg, 
amerikansk före detta krigsanalytiker, läckte 1971 en samling 
hemliga dokument, som kom att kallas Pentagon Papers, till 
allmänheten och bidrog till att vända opinionen i USA mot 

Vietnamkriget. För denna insats belönades han med 2006 
års Right Livelihood Award. Läckan med Pentagon Papers 
ändrade synen på den amerikanska presidenten Lyndon B 
Johnson och Vietnamkriget.

Medierna är ofta en viktig aktör när det gäller vissel-
blåsning. Wikileaks är en internationell, ideell förening 
som offentliggör hemligstämplade och privata dokument 
och filmer i samarbete med media. Materialet laddas 
upp av anonyma källor, visselblåsare, till organisationens 
dokumentdatabas, som finns i Sverige. Organisationen vill 
avslöja oetiskt beteende hos regeringar och företag och efter-
strävar fri tillgång till information som är av allmänintresse. 
Chelsea Manning, en tidigare amerikansk underrättelseana-
lytiker, dömdes till 35 års fängelse för spionage och för att 
ha läckt information om USA:s krigföring i Afghanistan till 
allmänheten via Wikileaks. Vita huset meddelade i januari 

Edward Snowden, tidigare anställd på Amerikanska NSA
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2017 att president Obama beslutat att förkorta hennes straff 
och i maj 2017 släpptes hon fri. Mellan 8 mars 2019 och 12 
mars 2020 satt Manning i arrest eftersom hon vägrade vittna 
mot Julian Assange, grundare av Wikileaks.

Även i Sverige har fall av visselblåsning orsakat stormar 
och fått genomgripande efterverkningar för både visselblå-
sarna, de utpekade organisationerna och samhället. Under-
sköterskan Sarah Wägnert rapporterade till media om 
missförhållanden på sin arbetsplats, äldreboendet Polhems-
gården, i oktober 1997. Händelsen fick till följd att social-
tjänstlagen ändrades och Lex Sarah infördes den 1 januari 
1999. Lagen innebär att personal som jobbar inom service 
och omvårdnad av äldre och funktionsnedsatta är skyldiga 
att anmäla missförhållanden.

Trots Lex Sarah är brister och oegentligheter i vården 
inte ovanliga som grund för visselblåsning och skandaler.  
Forskarna och läkarna Karl-Henrik Grinnemo, Oscar 
Simonson, Matthias Corbascio och Thomas Fux larmade 
2014 och anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för att ha 
fuskat med forskning om transplantationer med konst-
gjorda luftstrupar. Läkarna fick Transparency International 
Sveriges pris ”Årets visselpipa” 2016 men drabbades också 
som forskare av utfrysning och repressalier från sin arbets-
givare Karolinska Institutet.

Lag om visselblåsning
Just risken för sanktioner är något som hindrar många 
anställda att berätta vad man sett och upptäckt. Trots 
lagstiftning och trots att många arbetsgivare har inrättat 
system för att anonymt kunna påtala brister i verksamheten 
tvekar många. Den 1 januari 2017 trädde en svensk lag om 
visselblåsning i kraft. Lagen innebär att den som påtalar 
allvarliga missförhållanden på sin arbetsplats ska skyddas 
från repressalier. Utgångspunkt för lagen är att man först 
ska larma internt, sedan externt om arbetsgivaren inte har 
vidtagit skäliga åtgärder. Den som blir uppsagd, omplacerad, 
kränks eller straffas på annat sätt av arbetsgivaren efter att 
ha kritiserat brister på arbetsplatsen har också enligt lagen 
rätt till skadestånd. Men ännu har inte lagen lett till några 
avgöranden i domstol och kritiker menar att den är tandlös.

Den 21 december 2021 kan Sverige få en helt ny lag som 
bygger på ett EU-direktiv om att skydda visselblåsare i alla 
unionens länder. Enligt det nya lagförslaget kan den som 
visselblåser nu istället välja att först larma till arbetsgivaren 
eller en behörig myndighet. Händer inget kan visselblåsaren 
kontakta allmänheten - till exempel en journalist - eller själv 
publicera uppgifterna. Vissa jurister anser att lagen innebär 
ett stärkt skydd för dem som slår larm om felaktigheter på 
svenska arbetsplatser. Andra tror att lagen blir så svår att 
förstå att den avskräcker från visselblåsande. Även journa-
listförbundet är kritiskt till den nya lagen på flera punkter, 
bland annat rätten att lämna uppgifter till media.

I samband med skandaler som har avslöjats och blivit 
offentliga runtom i världen har vi många gånger sett hur 
visselblåsare får betala ett högt personligt pris. Vad är det 
då som får en person att agera trots risker för egen del? En 
del i förklaringen kan vara att visselblåsning ligger nära 
betydelsen av civilkurage. Civilkurage betraktas av de flesta 

som en moraliskt eftersträvansvärd egenskap, en dygd, och 
alltså ett karaktärsdrag hos en person. Att ha civilkurage 
kan bland annat innebära att ha mod att stå för sin mening, 
även när den innebär en personlig risk. Det är förmågan att 
stå för sina värderingar trots vetskap om öppet eller latent 
motstånd från omgivningen.

I Sverige, liksom i de flesta andra samhällen, har traditio-
nellt en konsensuskultur varit tongivande.  Idealet anses vara 
en gemensam strävan att uppnå enighet i en kollektiv besluts-
process. Detta kan leda till en särskilt utsatt situation för 
personer med starkt civilkurage. En individ som ger uttryck 
för civilkurage genom att vara väckarklocka för missförhål-
landen kan lätt stämplas som förrädare eller bråkstake. Detta 
kan försätta individen i farliga situationer men också stjälpa 
karriären, leda till avsked eller ännu hårdare sanktioner som 
fängelsestraff eller utvisning.

Sverige är känt för att värna en långtgående yttrande-
frihet och tillämpar bland annat skydd i lag för meddelar-
frihet när det gäller att gå till pressen. Även personer som 
förespråkar socialt eller på annat sätt oacceptabla åsikter 
anser sig ofta själva visa civilkurage. Om man ser civilkurage 
som en god och eftersträvansvärd egenskap måste därför en 
etisk värdering av en persons civilkurage innefatta en saklig 
bedömning av de åsikter personen försvarar. Grumliga 
motiv till att torgföra dunkla åsikter får inte maskeras som 
och mistas för visselblåsning och civilkurage. 

Sarah Wägnert, upphovskvinna till Lex Sarah

Text: CAMILLA
Bild: LAURA POITRAS & KENNETH JANSSON
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Att göra eller inte göra

Jag har ju hört en del hemska historier om folk som 
saknat civilkurage. En kille som drunknade pga att folk 
inte ville hjälpa till att leta efter honom i vattnet och 
människor som stått i vägen för ambulanspersonal. 

När jag jobbade på röntgenavdelningen var jag med 
om att en patient sa att om det kom in en annan pa-
tient akut så skulle hon inte flytta på sig. Fast det finns 
såklart de som inte har något emot att en patient som 
kommer in akut går före och som tycker att det är tur 
att de själva inte är den akuta patienten. 

I allmänhet hör man hur civilkuraget har gått ner. När 
jag ser till mig själv så minns jag en situation då jag inte 
hade så bra civilkurage. Jag kunde helt enkelt inte tän-
ka. Det blir så ibland. Jag vet vad jag borde ha gjort när 
jag ser tillbaka på händelsen men i stunden var det inte 
så lätt. Jag minns att jag var på en teater och en äldre 

dam låg på marken när jag kom ut. Hon var omgiven av 
folk som sa att de tänkte ringa ambulansen. När jag ser 
på mig själv i backspegeln så skulle jag ha gått fram och 
kollat om hon andades, om hon bara svimmat. Men jag 
gjorde inte det. Det fanns så mycket folk där och mitt 
följe ville fortsätta bort från platsen. 

Men vad är det som krävs för att folk ska reagera? 
Att de övar sig? För även jag som vet vad jag egentligen 
borde ha gjort visste inte riktigt i stunden vad jag skulle 
göra. Det kanske vill till att man är en viss typ av person 
eller att man sett mycket skit som gör att man reagerar? 
Vi kanske är för avskärmade från verkligheten, från all 
död och allt elände? Vi ska vara glada hela tiden och är 
du inte glad så är det något fel på dig.

Text: MICHAELA BJARNASON

TEMA: Civilkurage

Jag älskar att se på moln. 
Det är så avkopplande. 

De far över himlen och bildar olika figurer. 
Jag har sett flera olika djur, speciellt elefanter. 
Det sista året har molnen bildats till hjärtan. 

Jag känner att det är en hälsning från min 
bäste vän Ulf och min pappa Åke. 
De sänder mig kärlek från ovan. 

De påminner mig om att inte ge upp om livet. 

Text & Bild: CICKY
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Vi har länge känt till djurens helande 
kraft för människans psyke. Hundar 
har använts vid människans sida på en 
rad olika sätt sedan de successivt do-
mesticerats. Man räknar med att var-
gar började leva med människan för ca 
10 000-12 000 år sedan och blev då vad 
som idag kallas för ”urhunden”.

Hunden är också det äldsta husdjuret 
hos oss människor, följt av får och getter. 
1919 användes för första gången djur i 
vården. Det gällde då rehabilitering av 
psykiskt sjuka patienter där man lät de 
inlagda individerna ha sällskap av hun-
dar under en tid. Detta visade sig ha 
en mycket positiv inverkan på patien-
terna. År 1941 användes hundar för 
rehabilitering av soldater på ett sjuk-
hus i USA. Även där spelade hundarna 
en avgörande roll för tillfrisknandet. 
En studie gällande djur inom äldrevår-
den visade, enligt min åsikt, mycket in-
tressanta resultat. Bland annat såg man 

att de äldres minne blev något bättre och 
de hade något att se fram emot varje dag. 
Andra psykiska effekter var minskad 
aggression, minskade tvångstankar, 
fobier, paranoida tankar och minskad 
ångest. Det visade sig också ha en po-
sitiv inverkan rent fysiskt hos patien-
terna. Man såg minskad trötthet, sänkt 
blodtryck och mindre risk att drabbas 
av hjärt- och kärlsjukdomar.

