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      Ledare 

Nu på höstens kant vi sitter och kurrar framför datorn, ska det bli något reportage eller 

läsnyttig sida mån tro, du kanske är lite nyfiken efter att ha läst och följt vår tidning som nu 

är inne på åttonde upplagan. Men ett ska du veta att vi gör vårt yttersta för att om möjligt 

kunna leverera intressanta och bildande sidor, vi gräver djupt inombords och söker svaren på 

livets mysterier som ännu inte fullt ut är utforskade. Vi uppskattar att ni gång från gång visar 

intresse och ger oss chansen att dela med oss av våran erfarenhet och de intressen som vi har 

samlat på oss under våran livsvandring. När du läser detta är vintern här, ni är säkert fullt 

upptagna med att fixa och dona, skjutsa barnen på aktiviteter, städa och baka, göra lite här 

och lite där. Våran önskan är att ni ska finna andningsrum, kunna koppla av från stressen, 

dagens samhälle är så uppskruvat och psykisk ohälsa är vanligare än man tror, det blir så lätt 

att man går över gränsen av vad man klarar av, vi vet, alla här har erfarenhet av vad det är 

att må dåligt. Det finns inte alltid enkla svar men det vi har skrivit under årens lopp kanske 

kan vara en liten pusselbit som passar någonstans och gör så att det finns en helhetsbild. Vi 

önskar er alla lycka till och återigen tack för visat intresse. 

Thomas Magnusson 

 

Nyfiken eller ? 

Visst kan vi känna igen oss, vi vill all-

tid veta lite mer, kan det finnas något 

att utforska, vidga våra vyer lite till. 

Människans utveckling har hela tiden 

gått framåt, lärt oss av misstag, gjort 

om, börjat från början, men kan det bli 

bra, jag menar helt bra. Jag tror det 

men då måste vi stå på den grund som 

våra fäder lade i vårt land för de trodd-

de faktiskt på Gud, de låg på sina knän 

och bad för Sverige och nu undrar jag 

bara vad vi har gjort av vårt kristna 

arv. Vad får barnen lära sig i skolan, 

vart tog bibelundervisningen vägen, 

psalm sången man alltid började dagen 

med ? Allt destruktivt som händer i 

samhället kan vara en konsekvens av 

att vi inte längre prioriterar och följer 

den tro vi ärvt av våra fäder. Någon 

måste våga stå upp och säga sanning-

en, landets regering som styr Sverige 

har axlat ett stort ansvar för jag tror att 

det kan bli bittert om man dricker ur 

fel källa.  

Thomas Magnusson 

Foto: Thomas Magnusson 
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   Själva existensen! 

   

Jag vill se dig, upptäcka dolda sidor, utforska vem du verkligen är. Jag kan se spåren efter dig och 

en skapelse som du givit oss att förvalta, dess skönhet som endast kan ha blivit till under en all-

härskande suverän och alltigenom god och förutseende skapare. Varför brydde du dig över huvud 

taget med detta projekt vilka konsekvenser det skulle leda till du redan från början kunde förutse. 

Ändå så valde du att starta resan som här kallas livet, du gav oss en egen vilja och möjlighet att 

själv råda och styra trots att du förutsåg människans benägenhet att vandra sin egen väg bort från 

källan som gav henne livet. Du visste från början och var från början beredd på att skapelsen 

måste vinnas tillbaka till den rättmätige ägaren, nämligen skaparen själv. Människan förnedrade 

sig i synd och du lät henne hållas, men du visste från början att ur denna bedrövelse skulle en stor 

skara resa sig upp ur synden och tvätta sig rena i tron på Jesus och hans omedelbara seger över 

den onde som förledde människan i synd. Du visste att efter detta finns en fortsättning, det är inte 

slut, när ormen (den onde) har härjat färdigt och hans tid är slut skall du skapa ett rike som inte 

kan skakas utan kommer bestå i all evighet. Där kommer lejon och lamm vandra sida vid sida, 

ingen sol finns för Herren själv kommer vara ljuset bland oss och då kommer allting bli som du 

först hade tänkt och du har en trogen skara som vandrat genom den stora bedrövelsen och vunnit 

seger och som aldrig kommer vika från Herrens sida. 

