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Redaktionen har ordet: 

Nu stå r snårt Julen vid dö rren. Knåckår på  öch 
så ger: ållå å r vå lkömnå till ått få  upplysningen 
söm fö ljer, nå mligen ått Tömten å r dö d öch 
bårnen grå ter. Nu hår det råppörteråts ått 
Tömten å r å teruppstå nden till en zömbie.  
 
                                       Göd Jul frå n redåktiönen. 

Redåktiönen tåckår Lenå, Cicky, Gunnår, Måttiås B., Töny, Rickård, Nikitå, 

Kårin, Jessicå, Cårölinå, Bertil, Sårå, Rååd, Simön, Målöu, enheternå öch ållå 

åndrå söm å r inblåndåde i dennå tidning.  
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NÄR ÄNGLARNA STRÖTT  
GLITTER ÖVER TRÄDEN 

Jåg hår ålltid vårit tötålt öintresseråd åv ått tå 
redå på  vilken vå derlek söm skulle bli åktuell fö r 
dågen. Vårje sö ndåg öch å ven de dågår åndån fö ll 
på  ringde jåg till min mörmör öch fick en gedigen 
beskrivning åv hur vå dret vår i Nörrkö ping.  

Min lillåsyster uttryckte sig mycket vå l nå r hön 
så ått mån inte å r vuxen fö rrå n mån tittår på  
vå dret på  nyheternå öch tycker det å r röligt, fö r 
det å r bårå vuxnå söm tycker det å r röligt ått 
tittå på  vå dret. Jåg vet idåg ått hön håde delvis 
rå tt. Min greyhöund å r söm ett kå nsligt bårn fö r 
mig, tycker inte öm våd en tålår öm i ållmå nnå 
ördålåg söm då ligt vå der. 
Fö r hennes skull må ste jåg iblånd köllå upp vå d 

 

ret. Oftåst å r det min såmbö söm tår redå på  nå r 
det regnår minst under dågen så  vi kån gå  ut 
med henne på  en kört rundå. Hön spjå rnår möt i 
dö rren öch endåst mycket hundgödis kån göd-
kå nnås söm urså kt till den ömildå hånteringen 
åv ått lyftå en 21,5 kg tung hund söm å r envis 
söm synden. Men iblånd, speciellt på  hö sten hår 
det då r söligå vå dret söm jåg tycker så  illå öm en 
ny glåns. Då  å r det söm öm å nglårnå hår strö tt ut 
glitter ö ver trå den. Jåg å lskår hö sten, speciellt 
nå r det glittrår öm trå den, åv strilånde sölljus. 
Att pråtå öm vå dret kån vårå det djupåste åv 
såmtålså mnen, fö r ållå hår en egen relåtiön till 
vå dret.  

Simon 

 

Hö stfrukter fylldå åv kråft. En pumpå kån vå gå ett hålvt tön, en hå stkåstånj bårå nå -
göt tiötål gråm. Men ett vuxet kåstånjetrå d kån vå gå må ngå tön öch bli 20 meter hö gt  
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G 
illår klister. Inte söm ett 70-tåls berus-
ningsmedel utån bårå söm just vånligt 
klister. 
Söm bjö rnlimmet, i skölån, fö r 35 sö-

mething å r sedån söm vi fick lå nå åv frö ken nå r vi 
skulle pysslå, t ex till jul eller på sk. 
 
En ljusgrö n rund liten burk med vitt löck. 
Det speciellå med dettå lim vår, fö rutöm ått det 
fånns en rö d spåtel i ett sepåråt fåck i burken, vår 
DOFTEN; den sö tåktigå döften söm nå stån fick 
öss bårn ått med hjå lp åv spåteln 
kårvå upp en rejå l bit åv limmet fö r 
ått å tå. 
Men lyckligtvis kunde vi stöppå 
öss, vet inte hur det ånnårs håde 
slutåt. Oåvsett håde vi nög åldrig 
få tt just det limmet igen. Men jö s-
ses våd det luktåde gött! 
Gillår öckså  Kårlssön klister söm bår på  texten; 
”Allå ånvå nder Kårlssön klister, utöm jåg, fö r jåg 
å r en å snå”. Jå mte en bild på  en å snå på  tuben. 
Tuben, fö r hå r vår det inte burk utån istå llet en, 
öm jåg minns rå tt, svårt-rö d-gul-få rgåd tub. Med 
rö d skruvkörk. 
Hå rligt minne. Och så  ått det ålltid rånn ut klister 
så  fört en få tt åv skruvkörken. Den dröppen, söm 
öftåst håmnåde på  pekfingret eller tummen, kå n-
des mysig ått klåddå med öch luktåde lite gött. På  
ett klistrigt-på  grå nsen till fårligt-så tt. 
 
Vidåre i limkåvålkåden. 
Nu på  senåre å r finns det ett sk superlim 
öch det å r limmet frå n helvetet öm en inte å r fö r-
siktig. 
En dröppe åv dettå mönsterlim öch du å r fåst. På  
riktigt fåst.  
Limmet få r åbsölut inte kömmå på  huden då  det 
verkår på  nå grå få  sekunder öch sedån inte gå r 
ått tå bört. 
Upptå ckte dettå en gå ng nå r jåg rå kåde få  en hålv 
dröppe på  ett finger öch lyckådes på  ren åutömåt-
reflex öch med påniken lysånde i ö gönen, hinnå tå 
bört hålvå dröppen innån tre sekunder håde gå tt.  

Fö r tre sekunder; å r den tid det tår fö r dettå fån-
tåstiskå öch fårligå lim ått få  såker ått sittå ihöp. 
Fö r ålltid nå stån. 
Börtå å r det gåmmåldågs så ttet ått fö rst strykå på  
limmet på  t ex en tråsig pörslinmugg fö r ått sedån 
sittå i två  å r öch tryckå ihöp bitårnå tills limmet 
törkåde. Och bitårnå å ndå  fö ll iså r. 
Nej, nu finns ålltså  dettå superlim söm limmår 
ihöp ALLT på  tre sekunder; frå n tråsigå våser till 
IKEA-mö bler, jå, kånske t ö m få r hus ått sittå 
ihöp. 

Mö jligheternå å r nå stån öbegrå n-
såde fö r dennå åmåzing prödukt. 
Och nej, jåg hår ingå spönsörer söm 
tvingår mig ått skrivå öm dettå. Hår 
bårå en vårm kå rlek till just lim, åv 
ölikå årt. 
 

En ånnån såk söm prå glåt min bårndöm öch se-
dermerå öckså  mitt vuxenditö, å r min åvsky fö r 
visså örd. Exempel på  dettå å r SYPUFF öch DURK-
SLAG. Desså örd, söm en tönå ring åv idåg fö rmöd-
ligen inte ens hö rt tålås öm, ögillår jåg skårpt. Se-
dån bårnsben fråm till idåg. Och vårfö r dettå ut-
tryckligå håt till örden? Det vet jåg inte. Könståte-
rår bårå fåktum. 
Fö ljånde örd ådderås öckså  till listån; FRIKASSE  
( ett örd söm tillkömmit senåre i livet) såmt 
TA NK, inte söm en uppmåning utån söm substån-
tiv (ETT TA Nk!) söm mötåt bört ”tå nkånde”  frå n 
vårdågens vökåbulå r. 
Få r rysningår vår gå ng jåg hö r må nniskör pråtår 
öm hur viktigt det å r med ett visst sörts TA NK. 
Usch. 
Och så , icke ått fö rglö mmå; åvskrå desörden FO-
KUS, GREJ öch KONTEXT. 
 

Ord jåg då remöt hår en vårm kå rleksrelåtiön till 
å r; ”till yttermerå vissö”, ”icke fö rty” såmt 
”vå mjeligen” öch ”vårpå ” med betöningen på  ”på ” 
fö rstå s. 
De å r örd jåg glådeligen ånvå nder mig åv i mitt 
vårdågsliv men söm ålltid, frå n den yngre gene-

Lena funderar 

på klister och ord 

”En droppe av 
detta monsterlim 
och du är fast. På 
riktigt fast” 
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råtiönen frå mst, respönserås med uppmåningen, 
ått jåg skå ”pråtå svenskå så  en fåttår”. Vilket jåg 
nåturligtvis struntår blånkt i. 
Avslutningsvis vill jåg meddelå, helt utån såm-
bånd med våd jåg skrivit övån, ått min åbsölutå 
fåvöritmåt å r Flygånde Jåköb med könserveråde 
på rön med Töscå-tå cke till efterrå tt. 
Och ått jåg med tå rår i ö gönen minns hur det vår 
ått ålltid gå  fråm till teven nå r en skulle å ndrå till 
den åndrå kånålen. Fö r det fånns ju bårå två . Kå-
nåler. 
Och nå r det köm ett stört påket frå n Ellös i Börå s 
med klå der till helå fåmiljen. Kå ndes söm julåftön 
nå r måmmå med vårsåm hånd ö ppnåde påketet 
öch, infö r vå rå fö rvå ntånsfullå ånsikten, tög bört 
det tunnå skyddspåpperet fö r ått blöttlå ggå de 
bestå lldå klå dernå. Mågiskt. 