Den person som stiftade begreppet 
djurterapi hette Boris Levinson. Han 
började, under tidigt 1960-tal, ta med 
sig sina hundar till barnkliniken han 
jobbade på. Barn som tidigare inte ve-
lat prata visade sig i hundens sällskap 
bli öppnare, livligare och fick lättare att 
prata.

Jag har själv upplevt vad djur kan 
göra för hälsan. Jag har mått oerhört 
dåligt psykiskt och varit inlagd myck-
et på olika psykiatriska kliniker genom 
åren. När jag sedan började bygga ett 
band med min hund Goya, en under-
bar schäfertik, förändrades en hel del. 
Jag kände mig behövd och meningsfull 
för någon annan och det kändes som 
om jag inte var den enda som förlorade 
på att inte hålla mig på banan rent be-
teendemässigt. De jobbiga dagarna jag 
hade blev aningen lättare när ett lurvigt 
huvud lade sig mot mina knän och jag 

fick en varm blick fylld av villkorslös 
kärlek.

Det spelade ingen roll om jag inte or-
kade fixa iordning mig - smink, kläder, 
hår - jag blev precis lika älskad ändå. 
Jag kom ut ur huset, vilket tidigare var 
något som missades under sämre pe-
rioder i livet, och någon blev glad när 
jag kom hem. Ja, hundar och andra 
djur kan verkligen göra underverk för 
människor som har det svårt på olika 
sätt och personligen hade jag gärna 
sett att det skulle användas djur i vår-
den ännu mer frekvent i den mån det 
är möjligt.

Text & Bild: NICOLE GAUNITZ

Djur i vården

Djur vet när någon ska dö
Casby bor med en katt i Tyskland. Casby är 80 år. Hon har 
inga barn och är änka till Andersson. Hon har en nära vän 
som är en katt och heter Samba. Casby har haft honom sedan 
han var nio månader. Sambakatten hade varit med om en 
olycka och Casby har tagit hand om honom sedan dess. Casby 
börjar bli för gammal för att ta hand om sig själv och Samba. 
Därför flyttar de till ett äldreboende.
Patienter, läkare och personal älskade att leka med Samba. När 
en patient ligger för döden vet Samba det och kan sova med 
personen i timmar eller dagar. Ny forskning visar att hundar, 
hästar och katter vet när deras ägare, eller nära släktingar till 
ägarna, ska dö.

Text: SS
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Jag tänkte berätta lite om min upplevelse av en folkhögskola 
på Hjälmared. Jag hamnade på bibelskolan i Hjälmared på 
ett bananskal. Jag sökte grafisk design från början. Men 
Hjälmared är en kristen skola där alla fastanställda är kristna 
och de har en kvällsandakt på tisdagar där jag kände mig 
som hemma. Det var då jag bestämde mig för att byta till 
bibellinjen på skolan eftersom det var lite deprimerande att 
sitta i ett mörkt rum och stirra på en dator i ett år.

Jag skulle säga att skolan ger mig riktlinjer för hur man ska 
leva sitt liv och mer kunskap om bibeln. Man lär sig att inte 
samla skatter på jorden i form av rikedomar utan att samla 
dem i sånt som varar, som vänskap och kärlek till andra. De 
pratar en del om pengar, om att de behövs, men att kärleken 
till pengar är roten till all ondska. Istället kan man använda 
det för att skaffa vänner ”i evigheters hyddor”, alltså i relatio-
ner. Som exempel tar de ofta upp Sebastian Stakset som är 
en före detta grovt kriminell och medlem i Kartellen som nu 
har blivit omvänd och kristen.

Vad tar man då upp på bibelskolan? Det finns vissa prak-
tiska saker som att läsa bibeln och att lära sig mer om olika 
böcker. Det finns 66 stycken vilket är lite lustigt då siffran 6 
är människans tal. Sedan finns det mer praktiskt som bön 
där vi ber och mediterar, och jag tycker att meditera är skönt. 
Vi har även kropp, själ och ande där vi pratar mycket com-
passion, dvs självmedkänsla. I bibeln står det som ett av de 

viktigaste buden att man ska älska sin nästa som man älskar 
sig själv vilket bygger på att man älskar sig själv först. Anled-
ningen till att det tas upp är att man ofta har hårdare krav 
på sig själv än på andra och att man har lättare att klanka 
ner på sig själv, vilket inte är bra men att man kan öva upp 
förmågan att se på sig själv i ett bättre ljus. Sedan har vi även 
själavård där vi försöker tänka oss in i bibliska berättelser om 
Jesus och hur han mötte människor där de är. Som när Jesus 
möter Sackaios som är en tullindrivare för romarna och tar 
för mycket betalt. Istället för att anklaga honom så bjuder 
Jesus in sig i Sackaios hem. Det slutar med att Sackaios ger 
tillbaka pengarna han tagit och mer än det. 

Men det mesta det ger mig är att det är ett lugnt ställe att 
vila i, samt att det ger gemenskap med nya människor. Det 
finns en hel del yngre, några direkt från gymnasiet, men 
även två äldre i 40-50-årsåldern. Vi har världens mest posi-
tiva 50-åring som är klassens frågespruta, vi har klassens 
filosof som gör bilder till det han lär sig, klassens smarta, 
klassens tysta. Sedan har vi klassens pessimist som tycker 
att man inte ska bry sig om folk och att ingen bryr sig om 
henne. Alla har sina egna krämpor och talanger. Jag kän-
ner ju inte alla så bra men jag får känslan av att de flesta är 
väldigt öppna med sina problem, kanske för att man pratar 
mer om sådana saker här eller för att människorna känner 
sig trygga. Text & Bild: MICHAELA BJARNASON

Bibelskola - kropp och själ 
på Hjälmared folkhögskola
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Civilkurage - mobbning 
inom skolvärlden

Civilkurage: innebär att ha mod att stå för sin mening även 
när det innebär en personlig risk, förmågan att stå för sina 
värderingar, trots vetskap om öppet eller latent motstånd 
från omgivningen.

Själva uttrycket har franska rötter, 1835 nämns courage ci-
vil – den enskildes mod att ha en egen uppfattning – i mot-
sats till courage civique, mod som medborgare i staten.

Men även i vissa specifika förhållanden och situationer 
kan en individ ha civilkurage. Om det gäller att rapporte-
ra om missförhållanden på exempelvis en arbetsplats så kan 
man stämplas som förrädare eller bråkstake, och beteenden 
förknippade med civilkurage kan därför inte bara försätta 
individen i farliga situationer utan i vissa fall stjälpa karriä-
ren, leda till avsked från arbetet, eller än hårdare sanktioner, 
som fängelsestraff eller utvisning, beroende på hur situatio-
nen ser ut. 
Om man tar exempel från skolvärlden så behöver vi fler som 
talar ut om vad elever eller lärare kan få utstå när det gäl-
ler mobbing eller om någon blir orättvist behandlad. Men 
många väljer att inte rapportera för dom vill inte bli inblan-
dade eller för att dom väljer att tro att det kommer att lösa 
sig på egen hand beroende på hur situationen ser ut.

En annan sak är att man ser vad som pågår men att man 
säger att pojkar är pojkar och man ska bara ignorera dom 
som mobbar. Men i dagens samhälle finns sociala medier 
och det är svårare att hålla koll på vad barn och ungdomar 
håller på med. Men även att alla inte har den möjligheten 
att prata med sina föräldrar 
eller att skolan inte lyssnar 
på eleverna som blir utsat-
ta, men det kan även vara 
att man ser mobbingen men 
hanterar det på fel sätt eller 
att skolan inte ingriper till-
räckligt snabbt. Dom fles-
ta skolor ingriper när det 
händer men det är svårt att 
ingripa om den som blir 
mobbad inte vill prata om 
det eller att den inte vill rap-
portera vad som har hänt. 

Ett av dom svårare proble-
men är sociala medier för 
där har man anonymitet. På Facebook, Instagram, Twitter 
etc. kan man starta upp nya konton i andra namn och fort-
sätta att mobba personer. Det är lättare att komma undan 
med mobbingen för att det är svårare att hålla koll på vad 
som sker på internet och det finns föräldrar som inte hål-
ler koll på vad som händer med deras barn. Det kvittar om 
det är föräldern till den som blir mobbad eller till den som 
mobbar men hur hemsituationen ser ut spelar stor roll för 

båda parterna. 
Många barn och ungdomar pratar sällan om vad som hän-

der när dom blir utsatta för mobbingen och många säger 
att man ska tala med en vuxen. Men det är inte lätt för den 
personen som blir mobbad att tala ut om vad som händer 
vare sig i skolan och eller på nätet. Mobbing kan leda till 
depression men i värsta fall till att man överväger att ta sitt 
eget liv. När det kommer till nätet kan det vara svårare men 
om man pratar med barn och ungdomar om hur man ska 
bete sig på nätet och att föräldrar håller lite koll på vad deras 
barn gör på nätet, så kan man försöka stoppa mobbingen så 
att det inte leder till att folk mår dåligt och inte överväger att 
ta sitt eget liv. För ingen ska känna att man är hopplös eller 
ful och ingen har rätt att mobba andra personer. Det kvittar 
hur personen ser ut eller vad hen har för bakgrund för alla 
är lika värda och vi måste stoppa mobbingen för det kan få 
allvarliga konsekvenser i livet.

