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Redaktionen har ordet:
Nytt år öch nyå kråfter. Vi önskår ållå en göd förtsåttning på det nyå året.
Höppås ått ållå får ett båttre år ån 2016, öåvsett hur året hår vårit.
Nu hår vintern kömmit på besök öch lite snö blev det, i ållå fåll.
Vi på redåktiönen plögår öss igenöm ållå hinder för ått görå en så brå
tidning söm möjligt.
Vi hår söm vånligt, med hjålp åv ållå vårå finå skribenter, ett fullspåckåt
nummer. Så det år bårå ått huggå in.
Grönå Fingrår håller på ått förberedå inför våren med ått så våxter i
småkrukör, söm skå ut i trådgården eller våxthuset, öm de sköter sig.
En våg fråmåt hår med sitt vårprögråm i tidningen, med en hel del röligå
åktiviteter öch förelåsningår.
Köket gör söm vånligt ett fåntåstiskt jöbb vårje dåg, så ått vi ållå kån köpå
en göd öch nåringsrik lunch.
Under våren förtsåtter ”Nyfiken på” med någrå intressåntå persöner söm
kömmer öch beråttår lite öm sig sjålvå. Köllå ånslågståvlån öm når, hur,
vår öch vem.
Redåktiönen vill öckså påsså på ått bjudå in fler söm vill skrivå.
Ju fler skribenter destö röligåre. Så sått er i erå kåmmåre öch skriv utåv
bårå den. Köm in i vår finå redåktiön öch låmnå det du hår skrivit.
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DETTA ÄR LUNDS FONTÄNHUS
Lunds Föntånhus verksåmhet år
inriktåd på ått stödjå persöner med
psykisk öhålså, dår fökus ligger på
det friskå hös individen. Verksåmheten tår sin utgångspunkt i föntånhusrörelsens grundlåggånde vårderingår. Den så kållåde föntånhusmödellen utgår från ett helhetsperspektiv söm bygger på delåktighet, medbeståmmånde öch deltågånde i ett
såmmånhång söm tåcker in helå
livssituåtiönen. Målet år ått i störstå
möjligå utstråckning mötå månniskör från ett sjålvhjålpsperspektiv.
Verksåmheten inrymmer tre ölikå
årbetsenheter: köntörs-, köks- öch
serviceenheten såmt studentenheten
”En våg fråmåt” , trådgårdsföreningen ”Grönå Fingrår” öch Kristållenpröjektet. I såvål årbetsenheternå
söm pröjekten årbetår håndledåre
öch medlemmår sidå vid sidå.
Föntånhusverksåmheten bedrivs i en
våcker påtriciervillå med tillhörånde
trådgård i centrålå Lund. Den unikå
miljön inbjuder till trivsel öch
årbetsglådje.
Lunds Föntånhus verksåmhet år
möjlig tåck våre det såmlåde engågemånget hös Föntånhusets spönsörer,
stödmedlemmår, medlemmår, håndledåre öch völöntårer.
Mer införmåtiön öm verksåmheten
finns på vår hemsidå
www.lundsföntånhus.se
Du kån åven gillå öss på Fåceböök
www.fåceböök.cöm/lundsföntånhus
OMSLAGET

Dagen idag är näst sista dagen på 2016.
Ja ni som läser detta har ju hunnit fira både nyår och trettondagen, och
kanske t o m hunnit nafsa sportlovet i baken, men idag, när jag skriver
detta, är vi på upploppet av tvåtusensexton.
Överallt, på jobb, i vänkretsar, i tidningar mm snackas det nyårslöften.
Jag kan inte märka av några tillbakablickar över året som gått, någon
slags reflektion över det som hände och det som aldrig blev av.
Inte hos mig själv heller faktiskt.
Nej löftenas tid är här.
Det ska börja tränas, bantas, ja en ska göra om sig till varje pris, och fort
ska det gå, kilon ska rasas och lungcancern ska hållas stången. Ännu en
tid.
Jag tänker också lova mig själv några saker. Fast med en annan touch,
en annan inriktning.
Jag ska träna
mig själv att tycka mer och mer om mig själv. Att vara tolerant och
kärleksfull gentemot mig själv.
Jag ska bli mer återhållsam med självkritiken, den har ju fått frodas i
alldeles för många år, så det är väl dags nu kan en tycka att skippa den
skiten.
Jag ska banta bort
självhatet, självdestruktiviteten. Tills den är försvinnande liten. Tills den
är borta helt.
Jag ska inte be om ursäkt för allt jag gör, allt jag kan, allt jag inte vet eller
något annat.
Det är så bortkastat att gå genom livet och säga förlåt till att en existerar.
Jag ska också komma ihåg att jag är en värdefull människa som ibland
gör fel ibland gör rätt. Som fuckar upp det också när de bästa
föresatserna finns där. Men som gör så mycket gott jag själv förmår. Just
då. Just där.
Som du också.
Lena H.
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Lena funderar
på min STRESS
och
mina LISTOR
Jag är så stressad, säger många. Med efterföljande djup suck.
Jag också. Alltid. Stressen är aldrig helt borta, den ligger bara på olika
nivåer.
Mer eller mindre.
Oftast mer. Sällan mindre.
Den tär. Stressen. Bryter ner den mest solida muren. På inte alls lång tid.
Forskning visar också på att stressen kan vara rent farlig för ens hälsa.
Också den fysiska hälsan.
Men det orkar jag inte tänka på för då blir jag bara ännu mer stressad.
Ett av de svåraste tillfällen, som genererar enormt mycket stress, är när
det händer något oförutsett, något som inte är inplanerat.
Jag fungerar ju alltid bäst när jag har tydliga punkter på ett papper om
hur just den dagen ska se ut.
Då kan jag vila i rutinerna. De blir mina vänner.
Och jag kan t o m känna mig en smula lugn, för i alla fall en sekund.
Jag lever och bockar av, en punkt efter en annan. I rätt ordning. Uppifrån
och ner. Från morgon till kväll. Från A till Ö. Jaa, ni fattar.
Och även då vissa människor skulle mena att ett liv med fasta tydliga
rutiner är just det motsatta, dvs inget liv alls så är det en livsnödvändig
hjälp för mig.
För att jag ska kunna klara min vardag måste jag ha en tydlig plan. Just
då, den dagen.

4

För att jag ska kunna leva ett gott liv med glädje, utveckling, fina och
nära relationer behöver jag, varje dag, skriva ett schema, med punkter
om när jag ska äta, vad jag ska ha på mig, när jag ska tvätta eller
dammsuga, när jag ska gå till Fontänhuset och när jag ska vara hemma.
Och vad jag ska göra då. Med mera.

Och kanske kommer det att ändras någon gång i framtiden men just nu, i
skrivande stund, är det detta jag behöver.
Och jag vägrar skämmas för detta. Jag vägrar att låta mig hånas eller
minimeras p g a av detta.
Det är jag som definierar vem jag är, vad jag behöver och hur jag vill
leva. Bara jag.
’
Och om du också är en sådan människa, som alltid eller ibland behöver
redskapet att skriva listor för att klara din vardag. För att göra din dag
meningsfull, vacker, lugn och bra.
Gör då det!
Skriv listor!
Och aldrig
någonsin
ska du skämmas för det.

Lena H
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VÄLKOMMEN
TILL

CICKYS
HÖRNA
Det var skyltsöndag. Jag åkte in till Lund för att möta
min kontaktperson. Vi skulle träffas på Stortorget klockan ett. När jag väl anlände till
Lund visade det sig att jag kommit in en timme för tidigt. Då
passade jag på att ta det lugnt.
Gå och kolla i skyltfönster så
länge innan butikerna öppnade.
Vid ett öppnade de och jag kollade in Flying Tiger först. Köpte
en del kul prylar. På torget vid
Doms köpte jag ett par örhängen
i metall. Sedan gick jag bort till
Stortorget och mötte upp min
kontaktperson. Thomanders jul
hade där i år igen. Folk i kläder
från förr. Här fanns Tomtefar
och Tomtemor.
En gran på ca 15 meter med
julpynt som var enorm. Det såldes hemgjord marmelad, kakor
och annat närodlat. Inne på
Stadshallen hade en hantverksutställning. Där fanns bl a smycken, keramik och tavlor. Mycket
av detta ville jag köpa med hade
inte råd. Jag och min kontaktperson gick vidare till Kultur krogen. Vi åt buffé där. Det var gott
som alltid. Det är ett lyxigt ställe.
Vi gick vidare till julutställningen inne på Kulturen. Där inne
var det försäljning av olika produkter med jul tema. Man kunde
gå in i de olika medeltida byggnaderna och se hur man
firade jul förr. Allt från julbak till julmat. Det var som
att gå in i en tidsmaskin.
Jag och min kontaktperson passade på att se den andra
utställningen. Hur de rika bodde förr. Utsnidade trämöbler. Fåtöljer och soffor med rött sidentyg. Barock och
Rokoko är en stil i min smak med en touch av Viktorianskt. Efter all denna lyx i överflöd gick vi vidare till
Saluhallen och tittade lite också. Sedan behövde hon åka