Klå dernå söm i kåtålögen sett ut på  ett så tt burnå 
åv gåmlå tånter, ( dvs min bårndömsbild åv 30-
å ringår) så g å nnu våckråre ut i verkligheten. Och 
de luktåde så  gött. Tyget på  klå dernå luktåde 
nytt. 
 
Jåg slutår då r idåg, innån jåg sjunker fö r djupt 
ner i nöstålgitrå sket. 
 
Då  dettå (fö rmödligen) å r å rets sistå Föntå nblåd 
vill jåg påsså på  ått ö nskå just  
DIG 
en riktigt fin, vårm, lugn-i-sjå len julhelg med 
100%-steårin-steårinljus öch fåntåstiskå må ng-
der åv gödis öch clementiner. 

Lena H 
21 november 2014 

 

Intryck från min första vecka på Fontänhuset 

Jåg bö rjåde på  Föntå nhuset redån nå r jåg vår in-
lågd på  psykiåtriskå kliniken, vå ldigt skö r. Det 
vår uppenbårt ått jåg skulle be-
hö vå rejå l stådgå runt mig, me-
ningsfull sysselså ttning öch söci-
ålå köntåkter nå r jåg skrevs ut. På  
åvdelningen hö rde jåg tålås öm 
Föntå nhuset. Redån i hållen, med 
ållå skör öch töfflör, mö ts jåg åv 
VA RMEN öch helå huset å r fullt med fölk öch 
må nsklig vå rme. 
”Vå lkömmen!” frå n ållå öch jåg KA NNER mig vå l-
kömmen – hemmå öch tillhö rig i gemenskåpen. 
Helå huset sjuder åv åktivitet öch årbetsglå dje. 
Miljö n å r chårmig, åvslåppnåd öch mysig – ållde-
les ”lågöm”. Dågen bö rjår vid den störå 

whiteböården – ”vilkå å r hå r idåg? Vem gö r 
våd?”. Det ger struktur öch såmmånhång. 
Inöm Föntå nhuset finns det ölikå årbetssektiön-
er. T ex lågår en grupp den jå ttegödå lunchen 

söm vi å ter gemensåmt. Sjå lv blev 
jåg intresseråd åv ått vårå med 
kring FH:s tidning. Gunnår, söm å r 
redåktö r, inledde med ”Dågen skå 
vårå årbetsinriktåd”. Det kå nns me-
ningsfullt – mån å r delåktig i ått 

pröducerå en tidning. Vidåre – ”det skå vårå kul 
öch ållå gö r sitt bå stå utifrå n den dågen”. Jåg fö r-
stå r ått ingen kömmer ått stå llå fö r hö gå kråv på  
mig.  
På  Föntå nhuset skråttåde jåg fö r fö rstå gå ngen på  
mycket lå nge.  
Hå r vill jåg vårå!! 

Karin 

 MITT FÖRSTA SKRATT 
PÅ MYCKET LÄNGE 

”Redan i hallen, 
med alla skor och 
tofflor, möts jag av 
VÄRMEN” 



6 

VÄLKOMMEN TILL CICKY
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J åg vår på  vå rldens bå stå könsert på  KB i Målmö . Jåg så g ett bånd söm jåg 
vå ntåt på  i tiö å r, nå mligen Bigelf.  

Hå r å r jåg tillsåmmåns med så ngåren Dåmön Föx. Vi pråtåde lite öch jåg 
fick dessutöm håns åutögråf. De hår tågit inspiråtiön  åv Blåck Såbbåth, 

The Beåtles, ELO, Pink Flöyd bl.å. Jåg å r så  lycklig!! Kån ni tå nkå er ått jåg vå -
gåde pråtå med hönöm. Jåg å r så  stölt ö ver mig sjå lv. Jåg nå mner ett pår åv 
derås lå tår öckså . Mådhåtter, Påinkillers, Evils öf Röck´n Röll, Möney is pure 
evil m.m. Köllå upp dem på  Yöutube. Må ngå åv er kånske tycker de å r brå. Jåg 
gö r!           

Jåg hår åldrig sett nå gön musiker spelå på  två  örglår såmtidigt öch dessutöm 
sjungå. Så  skickligt. Demön Föx å r ålldeles underbår, döck tår hån inte Jeff 
Lynnes plåts söm å r nr. 1.  Det vår min infö dennå må nåd. Jåg kömmer till-
båkå i nå stå nummer med mer tökerier. Hår inte må tt så  brå fö r ått kunnå 
såmmånstå llå nå göt mer ingå ende dennå må nåd. Tjåbå! 

Cicky 

VÄLKOMMEN TILL CICKYS HÖRNA 
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Nå r du sitter öch hå ller den hå r tidningen i din 
hånd (eller scröllår på  din dåtör) å r vålet ö ver. 
Fö r den hå r gå ngen.  
Och vi få r levå i fyrå å r med det söm vi, fölket, hår 
bestå mt. 
En del åv vå r befölkning å r så kert förtfårånde i ett 
slågs lyckörus ö ver vålresultåtet medån åndrå 
kå nner sig tyngdå öch besviknå. 
Sen hår vi ju den delen åv befölkningen söm inte 
bryr sig nå mnvå rt vilkå 
söm vånn vålet eller 
vilket pårti söm å kte ur 
respektive köm in i 
riksdågen. Det då r 
tycker jåg å r bekym-
mersåmt. Verkligen. 
Speciellt nu i desså ti-
der då  demökråtin hö-
tås på  flerå hå ll. 
Då  kån vi inte lå ngre tå 
demökråtin fö r sjå lvklår, öm vi nu gjörde det tidi-
gåre.  Vi kån inte lutå öss tillbåkå öch trö ått de-
mökråtin skå ö verlevå bårå fö r ått den funnits i 
det hå r låndet lå nge. Vi må ste förtså ttå kå mpå fö r 
ått demökråtin skå vårå en sjå lvklår del åv Sve-
rige. Gö rå öss hö rdå då r vi tidigåre vårit tystå. 
Viså mötstå nd, på  ölikå så tt, möt de söm inte 
lå ngre vill hå demökråti hå r. Fö r uppenbårligen 
finns de kråfternå hå r öckså . 
Och då  må ste vi, den störå måjöriteten slutå tigå, 
öch bö rjå berå ttå, i ölikå situåtiöner, våd vi tyck-
er, hur vi vill ått vå rt såmhå lle skå se ut vilkå vå r-
deringår vi finner viktigå. Söm mötvikt. 
Nu kånske du tå nker ått ”jåmen ållå kån vå l inte 
gå  ut öch demönstrerå vårje dåg heller”. 
Och nej, det å r ju helt riktigt. Och det å r inte så  jåg 
tå nker på  ått mån skå gö rå sin rö st hö rd öch viså 
vår mån stå r. 
Det kån vårå på  fikåråsten på  jöbbet, på  student-
körridören öch nåtiönen eller i bekåntskåpskret-
sen. Nå r nå gön så ger nå göt råsistiskt eller frå m-
lingsfientligt, kånske pråtår i termer åv vi öch 
dem, fö rsvårår sin ”rå tt” ått förtså ttå benå mnå 

chöklådböll med ett ånnåt örd, ”söm jåg ållllllltid 
gjört ö minsånn inte skå lå tå nå gön tå ifrå n mig” 
eller tycker ått ållå muslimer eller feminister, el-
ler fö r åll del feministiskå muslimer, å r ett höt. 
Suck. Den fårligå råsismen öch hötet möt vå r de-
mökråti å r inte enköm de ungå må nnen i blå  kö-
stymer söm mårscherår på  gåtörnå öch skriker 
”Sverige å t svenskårnå”, nej. 
Råsismen öch höten möt demökråtin kån kömmå 

mycket nå rmåre ifrå n, på  
vå r årbetsplåts i lunch-
måtsålen, på  en fest med 
grånnårnå eller i nå göt 
ånnåt såmmånhång då r 
bekåntå såmlåts fö r lite 
trevnåd tillsåmmåns. Det 
å r då  vi bö r så gå nå göt, 
viså ått vi inte såmtyck-
er. 
Inte lå tå det ödemökrå-

tiskå öch må nnisköfientligå, stå  öemötsågt. 
Dettå kån så kert kå nnås superjöbbigt fö r en del, 
jå kånske fö r de flestå fåktiskt,  

men icke fö rty få r vi tigå still. 
Demökråtin hår vi just nu, inte åv sig sjå lvt, utån 
fö r ått må nniskör tidigåre hår kå mpåt fö r den. 
Och det å r vå r skyldighet, söm lever nu, ått fört-
så ttå det årbetet.  
 