Text: THERÉSE
Foto: PIXABAY

TEMA: Civilkurage
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Jag är en person som väljer mina strider. Det är sällan 
jag tar strid, men när jag tar strid, då tar jag strid. An-
nars kan jag normalt framstå som ganska mähäig, tror 
jag. Men jag kan också brusa upp. Att jag inte gör det 
vanligtvis beror väl på att folk inte kan nå min kärna. Jag 
har för litet ego för dem. Jag bryr mig inte om vardags-
käbbel för det mesta. Vill folk ha det på ett visst sätt i var-
dagen så får de väl ha det så då. Vad gör det om 100 år? 
Jag tror att om Trump hade varit statsminister i Sverige så 
hade han snabbt dragit in Sverige i handelskrig och/eller 
krig mot mäktiga motståndare som Ryssland, EU(!), UK och 
USA, bara genom att vara sig själv. Vi hade blivit sanktione-
rade. Trump har ett stort ego. Man skulle kunna döpa om 
”stort ego” till ”pervers” om man ville uttrycka sig lite mer 
direkt. Jag tror att om jag hade varit president i USA så hade 
jag å andra sidan låtit mitt land bli en slagpåse för skurksta-
ter som Kina, Ryssland och Iran. Däremot så hade jag varit 
som klippt och skuren för att vara statsminister i Sverige. 
Men nu är jag inte det och kommer nog aldrig att bli det.  
Kanske är det typiskt svenskt att välja sina strider? Jag men-
ar, vi har ju inte något val annat än att välja våra strider, så 
många fientligt inställda grannländer som vi har. Till och 
med Norge och Finland rackar ned på oss. I åtminstone 
norrmännens fall så är det för att de lever i det förgångna. 
Vi svenskar lever i nuet, lär av det förgångna och planerar 
för framtiden på samma sätt som man gör i bara ett mycket 
fåtal länder, kanske två eller tre andra länder varav Tyskland 
är ett och Island ett annat. Det är inte ett avundsvärt drag.

 Men vad innebär att välja sina strider för mitt civilkurage 
Jag kan nog säga säkert att ibland är det dåligt. Men även 
om jag inte har hamnat i en sådan situation ännu så kan 

det också innebära fördelar för min omgivning. Jag kan välja 
att ta strid för någon. Jag kan även taktisera genom att välja 
mina strider i själva striden. Det innebär att minsta möj-
liga våldsinslag kommer att äga rum, och bara sådana jag 
kan vinna. Det är vad jag kallar för ”gatusmart”. Tjänar jag 
och den jag hjälper på det så lämnar jag scenen och tar med 
den personen, utan minsta skamkänsla. Men bedömer jag 
att jag tjänar på att attackera en våldsman, eller kanske hans 
medlöpare, beroende på situation, så gör jag det istället. Jag 
kan göra utfall som leder till en skärmytsling, eller jag kan 
göra utfall som inte leder till en skärmytsling, efter situation. 
Positionering är A och O. Bewegungskrieg, dvs. rörlig krig-
föring, är att föredra. Jag påstår inte att jag är tuffare än alla 
andra. Det finns alltid någon som är tuffare än en själv. Men 
jag är en bättre taktiker än alla andra tjurskalliga tuffingar. 
Jag säger som John Lennon; ”I am reasonably tough” (unge-
färligt citat). 

Hemligheten är att inte skämmas för att taktiskt dra sig till-
baka ens om det innebär att man faktiskt lämnar scenen för 
gott utan strid. Det är precis samma principer som i fram-
gångsrik Bewegungskrieg, som gäller. Jag vet att jag inte är 
den enda svensken som tänker så. Svenska officerare har det 
i regel som ledstjärna och det ingår i våra militära doktriner: 

Dogmer = dåligt. Dynamisk = bra.

Man kan alltid ringa polisen. När har man vunnit då? När 
våldsmännen ringer polisen.

TEMA: Civilkurage

Är det bra att välja sina strider 
och i så fall för vem?

Bild: Karl-Johan Larsson

Text: ROGER M KLANG
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Jag är förbannad på folk som inte reagerar när människor blir attackerade, rånade eller misshandlade. Jag har 
själv sett ett flertal gånger då folk har blivit attackerade, både fysiskt och psykiskt. Ingen reagerar, vad ska det 
till för att ni ska agera? Det har varit nära att jag själv har reagerat.

Jag är också förbannad på att folk mobbar andra, både i skolan, men även på arbetsplatser. Jag vet att på skolor 
till exempel, väljer de vuxna att inte se. På arbetsplatser är det medarbetare som väljer att inte se.  Detta är ett 
stort arbetsmiljöproblem. Det är inte så lätt att vara chef, så sluta mobba dom.

Jag är förbannad på att folk kan höra när grannar slåss, utan att reagera. Man står och tittar i sitt dörröga och 
noterar vad som händer. Nej, gå ut och tala om för honom eller henne, att våld inte är lösningen på deras pro-
blem. Sen ger du dom en rejäl smäll, för våld är lösningen på ditt problem.

Jag är förbannad på polisen, som inte kan genomskåda en lögn när den är så tydlig. Jag fick syn på en man 
som tog ett barn från ett dagis. Uppenbarligen ett fall av kidnappning. Jag tänkte att nu är det min tur att utöva 
civilkurage. Jag ingrep med bestämdhet, men gubben gjorde våldsamt motstånd och folk runt omkring ringde 
polisen. Bra, tänkte jag, då åker han fast den j*vl* barnarövaren. Polisen kom och tog mig! Då hade gubbf*n 
svamlat något om morfar och hämta barnbarn. Jag trodde inte ett ögonblick på det, men polisen svalde det 
direkt och låste in mig i häktet.

Jag är också förbannad på att när det finns civilkurage, så borde det också finnas militärkurage. Den hör man 
aldrig ett ljud om. Även yrkeskurage borde finnas. Idealet är när en yrkesmilitär gör ett civilt ingripande.

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.

MED VÄNLIG HÄLSNING /TONY

TEMA: Civilkurage

Nu är jag

På Civilkurage
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Att acceptera en diagnos
Civilkurage är att stå upp för andras rättigheter. Att vi synliggör vad våra diagnoser innebär är att vi står upp för den 
minoritet som har diagnoser i samhället. Därför har jag skrivit den här texten.
   Att vi kan lära andra att se att det är bra att vi är olika och att vi fungerar olika och att det är något vi alla kan ha 
nytta av i samhället. Att kunna tänka ut praktiska lösningar på vad vi kan göra åt klimatkrisen i vårt eget hem är ett 
exempel som kräver att man tänker annorlunda eftersom medierna mest pratar om vad länderna i stort ska göra för 
att minska utsläpp. Att se lösningar för att bättre hjälpa varandra i vardagen är också något vi kan utveckla inom t.ex. 
vården. Hur vill du att ditt boendestöd/din hemtjänst/din läkare ska hjälpa dig? Kan andra också må bra av den sor-
tens hjälp? Därför vill jag synliggöra hur man ställer diagnoser. Det finns inga ”vi” och ”dem”. Det är inte fel på mig 
för att jag har en diagnos. Vi är alla människor och ska alla behandlas med respekt. 

En fråga jag ofta tänkte på under utredningen var varför de 
bara ställde frågor om vilka problem jag upplevt att jag haft 
i mitt liv? Varför tänkte de inte på hur det påverkar mig och 
min process i att acceptera min diagnos om vi bara pratar 
om vilka fel jag gjorde jämfört med andra barn, eller hur jag 
var annorlunda? Det finns många positiva saker med adhd 
och autism som skiljer mig från ”normala” människor. Min 
hjärna fungerar inte på samma sätt som majoriteten av be-
folkningen, dvs de normala. Min hjärna ser saker ur andra 
vinklar och tar mig till andra tankespår. Den är annorlunda 
kopplad genom neuronernas nätverk. 

Min diagnos blev högfungerande autism. Men det är 
den inte. Den är högfungerande på pappret och för andra 
människor för att jag är intellektuell, men jag fungerar inte 
alltid bra med andra. Det är inget fel på mig, men jag fung-
erar och tänker annorlunda. Därför är jag känslig där andra 
klarar sig bra. Jag kan anpassa mig bra eftersom jag har haft 
tid att träna genom åren, men det är en anpassning, inte en 
självklar del av mig.

Jag har lärt mig hur man ska uppföra sig i olika situationer 
och kan tillämpa det men jag är fullt medveten om att jag 
alltid gör fel innan jag vet hur man ska uppföra sig. Om jag 
inte frågar någon först om hur det går till, vad som kommer 
att hända på festen t ex, vilka kommer dit, och sen tänka ut 
frågor och intressen som de har så att jag har något gemen-
samt att prata med dem om när jag är där. Det är väldigt en-

ergikrävande och om jag är trött redan så brukar det inte gå 
bra när jag träffar vänner. Jag gör eller säger något som blir 
fel på något sätt, som att vara för direkt istället för inlindat 
eller att jag ställer för privata frågor som ingen vill prata om. 
Därför är jag noga med att inte vara trött när jag träffar folk 
jag tycker om. Jag vill vara en bra vän, och familjemedlem. 

De egenskaper jag har som hjälper mig i livet och stärkt 
mig är också en skillnad mot hur andra fungerar. Så varför 
tas bara mina problem upp under en utredning? Det fick 
mig att bli ledsen och arg och gjorde det svårare för mig att 
acceptera min diagnos. Det är viktigt att veta att vi också 
är starka genom våra skillnader inom mänskligheten i stort. 
Inte att det är en slags ”superpower” som många vill fram-
häva idag utan att de problem jag har även kan vara till hjälp 
för andra ibland. 

Om vi pratar om våra diagnoser kan vi utbilda andra om 
vad det innebär att vara annorlunda. Då kan vi alla må bättre 
och fungera bättre tillsammans. Inte att andra ska förstå just 
dig bättre utan att allas rättigheter tas tillvara och utvecklas. 
Vi behöver oliktänkande för att lyckas i allt vi gör. 

Har andra skyldigheter att förstå mig och mina egenska-
per (om de inte tillhör min familj)? Jag vet inte. Det är något 
vi kan fundera på.

Min skyldighet mot andra är att jag vet att andra kanske 
inte förstår och att jag då kan underlätta vår kommunikation 
antingen genom att ta ett steg tillbaka och lyssna på deras 
perspektiv eller att jag berättar om mitt perspektiv.

