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Fontänhuset Sköndal
Hit är du välkommen att genom gemenskap, arbete och
delaktighet bryta din isolering, strukturera din dag, utföra
meningsfulla arbetsuppgifter, stärka din självkänsla och skapa
nya relationer. Vi finns för alla som har erfarenhet av psykisk ohälsa.
Knut Sjöbergsväg 6 			

Tel: 072 968 66 24
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Indian- Dosa
Namaste!!
This is Gilda and Krishnendu from Kerala,
India. We are here in Stockholm as a part of
an exchange program at Ersta Skondal Bracke
Hogskola from Loyola College of Social Sciences, Trivandrum. In the 3 months that we are
here, we are interning at Fontanhuset Skondal
as a part of our field-work exposure. We are
delighted to be here and connect with a lot of
beautiful souls!! We are also getting to eat and
cook a handful of Swedish-dishes after coming
here and we would like to give back a piece of
our dish here!!
We didn’t put the title as ‘South Indian’ or
‘Kerala’ Dosa because we get Dosa in majority
of the states in India. A dosa is a cooked flat
thin layered rice batter, originating from the
South India, made from a fermented batter. It
is somewhat similar to a crepe in appearance.
Its main ingredients are rice and black gram
ground together in a fine, smooth batter with
a dash of salt. Dosas are a typical part of the
Southern Indian diet, but the dish is now popular all over the Indian subcontinent.
Traditionally, Dosas are served hot along with
sambar, a stuffing of potatoes, and chutney.
You get more than 50 varieties of Dosa from
which you can pick out the ones that goes with
your taste buds.
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In popular tradition, the origin of the Dosa
is linked to Udupi, probably because of the
dish’s association with the Udupi restaurants.
After the Independence of India, South Indian cuisine became gradually popular in the
North. In Delhi the Madras Hotel in Connaught Place became a landmark that was one
of the first restaurants to serve South Indian
cuisine. It arrived in Mumbai with the Udupi
restaurants in the 1930s. K. Krishna Rao, who
ran Old Woodlands in Chennai during the
early 1940s, is sometimes regarded to be the
originator of the masala Dosa in its modern
form.
Dosas are a typical breakfast for South
Indians. We get it in our home, road-side
shops, restaurants and even 5-star hotels in
different sizes with different fillings and
colorful chutneys.
Text och bild av:
Gilda Mani och Krishnendu B.S

INGREDIENTS
•
•
•
•
•

7 dl rice
2,25 dl black lentils(daal)
3/4 teaspoon fenugreek seeds
Salt (to taste)
Coconut/ Vegetable oil

How to make it
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wash the rice and daal well. Add the fenugreek seeds to the mix and fill enough water
in the rice-daal bowl to cover them about 3 cm deep. Soak overnight.
The next morning, drain all the water from the rice and daal. Now put some in a food
processor and grind—adding very little water if necessary—to a smooth yet slightly 		
grainy paste.
When all the rice-daal mix is ground like this, put it into a large mixing bowl and add
enough water to make a batter. The consistency of the batter should be such that it 		
thickly coats a spoon dipped in it.
Now add salt to taste and keep the dosa batter aside in a warm, dark spot, covered, for 6
to 8 hours. After this fermentation, stir the batter well. It is now ready to make dosas.
Rub some cooking oil all over the surface of the pan to grease. The correct amount of oil
is such that it is barely visible in the pan. Now turn on the heat at medium high.
Gently pour this batter onto the center of the pan—just as you would for a pancake
Now begin to spread the batter in sweeping circular motions. Do not be alarmed if the
dosa develops tiny holes as you spread the batter. This is normal.
When the upper surface begins to look cooked (it will no longer look soft or runny), flip
the dosa. By this time, ideally, the surface that was underneath should be light golden in
color. Cook for 1 minute after flipping.
Serve the ready dosa with side dishes like South Indian coconut chutney, South Indian
gunpowder chutney, and sambar.
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Nya på huset ...
Hej alla fontänhusbladläsare!

Bild av: Ulla Bjelkesjö
Hej,
Olivia heter jag och är ny handledare på huset sedan den 2a september i år.
Hösten har gått fort, löven har fallit och
trots min relativt korta tid här känns det
som jag hunnit med väldigt mycket kul!
Extra fort går dagarna när vi är många med
kreativitet och skaparglädje. Det går inte en
dag utan att det dyker upp en massa bra idéer.
På huset brukar jag jobba en del på kontoret
med tidningen och mediaproduktion. Det
kan innebära lite olika saker som att samla in artiklar, redigera bilder, göra posters,
klippa film eller göra läskiga ljud som kan
användas för att skrämmas vid halloween.
Förutom det har jag hållit till en del i köket
där jag lagar vegetarisk mat och gärna utomhus och krattar löv eller rensar i rabatten.
Text av: Olivia Arbouz
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Höstterminen -19 har jag haft min socionom-VFU här på huset i Sköndal. Att få möjligheten att praktisera inom socialt arbete på
en platt organisation tror jag gett mig mycket,
för mitt framtida liv och yrke. När jag kom hit
så reagerade jag på allas mod och öppenhet
kring psykisk ohälsa. Först kändes det som ett
väldigt ovanligt ställe, att här gör man saker
”annorlunda”. Jag började snabbt känna lite,
ungefär som Thåström kanske, ”det är omvärlden som är konstiga, vi är normal”! Det jag
menar är att arbetssättet där alla får komma
till tals och påverka borde vara mer vedertaget.
Det känns hur som helst bra att jag tar med
mig kunskap i form av ett ”annorlunda” synsätt på hur socialt arbete kan utföras, och att
jag fått lära mig mycket om hur man kan bemöta andra människor på ett bra sätt. Jag kommer sakna Fontänhuset Sköndal och alla er jag
lärt känna och hoppas att vi ses i framtiden!
KRAM /Eva
Text och bild av: Eva Sjögren