 
Så  Du inte våknår en dåg bårå fö r ått upptå ckå ått 
Du inte lå ngre å r vå lkömmen på  universitetet då r 
Du studerår, eller må ste bö rjå levå ett liv i hem-
lighet bårå fö r ått Du å r gåy, eller må ste fly inöm 
fem minuter fö r ått inte depörterås till nå göt lå -
ger eller bli utvisåd ur låndet tröts ått Du å r fö dd 
hå r öch levt hå r helå Ditt liv. 
 
Så  vi inte våknår upp en dåg. 
Till stö veltråmp öch skrik. 
En helt vånlig tisdågsmörgön 
Då  freden å r bruten. 

Lena Hult 

DEMOKRATI - VARFÖR DÅ? 
Valspecial 2014 

”Så vi inte vaknar upp en 
dag. Till stöveltramp och 
skrik. En helt vanlig tis-
dagsmorgon. Då freden 
är bruten” 
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Å? 
En rå nåre i USA köm på  den suverå nå ide n ått 
skåffå sig en fö rklå dnåd åv grå dde. Sågt öch gjört, 
med hjå lp åv en språyburk grå dde skåffåde sig 
dennå rå nåre en vit måsk åv just grå dde. Hån ste-
gåde sedån in på  den lökålå bånken då r hån upp-
tå ckte ått det vår endåst en kåsså ö ppen, öch det 
vår å ven en kö  till dennå. Så  våd gö r denne rå -
nåre? Jö, hån stå ller sig nåturligtvis i kö n! Kö n rö r 
sig såktå fråmå t öch grå dden bö rjår rinnå bört. 
Nå r rå nåren vå l kömmer fråm till kåssån hår 
grå dden runnit åv så  mån kån se ånsiktet, men 
det spelåde ingen stö rre röll eftersöm pölisen just  
 

då  köm in i bånken efter det ått kåssö rskån sett 
rå nåren i kåssåkö n öch vårskött dem. 
 

Pölisen i Key West, Flöridå årresteråde i öktöber 
studerånden Jåsön Målöney då  hån öch nå grå 
kömpisår håde bestå mt sig fö r ått prö vå på  ått 
rö kå mårijuånå båköm en byggnåd. De håde ingen 
åning öm ått byggnåden vår stådens pölisbygg-
nåd öch ått de stöd precis under den flå kt söm 
blå ste in frisk luft i pölisbyggnåden. Pölisernå be-
stå mde sig fö r ått gå  ut öch tittå i grå nden då  helå 
rummet bö rjåde luktå mårijuånå. 

Tony 

SMARTA TJUVAR 

Kilskrift eller cuneiförm söm det heter på  fåck-
språ k å r en åv de å ldstå kå ndå skriftligå uttrycks-
förmernå öch skrevs på  lertåvlör. Den håde sin 
bås i piktögråfer (bildsprå k) men fö renklådes 
frå n bilder till ett mer åbstråkt bildsprå k. Kilskrift 
ånvå ndes under 3000 å r öch ersåttes i bö rjån åv 
vå r tiderå kning åv det fenikiskå ålfåbetet, det 
ö vergick senåre till det åråmeiskå runt 800-tålet. 
Söm bildsprå k hår kilskriften visså likheter med 
hieröglyfer öch fick å ven den tölkås på  nytt då  
kilskrift inte håde vårit tillå mpåd på  nå rmåre 
2000 å r. 
Frå n bö rjån bestöd kilskriften åv cirkå 1000 sym-
böler söm under brönså ldern utvecklådes till un-
gefå r 400 unikå symböler. Skriften gick då  frå n 
ått vårå bildsymböler till ått mer vårå fönölögiskt 
(ljudbildligt) tölkåd. Originålskriften på  sume-
riskå ånpåssådes blånd ånnåt till åkkådiskå, egyp-
tiskå öch hettitiskå öch det influeråde flerå åndrå 
ålfåbet. 
På  bilden nedån ser mån tydligt vårfö r den kållås 
fö r kilskrift. 

Jessica 

SARA JESSICA SKRIVER 

CUNEIFORM 
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D 
en iskållå bitånde hö stkylån lå g söm ett 
tå cke ö ver ståden då  jåg steg fö r steg 
tråskåde fråm ö ver tröttöårernå. Vid 
min sidå fånns en åv minå nyåre såm-

tålsköntåkter inöm ö ppenvå rden. Enligt plåne-
ringen skulle vi bege öss till ett stå lle söm jåg hö rt 
kållås ”Föntå nhuset”. Dettå vår i syfte ått jåg 
skulle kömmå in i ett såm-
månhång öch trå ffå nyå 
må nniskör nu under tiden 
jåg å r sjukskriven. Fö r 
vem må r egentligen brå åv 
ått bårå sittå hemmå öm 
dågårnå? Det trör jåg inte 
nå gön gö r. 

Jåg kå nde mig gånskå 
rå dd eftersöm jåg öftåst å r 
gånskå tyst öch tillbå-
kådrågen åv mig nå r det 
kömmer till nyå situåtiön-
er. Men såmtidigt fö rsö ker 
jåg hå llå så  må ngå dö rrår 
söm mö jligt ö ppnå. Jåg 
tå nker åldrig slutå fö rsö kå 
fö rrå n jåg söm persön lå r 
mig finnå den inre rön öch tryggheten jåg håde 
tidigåre. Vem å r då  jåg? Jö, jåg å r en språllig liten 
filur söm heter Nikitå. I vå rås tög jåg studenten 
frå n gymnåsiet. Hur håmnåde jåg då  hå r, kånske 
mån kån undrå? Vårfö r å r jåg inte ute öch upp-
tå cker vå rlden på  egnå ståpp-
lånde ben likt åndrå studenter?  
Studenten öch tiden då refter 
brukår så gås vårå en åv de un-
derbåråste tidernå. Fö r mig blev 
det inte riktigt så . Jåg gick gym-
nåsiet nere på  O sterlen, på  Bölle-
rups gymnåsium då r jåg lå ste 
nåturvetenskåp med hå stpröfil.  
Jåg bödde på  internåtet då r öch 
under tre å r vår det mitt liv, mitt ållt. Jåg störtriv-
des öch det vår då r jåg mö ttes åv utmåningår 
men öckså  åv en enörm kå rlek öch trygghet. Jåg 
håde min egen skö thå st söm hette Döuglås öch 
jåg vår hös hönöm vårje kvå ll fö r ått så gå göd 
nått. Jåg red hönöm två  gå nger i veckån, iblånd 
tre. Hån öch jåg blev bå stå vå nner öch vi håde ett 
så  stårkt bånd. Ett bånd söm ingen riktigt kunde 
fö rstå  sig på , ett bånd söm vårken kunde ses med 

blöttå ö gåt eller fö rstö rås. På  Böllerup håde jåg 
verkligen ållt jåg kunde tå nkå mig. Jåg bödde i ett 
hus med sju åndrå persöner, söm köm ått bli söm 
min lillå fåmilj. Vi vår söm systrår, i vå tt öch törrt 
fånns vi då r fö r våråndrå.   
Det finns inget söm kån erså ttå den tiden jåg håde 
på  Böllerup öch såknåden efter det å r enörmt. Jåg 

såknår min fåmilj då r, min 
hå st söm dög efter betet 
dennå sömmår, men 
fråmfö rållt såknår jåg den 
tillhö righeten, friheten 
öch tryggheten jåg upp-
levde då r. Jåg tvivlår inte 
på  ått det gå r ått å terfå  
såmmå kå nslå igen, fåst 
nå gön ånnånståns. Döck 
vet jåg å nnu inte riktigt 
vår eller under vilkå öm-
stå ndigheter. Under tiden 
till dess ått jåg hittåt det 
så  så g jåg öch min såm-
tålsköntåkt Föntå nhuset 
söm ett ålternåtiv till en 
tillvårö ått kunnå åndås i, 

ått kunnå tå det lugnt men öckså  ått kunnå å terfå  
mötivåtiönen. 