Vi behöver oliktänkande
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Jag anser att under en utredning så är det lika viktigt 
att se till de egenskaper och funktioner som man har som 
fungerar bra som de som fungerar dåligt. Annars blir det 
att du bara blir sedd, och ser dig själv, som annorlunda och 
med det menat ”fel”. Det är dina ”fel” som ger dig diagnosen 
och den officiella stämpeln att du inte tillhör de ”normala.” 
Min autism gör att jag är väldigt logisk. Jag ser lösningar 
på problem som neurotypiska inte ser vilket är bra på alla 
arbetsplatser. Om vi alltid gör som vi gjort så lär vi inte av 
misstag och vi kan inte förbättra oss. Detta kan vara ett 
problem när jag grubblar så mycket att jag fastnar i grubb-
lerier och då inte har någon energi kvar för att arbeta eller 
vara social. Det är priset jag betalar. Om jag är medveten 
om både de positiva och negativa konsekvenserna av mina 
egenskaper och beteende så kan jag också bli bra på att 
omfamna hur jag fungerar och då kunna fungera och må 
bättre igenom livet.
Min adhd gör att jag är nyfiken och vill utmana mig själv 
vilket gör att jag har ett spännande liv både i fantasin och i 
verkliga livet.
Min adhd gör mig kreativ och jag kan använda mig av det 
när jag lär mig nya saker. Jag kan använda flera sätt att ta 
in kunskap på t ex rita mindmaps och prata med vänner 
om ämnet, leta efter olika inputs med fakta tills jag får en 
uppfattning.
Några gånger har det blivit skratt när jag precis lyssnat på 
en podd om ett speciellt ämne och då har svårt att släppa 
det när jag träffar andra och ska umgås. Då vill jag gärna 
prata om det ämnet och lära de andra att se hur fascine-
rande just det ämnet eller samtalet var. 
Det mest glädjande är att man kan utbilda sig själv i hur 
man integrerar med andra om man är ensam och vill ha 
vänner. Min autism är en sort som är högintellektuell men 
sämre på det sociala samspelet. Min adhd gör att jag vill 
umgås med andra och prata mycket och därför klarar av 
att vara mer social. Men det har varit en inlärningsprocess 
i hur man faktiskt gör. Varför det är viktigt att använda 
deodorant eller att avbryta sig själv och låta andra prata då 
och då är saker jag lärde mig som tonåring jämfört med 
andra som lärde sig det som barn. Kunskaper som tar tid 
att lära sig att använda på ett naturligare sätt och beteen-
de-mönster som jag måste utforska och förstå för att börja 
använda i vardagen. Jag måste förstå varför innan jag kan 
göra något. Logik är en grundläggande bas hos mig.

Att få rättigheter som minoritet är att behöva kämpa för 
dem. Det ser ut som att det bara är det som är ”fel” på perso-
nerna som inte tillhör den större gruppen människor. Då är 
det lätt att dra förhastade fördomar av att inte känna till mer. 
Att ha ett Fontänhus i staden där jag bor har varit ett stort 
stöd i min vardag med den kampen. Men också med att se 
alla de styrkor som det ger mig att vara annorlunda. Jag är 
också ledsen och arg över allt jag behöver kämpa med i var-
dagen. Det känns orättvist att jag ska ha så mycket som jag 
måste hantera varje dag för att fungera jämfört med andra 
som har mer ”normala” liv, men jag har också mycket skratt 
i mitt liv.

Min hjärna är biologiskt annorlunda uppbyggt än neu-
rotypiska (så kallade ”normala” människors, majoritetens) 
hjärnor.

Ta dig en tankeställare

Jag är:
Bättre på att se logiska lösningar, faktiskt snabbare på att se 
lösningar än andra.
Kan tänka ”outside the box”, d v s tänka på ett annat sätt och 
kunna se alternativa sätt att göra saker
Kan gå in i hyperfokus, där jag glömmer att äta och ta rast för 
att jag är så inne i att göra något, t ex att skriva den här texten, 
och tycker det är så intressant att jag tappar tidsuppfattningen, 
eller umgås med vänner och inte vill avbryta samtalen
ADHD gör att jag ibland, trots min autism, har intresse av att 
vara social och att träffa vänner
De intressen jag har kan jag mycket om
Har stor empati i att förstå andras känslor och kan till och med 
spegla deras känslor i mig själv 
ADHD gör att jag pratar mycket utan att alltid tänka igenom 
vad jag säger, vilket leder till många skratt med vännerna då 
det kan bli fel ord ibland när tungan inte hinner med i mina 
tankar
Autismen gör att jag kan studera och läsa in mig på saker tills 
jag förstår hur det fungerar och då vet mycket mer än andra 
för att jag vill veta allt. Jag felsöker i nästan allt jag gör, skriver, 
lagar mat, etc. Hur kan det förbättras? Vad blev fel? Hur kan 
jag göra annorlunda nästa gång?

Jag är bra på att lyssna men också bra på att babbla på i ett 
socialt sammanhang, speciellt om man bjuder på kaffe! :-D

Så att ha två diagnoser är inte alltid så fel!

En utredning tar tid. Inte bara själva utredningen i sig och väntetiden, utan också tiden innan då du själv funderar på vad 
som inte stämmer i ditt liv. Varför klarar jag inte att arbeta varje dag som andra? Eller.. varför kan jag inte släppa ett ämne 
utan måste lära mig så mycket så möjligt om det, annars är det inte lönt att ens börja läsa?
   Att göra en utredning är jobbigt, speciellt om man bara fokuserar på vad du gjort fel i ditt liv. Jag råder dig att också leta 
efter vad du gjort annorlunda och som gått bra. 
   Tillåt dig att var ledsen och arg över orättvisan i att du är annorlunda när du får en diagnos, men arbeta med att acceptera 
det. Fundera på hur den här kunskapen om en diagnos kan hjälpa dig i ditt liv, vad kan förbättras? Vad vill du lära dig mer 
om? Utbyt erfarenheter med andra. Och ta hand om dig. Vila, ät bra mat och sätt dig i solen en stund och njut av värmen 
mot kinden.
   Jag accepterar att jag är jag.

Text: CAROLINA



14

Jag har alltid beundrat riddarna och deras tillvägagångssätt. 
Att beskydda och stå upp för de svaga. Att slåss för de svagas 
rättigheter. Ridderlighet. Detta går ju under benämningen 
civilkurage. Att demonstrera för någon eller något är ju ock-
så civilkurage. Att våga stå för sin åsikt. Som till exempel att 
jag värnar om djur och natur. Att jag reagerar om ett djur far 
illa, i bästa fall åtgärda det. Att påpeka hyckleri hos organisa-
tioner som VA SYD, Naturskyddsföreningen med flera. Att 
helt enkelt ställa dem mot väggen. Att ifrågasätta dem. De 
hävdar att de värnar om djur, men att avverka skogar är ok 
men då drabbas ju de vilda djuren i slutändan. 

Jag kommer 
garanterat re-
agera om nå-
gon ger sig på 
min vän. Om 
vi är ute nå-
gonstans så kommer jag att försvara min vän. Med våld om 
så skulle behövas. Eller om en person ger sig på någon jag 
inte känner så gäller samma sak. Att stå upp för och försvara 
en medmänniska – ÄR VIKTIGT! Detta gäller naturligtvis 
också om någon förgriper sig på ett djur. 

Text: CICKY
Bild: BUSTER & CICKY

RIDDARNA OCH 
CIVILKURAGE

Vad har Covid inneburit för mig? Traumat började året 
innan i december med två dödsfall. Dock inte orsakade av 
Covid. I mars påföljande år började Covid att spridas värl-
den runt som en löpeld. Jag beslöt mig för att inte besöka 
min bäste vän Ulf i detta skede, vilket jag ångrar bittert idag. 
Han drabbades av problem med magen och opererades och 
blev bra. Plötsligt tillstötte komplikationer och min vän av-
led i Covid-liknande symtom. Sen följde begravningsplane-
ring och dylikt. Några månader efter detta blev Fame sjuk 
och togs till veterinär för en undersökning. De fann inte rätt 
orsak. Det blev ett dyrt besök som inte ledde någonstans. 
Fame tillfrisknade efter en vecka i hemmet. Att Fame till-
frisknade var positivt. 

Jag sörjde min vän med hela min själ. Vi som hade varit 
vänner i så många år. Sommaren flöt på med vandringar i 
skog och mark. Reste en del med buss för jag hade köpt som-
marbiljetten i sedvanlig ordning. Jag pratade med Ulf och 
visade honom fina ställen. Han var med mig själsligt. Senare 
i december hade jag besök av en vän från FH. På Julafton 
pratade jag med min pappa och han tackade för julkortet. På 
söndagen ringde polisen mig för att en vän inte hade fått tag 
på pappa. De skulle gå in med hjälp av en låssmed och kolla 
läget. Senare samma kväll kom två poliser till mig och be-
klagade sorgen. De hade funnit pappa död i sitt hem. Pappa 
hade inte dött av Covid utan av kalkbildningar i hjärtat. När 
jag fick detta besked kändes det som om jag blivit sparkad i 
magen av en häst som var på extremt surt humör. Det var en 
enorm chock att pappa hade dött. Jag hade inte sörjt färdigt 

över min vän. Nu när pappa avled revs såret i min själ upp 
igen. Det blev dessutom djupare och började värka oerhört. 
Nu när pappa var borta fick mitt psyke sig en törn som hette 
duga. Kändes som om jag var på väg att bli knäpp. Samtidigt 
blev jag ständigt påmind om Covid hit och Covid dit. Det 
blev väldigt mycket påfrestningar för psyke och kropp. Jag 
börjar så smått att må bättre. Tack och lov. 

Text: CICKY
Bild: SUSANNA

C O V I D Å R E T

På pappas begravning.

TEMA: Civilkurage
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I nordvästra London ligger stadsdelen Shepherd’s Bush 
som i sin tur är en del av Hammersmith där den politiska 
makten sitter för den delen av den ännu större stadsdelen.