Fontänhuset Falun besöker Sköndal
Sköndal enligt oss är i sin helhet ett lugnt och mysigt område. Väl på plats välkomnades vi
med öppna armar och blev inbjudna till diskussion kring verksamheten och fika.
Efter ett antal givande samtal blev vi guidade på rundtur i huset och i närområdet.
Vi fick bl.a annat se att det fanns gott om utrymme för skapande såväl som läkande. Känslan i
huset var hemtrevlig och påminde oss lite om ett kollektiv. Vi blev informerade om den årliga
spökvandringen som verkade både rolig och gynnsam för dem på huset. Sedan bjöds det på en
riktigt god lunch i form av rotfruktssoppa med vitlöksbröd som var mycket uppskattat. Vi har
nu här i Falun gjort en önskelåda för maträtter med inspiration från Sköndal. Under eftermiddagen fick vi delta i den arbetsinriktade vardagen och var och en av oss fick välja en aktivitet.
Det fanns friskvård i form av pingis och meditation, köksuppgifter av olika slag, höns att mata
m.m.
Här på huset i Falun upplever vi också att det behövs mer fokus på unga vuxna med psykisk
ohälsa och har med tips och råd från Sköndal startat upp en grupp som arbetar med detta.
För oss var besöket på Fontänhuset i Sköndal mycket roligt och givande och vi fick med oss
mycket hem.
Vi tackar så hjärtligt och ser fram emot nästa gång vi ses!
Mvh. Kristine och Emma P.
Medlemmar på Fontänhuset i Falun

6

Planeringen av Spökhuset Sköndal
I skrivande stund är vi mitt i slutspurten av
planerings fasen i projektet Spökhuset Sköndal. Det är tredje året som vi firar Halloween
här på Fontänhuset Sköndal i lite större
skala.
2017 hade vi en liten Halloweenfest på huset
och vi fick mersmak eftersom vi tyckte att det
var roligt att dekorera huset, klä ut oss och
fixa till exempel läskiga snacks och bål.
2018 slog vi på stort och bjöd in allmänheten
till att komma till Fontänhuset Sköndal och
gå på spökvandring, vi kallade eventet för
Spökhuset Sköndal. Det blev en succé och ca
200 besökare kom till huset och alla tyckte
att det var bra ordnat och att spökrundan var
superläskig.
I år på planeringsdagarna bestämde vi att
ha Spökhuset Sköndal som projekt på huset
igen. Eventet syftar till att engagera oss på
huset i alla roliga och minst sagt omväxlande
arbetsuppgifter som hör till att planera och
genomföra projektet. Eventets andra syfte är
marknadsföring. Vi informerar om vår verksamhet och allmänheten får möjlighet att se
vårt hus och samtidigt gå spökrundan (som
vi lite kaxigt jämför med Gröna Lunds stora
satsning på halloween firandet).
Vi började planera eventet i september.
Planeringen har ägt rum onsdagseftermiddagar och torsdagsförmiddagar till en början.
Sedan i oktober beslutade vi att dedikera mer
tid åt detta och nu 2 veckor före eventet har
vi full fokus på planeringen.
Vi har fattat beslut gemensamt och kommit
överrens om en story som löper som en röd
tråd genom hela spökvandringen. Det är
ganska många saker kvar att göra, men nedan listas några exempel på vårt arbete hittills:
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* Brainstormat och haft många idésprutande möten
* Klätt ut oss och fotat läskiga bilder och 		
designat en poster
* Marknadsfört eventet på sociala medier och lagt ut läskiga filmer som 		
vi har producerat
* Bjudit in andra Fontänhus i Sverige
* Skickat pressmeddelanden till lokala 		
tidningar och haft telefonintervju med 		
tidningen ”Mitt i”
* Informerat om Spökhuset Sköndal och 		
bjudit in verksamheter vi samarbetar 		
med
* Rekryterat skådesspelare till eventet			
samt fördelat roller och planerat 			
vem som gör vad
* Fyllt frysarna korv och med bullar 			
(som vi får från ett närliggande bageri		
som heter Gateau)
* Fixat och gjort iordning uppe på vin-		
den
* Sytt mörkläggningsskynken och gjort 		
dekorationer i verkstaden
* Handlat rekvisita, smink och pyssel
* Pimpat huset och printat ut läskiga 			
bilder att sätta upp
* Designat och printat ut biljetter till 			
Spökvandringen
* Skrivit manus till skådesspelarna och 		
korreograferat spökvandringen 			
från rum till rum
I nästa artikel kommer dokumentation med
bilder och mer rapportering kring hur eventet blev.
Text av: Sofie Ellisdon

