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Välkommen 2022! 
2021 var ett år då hela huset fick anpassa verksamheten efter 
rådande restriktioner. Alla enheterna hade sina utmaningar, 

men tillsammans hjälptes vi alla åt för att få en vardag som 

skänkte glädje och gemenskap. Nu har vi gått in i ett nytt år 

och vi alla ser fram emot ett 2022 där vi får lätta på restriktion-
erna och äntligen kan ha grillfester på gården och utflykter till 

sommaren, samt att fler nya medlemmar hittar hit!  

   Vi gick runt i huset och försökte fånga vad man på enheterna 

ville ha av 2022. 
   På Service ser man särskilt mycket fram emot att få börja påta 

i trädgården igen samt påbörja all odling (kan vara så att det  

redan smygstartats med detta). Dammen skall göras vid och 

gården fixas iordning. I verkstaden målar man om bord och  
stolar inför utesäsongen. Det jobbas alltså hårt inför en nyöpp-

ning av gården, förhoppningsvis inför en vår där restriktionerna 

upphört. 

   PR gruppen vill komma ut och göra PR-uppdrag live, in real 
life som det heter. Zoom möten i all ära men det är så mycket 

roligare att komma ut och träffa folk i deras egna miljöer. Och 

givetvis kommer det att ge så mycket mer att kunna bjuda in 

grupper för studiebesök hos oss.  
   Kulturgruppen brinner av lust inför möjligheten att kunna 

göra en kulturutflykt och andra kulturaktiviteter.  

   Köket ser fram emot en mer normal tillvaro där man kan  

servera alla gäster samtidigt. När vi åter kan fixa mat till helger 
och tisdagskvällar och framför allt ordna käk till större arrange-

mang som engagerar hela huset. Friskvårdsgruppen ligger i 

startgroparna för en nystart. 
   Media ser fram emot ett år där man kan hålla sända radio live 

inför publik nere på service. Och ett media fyllt av medlemmar 

med kreativa idéer som ständigt utvecklar tidning och radio. 

   Vägar ut vill att 2022 innehåller roliga välfyllda workshops 
och studiecirklar. Likaså stora förhoppningar att arbetsmark-

naden öppnar upp sig så att medlemmar kan komma ut i arbete. 

Man ser också fram emot att kunna träffa alla de människor 

man hållit digital kontakt med arbetsförmedlare, försäkrings-
tjänstemän m.fl. personligen.  

   Visst vore det skönt om verkligheten återgick till det normala. 

Låt oss hoppas att vaccinering och de olika åtgärder som vidta-

gits i samhället har burit frukt så att saker och ting normali-
seras. När detta händer vet vi inte.  

   Men med hopp om ett bättre 2022! 
 

Mats  
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Ny handledare! 
Patricia är en malmöit och lite som 

tjuren Ferdinand. Älskar att titta och 

lukta på blommor. Patricia har fått 

jobb hos oss sedan den 1:a oktober. 

 
Bo: Vad fick dig att söka tjänsten 

här på fontänhuset? 
 

Patricia: I mitt förra jobb på Ar-

betsförmedlingen fick jag träffa 
Karina och medlemmar från Fon-
tänhuset. Jag vill inte jobba på en 
myndighet längre och istället ar-
beta med människor. 
Har jobbat med något liknande 
vägar ut förut som SIUS-
konsulent. SIUS-konsulent är en 
kontaktperson man kan få på ar-
betsförmedlingen om man behöver 

en anpassad anställning. 
 
Bo: Hur har du det privat? Och 

känner du dig välkommen här på 
fontänhuset? 
 
Patricia: Jag har familj med man,  

ett barn och en liten vit rufsig 
hund. Jag känner att jag är väl-
kommen här på Fontänhuset. 
 
Bo: Vi är glada att ha dig här! 

 

 

Ordning hemma! 
Vår handledare Ronnie var hemma 
hos mig och hälsade på för några 
veckor sen. Mina skivor låg huller 
om buller så Ronnie hjälpte mig att 
få ordning på dem. Det blev fint 
och jag hittade några gamla skivor 
som jag inte hört på lång tid. Det 

blev kära återseenden med gamla 
favoriter.  
   Till exempel dök det upp en gam-
mal skiva med Charlotte Nilsson 
som numera heter  
Perelli. Den heter Miss Jealousy. 
Den är jättebra och nu lyssnar jag 
på den varje dag. Jag brukar lägga 
mig på soffan och vila samtidigt 
som jag lyssnar på musik och fun-
derar på texten.  
Om ni vill lyssna på en bortglömd 
gammal goding så kan jag rekom-
mendera denna.  
 
Kram Anki 

 

Kacka i Eget Bo ! 
Till  ”Med andra ord”  

(Heidi Avellan, Sydsvenskan) 

 
Jag var tidigare intagen för Rätts-
psykiatrisk ”Vård” i Helsingborg 
och Trelleborg. 
De är som ett 3 *** hotell utan mi-
nibar, till det facila priset av 100 
SEK/dag, som reduceras till hälften 
vid vistelser över 30  
dagar. 
   Varför klaga? Jo, saknaden av den 
relativa frihet man har ute i sam-
hället! 
   Rättspsykiatrin kostar 2-4 miljar-
der/år, vilket kan reduceras till 
hälften genom täta och kontinuer-
liga omprövningar av intagna pati-
enters hälsotillstånd. Låt dom få en 
chans att slussas ut och bli skatte-
betalare i stället för att vara tä-
rande till en kostnad av minst 2,000 
SEK/dygn, bara för att dom saknar 
eget boende. Dessutom kan härmed 
personal frigöras för att ta hand om 
suicidala människor där  själv-
mordsfrekvensen nu ligger runt 
1500/år, vilket kommer att öka 
med en förväntad ungdomsarbets-
löshet på 30 %. 
   Rättspsykiatrin pekar själva på 
sitt största problem som är lång-
tidsinskrivna. 
 
Anders Lilja 
Malmö 
 
://anttiobesvarademail 
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Röster från Huset 
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Maila dina frågor till 
info@fontanhuset.se 

Finns det någon 

framtid på den 

här planeten? 

 

Om det är 

någonting som 

finns så är det 

framtid! Inte för 

oss kanske men 

någon slags 

framtid kommer 

nog alltid att  

finnas! 

  

 

Finns Gud? 

 

Inte som något fysiskt vad jag vet men kanske som ett 

begrepp eller ide’, fast jag tror inte Gud finns. Gud 

kallas han eller numer kanske hon också. Men vad vet 

jag. Allt om gud är kanske påhitt fast då finns ju det i 

alla fall. Mer än så vill jag inte veckla in dessa tankar 

om Gud asså! 

  

Om Gud skapade allting, varför skapade han då 

ateister? 

 

Kanske för att det ska var ett val att börja tro 

på Gud och då måste man göra ett val mellan 

Gud och ateism. Inget val utan två valmöjlig-

heter. Ingen gud utan ett aktivt val. Kan det 

vara så? Att det är därför ateism finns? 

Vad kan vi ha för nya prak-

tiska uppgifter på media-

enheten? 

 

En svårare fråga än jag 

först trodde. Jag kommer 

inte på något svar nu i alla 

fall. Jag ber läsaren om tips! 

Jag tänkte på varför jag inte kommer 

till Fontänhuset så mycket. Är det 

för jag tycker det är jobbigt eller 

att jag är för slö. Jag älskar er men 

jag känner att jag måste bli bättre 

om det är möjligt. Jo jag var är lite 

ledsen att det tar emot att just 

klara allting. Jag behöver också 

veta hur man kan bli lite gladare. 

Vi kanske ska hitta på något skäl 

att fira för. Något yippo att göra. 

Eller finns det nåt roligt att göra? 

Det måste inte bara va bara dom 

vanliga högtiderna. Fast dom kan 

vara bra dom med,…samt alltså 

någonting tillsammans. Jag vet att 

det finns tid bara vi hjälps åt och 

kommer överens. Nu är jag trött. 

Vi hörs ses och alltmöjligt annat.  