I Shepherd’s Bush huserar också det professionella fot-
bollslaget Queen’s Park Rangers. Det var i denna klubb 
som den 15-årige Kiyan Prince spelade i juniorlaget, 
2006. Han spåddes en lysande framtid som fotbollsspela-
re. Till och med seniortränarna hade koll på honom, även 
om det är lång väg att vandra från juniorlaget till A-laget.

Prince gick förstås också i skolan. Han gick på Lon-
don Academy i Edgware också den belägen i nordväst. 
Och det var också  här det hände, den där ödesdigra da-
gen i maj 2006 när civilkuraget gick käpprätt åt skogen.

Kniv i hjärtat
Kiyan Prince kom just ut genom skolporten när han såg 
sin bäste kompis bli trakasserad av en annan elev vid namn 
Hannad Hasan. Prince gick emellan och försökte få stopp på 
bråket. Då tog Hasan ett brottningsgrepp på Prince - ett hu-
vudlås som det heter i brottningstermer. Bara sekunder efter 
lösgjorde Hasan sin ena arm och stack en pennkniv rakt i hjär-
tat på Kiyan Prince, som dog på sjukhus två timmar senare.

Nekade till mord
Vid rättegången i Old Bailey (Londons domstol för all-
varliga brott) hävdade Hannad Hasan att han bara   
hade råkat ha kniven på sig mest på skoj. Han neka-
de till mord, men erkände misshandel. Ett par flick-
or vittnade dock om att Hasan hade hotat dem med 
just den kniven på en buss ett par dagar före mordet.
Hannad Hasan dömdes till livstids fängelse, en dom som 
kunde omvandlas till villkorlig efter tidigast 13 år i fängel-
set.

Mordet fick till följd att Englands knivlagar skärptes. 
Kiayans pappa bildade också en organisation som skulle 
arbeta  mot knivvåld på Londons gator. För att kunna göra 

det samlade han in pengar till att finansiera bland annat 
trycksaker som skulle distribueras ut till alla skolor i det 
digra området

Och fotbollslaget Queen’s Park Rangers, som spelar sina 
hemmamatcher på Loftus Road, ändrade 2019 det officiella 
namnet på arenan till Kiyan Prince Foundation Stadium. 
Och även om arenan alltid kommer att heta Loftus Road 
i folkmun, så är det ändå en snygg markering av Queen’s 
Park Rangers Football Club.

Texter: GÖRAN PERSSON
Bilder: QPR & BILD Zeitung

Talangens dödliga miss

Kiyan Prince

Kapten Pia Klemp från Tyskland är inte bara befälhavare på 
sitt fartyg - hon äger det också. Därmed kan hon också titu-
lera sig redare och borde egentligen vara ute och jaga laster 
som hon kan frakta med sin båt. 
Men istället för det satte hon och hennes besättning kurs på 
Medelhavet för att hjälpa till att plocka upp flyktingar som 
befann sig i sjönöd och förmodligen skulle ha drunknat utan 
kapten Klemps hjälp. Cirka tusen personer räddade hon och 
besättningen.
För detta initiativ och exempel på civilkurage riskerar hon 
20 års fängelse i Italien.
Den italienska regeringen har förbjudit båtar att plocka upp  
människor i nöd på Italiens vatten i Medelhavet. Trots att det 
strider mot internationell sjörätt.Pia Klemp, sjökapten, redare och hjälte.

TEMA: Civilkurage
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Öppet hus på nya 
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Lunds Fontänhus

Layout: JANNI 
Foto: GÖRAN PERSSON
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REFLEKTIONER KRING PSYKISK OHÄLSA 

Temat psykisk ohälsa återkommer allt oftare i den 
offentliga debatten och kräver en mycket djupare analys 
än den kliniska forskningen förmedlar som information 
av pågående projekt. En gemensam insikt av att vi befinner 
oss i en omvälvande strukturell fördelningspolitisk process, 
där helhetstänkande och helhetssyn marginaliseras i syfte 
att implementera och göra plats för marknadslösningar 
inom i stort sett all offentlig verksamhet. Konsekvensen av 
denna utveckling är i huvudsak en strävan att vara steget 
före för att känna kontroll och trygghet inför framtiden. I 
denna utveckling finns människor vars insikt bygger på det 
faktum att deras personliga tillkortakommanden riskerar 
att placera dem i ett exkluderande utanförskap. Utifrån den 
insikten tvingas dessa människor söka social bekräftelse 
genom de möjligheter som parallella försörjningsalternativ 
erbjuder.

 Utanför den offentliga verksamheten som represente-
rades på Forskningens Dag, växer flera alternativa samhälls-
strukturer sig allt starkare, ofta på bekostnad av den 
offentliga. Här finns allt från kriminella gäng till organi-
serad förskingring med kopplingar till skatteparadis men 
även till synes humanistiska verksamheter inom vård- skola 
och omsorg. Men…med den stora skillnaden från offent-
ligheten; ett övergripande helhetsansvar saknas. Om vi 
försöker skärskåda den psykiska ohälsan mot de ansvarsbe-
friade parallellalternativen, ser vi starka kopplingar till de 
grupperingar som penetrerar våra socioekonomiskt svaga 
i samhället. Spelbolagen, långivare, nätläkare etc., är bara 
ett axplock av dessa men kanske de mest påtagliga i media-
bilden. Att nämna nätläkare i detta sammanhang kan tyckas 
en aning absurt, men är nödvändigt för att infånga den 
legitimitet som även innefattar mindre ljusskygg verksamhet 
under samma tak. Den gemensamma nämnaren är avsak-
naden av skyldighet mot ett heltäckande nationellt register 
som har till uppgift att analysera komplexitetens följder. 
Denna avsaknad är också upphovet till affärsidéerna bakom 
privatiseringarna inom skola och vårdsektorer.

De ovan skrivna raderna sätter begreppet ”psykisk ohälsa” 
i ett annat konsensus än det jag upplever under Forskningens 
Dag. Här återspeglas en stor uppgivenhet i nödvändigheten 
av att gå till botten och söka problematikens källa. Konkur-
rensutsättning och outsourcing av den offentliga verksam-
heten har märkbart gått så långt att både offentligt ansvar 
och forskningen kring denna riktar in sig på att ”städa upp” 
efter nätverkarnas ansvarsbefriade framfart. Tydliga belägg 
för denna hypotes är projiceringen på den enskildes tillkor-
takommanden som svaga och sjukliga tillstånd och därmed 
tillhör kategorin för olika medicinska och terapeutiska 
behandlingsmetoder.

När den spelberoende och för all del även dennes anhöriga 

likställs med behandlingen mot alkoholism och andra 
beroendeframkallande medel, slås jag av tanken: Här finns, 
till skillnad från beroendeframkallande medel källan i det 
offentliga rummet. Med andra ord finns angreppspunkten 
presenterad framför samtliga medborgare dagligen i TV. Vi 
vet att det finns en uppsjö av lockelser som kringgår den 
offentliga uppmärksamheten, men här finns en möjlighet att 
lösa problemet där problemet uppstår. Reklamfinansierad 
TV-reklam är knappast en tänkbar informatör av social 
problematik. Dessutom både dyrt och kontroversiellt i den 
branschen. Däremot public service; här når vi alla på samma 
villkor som spelbolagen utnyttjar reklam-TV. 

Tanken blir då att använda samma typ av mediala forum 
som ovannämnda aktörer med ett klart budskap som 
formuleras utifrån de enorma vinster som finns att hämta 
från mänsklig svaghet. Det kan tyckas att det går lite stick i 
stäv med bedriven forskning men tanken är förebyggande 
mot att fler skall drabbas. Så länge det finns undersökande 
journalistik (Uppdrag Granskning), finns det säkert någon 
att rådfråga om formuleringar och distinktioner som 
avslöjar en ljusskygg verksamhet. Därmed torde också ett 
incitament av avskräckande information freda den tilltänkta 
målgruppen.

Denna text har till syfte att beskriva förstenade strukturer inom offentlig verksamhet som konfronterar den fria markna-
dens uppsjö av illusoriska möjligheter att finna sin egen lyckas väg. Den understryker också forskningens tillkortakom-
manden och villrådigheten i en ny tids era. Vi genomlever i detta nu en global pandemi, som snarare befäster än förändrar 
förutsättningarna för att skapa en öppen debatt i ämnet ”Helhetsansvar-helhetstänkande”. 2021-09 01

Text: BÖRJE
Bild: KARL-JOHAN
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Kurage eller kortslutning?
TEMA: Civilkurage

Vad som för många kännetecknar civil-
kurage är när någon gör en personlig 
uppoffring för att markera mot orätt-
färdigheter. Det kan handla om att gå 
emellan när någon blir illa behandlad 
och rentav fysiskt skadad, även om 
detta antingen skulle kosta i popula-
ritet (hos den person eller gruppering 
av människor som står för illgärning-
en ifråga) eller rentav medför fysiska 
skador för en själv. Men det kan också 
allmänt handla om att konstant stå upp 
för vad man anser är rätt; att markera 
tydligt för ens egna värderingar även när 
det blåser om dessa. Det kan antingen 
handla om att många i ens omgivning 
starkt ogillar ens egna åsikter eller att 
dessa i allmänhet känner sig obekväma 
med att man stör den tidigare någor-
lunda goda sociala stämningen inom 
gruppen.

Även utifrån denna redogörelse för 
begreppet ifråga kan det vara svårt 
att veta hur gränsen ska dras många 
gånger. Spelar proportionerna möjligen 
någon roll? Dvs; är det värt att ständigt 
markera sitt hjärtas mening även när 
man har lite att vinna men nästan allt att 
förlora? Behöver den egna omgivning-
en alltid upplysas eller kan det ibland 
möjligen handla om någon enstaka 
persons utspel vilka ändå ingen annan 
i gruppen tar på allvar? Vad händer när 
man tappar den egna fattningen?