Vår poster

SPÖKHUSET SKÖNDAL
31 OKTOBER KL. 15-21
KNUT SJÖBERGS VÄG 6,
SKÖNDAL

ENTRÉ

FRIVILLIGT BIDRAG

SPÖKVANDRING,
GRILL
&
FIKA
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Lev livet lättare från Sara Albornoz till dig!
När livet är som tyngst. Vad än det nu än
handlar om. Så finns alltid ett ljus efter tunneln, efter allra mörka sida så kommer ljuset
fram. Oftast går det över väldigt snabbt. När
det väl blir bra igen så tillgodose alla livets
juveler. Vad gör man då när livet har svårt
att finna sitt lugn. Till att börja med så måste
man fokusera goda feta tankarna, så vänder
det. Mörkret blir då till ljus och allt blir bra
igen.
När allting är väl och gott. Hur bibehåller
man det goda feta tankar, så behålls det. En
variant är att gå i samtal och konversationer
med någon som du känner och som du litar
på. Vad kan man då prata och diskutera. Allt
från att gå och starta en hobby som du tycker
är rolig. En variant är att dreja, eller att dansa
som till exempel, att gå på kurs i en dansskola, eller drejningsskola. Två olika saker
och ting men kan tillföra mycket. Under en
hobbykurs kan man bli lycklig. Det är så man
kan få ro. Till exempel så här på fontänhuset
så stortrivs jag. Jag får skriva, laga mat, vila
och känna ro. När jag drejade så kände jag
fridfullhet. När det var vinter och snö och
blask så var drejningen en stor sak hos mig.
Just nu är det fontänhuset som ger mig ro.
Med allt ifrån att skriva till att duka bordet
eller laga mat. Fortsättningsvis så är det allas
uppgift att finna sin ro på olika sätt och vis.
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En annan sak som jag har gjort, det är nämligen att dansa på olika sätt och vis. Helt
fantastisk upplevelse. Dessutom får du erfarenhet av olika ting och upplevelsen i sig.
Avslutningsvis kan jag säga att alla har rätten
att forma sig själv, skapa sig själv och utforma sin eget datumplan för dagen. Oavsett
vart du är någonstans i livet så ta kontrollen
över ditt egen stamina. Vad betyder allt detta,
bara kärlek. Med det menar jag någonting
som kallas för vänskap. Äktenskap kan spegla sig.
Vänskap betyder allt för människan i sig,
precis som sällskap i sig.
Text av: Sara Maria Teresa Albornoz

Poesi från Fontänhuset
En Dikt Om Psykisk Ohälsa

Even the blind
Can find
Simple joy in the mind
Text av: Mikaela Alatalo

Bild av: Mikaela Alatalo
Kärlek, vad är det?
Fina relationer kan gå upp och ned,
precis som det ska vara för att kunna finna sig i en relation.
Livet kan vara svårt av olika skäl och av olika problemlösningar.
Men det bästa är att finna sina egna problemlösningar
på det olika problemsituationer som kan uppstå i relationer.
Text av: Sara Maria Teresa Albornoz
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Fontänhuset Sköndal förvandlas till Sköndalspavi
I förra artikeln beskrev jag lite kort kring planeringen inför Halloween firandet. Här kommer
min upplevelse av hur det blev.
Storyn hade vi hittat på tillsammans. Vi förflyttade oss till sent 1800-tal och befann oss på
ett mentalsjukhus som vi kallade Sköndalspaviljongen. Sköndalspaviljongen placerades en bit
utanför staden och öppnade år 1897. Vårt påhittade mentalsjukhus var skandalbefläckat och
stängdes sedan ner efter att det uppdagades vad som förigick där. Vi hade en skådespelare som
spelade den sadistiska Doktor Konrad Larsson. Han var överläkare och psykiater och
Sköndalspaviljongen var hans egna experimentverkstad för att testa nya ”behandlingsmetoder”.
Jag och vår före detta praktikant Edith hade rollerna som
journalister. Journalisten hade tagit sig in på Sköndalspaviljongen
för att rapportera till omvärlden om de hemskheter som försigick
där. Vidare i storyn var det så att journalisten hade svårt att ta sig ut
från Sköndalspaviljongen och fasade för att hon aldrig skulle
komma därifrån.
Vi hade spökrundor non-stop mellan 15.00 till 20.30 som Edith
och jag guidade runt på spökvandringen. Det var 216 stycken
personer som gick spökrundan. Enligt min upplevelse var det
ungefär en fjärdedel av besökarnasom inte vågade gå klart
spökrundan. Besökarna blev helt enkeltför rädda. Så det var ju ett
bra betyg på att rundan var läskig nog. 				