hem.
Tisdagen den 6 dec var jag som brukligt på Fontänhuset
och eftersom jag skulle vara med på Kreativa Akademins möte vid 18.00 åt jag på F-huset vid 12.00. Eftersom F-huset stänger 16.00 blev det två timmars dötid.
På vägen dit gick jag till Amnesty butiken. Där köpte
jag en del fina saker. Gick sedan vidare Lundagård.
Svenska kyrkan hade portarna öppna till sina innergårdar. Fick äntligen se hur det såg ut där inne. Gick in och
såg mig omkring. Stannade en stund. Det fanns en stor
fontän där inne på gården. Så fint här var. Gick vidare
och kom förbi nästa port som även den var öppen. Där
inne fanns det fina målningar på väggarna. Anlände till
Hemgården lite över 18.00. Vi på Kreativa Akademin
hängde och pratade. Drack kaffe och åt bullar. En tråkig
nyhet var denna gång att Kristina skulle sluta och börja
en annan anställning. Bortsätt från det så hade vi det
trevligt som vanligt när vi på Kreativa Akademin träffas. Vid 20.00 tiden tog vi farväl av varann för denna
gång. Jag gick mot stationen och tog bussen där. När jag
anlände till Dalby 21.00, beslöt jag mig för att gå en
långrunda. Det var 4 minus, stjärnklart och torr luft. Det
var vackert med alla stjärnor. Det var lätt att andas. Jag
gick ca en halvmil i mörkret. Jag var så lycklig och full
av energi. Var hemma ungefär vid halv ett och kom i
säng vid 03.00.
Den 7 dec var det Open Mike på F-huset. Sjöng två låtar
halvdant. Det blev inte som jag hade tänkt så det var inte
kul. En dag kommer jag att ha ett eget band och då kommer det att bli proffsigt. Jag måste bara låta andra musiker veta att jag finns. Måste våga!
Den 8 dec åkte jag, Krister och Eva Li till Malmös Fontänhus. Det var avtackning. En kvinna vid namn Anna
Karin skulle sluta sin anställning efter 19 år. Det bjöds
på smörgåstårta. Efter lunchen var det disco en timme.
Till efterrätt serverades det chokladpudding. Där fylldes
kalorierna på igen. Så ägnades all uppmärksamhet på
Anna Karin. Hon fick blommor av många. Eva Li och
jag lämnade fram en korg med olika produkter från våra
Gröna Fingrar. Eva Li läste upp den förnurliga texten
Tony hade skrivit. Anna Karin var rörd över alla hälsningar. Vi tre var tvungna att tacka för oss.
Den 9 december på Anna dagen gick jag till Skryllegår6

den. Hade bestämt att äta julbuffe där. Det var inte
mycket folk där som tur var. Stället ligger fint i skogen
men trots detta föredrar jag Kulturkrogen. Atmosfären
är lyxigare. Anledningen till att jag nämnde restaurangen var den att jag gick dit ensam. Skulle ha gått
med min kontaktperson men hon var tyvärr sjuk. Jag
satt där själv bland dessa familjer. High Five för att jag
vågade gå dit själv! Kämpar med min depression och
Bensodiazepin-abstinens med alla symtomen som tillhör så som ångest, huvudvärk, dålig mage, magvärk,
delirium, paranoia, motivations problem, torgskräck,
social fobi och mycket mer. Har dessa problem mer eller mindre varje dag.
Jullunchen och julafton fortlöpte enligt tradition dock
med en liten detaljändring.
Jag träffade min pappa på
Kulturkrogen i en timme.
Vi åt av jul buffén som var
gratis mellan 14.00 – 17.00.
Julklappen jag fick var
pengar. Lite opersonlig
gåva dock men jag kunde
köpa vad jag ville. Pappa
fick en mugg med vågens
stjärnbild. Så skiljdes vi.

jag upp honom. Han ville ut på balkongen en stund. Jag
åter in på kontoret och fortsatte surfa på Fejan. Jag kontaktade Art World Tattoo för att beställa en tid via Fejan vid 21.00 tiden. De svarade och skulle återkomma.
Jag spelade spel på Fejan som vanligt. Plötsligt smällde det högt utifrån och jag rusade till balkongen och
släppte in Kyama. Han var vettskrämd. Tog upp honom
och snuttade en stund. Kollade Fejan för att se vad som
hade hänt. Art World Tattoo lokalen var totalt utblåst.
Troligen en bomb som hade smällt av. Jag fick dåliga
tankar. Blev rädd att någon nu skulle spränga huset.
Brand och annan oro. Blev så rädd att jag började gråta.
Kom till sängs vid 03.00
tiden. Sov hackigt. Hade
dock inga mariga drömmar.
Den 16 januari min födelsedag då kom pappa äntligen
hem till mig. Vi åt lite gott
och hängde lite. Pappa fick
träffa Fame Catador. Det
blev ett lyckat möte. Det
bästa av allt var att Fame
inte var så rädd. Pappa fick
klappa honom.
Så kom den förbannade ny- After Work den 20 jan. Marcus och jag gjorde tårtor. En
årsafton. En ren tortyr för
av dem gjorde jag. Vi firade
många djur. Till och med
min älskade Fame Catador min födelsedag. Vi brukar
är rädd. Det smällde rätt bra fira de som har fyllt i veckvid tolvslaget. Jag satt
an, ja de som vill.
med päronmust och julmat. Min abstinens problematik
Nyårsfirandet varade i fem- är mycket illa idag den 26 januari. Hela mitt system är
tio minuter. Skönt att det var över så snabbt. Mådde
helt utslaget. Men nog om det.
inget bra. Deppo sedan julafton. Hatar dessa helger i
Adjöken för denna gång.
december. Hatar att vara tvingad att vara ensam då. Så
mycket SMÄRTA! Tackar mina katter att de finns i
mitt liv. Kämpar tack vare dem.
Natten till den tredje januari låg Fame nära intill mitt
ben och spann. Kyama låg på min bröstkorg och spann.
Jag höll min högra hand på kyama och vänster hand på
Fame. Vi gjorde en healing ceremoni. Det var mysigt
att och tryggt. Jag somnade efter ett tag med dessa två
luddisar. Vid tio tiden vaknade jag och gjorde mig iordning för att dra till F-huset. Det skulle serveras korvstroganoff till lunch. En riktig favvo! Som sagt. Jag försöker sprida ljus till andra fast att jag mår asdåligt. Tyvärr talar jag inte om hur jag mår. Vill inte dra ner någon. Och många av er tror att jag är efterbliven. Det är
jag långt ifrån. Där högg ni i sten va! Får se om jag
detta år kan ta för mig mer av livet. Knuffa mig fram.
Torsdagen den 12 januari slutade inte bra. Kyama bet
mig två gånger. Så pass att det gjorde ont. Jag blev så
besviken på honom att jag började gråta. Han bara
glodde på mig surt. Skithög skrek jag till honom. Sade
också till honom att jag tyckte inte om honom längre.
Jag gick in till mitt kontor och smällde igen dörren. Där
Tack Markus, du är en klippa!
satt jag ett bra tag och surade. Senare på kvällen kollade
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EXAMEN I WEBBUTVECKLING 1 OCH 2
PÅ HERMODS FIXAD! (fast gud vad nervös jag var)
”Studier är jag klar med”, sa jag en gång i tiden efter
studentlivet i Växjö 98-03. Men efter sommaren 2016 så
sitter jag ändå med näsan i studieboken…
Under hösten -16 så har jag studerat Webbutveckling 1 och 2. Hur
kom jag in på detta då kan man
fråga sig? Jo, under en tid så har
jag haft kontakt med IPS, en enhet
inom kommunen som coachar och
hjälper människor att gå tillbaka
till arbete eller studier. Efter en tid
så kom jag med förslaget att studera igen och efter besök på Lunds
Vägledningscentrum blev jag beviljad studier.
2016-12-02, klockan är 10.58 … Jag sitter nu med
kursen Webbutveckling 2 och är klar efter nyår, sen
väntar universitetstudier till våren. Det känns jättebra att
ha klarat dessa kurser, jag har läst på distans, vilket gör

att jag slipper distraktioner från andra människor och
kan göra uppgifterna på egen hand, vilket är viktigt för
min självkänsla. Innan kändes det mest som om andra
gjorde saker åt mig…inte bra!
Så det är lite revansch-lusta som
finns inom mig.
Fakta:
Webben, eller Internet byggs av
programspråken HTML5 (senaste
webbstandarden) och CSS, som
är grundstenarna för att presentera
webb-sidor. Dock finns det massor
av andra kända eller okända och
säkert ökända webb-tekniker att lära sig. I kurs 1, eller
Webbutveckling 1 så lär man sig grunderna i HTML5
och CSS. I kurs 2 går man in på Javascript och designteori.
Mattias B

LÄNGTAN
Jag längtar. Längtar kärlek.
Jag längtar hela Dig.
Dina gnistrande bruna ögon
Ditt varma leende
Ditt härliga skratt
Din fylliga mun
Kyss mig! Kyss mig!
Nu och i evighet.

Helvete!
Helvete, du har lämnat mig!
Vad är det för mening med allt??
Jag äter inte, dricker inte
Sover inte – jag kommer att gå under!
Jag tänker på dig hela, hela tiden – tankarna skär rakt genom hjärtat.
Du var ju meningen, hela meningen med mitt liv.
Tomhet, tomhet, fan vilken tomhet!

Kom tillbaka, visst kommer Du tillbaka!!
Du sa Du ville ha mig hela livet
Nu har livet slocknat
Alla söndagar utan att stiga upp
Du sa att det var himmelskt

Karin

Var det inte värt nåt?
Du sa att min kropp var den vackraste i världen
Nu kastar du bara bort det
Vrede, sorg, förtvivlan
Du kan inte lämna mig
Jag är bara en liten pöl
Jag tänker lämna livet
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PERSONLIGT OMBUD
—KOSTNADSFRI LIVRÄDDNING!