Jag var själv med om något liknande 
i helgen när jag var på kräftmiddag vid 

Ringsjön i föreningen RSMH’s regi. Det 
var redan en ganska intrigfull stämning 
på sina håll när jag kom. Och själv 
trodde jag att det skulle bli trevligt att 
sitta vid ett bord och samtala med ett 
par kvinnor jag inte träffat eller pratat 
med på länge. Det dröjde inte länge 
tills vi rörde vid ämnen som politik 
och religion. En av kvinnorna menade 
att talibanerna egentligen var snälla 
och att antydningar om annat bara var 
propaganda från USA och västvärlden 
i allmänhet. Det dröjde inte många 
sekunder innan jag började brusa 
upp och fråga om hon själv verkligen 
skulle vilja leva som kvinna i Afgha-
nistan?! Hon hade inget godtagbart 
svar på frågan utan fortsatte med sina 
luddiga slagord om att allt sådant bara 
var påhitt från USA och övriga väst. Då 
blixtrade jag till ordentligt och skrek 
rakt ut att jag inte tålde alla dessa fo-
liehattar som förnekar vetenskap och 
agerar nyttiga idioter till antidemokra-
tiska och högerextrema krafter. Min 
utskällning pågick i 30 sekunder eller 
någonting sådant innan jag tog en liten 
promenad med en vän som försökte 
lugna ner mig. Jag undvek till varje pris 
att kommunicera eller ens vistas inom 
fyra meters avstånd till denna kvinna 
under resten av kvällen.

Hur rimlig var då denna reaktion? I 
efterhand var det många som ställde 
sig på min sida. Så fanns det verkligen 
någon mening med att ställa till en 

scen i syfte att påverka opinionen runt 
omkring mig? Det hela handlade nog 
egentligen inte så mycket om civilkura-
ge och att stå upp för det som är rätt, 
utan mer om att få utlopp för min ag-
gression mot människor som kommer 
med absurda påståenden och sprider 
bisarra myter utan någon kontakt 
med verkligheten. Men någonstans 
förelåg en rädsla hos mig att omgiv-
ningen skulle lyssna på den typen av 
påståenden då missnöjda människor 
riskerar att ta till sig av missnöjesbe-
tonade teorier. En ryggradsreflex från 
min sida baserad på vissa fördomar 
och eget behov av kompensation med 
andra ord?

I vilket fall som helst är den här typen 
av reaktion ingenting jag rekommen-
derar andra som hamnar i en liknande 
situation. Men skäms inte för att stå upp 
för vad ni anser är rätt snarare än att 
samla på er en massa undertryckta ag-
gressioner. Fråga er själva om konflikt 
och intriger verkligen är det värsta 
tänkbara i alla situationer utan kanske 
snarare ett pris värt att betala? Ärlighet 
varar trots allt längst och detta blir 
alltmer uppenbart i en tid med sociala 
medier där många tenderar att ta ut all 
sin aggression mot folk på internet och 
möjligen underskattar konsekvenserna 
av detta.

Text & bild: OLOF KÄLLÉN
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Tack Fontänhuset

Jag vill tacka alla på Lunds Fontänhus för allt stöd vid min sons bortgång.
Jag skulle kunna nämna alla vid namn, men eftersom vi är ett Fontänhus så är vi alla delaktiga. 
Jag vill ändå nämna några som har gjort lite extra, utan någon rangordning. 
Raad har ställt upp och sett till så att jag inte har varit ensam i min sorg. 
Pär och Maria O, som följde med mig på en minnesstund med min son. 
Matilda, som har stöttat mig mycket och har lovat att sjunga på begravningen,
med ackompanjemang av Buster och Helga.
Mina nära vänner på Fontänhuset: Iréne, Marie, Caroline, Isabella och Emelie,
som alla har lyssnat tålmodigt på mig, när jag behövt prata.
Emelie har dessutom tittat till min katt: Stella Kattafansson.
Karin, som har ringt varje dag och kollat hur jag mår och drog ut mig på en promenad till Domkyrkan,
så jag kunde tända ett ljus för min son.
Stina, som hjälpte mig få kontakt med begravningsbyrån.
Alla andra har gjort jättemycket bara genom att vara där.
Bilden är på min son, när jag fyllde 50. Han var då 19 år.

Kram till er alla
Tony
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Falun

Mjölby

Lund

Falun? Ööh… Var ligger nu det?
 Äntligen har jag fått min andra spruta! Och ÄNTLIGEN 
kan jag ta tåget till Falun för att hälsa på Olof, min son – vi 
har inte träffats på sexton månader!
 Den 11 juni bär det iväg. Samma dag som invigningen av 
fotbolls-EM. SJ snabbtåg från Centralen i Lund. I Mjölby 
byte till ”Tåg i Bergslagen”. 
 Jag älskar att åka tåg. Att bara sitta och titta ut genom 
fönstret mil efter mil. Vita skånegårdar förvandlas till 
faluröda stugor. Banvallen kantas av tjocka mattor av 
blå lupiner. Jag påminns om hur mycket skog det finns i 
Sverige.
 Jag sträckläser min fantastiska bok Där kräftorna sjunger 
av Delia Owens. Jag vill inte att den ska ta slut. När jag läst 
ut den börjar jag läsa den från början igen.
Efter sju timmars tågresa är jag framme i Falun. Så 
HÄRLIGT att träffa Olof igen!!!
 På förmiddagarna blir det motionsspåret följt av bad i en 
fin liten skogssjö med vackra, vita näckrosor. Så bra jag 
mår!
 När jag hälsar på Olof brukar vi alltid ha något ”projekt” 
där vi fixar och donar till honom.
 Den här gången heter projektet: ”Nytt köksbord och nya 
köksstolar”. Det blir många turer till IKEA och några 
mindre möbelaffärer med ett hemtrevligt resultat.
 Och så blir det fotboll förstås, Olofs allra största intresse. 
Ju fler matcher jag ser tillsammans med honom, desto mer 
intresserad blir även jag. Förfärligt att se Christian Eriksens 
hjärtstopp – tack och lov att han överlevde! Härligt att se 
och höra all publik på läktarna. Flera kvällar beställer vi 
indisk mat och äter framför TVn. 
 Falun är en både vacker och charmig liten stad. Människor 
flanerar längs den glittriga ån, sitter på torget nedanför 
kyrkan och äter stora glassar med smak av morotskaka.
Så fort tiden går! Det känns vemodigt att skiljas från Olof, 
men samtidigt är jag tacksam för att vi äntligen kunnat 
träffas igen. Så jag kliver på tåget tillbaka till Lund där 
Jonas möter mig.
 This week made my summer, konstaterar jag. 

Text: KARIN H

Fontänbubbel - Torsdagar 14:00

Falun tur och retur
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Jag fick ett SMS från Matilda på fredagen med information 
om att det fanns Covidfall på Fontänhuset. Genast tyckte jag 
att det började kännas konstigt i halsen. Jag tänkte att det är 
nog som jag inbillar mig. Jag skulle ha folk över på middag 
under lördagen men för säkerhets skull ställde jag in det.
   På lördagen började jag hosta vilket fick mig att misstänka 
att jag fått Covid. Jag gick in på 1177.se och beställde ett test 
och fick tid på måndagen. 
Jag fortsatte att hosta och tyckte det blev jobbigare att andas. 
Kände mig lite febrig men hade ingen febertermometer så 
jag kunde inte vara helt säker.
   Nu var det dags att testa sig. Jag ringde Malin på Fontänhu-
set, hon ställer alltid upp, och bad henne hämta testet. När 
hon kom med det tog jag och stoppade ner pinnen i halsen 
så långt jag kunde och vevade runt. Sen upp i näsan och 
efter det spottade jag i ett litet rör och körde ner pinnen där. 
Sen gav jag provet till Malin som åkte tillbaka till apoteket 
och lämnade in det.
   Nu var det en nervös väntan på testsvaret. På eftermidda-
gen kom det: Positivt. Senare under dagen började det bli 
allt svårare att andas. På kvällen ringde Marita. Hon tyckte 
att jag skulle åka till akuten… men inte jag. Jag fixar detta, sa 
jag. Det är inte så farligt. Jag är en sådan gubbe som inte åker 
till sjukhus i första taget. Men Marita gav sig inte. Hon ring-
de igen och lyckades övertala mig att ringa 1177 och rådgöra 
med dem. De tyckte detsamma som Marita varpå de ringde 
en ambulans som kom och hämtade mig.
   Jag började dygnet på akuten med syrgas och slangar. På 
morgonen kom de och frågade vad jag ville ha till frukost. 
Givetvis sa jag att jag ville ha en kontinental frukost och fick 
det på bilden.

Inte vad jag menade med en kontinental frukost.
Sen skulle det stickas och sättas nålar. Jag upplyste dem 

om att jag är svårstucken. Ha! sa hon. Jag har stuckit förr. 

Efter sex försök såg jag ut så här, utan att något av de sex 
försöken lyckats. 

   
Innan lunch kom jag upp till Covidavdelning B på våning 
11 på Blocket. Skönt tänkte jag, där har de väl ordentlig mat.
   Till lunch fick jag det här. Jag kan inte ens förklara vad det 
är.
   Jag hade det rätt jobbigt första dygnet, men efter två dagar 
tyckte doktorn att jag hade stabiliserats så pass mycket att 
jag kunde skickas till ett korttidsboende som hette Höjeå-
gården. Där var jag i 1,5 dygn, sen blev det ännu värre. Jag 
kunde knappt andas så personalen fick ringa en ambulans. 
   Tillbaka till akuten med syrgas och en massa nya misslyck-
ade stickförsök. 
Morgonen kom och 
det gjorde den ”kon-
tinentala frukosten” 
också.
   Sen tillbaka till sam-
ma avdelning men 
nytt rum. Jag hade 
fått skicka efter kläder 
och annat när jag kom 
till Höjeågården. Jag 
hade inte koll på vad 
som skickats med och 
vad som kom med 
till akuten. Det värsta 
var att jag inte hittade 
mitt snus. Då kom det 
in en ny patient. Det 
hade bara varit kvinnor på mitt rum tidigare men nu var 
det en man från Eslöv. Han och jag fick kontakt direkt och 

Tony insiderapporterar 
från Covidavdelning B

Kontinental frukost nr 2. Tonys kontinentala frukost.