 

Med vänlig hälsning , Er Bo 

  

Varför blir någon kriminell och kan det ha med 

pengar att göra? 

 

Vet inte riktigt nu heller. Men det kanske ha 

någonting med t.ex. pengar att göra och eller ett 

socialt tryck för att vara någon. En fråga om 

saknad av något och  

dålig impulskontroll. 
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Tijs Michael Verwest, känd 

som DJ Tiesto eller Tiesto, född 

17 januari 1969 i Breda i Neder-
länderna är en av världens mest 

framgångsrika trance-DJ’. 

Några av Tiestos mest fram-

gångsrika låtar är Love comes 

again, Traffic, Maximal crazy, 

Flight 643, Lethal industry, Subur-

ban train, Chasing summers, We 

own the night och hans tolkning 

av Samuel Barbers Adagio för 

stråkar. Traffic blev 2003 den 

första instrumentala låten på 23 

år att nå 1:a platsen på den ne-
derländska topplistan. År 2004 

OS i Grekland spelade Tiesto på 

öppningsceremonin inför en tv-

publik mellan 2 och 4 miljarder 
tittare. Jag har följande album 

med Tiesto: In my memory, Just 

be, Parade of the athletes, Elements 

of life, In search of sunrise 1 2 3 4 5 

6 och 7, Tiesto live set in New York 

och Amsterdam.  Varför jag tyck-

er att Tiesto är bra? Det är för 

att han har riktigt dansanta och 

melodiska låtar med häftiga ryt-

mer som jag tycker är avkopp-
lande. Min favorit låt med 

Tiesto är Close to you.  

Rickard 

Armin van Buuren är född 25 

december 1976 i Lieden. Han är 

en nederländsk DJ och producent 

och är uppväxt i Kouderkerk aan 

den Rijn. Armin van Buuren har 

ett eget skivbolag och en egen 

radioshow under namnet A state 

of trance. Hans radioshow har 30 

miljoner unika lyssnare varje 

vecka i 40 olika länder. Det är 

det mest lyssnade programmet i 

världen och han har blivit fram-

röstad till en av världens 100 

främsta DJ’s år 2007, 2008, 2009, 

2010 och 2012. Armin är den 

enda DJ som har blivit framrös-

tad fyra år i rad. Armin föddes i 

en musikalisk familj och tog sig 

an musiken i tidig ålder. Han 

spenderade alla pengar han tjä-

nade som tidningsbud på att 

köpa skivor. Armin van Buuren 

valde musikkarriären framför en 

karriär i juridik i Nederländerna 

där han tog examen i juridik 

2004.  

Rickard 

JULFLYGNING ÖVER FONTÄNHUSET 
Det svenska flygvapnet bjöd bland annat på en flyguppvis-

ning över Malmö i form av en julgran. Flygplanen var 7 

exemplar av JAS 39 Gripen. JAS står för jakt, attack och 
spaning. Jag stod uppe på femte våningen när de flög över 

oss. Först kom planen och därefter kom ljudet som var hy-

vens! Det är en trevlig tradition. 

  
Lars Andersson 
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Varför jag nu har påbörjat 

den här historian är på 
grund av saknad empati till 

mig själv men framför allt 

att jag konfronteras daglig-

en med känslor som aldrig 
berörts så på djupet som nu 

de sista dagarna. Därför kan 

jag inte låta det vara be-

gravt i omedvetandet eller 
glömskans dal då mitt ego skri-

ker efter förståelse och självkän-

nedom. 

   Ett år gammal var jag då jag 

lärde mig stå på benen och då bar 

det iväg på livsvandringen. Ing-

en kunde styra mina steg, mina 

ben bar mig iväg på gott och ont 

kan jag säga. Livet var ett även-

tyr och när dagarna var i ända 

och det var dags för sängen som 

var stoppad av färsk halm, då 

kom rädslan för mörker samt alla 

andra känslor i min litenhet som 

ingen talade om över huvud ta-

get. Jag som var det fjärde bar-

net, och flera syskon skulle jag 

få… Det första barnet mina för-

äldrar fick dog i spädbarnsåldern 

i tuberkulos sades det. Annars så 

var vi totalt åtta familjemedlem-

mar, fyra pojkar och två flickor. 

Vi bodde i ett jordbrukssamhälle 

där nästan alla kände alla. 

Jag och min bror Kalle seg-

lade med fartyget KONG 
HARALD när vi gjorde 

Hurtigruten. Under färden 

passerade vi även systerfar-

tyget Polarlys. Fartyget 
Kong Harald får mig att 

tänka på min gamla lärare 

på sjömansskolan som he-

ter Harald. Han var en 
mycket bra lärare och un-

dervisade i sjömansteknik. 

Han var rolig och gemyt-

lig, nästan ett original. Han 
uppmuntrade mig i min 

karriär på sjön. Jag tror 

inte att Harald hade varit 

särskilt imponerad av far-
tyget Kong Harald. Han 

tyckte mer om lastfartyg. 

Sjömansskolan som låg i 

Malmö var den bästa sko-
lan jag gått på. Den låg 

granne med Sjöbefälssko-

lan. Jag var endast 16 år 

när jag började. Vi lärde 
oss att navigera, att ro, slå 

knopar, att lasta och hur 

man håller sig i form om-

bord. Jag har alltid velat bli 
sjöman och alltid längtat ut 

på havet. När jag var klar 

med utbildningen mönst-

rade jag på ett fartyg som 
heter M/T SCANTANK. 

Vår första resa gick till 

Gotland.  

Lars Andersson 
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Svarthuvad piohui 
Svarthuvad piohui är en speciell 

fågel som är giftig och som finns 

främst i  Nya Guinea. Giftet 

finns på skinn och fjädrar och vid 
beröring får man klåda. Fågeln 

får giftet från giftiga insekter och 

giftgrodor den äter. Utseendet 

på fågeln är svart huvud och 
svarta vingar, samt orange 

kropp.   

Svartvingad glada 
Svartvingad glada är en rovfå-

gel som finns i Europa, Asien 
och Afrika. Den är cirka 35 cm 

lång, nästan lika stor som lärk-

falken. Den är ljusgrå medan 

undre vingpennor och delar av 
dess övre täckare är svarta. 

Fågeln har röda ögon. Arten 

är lik amerikansk vitstjärtad 
glada, men svartvingad glada 

är betydligt större. Födan be-

står av mindre däggdjur och 

insekter, samt mindre fåglar.  

Rubinnäktergal 
Rubinnäktergalen är en fågel 

som kommer från Sibirien. Få-

geln placeras i familjen flug-

snappare. Fågelns utseende är 
brun med svarta markeringar 

och svart näbb, hanen har en 

rubinröd strupe. Fågeln häckar i 

Sibirien och österut mot Japan. 
Vintertid flyttar den till Syd-

ostasien. Rubinnäktergalen är 

mycket sällsynt i Västeuropa, 

men den har setts vid Mellans-
veriges ostkust. Fågeln äter 

mest insekter. 

Ägretthäger 
Ägretthägern är en fågel som 

tillhör arten hägrar. Ägrett-

hägern finns mest i varma, tro-

piska och tempererade områden 
i stora delar av världen. Den har 

även setts i södra 

Sverige. Hägern har 

en nästan vit fjäder-
kropp med en gul, 

lång näbb och 

svarta långa ben. 

Fågeln äter mest 
fisk och kräftdjur.  
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Ordet Schizofreni är ett laddat 
ord som är samlingsnamn för en 

del psykiatriska diagnoser. Dia-

gnosen kom för ca 100 år sedan 

och  ordet kommer från grekiska 
Schizo och betyder kluvenhet. 

Men de människor jag träffat i 

livet både utanför psykvården 

och innanför, kan ingå i det be-
greppet. Alla har väl någon gång 

dragit en nödlögn. 