Måts Olssön köm öch beråttåde öm sin verksåmhet söm persönligt ömbud törsdågen den 3/11.
PO Skåne år en ideell förening söm drivs åv RSMH-Skåne öch Schizöfreniföreningen i Skåne.
Verksåmheten år pölitiskt öch religiöst öbunden öch inte vinstdrivånde. Den får bidråg från ståten.
Persöner söm år över 18 år med psykisk funktiönsnedsåttning söm leder till svårigheter ått klårå
vårdågen, kån få ett persönligt ömbud.
Ett persönligt ömbud årbetår helt utifrån klienternås behöv. För ått få stöd skå mån hå våsentligå
svårigheter ått klårå vårdågen. Vårje fåll bedöms för sig.
Någrå exempel på våd ett persönligt ömbud kån hjålpå till med:
Stöd att ordna upp i en trasslig ekonomi.
Följa med som stöd vid möte inom vården.
Hjälpa till i kontakt med myndigheter.
Vara ett bollplank till någon som behöver
diskutera vardagsproblem.
Stöd när en person blivit felaktigt eller illa bemött.
Hjälp att få tillgång till vård och stöd.
Stöd att förbättra sin livssituation.
Återta inflytande och makt över sitt eget liv.
Stöd i en persons återhämtning.

Anne Schildt
Personligt ombud
070-147 41 90
anne.schildt@po-skane.org

Ett persönligt ömbud år köstnådsfritt öch frivilligt. I Lund finns
det tre persönligå ömbud: Måts Olssön, Anne Schildt öch Cåthårinå
Riedmuller.
De hår en hemsidå: pö-skåne.örg dår kån mån låså mer.
Tony

NYTT SPECIALNUMMER!
Nu år det klårt!
Vårt nyå speciålnummer på temåt:
Vad är meningen
med livet?
Egnå tånkår kring
åmnet? Då kån dinå
texter kömmå med
i nåstå upplågå då
vi uppdåterår innehållet. Köm in på
redåktiönen så
hjålper vi dig.
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Mats Olsson
Personligt ombud
070-971 80 84
mats.olsson@po-skane.org

Catharina Riedmüller
Personligt ombud
076-856 61 61
catharina.riedmuller@po-skane.org
Kontaktperson i Lunds kommun är
verksamhetschef Robert Ekholm, Vuxenstöd och socialpsykiatri. Robert Ekholm nås per kommunens växel telefon:
046-35 50 00 alternativt e-mail: robert.ekholm@lund.se
Mer information om Lunds kommun
och stöd till personer med psykisk
funktionsnedsättning hittar du här:
www.lund.se/Medborgare/Omsorgsocialt-stod–hjalp/Psykisk-ohalsapsykisk-funktionsnedsattning/

MISSAT FÖRRA SPECIALNUMRET?
Medlemmår i Föntånhuset skriver
sinå beråttelser
kring vikten åv ett
brå bemötånde.
Tidningen år ett
måste för människör söm på ölikå
sått år verksåmmå
inöm psykvården.
Skåffå genåst öm
du inte låst!
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TED GÄRDESTAD
”Ted Gärdestad född 18 februari 1956 i Sollentuna,
Död 22 juni 1997 i Sollentuna, var en svensk sångare, kompositör och musiker (gitarr och piano. Han
komponerade all sin musik själv och texterna författades av brodern Kenneth. Tillsammans skapade de låtar
som Jag vill ha en egen måne, Sol, vind och vatten,
Ge en sol, Satellit, Vilken härlig dag, Himlen är oskyldigt blå och För kärlekens skull.
Han tävlade i Melodifestivalen fyra gånger som artist
1973,1975, 1979 och 1980 varav han vann en gång
1979.
Han tävlade även enbart som kompositör 1977 med
låten Det bästa som finns som sjungs av
Lena Andersson.
Gärdestad var även verksam som skådespelare och
medverkade bland annat i 1966 års julkalender:
En småstad vid seklets början.”
Saxat från Wikipedia av Lisbeth

DETTA ÄR LUNDS FONTÄNHUS!
Vi finns i en stör, hårlig påtriciervillå på Kåvlingevågen 15 öch år ett åv Sveriges tölv Föntånhus.
Vår örgånisåtiön år religiöst öch pårtipölitiskt öbunden öch vånder sig till månniskör med psykisk öhålså.

Så blir du medlem:
Det år bårå ått tittå in på Kåvlingevågen 15 i Lund. Eller öm du vill vårå såker på ått någön tår hånd öm
dig öch visår dig runt, ring 046-120195 öch bökå tid för besök. Det går utmårkt ått kömmå öch fikå eller
lunchå med öss. Trivs du så får du gårnå bli medlem. Det köstår ingenting! Du år så vålkömmen.

Goda nyheter under det senaste dygnet:
Planeten fortsatte att vrida sig runt sin axel som vanligt, med resultat att solen gick upp överallt på jorden.
_____
Miljarder fåglar sjöng och ett oändligt antal blommor blommade.
_____
Jorden välsignades med 340 000 helt nya ljuvliga människobarn.
_____
Intelligenta, kärleksfulla och mycket modiga handlingar utfördes varje sekund någonstans på planeten.
_____
Miljoner människor avstod från att säga eller göra något elakt.
_____
Hundratusentals nya, verkligt bra ideer kläcktes.
_____
Miljarder människor skrattade, lärde sig något nytt, rörde med ömhet vid varandra, älskade livet någon stund och
vägrade att ge upp.
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Tony

MATILDA SJUNGER UT
När och varför började
du jobba här?
Jag kom till Fontänhuset
tidigt 2012. Jag sökte
jobb på en kvinnojour,
var på intervju. Där träffade jag Sonja som ju är
aktiv i vår styrelse. Hon
tipsade om Fontänhuset
och när hon berättade mer
om verksamheten, tyckte
jag det verkade kul. Jag
läste på nätet, kom till
huset och träffade alla
där. Lasse fick mitt CV
Matilda, husets eget kärn- men han la undan det
kraftverk med ett hjärta oläst. Jag trodde på grunsom brinner för verksam- derna, på jobbets mening.
heten.

rad av en latinamerikansk kille. Sedan har jag också
gått andra kurser t.ex. själavårdsskola och en låtskrivningsskola.
Har du några framtidsplaner för Fontänhuset och
”En väg framåt?
Just nu gäller det att säkra finansieringen, skapa en
tjänst till i huset, starta projektet EXA(K)T som går ut
på att stödja personer att ta steget ut i arbete. Sedan ska
vi försöka certifiera vårt hus för att bland annat säkra
medlemmarnas rättigheter. Vi vill utveckla samarbetet
med Kreativa Akademin för att skapa fler spännande
aktiviteter i huset.

Vad är det
bästa med
Lunds Fontänhus?
Glädjen. Känslan av frihet
också. Att
kunna stödja
folk. Och det är
spännande här.
Det händer
mycket. Här
finns så mycket
möjligheter.
Värdegrunderna
är humanistiska.

Matilda bar oftast hatt under barndomsåren. Här tillsammans med
lillebror David under kepsen.

Vad är det sämsta?
Att jag kan känna mig otillräcklig. Tidspressen kolliderar ibland med vårt ansvar för varandra.
Känner du att du
”kommit hem”
eller planerar du
att så småningom
gå vidare i din
karriär?
Jag har verkligen
kommit hem och
trivs otroligt bra.

Matilda och lillasyster Elna på familjens älskade
Nygård i Mörrum.
Vad jobbar du med nu?
Mest pratar jag med studenter och handleder dem. Lägger upp studieplaner, organiserar träffar och styr upp
”En väg framåt”. Jag skriver också ansökningar om medel för verksamheten. Engagerar mig i marknadsföringen av det vi gör här. I början informerade vi om verksamheten på t.ex. universitetet, studievägledningsträffar, skolor, och så vidare, och nu rullar det bara på.
Vad har du jobbat med tidigare?
En salig blandning. Bland annat pitabagare, mattant,
kurator, boendestödjare, verksamhetschef, evangelist,
jag har jobbat med musik och som volontär i mission.
Den röda tråden är väl människor och ideella verksamheter.
Vad har du för utbildning?
Jag är socionom med inriktning på missbruk och psykosocialt arbete. Har pluggat nationalekonomi och ut- Volanger och skolavslutning!
vecklingsstudier. Och spanska, var nämligen intresse- 80-talist Javisst!
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Jag har hört att
du är väldigt
energisk, så var
får du all din
kraft och energi
ifrån?
Ingen aning. Uppifrån kanske? Jag
känner mig älskad
av Gud. Jag har en
tydlig mening och
det ger mig kraft i
vardagen.

Har du någon
egen erfarenhet
av psykisk
ohälsa?
Jag är uppvuxen
med en bror som
hade Aspergers
syndrom. Vi stod
nära varandra och
det har nog på
många sätt påverkat mitt yrkesval.
Jag älskar och är
bekväm med det
som kan verka annorlunda.
Själv hade jag en
Ett absurt spex tillsammans med jobbig period när
Maria, en av mina bästa vänner. jag var yngre. Jag
hade rätt mycket
tvångstankar, inre saker som låste mig. Det var jättejobbigt. Det slet på mig. Jag visste inte hur jag skulle ta
mig ut. Det gav mig större insikter kring psykisk ohälsa.
Något jag kunnat använda senare. Så småningom kom
jag in i nya sammanhang och jobbade med mina tankar.
Gud var nog lite inblandad. För mig är hans barmhärtighet något som inte måste förtjänas. Jag känner att jag får
en dusch av hans kärlek när jag kanske inte är perfekt.
Det tankesättet gjorde mig mer fri.

tidigare. Olof fick jobb som advokat här så då gick flyttlasset.

Saknar du dina hemtrakter och i så fall– vad saknar
du mest?
Jag åker ju upp till Mörrum ibland, träffar vänner, slappar i föräldrarnas stora, stökiga hus fullt med en massa
härliga människor. Det är lite som Fontänhuset, hahaha.
Härligt.
Vad jobbade dina föräldrar med?
Mamma var terapeut. Pappa professor i signalbehandling, fråga mig inte vad det betyder. De har bidragit till
mycket i mitt liv.

