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under ett å r få r Fonta nbladet. Tid-
ningen ges ut med minst 6  
nummer per å r plus eventuellå 
speciålnummer. 
 
TRYCKERI 
Tidningen trycks på  Lunds Föntå n-
hus med stö d åv medel frå n Piå 
Stå hls stiftelse. 
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DETTA ÄR LUNDS FONTÄNHUS 
Lunds Föntå nhus verksåmhet å r 
inriktåd på  ått stö djå persöner med 
psykisk öhå lså, då r fökus ligger på  
det friskå hös individen. Verksåm-
heten tår sin utgå ngspunkt i föntå n-
husrö relsens grundlå ggånde vå rde-
ringår. Den så  kållåde föntå nhusmö-
dellen utgå r frå n ett helhetsperspek-
tiv söm bygger på  delåktighet, med-
bestå mmånde öch deltågånde i ett 
såmmånhång söm tå cker in helå 
livssituåtiönen. Må let å r ått i stö rstå 
mö jligå utstrå ckning mö tå må nni-
skör frå n ett sjå lvhjå lpsperspektiv. 
Verksåmheten inrymmer tre ölikå 
årbetsenheter: köntörs-, kö ks- öch 
serviceenheten såmt studentenheten 
”En vå g fråmå t” , trå dgå rdsfö rening-
en ”Grö nå Fingrår” öch Kristållen-
pröjektet. I så vå l årbetsenheternå 
söm pröjekten årbetår håndledåre 
öch medlemmår sidå vid sidå. 
Föntå nhusverksåmheten bedrivs i en 
våcker påtriciervillå med tillhö rånde 
trå dgå rd i centrålå Lund. Den unikå 
miljö n inbjuder till trivsel öch  
årbetsglå dje. 
Lunds Föntå nhus verksåmhet å r 
mö jlig tåck våre det såmlåde engåge-
månget hös Föntå nhusets spönsörer, 
stö dmedlemmår, medlemmår, hånd-
ledåre öch völöntå rer. 
Mer införmåtiön öm verksåmheten 
finns på  vå r hemsidå 
www.lundsföntånhus.se 
 
Du kån å ven gillå öss på  Fåceböök 
www.fåceböök.cöm/lundsföntånhus 
 
OMSLAGET 
Omslågsbilden å r tågen åv Gunnår. 
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Redaktionen har ordet: 

Redåktiönen tåckår Töny, Evå-Li, Cårölinne, Evå-Ceciliå, 

Lenå H, Cicky, Gunnår K, Lisbeth, Pernillå, Zörån, Mått-

tiås B, Målöu, A-C, Målin, Måriå O, vå rå ljuvligå pråkti-

kånter, enheternå öch ållå åndrå utömördentligå persö-

ner söm vårit en vitål del i  pröduktiönen  åv dennå enå-

stå ende  tidning.  

 

 

Våren är i antågande och vi kan börja lägga mörker och kyla bakom oss. 

Nya tider stundar och mycket spännande händer och har hänt sedan 

förra numret av Fontänbladet gavs ut. Det första ångestloppet i Lunds 

historia har gått av stapeln och bland annat Lasse, vår älskade och 

mycket specielle chef,  

deltog av hjärtans lust. Förmodligen gjorde han Fontänhus-rörelsen både 

känd och ökänd när han, iklädd vita långkalsonger av ålderdomligt snitt 

och mönstrad Supermantröja, smygande avverkade 209 meter av Cle-

menstorgets yta. En märklig bedrift som ledde till att han vann, men det 

gjorde i och för sig vi andra som deltog också. Mer om loppet kan du 

läsa i det här numret men också  mycket annat av stort intresse som till 

exempel om Ahmeds, en av våra praktikanter på  

Fontänhuset, flykt från Syrien till Sverige. Vi har också med en välskri-

ven recension av Gunnar K, en underhållande artikel om att sluta röka 

skriven av Pernilla, en galen intervju med en för oss känd gäddfobiker 

och mycket mycket mera.  
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Sedån åvslutåde studier 2003, så  hår jåg håft en 
tötål lö neånstå llning i cirkå 2 å r fråm tills idåg 
2016. Det å r 11 å r åv årbetslö shet öch då  
tvingås mån ågerå bidrågstågåre med å-kåsså, 
sjukpenning öch åktivitetserså ttning. Våd hå n-
der med ens sjå lvkå nslå öch sjå lvfö rtröende? 
 
Under å ren så  hår jåg iblånd ågeråt ungefå r så  
hå r: 
”Jåhå, mån kånske skulle gå  ut på  stån en 
rundå…men jåg kånske mö ter nå gön jåg kå nner 
söm frå går hur det gå r med jöbb…jåg sitter kvår 
hemmå istå llet”…dettå ågerånde leder till mer 
instå ngdå dågår. 
Jåg tå nker på  skåmmen mån kå nner söm lå ng-
tidsårbetslö s, luckån i CV:t, vårfö r mån inte å r 
likå pösitiv till nuet söm mån vår innån åvslu-
tåde studier, utånfö rskåpet söm jåg dråbbådes 
åv efter nå grå misslyckåde körttidsånstå llning-
år. Inlå ggningår söm fö ljde efter vårje kråsch 
kå nns så  ömötiveråde men söm å ndå  vår nö d-
vå ndigå?  
 
Våd skå mån så gå till 
fölk söm tex nå rstå ende? 
Jåg upplever ått ett fö r-
sö k åv en pösitiv ”push” 
frå n tex min måmmå lå tt 
tölkås negåtivt frå n min 
sidå sett, ”Du kån vå l gå  
ut i friskå luften?” eller 
”Gå  en kurs så  trå ffår du 
lite fölk” så ger min fås-
ter. Jåg fö rblev innesit-
tånde… 
Alltså  svå righeten ått 
kömmå igå ng med nå göt. 
Söm kå nns givånde, ut-
vecklånde…jåg trör det 
å r svå rt ått hittå, eller 
det kånske tår flerå å r 
innån mån hittår dettå 
söm så tter få rg på  livet. 
  
 

Efter lite stö k med å-kåssån den senåste tiden 
söm visåde ått jåg inte håde nå grå åkåssedågår 
kvår så  å r jåg å terinskriven i jöbb- öch utveckl-
ingsgåråntin. Rundgå ng…döck å r en årbets-
mårknådsutbildning inöm IT på  gå ng i ållå fåll, 
så  det kå nns brå!  
----------------------- 
Hur må ngå jöbb hår jåg sö kt egentligen? 1000 
hår jåg påsseråt, fåst jåg  vårit ömötiveråd ått 
sö kå jöbb de senåste i ållå fåll 4 å ren, så  upp-
skåttningsvis 1100 tötålt. 1100 jöbb / 11 å r = 
100 jöbb öm å ret. 100 jöbb per å r / 12 må nåder 
= 8 jobb i månaden i snitt eller 2 jobb i veck-
an sen 2002 då jåg stårtåde jöbbsöket.  
Dettå å r en gröv skåttning skå tillå ggås men det 
ger ett hum öm ått det kå nns mötigt. Sö ker öch 
sö ker öch sö ker. Och då  gå ller det å ven jöbb 
söm inte hår med min utbildning ålls ått gö rå.  
Idåg sö ker jåg 1-2 jöbb i må nåden på  sin hö jd. 
Inte undrå på  ått mån tvivlår på  det mån lå st.  
------------------------ 
 

Mattias B 

ARBETSLÖS LÄNGE.  
ALLDELES FÖR LÄNGE… 
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Lena funderar 
 

på självmord 

 
En del människor går genom livet med uppfattningen att det endast är svaga egoist-
iska människor som begår självmord. Att om bara vederbörande tog sig i kragen 
och skärpte till sig, så skulle allt ordna sig. Och anhöriga och vänner slippa utsättas 
för efterdyningarna av ett självmord. 
Det är en ganska cynisk och fördömande uppfattning. 
Som om vederbörande skulle välja att ta livet av sig. Som ett av flera alternativ. 
Istället för att vara med sina barn, sina föräldrar eller sin partner. 
 

Inget kan vara mer fel. 
 

En människa som tänker på att ta livet av sig, eller försöker att avsluta sitt liv på 
olika sätt, tänker att livet blir lättare för de som är kvar om hon försvinner. Om hon 
dör. 
Att barnen kommer att bli lyckligare utan sin mamma och familjen utan sitt syskon, 
sin dotter etc. 
Hon tar bort sig själv ur en hemsk ekvation och tänker och tror att de efterlämnade 
verkligen skulle få det bättre. Utan henne. 
För den som tänker ta livet av sig finns naturligtvis inga alternativ. Fanns det sådana 
skulle hon aldrig göra det. 
Men det finns inga alternativ i det kompakta mörkret. 
Där finns bara svår ångest, pina, plåga, och en övertygelse om att självmord är den 
enda utvägen för allas bästa. 
 

Vi som finns och lever runtomkring denna ångestfyllda människa vet ju att det finns 
alternativ. Att självmord inte alls är lösningen. 
Men det svåra är att kunna förmedla detta till någon som befinner sig i svår smärta 
och ångest. 
Jag tror vi runtomkring måste bli bättre på  
att lyssna och bara vara.  
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Att inte omedelbart kasta ur oss floskler som t ex ”men du måste tänka på dina 
barn”. 
Som om det inte är det hon tänker mest på, hela tiden. Hur barnen ska bli lyckliga 
och harmoniska människor. Och har då i mörkret kommit fram till att enda sättet 
för barnen att må bra är att deras mamma försvinner. Att hon dör. 
Att sitta där, med vetskapen om att hon själv måste dö för att nära och kära ska 
kunna leva ett bra liv. 
En fruktansvärd känsla att behöva bära. En rent omänsklig vetskap. 
 

Så tänk efter innan du pratar.  
Skaffa dig kunskap. Det är viktigt.  
Och odla upp en rejäl gräsmatta av empati. Om du vill vara till hjälp. 
 

Tänk vad rädda vi människor är egentligen. För att prata med varandra. Ja prata 
på riktigt alltså. 
Alldeles felaktigt försöker vi undvika att prata om självmord för att vi tror att själva 
samtalet skulle få någon att försöka ta livet av sig. 
Inget kan vara mer fel. Samtalet med en människa som har självmordstankar är 
till nytta. Det kan lyfta av skam och skuld. Eller i alla fall mildra det en aning. 
I samtalet visar vi att vi bryr oss. Att vi finns där. 
Väldigt ofta kan samtalet också bestå av en ordlös gemenskap. Jag sitter bredvid 
dig. I tystnad. Så länge du behöver. Utan att du ska behöva känna att du måste 
prestera. Eller förklara. 
De ”samtalen” är oftast de mest fruktsamma vill jag påstå. Samtal med ordlös 
kommunikation. 
Och andra stunder behövs orden. Känslorna av skuld, skam, uppgivenhet, rädsla 
osv behöver kläs i ord. Behöver höras. Högt och ljudligt. 
 