   Göran Persson var i Kina och 

stod vid kinesiska muren, med en 
Erikssonmobil, och pratade om 

att Kina var ett välordnat och 

stabilt land, när det i själva ver-

ket är en diktatur och han själv 
var företrädare för ett demokra-

tiskt parti, är inte det en kluven-

het? Mona Sahlin körde en 
oskattad och oförsäkrad bil och 

felparkerade utanför riksdagshu-

set och satt i riksdagen och föret-

rädde sina väljare och försökte 
bli Stadsminister, är inte det en 

kluvenhet? Jag läste i tidningen 

om en polis som utredde miss-

handel och sen blev han anklagad 
att ha misshandlat sin egen fru, 

är inte det en kluvenhet? Flo-

rence Odur pratade om högra 

och vänstra hjärnhalvan och be-
skrev i själva verket att alla är 

mer eller mindre kluvna (alltså 

Schizo). Göran Hägglund anli-

tade Anders Milton om Psykia-
triutredningen när han i själva 

verket sitter i knät på läkeme-

delsindustrin, är inte det en klu-

venhet? Kapitalisterna trampar 
vatten och kan inte sälja sina va-

ror, bilar mm, då går de till sina 

regeringar och ber om pengar, 

annars lägger de ner, det är inget 
annat än Socialkapitalism, det är 

väl ett kluvet namn om något. 

Psykiatrikerna säger ibland till 
sina brukare hur mår du, vad äter 

du för mediciner, men mediciner  

kan inte hjälpa mot dåliga relat-

ioner och dålig miljö. För att 
man får en psykos har väl inte 

med kluvenhet att göra? Det kan 

ha med tex missbruk och käns-
lighet att göra. Ca 0,55% av väl-

dens folk är klassade som Schizo-

frena, jag skulle vilja säga att alla 

är mer eller mindre Schizo, för 
det beror på vilken hjärnhalva du 

tänker med just då eller en kom-

bination och olika situationer 
som uppkommer. 
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Att finnas, utan att finnas till 

Att synas, men inte existera  

Att skrika, men inte bli hörd 

Att längta, så hjärtat brister 

Att älska, med ärrat hjärta 

Att hoppas, även när det känns hopplöst 

Att vilja hålla om, men armarna inte 

räcker till 

Att kämpa, men resultatet uteblir 

Att inte ge upp, för då kan jag lika gärna 

sluta andas 

Att andas, men inte kunna leva 

Att överleva, men allt skriker nej 

Att finnas, utan att finnas till  

Jenny S 

 

Visdomsord från 

Magret 
Innan du dömer mig ta på dig mina  

skor och gå samma gator jag har gått.  

Bearbeta förlusten av människor  

jag förlorat.  

Orka med alla känslor och händelser  

som jag har erfarit.  

Snubbla på alla stenar jag snubblat på! 

Res dig alltid upp igen och gå  

samma väg som jag gjorde.  

Efter allt detta kan du döma mig  

eller mitt liv.  

2022 is a very special year for you and 

the loved ones. All non accomplishment 

on 2021 will be accomplished this year, 

more positive vibe and for you believers 

more amazing grace, we all have 

prophecy this year and need to be ful-

filled for those who believe you cant go 

wrong God is hand and every thing 

will fall into place all because someone 

loves you this year, when ever your in 

doubt you pray to the lord your soul to 

keep. For 2022 we wish you well and 

all the best of success. All in God speed 

all shall be well as the saying goes you 

never know what you got until it’s gone 

so make this year special year of success. 

We all have our twist and turn as we 

sometimes learn the hands of God is up-

on you. Since we all breathe the same 

air we unite and come together as one 

for the best not for the worse and as 

saying goes tomorrow never dies so lets 

make the best out of worse situation. 

Thank you. 

Michael A 
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När jag var på kollo 
1996 så körde jag bil med mamma och hälsade på 

barnen som var på kolonin i Höllviken. Barnen 

bodde i baracker och hade aktiviteter så som sims-

kola, teater, fotboll, bordtennis och så grillades 
det. Jag och mamma var där och tittade på när 

barnen hade aktiviteter. Teatern var rolig att titta 

på, barnen var mycket duktiga.  

   Det fanns även en barnkoloni i Hästveda. Dit 
åkte jag, min syster, min systers man och mamma 

mellan 1997 och 2000. Vi var där tre gånger och 

hälsade på. Vi grillade och badade i Lursjön. Det 

fanns barn där också som bodde i baracker, och 
där fanns det också aktiviteter för barnen. Där 

fanns det simskola, fotboll och grillfester. Vi pra-

tade med barnen och tittade på när de spelade fot-

boll och hade simskola.  

 

När min mormor och morfar 

gick i pension 

Min mormor och morfar hade en gård som hette 

Nemela. De hade kor, arbetshäst och höns. När de 

gick i pension sålde de alla djuren. Min morfar 
kom på att det fortfarande fanns hö och säd kvar, 

så vi i familjen fick prata med grannbönderna och 

fråga om de ville köpa hö eller säd. Tack vare 

grannbönderna så fick vi allt sålt.  
   Jag minns att vi åkte dit varje sommar, och än 

idag finns gården kvar då min morbror och mor-

brors barn äger gården. 

 

Diskoteket Kantarellen  
Året var 1984. Jag körde bil tillsammans med fyra 

kompisar till diskoteket Kantarellen som ligger i 

Åhus. Vi körde från Malmö och det tog en timme 

att köra till Åhus. Vi åkte dit för att se på en kon-
sert med Dan Hylander. Efter konserten var det 

diskotek. Det var väldigt trevligt och få se Dan 

Hylander live. När vi var klara med diskoteket 
körde vi hem. Alla var trötta efter kvällen och sov 

hela vägen hem förutom jag då jag körde bilen. 

Det var en bra kväll.  

Jonny minns Allt är kärlek 
I 288 timmar längtar jag efter mitt barn. 
Sen får jag 48 timmar med honom. Så 
jobbar du, så bestämde dom och så blev 
det för oss. 
 
Jag orkar inte längre längta men en 
mamma ska längta efter sitt barn.  Allt 
annat är förbjudet.  
 
Han åkte precis, så nu är det bara 288 
timmar tills jag får träffa honom igen.  
 
Det finns ett protokoll någonstans med 
två klockslag, det handlar om mig och 
mellan dessa två klockslag får jag lov att 
vara mamma. 
 
Längta i 288 timmar och mamma i 48. 
Förbereder mig noggrant, allt måste 
vara perfekt. Minsta felsteg kan leda till 
konflikt och förstöra allt! Våra 48 tim-
mar och så får jag längta igen.  
 
Jag sitter på tåget för att hämta honom. 
Det är så nära nu. Det är bara minuter 
och jag är glad i hela kroppen! Så kom-
mer dom där svettningarna … tankar-
na av tvivel; klarar jag detta? Klarar jag 
verkligen detta?! 
 
Ibland vill jag bara sitta kvar åka förbi 
bara glömma. Vad är det jag vill 
glömma? Dig och mig? Han och dom? 
 
Det finns stunder jag vill avsluta allt, gå 
in i galenskapen där jag inte minns dina 
ögon, din doft, där jag inte minns din 
ändlösa kärlek till mig.  
 
Jag har jobbat hårt för att begrava 
allt som är ljust om kring mig. För vet 
ni då kanske, jag kan överleva utan att 
längta ihjäl mig!? Men vad har jag då 
kvar att leva för? 
 
Tåget stannar, jag ser dig genom rutan. 
Allt blir enkelt, lätt och självklart. 
 
Allt är Kärlek.  
 
 
Ermi Ärkkaren Michel 
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Jag tycker om havet och cyklar 

eller promenerar ofta till stran-
den, även vid kallt och grått vä-

der. Min nya väninna älskar 

också naturen och hon är en 

ganska aktiv kvinna. Vi bestämde 
oss för att träffas på Funkisbadet 

under lördagen. Det var en van-

lig oktoberdag med lite sol och 

mycket moln. Vinden blåste inte 
så mycket och det var ganska 

svalt i luften.   