Matilda med nyfunna vänner i Grekland.
Hon verkade inte ha några problem med att
socialisera på den tiden heller.
Du är kristen. Hur inverkar din tro på ditt arbete
här?
Det påverkar min människosyn. Alla är olika och har
sitt unika värde. Tron ger mig glädje och frihet. Jesus
intresserade sig för människor, för de svaga. Jesus hade
garanterat gillat Fontänhuset.
Vad tycker du är meningen med livet?
Att sjunga. Att älska andra. Att ta emot och ge kärlek.
Att vara en medskapare. Att skratta och att utvecklas.
Tror du på ett liv efter detta?
Ja.

Underbart konfirmanderläger på danskursfestival.
Här ute på fjället. 14-årig Matilda till vänster.

Hur ser du på teodiseproblemet? Alltså hur kan det
finnas en god och allsmäktig Gud när det finns så
mycket lidande i världen?
Svår fråga. Jag tror Gud lider med oss. Världen är inte
perfekt. Vi skapar ju faktiskt lidande genom att inte
följa budorden. Vi har fått en fri vilja. Vi medskapar,
det ligger i vår mänskliga natur. Vi kan skapa både
Varför flyttade du till Skåne?
Först bodde jag tio år i Göteborg där jag höll på mycket trygghet och otrygghet.
med musik och band. Sedan har jag bott i USA, i New
Mexiko och på Hawaii. När min man Olof och jag fick
John, vår son, så längtade vi tillbaka till Lund där vi bott
Du är inte skåning så varifrån kommer du?
Jag kommer från Mörrum i Blekinge. Att växa upp där
var att köra hö, rida, det var lite väl bonnigt men jag
trivdes. Bodde ett år i Luleå men det var inte kul där. Vi
har släktgården kvar, där bor mina föräldrar mesta tiden.
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Har hört att du inte kan ljuga. Så jag undrar vad du
tycker om att andra ljuger?
Stämmer. Kan knappt. Men bryr mig inte om andra gör
det.
Kan en vit lögn någonsin vara OK?
Man kan inte ägna sig åt svartvitt tänkande. Självklart
är det skillnad på lögner. Jag har inget problem med
det. Det handlar om uppsåt.
Man måste vara diplomatisk ibland. Om en treåring visar mig en teckning så säger jag att den är fin. Det
skulle jag säga om alla treåringars teckningar.

Ja, i Lilla Operan i Lund. Marcellina är en kul roll jag
jobbar med nu. Att sjunga Mozart är som att rida dressyr istället för hoppning. Man måste hela tiden vara vaken och ha kontroll. Egentligen vill jag hellre sjunga
mer fritt, som Puccini. Men Mozart är underbar, just nu
går jag också en kurs i operaimprovisation.

Party på Hawaii . Matilda definitivt i mitten.
Spelar du några instrument? Vilka?
Gitarr. Jag skulle vilja dra ihop ett band och spela, men
har svårt att hinna med. Jag tror jag ska försöka spela in
två-tre låtar om året och tänka att det inte måste vara så
perfekt. (Sök ”Matilda Espmarker” på Spotify så kan
du höra några av hennes låtar)

Vilken musik lyssnar du på?
Opera, Anna Netrepko, Ben Harper, Pearl Jam, Ryan
Adams och Bon Iver.
På Lucia-dagen
märkte jag att här i
Fontänhuset finns
många med vackra
röster, så varför har vi
ingen kör?
Ett jättebra förslag. Det
Matilda med vän poserar i skuggan med
skulle vi kunna med
blommor vid utopisk greklandresa i ungdomen.
Kreativa Akademin.
Även jobba med konst.
Det vore fantastiskt. Jag
Du berättade att du har familj?
vill se mer av Open Mic
Ja, man och barn.
i vår. Och jag tänker på
Du har varit med om en del fadäser sedan du tog
alla talanger som finns i
körkort. Har du lust att berätta?
huset,, vi skulle kunna
Alltså….jag blir bättre för varje dag….tryggt för kom- spela in en pod. Så häfmunen att jag bor innanför kommunens gränser och
tigt med musik.
mest cyklar. Numera kör jag mannens bil. Och den får
icke repas. Så jag skärper mig. Det är en temperaments- Skriver du egna texter?
grej...
Jag älskar att skriva och
Du är musikalisk. Är du med i någon kör, i så fall
sjunga, det är som bön.
vilken?
Och meditation. Jag har
14

Matilda finns på Spotify!

Har du rest mycket och var har du i så fall varit?
En hel del. När jag var sex år åkte hela familjen i bil till
gamla Jugoslavien. Jag fick en stark känsla för att resa.
Som ung var jag barnflicka i Grenoble i Frankrike. Sedan har jag rest runt i Europa och världen. Jag tog till
exempel transsibiriska järnvägen till Mongoliet och
Kina. Jag har ju varit mycket i USA också. Det är kul
med äventyret.
Vilket resmål gillade du bäst?
Jag har älskat dem alla på olika sätt. De har skapat olika
avtryck.
Vem skulle du ta med till en öde ö?
Låt mig tänka. Olof går inte, han måste passa barnen.
Mamma kanske, hon är tålig och ger inte upp. Pappa är
kreativ, men också jobbig på sitt sätt. Min syster Elna är
smart och praktisk. Vi har gjort sådant förut, typ släppt
ut hästar. Hon har kontroll. Medan jag håller bådas mod
uppe.
Har du något favorituttryck?
Jag vet inte egentligen, njaee, jag säger så mycket.
(Intervjuare Malou:) Jag har hört med folk i huset och
många kan känna igen att du ofta säger ”Förstår du hur
jag tänker?”
Vår och SKOLBAL!
massor med
låttexter i byrålådorna. Men
har inte orkat
att fullfölja.

(Matilda igen:)
Jaså. Jaha. Det kan ju bero på att jag är ett diplomatiskt
mellanbarn. Jovisst och då vill
man ju dubbelkolla att alla är
med på banan.

Vad skulle du
Vad har du för
göra om du
andra intresvann en miljon?
sen än musik?
Rädda världen?
Träna, nya amBetala skulder?
bitioner föds
Göra något uppmed det nya
startande, här har
året. Jag gillar
vi entreprenöratt springa,
stänket igen. Elresa, men också
ler så skulle jag
slappa. Jag gilspela in musik,
lar politik, lyssalltså köpa studinar massor på
otid. Jag skulle
P1, diskuterar
nog också kunna
gärna, följer
Matilda
omgift,
nygift
och
omgift
igen??
Nej,
knappast.
Hon
är
nämligen
ta en hel bunt
utvecklingen i
lyckligt gift med sin Olof. Det här är bara ett operajobb.
tusenlappar och
världen. Göra
Men visst ser hon övertygande lycklig ut?
köpa kläder,
saker med barnen, gå på stan, sjunga som sagt, hänga med människor, vackra kläder.
gå i kyrkan, ja och mycket annat.
Är du kanske lite fåfäng?
Ja, det är jag nog. (Matilda ler varmt som på bilden på
Vilken är din favoritfärg?
tidningens omslag och vi tackar för intervjun)
Gult.
Intervjun är gjord av Malou
15
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KNEPIGA

NÅP

Under den hår rubriken tånkte vi prövå intresset för en sidå med lite röligå knep öch knåp.
Du år jåttevålkömmen ått kömmå med förslåg på sånt du vill se på den hår sidån. Och vill
du kömmå med egnå bidråg så år det ju ånnu båttre. Vi hjålper dig sjålvklårt öm du vill.

Micke svåra frågor
1. Var i världen finns de näst högsta bergen?
2. Hur många invånare har Baltimore?
3. Vilket år spelades första Bond-filmen in?
4. Vem var den första James Bond?
5. Hur många Fontänhus finns det i Sverige?
6. Vilket är det snabbaste ett tåg någonsin kört?
7. I vilket land uppstod renässansen?
8. Vad hette Bo Widerbergs film från 1976?
9. Vilket är den största delstaten i USA?
10. Vad betyder kamera?
(Rätt svar i nästa nummer)
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KRAFTIGA INTRYCK AV MONET
På Ordrupgaard museum, utanför Köpenhamn,
visade man fram till 4 december utställningen
”Ud af impressionismen”, av den franske impressionist konstnären Claude Monet. Claude
Monet föddes den 14 november 1840 i Paris och
dog 5 december 1926 i Giverny. Han och konstnären Auguste Renoir var förgrundsgestalter för
impressionismen. Impressionism är en konstriktning som dominerade den europeiska målarkonsten. Det är främst två ting som karakteriserar impressionismen:
Målningstekniken är ofta skissartad med
kraftig penselföring. Målarna använder grova
synliga penseldrag eller färgfläckar. Detta skiljer sig mycket mot tidigare stilar där man försökt fånga små detaljer och göra färgfält med
fina toningar.


Impressionismens födelse – "Impression: soleil levant" av Claude Monet

Claude Monet målade mycket landskap och varMålarna börjar använda färger på ett nytt sätt, dagsmiljöer. Han valde ofta samma motiv vid
olika tidpunkter och årstider. Monet ville på
bland annat för att måla ljus och skuggor. Då
man tidigare oftast hade skildrat skugga genom detta sätt visa hur samma motiv ändrade sig vid
att göra ytan svartare började impressionisterna olika tidpunkter, årstider och väderlek. Han
använda komplementfärger; skuggor kunde ex- gjorde en serie målningar av Cathédrale NotreDame de Rouen från olika vinklar och vid olika
empelvis målas blå som kontrast mot de ljusa
tidpunkter på dagen. Monet skapade också en
ytorna som kunde vara ljust gula.
serie målningar av en höstack vid olika tidpunkter på dygnet. 1908 besökte Monet Venedig.
Benämningen “impressionism” härrör från
Claude Monets målning Impression-Soluppgång Han gjorde en serie målningar av Grand Canal Dogens palats och San Giorgio.
(1872). (Wikipedia)
Gunnar Karlgren


TRÄNA DIG UNG!
Nya vetenskapsrön visar att träning föryngrar både hjärnan och kroppen.
Häng med oss på Actic Högevall.
Vi har full tillgång till gymmet och motionssimmet. Haka på!
t

Måndag: Styrke– och konditionsträning samt motionssim på Högevall. Kl 16-framåt.
Tisdag: Styrke– och konditionsträning samt motionssim på Högevall. Kl 14-15:30
Torsdag: Styrke– och konditionsträning samt motionssim på Högevall. Kl 14-15:30
Fredag: Badminton på Victoriastadion. Kl 15:00
En gång i månaden: Naturpromenad vid något trevligt naturområde. Håll utkik efter
anslag och SMS.
Anslut dig till friskvårdens SMS-grupp så får du alltid dagsaktuell information
om vår gemensamma träning mm. Prata med Johan eller Malin för mer information.
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OJ, VAD MYCKET
JUL I VÅRT HUS!
Först kom Lucia den 13
december......
Och naturligtvis blev
Lucia årets Lucia!!!
Vi blev glatt överraskade av alla vackra röster. Tusen tack för en
stämningsfull stund.
Två dagar senare, den 15 december bjöds det på ett riktigt härligt julbord för alla
olika smaker. Här kunde alla
hitta sin favorit-julmat. Såväl
vegetariskt som traditionellt!!!