 

.Källa:  https://pixabay.com/sv/f%C3%A5gel-filial-duva-flygning-oliv-157558/ 

 Thomas Magnusson 
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I dina händer ! 

 

Jag är buren, skyddad under dina vingar, du bär mig där jag inte själv kan gå. Jag kan inte alltid se eller 

förstå eller ens ana din alltigenom goda, kärleksfulla och rättvisa personlighet, du finns alltid där. Visst 

förstår jag att trots din storhet du måste bli alldeles bedrövad när du ser oskyldiga människor falla offer 

för handlingar som har sitt ursprung och sin inspiration från en mycket ond och fallen härskare som inte 

längre har något hopp utan bara försöker få med sig så många som möjligt i fallet. Han slår skoningslöst 

och obarmhärtigt mot så många han bara kan, det finns inget medlidande i hans natur, han bryr sig inte om 

det är barn som blir offer genom krig, svält och sjukdom. Under hans onda framfart finns det människor 

som frivilligt hänger sig och viger sina liv i hans tjänst, det räcker med att lyssna på vissa hårdrocks grup-

per, i deras texter finns det ingen tvekan om vem de har vigt som Herre i deras liv. De tycker det är häftigt 

att låta sig inspireras och viga sina ord och handlingar i bestialiska riter på scenen framför stora skaror i 

den ondes tjänst. Ande världen är till viss del dold men jag önskar att människor kunde se konsekvenserna 

och slutstationen för denne Lucifer som de tycker är så häftig, han är ingenting annat än en hycklare och 

förlorare och han kommer att vara evigt förkastad och kastas i ett brinnande hav för evigt och där vill inte 

du tillbringa din framtid. Den goda sidan kommer att bestå, övervinna alla hinder, det kommer inte alltid 

att vara lätt, svårigheter till trots så kommer det vara värt sitt pris, idrottare siktar på guld men den som 

vandrar med Jesus och har honom som mål och prioritet kommer att leva för evigt i ett rike som inte kan 

skakas eller gå under.      

 

Thomas Magnusson 

Källa: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peter_Paul_Rubens_-

_Saint_Michael_expelling_Lucifer_and_the_Rebellious_Angels,_1622.jpg 



Sida 6 

Boule 

Det förekom kast av stenar mot fasta mål redan i forntidens Egypten. Några varianter lever än idag kvar. 

Nutidens form av boule har sitt ursprung i Frankrike. Historien säger att det var en äldre man som var 

skicklig inom sporten. Han hade begränsad rörlighet och därför ändrade man reglerna så att även han skulle 

kunna vara med. Det är den formen som idag kallas pëntanque och vars främsta kännetecken är att spelaren 

ska stå i ringen när spelaren kastar sitt klot.  

 

 

Svenska bouleförbundet 

Svenska bouleförbundet bildades 1977 och har omkring 15000 medlemmar. Svenska bouleförbundet är  

sedan 1989 medlem i riksidrottsförbundet. Det finns cirka 250 bouleföreningar. Föreningarna finns i hela 

landet, men de mest dominerande områdena är Skåne, Västsverige och Stockholmsregionen. SM i boule 

arrangeras sedan 1978 av svenska bouleförbundet en gång om året. 