   På Funkis finns många buskar 
med bär som jag inte vet det 

svenska namnen på. Jag plockade 

bär och var i mina egna tankar 

när någon plötsligt frågade mig 
vad jag skulle göra med dem. Jag 

insåg inte att det var Anna. Hon 

cyklade hit med sin söta hund 

Molly.  
   Jag berättade att jag äter dem 

färska, kokar marmelad på dem 

eller tillagar en kompott. Hon 

såg att det var slånbär och sa att 
hennes mormor brukade laga 

likör på dem. Anna själv sparade 

dem i kylskåpet flera månader för 

att lägga dem i en mugg, addera 
hett vatten och dricka dem som 

te.  

   Vi plockade bär tillsammans, 

skickade in de största och saftig-
aste av dem i våra munnar och 

snackade. Molly sprang omkring 

oss med ett glatt tjut. Flera som 

gick förbi oss var intresserade av 
vilken sorts bär vi samlade och 

om de var ätbara. Anna förkla-

rade att det var slånbär och vi 
visade dess ätbarhet genom att 

äta några bär. Två kvinnor kom 

och provsmakade, de kände till 

bären och ätit marmeladen, men 
de hade aldrig provat dem färska. 

Att samla slånbären är ganska 

besvärligt, dess vassa taggar 
klamrar sig fast vid kläder och 

ger rivmärken på händerna.   
   Hunden sprang ut i havet och 
vi följde efter. Vi kastade en 
pinne i vattnet och hon gav sig 
glatt ut i vattnet, kom tillbaka 
med pinnen, skakade av sig havs-
vattnet och torkade sin päls från 
alger. Solen höll på att gå ner. 
Det blev svalare. Vi satte oss på 
våra cyklar och cyklade sakta 
bort från havet. Molly sprang 
galopperandes bredvid oss. 
   På vägen såg jag ett äppelträd 
med mycket ljusröda äpplen och 
vi stannade för att plocka ett 
par. Anna sa att hon inte riktigt 
gillar äpplen men att hon har ett 

stort äppelträd i sin trädgård 
fullt med mogna äpplen, men jag 
ville verkligen smaka vildäpp-
lena. 
   Jag drog ner en gren med stora 
äpplen när ett av dem föll från 
trädet och rakt i pannan på mig. 
Det gjorde ont och en bula plop-
pade upp. Jag gnuggade mig i 
pannan och försökte igen få i mig 
minst ett äpple. I det ögonblicket 
när jag nästan sträckte mig efter 
äpplet bet en mygga mig smärt-
samt i högra ögat. Jag insåg att 
idag är inte min dag och att jag 
inte skulle få smaka några äpp-
len. 
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*Det har blitt 

en plikt att 
spela. 

*När jag är 

sugen på spel 

så måste jag 
spela för att 

stilla mitt  

abstinensbe-

svär. 
*Jag vill sluta 

spela för peng-

arnas skull. 

*Jag vill ändå 
ha kul när jag spelar men så kul 

är det inte var gång. 

*När jag inte får bonus så blir 

jag ledsen och får världens 
största ångest. Jag blir också pa-

ralyserad av känslan. 

*Jag är impulsiv, det sa du en 

gång och du hade alldeles rätt i 
det. 

*Jag försöker inte sluta. 

*Jag vet inte hur det hade känts 
att ta steget, det första steget. 

*Jag upplever spelandet som en 

drog. 

*En gång var jag spelsugen och 
jag lät bli i någon timme, då lug-

nade jag ner mig men det men-

tala plågade mig, så jag gick 

ändå och spelade. 
*Samtidigt som jag vill sluta 

spela så är jag rädd. Varför vet 

jag inte riktigt säkert, jag tror 

det är inför det okända. 

*Jag vill inte spendera resten av 

mitt liv åt spelandet. Jag vill ha 

ett lugnt liv, känslomässigt och 

mentalt. 
*Jag vet att jag måste ha en 

stark vilja och lust, samtidigt 

måste jag ha energi och kraft. 

Jag är rädd som sagt. Hjälp mig. 
*Det känns som att jag inte till-

låts att må bättre, jag är liksom 

rädd för det. 
*Jag är deprimerad för det 

mesta, så när jag spelar så lever 

jag livet. 

*Jag har knappt försökt prome-
nera, jag har kommit fram till att 

det kanske inte är min grej. 

*Denna gång menar jag allvar, 

jag vill ha ro i själ och sinne. 
*Samtidigt som jag har stark 

vilja så känns allt som ett skämt, 

att jag inte ska sluta spela. Det 

har bitit mig ordentligt (i mitt 

liv), att det skulle 

vara så starkt att 
spela. Nu styr det 

mitt liv. 

*Jag hoppas på 

lite tur om man 
kan önska sig det, 

att kliva på det 

bästa tåget önskar 

jag mig. 
*Jag pratade öp-

pet om mitt spel-

missbruk, men nu 

försöker jag und-
vika det för misslyckat spel gör 

mig ledsen, jag börjar gråta. 

*Jag upplever en sån kick när jag 

loggar in mig i spelmaskinen för 
att starta ett spel och stoppar in 

sedeln. Beroende. 

*En annan sak; jag har börjat 

smådricka vitt vin. 
*Jag spelar, jag missbrukar ta-

bletter. Inga farliga tabletter, 

men ändå. 
*Jag undrar hur länge avvänj-

ningen tar, år eller månader? 

*Hur starkt är spelberoende? Är 

det som heroin, tramadol, cigg 
eller alkohol? Jag vill veta så jag 

kan rätta mig och förbereda mig 

mentalt. 

*Meningslöst att sluta spela.  
 

Anonym  
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Only god can judge me, good or 

bad. Only god can judge me as 
he lays me to sleep I pray to the 

lord my soul to keep. First and 

foremost I apologize to mum; I 

did not mean to slap you. 
Through it all I made it this far 

and only god can judge me for 

my mistakes and correct me 

through it all. Through the rain 
and the pain I felt the strain, and 

I answer to the lord only he can 

judge me.  

   Ok though, why cry when you 
can smile. Nothing makes me 

smile more than to see a better 

tomorrow. Through the rain I 
restrain myself and reach out to 

you and I say only god can judge 

me. So let me rhyme, take that 

one time for my homies out there 
and keep your head high. Smile 

with the rising sun in the blue 

sky. As I smile rise and shine 

dear, I’m here. And if the gates of 
heaven opens I will enter and I 

will say only god can judge me.  

   Don’t ask me for nothing, as 

my account get fat I pray to the 

lord my soul to keep. Not to brag 

but push me and tempt me fool, 

the creative mind will teach you 

how to rhyme. Through the 

storm came the norm and in the 

quiet storm I found god. The 

apologetic god found me, igno-

rance is bliss and so forth. Only 

god can judge me as the worlds 

spin. Take caution and not to 

mention, I’m on a mission, no 

dissing. Respect. 

Michael A 

Illustration: Alireza 

Only god  

can judge me 
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Tusen tack, vården 
Jag fick möjlighet att träffa 

min bästa väninna. Tusen 

tack vården, äntligen hittade 

jag en vän som inte utnytt-
jar mig. Tusen tack vården 

för en vänskap som betyder 

mycket för mig. Vänskapen 

har varat i flera år. Vi kan 
prata om allt med varandra. 

Vi träffas inte så ofta men vi 

finns alltid där för varandra. 

Jag menar det med hjärtat, 
äntligen har jag fått en vän 

som inte utnyttjar mig. En 

enkel mening vill jag säga: 

tack vården.  
 

Er patient 

 

Låt mig gratulera  
Låt mig ta mig friheten att 

gratulera en speciell person. 

Låt mig få ha den äran att 

visa att jag är glad för din 
skull. Du har kämpat hårt, 

men du fixade det. Låt mig 

skrika till himlen; en sån li-

ten människa betyder jätte-
mycket för mig. Bra kämpat 

gumman, du fixade det!  

 
Alltid din morsa  

 

Att lida av  

psykisk ohälsa  
Det är en kamp dagligen. 

Det kan hända att man 
glömmer bort sin hygien, 

det är för mig ett tecken på 

att man börjar må dåligt. 

Jag har upplevt detta själv 
både som patient och anhö-

rig. Ni som inte lider av psy-

kisk ohälsa, ni får tacka gud 

för att ni slipper det.  
Vi som lider av psykisk 

ohälsa är människor, precis 

som alla andra.  

