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Knivslagsmål i hamninloppet

Langare gömde kokain i buske

SÖDERMALM Partyfärjan Viking Line Isabella var på väg
tillbaka till Stadsgården från Åland i lördags morse. Då ﬁck
polisen ett larm om en knivskärning ombord.
– Två personer hade råkat i luven på varandra och den
ena drog kniv och punkterade lungan på den andre, berättar
Södermalmspolisens stationsbefäl.
Den sårade mannen fördes med helikopter till Norrtälje där
man konstaterade att skadorna inte var livshotande.

SKANSTULL Två kokainlangare greps i onsdags kväll på
Gotlandsgatan. Polisen noterade först att en av dem sålde
narkotika på Ölandsgatan. Därefter mötte han en annan man
och de gick vidare mot Gotlandsgatan där de la in en väska
i ett buskage. Polisen undersökte väskan och hittade då ett
stort antal portionspåsar med kokain.
– Det var över tjugo förpackningar så det var knappast för
eget bruk, säger Jan-Ivar Isaksson vid Södermalmspolisen.

De tog hem radiopriset
Radio Totalnormal har gett medarbetarna bättre självförtroende.
Radio Totalnormal som
görs av människor med
erfarenhet av psykisk
ohälsa har inneburit
ökat självförtroende och
gemenskap för många
medverkande.
Ett år efter starten
har de dessutom vunnit
Stora radiopriset.
– I början var det inte så trevligt
att lämna ut sig själv i radion, men
någon måste ju börja, säger Janne
Holmbring.
Det är direktsänding från matsalen i Fountain house på Götgatan
och Janne Holmbring som varit
med från starten summerar sina
erfarenheter från året som gått.
Janne Holmbring har tidigare
haft diagnosen schizofreni och
upplevde i sin barndom att han
var tre olika personer, en i skolan,
en annan hemma och en tredje i
skogen.
Nu har han successivt gått tillbaka till att vara en och samma person men upplever att många i samhället har fördomar mot människor
med psykiska funktionshinder.
– Jag är kemingenjör men när
jag går till arbetsförmedlingen så
vill de att jag ska till arbetsvården
och göra något meningslöst, säger
han.
Att i stället vara med och sända
radio har betytt mycket för honom.
– Här gör vi avancerade saker
och man får känna sig värdefull
och uppskattad. Dessutom har jag
träffat en tjej här, men det är hemligt vad hon heter, säger han och
ler ﬁnurligt.
Den här veckan har han gjort en
enkät med folk på stan som handlar om rädslor.
– Jag kände mig ofta rädd som
barn, bland annat för fula gubbar.
Om det blir för mycket rädslor tror
jag att det kan skapa sjukdom, säger han.
Karin Lundgren, som har haft ﬂera ytliga psykoser, har sänt i Radio
Totalnormal i sju månader. Hon är
utbildad radiojournalist och inter-

Radio Totalnormal sänder radio varje torsdag. Producent Hanna Samlin, diktläsare Ulf Thorell och programledare Håkan Eriksson sänder från lunchrummet på
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Fountain house.
bedrägeriroteln är falska sedlar vanligt förekommande i alla
valörer. Nu ökar även förekomsten av falska mynt.

har 15 av dessa valts ut. Förutom skylten får vinnarna ett
diplom. Skyltarna beräknas komma på plats under november.

De vill krossa myterna
Radio Totalnormal visar ﬂera sidor av personer med psykisk ohälsa.
Henrik Larsson Bauman
levde i 13 år i sin egen
värld. Han hade en psykos. Nu medverkar han i
Radio Totalnormal – ett
nytt radioprogram för
människor med psykisk
ohälsa.
– Jag har varit med om så mycket i
mitt liv och kanske kan någon annan få nytta av mina erfarenheter,
säger Henrik Larsson Bauman.
Han är en av ﬂera som medverkar i det nya radioprogrammet
Radio Totalnormal, ett program
av och med personer med erfarenhet av psykisk ohälsa. Själv
levde han i 13 års tid i sin egen
värld.
– Jag var utvald av högre makter och skulle rädda världen. Under uppväxten ﬁck jag höra att det
var viktigt att bli någon, jag ﬁck
mycket prestationsångest och det
utvecklades till en psykos.
Han berättar att han under sin
psykos höll sig sysselsatt och mådde väldigt bra, eftersom han levde
i sin egen verklighet och inte förstod att han var sjuk.
– Den inre resan är så stark att
man inte är medveten om den
yttre omgivningen. Det var väl lite
jobbigt att ingen annan förstod
mig, men det var först när jag blev
frisk som jag började må dåligt eftersom jag blev helt passiviserad.
Jag gjorde ingenting.
Men så började Henrik Larsson
Bauman hitta en mening i att bara
vara medmänniska och att engagera sig i projekt, som Radio Totalnormal.
Sammanlagt är det 30 personer
som hittills på olika sätt bidragit
till programmet, som startades av
radiojournalisten Idji Maciel.
– Jag vill riva fördomar. Det är
en demokratisk rätt att få göra sin
röst hörd, men är det något i medier om människor med psykisk
ohälsa så handlar det om våld.
Fast de våldsamma utgör bara en
liten del, säger Idji Maciel.
Hon ﬁck idén när hon var i Argentina och upptäckte Radio La