 

 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjClv2rw_PQAhVE2ywKHVkBDlcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.op-marburg.de%2FLokales%2FMarburg%2F52-Teams-spielen-bei-Boule-Meisterschaft-mit&bvm=bv.141320020,d.bGg&psig=A
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Spelet 

Man lottar vem som ska börja och det lag som vinner lottningen ritar en ring mellan 30-50cm i diame-

ter. Spelaren ställer sig i ringen och kastar ut lillen mellan 6-10 meter. Lillen är den som man ska 

komma närmast. Sedan kastar laget ett klot mot lillen. Därefter kan andra laget välja mellan att skjuta 

bort klotet om det ligger nära eller att kasta ett klot som hamnar närmare än motståndarens klot. När la-

gen har kastat varsitt klot bedömer man vilket klot som ligger närmast lillen. Det lag som ligger längst 

ifrån får då kasta ett klot igen. En ny jämförelse görs. Så fortsätter det tills det ena laget har kastat det 

antal klot det disponerar. Därefter kastar det andra laget sina resterande klot. När alla klot är kastade får 

det lag som ligger närmast med flest klot poängen. Match spelas oftast till 13 poäng. Spelet sker i form 

av singel som är tre klot per lag, dubbel som är tre klot per person och trippel som är två klot per person. 

 

Lite om när jag började spela och vad jag tycker om Boule: 

Jag började spela seriespel år 2012, och 2013 skaffade jag licens. Jag är yngst i vår klubb ifrån Tranås 

och vi är ca 50 medlemmar i vår klubb. Jag har spelat Boule i ca 5 år nu. Jag trivs väldigt bra med att 

spela boule för alla medlemmar i vår klubb är trevliga och snälla. Det roligaste med Boule tycker jag är 

när vi åker till olika ställen som Jönköping, Gotland, Nässjö m.m. Oftast när vi åker ut och spelar på de 

här olika ställena så är vi 2-4 lag ifrån vår klubb som samåker dit vi ska. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Rithell 

Källa: http://www.op-marburg.de/

Lokales/Marburg/52-Teams-spielen-bei-Boule-Meisterschaft-mit 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Boule 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boule_on_grass.jpg 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Boule
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbkti9wfPQAhVBGywKHVMhC4sQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3ABoule_on_grass.jpg&bvm=bv.141320020,d.bGg&psig=AFQjCNFJctHegyTk8Dakhk2-_8M
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Varför skriver jag dikter? 
 
I det här numret struntar jag i att intervjua någon färgstark person. Varför då? Jo, jag tänker ägna mig åt 
diktandet, en skrivform som passar mig bäst. Jag kan skriva ihop kortare noveller och annat som kräver sin 
mästare. Och ja! Jag är en mästare på att utrycka för mig själv vad det är jag vill förmedla. 
Jag började min skrivresa när jag var i tonåren. Och sedan har det bara rullat på med kortare uppehåll då 
jag snärjdes in i andra illegala härvor. Men jag lyckades komma loss och här sitter jag femton år senare 
med en broadside och två böcker, poesi jag givit ut genom Magnus Grehn förlag 2013 – 2016 
Att uttrycka sig muntligt är ett stort stycke konst och jag är inte den som behärskar det över huvudtaget. 
Som den erkända publicerade poet jag är skriver jag hellre dikter och väldigt korta sådana. 

 
Vad driver mig? 
 
Det jag skriver är oftast på den nivån att jag lyckas riktigt bra och det som driver mig är läsarens reaktion. 
Oftast positivt leende och en klapp på axeln. Den ärliga reaktionen sporrar till mer skapande. Säkerligen 
kommer jag aldrig någonsin upphöra med mitt verk. 
Många har köpt mina böcker och inte nödvändigtvis de som tycker om poesi utan också de som dras till 
kombinationen av nyfikenhet, svartsyn och en stilla humanism. 
 
Så, luta dig tillbaka. Här kommer några! 
 

 
Ekan 
 
Man lämnar mig  
ensam kvar i  
en eka utan åror, 
 
men det gör inget 
för jag har långa 
armar och stora 
händer, 
med dem kan jag 
ro. 
 