 

 

Psykisk ohälsa 

smittar inte 
Vi med psykisk ohälsa är 

inte farliga. Att lida av 
psykisk ohälsa är en 

kamp dagligen. Att neka 

ett ”Hej, hur mår du?” 

från någon med psykisk 
ohälsa är inte okej. Psy-

kisk ohälsa kan drabba 

vem som helst. Det kan 
vara genetiskt, men det 

behöver inte vara det. 

Som sagt: det smittar 

inte. Att möta en familje-
medlem på bussen och bli 

ignorerad är inte okej, 

jag är inte farlig.  

En sak ska ni veta: i min 
familj lider två personer 

av psykisk ohälsa och vi 

är inte farliga. Vi har bli-

vit accepterade.  
Att säga ”Hej, hur mår 

du?” det kostar ingen-

ting.  

 
Kram från mig  

 

Tjata 
Det lönar sig att vara 

tjatig. Och påminna. 

Det gjorde vi för att vi 

bryr oss om dig. Tack för 

att du lyssnar. Tack för 

att du tar till dig våra 

ord. Så mycket har käm-

pat. Med mitt. Också 

med ditt. Barnet mitt, jag 

är stolt. Du lyssnar. I 

varenda rörelse, i 

vartenda andetag vi tän-

ker på dig. 

En sak ska du veta, din 

mamma, dina syskon, vi 

älskar dig. Du är inte en-

sam.  
 

Alltid din mamma 
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 Att samarbeta 
Vi har två gemensamma barn 

och två barnbarn. När du och 

jag har våra svåra perioder finns 

du där för våra barn. När du och 
jag har våra glada perioder delar 

du den glädjen med våra barn. 

Du har aldrig svikit dina söner. 

Ibland kan jag vara tuff mot dig, 
men du vet att jag kämpar för 

våra barns rättigheter.  

Tusen tack för att du finns i mitt 

liv. Du är en underbar pappa och 
farfar. Glöm aldrig det.  

 

Kram från din före detta 

 

Klumpighet 
Du menade väl och försökte 

hjälpa mig. Jag kan inte hjälpa 
det, det är min sjukdom. Du ville 

öppna alla fönster och få in frisk 

luft, du menade bara väl. 

Mamma tänkte sig inte för in-
nan hon öppnade munnen. Det 

är min sjukdom kära vän. Du 

svarade mig: Morsan, du är inte 

ensam. Jag är här med dig.  

Tack för förståelsen. Tack för 

att du förlät mig. Jag älskar dig.  
 

Alltid, din mor.  

 

Vilja föreläsa  
Jag vill gärna ställa upp, men 

tyvärr så börjar man älta om 

saker som hänt. På grund av 
omständigheterna så behöver 

jag ta en paus från att göra före-

läsningar om psykisk ohälsa. 

Mitt motto är att heja på alla 
studenter och ställa upp för dem. 

Personligen har jag två studen-

ter och jag vill att de ska bemö-

tas med omsorg och respekt när 
de är ute i praktik. Nu fokuserar 

jag på mina studenter, men i 

framtiden vill jag göra mer före-

läsningar.  
 

Kram från en stolt mamma 
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Jag föddes 1962 i Malmö och bodde 
i Nydala. Jag var mycket aktiv som 
barn och höll på med många olika 
sporter och jag fick en bra uppväxt. 
1970 flyttade min familj till Lind-
ängen och där bodde jag tills jag 
flyttade hemifrån 1980. Min första 
lägenhet var också på Lindängen 
och jag fortsatte att bo och leva i 
Malmö. 
   1979 sökte jag jobb som charkute-
rist på en firma som heter Lars 
Jönsson. Jag sa till mig själv att lära 
mig så mycket möjligt. Så blev det 
och där jobbade jag i 15 år. Jag fun-
derade på att sluta och istället stu-
dera till undersköterska. Jag gick in 
på arbetsförmedlingen och 
där fanns en ansökan om 
en FN-tjänst i Kroatien. 
Jag sökte tjänsten som 
livsmedelsman, och en 
lördag small det till i 
brevlådan och det var ett 
brev från Swedint. Där 
stod det att jag hade fått 
tjänsten som livsmedel-
man. 
   Problemet var att jag skulle 
tjänstgöra i Bosnien. Det tog tre 
dagar innan jag bestämde mig för 
att ta jobbet. Den 1 juli ryckte vi in i 
Strängnäs. Vi skulle bla skjuta in 
våra vapen och jag tror att befälen 
ville pröva oss. Denna gång låg vi 
inne i tre veckor och 1 september 
ryckte vi in på allvar. 
   Första dagen hämtade vi ut vår 
utrustning och nästa dag började vi 

jobba. Vi hade ansvar för allt som 
skulle ner till Bosnien. Allt från die-
sel till ammunition. Vi visste inte 
vad som skulle möta oss och vi fick 
skriva våra testamente. Tex att gå 
till närmaste dusch var ett äventyr, 
det fanns en risk att bli beskjuten. 
Såna tankar hade jag. 
   Vi var i tjänst dygnet runt, så vi 
fick dricka max två öl. Den 11 de-
cember skulle 30 stycken iväg på 

ledighet och vi blev satta i vanliga 
bussar. Efter tre kilometer blev vi 
beskjutna med artilleri. Istället för 
att köra därifrån i högsta fart, så 
stannade hela konvojen. Vi fick or-
der att lämna bussen och fly till 
närmaste pansarvagn. Alla utom jag 
sprang framåt, jag visste att det 
fanns en PBV (pansarvagn) bakom 
bussen. Vi återvände till vår för-
läggning och staben kallade in flyg-
vapen. Efter 2 timmar försökte vi 
igen och denna gång gick det bra, 
tack vare 2 F-16. 
   En kväll stod jag och en veteran 
och rökte, plötsligt hördes ett skott, 
veteranen duckade och jag frös till 

is. Det visade sig 
vara ett vå-
daskott som avfy-
rades en meter 
bakom mig. Det 
visade sig vara 
ett befäl som 
gjorde detta av 
misstag och jag 
svor åt honom, 
”För helvete!” 

 Vi anställde cirka 30 tolkar och en 
dag förhandlade överste Henricks-
son om att få tillgång till flygplat-
sen och en tolk var med. När för-
handlingen var över så vände sig 
flygplatschefen om och sa till tol-
ken: dig skall jag döda. 
   När tolken kom till campen så bad 
hon om en cigarett för hon mådde 
inte bra, på nolltid hade hon tolv 
cigaretter att välja mellan. 

   Danskarna hade stridsvagnar, och 
svenskarna hade pansarbandvagnar. 
Finnarna bidrog med sisu och norr-
männen bidrog med helikoptrar och 
ett sjukvårdskompani. 
   Serberna ville inte ha stridsvagnar 
inne i Bosnien, så de lämnade Ser-
bien och körde ner till Split för att 
köra den långa vägen till Tuzla. 
Detta skulle ta tre veckor. Denna 
gång var jag ensam i livsmedels-

gruppen och jag fick order att lasta 
på 3000 ransoner och jag skulle 
även fördela mat till pansarskytte-
kompanierna. Detta fick jag hjälp 
med tack o lov. 
   Vid ett tillfälle blev en grupp be-
skjutna med en granat, vagnchefen 
tyckte att den kom lite för nära och 
gav skytten order att skjuta tre 
skott mot dom som sköt. Ingen 
överlevde. 
   En kväll kom det en man som var 
blodig, så en sjukvårdsisu ryckte ut. 
Dom var tre i besättningen när de 
körde på en mina. När jag av slu-
tade min FN-tjänst och kom hem så 
mådde jag inte bra. Jag kände att 
jag hade levt ett rikt liv och att vara 
hemma var mördande tråkigt. Efter 
ett par år så fick jag en depression 
och jag försökte att ta livet av mig. 
Jag lade mig och väntade på döden, 
det slutade att blöda. Då tog jag på 
mig mina kläder och gick till MAS, 
jag visade mitt sår och hon tryckte 
på larmknappen. Det kom läkare 
och sjuksköterskor, jag blev sydd 
och blev inskriven på psyket. Jag 
fick mediciner och efter tre veckor, 
blev jag utskriven. 
   Jag blev medlem på Fontänhuset 
1999 och två år senare blev jag ma-
nisk. Jag blev inlagd.  
   Min senaste inläggning skedde 
2019 och den minns jag ingenting 
av. Jag var inlagd på medicin pga 
mitt hjärta som slog dubbelslag. 
Det var riktigt allvarligt. Då jag 
inte mindes min senaste inläggning 

så fick jag fråga om hur jag hade 
varit mot andra, vem som hade tagit 
hand om min lägenhet och skött om 
mina fåglar. Att inte minnas min 
inläggning gjorde mig frustrerad 
och olustig till mods 
  
Jag tackar för mig! 
 