Krishnendu B.S

När besökarna kom till Fontänhuset fick de gratis korv, kaffe och bullar. Sedan kom de in i huset
via verandan och fick information om verksamheten. Efter det var det dags för spökrundan för
de som vågade. Då fick en grupp om 8–10 modiga personer komma in till
Sköndalspaviljongen och därmed lämna 2019 bakom sig och kliva in i en mörk del av historian
sent 1800-tal. Spökrundan tog ungefär 10 minuter och gick upp på vinden och ner i källaren.
Text av: Sofie Ellisdon
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Eva Sjögren

iljongen år 1897
Spökhuset Sköndal skrämde slag på
besökarna i år igen!
Vårt ”öppet hus” i form av ett spökhus i
samband med Halloween och
höstlovsveckan drog ännu fler besökare
till Fontänhuset Sköndal än förra året,
över tvåhundra personer.
Det blev fantastiskt lyckat på alla sätt och
medlemmar, handledare och praktikanter
tillsammans med anhöriga gjorde en
kämpainsats. Sex timmars hårt arbete den
aktuella torsdagen 31 oktober.
I år, tillskillnad från förra året, var vi
förberedda på att det kunde komma
mycket folk! Då vårt event,
öppet hus – spökhuset, syftar till att göra
vår verksamhet känd för allmänheten och
motverka fördomar kring psykisk ohälsa
Eva och Krishnendu
kändes temat utmanande.
Dock visade det sig fungera mycket bra och i år hann vi också informera om Fontänhuset Sköndal på ett mycket bättre sätt än föregående år. Familjer och unga kom till Fontänhuset, blev skrämda till vettet och lärde sig om vilka vi är samtidigt som det fanns
utrymme för många bra samtal. Vetskapen om vilka vi är och vad vi gör har säkerligen
ökat rejält i vårt närområde. Att vi sen fick mycket uppmärksamhet i media gjorde inte
saken sämre. TV, radio och lokalpress spred information om verksamheten och vårt
årliga event på ett bra och många gånger lätt humoristiskt sätt. Alltså det bästa sättet för
att nå andra människor. Arbetet och planeringen inför Spökhuset gick upp och ner som
ofta då vi kör olika projekt men mot slutet knöt vi ihop säcken och fick till det på ett
bra sätt. Halloweenfirandet år 2019 på Fontänhuset Sköndal blev bättre än bra, det var
fantastiskt!
Text av: Johan Rydergård

Från vänster: Minna, Mia
Saskia, Leticia och Sofie
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BIG BOWLS OF HAPPINESS

SUN-KISSED

Finding joy in little things is something that
excites me. And roaming around Sweden
has been doing that to me a lot. The first
thing that caught my eye was the big flower
pots you have here. It is kept in front of
apartments, besides shops and restaurants, public spaces, parks and where not.

Even if its still Autumn here in September,
I feel cold as I come from Kerala-a state
where we don’t have Winter at all. I even get
sunburns all the time.
So now I am here at Stockholm and while
walking outside, I feel the cold wrapping me
in its arms. And then is the exact time when
I wish I could see a ray of sunlight somewhere around so that I could run to it before it
gets bored of staying at one place.

I see a new kind of pot every day. The
pots are different with respect to
the shape, size, texture and design
and in top of they have planted like
a beautiful salad of flowering plants.
It has been a treat to the eyes and every time it puts a smile on my face. Along
the months to come until my stay in
Sweden, I know that my eyes would be
searching for more bowls or pots of happiness. I hope to build/make a big pot
in my house when I get back to Kerala.

Even if come from a place where there is
a lot of sunlight, I think it’s when I am in
Sweden that I am enjoying the sun’s warmth
sinking in my skin.
And every time I am cold, I crave for sunlight and right now, I am thankful that I
could write this sitiing near the window at
Fontänhuset with all these rays kissing my
face.

Text och bild av: Krishnendu B.S
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Internationella

nyhetsrutan

Den 4:e oktober hade vi en blixtvisit av våra kollegor från
Fontänhuset i Australien, Stepping Stone. Det var Jaimi och
Mark som kom och besökte oss. Syftet med besöket var att följa
upp vår ”action plan” (förbättrings förslag och strategier) som
vi gjorde under vår utbildning i Australien i september 2018.
Jaimi och Mark var nyfikna på vårat fina hus och vi
de även upp lite av Stockholm med en tur i Gamla

visaStan.

Text av: Sofie Ellisdon
Bild av: Olivia Arbouz
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Stress eller tristess
Min historia