Vi behöver inse att det faktum att vi pratar om självmord inte gör att fler tar sitt liv. 
Utan att det kanske är tvärtom. 
Att då jag genuint bryr mig, gör det skillnad. 
Att då jag har möjlighet berätta om mina självmordstankar utan att tystas och 
skuldbeläggas, då gör det skillnad. 
Då kanske jag försöker fortsätta andas.  
Ett tag till. 
Och det är gott och väl. 

Lena H 
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”I fäders spår för framtids segrar, sida vid sida i 

sköna vita spår 
Även om jag ej blir först i målet, åker jag Vasalop-

pet år från år.” 
Jag sjunger med. I Vasaloppslåten. LP:n med Va-
saloppslåtar som mamma och pappa spelade på 
grammofonen. 
VASALOPPET. Första söndagen i mars. Varje år. 
90 km. 9 mil. Mellan Sälen och Mora. Förbi vätske-
kontrollerna Smågan,  Mångsbodarna, Risberg, 
Evertsberg, Oxberg, Hökberg, Eldris. Och så spurt-
priserna vid nästan varje kontroll. 
Vasaloppet betyder något speciellt för mig. Har 
gjort sedan barnsben.  
Min pappa åkte Vasaloppet 17 gånger. Inte nu 
längre, nu är han död sedan tio år. God bless him. 
Men jag följer TV-
sändningen varje 
år. Som alltid star-
tar klockan 07.30.  
För klockan 08.00, 
prick, går startskot-
tet. 
I år är det 15 800 
kvinnor och män 
som förväntansfullt 
står på startlinjen 
vid masstarten i 
Berga by. Tidigt på 
söndagsmorgonen. 
Med 90 km fantas-
tisk och tuff skidtur 
framför sig. 
Jag sitter som sagt klistrad framför teven, med en 
stor god frukost på bordet framför mig. Från tidig 
morgon till långt in på eftermiddagen. 
Tillsammans med pappa. Gemenskap. En stund, 
några timmar med min pappa. En dag om året. 
För det här är en chans för mig att känna gemen-
skap med pappa. Att vi gör detta tillsammans. 

Swix blå skidvalla kommer för alltid betyda något 
speciellt för mig. Bilden av pappa, i köket där han 
ställt upp två stolar och lagt skidorna över dem. 

Och hur han vallar skidorna. Med hjälp av ett stryk-
järn. Swix blå. 

 
Elitåkarna åker som vanligt med eld i baken och 
förväntas att vara framme i Mora efter ca 4 timmar. 
Min pappa, ”du fina”, brukade ta mellan 10 och 12 
timmar på sig innan han med skägget fullt av frost 
och is, kom i mål. 
Ett år kom han sist. 

Det var ju lite tävling förr, och kanske numera 
också, bland de sista att faktiskt komma allra sist i 
mål. En del gömde sig i skogen vid sidan av spå-
ren, för att försäkra sig om att komma sist i mål. 
Men det gjorde inte pappa.  
Han visste inte alls att han var siste åkaren. Väl vid 
målgången inser han vad som är på gång då han 
möts av såväl tidningsreportrar som fotografer och 
folk från radion. Alla vill de ta foto och fråga hur det 
känns. Också en kranskulla kom fram till honom 
och lade en krans runt halsen. 
 
Jag sitter och läser tidningsklippen från den 
gången. 
Ett klipp fastnar jag särskilt för. 
När han svarade på spörsmålet om hur det kändes. 

”- Jag är så lyck-
lig.” 
Min älskade 
pappa.  ”-Jag är så 
lycklig”. 
Jag förstår det.  
Vi såg alla hur glad 
du var. Inte bara i 
Vasaloppsspåret 
utan även när du 
cyklade Vättern 
runt. Eller sprang 
Lidingöloppet. Eller 
maraton.   
Då var du lycklig.  
Och jag minns alla 

de otaliga löptävlingar du deltog i och där vi, hela 
familjen, var med och peppade. 
På helgen. I skogen, vid någon friluftsstuga. Doften 
av liniment och lera. Smaken av överkokt korv med 
bröd. Och så fick vi smaka Dextrosol. Som pappa 
åt några stycken innan start för att få extra energi. 
Och min bror och jag fick ta en eller två. Sweet 
memories. 
 
Senare på kvällen. När klockan drar sig mot 20.00. 
Det är mörkt sedan länge och det finns fortfarande 
åkare kvar ute i spåret. I skogarna. De som kämpar 
träget. De som inte jagar en bra sluttid utan istället 
siktar på att bara komma i mål. Vilket inte är så 
bara. 
Mina tankar går till dem. 
 

Och pappa, fina pappa 
Jag är stolt över dig! 

Lena  

I fäders och mödrars spår,  
för framtids segrar 
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DÅRHUSET 
                                                                         
Jag känner doften av dårhusets 

väntrum.                                                                                                        
Jag ser de vita väggarna som 

omsluter mig.                                                                                                                 
Är ensam och utsatt.                                                                                                                                              
Rädd som ett barn.                                                                                                                                                           

Regnet slår mot rutan.                                                                                                                                                
Det blåser kraftigt.                                                                                                                                                 

Ett  dovt muller ekar i mörkret.                                                                                                                            
En blixt lyser upp himlen.                                                                                                                                           

Jag ryggar till av panik.                                                                                                                                            
En sköterska kommer ut.                                                                                                                                        
Hon sticker en nål i min arm.                                                                                                                                   

Medlet verkar snabbt.                                                                                                                                                
Jag blev genast ett villigt offer.                                                                                                                                    

Spändes fast på en bår.                                                                                                                                     
Där fick jag ligga i timmar.                                                                                                                                                 

Det stod en läkare över mig 
när jag vaknade.                                                                                                                

Han gav mig flytande Sobril.                                                                                                                                              
Så var jag tillbaka på ruta ett 
igen.  

Cicky 27 september 2015 

Kommer livets pilgrim i hamn? 
Där livets hav oss gett en strand 
Vad hittills gifvits mig i livet? 
Kan sammanfattas i en förvissning 
Om att söka mig till källorna 
Både inom och utom mig. 
Kan Fontänhuset vara en källa att ösa ur? 
Likt mytologiernas ymnighetshorn 
Vad vet jag om vägen fram före åt? 
Omständigheten manar mig att söka svar här 
Only time will tell! 

Kristoffer Järbel 

FONTÄNHUSET 
- ett ymnighetshorn? 

Januari 2011 
I ett mail frågar läkaren mig hur jag mår…. 
 
Svar…: 
 
Jag undrar själv hur jag mår…och skulle gärna vilja veta. Ännu har jag önskan att må bättre. 
Om jag säger så här: 
  
Jag känner mig som ett lagt pussel som någon tappat på golven. Bitarna ligger utspridda och jag vet inte hur jag ska få ihop 
mig igen. Många försöker hjälpa mig upp och ihop, men jag själv har inte förmåga att hålla ihop bitarna som dyker upp efter-
hand… 
…jag behöver bli ”lagd” i kartonglocket för att få stöd av kanterna men hela tiden tror jag att jag klarar att få mig hel på 
golvet.. 
…om jag bara försöker sträcka mig lite längre, hålla fast i mina bitar lite hårdare och vara lite snabbare kanske det går…. 
…hörnbitarna måste kanske läggas först, men jag försöker med alla bitar på en gång eftersom jag saknar "mallen" och har 
svårt att se min bild framför mig… 
Mitt pussel känns för svårt. Jag vägrar dock ge upp men önskar att jag var gjord av färre bitar… 
  
Att må kan vara en känsla, ett tillstånd eller en sinnesstämning. Att må kan även vara en önskan om, en strävan för eller en 
vilja till något… 
Därför har jag svårt att precisera hur jag MÅR. 
Mars 2016 
 
...jag tror att jag hittat den rätta "mallen"... 

 
Välkommen åter, snälla sol, 
som jagat nordanvinden, 
nu har du sovit sen i fjol 
och vaknar röd om kinden. 
Värm upp vår jord, så växer råg 
och fyller bondens lada. 
Värm sund och vik och vind och våg, 
så får vi gå och bada. 
Välkommen åter, snälla sol,  
lys över land och vatten 
nu klingar sång, nu stäms fiol, 
nu dansas hela natten! 
 
                              August Strindberg  

VÄLKOMMEN ÅTER,  
KÄRA SOL 
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Jåg å r fö rbånnåd på  tidningår. Nå r jåg gå r in på  en tidnings hemsidå vill jåg lå så en tidningsårtikel, men då  kömmer det ett 
TV-inslåg. Om jåg vill se på  TV gå r jåg vå l fö r f*n in på  en TV-kånåls sidå. 
  
Jåg å r fö rbånnåd på  TV-kånålernå. På  nyheternå åvslutår de öftå med: Mer öm dettå kån du lå så på  www.vådfånsömhelst.se. 
Derås endå uppgift å r ått fö rmedlå nyheter öch f*n inte webbsidör. Allå hår inte internet. 
 
Jåg å r fö rbånnåd på  fölk söm stå r i tiö minuter öch vå ntår på  bussen, sen gå r på  bussen öch DA  bö rjår letå efter busskörtet.  
 
Jåg å r fö rbånnåd på  de då r stråffömrå des-dömårnå söm numerå finns på  ållå stö rre måtcher. Jåg hår sett rå tt må ngå måt-
cher, men åldrig sett ått de gå r in öch tår ett dömslut. Betåldå å skå dåre? 
 
Jåg å r fö rbånnåd på  Arbetsfö rmedlingen. Fö rst så  mjö lkåde så  kållåde jöbbcöåcher AF på  miljöntåls krönör. Nu hår AF lågt 
hundrå miljöner på  en ny hemsidå söm inte blev åv. Våd å r det fö r inkömpetentå idiöter i AF:s ledning? 
 
Jåg å r fö rbånnåd på  ållå söm inte plöckår upp efter sinå hundår. 
 
Jåg å r fö rbånnåd på  ått dennå j*vlå depressiönen inte slå pper tåget öm mig. 
 
Jåg å r öckså  fö rbånnåd på  ått ållå å r så  j*vlå fö rbånnåde helå tiden. Lugnå ner er fö r 
 h*lv*te. 
 