Finnarna bidrog 

med sisu och  

norrmännen  

bidrog med  

helikoptrar  
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Själsblodstänk 
Jag är en luffarjävel med stjärnglans 
i blicken, tannalös grabbpensionär 
med storartade visioner. En stark 
man är en nykter man. Orten är 
Malmö, platsen är Skåne. Den här 
skiten är så äkta så sluta hånle och 
se snett, var bara jävligt glad om du 
kan äta dig mätt – för som bekant är 
ingenting någonsin lätt. Här duggar 
det tätt mellan ångestmolnen.  
Genom mitt liv har jag både blött, 

gråtit och svettats floder för att för-
stå och ta hand om kraften i krop-
pen utan att förminska värdet i 
knoppen. Hjärtat mitt slår fortfa-
rande hårt för kampen att hitta sin 
plats och sitt forum. Jag letar med 
eld och lykta efter mitt eget crew, 
vart tog ni vägen alla ni som också 
växte upp med John Norum? Jag 
antar att det är nästintill omöjligt 
att etablera sig och rota sig igen, i 
något nytt, efter 30 års missbruk? 

Men här är jag ändå och lever ut 
min strävan att inte behöva kämpa. 
Men jag har huvudet på skaft för 
jag har fightats med självtvivel, så 
pass att jag blivit beroende på kup-
pen. Ärren på kroppen är bevis på 
min långa kamp, märkt av alla de 
slag genom alla dessa år. Så jag för-
blir nog en luffarjävel med stjärn-
glans i blicken!  

Mikael G 
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Carl-Johan kom till fontänhuset. 
Det var en dag som alla andra da-
gar. Han tog med sig morgonkaffet 
upp till tredje våningen för att hålla 
i enhetsmötet. Precis som alla andra 
dagar. När han nådde våningsplan 
nummer tre började vad som skulle 
bli Carl-Johans första rysardag på 
chateau Fontänen. Huset kallades 
så eftersom det på innergården in-
nehöll den mest spektakulära fontän 
med det kristallklaraste vatten som 
någonsin hade porlat i den lilla sta-
den. Nu hade bruset tystnat men 
det hade vår huvudperson ej lagt 
märke till. 
   Åter till Carl-Johans hissresa. När 
han näst intill var framme på vå-
ningsplanet hoppade hissen till och 
stannade tvärt. Han uppskattade att 
han var ungefär tjugo centimeter 
från öppningen. Och även om detta 
inte hörde till ovanligheterna så 
väcktes en liten oro inom honom. 
Lokalen på våning tre ekade tom. 
"Mycket märkligt", tänkte Carl-
Johan. Och märkligt var det. 
Rentav underligt, kan tyckas. I 
samma stund satt hans kollegor på 
exakt samma plats och frågade sig 
var deras bundsförvant hade tagit 
vägen. Det var någonting som inte 
stämde. Carl-Johan började utforska 
alla rum. Trots att det var lika öde 
som en outforskad öken tyckte han 
sig höra ett avlägset sorl. Men det 
var lönlöst. Han började beta av de 
olika våningsplanen men fann att 
hela huset ekade tomt. I köket note-

rade han att all mat hade ruttnat, 
nästan som om ingen varit där på 
flera månader. Även här märkte 
hans öra ett sorl och för en sekund 
tyckte han sig höra något falla till 
golvet, kanske en gaffel. 
   Något som ingen i byggnaden 
visste var att det hade hänt något 
under natten. Något oförklarligt. 
En reva i tid och rum hade uppstått 
längst ner och allra längst in i käl-
laren. I praktiken innebar detta helt 
enkelt att om en hade otur så klev 
en rakt in i en annan dimension, ett 
alternativt universum där inget 
kunde leva. En plats utan glädje, 
utan sorg, utan basala mänskliga 
känslor. Denna plats var fylld av 
förruttnelse och grå dis. Men så 
länge denna reva stod öppen fanns 
det en kontakt mellan dimensioner-
na, man kunde ana vad som skedde i 
det parallella rummet men inte mer 
än så. 
   Han fortsatte sin färd genom hu-
set. Nycklarna som rasslade från 
karbinhaken hängandes i en av 
jeansens byxhällor var det enda 
riktigt närvarande ljudet och han 
började sakta ifrågasätta sin egen 
sinnesnärvaro. Var det bara en väl-
digt verklig dröm? Eller befann han 
sig faktiskt i denna mardrömslika 
och förvrängda verklighet? Hur 
skulle han i sådana fall komma hem 
igen? Tiden började bli knapp. Här 
var kallt och mörkt och han började 
känna av den uteblivna frukosten i 
sin magsäck. Han visste att det od-

lades tomater på gården men även 
dessa var hopplöst utgångna. Nu 
märkte han även att fontänen var 
sliten. Basen var sprucken och den 
sinande vattenansamlingen var an-
gripen av alger. Det var uppenbart 
att han var den enda som varit där, 
kanske på flera år. Kanske en evig-
het. Oavsett vad så var paniken ett 
faktum. Skulle han någonsin få 
komma tillbaka hem igen? Eller var 
detta "hemma"? Hade apokalypsen 
inträffat samtidigt som den korta 
hissresan? Omöjligt, tänkte Carl-
Johan. 
   Någonstans lät en såg. Carl-Johan 
lokaliserade sågandet till källaren 
och skyndade sig dit i hopp om att 
finns en annan människa men när 
han nådde det sista trappsteget till 
den källarbaserade verkstaden såg 
han bara rostiga verktyg och mur-
ket trä. En frän lukt av terpentin 
fyllde verkstaden där det vanligtvis 
snickrades och samtalades glatt.  
I en vrå knastrade det nästan ljud-
löst och ett svagt sken av grönt pul-
serade som en diskret aura av rys-
lighet. Han tvekade men nyfiken-
heten tog överhanden och han när-
made sig försiktigt den gåtfulla och 
obehagliga vrån. Han tog en erode-
rad stjärnskruvmejsel som han 
sakta sträckte fram och petade lite 
aktsamt på det konstiga hålet i väg-
gen med. Mejseln försvann in i re-
van och han ryggade tillbaka. Han 
slängde skruvmejseln mot vrån och 
den försvann spårlöst. Långt bort 