Här är Malou o Cicky
två av tidningens skribenter, förväntansfulla
inför årets Jullunch!!!
Och nio dagar senare
var det dags för en alldeles fantastisk…...

Juuuuulafton på Fontänhuuuuset

Julåftön på Föntånhuset innehöll söm vånligt:
Gunillå, göd måt, julklåppår, ett fåntåstiskt gödisbörd öch göd ståmning. Det vår cirkå 20 förvåntånsfullå persöner söm såmlådes för dennå trevligå tillstållning, öch ingen blev besviken. Det dukådes upp
med gödå låndgångår, med lite jul-temå, sen köm
det fråm måssör med gödis. Efter det delåde Gunillå
ut julklåppår till ållå, bl.å. en våldigt fin ljuslyktå
söm ållå tyckte öm.
Jåg vill påsså på ått, ån en gång, tåckå Gunillå för ått
hön ståller upp vårje jul. En helg då ensåmhet kån
kånnås extrå tung.
Tony Tomte

Vi köpte en julgrupp till
Gunilla som tack för att
hon alltid ställer upp på
Julafton.
Här ser ni den.

Gunilla håller
på att duka
fram ett digert
godisbord

Tony???
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HIF

DET MÅSTE UPPLEVAS INIFRÅN!
Jag vill inte säga hej då!
Jag visste att denna dagen skulle komma, och att det förväntas att jag skriver några rader om min praktiktid här i
huset. Men inte att den skulle komma så fort! Tiden har
som man brukar säga, sprungit iväg. Hösten som för
mig brukar vara trist, ledsam och grå, har varit precis
tvärtom.
Jag har mått fantastiskt bra (förutom några ovälkomna
allergireaktioner). Jag har fått känna så mycket värme
och har fått nya härliga vänner. Ganska snart kände jag
att jag blev en i gänget i familjen Fontänare. Att försöka
skriva ner några rader på ett papper om vad som händer
i huset är näst intill patetiskt. Det måste upplevas inifrån.
Min ryggsäck med kunskap har också fyllts på. Både
handledare och medlemmar har varit en inspirationsoch kunskapskälla för mig. Jag har lärt mig nya saker
varje dag, och hoppas att jag också har kunnat tillföra
något.
Många samtal har det blivit. Jag har fått ta del av flera
livsberättelser, alla lika intressanta. Och många goa härliga stunder med flams och trams och skratt som inte vill
ta slut.
Oavsett vem man är eller varifrån man kommer så kan
man drabbas av psykisk ohälsa. Det är medlemmarna i
huset många levande exempel på. Vårt samhälle har så
mycket fördomar när det gäller personer med psykisk
ohälsa. Jag skulle vilja skicka alla människor med dessa
fördomar till Fontänhuset i Lund. Jag är övertygad om
att fördomarna skulle försvinna ganska fort.
Vad som än händer efter min utbildning och vart jag än
hamnar så kommer jag vara en ambassadör för Fontänhuset.

Jag tackar ALLA för denna tiden, men säger som
sagt inte hej då. Jag säger: på återseende!
Varma kramar från Ölandstokan Tina

KULTURAKTIVITETER UNDER VÅREN

Nyfiken På förtsätter med ölikå persöner söm vi är nyfiknå på. Inledningen blir söm tidigåre med ett körtåre fö- Köm öch prövå på, ingå förkunskåper behövs. Köntåktperredråg, sedån fikå öch möjligheter ått stållå frågör öch
sön Jöhånnå.
såmtålå.
Spelgruppen tråffås vårje önsdåg kl 14-19. InteråktiönsDen 6 april, kl 14-15.30 får vi fint besök åv vår egen
tråning på hög nivå! Köntåktpersön Cårölinå.
Jöhånnå Levin Bröck, söm pråtår kring åmnet åttråktiöner
söm könsröller, drågningskråft, låggningår etc.
Målning önsdågår kl 17-18.30. Prövå på ölikå tekniker
Spånnånde åmne! Misså inte!
öch låt fåntåsin få fritt spelrum. Allt måteriål finns. Köntåktpersön Lucy.
Kulturgruppen
Prisma Lunds Fontänhus HBTQA+ grupp. Möte en gång
Kulturåktiviteter öch grupper i Huset!
i månåden, måndåg på förmiddågen. Olikå temån tås upp
Bokcirkeln sistå söndågen i månåden kl 12.30-14 på
på tråffårnå. För mer införmåtiön måilå öss på: prismåLunds Föntånhus. Köntåktpersön Zörån.
gruppen@gmåil.cöm
Disco och danskvällar förstå törsdågen i månåden kl
17.00 - 18.30. Köm öch slåpp löss! Köntåktpersön Irene.

Köm gårnå med egnå förslåg på sömmårutflykter eller ånnåt inspirerånde för kulturgruppen!

Pysselgruppen önsdågår 14-19. Hår finns det mycket
kunskåp öm håndens öch huvudets kreåtivå skåpelser!

Allå, öch då menår vi ALLA, år hjårtligt vålkömnå på vårå
Kulturgruppsmöten!!
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FRÅN SKULDTYNGD
TILL
Tänkte att jag skulle försöka återge hur jag halkade efter ekonomiskt och sedermera fick hjälp till att
få skuldsanering.
Det hela började med att jag insjuknade i djupa
och långa depressioner i början av tjugohundratalet.
Jag har förvisso lidit av depressioner sedan tonåren
men dessa har förvärrats under åren som gått. Jag separerade också år tjugohundra och fick därmed en helt
annan d v s sämre ekonomi. Ägde en gammal skruttig
Golf på den tiden och därefter flera olika bilar. Gjorde
så småningom mig av med min bil och flyttade från ett
dyrt boende till ett betydligt billigare.
Samtidigt som jag arbetstränade på olika arbetsplatser så blev min ekonomi allt sämre. Sjukpenningen, på 80 % av inkomsten blev så småningom sjukersättning, 65 % av inkomsten. Jag kämpade på
med min skraltiga ekonomi
och betalade mina räkningar med stor noggrannhet.
Insåg dock att jag fick på
tok för lite kvar att leva på
när allt var betalt. Började
ta handlån för att klara mig
månaden ut. Detta blev en
ond cirkel.
Vände mig så småningom till budgetrådgivningen på kommunen, för
att få råd om hur jag skulle
få ihop min budget. Hennes
svar glömmer jag aldrig.
Hon sa att jag måste släppa
flera räkningar och låta dem
gå vidare till inkasso för att
sedan hamna hos Kronofogden. Jag minns att jag
kände panik. Vill också
passa på att berätta att jag
ha aldrig ägt något kreditkort eller på annat sätt shoppat loss. Jag har m a o inte
”ens” haft roligt för pengarna.
Mina skulder har mest handlat om sjukvårdsavgifter, tandläkaravgifter, CSN skulder och underhåll
för mina barn.
Har därefter verkligen försökt att klara mig
själv så gott det nu går men skulderna växte och ränta
lades på ränta. Tvingades inse att jag överhuvudtaget
inte hade råd att betala något alls av mina 2 studielån.
Blev även tvungen att sälja min bil och flytta till billigare boende. Lite längre fram fick jag mitt lägsta studielån avskrivet. Dock inte det största.
Har under åren som gått känt såväl skam som
skuld över min ekonomiska situation. Har också varit