Ledig 
 
Först Pappaledig 
och sedan vabba. 
Det är semester det, 
Om barnet sover 
förstås. 
 

Jag förstår inte 
hur alla tankar får 
plats 
 
Det är ju en hjärna 
i vägen. 
 

Pennywise 
 
Det finns roliga 
clowner och 
tråkiga. 
Sen finns det en massa 
andra, 
men dom är bara 
fejk allihop, 
förutom Pennywise –  
en horribel jävel 
som livnär sig på 
barn under en stad i 
USA. 

Hårt arbete lönar sig 
 

Jag gör ingenting. 
Det lönar sig det 
också! 
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Jag förstår inte 
hur alla tankar får 
plats 
 
Det är ju en hjärna 
i vägen. 
 

 Ett mystiskt besök på en daglig verksamhet 
 
Solen sticker i nacken. 
Jag sitter med ryggen emot och 

skriver. 

Blomman i glasvasen på bordet 
och stearinljuset framför hånflinar 
stort. 
Den virkade vita duken med för stora 
hål ligger stel och likgiltig och glor 
uppkäftigt på mig. 
 
Solen sänker sig i sjön. Kvällen drar för 
sitt nattliga draperi. Blomman gäspar  
sömnigt medan jag tänder stearinljuset. 
 
Sedan skriver jag tills bläcket sinar.                                                                                                                                                                                                           
Blomman skrattar högt! 
Jag kan inte slå på reserven för det finns 
ingen. Så jag lägger bort pennan, lutar 
blomman åt sidan tills den brinner och 
plockar upp duken för att se om den  
möjligen kan verka terapeutisk för mig 
precis som poesin. 
 
Det gör den. Flera gånger om. Mer än jag 
tror faktiskt. 
Jag lutar mig leende tillbaka och njuter en 
smula ironiskt medan allt tillåts brinna. 
 

 

Joakim Becker  

Darling! 
 
Without you 
my heart 
echo!! 
 
 
I baren 
 
”Går det bra med 
Vodka?” 
 
”Ja, Absolut!” 

Det här är inte okej! 
 
En gång är inte 
okej. 
Och två är absolut  
en för mycket. 
 
Ta bort en, 
och fixa till den 
andra  
så vi kan  
gå på en gång.  

Istid 
 
Han står utan 
skor på tunn 
is och väntar 
på att något 
ska hända. 
 
Ingenting speciellt 
händer mer än att 
fötterna fryser 
fast. 
 
Och plötsligt förstår 

han dilemmat.  
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Simulation eller verklighet? 

När vi rusar genom livet är det ibland lätt att glömma alla de val vi får göra, i varje dag och varje minut. 

För upptagna med vart vi är på väg eller att nå våra mål utan att tänka på vägen dit. Världen runt om oss 

är verklig och materiell, något vi tar för givet, men är fylld med en djup komplexitet som vilar under ytan 

av det vi ser och tror oss veta. 

Våra största fysiker genom tiderna hade en annan tanke när de tog sig an en av fysikens stora utmaning-

ar; att förklara hur enstaka partiklar, så som elektroner, kan bete sig som både fysiska objekt så väl som 

vågor på en vattenyta. 

Det faller sig naturligt för oss, att om vi häller sandkorn över en plan skiva med två skåror i, kommer 

varje korn till slut under gravitationens lagar att rinna ner för att bilda två högar motsvarande skårorna. 

Men i ”Dubbelspalts-experimentet” tar sig partiklar an en helt annan verklighet än den vi är vana vid. 

I detta experiment så skjuter vi partiklar liknande fotoner eller elektroner från en så kallad partikel-pistol, 

återigen mot en skiva som har två skåror i sig, och ser sedan på hur de landar. Men på andra sidan får vi 

inte två linjer eller högar som vi har förväntat oss, utan något märkligt händer.  