Tristess är nog den värsta känslan som finns, helt plötsligt blir livet inte lika roligt längre och tillvaron får ett
grått töcken över sig. Det kan beskrivas som ett tillstånd som saknar stimulans. Efter en tid i isolering så
brukar känslan av tristess infinna sig och det är då man
brukar söka hjälp och förstår att något inte står rätt
till. De flesta som har upplevt långvarig psykisk ohälsa
har nog också upplevt tristess i någon form. När allt
kommer omkring så är vi människor meningssökande
varelser som måste ha ett syfte för att orka fortsätta
leva. Jag tänker nu ge er en inblick i min tillvaro innan
Fontänhuset kom in i mitt liv.
Jag hade lidit av en del ångest ett bra tag och blivit
sjukskriven efter ett misslyckat jobb på en arbetsplats,
då fick jag mer kontakt med psykiatrin än jag hade
haft tidigare och fick stödsamtal hos en behandlare. De
misstänkte redan då att jag hade en eller flera diagnoser som gjorde det svårt för mig att hantera min vardag
och jag sattes upp för en neuropsykiatrisk utredning.
Utredningen gick bra, eller vad ska jag säga, jag fick
2 diagnoser och en medicin. Allt gick ganska bra och
jag återupptog mina studier igen, men valde att pendla
då jag inte tyckte jag skulle bo själv igen. Psykiatrin
var motstridig till mitt beslut och försökte göra allt i
sin makt för att jag skulle hoppa av studierna igen. De
lyckades inte, min vilja var av stål och det gick faktiskt
ganska bra och jag fick betyg 4 av 5 på kursen. När allt
rullade på så bestämde jag mig för att ”serva” på en
Vipassana-kurs i Ödeshög under julen, det vill säga
arbeta från klockan 04:30-21:00 med en längre paus
mitt på dagen. Det är hårt tro mig och kanske började
jag förstå vad psykiatrin menade om att jag inte var i
form att jobba eller studera just nu. Kort sagt så kände
jag mig som ett vrak efter ”servningen” i Ödeshög, med
mer eller mindre konstant ångest och katastroftankar.
Kände mig verkligen inte glad. Jag tog upp med min
behandlare om hur jag mådde och hon föreslog att
jag skulle börja medicinera med antidepressiv medicinering. Jag fick Sertralin utskrivet och började ta en
tablett varje morgon, jag återupptog också ett gammalt intresse, Kung Fu, som min mamma fick betala
då jag inte hade råd med den. Jag tänkte nu blir allt
bra igen… det blev det inte och det är här tristessen
kommer in.
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Min tristess

Jag försökte ta mig upp i någorlunda tid på dagarna,
brukade bli runt 10-10:30, Kung Fun började ju ändå
inte förrän på kvällen så hade gott om tid på mig att
förbereda mig inför den, problemet var att jag gick
och ältade hur dåligt jag mådde och ångesten vart jag
inte av med trots medicin. Jag brukade ta en daglig
promenad och när jag kom hem kolla på Simpsons.
Efter Simpsons började det hända mer i mitt liv och
jag började känna mig lite stressad för att inte komma i tid till träningen. Det hela höll på några månader och jag kände mig inte särskilt mycket bättre
eller tillfreds med mitt liv. Min handläggare ringde
mig och frågade om jag ville ha mera att göra på
dagarna och det ville jag, hon sa att det fanns dagliga
sysselsättningar som kunde ge isolerade personer
mer att göra på sina dagar. Tyvärr tar det lång tid
innan man hittar en lämplig daglig sysselsättning
och jag var nära att gå under av min tristess. Jag fick
till och med bli inlagd i kortare perioder för att jag
inte stod ut innan jag tillslut fick börja på Fontänhuset Sköndal. Det var en vändpunkt för mig och äntligen fick jag träffa mera folk och kunde ”låtsas” att jag
jobbade igen. Såklart så löstes inte alla mina problem
av det, men det var en mycket fin oas i tillvaron och
jag kunde stå ut med mig själv igen då det främst
var helgerna som var händelsefattiga, men jag var så
glad att äntligen ha mer att göra på dagarna och inte
behöva hitta på allt själv vad jag skulle göra, vilket
inte är så lätt när man är deprimerad.
Jag visste inte då att jag var med om att driva en större verksamhet, för vårt hus var ju inte så stort. Långt
senare skulle jag förstå att ett Fontänhus bygger på
37 riktlinjer som de har gemensamt med flera hus
runt om i världen, i riktlinjerna står bland annat att
ett hus inte enbart får drivas av anställda utan är
beroende av sina medlemmar det vill säga det måste
finnas tillräckligt med meningsfulla arbetsuppgifter
för att medarbetarna inte ska kunna utföra de själv.
Jag tyckte också att eftermiddagsfikat på fredagar,
”Fredagsmys”, var en gullig sak, det kändes som man
var ett barn igen. Personalen var även väldigt vänliga och frågade aldrig varför man var här, de kanske
visste det redan?

Varför ett Fontänhus fungerar som en
tristess-konsult

Ett Fontänhus ger medlemmar mening och gemenskap och det är inte ovanligt att en medlem som
kommer till ett Fontänhus har varit isolerad ett tag
eller haft återkommande inläggningar i slutenvård.
Då kan vardagliga färdigheter tappas och allt kan
kännas som ett krav, dessa kan liknas vid en svår
depression men behöver inte alltid vara det. Självförtroendet och självkänslan kan vara i botten och
det är, enligt min mening, en handledares uppgift att
se till att medlemmen återfår dessa på en sund nivå.
Man ska alltså pressas lite utöver ens förmågor, men
inte så mycket att man kraschar igen. Balansgången
är svår och det ställs stor vikt på handledarens sociala
kompetens och kännedom för att kunna se signaler
på att medlemmen inte går åt fel håll. En handledares
uppgift är inte att fungera som en terapeut utan mer
som en kollega fast med lite andra uppgifter än en
vanlig kollega har. De måste inse att de jobbar med
känsliga individer och att det kan få en del obehagliga
konsekvenser ibland, samtidigt som de inte ska döma
någon för att den mår som den gör, för vem vet vad
en person har varit med om tidigare i livet? Personer
som varit isolerade en längre period upplever ofta
stor del tristess och kan ofta tvivla på sin förmåga
att utföra saker, då måste hen få stöttning att göra
det som känns svårt eller minst sagt omöjligt för att
kunna återerövra sitt liv och just det är det som gör
Fontänhusen till ett så bra ställe för de som står allra
längst ifrån arbetsmarknaden.