tyngd av vetskapen att jag inte kan flytta, inte kan byta
abonnemang och inte kan handla på faktura. Inte för
att det varit aktuellt men vetskapen om detta blir till en
press och stress inombords.
Åren gick och skuld lades till skuld och ränta
till ränta. Tänkte att jag lär förbli i denna situation livet
ut.
Fick, via en vän till min syster, reda på att det
finns en ideell organisation som heter Insolvens, där
man kan få praktisk hjälp att ansöka om skuldsanering.
Hörde av mig till dem men kände inget större hopp om
att kunna få skuldsanering. De finns i Helsingborg och
de bad mig att ordna ett personbevis så att de skulle
kunna få fullmakt att hjälpa mig vidare. Jag besökte
dem och tog då med mig personbevis plus de inkassokrav som jag kunde leta fram.
De var mycket tillmötesgående och delade även med sig
av egna upplevelser av att
vara skuldtyngd och hur detta
ledde fram till skuldsanering.
Fick som uppgift att beskriva
hur jag hamnat i denna ekonomiska situation och vad jag
gjort för att hjälpa upp denna.
Skrev då en lång redogörelse
för hur jag hamnade i detta
och vad jag gjort för att lösa
situationen.
Tiden gick. Jag bifogade bland annat ett läkarutlåtande för att redogöra för hur
min sjukdom starkt bidragit
till min ekonomiska situation.
Skulle också uppge övriga
omkostnader så som läkarkostnader, periodkort på kollektivtrafiken, och medicinkostnader. Tiden gick igen.
Efter nästan exakt ett
år så fick jag äntligen ett preliminärt besked från Kronofogdemyndigheten. Jag var så fruktansvärt nervös
när det tjocka kuvertet damp ner i brevlådan. Lät det
ligga i några dagar innan jag repade mod och tog med
det till Fontänhuset. Behövde moraliskt stöd vid öppnandet.
Eva Li och Iréne erbjöd sig att sitta med när jag
läste brevet. Nerverna satt utanpå kroppen och tårarna
brände i ögonvrårna. Eva Li läste sakta upp sida efter
sida och tårarna trillade dels av nervositet och dels av
lättnad och så småningom av en känsla av upprättelse.
Det stod bl a hur jag verkligen försökt att på olika sätt
få ordning på min ekonomi men att jag p g a minskad
inkomst inte lyckats med detta. Det stod också att de i
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tagit med i beräkningen att jag behöver köpa periodkort på kollektivtrafiken varje månad och har läk – och
medicinkostnader likaså. Kontentan blev att jag förmodligen skulle få skuldsanering men att det inte
fanns utrymme till att dra några pengar från deras sida.
Vilken lättnad! Vilken glädje!
Någon månad senare fick jag beslut om att min
skuldsaneringsansökan gått igenom. Jag ringde genast
upp Insolvens för att tacka för deras stora hjälp. Tänker även bli stödmedlem hos dem som ett litet tack för
hjälpen.
Rekommenderar alla att ta kontakt med Insolvens om du har skulder som du inte anser att du kan
betala tillbaka.. och kontakta gärna mig om du vill veta
mer.
Maria O

JAG BÖRJADE INSE HUR MYCKET
HUSET HADE BETYTT FÖR HENNE
Nu är det dags för fältstudieveckan på första
terminen på socionom programmet och jag har förmånen att få komma till Fontänhuset i Lund.
Hela idén med Fontänhuset som praktikplats
började med att en person som står mig väldigt nära i
hjärtat pratade om Fontänhuset för många år sedan, när
jag var fortfarande var tonåring. Bettan fångade min
nyfikenhet speciellt när hon alltid hade något nytt att
berätta om denna härliga plats.
Eftersom hon tidigare hade
jobbat i skolköket och drivit egen vegetarisk restaurang i många år, så var
det naturligt för henne att hon ville
fortsätta och arbeta i köket även på
Fontänhuset.
Restaurangen som Bettan tidigare jobbade på drev hon tillsammans
med sin man, men eftersom hon fick
ta på sig större delen av arbetsbelastningen under fyra års tid gick hon i
väggen till sist.
Efter en långtidssjukskrivning
längtade Bettan tillbaka till köket men
hon önskade att få jobba i långsammare takt och få själv välja hur många
timmar hon själv önskade arbeta.
Bettan fick tipset om att besöka Fontänhuset och se om det fanns något som intresserade
henne och det gjorde det.
Bettan hittade sin plats på Fontänhuset ganska
kort tid efter hennes vistelse på Fontänhuset och köket
på Fontänhuset blev en påminnelse om den gamla goda
tiden.
Mamma började få tillbaka krafterna och motivationen med att arbeta och jag började inse hur mycket
Fontänhuset har betytt för henne. Jag frågade lillebror-

san om han också upplevde att mamma mår bättre nu
mera. Han höll med och sa vi har fått tillbaka vår gamla
mamma igen.
Mamma började vakna tidigt på morgonen igen
och begav sig till Fontänhuset. Jag började förstå att
Fontänhuset inte längre var någonstans som hon besökte utan det var en stor del av hennes liv.
För Bettan handlade om att få återuppleva sina
gamla goda arbetserfarenheter och att
kunna få både ge och samtidigt ta
emot när hon begav sig till Fontänhuset.
Numera när jag frågade
mamma var hon har varit så säger
hon att hon har varit på jobbet istället
att säga Fontänhuset. För mamma var
det viktigt att få kalla det jobbet.
På Fontänhuset finns det
många arbetsområden och alla kan
fylla en funktion där. Att kunna bidra
och delta där man själv trivs, skapar
en gemenskap som jag personligen
beundrar.
En kan inte göra allt men alla
kan göra något beroende på vad man
är intresserad av och brinner för.
Jag tror att för mamma Bettan
handlade inte bara om själva jobbet i sig utan det också
gemenskapen som ger liv. Någonstans blev Fontänhuset Bettans andra hem, tryggheten som hon själv och
andra medlemmar på Fontänhuset bidrar till.
Fontänhuset kommer alltid stå mig varmt i hjärtat, mycket tack vare min mamma som fick upp mina
ögon för en sådan fantastiskt verksamhet.
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Sam

EN SORGLIG BALLAD
När livet inte riktigt går den väg vi önskar, när
vi fallit mellan stolarna eller gått genom isen, börjar vi
fundera över livet och anledningen till vår situation. Vi
vaknar liksom till och undrar var vi är.
Det har varit mig ett stort intresse att dyka ner i
obesvarade frågor. Ämnen bortdribblade av media och
etablissemanget. Borttrollade av oss själva medan vi
smörjer kuggarna i det maskineri som samhället blivit.
Tänk den tanken. Att vi alla smörjer var sin kugge i en
gigantisk apparat vars ändamål uppfyller bara sig självt.
Vi har blivit del av ett kretslopp som existerar
bara för att existera. Vi arbetar för att försörja oss precis
bara så mycket att vi klarar fortsätta hålla apparaten vid
liv och försörja oss utan vidare eftertanke. Kläderna,
resorna, middagarna, festerna, det har blivit livsuppehållande inkomster för att få oss att rätta oss i ledet utan
att tänka efter. Vad är den första frågan du får av en
främling som vill bekanta sig
med dig? Vad jobbar du med?
Hur bor du? Maskinen gör sig
påmind var vi än går och vad vi
än gör. Även jag som nu högljutt spottar på denna samhällsapparatur putsar min kugge febrilt för att passa in, göra rätt för
mig och känna ekonomisk och
själslig trygghet.
Denna jätten Glufs-glufs som samhället blivit
hade inte berört mina tankebanor om det inte varit för
att den motarbetar just det som fått mig att bry mig.
Samhället har blivit en motpol till medvetenheten. Samhällets överlevnadsmekanism går ut på att söva oss i
mesta möjliga mån. Vi sover oss igenom livet med
starka preparat som massmedia, sociala media, sportevenemang, nöjesevenemang med mera som håller oss i
dvala. Det är nästan som att det blivit omvända roller,
att det inte längre är apparaten som jobbar för oss.
Det är min övertygelse att bränslet till denna
kolossala mackapär av sövda drönare är ren och skär
rädsla. Rädsla för att inte passa in, rädsla för komplikationer som leder till utanförskap. En rädsla som ständigt
späs på av nyheterna, nöjesmagasinen, reklampauserna,
grannen och kollegerna. Vi vågar inget annat än rätta
oss i ledet och putsa vår kugge. Jag ska i denna sorgliga
ballad snart tända ett ljus av förhoppning, men först ska

vi dyka neråt en bit till
Systemet går inte ihop. Jätten Glufs-glufs matskål börjar sina. Resurserna börjar tyna bort. Oljepriserna kommer stiga exponentiellt, metaller och textilier
blir lyxvaror och mat som kött ruskigt dyrt. Trots det
måste börserna stortrivas, de får inte dyka. Samhället
som bygger på medvetslös konsumtion måste gå på som
tåget. Företagen sänker sin marginal och kompenserar
med lägre fasta utgifter i form av ett strängare humankapital.
Det är alltså till syvende och sist vi medborgare;
kuggputsare som betalar priset för vår tanklösa konsumtion och rädslors undanflykt. Mer och mer kommer
läggas på arbetarna. Fler och fler klämmer sig i kuggarna.
Det är här ljuset tänds, Jag och troligen även du
har på ett eller annat sätt klämt dig i kugghjulen. Du
trillade kanske mellan stolarna,
gick genom isen eller fick något
tungt över dig. På något vis
kom du att fundera lite över livet, din existens och varför allting är som det är. När Glufsglufs matskål inte längre mättar
måste han tänka om, börja hushålla med maten och ge lite tillbaka. Samarbeta för att hålla sig
mätt.
Med denna liknelse menar jag att fler och fler
går in i väggen, folk vaknar ur sin dvala och ställer sig
frågan varför, precis som du och jag. Vi går inte längre
med på ett allt mer pressat humankapital och kräver en
förändring. Vi talar med våra plånböcker som vägrar
import från låglöneländer eller ej fackligt anslutna företag. Vi vaknar ur vårt statustänkande och blir mer medvetna om vår omvärld, börjar handla second hand eller
köper fairtrade-varor. Vi källsorterar och tänker grönt.
Vår levnadsstandard och status kommer gå, ner men
våra medvetande kommer vakna till liv. Vi kommer
vakna ut ur våra hårt sövda preparat, gå samman som en
helande kraft oberoende av samhällsapparatens inflytande.
En ny värld och ett nytt Sverige gryr. En framtid
var rädsla inte får plats. En framtid för du och jag.
Ola

...kuggputsare
som betalar priset
för vår tanklösa
konsumtion...
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Nyfiken på: Poppi Molina
I börjån åv dec förrå året beråttåde Pöppi Mölinå för
öss på Föntånhuset öm sin rehåbiliteringsvistelse på
Vidårkliniken i Jårnå. En klinik dår hön fick behåndling för sinå utmåttnings- öch stressymptöm. Pöppi
delåde genöm sitt föredråg med sig åv finå upplevelsen dårifrån. En erfårenhet hön upplevde söm både
fåntåstisk öch utmånånde på såmmå gång.
Vidårkliniken skiljer
sig från tråditiönell
sjukvård på så vis
ått mån både ser till
medicinskå öch hölistiskå förklåringsmödeller till vårför
en månniskå mår
dåligt. Det innebår
ått mån ser till helå
månniskåns behöv,
fysiskå såvål söm
psykiskå öch åndligå.