      
             MED VÄNLIG HÄLSNING/TONY 

Nu å r jåg 

http://www.vadfansomhelst.se


9 

Jåg heter Ahmed Akåsh  söm betyder ”Jåg tåckår” på  
åråbiskå. Jåg å r 44 å r gåmmål öch kömmer frå n Sy-
rien öch jåg å r fö dd i Dåmåskus. Då r på gå r ett krig. 
Dåmåskus å r en vå ldigt gåmmål ståd öch ligger i Sy-
rien, Mellånö stern. Det å r lå tt ått trivås i Syrien ef-
tersöm då r å r fint vå der öch må ngå plåtser söm mån 
kån besö kå. Min lå genhet ligger i sö drå Dåmåskus 
då r må ngå åv minå slå ktingår bör. Allå må nniskör 
då r kån pråtå åråbiskå såmt 
må ngå åndrå språ k. 
Jåg hår 11 syskön, 7 brö der öch 
fyrå systrår. Jåg gick i skölå i Då-
måskus i 12 å r öch utbildåde mig 
på  universitetet då r. Jåg trivdes 
brå öch tyckte öm skölån, så rskilt 
gillåde jåg måtte öch idrött. På  
universitetet studeråde jåg måtte 
öch dåtåteknik.  
Allå elever kån studerå gråtis i 
Syrien.  Min exåmen å r i införmåtik, vilket betyder ått 
mån kån underviså i måtte öch dåtå. Det vår inte 
svå rt ått få  jöbb då rfö r ått mån kån årbetå i Syrien 
eller i åndrå lå nder då r mån tålår åråbiskå. A r 1997 
fick jåg jöbb på  en skölå söm måttelå råre på  ett gym-
nåsium öch sedån 2000 bö rjåde jåg ått underviså i 
måtte öch dåtörteknik på  Dåtörinstitutet.  
Då r undervisåde jåg lå rårnå i hur mån ånvå nder en 
dåtör.  Det vår svå rt ått underviså åndrå vuxnå lå -
råre. 
Jåg hår två  bårn, en pöjke öch en flickå. Pöjken å r 13 
å r öch flickån å r elvå å r. 
Kriget bö rjåde 2011 öch 2013 bestå mde jåg, minå 
bårn öch slå ktingår öss fö r ått fly. Fö rst köm vi till 
Turkiet då r jåg öch bårnen bödde i en egen lå genhet.  
Jåg stårtåde ett fö retåg tillsåmmåns med minå vå nner 
men fick inget uppehå llstillstå nd. Dettå vår inte brå 
fö r minå bårn så  då rfö r bestå mde jåg mig fö r ått fly 
vidåre öch köm till Algeriet. Bårnen bödde kvår i Tur-
kiet hös min syster.  
Frå n Algeriet tög jåg mig vidåre till Libyen öch sedån 
å kte vi vidåre till en ståd, Zöårå, söm ligger vid håvet. 

Då r fick vi vå ntå i nå grå dågår, sedån flydde vi i en 
liten bå t till Itålien. Vi vår femhundrå persöner öm-
börd. Bå ten hö ll på  ått kåpsejså, så  då rfö r blev vi 
upplöckåde åv en itåliensk militå rbå t söm tög öss till 
ett flyktinglå ger  i sö drå  Itålien.  Då rifrå n tög jåg mig 
vidåre till nörrå Itålien då r jåg trå ffåde nå gön söm 
tög mig vidåre med bil till nå stå lånd söm blev Dån-
mårk. Slutligen köm jåg den 19/4, 2014 till Migråt-

iönsverket i Gö tebörg. 
Efter ått hå bött på  ölikå flyk-
tingånlå ggningår öch flyttåt 
runt i Sverige, blånd ånnåt till 
Filipståd köm jåg till Målmö . Jåg 
hår en brör söm bör i Målmö . 
Hår nu få tt uppehå llstillstå nd i 
Sverige öch minå bå då bårn 
köm till Målmö  den 13 öktöber 
2015. Vi bör nu tillsåmmåns 
centrål i Målmö . 

Hår nu på bö rjåt en pråktik söm lå råre på  St Måriå 
fölkhö gskölån på  Rösengå rd i Målmö . 
 

Ahmed 

AHMED SÅ MYCKET  
FÖR BESÖKET 

Vi vår femhundrå 
persöner ömbörd. 
Bå ten hö ll på  ått 

kåpsejså... 
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TILL  
CICKYS 
HÖRNA 

VÄLKOMMEN  

Fåme å r en riktigt gålen kått.  
Jå, hån å r rudis öch bufflig. A r stör öch gröv öch tår 
stör plåts med sitt vå sen. Hån vå ger fem kilö. Det 
hå nde en incident fö r nå gön dåg sedån. Jåg skulle tå 
en trått i ett åv skå pen i kö ket. Jåg brukåde stå ngå 
efter mig, men hånn inte det. Fåme sått på  diskbå n-
ken öch snåbbt söm bårå den höppåde hån in i skå -
pet. Hån köm bårå hålvvå gs in. Glåsskå lårnå tög upp 
åll plåts. Jåg tög tåg i Fåme i rå dslå ått hån skulle drå 
ner skå lårnå öch gö rå illå sig. I såmmå stund språ tte 
hån till med båkbenet. Det hö gg till åv små rtå i brö st-
vå rtån. Det visåde sig ått hån rivit mig djupt. Blödet 
rånn. Det gjörde riktigt önt. Fick 
så ttå på  små rtlindrånde sålvå öch 
plå ster. Efterå t pussåde jåg på  hö-
nöm öch såde till hönöm ått jåg 
å lskåde hönöm. Köllåde sedån på  
film. En fåvvö, 2012.  
 
Kyåmå å r en riktig spjuver.  
Hån å r sö t öch fjå skår. Pussår öch 
kelår mycket. Döck hår hån tem-
peråment. Blir lå tt sur nå r det inte 
påssår. Blir  svårtsjuk nå r jåg gö-
sår med Fåme. Fö rrå veckån bet 
hån mig i benet öch i årmen. Jö s-
ses! Bårå lå tt, men nög hå rt fö r ått det skulle mårke-
rås. Hån såde till mig ått jåg å r nummer ett. Kyåmå 
å r en mindre kått. Inte ålls grövt byggd. Hån vå ger 
mindre öckså . Fyrå kilö.  
 
Desså två  pråliner.  
Grå ddkölån öch låkritskölån å r sö tå på  ållå så tt öch 
vis. Bå då hår håft en ötrevlig tid innån de köm till 
mig. Derås persönlighet hår prå glåts åv det. Kyåmå 
sö ker trygghet, medåns Fåme å r öbekvå m med det. 
Fåst Fåme blir mer tillgiven. Det tår bårå lå ngre tid 
fö r hönöm ått finnå tilltrö. Fö r Kyåmå tög det ett å r. 

Jåg behåndlår Fåme Cåtådör öch Kyåmå Låmå likå. 
De få r likå mycket kå rlek.  
Jå, så  å r det dettå med derås sövplåtser.   
Kyåmå ligger i bårnvågnen, söm å r håns fåvörit-
plåts. Hån hår fler plåtser. Fåme ligger helst hö gt 
upp söm till exempel på  ö verstå hyllån i ett åv 
klå dskå pen. Hån tycker öckså  öm ått liggå på  
så ngen i hållen. Eller på  en åv så ngårnå i sövrum-
met. Jå, jåg hår fler så ngår. Fem fåktiskt. Det hå n-
der ått jåg söver på  ölikå plåtser. Kåtternå gö r ju 
det. 
Jåg hår kö pt Arkiv X-böxen fö r ett reduceråt pris. 
Tidigåre fö r flerå å r sedån köståde den 2000 krö-
nör. Nu 500 krönör. Så  det blir Måråtön, kåtter öch 
göd måt. Mulder å r en smårrig ågent. Spööky Mul-
der kållås hån åv visså köllegör söm betyder  Kus-
ligå Mulder på  svenskå. A r inne på  så söng 5. Dessu-
töm gå r den nyå serien Arkiv X söm å r en förtså tt-
ning på  den gåmlå på  TV3. Ser den på  TV3 plåy på  
dåtörn. Den nyå utspelår sig 23 å r senåre. Det å r 
såmmå åndå, såmmå titel musik öch liknånde bö r-
jån på  åvsnitten. 
  
Till er söm hår ånvå nt Söbril, Mögådön öch åndrå 
lugnånde medel innehå llånde benzöprepåråt söm 
å r mycket beröendefråmkållånde. Det kömmer bli 
brå igen å ven öm resån dit å r lå ng. Jåg fö rsö ker 
kå mpå med mig öch mitt så  gött det gå r.  
 
Så  jåg hår störhåndlåt till kåtternå öch mig.  
Tre kilö kåttsånd, fem lå dör kåttmåt, kåttgödis, 

quörnfå rs, grö nsåker etc. 
Håde med min trötjå nåre, 
min bårnvågn. Gick en 
”ömvå g” hem genöm sågö-
lik nåtur. Så  förtså tter jåg 
ått renså ut såker öch 
kåstå. Det behö vs verklig-
en. Hår på  tök fö r mycket 
prylår. Det å r en befrielse 
ått bli åv med dettå. Stå dår, 
dåmmår åv skå p öch ö vrigå 
ytör. Vå ttörkår gölv. Kön-
töret å r helt rent. Lite mys 
rö rå döck, eftersöm jåg jöb-

bår då r inne med ått ritå, gö rå hålsbånd öch gö rå 
öm klå der. Gö r hålsbånd till mig öch så ljer en del 
åndrå med ålldågligå få rger. Fölk å r rå ddå fö r få r-
ger i Sverige. De å r rå ddå fö r det söm å r uddå. 
Rå ddå fö r mig. Min stil sticker må ngå i ö gönen. Det 
å r ju derås pröblem! JAG gillår det!!!  
Rensår ut! Skå å ven renså ut såker frå n kå llåren. 
Det finns döck visså fö remå l jåg ej kån kåstå. Så  nu 
kåstår jåg bört mig sjå lv tills nå stå gå ng.  
 

Tjabba från Cicky!  
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FRISKVÅRD MED  
LUNDS FONTÄNHUS 

 
Vi fortsätter med den gemensamma träningen på Actic Högevall.  

Vi har full tillgång till gymmet och motionssimmet.  

 
Vi tränar på följande tider: 

 
Måndag kl 14–15.30      Tisdag kl 14–15.30   Onsdag kl 15–16    

 
 Torsdag kl 14–15.30    Fredag kl 13.30–15 

 
AKTUELLT 

Vi ska delta i Lundaloppet 2016. Det blir fjärde gången Lunds  
Fontänhus är med och vi hoppas på många deltagande.  

Välj mellan 5km, 10km eller 5km gång. Loppet går av stapeln  
den 14/5 men det går att anmäla sig redan nu. 

Anslut dig till friskvårdens SMS-grupp så får du alltid dagsaktuell information om 

vår gemensamma träning mm. Prata med Johan och Malin för mer information. 