Anders Hansen, överläkare i psykiatri, påstår att fysisk
aktivitet ökar motståndskraften mot stress, så enligt
det synsättet så borde ett hus nog mer uppmana dess
medlemmar till att röra på sig i vardagen. Det har vårat
hus gjort i och med att vi t.ex. har friskvård i form av
innebandy en gång i veckan. Problemet ligger snarare i
att få medlemmar att vara med på det, kanske finns det
andra lösningar för medlemmar som inte gillar sport?

Men förekommer det aldrig så mycket arbete
så att de anställda och medlemmarna går på
knäna i ett Fontänhus?

Det kan nog även vara så även om jag inte märkt det
på vårt hus, hittills. Visst kan vissa perioder kännas
stressiga, men de perioderna varar inte speciellt länge
och sen är man tillbaka i vardagslunken igen. Jag tror
att tristess är mer förekommande på ett Fontänhus än
stress och att det är där problemet ligger snarare än
att det finns alldeles för mycket arbete på huset, i inte
minst på vårt hus som är ett litet hus. Medlemmar som
upplever och har problem med psykisk ohälsa tenderar
också att ha mindre aktiva liv än personer utan psykisk
ohälsa enligt min mening. Därför anser jag att husets
främsta uppgift är att se till att dess medlemmar blir
mer aktiva, både på huset och på fritiden för att kunna
gynna medlemmars psykiska hälsa i det långa loppet.

Text av: Fredrik Becker

Men stress då? Förekommer det aldrig stress
på ett Fontänhus?

Det är klart att det förekommer stress, viss sorts stress
är oundviklig och total avsaknad av stress tar oss in
i tristess enligt min mening. Stress kan ses som en
individs förmåga eller oförmåga att hantera en viss
situation och kan få alla möjliga biverkningar (Wikipedia, 2019). Den som har minimalt självförtroende
kan börja tvivla på sin förmåga och uppleva en hel del
stress. Men det är viktigt att skilja på upplevd stress
och ”faktisk stress”, men det betyder inte att huset är
stressigt i sig och måste inkorporera meditation och
yoga i sitt dagliga program. Även om meditation och
yoga har sina fördelar. I det fallet, när självförtroendet
är i botten, gäller det att öka sin motståndskraft mot
stress och våga göra det man inte annars tror sig klara
av. Det anser jag är enda vägen ur ett sådant tillstånd.
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THE SPACE. THE RIGHT SPACE.
“When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.”
-Paulo Coelho

Maybe this is what I was looking for
and it found me before I found it??!!
As a child, I rarely got the chance to express
myself. I was scared of what others will think
or say if I make a mistake or say something
‘silly’. I grew up to be an adult carrying the
same shy and underconfident child inside. A
lot of things would have changed if I could
share my worries or even the things that I
feared, to someone. Years went by and I
found a space- Kolkata Sanved- a NGO
where I could express and transform my passion in dance into something meaningful- to
express, reflect and heal with my passion as
a tool was a liberating thing to experience.
This could only happen because of the people around me. The women who are survivors of abuse, violence and trafficking,
held my hands and puled me out from the
victim I was to the survivor I am today. And
then I knew that this is what I want to do
with my life- provide the space to people to
just be. And so I rented out a place, named it
‘Navem’ and told people around that it’s a
space for them to express- cry, scream, laugh
or even relax. This I consider the purpose of
my life-to provide a non-judgmental space
for people to just be. ‘Navem’ is just in its
initial phase and I was just doing whatever.
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Text och bild av: Krishnendu B.S

I could to sustain the space. I know I could
transform ‘Navem’ into something more,
but didn’t know what. And that is where the Universe takes its role. I got a chance to come to Sweden through an academic-exchange program and to Fontänhuset
as an intern. And after being here and experiencing this space has let me see a different dimension to the ‘space’ I have been
wanting to provide and even get for myself.
Its so beautiful that people who may not
even know each other, comes under a roof
and find, interact support, respect and give
so much to each other. And the experience
in itself is so chilled that you make just dive in
the healing process without knowing how to
swim. And this indeed is a dimension or model which exists anywhere in India. So maybe the Universe wanted me to see this. But
‘for what’ is something for me to figure out!
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Eva och Yucatan hade ett samtal
Eva och Yucatan hade ett samtal i temat varför, varför inte? Vi satte oss ner och hade en intressant
diskussion kring ämnena psykisk hälsa, stress, stad vs land och sociala medier. Vi ville bidra med
vår visdom till tidningen, såklart! Ett ämne som Eva gillar är förstås LULE, det vill säga stad kontra land, och vi kom snabbt fram till att miljö kan påverka ens stress och psykiska hälsa. Det ledde
oss in på en djup konversation, häng med