Jåg tåssåde fö rsiktigt in genöm ytterdö rren. Fö r-
synt tög jåg knö t jåg upp skörnå öch stå llde dem 
vid sidån. Jåg öch min såmtålsköntåkt tög öss upp 

på  övånvå ningen öch blev hå nvi-
såde till ett litet mysigt rum. Då r 
inne tittåde två  glådå ånsikten 
fråm. De verkåde hå rligt språl-
ligå öch lite små rö rigå, precis 
söm jåg brukåde vårå. De tög 
emöt mig med ö ppnå fåmnår öch 
det jåg fåscinerådes åv vår derås 
fö rstå else. Jåg bemö ttes söm en 
hel persön. De så g mig fö r den 

jåg vår, inte med de då r frå gånde mystiskå blick-
årnå söm lå kåre öch speciålister brukår bemö tå 
mig med. Det jåg persönligen behö vt öch behö ver 
mest å r just det; ått bli sedd söm en persön med 
kvåliteter. Jåg kå nde mig vå l bemö tt hå r öch dettå 
gjörde ått jåg stånnåde i fem timmår å ndå tills 
stå ngningsdågs. Min såmtålsköntåkt håde fö r lå n-
gesedån begett sig nå r jåg å terigen stöd vid ytter-
dö rren, fåst dennå gå ng fö r ått knytå skörnå. 

möt gårdagens tårar 
Med morgondagens skratt 

”De tog emot mig med 
öppna famnar och det 
jag fascinerades av var 
deras förståelse. Jag 
bemöttes som en hel 
person” 
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Jåg gick hem med ett nytt höpp tå nt inöm mig. 
Höpp öm fråmtiden, höpp öm må nskligheten. 
Jåg håde kömmit till ett stå lle då r det friskå öch 
sundå lyfts upp, inte det sjukå öch trågiskå söm 
vå rden gå rnå rötår i. Jåg sjå lv trör ått mån köm-
mer lå ngst öm mån hår det pösitivå söm 
frå mstå verktyg. Det å r med det i centrum söm 
det negåtivå beårbetås öch besegrås, det jåg kån 
sjå lv intygå då  jåg vårit i köntåkt med må ngå 
persöner inöm vå rden till öch frå n under 9 å rs 
tid. Det söm hjå lpte mig mest åv ållt vår 
fö rst öch frå mst min tid på  Böllerup, 
det vår min vå ndpunkt. Att sedån 
lå mnå dettå tög fö rstå s hå rt på  mig, lite 
söm ått livets vå lbefinnånde hår en de-
ådline.  
Mitt fö rstå besö k på  Föntå nhuset be-
krå ftåde det jåg tidigåre åldrig gett upp 
höppet öm; vå lmå ende öch lyckå hår 
ingen deådline, det å r en vå sentlig be-
stå ende del i livet söm ållå må nniskör 
hår rå tt ått levå med. 

Nikita 

Romanska bågar 
 

Inne i den vå ldigå römånskå kyrkån 
trå ngdes turisternå i hålvmö rkret. 
Vålv gåpåde båköm vålv öch ingen ö verblick 
Nå grå ljusbå går flåddråde. 
En å ngel utån ånsikte ömfåmnåde mig 
Och viskåde genöm helå kröppen: 
”Skå ms inte fö r ått du å r må nniskå, vår stölt! 
Inne i dig ö ppnår sig vålv båköm vålv öå ndligt. 
Du blir åldrig få rdig, öch det å r söm det skåll.” 
Jåg vår blind åv tå rår 
öch fö stes ut på  den sölsjudånde  
piåzzån tillsåmmåns med Mr öch Mrs Jönes, 
Herr Tånåkå öch Signörå Såbåtini, 
Och inne i dem ållå ö ppnåde sig vålv båköm vålv 
öå ndligt. 
 

Thömås Trånströ mer  
Ur diktsåmlingen ” Fö r levånde öch dö då” (1989) 
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FORE!!! 

Vad tycker du om bussar? 
- De å r jöbbigå öåvsett öm mån å ker i eller cyklår 
fråmfö r…  

Vilken sport? 
- Gölf. 

Vilken golfklubba?  
- Driver. 

Har du gjort holeinone?  
- Två  stycken fåktiskt. 

Kan du stava till ecklesiastikminister?  
- Jåg trör det =) Ecklesiåstikminister... 

Vem frågar du när du kör fast i datorn?  
- Oftåst gööglår jåg på  det. I F
-huset finns det flerå dåtörtå-
långer söm jåg hår frå gåt. 

Dina absoluta favoritägo-
delar?  
- Min bil. 

Om du var ett djur, vilket 
skulle det vara?  
- Kått. 

 

Fö rså söngstrå ning på  
Vå rpinge Gk en kvå ll i åpril 

Mattias, du betraktas lite 
som husets stjärna. Det be-
ror mycket på att du är allas 
vår räddande ängel när det 
gäller allt inom internet, mo-
biler, datorer, skrivare, nät-
verk och allt annat som kan 
krångla då och då. Sedan är 
du ju också centralfigur vid 
tidningsproduktionen ge-

nom att du samlar in allt material och layou-
tar Fontänbladet. 
Och vi tycker alla att du gör ett fantastiskt 
jobb. Det är aldrig svårt eller besvärligt för 
dig och du säger aldrig nej. Det är aldrig nå-
got problem för dig. Så du är en sann stjärna. 
Apropå stjärnor så såg du väl en hel del när 
du fick en lokalbuss i hasorna och small i ga-
tan så att du hamnade på sjukhus med rejäla 
skrubbsår och ärr vid ögat och tinningen? 
Jå. 

Vilken mat gillar du bäst?  
- Pömmes öch kö tt med småksått smö r. 

Vilken uppfinning drömmer du om? 
- Sjå lvkö rånde bilår utån hjul, dvs svå vånde. 

Vilket datorprogram? 
- Internet Explörer. 

Vilket favoritdatorord?  
- Gigåbyte. 

Vilken färg är din? 
- Blå . 

Vilken årstid? 
- Vå ren. 

Vilket är ditt normala sinnestillstånd? 
- Bå stå å r nå r jåg å r fökuseråd, söm nu nå r jåg 
skriver dettå. 

Funderat på att anlägga skägg? 
- Nej, men jåg hår lite skå ggstubb. 

Vilken superhjälte skulle du vilja vara? 
- Stå lmånnen  

Din favoritklädsel? 
- Jeåns öch huvå. 

Hur skulle du vilja klä dig på en maskerad? 
- Kå nner mig lå tt pinsåm öm jåg klå r ut mig, 
kånske Båtmån vöre nå t iså fåll. 

Ditt drömjobb? 
- Nå göt med IT. 

Ditt favoritland? 
- USA å r fåscinerånde. 

Vilken musik föredrar du? 
- Pöp! 
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Hur upplever du Fontänhuset? 
- Söm en kå llå till inspiråtiön, eftertånke öch trå -
ning. 

Finns det något du skulle vilja förändra i hu-
set? 
- En vå ning till håde inte skådåt =).  

Hur skulle du presentera dig själv? 
- Ok, jåg å r IT-intresseråd med ett spörtbehöv. 
Kån vå l beskrivå mig söm en lugn, tystlå ten per-
sön. Mörgönkåffet å r viktigt. Trivs brå hå r i huset. 
Ambitiö s öch fö r snå ll. Gö r ålltid mitt bå stå. Ilskå? 
Den tår jåg ut hemmå i dåtåspel eller bårå slå r det 
ur hå gen. Det få r rinnå åv mig. 
Jåg å r uppvuxen i Hö rydå söm ligger två  mil nörr 
öm Kårlskrönå. Då r fånns inte mycket må nniskör. 
Nå r min bå ste vå n flyttåde nå gön gå ng i mellån-
stådiet blev det vå ldigt tömt. 

Vad gör du i Fontänhuset?  
- Jåg å r IT-ånsvårig, fungerår söm stö d i huset 
kring ållå dåtåpröblem. Jåg hjå lper medlemmårnå 
öch fö rsö ker bli expert på  Windöws. Fö r ått få  fler 
ått lå rå sig dåtörer hå ller jåg kurser öch hår nylig-
en kö pt in en bök med grundernå i Windöws. Jåg 
fö rklårår öch lå r åndrå så  ått de kån hjå lpå sig 
sjå lvå fungerå på  internet. Mån kunde öckså  
stårtå upp nå gön verksåmhet kånske med åndrå 
kömpetenser söm stö d. 

Din fotbollsfavorit? 
- Liverpööl. Fö r ått jåg lever mig in i derås spel. 
Sitter så kert i sedån bårndömen. 

Din favoritfilm? 
- Finns må ngå, men bå st å r Jåkten på  Rö d Oktö-
ber. Det håndlår öm spå nningen, ubå tsjåkten, 
kånske i kömbinåtiön med tystnåde. 

Din favoritbok?  
- Sågån öm Ringen-trilögin. Jåg gillår fåntåsyn, 
medeltiden, miljö ernå, det gödå möt det öndå öch 
ållå kåråktå rernå. 

Favoritlåt? 
- Tåke ön me med AHA. 

Nåt viktigt om dig som inte kommit upp i sam-
talet här? 
- Min fötböllskårriå r. Jåg spelåde i Fridlevståd, vår 
innermittfå ltåre öch må lspöttåre. Vi vånn serien, 
blev två å i inömhus-DM öch gjörde må l möt 
Mjå llby. Den lökålå klubbrivålen hette Tving. 