Lunch på Covidavdelning B.Tonys stuckna arm.
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Jag är intresserad av sinhala-musik. 
Det är fina låtar som handlar om kärlek. 
Jag gillar lugn musik.
Man kan må bättre med betydelsefull musik från Sri Lan-
ka.
Jag brukar lyssna på sinhala-musik ofta.
Den musiken gör mig glad. 
Det är roliga låtar.
Man kan även lyssna på dansmusik. 
Det finns tjejer som dansar jättefint i min mammas land 
Sri Lanka. 
Den dansen liknar indiska danser.
Jag är också duktig på att dansa efter musiken.
Jag gillar att dansa. Jag dansar hemma. 
Den musik vi har i Sri Lanka sjungs på singalesiska av 
berömda artister. 
Det är en avslappnad musik.
Många danser från Sri Lanka innehåller fina rörelser.

Singalesisk musik gör 
Linda på gott humör

han gav mig två dosor snus så jag inte skulle vara utan. Vi 
snusare håller ihop. Jag hittade snusen sen, fast han ville 
inte ha mitt snus. 

Ett tag fick jag en rullator för att kunna gå på toaletten. 
När jag sen klarade mig utan den tänkte jag: eftersom jag 
låg på Blocket, så säljer jag den på Blocket. 
   Efter totalt 14 dagar blev jag utskriven. Jag hade det fort-
farande lite jobbigt med andningen men doktorn sa att det 
var normalt. Hon sa också att jag är smittfri, åtminstone i 

9 månader framåt enligt forskningen som har gjorts. Jag 
frågade också om jag skulle vaccinera mig och det skulle 
jag, sa hon. Nu har jag fått tid den 1 maj för vaccinering. 

Jag hoppas att vi blir av med denna sjukdom under året 
och jag önskar att ingen behöver utstå det jag har behövt 
utstå.

Text: LINDA

Text & bild: TONY
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Hej! Mitt namn är Jonathan Nyman och jag är 29 år gam-
mal. Jag kommer att göra praktik på Lunds Fontänhus 
under de kommande veckorna. Detta ska jag göra inom 
ramen för en kurs jag läser på Lunds universitet. Denna 
kurs heter Etnologi: kvalificerad arbetspraktik och pro-
jektarbete. 

Jag tycker mycket om etnologi där man får gå ut och 
intervjua människor och ta fram material ur egenvald lit-
teratur. Jag är mycket intresserad av kultur och historia. 
Detta har jag varit ända sedan jag var ung. Jag tog tidigare 
i år en kandidatexamen i etnologi vid Lunds universitet. 
Min kandidatuppsats som jag skrev handlade om hur per-
soner med olika former av funktionshinder, främst mo-
toriska och psykiska samt synnedsättning, spelar digitala 
spel och levande rollspel. Med utgångspunkt i deras egna 
berättelser försökte jag sammanlänka de olika temana.

När jag ändå nämner synnedsättning så kan jag berätta 
om min egen situation. Jag har sedan länge haft en syn-
nedsättning. Detta fick jag konstaterat när jag var ganska 
liten. Jag hade tidigt glasögon men kunde orientera själv 
till skolan och läsa vanliga böcker. Sen började allt vända 
när jag gick på högstadiet. Jag tappade en del av synen och 
blev då tvungen att lära mig använda vit käpp som hjälp-
medel och lära mig läsa talböcker. Det blev en ordentlig 
omställning som tog mycket energi från mig när jag skulle 
lära mig allt detta. 

Sedan dess har min syn försämrats allt mer och runt 
2012 slutade jag helt spela tv-spel. Detta på grund av att 
min syn då var så pass dålig att jag inte kunde se någon av 
 

 
menyerna i spelen eller på egen hand navigera i spelmil-
jöerna. Detta gjorde att jag under lång tid tappade intres-
set, men 2018 hittade jag tillbaka till tv-spelsvärlden då 
jag fann en plattform på nätet för tillgängliga spel. Dessa 
går att spela utan några visuella element. Allt uppfattas 
med ljud. Spelen brukar vanligen kallas för “audiogames”. 
Sedan dess har jag hittat många bra spel och fått kontakt 
med spelare över hela världen. Det kändes som att en helt 
ny värld öppnades för mig. Jag hade ingen aning om att 
det fanns personer som hade samma intresse som mig. 
Idag spelar jag många blandade genrer av tillgängliga spel 
både på dator och mobil. 

Jag är väldigt intresserad av frågor gällande tillgänglig-
het. Idag är jag mycket engagerad i en ungdomsorgani-
sation för personer med synnedsättning som heter Unga 
med Synnedsättning. Denna samlar ungdomar över hela 
Sverige i åldrarna mellan 10 till 31.

Hur är det då med min synstatus idag? Jo, jag har svårt 
att säga exakt hur mycket jag ser i procent men jag brukar 
säga att jag enbart kan se ljus och mörker. Jag ser inget 
av människor. Varken konturer eller färger. Jag vet att en 
människa går förbi mig för jag kan höra stegen, känna av 
vinddragen och höra att någon pratar, men jag kan ej upp-
skatta hur någon ser ut. Dessutom är jag väldigt ljuskäns-
lig och saknar mörkerseende. Så rätt lite syn. Trots detta 
har jag många hjälpmedel som kan göra min vardag bra. 
Tack vare sådant som skärmläsare, vit käpp, och iPhone 
med inbyggt program för att läsa upp saker och göra an-
dra saker med gester så kan jag leva relativt bra.

Tack för mig!

Min syn på civilkurage
En person som har civilkurage är en modig person. 
I detta land finns en tröst som kan ge oss medmänniskor 
en trygghet. För att få det människor vill ha måste man 
engagera sig i frågor som ger kraft till mod i sin omgiv-
ning. Att hjälpa en människa i nöd kan vara ett hjälte-
dåd. Det kan vara modigt av en person att se till att andra 
människor får den hjälp de behöver. Det finns ingen lag 
som ser till att det är ett brott att inte hjälpa andra med-
människor.

Själv tycker jag det kunde vara bra med en civilkura-
gelag eftersom det finns så mycket människor på vår yta. 
Oftast när man är ute är man inte ensam och det vore bra 
om man fick hjälpa sin kompis om det skulle behövas.

Text: DIANA

Vi ses och pysslar med det vi känner för.
Vill du få hjälp med att lära dig virka, sticka el-
ler sy? Kanske vill du rita eller måla? Eller är du 
nyfiken på att lära dig mer om Bullet-journal?

Kom in till oss och ta en kopp té och pyssla 
med oss.

Du är varmt välkommen!
Om du har frågor, kontakta Johanna L-B

Pysselgruppen

Ett steg framåt
Två steg bakåt

Stå stilla 
Ta långsamt 3 steg till

Fram och tillbaka
Upp och ner

Livets eviga klocka tickar på
Tick tack

Tick tack
Snart är man arbetslös igen

Tick tack
Ska jag börja plugga igen?

Tick tack
Kanske man får nåt jobb?

Någon sysselsättning?

Introduktion: Praktikant

Text: JONATHAN NYMAN
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”If you listen to fools, The Mob 

rules!” 
 Ronnie James Dio

 
”If you want blood, you got it!” 

Bon Scott

“Flash of iron, leather, spikes, 
and swords

Mighty warriors with metal on 
their side

Enemies of metal, your death is 
our reward

Triumphant victory when you 
bring the steel to life”

Cam Pipes

Det finns få fantasy-böcker som har samma anda som rock, hårdrock och klassisk 
heavy metal.

Jag minns det som om det vore igår; året var tjugo-hundra-tjugo. Coronaviruset hade 
ställt in mina vanliga sommaraktiviteter som Sweden Rock Festival, SciFi-World och 
semester i Köpenhamn så mitt intresse för att sy och för skönlitteratur hade pånyttfötts. 
Jag bläddrade bland böckerna på Akademibokhandeln tills en bok fångade mitt intres-
se på fantasy-avdelningen. På framsidan stod fem gamla, slitna krigare på ett blodigt 
stridsfält med dimma runt dem. Boken hette Kings of The Wyld; en epik om ett gäng 
utbrända legoknektar som ska klara ett sista uppdrag i en värld där legosoldater är 
analogier till rockstjärnor. 

Innan jag börjar med själva recensionen så notera att jag kommer att recensera 
både Kings of The Wyld och uppföljaren Bloody Rose. Detta för att jag har många 
åsikter jag måste få ur mig angående den andra boken.  

Kings of The Wyld är en asgrym bok, inget tvivel om saken. Den har roliga, spännan-
de och rörande scener, minnesvärda karaktärer, häftiga monster och jag älskar referen-
serna till rock, hårdrock och metal-genren. Men det finns vissa småsaker jag inte gillar 
med boken, om jag ska vara petig. Jag är ingen jävla pryd typ men jag är inte så mycket 
för promiskuöst sex och knarkande när det gäller rock och fantasy. Om ni vill läsa en 
rolig, spännande, känslomässig och kul fantasy i samma anda som banden 3 Inches of 
Blood, Dio och AC/DC så rekommenderar jag denna bok för er.

VARNING: DENNA RECENSION INNEHÅLLER MÅNGA PROFANITETER, 
GORMANDE OCH ENGELSK TEXT.

När jag fick veta att Kings of The Wyld hade en uppföljare under namnet Bloody Rose 
så köpte jag boken nästan på momangen. Uppföljaren utspelas några år efter den för-
sta boken och handlar om Tam Hashfords äventyr med bandet av legoknektar, Fable, 
och dess frontkvinna Bloody Rose. 