Carl-Johans rysardag på 

Fontänen 
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hörde han hur 
någonting tog 
mark. Skulle han 
våga ta ett kliv 
rakt in i oändlig-
heten? Han be-
stämde sig för att 
försöka. Det var 
vinna eller för-
svinna kände han. 
Carl-Johan tog ett 
djupt andetag och 
slöt sina ögon, 
sedan stegade han 
rakt igenom öpp-
ningen. Men till 
sitt förtret upp-
täckte han att 
hans mod var till 
ingen nytta. Han 
fann sig själv stå 
på precis samma andefattiga ställe 
som tidigare. Uppgiven satte han 
sig ner på en pall och funderade. 
Han tog av sig den nötta kepsen 
med "Star Wars" broderat fram och 
kliade sig i huvudet. Han var trots 
allt en skärpt man, kanske var det 
bara en rejäl funderare som kräv-
des. 
   Och fundera, det gjorde han. Vad 
var det som hade hänt och varför? 
Det var som att befinna sig i en inte 
så välskriven science fiction-novell i 
noirstuk. Eller en fantasyroman, 
skriven av Benny Hill. Dagen hade 
ju börjat nästan plågsamt normalt. 
Kaffet var varmt hela hissturen och 
hissen lika långsam och opålitlig 

som vanligt. Sedan slog det honom. 
Hissen! Den hade hoppat till tidi-
gare än vanligt. Det var efter det 
som allting hade vänts upp och ner! 
Han reste sig så hastigt att den tre-
benta pallen föll omkull och hastade 
sig till hissen på källarplan. Otåligt 
väntade han in den rostiga plåtbur-
ken som öppnades med ett skärande 
och genomträngande hest ljud. Han 
klev in och fick kämpa för att få i 
hissnyckeln i låskolven som bråkade 
innan han lyckades vrida om. 
Samma gälla ljud ljöd från hissdör-
rarna när de mycket kämpigt stäng-
des och hissen började långsamt och 
ryckigt åka upp. Nästan uppe hop-
pade hissen till cirka tjugo centime-

ter från öppning-
en, precis som på 
morgonen och 
Carl-Johan fun-
derade på om inte 
hans hjärta hop-
pade över åt-
minstone sju slag 
innan han var 
uppe och dörrar-
na forcerat öpp-
nades. Det varma 
ljuset från tredje 
våningen ström-
made in och 
värme hans 
hjärta när han 
såg sina kära kol-
legor tillika vän-
ner storögt och 
lättat stå och titta 

på honom. Han berättade aldrig för 
någon om sin bisarra dag för vem 
skulle någonsin kunna tro honom, 
men han var glad över att allt var 
som vanligt igen. Av ren nyfikenhet 
traskade han ner till källaren (för en 
viss skepticism mot hissen fanns 
fortfarande) och drog en lättnadens 
suck över att revan nu var borta.  
   På golvet framför vrån låg en ros-

tig stjärnskruvmejsel. 
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Det finns miljarder saker som 

kan vara viktiga vad gäller män-
niskans framåtskridande evolut-

ion och utveckling. Vi är alla 

olika och fullständigt unika, det 

ligger djup visdom i detta. 
Många anser inte att glädje, 

skratt och humor är någonting 

viktigt. Vi ser allting i tillvaron 

på myriader olika sätt, fungerar 
helt olika, och utvecklas efter 

individuella mönster. Vilken un-

derbar värld! Vi har alla olika 

psykologiska och mentala behov, 
motivationer, begär och önske-

mål. En del människor anser att 

humor i alla dess former är 

någonting dåligt och negativt 
och att man absolut inte får skoja 

och skämta om massor av olika 

saker. Man blir förolämpad och 

provocerad på olika sätt. Man tar 
illa upp. Men massor av männi-

skor världen över har glädjande 

nog en diametralt annorlunda 

uppfattning om humorn i alla 

dess olika arter och former. En 
av alla dessa är jag själv. Humor, 

glädje och förlängda skrattmusk-

ler är mycket viktiga, och kan 

bidra till att människor får en 
lättsammare och ljusare syn på 

tillvaron och livet överhuvudta-

get. Jag tycker inte det finns 

någonting i vår värld som är så 
allvarligt att det inte går att 

skämta om på olika sätt. Jag äls-

kar serier som Hipp, Hipp och 

Kvarteret Skatan. Det är två av 
mina egna personliga favoriter. 

En annan favorit är den helt un-

derbara Malmöproducerade se-

rien Helt Apropå, med bla Stel-
lan Sundahl. Även serien Parla-

mentet bidrar till myckna skratt, 

också Nöjesmassakern från 80-

talet med Sven Melander och 
Åke Cato. Det finns även en an-

nan svensk mycket bra humorse-

rie och det är den helt underbara 

Detta har hänt ifrån det sena 90-

talet. För att inte tala om herr 
Gunnar Papphammar, som spe-

las suveränt av Gösta Ekman. 

En annan favorit är Allo Allo 

emliga armen som ju driver 
friskt med den historiskt kända 

serien Hemliga Armen. Men min 

absoluta favorit är naturligtvis 

Mr. Bean. Han är fullständigt 
sanslös. Men även Atkinsons 

andra serie Svarte orm är helt 

lysande inom humorområdet. Jag 

älskar även Mel Brooks i alla 
dess olika former. Och en annan 

toppfavorit är naturligtvis det 

världshistoriskt kända brittiska 

Monthy Pytongänget ifrån 70-
talet. Fram för förlängda skratt-

muskler hos hela världens folk! 

Ett av de allra kraftfullaste och 

bästa immunförsvaren! 
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Vandrar 
Vandrar ner mot havet ibland 
Dras till det böljande blå … bort från land 
 
Vandrar ser båtar närmar sig ro 
Fåglar som kryper in i sitt bo 
 

 

 
Vandrar längs stigen i skymningen 
Vandrar länge tills timmen blir sen 
 

Vandrar och tittar mig stilla omkring 
Vandrar funderar … på ingenting 

Text & illustration: Magdalena  
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Du borde skriva en bok  
Du borde skriva en bok. Du också. Varför det? 

Varför inte? Jag har inget att berätta. Det har 

inte jag heller. Men du har ju varit med om fan-

tastiskt intressanta saker. Jo men inget du vill 
köpa i bokform.  

   Vad menar du? Jag menar om jag skriver en 

bok. Så vill inte du köpa den. Jo kanske det. Ok 

du vill att jag skall lägga ner ett helt år av mitt 
liv med  att skriva en bok som du kanske vill 

köpa. Problemet med min bok är att den dämpar 

inte din ångest så du prioriterar istället tomma 

kalorier och sprit.  
 

Scen 2 

Oj du borde verkligen skriva en bok. Jag har 

skrivit en bok, vill du köpa den. Vi får se. Ok när 

vet jag om du vill köpa den. Jag vet inte. Är du 
neurotypisk? Vad betyder det? 

   Det betyder att du är normalstörd och full av 

floskler.  

   Nu är du oförskämd! 
   Ok du började! 

Asketdiet 
Gå upp vid 7, ät frukost. Då blir du hungrig vid 
12. Du har tid att gå ut och promenera och få frisk 
luft och hålla igång förbränningen. Du äter mel-
lanmål 15 och middag vid 18. Du är inte propp-
mätt kl. 20 och blir därför trött vid 22.00. God-
natt. Njuta av livet dieten.  
   Du sover till 9.30 . Äter brunch. Är proppmätt 
och äter lunch vid 15.00. Äter middag 20.00. Är 
proppmätt och går inte och lägger dig förrän 01 
då du vill njuta av en film på tv som du kan spela 
in eller en såpa som du glömt efter 5 min.  
När klockan ringer 7 är du knockad och somnar 
om till 10.  
   Denna diet fungerar för tonåringar. För vuxna 
leder den garanterat till övervikt, slöhet och ett 
kortare liv. 

 
Blod och eld och kyla 

Den ljumma sommarvinden. 

Du självantänder i min famn, 

och askan blir till is.  

Isen smälter samman med  

mitt hjärta av sten, som faller 

genom det bottenlösa havet.  

Vi går ut i den kalla  

vinternatten.  

Texter: C.Hugo 

Illustration: Ami B 
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Ibland känns livet 

Som ett nytt blad 

Eller så drömmer man? 

Önsketänkande? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett nytt år 

Med nya möjligheter… 

Vad vill du egentligen? 

På riktigt, vad vill du? 

Egentligen? 
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Evas årsresumé  
Jag har tänkt att göra en resumé om det 

gångna året över vad som hänt i mina dag-

böcker. Något som har varit extra trevligt el-
ler något som varit väldigt intressant. 

Detta med corona är en fruktansvärd händelse 

som har drabbat våra liv. Även jag har tagit 

det hårt personligen, men jag har tagit mina 
tre sprutor och det är bra. 

   Jag vill be för dom stackarna som förlorat 

sina liv i denna fruktansvärda corona.  