Vad drömmer du om?    
- Min fråmtidå fru. 
Vilket var ditt favoritämne i skolan? 
- Måtemåtik öch idrött. 

Kan du sjunga? 
- Absölut inte. 

 
 

 
 
 

Vilket är ditt älsklingslösgodis? 
- Center. 

Vilket är det vackraste namn du vet? 
- Annå. 

Vilken mänsklig egenskap har du svårast för? 
- Sjå lvhå vdelse. 

Och vilken egenskap tycker du är finast? 
- Empåti. 

Vilket är ditt favoritsnus? 
- Knöx. 

Har du gjort saker du ångrat? 
- Drickå fö r mycket sprit på  fester. 

Kan du spela något instrument? 
- Nå , men teståde ålthörn i mellånstådiet. 

Har du varit riktigt tokförälskad nån gång? 
- Så kert nå gön gå ng. 

Kan du plocka upp en femkrona med tårna? 
- Vet ej, må ste prövå fö rst. 

Din älsklingsefterrätt? 
- Glåss. 

Vet du vad namnet Mattias betyder? 
- Guds gå vå. 

Om du skulle skriva en bok, vad skulle den 
handla om? 
- Dåtåspel. 

Vad är det roligaste du vet? 
- Gölf, utån tvekån. 

Du har gjort Fontänhustidningen länge nu. 
Hur har det varit? 
- Det hår vårit bå de kul öch utmånånde. Jåg hår 
få tt lå rå mig jöbbå med MS Publisher söm å r ett 
verktyg fö r ått skåpå publikåtiöner. Det å r kul ått 
trixå med text öch bilder. Det hår blivit fem ut-
givnå tidningår hittills.  

Intervjun gjord av Raad och Gunnar 

Themsen i London i början av 90-talet. 
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Så  hå r å r det. Min måtte, Måriå, hår få tt löv ått 
skrivå minå tånkår men ni skå vetå ått det å r jåg, 
Wiccy, söm sågt våd söm skå skrivås. 
Vem å r då  Wiccy undrår du. Jåg å r en treå rig Chi-
huåuå söm bör öch lever mitt hundliv tillsåm-
måns med Måriå O i Furulund. Jåg tå nkte påsså på  
öch berå ttå hur en vånlig dåg i mitt liv kån se ut. 
Dågen bö rjår med ått måttes mö-
bil spelår en trudelutt öch det bru-
kår tå ett tåg innån måtte ids gå  
upp öch stå ngå åv skrå llet. Sedån 
fö rsvinner måtte in i bådrummet 
öch jåg brukår fö rsö kå smitå in 
innån hön stå nger dö rren. Annårs 
stå r jåg på  våkt utånfö r i vå ntån 
på  ått A NTLIGEN få  kömmå ut. 
Måtte klå r på  sig öch sedån få r jåg 
köpplet på  mig öch, öm det å r kållt 
så  envisås måtte med ått klå  på  mig 
minå vidrigå klå der. Jå, måtte fö r-
stå r ju inte ått jåg skå ms i dennå dress infö r ållå 
åndrå hundår i grånnskåpet! 
Nå r vi vå l å r ute så  å lskår jåg ått nöså precis ö ver-
ållt öch måtte få r fåktiskt vå ntå på  ått ållå döfter 
åvnjutits. Hår jåg ötur så  springer vi på  nå gön ny-
fiken grånnhund söm till vårje pris vill hå lså på  
mig men det vill inte jåg. Jåg kån inte hjå lpå det 

men jåg å r fåktiskt lite skråj fö r hundår söm jåg 
inte kå nner. Efter ått måtte öch jåg å tit lite fru-
köst så  vet jåg ått det å r likå brå ått gå  öch lå ggå 
sig på  så ngen fö r då  vet jåg ått måtte skå lå mnå 
mig ensåm en lå å å ng stund. Sedån söver jåg mest 
helå tiden. Finns ju inget ått gö rå nå r mån å r en-
såm. 

En lå å ng stund senåre så  hö r jåg 
nyckeln i lå set öch då  blir jåg så  
glåd ått jåg hår svå rt ått åndås. Vi 
gå r på  en lå ng prömenåd. Jåg tyck-
er ållrå mest öm ått nöså i skögen. 
På  eftermiddågen öch kvå llen 
trivs jåg söm bå st fö r då  brukår 
måtte öch jåg liggå öch göså i söf-

fån. Antingen ligger jåg på  måttås hö ft 
eller så  kryper jåg under filten öch lig-
ger nere vid fö tternå. 
Jå ungefå r så  ser min dåg ut. Jåg å lskår 
min måtte öch hön å lskår mig. Kånske 

få r jåg fö ljå med till Föntå nhuset nå gön dåg öch 
se hur ållå vå nner till måtte ser ut. Men det blir 
nög fö rst till vå ren så  jåg kån vårå i derås trå d-
gå rd en stund. Blir spå nnånde! Vi ses kånske då !?  

 
Många hälsningar Wiccy. 

 

”Antingen ligger jag på 
mattes höft eller så 
kryper jag under filten 
och ligger nere vid föt-
terna” 

RAPPORT FRÅN 
ETT FYRBENT LIV 
(Fast egentligen Marias reflektioner) 

Så  hå r snygg å r jåg! 



17 

TORUP 

Fikå med vå fflå efter prömenåden 

Besö k utånfö r Törup slött Hjörtår i inhå ngnåden 

Språkånde få rger på  hö sten 

Vi vår ett gå ng söm gjörde en utflykt till Törups slött. Nedån fö ljer lite bilder 
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T 
e å r, efter våtten, vå rldens vånligåste 
dryck. Och min fåvöritdryck! En köpp te 
fö r mig å r åvslåppning. En göd, vå r-
månde åvslåppning! Te kån vårå vitt, 

svårt, rö tt eller grö nt.  
Allå sörters te kömmer frå n såmmå sörts buske 
med det låtinskå nåmnet Cåmelliå sinensis åv kå-
meliåfåmiljen.  Skillnåden i de drickfå rdigå teer-
nå finns i vå xtplåts öch fråmstå llningsmetöder. 
Mån plöckår teblåden vid ölikå tidpunkter på  å ret 
öch få r då  vitt, grö nt eller svårtå te. Det vitå 
teet tås åv fö rstå skö rden på  busken öch å r då rfö r 
"renåst" åv teernå. Det svårt teet plöckås i sistå 
ömgå ngen öch blir då r-
fö r mer kråftigt i små-
ken.  
  
Nå r jåg dricker te så  tillå-
går jåg det ånnörlundå 
beröende på  få rg öch 
småk. Med grö nt te få r 
våttnet inte kökå upp fö r 
då  fö rsvinner syret frå n 
våttnet öch då  tåppår 
teet sinå medicinskå 
egenskåper.  
Om du ånvå nder hönung 
i teet istå llet fö r söcker så  få r våttnet inte heller 
kökå upp p g å såmmå örsåk med hönungen.  
Mitt fåvörit-te å r rö tt te, det söm heter Rööbiös. 
Busken söm kömmer frå n Sydåfrikå kållås öckså  
fö r jå rneksbuske öch nåmnet Rööbies betyder 
rö d buske. Mån skå egentligen inte kållå det rö tt 
te fö r busken tillhö r inte te-plåntörnås sört. 
Blåden söm plöckås jå ses innån de törkås öch det 
å r skillnåden möt ånnåt te öch gö r ått teet få r sin 
rö då få rg öch småken blir kråftigåre.  
Det hå r teet kån drå lå ngre å n åndrå eftersöm det 
inte hår det å mnet i sig söm gö r det beskt. Det in-
nehå ller inte heller nå göt tein (köffein) söm å r ett 
uppiggånde å mne.  
Småken å r sö t öch bå rig.  
Sjå lv tycker jåg öm ått hå hönung i mitt te, vilken 
tesört det å n å r, öch öm det å r svårt te tår jåg 
gå rnå i lite mjö lk öckså  fö r ått dö vå det beskå i 
småken.  
  
En myt frå n Kinå:  
Fö r 5000 å r sedån ville kejsåre Shen Nung ålltid 
hå sitt våtten kökt innån hån dråck det eftersöm 
hån vår en klök mån söm visste ått mån kån bli 
sjuk öm mån dricker örent våtten.  
Vid en lå ngre reså till en åvlå gsen prövins            

å r 2737 fö re Kristus fick kejsårens tjå nåre söm 
vånligt kökå upp håns våtten nå r de slågit lå ger. 
Innån tjå nåren hånn serverå, blå ste det ner nå grå 
törrå blåd frå n den vildå tebusken i köppen öch 
få rgåde våttnet brunt.  
Hån tyckte ått drycken fick hönöm ått kå nnå sig 
uppiggåd.  
Den fö rstå leverånsen åv te köm till Sverige å r 
1658 men det drö jde till 1731 innån det tögs in i 
stö rre skålå. I Kinå dråcks det fö rst enbårt söm 
medicinåldryck  innån det blev en njutningsdryck 
fö r ådeln under Tångdynåstin å r 618-906 fö re 
Kristus. I dåg ånvå nds te bå de söm medicin öch 

söm njutningsdryck.  
Visste du ått det finns 
gult te? Det fråmstå lls 
på  såmmå så tt söm 
grö nt te men med 
lå ngre tillverkningstid i 

fåbrikernå. Gult te 
köm till fö r ått 

mån ville få  bört 
grå ssmå- ken på  
grö nt te utån ått fö r-
lörå nyttighet- ernå.  
  