Oooh boy, var ska jag ens börja med denna bok? Jag erkänner att den har bra ac-
tionscener och grymma monster men det är som att se en usel uppföljare till din fa-
voritfilm; man såg den bara av ren nostalgi. Jag läste igenom boken fast när Tam hade 
ett engångsligg med en bondes dotter tänkte jag – ”seriously, the farmer’s daughter? 
That old cliche?” Eller när Rose sa  ”death or glory” – “fuck you. What, am I supposed 
to be impressed by this whole death or glory jerkoff shit?”. Till slut så fick Bloody Rose 
mig bara att tänka “Are you shitting me!?”. Ursäkta mig, men jag känner mig nästan 
personligen sviken av författaren.. Jag engagerade mig så himla mycket i karaktärerna 
och storyn i Kings of The Wyld så att efter att ha läst Bloody Rose känns det som att 
Nicholas Eames själv har huggit mig i ryggen. 

När det kommer till huvudkaraktärerna  så är Tam och Brune sisådär. Cura finner 
jag bara tråkig och hennes ”sorgliga” bakgrund bara smaklös. Rose pojk/knähund är 
så tråkig att jag inte ens kommer ihåg hans namn. Men mitt största problem är själva 
bokens titulära karaktär Rose, alias Bloody Rose. Hon är så känslomässigt osäker över 
att leva i sin fars skugga att hon är villig att slänga sitt och hennes lagkamraters liv åt 
helvete, och lämna sin enda dotter föräldralös bara hon kan tillfredsställa sitt ego.

Jag varken relaterar eller sympatiserar med Rose och tycker att hon är en ”narcissis-
tic, drug-abusing, dead-beat-mother with daddy-issues”.

När det kommer till att älska Kings of The Wyld men avsky dess uppföljare Bloody 
Rose så är jag i en minoritet. Vill ni ha mitt råd? Läs bara den första boken och skit i 
den andra men vill ni ha er egen åsikt om Bloody Rose och vill ge boken en chans - 
”be my guest”.  

Bokrecension Text: WILLE
Bild: SFBOK.SE
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För en tid sedan då jag var ute på en långtur var det en mys-
ko snubbe som spanade in mig. Jag såg aldrig vem det var. 

Jag brukar vara ute på långa vandringar. Ha lite mat med 
och äta på vägen. Jag skulle precis göra mig färdig till att gå 
en långtur. Jag hade tagit på mig träningskläder och lagt mitt 
hemmagjorda myggspray i byxfickan då det ringde på dör-
ren. Jag öppnade utan att titta i titthålet. Där stod två män 
i svart. De såg mysko ut. Jehovas, tänkte jag och drog igen 
dörren. Den ena hann precis sätta foten emellan. Den andra 
körde in en spruta i armen på mig innan dörren slog igen 
bakom mig. 

Jag vaknade senare upp med en kraftig smärta i huvudet. 
Jag befann mig i ett rum på ett sanatorium. Jag stapplade 
upp från sängen. Jag gick bort till ett stort fönster som vette 
mot en park. Där fanns en väldigt stor fontän som hade en 
blågrön färg med guldornamentering på sidorna. Jag gick 
bort till rummets enda dörr. Den var naturligvist låst. Jag 
letade efter något att få upp låset med. I byrålådan låg ett 
gem. Jag satte det i låset. Det klickade till. Jag fick upp dör-
ren. Det knarrade högt då dörren öpp-
nades. ”Hysh”, sade jag då jag smög 
ut. Jag kom ut i en korridor med röda 
mattor och lampetter på väggarna. 
Inte en enda människa syntes till. Frå-
gan var nu vem som dumpat mig här. 
Jag hade inga fiender. Kanske staten 
på grund av vissa inlägg på Facebook. 
Till min stora förvåning så var låset 
till porten olåst. Jag gick ut i den sto-
ra parken. Det var så vackert här. Det 
doftade ljuvligt från alla fina blommor. 
Jag gick bort mot en stor ek. Där borta 
låg en krypta. Jag öppnade dörren som 
knakade rejält och gick in. Till min 
stora fasa fick jag syn på sju röda kis-
tor. Ingen människa syntes till. Var jag 
ensam här? Jag gick ut i parken igen. 
Borta vid Sanatoriet syntes en skugg-
figur. Jag smög bort mot byggnaden. 
”Klonk”, sade det. En kraftig smärta 
spridde sig i nacken och upp mot hu-
vudet. Jag slocknade. 

När jag vaknade upp befann jag mig i ett djupt mörker. 
Det kom en ljusstrimma från det lilla fönstret. Det visade 
sig att jag blivit inlåst i kryptan. Det knakade olycksbådande 
där inne. Ett väsande fyllde rummet. Jag blev stel av fasa. 
Plötsligt kände jag ett stick i halsen och något blött. Ett sör-
plande ljud hördes. ”Vampyrer!”, skrek jag. Plötsligt började 
de vråla och kippa efter andan. ”Vitlök!”, skrek de. Ja, just 
det. Jag hade ätit veganmat med mycket vitlök den senaste 
tiden. Medans de dog så lyckades jag knuffa upp dörren. Lå-
set var rostigt och gick sönder. Hela dörren lossnade och jag 
lyckades fly. 

Den stora frågan var nu vem som hade slagit mig i hu-

vudet? Det fick jag snart reda på. Det var Greven av Costas 
poliser. Greven bodde på Sanatoriet. Det var han som var 
storvampyren visade det sig. Immun mot solsken var han 
också. Hur var det då med vitlök? Jag smög in till Sanatoriet. 
Där inne i ett rum satt han med ryggen mot dörren. ”Gre-
ven”, sade jag högt. När han vände sig om tog jag snabbt upp 
vitlökssprayen. Han fick en rejäl dos av vitlök i ansiktet. Det 
stank! Han kippade efter andan och föll skrikandes ner på 
golvet. ”Mina poliser kommer att fixa dig”, väste han. ”Visst”, 
muttrade jag. Jag tog mig bort från Sanatoriet fast hann inte 
långt innan grevens poliser hade fått syn på mig. De kom 
emot mig i full fart. Men vänta nu. De var inga vampyrer. 
De var någonting ännu värre… zombie-aliens. Så jag fick en 
bra idé. Jag ledde dem till kryptan med de döda vampyrer-
na. ”Smaskiga hjärnor”, ropade jag högt. Detta skulle bli ett 
hemskt sätt att dö på. Vampyrernas hjärnor var nämligen 
fulla av förorenat blod. Dessa zombie-aliens dog under fa-
sansfulla skrik. ”Ha! Jag är övermäktig.”

Jag gick bort mot fontänen för att tvätta av mig och dricka 

vatten. Jag var lättad. Med snabba steg började vandringen 
mot mitt hem. Det tog dock några timmar. Jag hade varit 
borta ett dygn. Väl hemma fick katterna mat. De var helt 
utom sig av hunger. Allt var bra igen! Men var det verkligen 
det? Kyama såg på mig med stora ögon.

SLUT

KIDNAPPNINGEN

Text: CICKY
Bild: BUSTER   



27

Från min allra syndigaste och
skamligaste vrå.
Det finns inget syndigare än så, och
skamligare att måla in sig i en vrå.
Så pass på!

Vad är det för skillnad att utveckla
sig och att vika ut sig? Inom psykiatrin.

Vad är det för skillnad på att förvärvs-
arbeta och sälja sig? När jag bara går
på gatan.

Detta sagt av en man som fick spader
när han hörde Ace of Spades senast.

Puttrar mitt huvud som en motor på högvarv, förrådd?
Eller plockar jag ur inre outtömda förråd
förbjuden frukt.

Konstnärligt tar jag mig fram 
på tå!
Kan man begära mer än så?
I så fall vad då?

Jag sluter cirkeln på spetsen av
min tå, gul och blå.
Ingen får komma närmare än så
Så vaddå, då?

På bussen till Lund hiphopmusik på hög volym 
Skrikande ungar på nästa buss i stan 
Solen skiner på mig 
Fredentorp nu kommer jag 
Oh boy 
Vilken pärs att komma dit 
Vägen till en vän är inte lång 
Vägen till dig min vän är inte lång 

Sommar och 
skrikande ungar

Text:  CICKY
Bild: UNSPLASH 

Text: KRISTOFFER J
Bild: UNSPLASH 

Min allra syndigaste vrå
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Modellfotoshoot 
i Stadsparken

Söndagen den 26 september hade jag (Marie 
K), Eva och Maria M bestämt att möta upp 
en av mina gamla fotografer (jag var amatör-
modell mellan 2009-2016) bakom centralen 
för vidare färd mot Stadsparken. Det blev en 
jättetrevlig dag och det var så roligt att pose-
ra framför en kamera igen. Kände dock att jag 
var väldigt ringrostig men några bra bilder 
blev det. Jag kände att jag hade saknat det. 

Vi körde enligt time for print-konceptet vilket innebär att ingen betalar 
för det. Fotografen ställer upp med sin tid för att ta bilder och kanske öva 
på att fotografera och modellen och fotografen får bilder till sin portfolio. 
Vi hade också tur med vädret. Det var ganska varmt och det regnade inte. 

Marie K 

Marie K 

Eva G

Maria MMaria M
Text:  MARIE K 

Foto: KAI PERNU
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När ord är 
överflödiga -
hur civilkurage 
ser ut.

Bildredaktör: 
Göran  Persson
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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
Magle Stora Kyrkogata 5
223 50 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

Fontänhus i Sverige

Obs! Öppettiderna kan påverkas av 
Corona.



31

Finansiärer

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

Ett tack till alla fina stödprenumeranter! 

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 2-6 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.

Stiftelsen 
De lekande 

barnens fondStatsbidrag från 
Socialstyrelsen
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Magle Stora Kyrkogata 5, Lund www.lundsfontanhus.se 046-12 01 95 info@lundsfontanhus.se

Den världsberömda skådespelaren Steve Busce-
mi arbetade som brandman i New York 1980 
-1984. När han i Hollywood fick nyheten om 
att World Trade Center hade blivit utsatt för en 
terroristattack i september 2001 släppte han allt 
han hade för händer och bokade en flygbiljett 
till New York. Väl där knackade han på hos sin 
gamla brandstation och anmälde sig som frivil-
lig. Han jobbade 12-timmarspass i ruinerna för 
att hjälpa till att hitta omkomna brandmän. En 
hjälte bland många andra - men offren var fler.