   Julen har varit hård, precis som dom andra 
åren. Men vi måste se framåt på tillvaron så 

att vi är på väg till ett bättre liv. Vi kan alla 

vara lyckliga och glada igen, vi måste börja 

med att se en ljusare framtid. 
   Tänk så många människor som lever en-

samma och som inga vänner har i denna fruk-

tansvärda tid. Tänk att inga vänner ha och 
vara alldeles ensam, stackars människor. 

   Annat som hänt det gångna året som är lite 

trevligare än våra coronaproblem: 

   Att jag har köpt en fin stor ryamatta i rosa 
som jag har i mitt vardagsrum. Den är mycket 

fin och jag tycker mycket om den. Jag håller 

på att göra det fint i mitt hem och det tycker 

jag är så roligt och allt ska bli så bra igen. 
   Jag är så glad för min förmyndare. Hon hjäl-

per och stöttar mig i dessa hårda tider. 

   Personalen här på Fontänhuset är underbara 

människor, samt våra medlemmar som också 
är förstående och snälla. Jag går igenom ett 

helvete men jag är ändå glad. Mitt liv och vis-

telse i mitt hem är mycket bra och jag är posi-

tiv till allt. 
 

Jag önskar er alla ett happy new year! 

Tack Erik! 

Jag vill gärna skriva om 

en medlem som jag fick 

en stor hjälp av i min 

nya bostad. 
   Jag visste han var 

duktig på alla plan och 

hans arbete i vårt hus 

som snickare. Han kla-
rar det mesta av det 

arbete han tar sig an. 

En riktig yrkesman, det 

är ju därför jag frågade 
honom om han kunde 

hjälpa mig för jag visste 

han klarade av det. Jag 

själv som person är så 
himla pedant och vill ha 

det så perfekt som möj-

ligt. 
  Själv hade jag icke 

klarat det på grund av 

jag har ett fysiskt han-

dikapp: svår KOL. Jag 
hade icke klarat att 

lyfta en tavla bara, utan 

fått andnöd. 

   Här är hans verk 

hemma hos mig. Jag 

vill ge all ära till honom 

för det var inget enkelt 

jobb att veta vilka spik 

och skruv det skulle 

vara till väggar och 

dörrar. 

Magret 
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Ställ dig nånstans där det är fin 

vinterbelysning ovanför, exem-

pelvis på bron mellan Triangeln 

och Gustav Adolfs Torg där en 

slags krona av ljus svänger och 

svajar. Musik är valfritt, men 

Indilas Tourner Dans Le Vide har 

suggestivt vankande verser, och 

en ypperligt virvlande refräng. 

Börja rytmiskt villervalla och 

dansant virrvarra. Fäst blicken 

på kronan. Snurra runt, runt, 

runt, runt, likt en dansande der-

visch, tills du ler för dig själv, 

eller med någon annan som ser 

dig snurra. Det är okej – du läste 

att man kan göra så här i en tid-

ning, och därför måste det ju 

vara en "grej" man kan göra. Du 

är ursäktad. Du är, rentav, mer än 

ursäktad. Du är en Gyllene Gud. 

Och vem vet, det finns en chans 

att nästa gång du går över bron, 

så ser du någon annan – snurra, 

snurra, snurra... 

Det är snö (hoppas vi). Du hittar 

en backe. Du åker pulka – utan 
pulka. Vilket jäkla power move. 

Kidsen kommer älska dig! Eller 

tycka du är ett freaky deaky 

weirdo. Beror kanske på om du 

pratar med dig själv eller inte 

under tiden. Testa, och dra egna 

slutsatser. Geronimo! 

 

Det är snö (men skynda dig, för 

imorgon kan det vara borta!). Du 

står på snöklätt gräs, med myck-

et svängrum. Du tittar rakt ner, 

på en punkt mellan fötterna. Du 

snurrar runt, runt, runt, tills du 

trillar. Timber! Väl nere, gör du 

en snö-ängel. Eller försöker 

ställa dig upp så fort du kan och 

snurra vidare, da capo al fine, tills 

du trillar ånyo, är fullständigt 

finito, och stannar nere. Hallå? 

Vem där? En ängel som fallit från skyn. 

Och den där tinnitustonen som 

plötsligt blivit förgrund tillsam-

mans med dom snirkliga trådar-

na du ser i skyn? Guds Frekvens, 

och Stjärnexpressens Jetlag. 

Enjoy your stay. 

 

Det är kallt (så mycket är i alla 

fall säkert). Du går till en av 

plaskdammarna som blivit isbana 

(exempelvis i Folkets Park). Du 

har förberett din gump genom 

lagen om lager-på-lager-på-lager. 

Du lånar ett par skridskor på 

plats. Det är svettigt värre, och 

det kommer inte direkt vara nå-

gon Disney On Ice här, men du 

är nu åtminstone redo för att 

vara Bambi På Is. Du kan även vara 

Stampe, Bambis kanin-kamrat, 

som lekfullt far och färdas över 

det frusna vattnet. You can do it 

– you're da bomb. Drar över isen 

och drattar omkull alla kägelhu-

vuden. Den upprätta ställningen 

är ändå överskattad, och alla blir 

vi ju Vertikalt Utmanade så små-

ningom. Och, sist men inte minst 

– Cannonball!  
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Glädjens dag! 
Det är glädjens dag. Idag 

är första dagen på Fontän-
huset, en plats för lärande, 

arbetsträning och social 
samvaro, där du varje dag 

kan lära dig något nytt och 

träffa trevliga människor. 
Därför är jag glad idag och 

jag vill komma hit varje 

dag, In shalla (om gud 
vill).  

 

Tack vare detta center har 
jag tagit mig ur min isole-

ring, träffat nya människor 

och kan vara en aktiv per-
son i samhället.  

Ziad 

Fråga dig själv – är julen 

verkligen över? Är inte jul 

egentligen bara ett sinnestill-

stånd? Ex-Mas? No – uno más! 

Låt oss utforska några sätt på 

vilka vi kan fortsätta vintern i 

tis' the season to be jolly-

anda. 

 

1) Skynda, fynda! Skynda, synda! 

Med andra ord – köp en julka-

lender på rea. Mmm, tysk cho-

klad efter bästföre-datum. Bli en 

hund och glufsa i dig alla  

chokladbitarna PÅ EN 

GÅNG. Ha ångest. Eller inte 

– du är ju åtminstone ingen 

hund. 

 

2) Välj en tv-serie du gillar att 

myza med. Fråga dig själv – 

"hm, har serien Christmas Speci-

als?" Hitta, och titta, på något 

av avsnitten. Men – ojdå. Nu 

befaller magen dig att evaku-

era julkalender-chokladen! 

Hujeda-dig – skynda, för i  

bövelen, SKYNDA! 

 

3) Föreställ dig att det är fre-

dag idag. Trevlig helg! *vinkar 

och ropar, wrinklar och smil-

gropar* Ovanpå detta, före-

ställ dig att det är typ den 23e 

december idag. Hälsa ”God 

Jul” till alla du kommer i kon-

takt med, fast, ja, ta kraften 

och andemeningen från denna 

hälsning och lägg in den i en 

mer passande fras, som exem-

pelvis Namaste, Pax Vobiscum, 

As-salamu alaykum, eller, för 

den delen, “Ha En Satans 

Trevlig Jävla Helg nu, Ya Fat 

Basterd”. Ditt sinneslag är nu 

Hjärtelagen. Ja sannerligen, 

with great power comes great 

responsibility. God Jul, and 

Yippie-ki-yay, motherfucker! 

 

Text & bild: Eyvah  

Vad ser jag 
fram emot 
2022? 
Jag ser fram emot att komma längre 

upp på listan för politiker i kommu-

nen i Ystad. Jag hoppas att jag får fler 

röster detta år. 

   Jag ser fram emot att få vara frisk, 

att mina ögon ska bli bättre.  

   Jag hoppas att 2022 blir bra här på 

Fontänhuset. Jag hoppas att alla är 

snällare mot varandra, och att vi pra-

tar mindre skit om varandra.  

Jag ser fram emot att få komma till-

baka till min praktik på Ö&B. 

Benny  
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