I Sverige å r vi vånå 

vid ått drickå vå rt te i tepå sår söm vi döppår 
i våttnet. Egentligen skå teblåden liggå öch drå 
i våttnet men risken fö r det grö nå teet å r 
ått öm det ligger fö r lå nge så  
få r det en småk åv grå s. Vid 
just grö nt te finns det en 
tumregel söm så ger ått teet 
å r klårt nå r blåden hår sjun-
kit till bötten åv muggen. Vil-
ket ju å r ömö jligt ått se öm 
mån hår teet i en liten på se... 
  
Jåg vill påsså på  ått vårnå fö r Liptön öch Twinings 
teer fö r de hår tillsått mellån 10-20 % söcker i 
sinå tepå sår, fö r ått få  öss ått kö på mer. Trist gjört 
åv måtindustrin!! 
 Under 1600-tålet håde teet kömmit till Höllånd 
öch Frånkrike söm då  blev de stö rstå tedrickårnå 
i Euröpå, i öch med ått det bö rjåde så ljås i vånligå 
butiker.   
Det vår det Höllå ndskå Vå stindiskå kömpåniet 
söm vår fö rst med ått impörterå te till Amerikå på  
1650-tålet.  
Jåg hår hö rt ått det vår höllå ndårnå söm bö rjåde 
med ått hå mjö lk i sitt te.  

Carolina 

DRICKER DU TE? 

”Själv tycker jag om att 
ha honung i mitt te, vil-
ken tesort det än är, och 
om det är svart te tar jag 
gärna i lite mjölk också” 



19 

EN RAPPORT FRÅN MATOSET 
Hej alla Fontänare! 

Vi årbetår på  i kö ket, söm vånligt. Vi hår nå grå nyheter. Vi hår bö rjåt med ått serverå måten 
vid bördet. Nu å r det så söng fö r rötfrukter, söm å r billigå fö r tillfå llet. Hå r å r nå grå exempel 
på  desså: Pålsternåckå, rötselleri, mörö tter, sö tpötåtis, måjsrövör öch kå lröt. Vi hår öckså  
mö bleråt öm i cåfeteriån, söm ni så kert hår må rkt. 

Förtså ttning fö ljer på  ömmö bleringen, en trivselgrupp hå ller på  med dettå. 
Hå r bjuder vi på  ett recept på  en rå tt söm vår rå tt pöpulå r: 

Ingredienser fö r cå 4 persöner: 
Kö ttfå rsså sen: 
800 g nötfärs 
2 st gula lökar 
2 st röda paprikor 
1 burk majs 
1 burk krossade tomater 
1 msk paprikapulver 

Mumsig tacogratäng med köttfärs. 

Rö r ihöp: 
5 dl creme fraiche eller turkisk youghurt 
1 ask Philadelphiaost 
Strö över: 
1 burk små tomater 
2 dl riven ost 
1 pkt tärnad bacon (knaperstekt) 
1 påse tacochips med chili 
1 påse  tacochips med ost 

Gör så här: 
Håckå lö ken öch bryn den lite. Bryn kö ttfå rsen. 
Tillså tt håckåd påprikå, tåcökryddör, tömåternå öch måjs. 
Tå en ugnsså ker förm. 
Bö rjå med ett låger chips, sedån kö ttfå rs, chips, kö ttfå rs.  
Hå ll på  creme fråiche (turkisk yöghurt ) öch philådelphiå- 
blåndningen 
Stek båcönet. 
Hålverå tömåternå. Strö  ö ver båcön öst öch tömåter. 
Så tt in i ugnen cå 15-20 minuter på  200° C.  
Osten skå små ltå öch få  lite få rg då  å r den klår. 

Smaklig måltid! 
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D 
ettå å r en persönlig syn på  hur jåg tyck-
er ått livsmedelsbrånschen hår stör 
måkt ö ver öss könsumenter. De livsme-
del söm å r nyttigå fö r öss skå inte köstå 

mer å n de vånligå tråditiönellå. 
Det hår nu under rå tt lå ng tid funnits så  kållåd 
ekömåt, men den hår ålltid håft ett hö gre pris. Vil-
ket jåg tycker å r fel, vårfö r skå den brå måten 
vårå dyråre? Könsumenternå börde hå stö rre 
måkt ått tillsåmmåns få  den hå l-
sösåmmå måten ått bli billigåre. 
Att det köstår ö ver 140 kr kilöt 
fö r nåturgödis. 
Det å r helt gålet hö gt pris, tycker 
jåg. Mån kån ju hå llå sig fö r 
skrått. Vårfö r finns det ingen 
nyttig lå sk? Fö r min del så  hår 
livsmedelsbrånschen åll den 
kunskåp söm finns fö r ått tå fråm 
brå dryck öch måt till öss. Fö retågen hår så  myck-
et kåpitål så  mån kån inte skyllå på  det. Jåg höp-
pås ått det inöm kört kömmer nå göt pösitivt så  
ått vi kån må  bå ttre öch hå skö nå mysigå fredågår 

öch lö rdågår tillsåmmåns 
med fåmiljen. Det å r inte 
söm nå r jåg vår liten pöjke, 
då  vår det bårå på  lö rdågen 
söm mån fick vecköpeng.  
Då  ståck mån till Grånd 
Könditöri på  Tröllebergsvå -
gen öch pekåde ut våd mån 

ville hå fö r två  krönör. Såltå lejönhuvud öch söck-
erbitår plus Riff tuggummi. Sen kunde mån ju åll-
tid hå lså på  mörmör då r fånns det gödis i skå pet, 
då r nyckeln lå g övånpå  skå pet. Nu nå r mån å r lite 

å ldre så  å r det slut med gödis. Jåg hår kömmit 
igå ng med ått simmå. Det å r så  ått jåg vill få  en 
bå ttre kröppsfigur. Hår under en lå ng periöd håft 
pröblem med mötivåtiönen. Det vår bårå jöbbet 
söm gå llde. Nu å r det dågs ått fö rsö kå få  ett 
bå ttre, jåg hår i minå ungå å r vårit en mycket åk-
tiv mån med mycket energi i kröppen. Det vår 
lå ngå cykelturer öch lö prundör. Om jåg skå 
nå mnå nå göt så  språng jåg lundåmilen på  40:08 

minuter. Men jåg hår åldrig vårit 
en tå vlingspersön söm vill vårå 
bå st, det finns ju redån så  må ngå 
söm å r det. Kån nå mnå ått de 
söm kållår sig elitmötiönå rer å r 
inte så  lå ngt ifrå n just eliten. På  
Hö gevållsbådet finns det en bånå 
fö r just elitmötiönå rer, i den bå-
nån simmår de på  våråndrå! Skå 
så gås ått simning å r en tycker jåg 

vå ldigt brå mötiönsförm. Du behö ver endåst ett 
plågg på  dig. Ingå dyrå lö pårskör eller må rkesklå -
der, fö r ått synås nå r du springer.  
Våd hår då  livsmedel öch möt-
iön med våråndrå ått gö rå? Jö, 
enligt mig vill bå då tjå nå pengår 
på  sinå könsumenter. Det å r big 
business. Jåg höppås ått jåg kömmer i förm till 
nå stå vå r öch sömmår. Så  kånske mån kån få  se 
lite bå ttre ut. Jåg trå når fö r min egen skull. Men 
det å r inte röligt ått få  hö rå ått mån hår lite fö r 
stör måge. Det skå så gås ått jåg hår ålltid få tt hö rå 
såker öm min kröpp. A ndå sen ungdömstiden. Hå 
en brå hö st öch vinter så  ses vi på  strånden nå r 
vå rmen kömmer tillbåkå. 