Bild av: Haade https://

en.wikipedia.org/wiki/File: 

Interference_of_two_waves.svg 

Ett flertal linjer visar sig, och sprider sig ut från 

måltavlans mitt. Det är ett interferensmönster. 

Ett mönster fysiker har känt till redan sedan 

1800-talet. 

När partiklarna passerar skårorna så har de en 

speciell påverkan på varandra, 

som tillsammans får dem att bete sig som vågor. 

Interferens är något som bara kan hända då vå-

gor från två eller flera platser krockar med 

varandra. 

 Då en sänka möter den förhöjda delen av en 

våg, slår dem ut varandra. Medans där en höjd 

möter en höjd förstärks de istället, och bildar på 

så sätt destruktiv, eller konstruktiv interferens. 

Det är den konstruktiva som vi ser avbildad på 

måltavlan i form av de ljusa linjerna.  

Men än så länge inga banbrytande eller nya upp-

täckter. Det mer oförklarliga sker sedan då vi i 

tur och ordning, skjuter en partikel i taget, så att 

de inte har någon möjlighet att interagera med 

varandra. Vi förväntar oss då naturligt att vi får 

tillbaka våra ordnade två linjer. 
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Men långsamt, partikel efter partikel, så växer förvå-

nansvärt de bekanta flertal linjerna fram åter igen, med 

ett interferensmönster. Det kan bara finns en förkla-

ring till detta. 

Varje partikel måste likt en våg färdas genom båda 

spalterna samtidigt, för att sedan krocka med sig själv, 

och i en våg av möjligheter till slut landa på en av de  

       platser som ger upphov till detta mönster. 

Bild av: NekoJaNekoJa  

http://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Double-slit.png 

 

På så sätt är partikeln i sin färd ej längre fysisk eller materiell, utan matematisk, med en möjlighet att be-

finna sig överallt, innan den måste landa på en punkt och blir fysisk igen. Om detta stämmer så betyder 

det då att partiklar även kan befinna sig på flera platser samtidigt. 

Richard Feynman, en av våra största fysiker genom tiderna sa att ”detta är ett fenomen som inte går att 

förklara på ett klassiskt sätt” och föreslog sedan ytterligare ett steg i hans tanke-experiment. För vi nöjer 

oss inte än. Innan vi ger upp så skapar vi en icke-destruktiv mätningsanordning som kan mäta vilken spalt 

partikeln färdas igenom, utan att störa dennas färd. På så sätt ser vi om det ovanstående stämmer, att parti-

keln kommer att färdas genom båda spalter. 

Men detta helt utan lycka. Vi skjuter partiklarna igen, en efter en, och mätningarna ger utslag. Fast bara i 

en eller den andra spalten, aldrig båda samtidigt. Det är i detta fallet en del har begrundat om universum 

konspirerar emot dem, eller om vi lever i en simulation av matematiska lagar. För vad som väntar sig på 

andra sidan, helt enligt Richards förväntningar, är två raka och perfekta linjer. Interferensmönstret har nu 

försvunnit, och partiklarna beter sig igen som fysiska. 

Detta har i sin tur gett upphov till många olika teorier. Ett experiment som fångar hjärtat av kvantfysikens 

under, och visar begränsningarna vi har i att kunna förstå oss på hur vår värld fungerar. 

”Om du tror att du förstår kvant-fysik, så förstår du inte kvant-fysik” – Richard Feynman 

 

Källor: 

http://physicsworld.com/cws/article/news/2013/mar/14/feynmans-double-slit-experiment-gets-a-

makeover 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Dubbelspaltsexperimentet 

 

 

Adam Fransson 
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          Den gode herden 