☺

E: Ens fysiska utrymme är så himla litet här (Stockholm)
Y: Ens personal space!
E: Ja exakt, är så himla litet här, man slutar titta på folk… Alltså såhär, jag känner typ 1000% att man känner
sig mer ensam i en stor stad, för att det är mer folk. Jag är van vid att man i affären eller på trottoaren kan
tilltala folk mer och såhär… Om man ser något lite lustigt i Luleå, och råkar gå förbi varandra samtidigt,
då pratar man om det. Och sen går man vidare. Utan att behöva använda artiga fraser, typ hej, hejdå och så
vidare. När man går ut träffar man så mycket mer folk man känner eller är bekant med. Det blir en helt annan
känsla än här i Stockholm.
Y: Jag kommer ihåg i en film där de snackade liksom... ”i den här staden stöter vi inte på folk, vi kraschar in i
varandra”, det är det man måste göra för att faktiskt få kontakt.
Nä, men just det här att man inte kan prata med folk i storstäder, att säga såhär ”hej hur mår du, ha en fortsatt
trevlig dag” i mataffären, det är såhär, folk höjer ju ögonbrynen på en då. Fast här i Stockholm när jag skulle
köpa ett busskort med min kompis, så fick man frågan ”vad fan håller du på med? Försökte du ragga eller?”,
”Näe?”, ”Du snackade ju i 15min!”, ”Får man inte vara trevlig?” Varför inte vara trevlig?
Vi två vill ofta samtala med (okända) människor när vi har gott om tid, men blir osociala då vi
känner oss stressade, och man känner snarare hur fokuserad man är på ”nästa uppgift”.
E: Är det en kulturell grej (svensk/storstad)? Att vara i nuet kanske är en småstads-grej. Jag skrattade åt folk
när jag flyttade hit, och såg hur folk springer till tunnelbanan, eller folk som jag ÄR med som har jättebråttom
till ett tåg trots att ett annat kommer strax. Sen går det ett halvår och så är jag SJÄLV likadan. En annan grej
som jag tänkte på var är att när jag såg tiggeri (förra gången jag bodde i Stockholm) så var jag så att jag alltid
hjälpte till; gav pengar eller mat, och att jag åtminstone alltid tittar och hälsar. Och det har jag slutat med.
Y: Ja det gjorde jag med att jag brukade hälsa, kanske ge någonting och sånt där, att man är trevlig och liksom
”Jag ser dig”.
E: Jag känner att man efter ett tag blir mer i en bubbla och slutar se andra människor så som förr – man fokuserar mer på att titta fram eller ner - för det är så många intryck överallt. Och då började jag tänka att är det
så att alla bara blir mer och mer otrevliga och ”slutar se”, eller får man sen nåt uppvaknande igen sen och ba
”men herregud du måste vara trevlig”. Och då kände jag mig orolig. Typ att storstaden ska göra en ond (Haha).
Y: Även när det kommer till vänner & bekanta så kan vi hjälpa till, det handlar inte om att personen som vi
hjälper är ett offer utan att vi är medmänniskor. Jag upplever känslan av att det blir mer och mer att man hjälper folk för att upphöja sig själv eller få något tillbaka. Som att det måste finnas en anledning. Att frågan blir
”varför” istället för ”varför inte”. När det kommer till att hjälpa, kanske det bästa är att alltid ställa sig frågan
”varför inte”, istället för ”varför”.
När jag var i Malmö och cyklade och råkade krocka. Folk runt om kring stannade upp och erbjöd hjälp.
I Stockholm stannar man inte utan tänker bara ”hoppas allt är okej”. Jag har ju bråttom. I andra städer är man
mer medmänsklig. Medans här är allt mycket snabbare, mycket mer ytligt på sätt och vis.
E: Ja, det finns flera kulturella skillnader jag har märkt i Stockholm, det finns ett slags socialt skådespeleri som
jag inte känner igen från Luleå. Det är att man i större utsträckning säger saker som att man borde ses nån
gång när man träffar bekanta, men sedan inte verkar mena det på riktigt.
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Y: Ja, här är det mer som att du ska LÅTA trevlig än att vara trevlig. Lite samma om jag träffar vänners vänner
och de frågar ”Hur mår du”, vad ”får” jag säga? Alla har liksom sina egna grejer, man har olika sociala områden/sammanhang också som inte sitter ihop med varandra. Och beroende på vilket sammanhang man är i för
tillfället, skiftar det hur öppen man ”får vara”, t.ex med hur man mår osv.
E: Hur är det här (på fontänhuset) då? Du säger att man ska kunna va öppen med psykisk ohälsa och sådär,
men det känns ju samtidigt inte som det då fokus inte ska ligga på psykisk ohälsa här, utan på psykisk hälsa?
Y: Alltså tanken är ju lite såhär att, här kan du prata om det, men du får inte snärja in dig i det. Det är det som
händer litegrann när man pratar för mycket om sina problem. Det ska inte bli fokus på bara en sak.
E: Men då känns det ju lite som att man bara kan skita i att prata om att man mår dåligt?
Y: Men tanken är på vilket sätt man gör det, säg att jag mår dåligt, vad är syftet med det här? Vill jag ha hjälp
från dig? Eller bara tröst? Eller ”unloada”? Är det här verkligen platsen för det då?
E: Jag upplever i alla fall här att man frågar hur andra mår och om de säger att det är dåligt så säger man bara
”okej” och sen är det inte så mycket mer med det. Det är okej, helt enkelt.