i korthet

Henrik Larsson Bauman levde i en psykos i 13 år. Nu medverkar han i programmet Radio Totalnormal. Initiativtagaren Idji Maciel lyssnar snett bakom honom till
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vänster.
Colifata, ett närradioprogram
som sändes från trädgården på
ett mentalsjukhus. Genom föreningen Fanzingo ﬁck hon hjälp att
söka pengar från Allmänna arvsfonden. Och beviljades stöd.
Nu har programmet sänts i fyra
veckor som en öppen sändning
där även publiken får vara delaktig. Alla som vill kan vara med,
och programmet kan handla om
vad som helst.
– Folk pratar om vad de vill
och inte bara om sina sjukdomar.
Först när en grupp människor visar sig från olika sidor tror jag att

fördomarna kan minska, säger
Idji Maciel.
Idji Maciel hoppas få i gång en
dialog med lyssnarna och att de
vänder sig till programmet med
synpunkter. Förhoppningen är
också att sända kortare inslag ur
programmet i Sveriges radio. Hon
har redan varit i kontakt med P4
och P1.
– Det ska inte vara tabu att prata
om sina sjukdomar. Jag ser redan
att de männi-skor som hittills
medverkat växer väldigt snabbt.
De vågar mer och blir glada över
att deras ord har betydelse.

Henrik Larsson Bauman tycker
att det är roligt att vara med i programmet.
– Jag kan berätta min åsikt och
jag vänder mig både till dem som
har erfarenhet och till dem som
inte vet så mycket, men som kan
få tillfälle att reﬂektera över vad
som är psykisk sjukdom. Kanske
kan jag upplysa folk om hur det är
att leva med en.
● Caroline Cederquist
caroline.cederquist@
mitti.se
tel 550 551 38

◗ Radio Totalnormal sänder
klockan 14.00–15.30 varje
torsdag på frekvensen 101,1.
◗ Det går även att när som
helst lyssna på sändningarna
på www.radiototalnormal.se
◗ Programmet sänds från
matsalen på Fountain House
på Södermalm. Det är ett
medlemshus för personer med
psykiska funktionshinder.

Unga gav sig på vakter

Trådbussar föreslås i innerstan

SLUSSEN Fyra män i 20-årsåldern greps efter att ha bråkat

INNERSTAN Vänsterpartiet i landstinget vill införa ett eldrivet

Mitt i den
d 4 november
b 2008
2008.
vjuar ofta psykologer och forskare
i olika frågor. Många av hennes
inslag handlar också om religion
eller existens. Även hon märker av
människors fördomar, många hon

i korthet
Fatbursparken blir större

18

◗ Sänder på
torsdagar

MEDBORGARPLATSEN När Citybanan grävs ner i en tunnel
kan Fatbursparken göras större och tryggare.
Hundra nya bostäder i området, många av dem med entréer mot parken, ska göra miljön tryggare, hoppas stadsdelsförvaltningen.
Byggtiden för hela området är planerad mellan 2009 och
2015.

– Här känner jag mig respekterad precis som jag är och alla vet
ju att jag inte är farlig. Sedan är
det ju skönt att komma i gång och
sända radio igen, säger hon.

verka bilden som människor har
av psykisk ohälsa.
I en av sina enkäter gick Janne
Holmbring ut och frågade folk om
de kände någon som var psykiskt
”frisk”.
– Det var det ingen som gjorde.
Man måste reﬂektera över vem
som är sjuk och vem det är som sätter normen. Jag märker att unga
oftast inte har lika mycket fördomar som de äldre, säger han.
Den enkäten var med i det program som skickades in som tävlingsbidrag till Radioakademin.
För drygt en månad sedan ﬁck de
veta att programmet vann Stora radiopriset 2009 i närradioklassen.

Både Karin Lundgren och Janne
Holmbring hoppas att deras program ska göra skillnad och på-

● Anna Rönngren
anna.ronngren@mitti.se
tel 550 551 27w

◗ Detta är Radio Totalnormal
◗ Radio Totalnormal sänder varje
torsdag klockan 14–15.30 på 101,1
megahertz. Det går även att
lyssna på sändningarna på www.
radiototalnormal.se.
◗ Programmet startades av Idji
Marcel som inspirerats av ett
närradioprogram som sändes

möter är rädda för henne, vilket
hon upplever som djupt orättvist.
– De tror att man ska begå våldsbrott bara för att man har en diagnos, men det är ju väldigt sällan
psykiskt sjuka begår våldsbrott,
säger hon.
För Karin Lundgren betyder
radiosändningarna mycket.

från trädgården till ett mentalsjukhus i Argentina.
◗ Syftet är både att förändra
synen på psykiskt funktionshindrade och att ge dem möjlighet
att göra sina röster hörda.
◗ Projektet ska pågå i tre år och
får stöd av Allmänna arvsfonden.

Man stal koskinn för 12 000

Man brutalt misshandlad utanför kafé

MEDBORGARPLATSEN En man stal i onsdags tre koskinn
värda 12 000 kronor i en heminredningsbutik på Götgatan.
Mannen stoppade ner skinnen i en stor väska och sprang
sedan ut ur butiken utan att betala.
En anställd tog tillsammans med polisen upp jakten.
Mannen greps i Björns trädgård och vid en husrannsakan i
hans bostad hittades dessutom en stor väska med nya kläder
och skor som misstänks vara stulna, uppger polisen.

MEDBORGARPLATSEN En 50-årig man misshandlades i
torsdags eftermiddag brutalt utanför ett kafé i korsningen
Götgatan-Åsögatan.
Det började med att en 34-årig man gick fram och slet åt sig
hans väska. När han försökte ta tillbaka den slog 34-åringen
ner honom och fortsatte att sparka honom trots att han låg.
Tjuven greps senare vid Skanstull efter att ha sparkat en annan man i huvudet, uppger polisen.