Den högste sitter på tronen, han råder i rättfärdighet, han är helig, allt omkring honom är 

perfekt, han kan inte misslyckas. Kunskapen finns hos honom, han har danat den minsta par-

tikel till det största objekt. All kunskap kommer från honom, det är i hans värld vi är och 

finns till, och allt som forskas fram och uppfinns är alster som härstammar från honom, utan 

honom skulle vi inte kunnat göra något. Han uppehåller och styr alla natur lagar i univer-

sum, inget undgår honom. Allt har bestämda tider, inget är en slump, likaså är våra dagar 

räknade, vi kommer varken leva längre eller kortare än han tillät vid tidens begynnelse, han 

visste och förutsåg allt redan från början. Han kan urskilja det onda och goda i människan 

och han kommer döma rättvist, inför honom skall alla knän böjas och ingen kommer tycka 

att han dömer orättvist. Men han gjorde också upp en plan, en räddnings aktion, för han 

visste vår mänskliga benägenhet att vika av och bli offer för den onda sidan, så han tänkte ut 

ett sätt redan från början hur han skulle vinna åter sin älskade som han har så kär, dig och 

mig och alla andra omkring oss. Han sände sin son, det käraste han hade, genom honom som 

skapelsen blev till, honom sände han ner till jorden, för bara han kunde bli det perfekta offer 

lammet, han tog våran synd på sig, han led dödens kval, fick smaka på det värsta man kan 

drabbas av bara för att vi genom att se på honom, bekänna vår synd och tro på honom bli 

friköpta. Endast genom att tro på Jesus och hans gärning kan vi slippa domen och gå fria, 

det finns ingen annan väg, förkastar vi Jesus och skäms för honom och inte vill veta av ho-

nom står vi utanför Guds räddnings plan.  

 

Thomas Magnusson 

Källa: https://c2.staticflickr.com/4/3726/12657946083_fb10cdfe7c_b.jpg 
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Min resa! 

Jag är jag och jag duger för att jag gör så gott jag kan, jag har aldrig velat någon något illa, 

jag har aldrig lyft min hand mot någon, visst har jag felat i ord och gjort misstag på det om-

rådet men ej uttalat någon förbannelse över någon. Ändå har jag under mitt liv upplevt utan-

förskap, jag har känt mig förföljd, upplevt att människor gått bakom min rygg, utövat oför-

ståelig, omotiverad infiltrering som gått så djupt, trängt ner i mina innersta tankar, känslor 

och drömmar. Jag fick en psykos, hjärnans kaos var total, första månaden på sjukhuset 

kunde jag bara sitta och titta, kunde inte tillgodogöra mig stimulans utifrån, så lång har en 

månad aldrig varit tidigare och jag hoppas slippa det framöver. Vändningen kom när uttråk-

ningen drev mig att börja röra på mig, då var jag på ett behandlingshem som hette Gnistan, 

jag fick ett välbefinnande som lockade mig att fortsätta kämpa för livet och min existens, 

jag hade en ilande känsla i huvudet som gjorde att jag knappt stod ut som nu mer eller 

mindre botades på grund av mitt motionerande. Jag var där i ett och ett halvt år och den ti-

den betydde mycket för mig, jag började lära mig saker, hade knappt aldrig tvättat kläder, 

lika så matlagning var något som jag började lära mig, började även få lite kontakt med 

andra människor, innan var jag ganska ensam. Efter Gnistan tiden fick jag lägenhet här i 

Tranås med stöd från psykiatrin, för nio år sedan fick jag ett jobb som parallellt med en 

stödperson stärkte mitt självförtroende. Min självkänsla har växt på de flesta områden, inte 

minst bilkörningen, jag kör bättre än någonsin tack vare personer runt omkring mig och jag 

är mycket tacksam för den hjälp och förståelse jag fått. 

 

Thomas Magnusson  

Källa: https://www.flickr.com/photos/marleahjoy/14517262115 
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Försvarsmaktens verksamhetsområden  

 

Försvarsmakten har många verksamhetsområden till exempel att skydda land, hav och luft. Till varje 

verksamhetsområde finns ett antal centrum, skolor och förband. Försvarets uppdrag är brett, vilket stäl-

ler höga krav på att de personer som är verksamma inom de olika områdena har kompetens och för-

måga. 