smördå åv persönål, ålternåtivt så fick mån ett fötbåd. Under dågårnå fick mån helkröppsmåssåge,
ömsörg öch beröring. Vidårkliniken pråktiseråde
åven låkerytmik. Dettå innebår ått mån i en förm åv
qigöngpåss i grupp kömbineråde ljud öch töner enligt ett specifikt mönster. I åntröpösöfin menår mån
ått ållå upplevelser mån vårit med öm tidigåre i livet
såtter sig i kröppen, öåvsett öm mån minns dem eller inte.
Dågårnå vår upplågdå efter nåturens rytmer. Mån åt
enbårt ekölögisk måt. Det serverådes mycket söppör öch grönsåker, öch nåstån inget kött ålls. Allå
fick mågte innehållånde kummin innån måten, för
ått måximerå intåget åv den hålsösåmmå måten. Under måltidernå kunde mån våljå ått sittå i tystnåd
för sig sjålv. Syftet med det vår ått hittå sin egen
grundtrygghet, öch fyllå på sinå söciålå öch kånslömåssigå depåer. Desså år vid utmåtningssyndröm
öftåst helt uttömdå. Mån åt i en våldigt våcker miljö,
öch persönålen lå stör vikt vid ått dukå öch dekörerå fint. T.ex. deköreråde mån med kvistår m.m.
från nåturen. Pöppi beråttår ått hön tyckte ått det
gjörde ått ållå måltider blev mycket njutbårå.

Pöppi beråttår ått
hön fick kåmpå
mycket för ått kunnå få en remiss till Vidårkliniken.
Hön vår tvungen ått sjålv låså på öch tjåtå på sin låkåre vid upprepåde tillfållen. I feb 2016 beståmdes Allå söm bödde på kliniken håde teråpi 2 ggr/v. För
det till slut ått regiönen skulle betålå för hennes vis- ått kunnå tå till sig teråpin menåde mån ått det vår
viktigt ått mån söv öch åt ördentligt, såmt ått mån
telse på kliniken, öch hön fick en remiss dit.
kånde sig ålskåd. En förm åv teråpi gick ut på ått
mån tittåde in i ett fårgåt glås. Mån fick sedån utlåså
Når Pöppi köm till kliniken fick hön först hå ett såm- våd mån såg i glåset. Teråpin gick ut på ått mån
tål med en låkåre, psykölög öch en sjuksköterskå.
skulle lårå sig ått se sinå pröblem söm utmåningår.
Tillsåmmåns med Pöppi gjörde de ett behåndlings- Antröpösöfin år kårleken till ållå månniskåns delår;
schemå ånpåssåt efter hennes behöv. Hön fick öckså psykiskå, fysiskå öch åndligå. Det söm år viktigt år
en ånpåssåd medicinplån båseråd på skölmedicin
ått se till sin egen persönligå hålså, våd år viktigt för
öch åntröpösöfiskå låkemedel. Allå söm kömmer till ått den skå vårå göd? Grundsynen inöm åntröpösökliniken får hjålp ått görå desså individuellt ånpås- fin år ått ållå hår sin egen bålåns inöm sig, öch ått
såde plåner tillsåmmåns med persönålen.
det håndlår öm ått hittå dennå för ått kunnå bli lycklig öch må brå.
Pöppi köm ått ingå i en behåndlingsgrupp tillsåmStört tåck för besöket!
EvaLi
måns med åndrå påtienter. Deltågårnå i gruppen
fick rekömmendåtiönen ått inte pråtå med våråndrå
i önödån. Dettå eftersöm ållå vår dråbbåde åv utmåttningssymptöm, öch dårmed behövde fyllå på
sinå depåer. Dessutöm rekömmenderås ått kröppen
öch mågen skulle hållås vårmå. Anledningen till det
vår ått kröppen skulle undvikå ått spånnå sig p.g.å.
kylå. För ått underlåttå för påtienternå ått kunnå
hållå sig vårmå, fick mån lånå vårmeflåskör, riskuddår öch filtår. Vårje kvåll blev ållå påtienter in25

VINTER PÅ GRÖNA FINGRAR
Vintern år hår öch dårmed ligger mycket åv trådgårdsårbetet utömhus i trådå. Såmtidigt hår det kömmit mångå nyå till gruppen. För
ått hittå nyå årbetsuppgifter hår vi
under hösten börjåt med vegetårisk öch vegånsk måtlågning vårje
önsdåg. Det hår vårit uppskåttåt
blånd medlemmårnå.
Vi hår stått på julmårknåden på
Målmöhus slött öch sålt vårå hemmårullåde bivåxljus m.m.
Det hår vårit flerå föråndringår i
Grönå fingrår under hösten. Pröjektet med årbetsförmedlingen
hår givit nyå förmågör. Vi beståmde öss för ått åvvecklå vårt
kårå åquåphöniskå system öch
såljå eller skånkå bört fiskårnå. Vi
gör öm ytörnå till börd dår vi
snårt kån börjå förså inför nåstå
såsöng. Vi hår sått en del ute åven under hösten. Vitlök skå såttås på hösten för ått den skå slå röt innån
tjålen kömmer. I våxthuset hår vi blånd ånnåt sått
vintersållåt, måche, söm år mycket köldtålig öch den
hår redån börjåt grö.

En rölig åktivitet söm förgyllt höstvintern år studiebesöken, söm år öppnå för ållå medlemmår på huset,
vi gjört på måndågår. Vi hår besökt
Tröllskögen öch lårt öss en del öm
vresböken, en övånlig mutåtiön åv
bök. Vi hår lårt öss ållt öm hur mån
ödlår svåmp på den underbårå
svåmpgården Såxtörp svåmp. Vi hår
besökt Alnårpårken för en söldrånkt
öch kylig prömenåd i våxtsörtimentet.
Vi hår vårit hös Hemmåödlåt, en ideell förening i Målmö söm håft förelåsning för öss öm hur mån ödlår inömhus i våtten. Vi hår besökt Brunnshögs ödlingår öch småkåt på derås
grönå blåd mitt i vintern.
Nu i mitten åv jånuåri besöker vi
Fålkenbergs föntånhus för ått tittå på
hur derås ödlingsgrupp jöbbår.
Ljuset kömmer, trö det eller ej. Vi
långtår efter ått få skit under någlårnå öch kömmå ut
igen! Vi långtår efter ått sköljå åv den förstå rådisån i
vår öch småkå.
Jenny & Co

LYCKA ÄR ATT GÖRA GOTT
Hej ållå glådå Föntånåre! Hår kömmer månådens råppört från det eminentå köket ;
Köket rullår på söm vånligt efter julens ållå bråvåder
öch ledigheter. Jårngånget hår fått ett tillskött söm heter
Fredrik. Vi hålsår hönöm vårmt vålkömmen till föntånfåmiljen i öket. Vi såger tåck till Mårkus söm tyvårr, får vi
vål sågå, flyttår ner till ”Grönå fingrår”. ”Grönå fingrår”
förtsåtter till vår störå förtjusning ått lågå vegetårisk måt
vårje önsdåg i kållårköket.
En liten föråndring kömmer för en tid ått ske ; Jåg, Målin, kömmer för en tid ått låmnå köket på förmiddågårnå

för ått årbetå på ”Kristållen”. Jöhån tår över håndledningen i köket. Jåg finns döck i huset ållå törsdågår plus ått jåg
år med på Friskvården. Låsse kömmer ått höppå in då öch
då för Jöhån i Cåfeet.
Jåg kån med glådje meddelå ått jåg fått till mig åv Föntånhusets medlemmår, ått vi jöbbår med en målinriktåd
effektivitet öch bidrår till hjålp med måtvånör, ördning
öch struktur till mångå åv vårå medlemmår. Femstjårnigt
sågs det öckså vårå.
Hår kömmer ett recept söm såkert år någöns fåvörit ;

Pasta med quorn-sås

Så här gör du:

Ingredienser:

1. Kökå påstån enligt ånvisning på förpåckningen.
2. Skölj purjölöken öch strimlå den. Skålå, skölj öch riv mö-











4 pört vålfri påstå
1 purjölök
2 mörötter
1 msk öljå
500 g krössåde tömåter
med chili
2 dl våtten
300 g quörnfårs
1/2 - 1 tsk sålt
Persiljå

rötternå grövt.

3. Frås purjölök öch mörötter i öljån.
4. Tillsått krössåde tömåter öch våtten öch låt det kökå

någrå minuter. Tillsått quörnfårs öch sålt öch låt ållt kökå
cå 5 minuter.
Strö över persiljå.
Serverå gårnå grövskuren vitkål vid sidån öm.