Arbetsrehåbiliteringen fö r psykiskt sjukå tög fårt i 
stö rre ömfåttning i slutet åv 70-tålet. 
Ledånde pölitiker öch tjå nstemå n tålår öm vikten åv 
årbete – sysselså ttning. 
Men stick i stå v möt våd de så ger, så  tår inte den öf-
fentligå sektörn det stö rstå ånsvåret. 
De flestå med psykisk å kömmå söm innehår en ån-
stå llning finns till stö rstå delen hös privåtå entre-
prenö rer.  
Med tånke på  dennå snedvridning kån det kånske 
tyckås ått det öffentligå inte tår sin del åv ånsvåret. 
De ekönömiskå fö rutså ttningårnå fö r fö rvå rvsår-
bete hår gynnåts de senåste å ren medån bidrågsni-
vå n hålkåt efter jå mfö rt med den ållmå nnå lö neut-
vecklingen. 

Dessutöm blir det åvså ttning till pensiön, fö rså kring 
mm  
Lå ttåre ått ördnå böståd ö s v. 
Rent såmhå llsekönömiskt blir det köstnåder fö r år-
betsrehåbilitering – sysselså ttning 
Men på  sikt finns störå vinster fö r såmhå llet öch 
inte minst fö r de psykiskt sjukå 
 

Frå gån å r inte våd det köstår. 
Utan att vi faktiskt inte har råd att låta bli att satsa på 
denna grupp. 
 

Jan   

FÖRVÄRVSARBETE  
OCH PSYKISKT SJUK 
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Jåg tillhö r de söm prövåde ått rö kå öch blev fåst i 
det. Fö rstå gå ngen jåg prövåde vår fåktiskt redån i 
3.e klåss. Vi vår nå grå i klåssen söm stöd i en dunge 
i A kårp söm kållås Sibirien öch prövåde. Vi vår nögå 
med tåndkrå m öch deödörånt efterå t. På  kvå llen 
vår det pårty hemmå 
hös en i klåssen då r vi 
berå ttåde öm vå rå brå-
våder till dunket åv 
Dåddy Cööl med Böney 
M öm ni minns den 
frå n 70 – tålet? 
Senåre blev det fö rst i 
9:ån söm jåg prövåde 
igen öch jåg minns ått 
jåg brå nde hå l på  måm-
mås våntår. Avslö jåd!? 
I 17-å rså ldern nå r jåg 
jöbbåde i centrålkö ket 
på  Vipehölm sått mån 
öch rö kte i kulverten 
öch då r blev jåg fåst 
igen. Dettå vår 1984. 
Fråm till 90-tålet rö kte 
jåg ötåligå sörter, men 
mest Blend å ven 
mentöl öch sen vår 
Mårlbörö Light mitt 
må rke. Under 80 -tålet 
öch bö rjån åv 90-tålet 
vår jåg ung öch dån-
såde en hel del öch då  
hö rde rö kningen till. 
Drycker likåså . De 
flestå åv minå vå nner 
rö kte, ölikå mycket öch ölikå må rken. 
Men sen 1991 tå nkte jåg ått jåg skå slutå rö kå. Jåg 
vår då  en hå lsömå nniskå i ö vrigt då  jåg vår vegetå-
riån sen nå göt å r tillbåkå öch simmåde öch gick på  
Gerdåhållen ösv .Jåg bö rjåde då  på  rö kåvvå njning 
på  låsårettet hå r i Lund. Det fungeråde brå öch jåg 
blev rö kfri. Hön håde en åppåråt söm köllåde öm 
mån rö kt mellån gå ngernå . 
1992 gick jåg en utbildning till diplömeråd måssö r 

då  jåg öckså  vår intresseråd åv friskvå rd. Jåg kunde 
inte fö rstå  hur en del under utbildningen kunde.  
Jåg tyckte inte rö kning öch friskvå rd hö rde ihöp. 
1992 blev jåg inlågd öch klåråde det rå tt brå. Då re-
möt nå r jåg blev inlågd igen 1994, så  köm jåg in i 

rö krummet öch fick en 
cigårett öch då  vår det  
få rdigt igen. Rö kning-
en förtsåtte mer eller 
mindre under å ren. 
Jåg hår två  ölikå fö re-
bilder nå r det gå ller 
fö rå ldrårnå. Påppå 
rö kte sedån tidig tönå r 
öch måmmå håde inte 
ens prövåt ått rö kå. 
Min brör hår feströ kt 
öch det ö nskår jåg ått 
jåg kunnåt. Påppå bö r-
jåde snuså istå llet 
1994 nå r jåg bö rjåde 
rö kå igen. Det gick 
å ndå till å r 2003 då  jåg 
fö rsö kte slutå igen, då  
på  egen hånd. Dettå 
hö ll jåg till 2005 då  det 
intrå ffåde en trågedi. 
En nå rå göd vå n tög 
livet åv sig. Då  tög jåg 
till cigåretternå igen 
fö r ått trö stå öch lugnå 
mig. Mån få r öckså  en 
liten kick åv ått rö kå. 
Efter det hår jåg gjört 
en del hålvhjå rtåde 

fö rsö k ått bli rö kfri på  egen hånd, blånd ånnåt till 
nyå rsåftnår men inte lyckåts. 
I december 2015 tå nkte jåg ått nu vill jåg verkligen 
slutå (mån bö rjår kömmå till å ren öch vi hår hjå rt-
öch kå rlsjukdömår i slå kten). Jåg håde prövåt ett 
pår gå nger ått gå  ö ver till snus men det påssåde inte 
mig. Mågen tå lde inte riktigt det så  det fick vårå. Jåg 
tå nkte ått jåg skulle tå hjå lp åv rö kåvvå njning på  
Cåpiö City så  jåg köntåktåde dem. Jåg fick inte tid 

ATT BLI – VARA –  
OCH FÖRBLI RÖKFRI  
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fö rrå n den 1 februåri 2016 men under tiden fö r-
sö kte jåg stå llå in mig på  dettå. På  rö kåvvå njning-
en blev det  sedån bestå mt ått jåg skulle tå hjå lp åv 
nikötinplå ster (den stårkåste styrkån) under då-
gen öch tå nikötintuggummi vid behöv. Det blev 
bestå mt ått jåg skulle minskå med en styck cigg/
dåg. Jåg rö kte drygt en åsk 
per dåg. Det bestå mdes 
öckså  ått jåg skulle slutå 
den 22:å februåri. Hön fö re-
slög söm knep ått jåg skulle 
lå ggå cigåretternå så  ått jåg 
fick gå  öch hå mtå dem plus 
tö mmå åskfåtet efter vårje 
cigg. Skö terskån på  Cåpiö 
City vår sjuk två  gå nger 
söm vi skulle trå ffåts efter 
den 1 februåri. Jåg be-
stå mde mig fö r ått slutå 
den 22:å februåri söm vi 
sågt så  nå r jåg trå ffåde 
henne igen den 8:e mårs så  
undråde hön hur det gick 
med rö kningen. Då  så jåg 
ått jåg slutåt öch hön blev 
glått ö verråskåd öch tyckte 
ått jåg vår duktig. Sjå lv hår jåg lite svå rt fö r ördet 
duktig. Det vår lite plå gsåmt ått minskå med en 
cigg/dåg.  Jåg rö kte tre cigg på  råken på  mörgö-
nen , sedån vår det svå rt ått fö rdelå cigåretternå 
under dågen öch kvå llen. Nå r jåg vår nere i trettön 
stycken/dåg tyckte jåg ått det vår vå ldigt svå rt. 

Skö terskån vår ju sjuk men jåg hittåde numret till 
”Slutå rö kå linjen” öch ringde dit. Hön tyckte då r 
ått jåg kunde rö kå trettön stycken/dåg tills den 
dåg jåg skulle slutå. Jåg tyckte det vår en så dån 
lå ttnåd så  det gjörde jåg öch slutåde liksöm lite 
två rt istå llet. ”Slutå rö kå linjen” hår jåg ringt flerå 

gå nger öch de hår stö ttåt 
mig. Nu kå nner jåg ått det å r 
jöbbigåre under de dågår i 
må nåden söm kån vårå jöb-
bigå fö r kvinnör ö verhuvud-
tåget. Jåg skulle viljå hå en 
cigårett då  men det gå r ö ver. 
Jåg skå fö rst gå  ner till svå-
gåre nikötinplå ster. 
Tuggummi tuggår jåg lå gstå 
styrkån. Jåg hår en kömpis 
eller två  söm sms:år då  öch 
då  öch hejår öch undrår hur 
det gå r. 
Jåg behö ver ållå hejåklåckår 
jåg kån få ! Jåg berå ttåde fö r 
må ngå ått jåg skulle slutå/
håde slutåt fö r ått inte 
kömmå undån. I min Nettöåf-
få r så  stå nger de cigårett-

luckån ”lå ser öch slå nger bört nyckeln” nå r jåg 
kömmer öch håndlår öch sticker till mig en hål-
ståblett eller två . Vilket stö d! Mån få r tå en dåg i 
tåget öch gö rå så  gött mån kån.  
 

Pernilla 

Slutå rö kå 
Det å r fårligt 
Slutå krö kå 
Också  fårligt 
Slutå rö kå öch 

krö kå 
Pengårnå i fickån 

de ö kå  

Giftånnöns 
 

Vigsel hår idåg fö rrå ttåts mellån frö ken Cömmerce  
öch Herr Jöhn Silver. De vår tjå rå i våråndrå öch tå nde 
på  våråndrå i störå rö krummet. Fö rrå ttåre vår cigåret-
tå ndåre Rönsön. Bruden vår klå dd i gult filter öch grå  
rö kslö jå. Sedån gösskö ren fimpårnå sjungit på  sistå 
versen gick brudpåret upp i rö k. 
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Idag vill jag tala om något som av en del anses ”tabu”, 
men som ändå är en viktig fråga. Schizofreni stigmatise-
ras lätt och betraktas av många i samhället vara samma 
sak som ”Psykopati”. I själva verket är detta helt felakt-
igt och feltolkat, när man anser att människor med psy-
koser per definition är elaka. En person med schizofreni 
kan vara världens snällaste, eller världens elakaste. Det 
beror alltså inte på psykosen i sig. Utan i de egna hand-
lingarna, och de egna valen av handlingar. 
  
Det finns också i allmänhet en 
bestämd uppfattning att det vid 
schizofreni och psykoser, inte 
går känna att man kan ”hjälpa 
det”. Men det är precis som allt 
annat, att du kan välja att odla 
hat, känna sorg eller odla en 
känsla av glädje, tex för att det 
är vår. På så sätt kan du förändra 
ditt liv, och hur du mår. Det tar 
ett tag innan hjärnans neutroner 
sammanfogas, innan du blir 
”frisk” att ta dig an de intention-
er du har för dig. Själv anser jag 
att man kan odla förmågan att 
slippa psykoser och schizofreni, 
precis som man kan odla dem. 
  