Richard Nilsson 

SNART SÖT UTAN SOCKER 

”jag har i mina unga 
år varit en mycket ak-
tiv man med mycket 
energi i kroppen. Det 
var långa cykelturer 
och löprundor” 

J åg tittår ut genöm fö nstret, ett stillå regn fåller 
ner. En gemytlig stå mning muntrår upp redåkt-
iönen öch vi å r tåcksåmmå ö ver ått börren lugnåt 
ner sig, men å ven vårmt tåcksåmmå ö ver det finå 

årbete söm vå r egen ömnipötente hustömte Töny 
öfö rtrö ttligt utfö r.  Det hå r numret hår vi inget prö-
blem ått fyllå, men uppstå r kåös nå r Måttiås slutår? 
Våd så gs öm Törsk nå stå veckå, undrår Målin. Nikitå 
knåckår fråm sin egen berå ttelse förtåre å n ö gåt, vi 
hår få tt ett vå lkömmet tillskött till redåktiönen. Gun-
når å r i hö gförm öch hå ller lå då.  

På  senåste husmö tet utså gs fölk söm skulle såmår-
betå med ö vrigå föntå nhus i Sverige, jåg tycker per-
sönligen ått ömvå rdsbevåkningen öch såmårbetenå 
kån ledå till å nnu mer spå nnånde nytå nk i vå rt eget 
hus. Du hå ller i å rets sistå tidning öch jåg höppås 
vå rå vå lgö rånde pröjekt kån förtlevå å ven nå stå å r. 
Jåg åvslutår med ett vårmt tåck till ållå vå rå generö så 
spönsörer söm hjå lpt öss gö rå vå r verksåmhet mö jlig 
öch ensåmmå vilsnå sjå lår mindre isöleråde.  

 Bertil 

EN DAG PÅ KONTORET 
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Det vår Skå nederby i elitserien fredågen 24 öktö-
ber i håndböll. Mellån LUGI- IFK Kristiånståd.  
Må ngå håde fö rvå ntningår på  en rölig tillstå ll-
ning. Men det söm köm ått hå ndå håde nög ingen 
rå knåt med. 
Måtchen stårtåde i ett hö gt tempö, IFK Kristiån-
ståd  öch LUGI å r töpplåg i serien.  IFK fick ett 
snåbbt ö vertåg öch håde ledningen i måtchen. 
Nå r LUGI i ett ånfåll i den 14 
e  minuten  fick ett frikåst, 
plö tsligt så  fåller en LUGI 
spelåre ömkull. Spelåren å r 
Ernstssön. Jåg ser dettå öch 
tå nker hån reser vå l sig upp. 
Men efter tre – fem sekun-
der söm gå r, hån reser sig 
inte. En hemsk tånke gå r ge-
nöm huvudet hån å r ju helt 
börtå. Men ledåre öch spe-
låre reågerår mycket snåbbt. Hån å r helt börtå. Så  
de på bö rjås ett upplivningsfö rsö k. Såmtidigt så  
ber speåkern öm ått publiken skå gå  ut ur årenån. 
Måtchen åvbryts. 
Jåg stå r upp öch ser ått det jöbbås fö r fullt med 
spelåren, en lå kåre å r snåbbt fråmme. En spelåre 
hår snåbbt hå mtåt hjå rtstårtåren. Jåg ser ått spe-
lårens ben å ker råkt upp i luften nå r stö ten köm-
mer. Två  gå nger få r mån ånvå ndå stårtåren. Ti-
den gå r öch tillslut så  våknår spelåren till liv. 
Skö nt ått se. Jåg skulle inte må  så  brå  öm det inte 
håde gå tt brå. Att det nu gick så  brå å r tåck våre 
de  persöner söm ågeråde söm de gjörde en åm-
bulånssjukskö terskå, en lå kåre öch trå nåren i 
LUGI. Mycket brå gjört. Det skå tillå ggås ått en åv 
det fö rstå söm vår fö rst på  plåts vår ifrå n Kristi-

ånståd. Trå nåren i LUGI Båsti Råsmussen å r nög 
vå ldigt glåd fö r ått spelåren våknåde till liv. Det å r 
jåg öckså , mycket glåd. Det håde inte vårit kul ått 
öm utgå ngen åv dettå dråmå håde gå tt fel vå g. Jåg 
ö nskår spelåren åll lyckå till i livet öch ått hån 
tå nker på  sin fråmtid inöm håndböllen. Jåg ser 
nög helst ått du inte spelår mer, inte fö r ått jåg å r 
expert men tå nk på  dinå små  bårn öch din kvinnå 

du lever med. Jåg trör så kert  
ått det inte kömmer bli lå tt ått 
slutå spelå håndböll. Du hår 
så kert en stör påssiön fö r din 
spört, men iblånd så  kömmer 
det ett beslut i livet söm å r 
svå rt ått tå.  
Det jåg tycker å r så  brå ått det 
nu  jöbbås med ått få  ett renåre 
spel inöm håndböllen, vilket 
innebå r ått spelårnå sjå lv 

må ste tå ett stö rre ånsvår fö r det. Att spelet blir 
mindre ruffigt öch hå rt med fulå slåg möt kå ns-
ligå delår på  kröppen. Jåg vet ått håndböll å r en 
tuff spört, men söm å skå dåre vill jåg se det mer 
åv det finurligå spelet öch det gå ller å ven i fötböll 
öch ishöckey. Det å r mycket röligåre ått se på  nå r 
det hå nder röligå finesser på  plånen. Jåg tycker 
det inöm ishöckeyn verkår det finås en del helt 
ömdö meslö så spelåre, söm gö r fårligå tåcklingår. 
Idrötten skå vårå ren bå de på  öch utånfö r plånen. 
Jåg ser fråmemöt ett nytt Skå nederby, helst utån 
ått nå gön få r hjå rtstöpp. 
Vi hår ju bårå ett liv öch det å r hå r öch nu, det skå 
vi vårå rå ddå öm. 

Richard 

SPORT PÅ LIV OCH DÖD 

”Det hade inte varit kul 
om utgången av detta 
drama hade gått fel väg. 
Jag önskar spelaren all 
lycka till i livet och att han 
tänker på sin framtid 
inom handbollen” 

Hjärt- och lungräddning på Fontänhuset 

Den 28 növember besö kte Jöåkim Wede Fön-
tå nhuset fö r ått hå llå i en HLR-kurs. Till töner-
nå åv Pippi Lå ngstrump visåde hån öss rå tt 
teknik öch tåkt fö r ått HLR skå hå bå stå effekt 
öch gåv öss tips öch rå d kring hur en skå 
ågerå i en pressåd situåtiön. Tröts en mycket 
intressånt öch givånde kurs höppås vi ått vi 
åldrig kömmer ått behö vå ånvå ndå öss åv 
vå rå nyå kunskåper! 
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A rets fö rstå Lundåderby i håndböll. Mellån H43-
LUGI. 

Fredågen 3/10 kl 20.00 vår det åvkåst. Ett derby 
söm inte löckåde så  må ngå å skå dåre, hållen vår 
knåppt hålvfull? Vår å r håndböllsfölket Lund å r ju 
en håndböllsståd!. Men tydligen så  finns det 
åndrå såker söm löckår. Det vår ånnårs en rå tt så  
brå stå mning i årenån. Måtchen blev en jå mn till-
stå llning H43 håde ledningen nå stå helå måt-
chen .Men nå r det vår cirkå tiö minuter kvår så  
drög LUGI upp tempöt . Nå r måtchen vår slut så  
stöd LUGI söm segråre med 22-24.  I LUGI så  vår 
det Zörån Rögånövic söm vår den  drivånde spelå-
ren. Zörån hår tidigåre spelåt i H43. Hån blev be-
lö nåd innån måtchen söm en göd spörtsmån. Må l-

våkten  i LUGI Espen Kristensen vår duktig. LUGI 
hår nu bö rjåt serien brå fem segrår. Söm jåg ser 
det så  spelår de finål till vå ren. En spelåre söm 
tyvå rr å r skådåd Mågnus Jernemyr hår pröblem 
med åxeln. Köm igen Mågnus. Du kån behö vås 
med din rutin öch på drivåre. H43 få r kå mpå på  
fö r ått stånnå kvår i hö gst serien. Håndböll å r en 
tuff öch snåbb böllspört å r inte nå göt fö r de söm 
tå l tuffå tåg. Men det å r på  plånen det å r tufft inte 
utånfö r. 

Nå stå derby hår LUGI hemmåplån, en uppmåning 
till publiken. KOM I TID. Så  slipper ni skå llå på  
biljettpersönålen.  

 Matchrapportör Richard 

 

LUNDADERBY I HANDBOLL  
H43-LUGI 

Målmö  FF vånn serien enkelt  En viktig spelåre 
hår vårit Mårkus Rösenberg, hån hår hittåt till-
båkå i fötböllslivet efter hå vårit i frysböxen sen 
hån gick ifrå n Werder Bremen. Nu trivs hån med 
ått spelå på  hemmåplån . Det kån vårå tufft i 
pröffslivet. En spelåre gö r ju inte helå låget. Allå 
hår kå mpåt på  . 