Armén genomför gemensamma operationer i samverkan med flyg- och sjöstridskrafter, både i Sverige 

och utanför Sveriges gränser. Detta gör armén tillsammans med andra myndigheter, organisationer nat-

ioner. Armén organiserar också och ger utbildning till markstrids-och luftvärnsförband 

Arméförbanden delas in i: 

Mekaniserade förband 

Där används bland annat stridsfordon. Förbanden är tränade och utrustade för att genomföra strid mot 

alla typer av motståndare i olika typer av bebyggelse och terräng. 

Kavalleriförband 

Jägar- och underrättelsesoldater samt militärpolis utbildas i kavalleriförband. Soldaterna ska kunna 

verka bakom en motståndares linjer, under lång tid, i all slags terräng och under alla väderförhållanden.  

Artilleriförband 

Utbildar inom markbaserad indirekt bekämpning. Materielen har precisionsverkan och lång räckvidd 

samt är oberoende av väder. 

Luftvärnsförband 

Luftvärnsförband utbildar enheter för markbaserad bekämpning av mål i luften och kan därigenom 

skydda till exempel befolkningscentrum, militära förband och flygbaser mot attacker från luftarenan.  

Ledningsförband 

Ledningsförband utbildar stads- och sambandförband främst för ledning av stridskrafter samt för högre 

ledning. 



Sida 15 

Ingengörsförband 

Ingenjörsförband försvårar för fiende i terrängen och underlättar för sin egen verksamhet i terrängen. 

De utför också ammunitionsröjning.  

Underhållsförband 

Underhållsförband ansvarar för att försörja de stridande förbanden med förnödenheter, sjukvård och 

reparationer. 

CBRN-förband 

CBRN-förband hanterar hot och händelser inom  kemiska stridsmedel, biologiska stridsmedel, radio-

aktiva ämnen och kärnvapen. 

 

Jonas Jernquist  

 

 

Källa: http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/verksamhetsomraden/armen/ 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/FSK-PF.jpg  

 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/verksamhetsomraden/armen/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/FSK-PF.jpg
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Pokemondag på butiken Lekis i Tranås! 

Vi i Tranås har såklart inte missat att leksaksbutiken Lekis var nära att försvinna helt från Tranås. Det är 

många som tyckte det var synd, (mig inkluderad!) men vi hade tur att Camilla Almén kände att hon och hen-

nes man kunde ta över och de är i dag ägare av butiken! Butiken låg tidigare på Storgatan jämte fikastället 

Tranan och ägdes då av Marie Aronsson men i dag ligger butiken på Ågatan 15 A jämte biografen Royals 

Bio. Enligt Lekis hemsida så har Lekis funnits i Tranås i mer än 40 år. 

Lekis hade den 10 september en dag tillägnad till Tv-spels serien Pokemon. Det är nämligen 20 år sedan det 

första spelet släpptes i Japan 1996. Pokemon är fortfarande än idag populärt och både barn och vuxna upp-

skattade vad Camilla på Lekis gjorde för att fira 20 års jubileum för Pokemon. Jag själv var där den dagen 

men jag var inte där för att handla eller vara med i lottdragningen som hölls. Jag var där i uppdrag att vara 

utklädd som Pokemonen Pikachu som är maskoten för Pokemon och är nog den mest igenkända Pokemonen. 

Jag hade tidigare under året varit utklädd till Pikachu eftersom jag har en dräkt. Jag erbjöd mig att vara ut-

klädd på Lekis för Pokemondagen, så Camilla meddelade mig när hon tänkte ha det. Det var väldigt kul att 

göra jobbet kan jag säga. En del barn var blyga och vågade knappt komma fram till mig och andra hade inga 

problem med att ge mig en kram. Jag delade ut godis till både barn och vuxna. När jag hade min lunchrast 

satt jag i köks-krypinet som finns inne i butiken och Camilla bjöd mig på pizza.  