Det finns dock många olika ”sidoproblem” som kan 
uppstå med schizofreni. Till exempel, att du tror att du 
äger världen, att nyheterna på TV blir ”riktade” mot dig, 
att du förföljs av de som pratar vardags- och kallprat på 
bussen. Du kan också uppleva att din telefon piper lite 
här och var. Bland flera andra ”konstiga” saker hör du 
ibland röster som kan vara obehagliga, men även ångest 
kan uppstå. 
  
Man kan alltså drabbas av både det ena och det andra. 
Som i princip är samma sak. Det är bara det att har man 

en diagnos, så blir du automatiskt känsligare för andra 
diagnoser. Egentligen borde det inte finnas diagnoser då 
en människas känslor kan kännas ”brutna”, kanske på 
grund av något så lättförklarligt som mobbing. Att män-
niskor lever och upplever oförutsedda förändringar i 
sina liv, kan det också ligga en del sorg bakom, och för-
luster av nära och kära. Vad som är orsaken till sjuk-
dom, är något som man kan lära sig hantera. 
  

Jag anser att paranoia, narcissism, 
”ta över världen-tankar”, psykoser, 
ångest och depressioner, är slut-
produkter av hur samhället påver-
kar individen. Det är en naturlig 
reaktion på att bli illa behandlad 
och när man inte själv förstår vad 
som gäller. Och jag anser att sam-
hället, (inte speciellt eller specifikt 
för Sverige) är en mycket hemsk 
plats att leva i om man inte förstår 
de sociala koderna, vilket avsevärt 
hjälper den lilla människan, om 
man kan lära sig koderna som en 
riktig professionell, men lära sig 
bryta mot dem som en artist och 
konstnär! 
  
Efter många år av utanförskap, 

bestämde jag mig för att må bra. På min första träff med 
Dr Hans Benz på psykosavdelningen 2002 förklarade 
han för mig att det finns psykoser som man kan ”leva 
med”. Alltså, det behöver inte vara becksvart, mörkt, 
läskigt, eller ”dåligt” som många tror. Att psykoser per 
definition är ”felaktiga” är felaktigt, i sig. 
  
En psykos kan nämligen, precis som en dröm eller en 
fantasi, vara helt underbar eller helt för jävlig. En dröm 
kan vara mycket positiv, eller vara en mardröm precis 
som Ying och Yang. När jag var tonåring blev jag schi-

SCHIZOFREN ,  
EV LUTION  

OCH ÄRLEK 

Matematiken blev 
en logisk rädd-
ning, mitt i min 
värld av psykoser 
och väldigt kons-
tiga, paranoida och 
märkliga ting... 
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zofren och ansåg att samtliga mina mobbare var 
”sjöjungfruar” och jag blev således ”fredad” i min egna 
lilla värld, i mina egna fantasimoln. Dock behöll jag 
ändå, psykosen till trots, en positiv inställning till mate-
matik och pluggade samtliga gymnasiekurser i ämnet. 
Matematiken blev en logisk räddning, mitt i min värld 
av psykoser och väldigt konstiga, paranoida och märk-
liga ting, som jag kunde se och uppleva. 
  
Den västerländska läkarvetenskapen visar att schizofreni 
ofta uppstår bland unga människor på väg till tonåren. 
Det är många unga män som faller offer för psykoser när 
de ska kallas till militärtjänsten och mucka, och man vet 
att detta är känt och mycket vanligt förekommande 
bland 19-åringar. 
  
Den västerländska vetenskapen förklarar vidare att psy-
kosliknande hormoner tillverkas i hjärnan vid föräls-
kelse. Och i samma ”psykoscentra” påverkar alltså för-
älskelsen, så att vi får psykoser. Detta förklaras av ve-
tenskapen som att känna att ”man älskar” och att ”känna 
kärlek” är närmare pannloben och mera logiskt och 
mindre ”galet” än för-
älskelsen. 
  
Det är också därför 
det finns olika benäm-
ningar som förklarar 
”att vara kär”, ”att 
vara förälskad” och 
”att älska”. Det är 
alltså helt skilda ting 
som finns i olika delar 
av hjärnan. Förälskelsen är nästan som en psykos vilket 
förklarar det ohämmade och narcissistiska beteendet 
som en person i förälskelse kan få, som är samma sak 
som schizofreni. 
  
I vilket fall som helst så kan psykoser vara både ångest-
fyllda eller helt underbara. Känslan av att slippa tänka 
på andra och kunna ”snöa in mig” i mitt egna och i min 
egen värld, kan egentligen vara en räddning. Många ar-
tister och världskända konstnärer vet inte om att de ut-
nyttjar sin ”sjukdom” i sitt skapande av nya tankar, 
konst, kultur, musik och allt möjligt. Det är därför jag 
som vuxen har förstått att min s.k. ”sjukdom” egentligen 
är en enorm gåva. Vilket är något jag önskar att för-
medla, ett budskap om hopp i förtvivlan, att befinna sig i 
av samhället, normativa bestämmanden, om att ens liv 
"är kaos", när det i själva verket verkligen sjunger om 
fantasier, drömmar, skapande, hopp, kärlek och ohäm-
mad eufori samt i känslan av att inte "passa in", kunna 
tillåta sig själv, vara den man faktiskt är. 
  
Det tog mig 38 år att inse att jag är en konstnär och mu-
siker. Det är något som jag hela tiden förnekat i despe-
rationen att passa in och vilja studera till läkare, jurist 
eller civilingenjör, vilket var mitt syfte, med den elitist-
iska utbildningen på Katedralskolan. Det är det som 
gjort, att jag inser, att mobbingen där, egentligen var helt 

väntat. Vad väntar man sig, av elitskolor och snobbiga 
utbildningar? 
  
När jag pratar med ”vanliga” människor får jag ofta höra 
en massa komplimanger, hur duktig jag är på musik och 
hur fina mina tavlor är! När jag studerade programme-
ring sade en riktigt fin och snäll mentor, att jag har hela 
framtiden framför mig. För att som stigmatiserad som 
”sjuk” och med en diagnos så har jag ändå så himla 
många fördelar jämfört med många människor som kän-
ner sig hämmade i det kreativa skapandet. Hämmade av 
att tvunget följa samhällets normer, hämmade i den kre-
ativitet det innebär att vara en livs levande människa. 
För min egen del kan jag nu kalla mig för ”designer”. 
  
Det finns många vänner som säger till mig att de älskar 
musik, men de kan varken skriva musik eller återskapa 
den. När jag själv insåg att min ”sjukdom” egentligen 
ger mig så himla mycket fördelar, så insåg jag att det 
inte finns någon anledning att känna att man är ”mindre 
värd”. 
  

Att lämna samhällets 
föreställningar om vad 
sjukdom är, att lämna 
detta med att ständigt 
sträva, och att försöka 
om och om igen och 
börja om mitt liv i en 
ny, vänlig intention 
med att jag är så bra 
som jag själv vill och 
kan vara. Det skapade 

och öppnade många dörrar för mig. Och jag tror inte att 
jag är ensam om detta och att känna att jag duger som 
jag är, har gjort att jag har hittat lyckan i grunden, men 
också hittat en sysselsättning som för mig passar i min 
värld som många skulle kalla för ”en värld av sjukdom”. 
Samtidigt, vet jag, att jag aldrig träffat så många friska 
människor, som på Fontänhuset och anser att samhället, 
har ett ansvar, att människor skall sluta med mobbing. 
  
Jag skulle själv inte mobba ens mina värsta fiender. För 
jag vet vad mobbing innebär. Men se på dig själv med 
en känsla att, fan, jag duger. Jag är född till konstnär och 
musiker. Och så må det vara. Att finna acceptans och 
erkännande är viktiga komponenter, förutom att odla 
vidare på det som känns bra, att finna sig själv i det liv 
man nedkommit till för att förverkliga den enorma skat-
ten det egentligen innebär att ”vara sjuk”. 
 
 
I tider av Schizofreni, Revolution och Kärlek Eva 
Guillén – Fontänhuset 12/02-2016 
  

En psykos kan nämligen, 
precis som en dröm eller en 
fantasi, vara helt underbar 

eller helt för jävlig.  
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Tio vackra budord 

1. Njut av livet 
2. Ha tillit 

3. Var här och NU 
4. Lyssna till ditt hjärta 

5. Var en god vän 
6. Följ dina drömmar 

7. Välj kärlek 
8. Var sann—var DU 
9. Gör plats för änglar 

10. Lev ditt liv 
Pernilla 
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 Fredågen den 12 februåri så g jåg generålrepetitiön-
en åv Jåne Eyre på  Intimån. Pjå sen bygger på  en rö-
mån med såmmå nåmn. Jåne Eyre utgåvs 1847 öch å r 
skriven åv Chårlötte Brönte  under pseudönymen 
Currer Bell. Böken blev en ömedelbår succe  öch fick 
mycket göd kritik, blånd ånnåt åv Williåm Thåckeråy, 
söm Chårlötte Brönte  dediceråde bökens åndrå ut-
gå vå till. Williåm Thåckeråy å r en åv det viktöriånskå 
Englånds stö rstå fö rfåttåre. Hån myntåde örden 
”snöbb” öch ”kåpitålism”. Jåne Eyre å r en åv den brit-
tiskå litteråturens störå klåssiker öch skildrår en fö r-
å ldrålö s prå stdötters uppvå xt öch liv söm kvinnå. 
 Jåne blir tidigt fö rå ldrålö s öch vå xer upp hös sin 
mörbrör öch håns elåkå fru Mrs. Reed. Hön behånd-
lås så mre å n tjå nårnå öch skickås i vå g till en skölå 
fö r fåttigå. Skölån drivs åv en mycket inskrå nkt öch 
snå l herremån, Mr. Bröcklehurst, söm nå rå nög lå ter 
flickörnå svå ltå. Jåne stånnår döck kvår på  skölån öch 
blir så  små ningöm lå råre då r. Efter nå grå å r trö ttnår 
hön på  jöbbet öch få r plåts söm guvernånt hös Mrs. 
Fåirfåx. Hå r trå ffår Jåne Mr. Röchester, månnen söm 
hön så  små ningöm kömmer ått bå de å lskå öch bli å ls-
kåd åv. På  brö llöpsdågen få r Jåne vetå ått Mr. Röches-
ter redån å r gift. Hån berå ttår, ått hån blev tvungen 
ått giftå sig med en kvinnå söm å r gålen. Nå r Jåne få r 

redå på  det, blir hön fö rtvivlåd öch rymmer. Så  små -
ningöm kömmer Jåne till en liten ståd då r ingen hjå l-
per henne. Jåne blir tröts ållt inslå ppt hös prå sten Mr. 
Rivers. Hån friår till Jåne öch vill ått hön skå fö ljå 
med hönöm till Indien då r hån å mnår bli missiönå r. 
Jåne tåckår nej öch sö ker å ter köntåkt med Mr. 
Röchester. Hön finner ått hån hår, i en brånd örsåkåd 
åv håns gålnå fru söm nu å r dö d, fö rlöråt en hånd öch 
blivit blind. Dettå minskår döck inte Jånes kå rlek fö r 
sin förne årbetsgivåre utån de gifter sig öch till dess 
ått derås fö rstfö dde lå ggs i sin fåders årmår hår Mr. 
Röchester å terfå tt synen på  enå ö gåt. 
 Scenögråfin å r enkel med fullö dig. Med hjå lp åv 
nå grå stölpår öch plånkör, söm flyttås fråm öch till-
båkå, blir det ölikå rum. Jåne Eyre blir söm bårn in-
lå st i ett rum. Det visås mycket brå med hjå lp åv rö tt 
ljus öch ljud. På  Intimån kömmer publik öch skå de-
spelåre nå rå våråndrå. Det skåpår en speciell nå rhet 
söm påssår den hå r pjå sen. Med en stårk kvinnlig be-
rå ttårrö st å r den inte bårå en spå nnånde römåntisk 
skildring utån öckså  ett stå llningstågånde fö r kvin-
nåns rå tt till sjå lvbestå mmånde öch likå vå rde. Jåne 
Eyre å r en pjå s söm å r vå l vå rd ått se. Böken kån 
öckså  rekömmenderås. 