Smaklig måltid
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EN VÄG FRAMÅT PRESENTERAR:

VÅRT PROGRAM UNDER VÅREN!
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R AT U LD U R
STORE

DEN

Novell av Peter
Ratuldur den Store kallade han sig, och i sina artfränders
ögon tedde han sig sannerligen så. Med sin tre centimeter långa kropp och vackra, yviga svans slog även de
starkaste av krigare ned blicken inför hans förnämlighet,
tänkte Ratuldur.
Ratuldur den Modige kallades han också, efter vissa
påtryckningar från Ratuldur själv. Anledningen till hans
mod var att han inte hukade sig inne i burrorna hemma i
Knorrekärr, utan gav sig ut för att sprida fruktan bland
de lite sämre raserna.
Med svansen stolt vajande bakom sig rörde han sig nu
mot den ansamling träd som de tvåbenta kallade
"Fontänhuset". Detta var hans tredje inspektionstillfälle
hos de klumpiga kreaturen. Idag var det dags att bestämma sig för om deras fortsatta existens skulle tillåtas.
Han nosade försiktigt i luften innan han smet in i Fontänhusets nedre delar genom en hemlig håla som han
hade grävt förbi den enorma trädörren som ledde ned
under jorden.
Nu befann sig alltså Ratuldur i en unken håla som enbart
tycktes befolkas av damm och fiskar. Ett utmärkt ställe
att koppla av mellan hans strapatser djupare in i huset.
Han sänkte sig ned på alla fyra efter att ha vädrat lite
i luften och satte därefter i hög fart uppför de lustiga
avsatser som människorna kallade "trappor", och bestämde sig efter lite velande att ta dörren till vänster
idag.
Ratuldur klämde sig förbi hålan han grävt även här,
och pinnade på tysta tassar in i vad människorna kallade
”entrén”. Han fick dock nästan sätta livet till i sin oförsiktighet då en av de klumpiga kolosserna nästan trampade på honom.
"Matilda, ska du med till stadshallen idag?" undrade
den åtföljande varelsen.
Den pipiga honan som just hade talat var kort för att
vara människa. Med blond päls och de genomskinliga
smycken som människorna kallade glas framför ögonen,
så tycktes hon inte lika skräckinjagande, men hade lätt
kunnat misstas för ett ungträd om man inte var lika
okulärt begåvad som Ratuldur.
"Nej, tror inte det, kanske lite på eftermiddagen då
jag har tid." svarade den första människan med hög röst.
Ratuldur plirade misstänksamt upp mot henne. Hon
var betydligt längre än sin följeslagare och gav ett intryck av att vara i ständig rörelse; tassarna flaxade vilt
medans hon talade och kroppen krängde med bestämdhet i slumpmässiga riktningar. Hon tog ett par snabba
steg och mosade nästan stackars Ratuldur igen. Detta
var uppenbarligen en farlig individ.
Matilda? Vilket fånigt namn tänkte han och kilade
vidare in i huset.

Människorna hade nu ansamlats i den knakiga delen av
huset som verkade vara platsen för någon sorts primitiv
gryningsritual.
Ratuldur tassade med lätthet förbi de kongregerande
jättarna utan att bli upptäckt. Det brukade finnas mat
ovanpå de upphöjda träbitarna, som han nu besteg. Om
det var något människorna kunde kommenderas för var
det deras förmåga att hitta mat och han blev inte besviken denna gången heller.
Enorma mängder av det som människorna kallade
bröd bredde ut sig framför honom, och även mer av det
där glaset med smaskigt, om än något klibbigt innehåll.
Ratuldur beslöt sig i sin vishet att inte klättra in i burken
denna gång. För bara några dagar sedan hade en av de
grymma människorna lagt ett tungt lock ovanpå
öppningen medan Ratuldur fortfarande befann sig inuti,
varpå de hade slängt in honom i en kall, mörk cell. Han
hade fått vänta i en hel dag innan han slutligen hade
släppts ut. Blotta minnet fick honom att rysa.
Hungern gjorde sig dock påmind, och han fick snabbt
upp ögonen för godsakerna framför sig igen. Med ett
språng tog han sig upp på det inbjudandet berget av
bröd, och började genast glufsa i sig. Han kände sig
redan bättre. Det hade varit längde sedan han hade ätit,
och nu kändes det formligen som att han svävade fram.
En obehaglig känsla av vertigo fick honom att höja
blicken och det han såg fick honom snabbt upp på
tassarna. Det kändes inte bara som att han flög fram,
hans macka reste sig i snabb takt upp från marken.
Med stigande oro höjde han blicken och fick sina värsta
farhågor bekräftade.
En av de glupska bestarna hade fått tag på hans
frukost och förde den nu mot sina vidöppna käftar.
Ratuldur kastade sig bort mot den andra änden och
lyckades med nöd och näppe ta sig ur vägen innan de
glimmande tänderna sänkte sig ned i brödet med ett
ljudligt krasande.
Han såg sig förtvivlat om efter en flyktväg, men den
rovgiriga människan höjde redan Ratuldurs farkost för
ännu en tugga.
Utan en annan utväg så kastade han sig över brödkanten med ett skri.
Vinden ylade förbi Ratuldur medans han föll, eller
kanske var det bara han själv. Han burrade instinktivt
ihop sig till en boll precis innan han slog i det hårda
träet med en duns.
Han kikade misstänksamt fram under pälsen för ett
ögonblick innan han rätade upp sig till en sittande
position.
Återigen hade hans överlägsna intellekt räddat honom
från dessa vanvettiga varelser.
Ratuldur ställde sig upp och glodde ilsket upp mot
människan som var i färd med att frossa i sig de sista
resterna av brödet.
Han lyfte på svansen och intog sin stoltaste hållning.
De här illaluktande trädlika varelserna hade inget att
hämta mot Ratuldur den Store, han - en öronbedövande
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smäll avbröt hans funderingar och drog tillbaka blicken för dagdrömmar! Om han blev uppäten nu skulle hans
på den förtretliga människan. Han hade slagit ihop
omätbara geni försvinna från denna värld. Han satte av
tassarna med en så stor kraft att det åtföljande ljudet
mot trapporna med en fart som förbluffade honom själv.
dånade in över stackars Ratuldur.
Med bultande hjärta, ömmande öron och ett vidunder
Till sin förskräckelse såg han andra människor höja
ylandes i bakhasorna - eller kanske var det Ratuldur igen
upp sina tassar framför sig, och snart exploderade
- flög han med lätthet över den första avsatsen och
rummet i en åskskur av smällar under människornas
kravlade sig upp för några till.
vansinne.
Väl i trygghet glodde han ned på Metallormen, som
Ratuldur kved och pressade svans och tassar mot
i sitt raseri attackerade trappkanten, synbart frustrerad
öronen i ett försök att uthärda stormen.
över Ratuldurs kvickhet. Trappan tycktes honom
Till sist avtog oljudet, och han tittade med ringande
övermäktig att navigera.
öron upp mot människorna som hade börjat röra sig
Hans svans stelnade till när han skärskådade ormen
bort. Den bipedala besten som nästan slukat Ratuldur
igen. Kunde det finnas fler, eller rentav värre varelser i
var nu den enda som fanns kvar.
huset? Vart hade den kommit ifrån?
Ratuldur glodde upp mot honom. Människovarelsen
Med darrande ben fortsatte han upp för trapporna.
gjorde underliga gester, vad-?
Kanske var det lugnare på
"LA-DI-LALAnästa våning.
LALAAAAAAAA!", vrålade
När han väl hade tagit
han.
sig upp för alla avsatserna
Ratuldur gnällde till och
så stannade han till för att
täckte åter sina värkande
orientera sig i den nya
öron. Jätten gjorde ytterligare
nivån. Han hade varit här
några underliga rörelser och
förut, och han visste att
stegade sedan iväg.
alla gångar - vilka
Människorna var nu inte
påminde honom om hans
de klokaste av varelser, men
hem i Knorrekärr - tvärt
just det här exemplaret beslutade i varsin större
hövde undvikas.
hålighet.
Den ena listiga attacken
Rakt framför honom
efter den andra, funderade
fanns det ett underligt
Ratuldur. Hade han unmetallåda, som verkade
derskattat deras intelligens?
vara ett skrin tillägnat
De var vidskepliga, kanske
deras underlägsna
hade det varit ett försök att
gudar.
skrämma bort onda andar?
Ratuldur hade åtskilliga
Det här krävdes ytterligare
gånger hört människorna
undersökningar. Trots sin
utbrista saker som "hur fan
slösinthet - eller kanske tack
funkar det?", och "jag
vare - hade människorna
behöver hjälp!". En förlyckats överraska honom
ståelig förfrågan med
gång på gång.
tanke på människornas
Med smärtande öron
mentala kapacitet.
kilade han ned längs en av de
På tysta tassar fortsatte
stora träpelarna som höll
han in i hålan bredvid
skivan uppe, och fortsatte
skrinet, som hade börjat
tillbaks längs den väg han kommit. Väl ute bland de
föra oroväckande mycket oväsen.
stinkande skinnen som människorna trädde över fötterna
Ratuldurs uppmärksamhet på den avbröts dock av ett
hörde han ett ljud som fick fasan att åter fara genom
gallskrik.
hans lemmar.
"Matiiiiiiiiilda!".
Metallormen!
"Vaert faaaen e hon? Matiiiiiiilda!".
Den hasade sig fram mot Ratuldur med ett hatfyllt
En människa med päls svart som natten stormade
väsande som bar Ratuldurs fruktan, ett fasansfullt ljud
förbi Ratuldur.
utan slut. Den feta kroppen for fram med ett ryck över
"Matiiildaaaaaaaa!".
golvet mot Ratuldur när den reste sig för anfall. En
Ratuldur bestämde sig för att han hade fått nog av de
desperat tvåbening klamrade sig fast vid dess långa hals, tvåbenta varelserna för en dag. På skakiga ben tog han
men Ratuldur visste att det var lönlöst. Inget kunde
sig in i en av de mindre närliggande hålorna. Han klättstoppa Metallormen.
rade upp på den stora, duniga avsatsen längst in i rumParalyserad stirrade han mot den skinande monstrosi- met och burrade in sig i ett av hörnen.
teten. Det var något fascinerande med hur den slukade
Nog med de högljudda människorna nu, tänkte
allt i sin väg med till synes outtömlig aptit. I sitt sinne
Ratuldur. Efter lite vila är det dags att förgöra dem,
såg han en armé av ormar slingra sig fram för att sluka hann han tänka innan han föll i djup sömn.
Slut
världen.
Ratuldur ruskade på huvudet. Detta var inte tillfället 29
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