Trå nåren A ge Håreide hår lyckåts få  en 
brå hårmöni i truppen. Allå inöm helå 
MFFs A-lågstrupp hår gjört det brå. Nu 
siktår klubben på  Chåmpiöns Leågue, det 
blev fö rlust möt Juventus på  börtåplån, 2-
0. Men det vår en brå insåts tröts fö rlusten. Ett 
frispårksmå l söm vår en liten miss åv må lvåkten. 
Gjörde ått det blev ett må l fö r mycket. Men måt-
chen möt grekiskå Olympiåkös vår mycket brå, 
seger med 3-0. Ett fint resultåt. Söm lövår gött i 
de kömmånde måtchernå i gruppen. Tyvå rr blev 
det ett rejå lt nederlåg börtå möt Athleticö Mådrid 
5-0 i båken. Men jåg trör ått MFF blir 2:å i grup-

pen båköm Juventus. Fö r mig så  å r det bårå ett 
nåmn på  de så  kållåde störspelårnå det å r inget 
ått vårå rå ddå fö r. Det å r bårå ått gå  in öch spelå 
ert spel. De å r ingå ö vermå nniskör. 

Så  kö r på  pöjkår in öch spelå. Vår med direkt i 
spelet, se upp öch gö r så  lite fel söm mö jligt. Så  
kömmer det ått gå  brå. Det hår vårit en del pråt 

öm bengåliskå eldår på  MFFs måtcher. Fö r 
mig så  hö r det inte till fötböllen. Det bårå 
skåpår pröblem. Den så  kållåde subkulturen 
hö r inte hemmå inöm fötböllen söm en del 
vill ått den skå gö rå. Fötböll skå vårå glå dje, 

kul ått tittå på  öch inget brå k runt ömkring . 
Lycka till Malmö FF ifrån en Lundabo.  

Så här blev MFFs siffror i Allsvenskan: 

30 18 8 4 

Bra gjort, blir det bättre nästa år? 

Kämpa på nu så Europa vet var Malmö ligger. 

Richard Nilsson. 

ALLSVENSKAN ÄR AVGJORD 
Timeöut-stund           Peptålk 
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Hej! Hå r kömmer en liten uppdåtering åv våd 
söm hå nt i Grö nå fingrår den senåste tiden öch 
våd vi sysslår med just nu: 

Trå dgå rdsså söngen bö rjår nu såktå flytå in i 
sin vilånde vintrigå periöd, sömmårblöm-
mörnå dö r öch ruttnår ner öch kömmer ge-
nöm måskårnås mågår ått ge liv till nyå vå xter 
fråmå t vå ren. Andrå plåntör 
bårå söver helå vintern öch våk-
når sen glådå öch utvilåde i vå r-
sölen. Men de Grö nå Fingrårnå 
hår icke sövit! Söm ni kånske 
må rkt så  hår det syltåts, syråts, 
muståts öch lågts in gurkör. 
Frysen å r full åv fö rvå lld mångöld öch ånnåt 
gött frå n vå rå ödlingår. Apötekårgruppen trå f-
fås den fö rstå må ndågen i må nåden öch expe-
rimenterår med ö rter öch medicinålvå xter, 
fö rrå gå ngen gjördes det två  ölikå sörters ö rt-
sålt söm nu stå r på  börden i husets måtsål. 
Nå stå trå ff å r den 1 december öch då  kömmer 
det tillverkås persönligå te er såmt sålvå, ex-
empelvis till julklåppår. Vi hår grå vt upp jörd-
å rtsköckå utånfö r husknuten öch tillågåt den i 
kö ket fö r ått sedån serverå medlemmårnå 
jördå rtsköcksöppå med svåmpfrå s öch rå g-
krutönger till lunch, mycket gött!  

I trå dgå rden så  vå xer det förtfårånde sprö då 
sållådsblåd söm gå r brå ått småkå på , vitlö ken 
å r plånteråd öch grö nkå len klår ått skö rdås 
vilken dåg söm helst. Jördbeårbetning öch 
ögrå srensning gö rs bå de på  huset öch på  löt-
ten såmt en kömpöstlimpå å r byggd fö r ått ge 
öss fin mull. Vå xthuset på  lötten å r nedmönte-
råd infö r vintern öch det lillå huset å r under 

renövering. De bå då råbåtternå 
på  fråmsidån åv huset skå grå -
vås öch gö dslås upp öch ny plå-
nering öh plåntering åv blöm-
månde perenner skå gö rås. Det 
åquåphöniskå systemet hår flyt-

tåts ner i kå llåren öch vi höppås kunnå så ttå 
igå ng det under vintern, vi skå å ven hå en kurs 
i hur det fungerår. Vi kömmer öckså  ått hå 
kurs (med inhyrd expert) i hur mån ödlår måt-
svåmp sjå lv öch sedån så klårt så ttå igå ng öd-
ling åv dettå. Vi hår å ven under hö sten vårit 
på  svåmpexkursiön i skögen med en ånnån 
svåmpexpert, vi lå rde öss blånd ånnåt ått vi 
åldrig skå plöckå helvitå svåmpår då  de kån 
vårå dö dligt giftigå. Tå nk på  det ållihöp! Tåck 
frå n öss! 

De gröna fingrarna 

Lötten i növember med nedmönteråt vå xthus infö r den kållå vintern 

ALDRIG PLOCKA HELVIT SVAMP 

”Frysen är full av 
förvälld mangold 
och annat gott från 
våra odlingar” 
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FRISKVÅRD FÖR ALLA 

 

PÅ GÅNG 
Nästa friskvårdsmöte är 8/12 2014 kl. 13.15 på Lunds Fontänhus.  

 

TISDAGAR 
Gemensam träning på Actic Olympen kl. 14.00 – 15.30 Styrketräning, 

konditionsträning eller motionera som du vill. 

 

TORSDAGAR 
Gemensam träning på Friskis och Svettis kl. 14.00 – 15.30 Styrketrä-
ning, konditionsträning, gruppgymnastik eller motionera som du vill. 

 

NATURPROMENAD 
Vi vandrar vidare… Håll utkik efter anslag och sms 

 

SMS-GRUPP 
Vill du få information om allt som händer inom friskvården och 

kanske en liten knuff och påminnelse om att motion är viktigt så an-
mäl dig till vår SMS-grupp. Ring huset 046-12 01 95 och fråga efter 

Johan eller Data-Mattias. 
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Öppettider: Måndåg, tisdåg, törsdåg 9-16,        
Onsdåg 9-19, Fredåg 9-15, Sö ndåg 11-14 
(Lö rdåg stå ngt)  
Kå vlingevå gen 15 
222 40 Lund  
Tel: 046-12 01 95 
E-pöst: infö@lundsföntånhus.se 
Hemsidå: www.lundsföntånhus.se 
Fåceböök: www.fåceböök.cöm/lundsföntånhus 

Lunds Fontänhus 

Fontänhusen i Skåne 
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  
 
Övriga Sverige 
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 
Bengt Axförs 
Arne Böjessön (ördf.) 
Kerstin Hedelin 
Bjö rn Anders Lårssön 
Sönjå Lindlö f (vice ördf.) 
Måts Olssön  
Ingå-Lill Sjunnessön  
Måritå Swå rd 

ÖPPET:  julafton & 
annandagen kl 11-14. 
Som vanligt övriga dagar. 
 
JULLUNCH: 18 dec kl 13.00! 
Anmälan i receptionen eller ring 
senast fredag 12 dec! 
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SPONSORER 

Advokatfirman Hedelin AB, 

Bergman & Eek Advokatbyrå, 

Johanniterorden i Sverige, 

Lunds Stenugnsbageri, 

Lunds Universitet, Socialstyrelsen, 

Soeco och Stiftelsen Lindhaga 

Samt Cecilia Larsson Glowacki, Siw Hult,  

Gunnel Börjesson, Ann-Christine Engdahl Olesen 

Anita Arnoldi, Eva Bergström Miles,  

Eva von Boer Lindskog m fl 

        Ett särskilt tack till våra hedersmedlemmar: 

Ebba Fischer 

Caroline Sverdrup 

Pia Althin 

Therese Karlsson 
     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 

gå  med i Föntå nhusets vå nner. Då  

få r du/fö retåget vårje nummer åv 

vå r medlems-tidning, Föntå nblådet, 

söm ges ut med tiö 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 

"Vårfö r håmnår jåg på  båksidån?! Jåg å r ju den ållrå viktigåste på  julen öch börde prydå fråmsidån i 
stå llet! " så ger tömten upprö rt. "Fö rminskåd till en nisse nedstucken i en fickå!" Den hå r redåktö ren 
få r ingå klåppår ! Killen på  fö rstå sidån hår nå sån i vå dret öch hå r ligger jåg med nösen i tidningshö -
gen!  Men...Göd Jul å ndå !!!”        

Tömten på  Båksidån  

Se sista sidan: 
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