Gunnar Karlgren 

 JANE 
Y  
R 
E 

”Tror du därför att jag är fattig, enkel, 

osynlig och liten att jag inte har något 

hjärta, att jag är utan själ? Jag har lika 

mycket hjärta som du, och lika mycket 

själ.”   (Jane Eyre) 

”FULLÖDIG!” 
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Min lillåsyster frå gåde mig fö r en tid sedån öm jåg 
inte ville kömmå upp till dem i Små lånd på  nå grå då-
går. Och, jå visst ville jåg det.  
Sågt öch gjört. Hår mån söm jåg en å lskåd liten vövve 
så  krå vs döck en viss plånering. Min syster med få-
milj hår nå mligen öckså  en hund öch hön gå r inte 

ihöp med åndrå tikår, vil-
ket Wiccy å r. Må ste så le-
des ördnå en hundvåkt på  
en 4 – 5 dågår. Den jåg 
fö rst köm ått tå nkå på  vår 
Töny. Dels hår jåg öch 
Wiccy vårit hemmå hös 
Töny 2 ggr tidigåre öch 
dels så  å r Töny en mycket 
göd vå n söm jåg verkligen 
litår på . Töny ville gå rnå 
hå rbå rgerå Wiccy under 
min lillå reså. 
Jåg lå mnåde då rfö r Wiccy 

i håns vå rd dågen innån jåg skulle reså.  
Syrrån vår redån nere i Skå ne på  besö k hös vå nner i 
Målmö  så  vi bestå mde ått hön skulle hå mtå mig med 
bil på  sö ndågen. På  eftermiddågen köm så  Annikå 
öch hå mtåde mig i Furulund. Det vår regnigt öch 
mö rknåde snåbbt. Hön tycker i likhet med mig ått det 
å r krå vånde ått kö rå bil nå r det å r riktigt mö rkt i 
kömbinåtiön med regnigå vå gbånör så  det tög 4 tim-
mår ått tå sig upp till Kö sebö i Små lånd.  
Vå l fråmme så  kö pte vi med öss pizzå ått å tå i den 

nedkyldå kå ken söm end-
åst å r vedeldåd. Vi fick 
nåturligtvis bö rjå med ått 
så ttå eld i de 2 spisår söm 
finns. Fåmiljen bör i ett 
gåmmålt men vå ldigt my-
sigt öch rymligt hus med 
två  vå ningår. Till huset 
hö r en stör tömt med bl. 
å. båstu, en bilverkståd 
öch min systers keråmik-
verkståd. Runt huset gå r 
få ren öch betår. På  vå ren 
brukår de få  små  sö tå 

låmm. 
Vi tå nde måssör åv ljus, ö ppnåde en flåskå rö tt öch å t 
vå rå pizzör med göd åptit. Kvå llen åvslutådes med en 
tv - dökumentå r öm Ted Gå rdeståd. Krö p då refter 
ner i vå rå kyligå så ngår men njö t åv det ljuvligå 
knåstret frå n spisårnå öch vå rmen frå n de tjöckå 

duntå ckenå. 
Dågen då rpå  fick jåg ågerå ”eldvåkt” nå r syrrån vår 
på  ett å rende på  fö rmid-
dågen. Det gick brå. Sedån 
tög vi hunden Minnå med 
öss på  en prömenåd. 
Annikås mån, Christöph 
köm hem på  eftermid-
dågen. Hån håde vårit öch 
hå lsåt på  sin dötter i Gö te-
börg. Vi å t en göd påstårå tt 
tillsåmmåns öch pråtåde. 
Min sistå dåg i Kö sebö till-
bringådes blånd ånnåt i 
Annikås keråmikverkståd 
då r hön stå dåde infö r ått 
hön skulle få  besö k. Sedån gick vi på  en riktigt krå -
vånde prömenåd ö ver stöck öch sten öch viå grindår 
söm må ste ö ppnås öch vi t ö m krö p under ett tågg-
trå dsstå ngsel. Sedån tög vi bilen öch mö tte Annikås 
dötter Möå + pöjkvå nnen Jöhånnes söm rest frå n 
Oskårshåmn. Vå ldigt trevligå öch göå persöner. 
Vi lågåde måt tillsåmmåns öch det blev kånöngött. 
Kycklinggrytå med jörd-
nö tssmö r öch ris. Må ste 
kömmå ihå g ått be öm re-
ceptet! Vi lekte lite lekår 
runt bördet öch det blev 
må ngå skrått.   
Så  vår då  önsdågen köm-
men. Dågs ått påckå. Fick 
öckså  lite tid till ått umgå s 
med Möå öch Jöhånnes. Se-
dån skjutsåde Christöph 
mig till den ensligt belå gnå 
busshå llplåtsen. Det tår cå 
1 timme in till Vå xjö  ståt-
iön. Hånn med ått kö på en frånsk hötdög på  kiösken 
plus lite göttå ått hå på  tå get. Resån tög 2 timmår till 
Lund. 
Då refter skulle jåg tå bussen till Töny i Nö bbelö v öch 
hå mtå min å lskåde Wiccy. Töny ö ppnåde dö rren öch 
ut flö g Wiccy hysteriskt glåd. Gick in en stund öch vi 
dråck kåffe öch jåg fick hö rå ått de håft det så å  brå 
tillsåmmåns. Dessutöm håde Töny lå mnåt gulligå 
råppörter med bilder på  Wiccy flerå gå nger. Vi tåck-
åde fö r öss öch tög bussen hem till Furulund.  
Kå nde då  ått börtå brå men hemmå bå st!  
 

Maria O 

RESEMINNEN 
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Jåg höppåde ur en tåxi stråx nedånfö r min böståd en 
nått i bö rjån på  februåri  Då  köm jåg frå n Ortöped-
åkuten då r jåg få tt min vå nsterföt gipsåd efter ått jåg 
fållit nerfö r en sten-
tråppå på  min år-
betsplåts. Jåg inså g 
snåbbt ått jåg få tt 
ett pröblem ef-
tersöm jåg bör på  
tredje vå ningen, det 
såknås hiss i huset 
öch jåg håde blivit 
åbsölut fö rbjuden 
ått stö djå på  min 
skådåde föt. Ett be-
kymmersåmt åntål 
tråppör lå g fråmfö r 
mig. Det gick brå ått 
tå sig upp  fö r de 
fö rstå stegen men 
sedån tög det stöpp. 
Jåg visste inte våd 
jåg skulle tå mig till 
men plö tsligt ö pp-
nåde en åv minå 
grånnår sin ytter-
dö rr så  genöm ått 
jåg fick stö ttå mig 
på  hönöm köm jåg 
å ntligen hem. 
Nå stå dåg bestå mde 
jåg mig fö r ått tå 
mig till Föntå nhuset 
så  jåg å kte kånå 
nerfö r  tråppörnå 
till min lå genhet, 
sedån höppåde jåg 
på  kryckör ett 
stycke tills jåg köm 
till en hå llplåts. Då r 
tög jåg mig upp på  
en buss men jåg fick 
gå  in på  knå .  
Bussresån blev vå l-
digt söciål. Må ngå 
små  tånter ville plö tsligt pråtå med mig öm min belå -
genhet öch nåturligtvis öckså  öm nå r de brö t sinå 
egnå hö ftben, årmår, fö tter öch tå r. 
Sistå biten frå n hå llplåtsen fick jåg tå mig på  kryckör 

men det gick inte riktigt brå fö r jåg fö ll plådåsk i en 
lervå lling men lyckådes rå tt snåbbt tå mig upp igen. 
På  Föntå nhuset fånns en måsså underbårå öch hjå lp-

såmmå må nniskör 
öch då r fånns fler 
med benbrött. Två  
åv håndledårnå 
håde brutit sinå 
tå r så  jåg vår i gött 
så llskåp. 
Efter en tid byttes 
gipset möt en wål-
ker bööt, ett gå ng-
hjå lpmedel öch en 
fåntåstisk uppfin-
ning, söm gjört det 
mö jligt fö r mig ått 
bö rjå gå  igen. 
Jåg hår få tt så  
mycket hjå lp åv 
vå nner, bekåntå 
öch åv Föntå nhu-
set den hå r tiden. 
Utån ållt söm de 
hår gjört fö r mig 
håde jåg håft svå rt 
ått redå ut det. En-
såm å r inte stårk. 
Speciellt inte i så d-
ånå hå r situåtiön-
er. 
Låsse, Föntå nhus-
chefen, ståck  till 
mig tåxipengår. En 
åv håndledårnå 
ördnåde så  jåg fick 
en bådbrå då till 
mitt bådkår öch 
flerå åndrå hånd-
ledåre hår hå mtåt 
öch lå mnåt mig vid 
min böståd öch 
må ngå, bå de med-
lemmår öch persö-
nål, hår gett mig 

stö d öch de hår hjå lpt mig upp- öch nerfö r tråppör 
öch in öch ut i bilår mm mm. Stört tåck ållå.  
 