Y: Ja det ska vara neutralt. Man kan fråga om personen vill prata om det. Men det får räcka där. Det ska vara
okej att säga att man mår piss. Det ska vara okej att säga hur man mår utan
att behöva förklara sig själv. Och att besvara någon med ett ”okej” på att de mår dåligt är inte
att stöta bort personen. Utan snarare menar man då ”det är okej”. Att må så och säga att man mår så.
E: Hur gör handledare då? Säger de också ”jag har ångest idag” eller nåt.
Y: Ja, de kan vara öppna med hur de mår om de vill det! Men de måste inte förklara varför och samla alla på
ett möte för att berätta det, haha. Utan man kan bara meddela det liksom så förstår andra var man är.
Att man mår dåligt är alltså inget att hymla om. Vi kom vidare in på samtalsämnet stress, något
vi nog kan påstå genomsyrar hela vårt moderna samhälle…
Y: Jag tänker lite det här med TV och film hur det var bättre förr, att det var mer hälsosamt, då var det med
tvådimensionellt, då förstod man ändå att ”det här är fejk”. Entertainment. Nu är allt mer verklighetstroget.
Man börjar associera med det och jag tänker så här att, när jag umgås med vänner så har vi musik på, i bakgrunden, även fast ingen lyssnar på det. Och jag tänker att det är lite som på TV, att man ska ha bakgrundsmusik. Det ska alltid vara något, antingen alkohol, eller musik. Då kan man ibland undra ”why? Jag pratar ju
bara med dig”. Det här samtalet, om vi sätter på musik i bakgrunden, ingen skulle säga att det är konstigt, men
också; varför har vi på musiken? Vi lyssnar ju inte på den. Varför måste vi alltid ”vara igång”?
E: Mm, det där är jätteintressant. När jag var ihop med mitt ex som är från Luleå gjorde vi ofta saker i tystnad
osv. Men jag har upplevt vissa andra som inte bara kan vara i tystnaden liksom. Det känns lite typisk för vår
generation, att det blir lite ”konstigt” om det inte är bakgrundsmusik.
Y: Ja. Det är faktiskt väldigt sällan som vi LYSSNAR på musiken. Man kan ju också verka otrevlig om man inte
hänger med i ett samtal och ba ”oj, sorry jag lyssnade på musiken”.
E: Man blir ju lite intrycks-bombarderad. Du ska liksom lyssna, fast det är ”två spår” att lyssna på. Lite samma
som att vissa vill samtala medan man tittar på film, och att vissa liksom ”kan” göra det, alltså två saker samtidigt. Jag har inte så bra simultanförmåga men nu för tiden förväntas man kunna göra flera saker samtidigt.
Det är skitsvårt. Det kanske bidrar till mer omedveten stress.
Y: Vår generation kallas nostalgia-generationen. När vi växte upp var kassettband grejen. Sen blev det CD,
mp3, Ipod osv… Tekniken har gått så fort fram. Och mobilen tar man med in på toaletten.
E: Haha jag har tagit med mig datorn in på toaletten till och med. Och sen undrar man vad man håller på
med?! Liksom jag kan ju bara gå på toaletten utan att tänka att jag samtidigt ska fortsätta skriva på datorn…
Psykisk ohälsa har ju alltid funnits, men det känns inte som att såna här saker gör det bättre, om man säger så.
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Vi konstaterar att sociala medier verkligen har både för- och nackdelar. Att kunna gömma sig
bakom en skärm kan leda till så kallat näthat. Men vi båda anser att man med hjälp av dataspel
och sociala medier kan komma närmare andra människor. Både för att man enklare kan hålla
kontakt. Men kanske även våga säga bra saker ”gömd bakom skärmen”.
Y: I cybervärden får man mer tid på sig att formulera sig. Man får mer kontroll över samtalet.
E: Men har du bråkat på chatt nån gång?
Y: Jo, ett flertal gånger
E: Jag med. Det känns svårt att säga om det är bättre eller sämre (än IRL, in real life). Men det känns som att
jag har bråkat mer via chatt/meddelanden än IRL. Det man reagerar på om man tjafsar IRL och fastnar i ”du
sa det och det”-träsket är att man då inte kan scrolla upp och kolla vad som egentligen sagts, i detalj. Så det
blir ”nackdelen”. Och då känns det som att man kanske tappar förmågan lite, att ha ett normalt samtal. Man
skapar nya sätt att prata på liksom. Detta reflekterar jag över väldigt sällan. En nackdel med detta sätt att kommunicera på är att jag tycker det är svårt att leva sitt liv och parallellt ska ha flera samtal/konversationer igång
på sociala medier. Det blir problem med ens simultanförmåga!
Y: jag försöker då tänka, är jag VÄN med den här personen, eller BEKANT? (för att kunna sålla i konversationer med olika individer). Men vissa personer tycker det är konstigt att man kollar läget med någon spel-kompis man inte pratat med på länge. Eller att man blir ifrågasatt om man ger en present.
E: Det känns så himla svenskt? Att man måste ha en specifik anledning till en trevlig gest.
Y: Ja precis, liksom ”varför?” och inte ”varför inte?”. Jag tror det här är vårt tema. Varför, och varför inte.
E: Att man ska fråga sig ”varför inte?” snarare än ”varför”? Ja absolut
Text och bild av: Yucatan Castro och Eva Sjögren.
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God Jul och Gott Nytt År
Önskar
Tidningsredaktionen
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