  Malou 

HIMMEL & HÄLVETE 
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BRÖD ÅT FOLKET SOM 
FÖLL FÖR FALLFRUKTEN 

 

På Kristallen befinner sig just nu Markus A i köket. 
Han är med och bakar bröd och kakor till restaurang 
Höjdpunkten samt är behjälplig med matlagning och 
förberedelser till lunchen. Markus får handledning från 
kökspersonalen på Måltidsservice, en del av Serviceför-
valtningen. Markus kommer inom kort att successivt 
öka på sin arbetstid för att till sommaren gå in i en OSA
-anställning på Lunds Fontänhus. Eva fortsätter tillsvi-
dare i disk, matsal och mikrorum på Kristallen. Vi tittar 
på vägar vidare för Eva efter projektet och hennes in-
tresse är café och service. 
Petter har avslutat sin tid i projektet och ska nu de kom-
mande veckorna introduceras i köket på Baravägens 
restaurang. Monique kommer vara med den första 
veckan som handledarstöd för både Petter och persona-
len där.  
Susanne fortsätter på Kristallen som värdinna under 
Serviceförvaltningens försorg och har nu fått en kol-
lega, Anjana, som är ny deltagare i projektet. Susanne 
och Anjana arbetar tillsammans med att rengöra och 
fylla på kaffemaskiner och dela ut frukt på alla våning-
ar i kommunhuset. De har även som uppgift att sortera 
sopor och kartong. 
Den 1 april har projekt Kristallen ett extrainsatt styr-
gruppsmöte. På förra mötet uteblev majoriteten av de 
personer inom Serviceförvaltningen som har huvudan-
svaret och beslutanderätten. Vi hoppas att uppslutning-
en till detta möte blir större för att kunna diskutera pro-
jektets vara eller icke vara.     

Detta är delgivit av Monique 

Henrik delar bröd åt folket.  
Folket åt brödet. 

Anjana delar ut fallfrukt åt folket.  
Folket föll för fallfrukten. 

Paula är intresserad av att dela grönsaker åt folket. 
Folket delar hennes intresse. 

Vi fixar dessutom kaffemaskinerna, diskar, lagar 
mat, bakar, röjer microrummet, torkar bord och 

stolar i matsalen samt sop– och källsorterar. 
Det uppskattar alla utom Kjell på sjätte våningen. 
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Odlingsså söngen å r förtfårånde i stårtgröpen, men Grö nå Fingrår jöbbår fö r fullt i husets trå dgå rd öch 
på  kölönilötternå. Mycket fö rberedelser hår det vårit öch söm vånligt med Grö nå Fingrår å r det mycket 
glå dje öch kå rlek i årbetet vi gö r. Det söm så ddes i februåri öch bö rjån åv mårs hår vi plånteråt öm i 
stö rre krukör.  
På  kölönilötten hår vi håft vå rstå dning. Vi hår rö jt undån öch fö rberett fö r dennå så söng. Vå xthuset i 
trå dgå rden hår rengjörts då  vi två ttåde ållå fö nster. Det hår grå vts, det hår så tts, det hår plånteråts ö.s.v.  
A ven i ekönömiskå fö reningen regnår det in uppdråg öch det må rks ått vå ren å r på  ingå ng.  
Vi årbetår stå ndigt med ått gö rå vå rå medlemmår medvetnå öm ått ållt trå dgå rdsårbete gö r gött så vå l 
fö r individen söm fö r såmhå llet i stört. Grö n rehåbilitering, ekölögisk ödling öch hå llbår utveckling gå r 
hånd i hånd. En vå lmå ende öch glåd må nniskå blir slutprödukten åv ått årbetå i trå dgå rd.  

Eller söm det gåmlå kinesiskå ördsprå ket så ger: “Vill du vårå lycklig en dåg - lå s en bök. Vill du vårå 
lycklig en veckå - gö r en reså. Vill du vårå lycklig helå livet - skåffå dig en trå dgå rd.”   

GRÖNA FINGRAR  
I FULL GALOPP! 
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Vi arbetar vidare i köket och mellan potatisskalandet 

och tomathackandet hinner vi titta ut genom köksfönst-

ret och se hur solen skiner på Grönafingrar-gänget. De 

är riktigt flitiga i solskenet när de rensar i rabatterna och 

donar och fixar i ordning för blomster- och odlingssä-

songen. Sommaren är äntligen på gång. 

Vi serverar nu dagligen mellan 25 och 35 personer lunch 

så vi gör alldeles uppenbarligen något rätt i köket. Men 

arbetsmängden kräver arbetskraft så vi behöver alltid 

hjälp med något. Är du intresserad av matlagning eller 

allt arbete runt omkring så är du hjärtligt välkommen att 

delta. Inga förkunskaper krävs och du kan alltid hjälpa 

till med något. Vill du så finns det möjlighet att få in-

struktioner av vår kompetenta kökspersonal och för-

hoppningsvis så lär du dig ett eller annat av bara farten. 

Torsdagen 14/4 så inleder vi ett kortare samarbete med 

Hållbarhetsprogrammet vid Lunds Universitet. Vi ska 

med hjälp av deltagarna i deras program lära oss laga 

vegetarisk mat och troligtvis så lär även vi dem något 

om hur man lagar vegetarisk mat. Maten vi ska laga 

måste fungera bra i ett hållbarhetsperspektiv och det är 

möjligt att vi har lite att lära där... Det blir en trerätters 

meny som alldeles garanterat kommer bli en kulinarisk 

sensation.  

Det kommer bli ytterligare ett matlagningstillfälle med 

Hållbarhetsprogrammet och en film och utvärderings-

träff, datum kommer senare…  

Köksenheten 

Fiskgratäng som smakar taco och ett täcke av tortillachips - 
enkelt och supergott! Använd den fisk du har hemma och ser-
vera gärna lite het tacosås till fiskgratängen. 
 

4 portioner 
 

Ingredienser 
 600 g fiskfiléer t ex sej 

 1 tsk salt 

 2½ dl Matlagningsgrädde 

 ½ dl tacosås medium eller hot 

 2 dl riven ost texmex 
 
SAMT 15 majschips 

 

Gör så här: 
Sätt ugnen på 225°.  
Tina fisken om den är fryst.  
Salta och vik ihop fiskfiléerna om de är tunna.  
Lägg dem i en smord ugnssäker form.  
Blanda grädde, tacosås och ost.  
Häll över fisken.  
Krossa chipsen och strö över.  
Stek fisken i mitten av ugnen ca 25 min. 
 

Serveringsförslag: 
Servera med kokt potatis eller ris. 

Tips: Serverå med en extrå klick höt 

tåcöså s. 

TACO 
FISK 
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HELLBOY–  
EN SUPERHJÄLTE  
SOM STICKER UT 

Du kånske kå nner till hönöm frå n de två  filmernå re-

gisseråde åv Guillermö Del Törö, men Hellböy hår 

vårit i tryck i ö ver 20 å r i serietidningsförm. Mike 

Mignölå skåpåde 1993 demönen frå n helvetet söm 

blev en övånlig hjå lte. Då  hån strider möt kå rnån åv 

sitt uppenbårå vå sen, bevisår hån ått uppföstrån öch 

egen viljå kån ledå till den gödå sidån. 

Tågen till dennå vå rld åv nåzisternå under åndrå 

vå rldskriget, genöm en pörtål, med den 

gålne ryssen Råsputins hjå lp fö r ått 

så krå Tysklånds seger. Håns vå g må  hå 

vårit fö rutbestå md men tillfå lligheten 

köm ått åvgö rå. Efter ått hå blivit funnen 

öch uppföstråd åv pröfessör Brutten-

hölm, blir må nsklig på  ållå så tt utöm ge-

nöm sitt utseende. Hån delår vå rå vå r-

deringår tåck våre sin uppvå xt. 

Hellböy blir könstånt på mind öm sitt 

sånnå ö de, vilket å r ått fråmkållå vå rl-

dens undergå ng, men hån bevisår med 

sitt tjurigå måne r ått såmtligå hår fel . 

Hån strider helå tiden möt plånen ått fö rgö rå vå rlden 

öch fö rsö ker istå llet rå ddå den. Istå llet öffrår hån sig 

fö r sinå vå nner öch vill helå tiden vårå sin ådöpte-

råde får till lågs vilket öftåst leder hönöm lå ngs den 

rå ttå vå gen. Hån hår sinå tvivel men likt en upprörisk 

tönå ring ger hån inte upp så  lå tt infö r sitt mö rkå fö r-

flutnå vilket det å n må  vårå. Jåg åvgudår den kå m-

påglö d Hellböy visår såmt ått hån tröts svå rå vål vå l-

jer de rå ttå å ndå . Då  hån öffrår sig fö r åndrås skull 

(öch vå rldens) fråmkållår hån bilder frå n åndrå så-

gör öm hjå ltemöd, men tåck våre Hellböys båkgrund 

så  blir håns berå ttelse mer ö dmjuk. 

Hellböy hår nå grå störslågnå strider med ölikå möns-

ter öch håns unikå ånlåg prö vår håns såmvete öch 

ger hönöm såmtidigt insikten öm ått hån kån segrå 

ö ver åndrå ödjur. Håns vål ått tjå nå må nskligheten 

ger hönöm ståtus söm hedersmå nniskå öch hån pås-

sår vå l in blånd de åndrå åbnörmå individernå söm 

å r håns köllegör i Byrå n fö r Pårånörmål Förskning 

öch Fö rsvår (B.P.R.D. fö rkörtåt på  engelskå). Tillsåm-

måns rå ddår de vå rlden öch må nniskörnå frå n pårå-

nörmålå höt. 

Hellböy å r unik med en båkgrund utö -

ver det vånligå öch hår så rskild insikt i 

det dunkel åv våd söm å r nörmålt öch 

vå ljer ått ånvå ndå sinå fö rmå gör fö r 

gödå å ndåmå l. Dettå å r superhjå ltens 

vå g till störhet, ått vå ljå det gödå fråm-

fö r öndskån. 

Till exempel: I en åv bildrutörnå åv se-

rietidningens berå ttelser, så  hå mtår 

fö rfåttåren Mignölå inspiråtiön frå n 

Arthurlegenden öch visår hur Hellböy 

drår sågösvå rdet ur stenen öch med 

dettå blir rå ttmå tig Kung ö ver Störbritånnien. Dettå 

å r så rdeles viktigt, då  det visår ått Hellböy lever upp 

till Kung Arthurs ideål öch nörmer öch ånses vå rdig 

ått hå rskå ö ver Störbritånnien. Mignola, Mike, Hellboy 

- "The Wild Hunt", Dark Horse Comics, Dec 2008 - Nov 

2009 

Hellböy hår vunnit mitt hjå rtå genöm ått vårå den 

åbnörmå må nniskån i ickemå nsklig förm öch dettå 

gö r hönöm till min fåvörit blånd superhjå ltårnå. Hån 

hår verkligen kömmit lå ngt frå n sitt mystiskå ur-

sprung söm en demön frå n helvetet. 

Sara Jessica 
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ÅNGESTLOPPET ÄR KÖRT. 
ALLA VANN! 

Cicky: -Jag var med och sprang 209 meter.  
O shit, vad slut jag blev. Sydnytt gjorde ett 
reportage om det. Observera: nr 209 vann!!!! 

Strax före start, ett gäng ivriga löpare värmer upp med 
bananbitar och blåbärssoppa... Emilie var först i mål, 
Niklas tvåa.. Bravo! 

Se gärna invigningen på www.lundsfontanhus.se  

Företagsledare i 
vit underdel spa-
nar ut över ett 
välbefolkat Cle-
menstorg som 
strax ska utgöra 
plattform för 
Lunds allra 
första Ångest-
lopp, världens 
kortaste stads-
lopp alla katego-
rier. 

Onsdågen den 23 mårs genömfö rde vi ett s k A ngest-
löpp på  Clemenstörget i Lund. Strå ckån vår helå 209 
meter. 
Vi vår må ngå söm plåneråde öch hjå lptes å t med fö r-
beredelsernå infö r löppet. Ett tillstå nd skulle sö kås 
hös pölisen, det skulle tryckås nummerlåppår ått hå 
på  sig, diplöm skulle tryckås, pins skulle tillverkås 
mm mm.  
Vå dret vår lite öså kert men dågen bö rjåde med söl-
sken. Vi håde köntåktåt SVT Skå ne öch Sydsvenskån 
så  de vår på  plåts.  
Humö ret vår på  töpp hös ållå inblåndåde. Tjipke söm 
å r åttitydåmbåssådö r, hö ll ett intressånt tål öch vi 

vår tre stycken frå n Föntå nhuset, inklusive mig sjå lv,  
söm blev intervjuåde åv Sydnytt,  
Precis nå r himlen ö ppnåde sig gick stårtsköttet öch 
de flestå språng de 209 metrårnå runt törget. Sjå lv 
gick jåg i såktå måk med påråplyet uppfå llt. Vå l i må l 
bjö ds vi ållå på  blå bå rssöppå, bånån, diplöm öch en 
liten pin-medålj.  
Vi söm blivit intervjuåde fö re löppet blev å terigen 
tillfrå gåde öm hur vi upplevde dettå.  
Dettå vår ett löpp söm må ngå Föntå nhus runt öm i 
Sverige gjörde såmmå dåg.  

Maria O 
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              April och Maj 
 

 

19/4 Grupphåndledning –  
Stråtegier fö r jöbb-sö k! 

Helgå, Annå öch 
Måtildå 

26/4 Strategies on how to get started! 
About procrastination!(ENG) 

Helga, Anna och 
Matilda 

SOCIALA AKTIVITETER, för unga vuxna och studenter. 
 
28/4 Heldag i naturen, vandring. 
Vi ses på Fontänhuset kl. 9:30. 
 

19/5 Halvdag med kreativa akademin, 
prova på, föreställning och samtal. Dagen startar 8:45 på sten-
krossen och avslutas med gemensam falafel vid 12- tiden, lunch i 
solen? 
 

2/5. Heldag på Louisiana – ”Eye attack” 

PÅ GÅNG I 

STUDENTENHETEN 
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3/5 OBS Kl. 13:30-16. En  väg Representanter 

  framåt bjuder in  hela från Suicide 

  huset till ”En Zero, b.la. 

  eftermiddag om hur  vi Vibeke Wulff. 

  kan jobba med  att 
  

  minska  självmord”.   

  Samtal och föredrag.   (Vi   

  är i kaféet) 
  

10/5 Bullet-Journal Vi presente-
rår ett så tt ått strukturerå öch 
plånerå sin vårdåg – ållt såm-
låt på  ett stå lle (på  engelskå) 

Helgå, Ashley, Måx 

17/5 About self-compassion! How 
can I get a more friendly di-
alog with myself? 

Staff and students 
from ”A way for-
ward” 

24/5 Persöner söm hår deltågit i 
studiecirkeln Lycköfå llån ger 
öss reflektiöner öch ö vningår 
kring ACT. 

Studenter öch hånd-
ledåre i En vå g 
fråmå t. 

31/5 ”Vå gå gö rå få rdigt!” Olöf Såmuelssön, 
Studenthå lsån, 
Målmö  

 

BLÅ = Träffen hålls på engelska. 

ORANGE= ”En väg framåt” bjuder in - träffen hålls ofta uppe i Kafeét. 
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PO MO DORO ! Få drag hjä lp genom at t 
PLU GG A/ARBE T A  i   Gru p p . 

Ta m ed s t u d iem at eria l oc h  kom ! 

MÅ NDA GAR 1 3 : 30 - 15 : 30 

TO R SDAG AR 13 : 3 0 - 15 : 30 

 

Ett inspirationsläger på temat ”våga…” 

Vi bjuder in alla Sveriges Fontänhus att delta 

NÄR? 27-29 Juni 

VAR? Senoren i Blekinge skärgård 

50 platser- först till kvarn – Det kommer mer 

info längre fram. Är du intresserad av att vara 

med och planera? Hör av dig till Helga. 
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Öppettider: måndåg, tisdåg , törsdåg 9-16, önsdåg 9-19, fredåg 9-15,  
sö ndåg 11-14, Lö rdåg stå ngt. Specialo ppet:  tisdåg 16-18 fö r studier öch eget 
årbete.  Köllå å ven hemsidån fö r åktuell införmåtiön. 
Besöksadress: Kävlingevägen 15, 222 40 Lund   Tel: 046-12 01 95                        
E-post: infö@lundsföntånhus.se     Hemsida: www.lundsföntånhus.se    
FB: www.fåceböök.cöm/lundsföntånhus  

Lunds Fontänhus 

Och här är 
alla våra 
Fontänhus i 
Sverige 
 
Fontänhuset i Malmö  
Engelbrektsgåtån 14  
211 33 Målmö   
Tel: 040–12 00 13  
E-pöst: infö@föntånhuset.se  
Hemsidå: www.föntånhuset.se 
 
Fontänhuset Bryggan  
Nörrå Stråndgåtån 8  
252 20 Helsingbörg  
Tel: 042–24 50 60  
E-pöst: bryggån.helsingbörg@teliå.cöm  
Hemsidå: www.bryggånhelsingbörg.se 
 
Fontänhuset Båstad  
Arömåvå gen 48  
269 37 Bå ståd  
Tel: 0431–724 80  
E-pöst: båståd@sverigesföntånhus.se 
Hemsidå: www.båstådsföntånen.se  

 
Fountain House Stockholm 
Böx 4051  
Besö ksådress: Gö tgåtån 38  
102 61 Stöckhölm  
Tel: 08–714 01 60  
E-pöst: infö@föuntåinhöuse.nu  
Hemsidå: www.föuntåinhöuse.se 
 
Göteborgsfontänen  
Andrå Lå nggåtån 25  
413 28 Gö tebörg  
Tel: 031–12 30 01  
E-pöst: måil@götebörgsföntånen.se  
Hemsidå: götebörgsföntå-
nen.dinstudiö.se 
 
Motala Fontänhus  
Vintergåtån 15  
591 32 Mötålå  
Tel: 0141–21 25 33  
E-pöst: infö@mötålåföntånhus.se  
Hemsidå: mötålåfön-
tånhus.wördpress.cöm 
 
Fontänhuset Trappan  
Vållgåtån 10  
343 34 A lmhult  
Tel: 0476–480 10  
E-pöst: föntånhuset.tråppån@teliå.cöm  
Hemsidå: föntånhusettråp-
pån.wördpress.cöm 

         
Falkenbergs Fontänhus  
Låsårettvå gen 11  
311 37 Fålkenberg  
Tel: 0346-71 10 71  
E-pöst: kön-
tåkt@fålkenbergsföntånhus.se 
Hemsidå: 
www.fålkenbergsföntånhus.se 
 
Fontänhuset Nyköping  
Lillå Strö mgåtån 3  
611 34 Nykö ping  
Tel: 0155–26 81 40  
E-pöst: föntånhuset@gåståbud.cöm  
Hemsidå: www.föntån.se 
 
Fontänhuset Sköndal  
Knut Sjö bergs vå g 6  
128 85 Skö ndål  
Tel: 0738–903 130  
E-pöst: infö@fhsköndål.se   
Hemsidå: www.fhsköndål.se 
 
Stiftelsen Fontänhuset Örebro  
Må lgåtån 11-13  
702 16 O rebrö  
Tel: 019–32 05 20  
E-pöst: infö@örebröföntånhus.se  
Hemsidå: www.örebröföntånhus.se 

Styrelseledamöter  i Lunds Fontänhus 
Bengt Axförs    Arne Böjessön (ördf.)   Kerstin Hedelin   Bjö rn Anders Lårssön   Måts Olssön    
Sönjå Lindlö f (vice ördf.)   Ingå-Lill Sjunnessön   Måritå Swå rd, Gert Birgersby 



35 

SPONSORER 

Johanniterorden i Sverige 

Råby Räddningsinstitut 
Malms Legat 

Stiftelsen Lindhaga 

Stiftelsen Lars Hiertas Minne 

Anagram 

Folke Ljungdahls  
Rotary 
Lunds Universitet 

Socialstyrelsen 

Finsam 

Samt Cecilia Larsson Glowacki, Siw Hult,  Gunnel 
Börjesson, Ann-Christine Engdahl Olesen, Anita Ar-
noldi, Eva Bergström Miles, Eva von Boer Lindskog 
m fl 

        Ett särskilt tack till våra hedersmedlemmar: 

Ebba Fischer 

Caroline Sverdrup 

Pia Althin 
     samt till Lunds Fontänhus styrelse, alla våra samarbets- 

partners och till alla andra som vi glömt... 

Fontänhusets vänner 

Du eller ditt fö retåg kån stö djå    

Föntå nhusets verksåmhet genöm  

ått bli stö dmedlem i Föntå nhusets 

vå nner. Då  få r du/fö retåget vårje 

nummer åv vå r medlemstidning, 

Fontänbladet, söm ges ut med 6-10 

nummer per å r.  

Vid inbetalningen vänligen ange 

”Fontänhusets vänner i Lund” 

samt ditt/företagets namn och 

adress. 

Kostnad stödmedlemskap: 

Privåtpersöner 200 kr/å r  

Fö retåg 1 000 kr/å r   

Autögirö 100 kr/må n     

Bånkgirö: 492-3801 

Plusgirö: 60 57 80-6  

Org.nr: 802456-4893 

Baksidan: ” 
Blodet är det som håller mig uppe. Upprätt.  

Stolt, tjock, ömsint, vacker.  
Blodet identifierar mig. Den jag är.  

Den jag vill vara.  
Den jag älskar. 

Lena H 
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