Jag gjorde också avlånga ballonger och tittade på en beskrivning på hur man vek ballongerna till hundar. Jag 

råkade spränga några måste jag erkänna, men nu vet jag hur man gör hundformade ballonger. Jag lyckades 

göra tio stycken tror jag innan rasten var slut och delade ut ballongerna till barnen. Jag var där från klockan 

11:00 till Lekis stängde klockan 14:00. Det var en rolig upplevelse och Camilla överaskade mig med att ge 

mig ytterligare en belöning för mitt arbete för jag trodde pizzan var min belöning för jobbet. Hon hade fått 

hem en beställning på 20 års jubileumsboxar med Pokemonkort. Den här boxen var med Pikachu-tema. Jag 

fick inte då säga något eller visa upp boxen för den hade ännu inte släppts ut på marknaden. Men nu kan jag 

det utan att bryta mot någon lag. 

Källa: http://www.lekis-tranas.se/ 

 https://www.facebook.com/lekisitranas/ 

http://www.patriotgamesleeds.com/images/pikachu%20ex.jpg 

Malin Haglund 

 

Bild på mig som 

Pikachu!  

Tagen av någon 

som senare satte 

ut den på Lekis 

facebook sida. 

Bild på Poke-

monboxen med   

Pokemonkort! 

http://www.lekis-tranas.se/
https://www.facebook.com/lekisitranas/
http://www.patriotgamesleeds.com/images/pikachu%20ex.jpg
javascript:window.close()
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Vintertid 
 
 
Jul, igen!! Det går så fort. Jag förstår inte vart tiden tar vägen, varje gång i spegeln ser jag fler grå hårstrån än 
sist. Och dessutom kryper luggen bakåt. Jag är fyrtiotre och om några år är jag antagligen flint. Fast jag tror 
inte det har så stor betydelse eftersom det ligger i generna och tunnhårig eller inte, inget jag kan göra  
något åt. Min farfar var flint. Det är ganska vanligt. En del rakar hela svålen trots att de inte har något  
genetiskt håravfall. Kanske tycker de att det av någon anledning är tufft eller så kanske det rent av är  
praktiskt. Jag väntar nog med att skala av min kalufs och köper mig en tub hårgelé så jag kan forma en god 
frisyr över hjässan. 
 
Ja, i Juletider råder mycket kaos, men för mig är Julen en mycket behaglig stund. Den får mig att sakta ner 
och tänka till. Hur kommer det sig att det blev som det blev? Har jag styrt åt rätt håll? Kanske blev det som 
det blev för att jag styrde åt det där hållet. Om jag inte hade styrt hit, vem hade jag i så fall varit, hade jag ens 
levt? Jag är rätt nöjd över hur jag har styrt här i livet, men det har varit en uppochned värld i nästan hela mitt 
liv. Med människor i min omgivning har det varit lite lättare att ta ut rätt riktning. Jag har haft följeslagare 
nästan hela vägen, trots att jag känt mig oerhört ensam stundom har denne klappat min axel för att på något 
sätt göra resan möjlig för mig.  
Jul, Jul och pepparkaksgubbar. Lucia och strålande stjärnor. Vem kan ta miste? När mörkret faller och  
stjärnorna tänds. När snön knirkar mot skosulan och tänderna hårt sammanpressade gnisslar fram och tillbaka 
till en känd vintervisa. 
 
Det här är mitt gemyt. Att känna lugnet under självaste vintertid med Lucia, tomtar och troll. 
Det är så härligt … Jag är fyrtiotre, men i vintertid är jag sju igen och då med en tjock och välkammad frisyr. 
 
 
God Jul 
 
Joakim Becker 
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Några i redaktionens favorit Youtubers! 

Vi lever i en tid då du kan bli en internet kändis. Youtube är en videouppladdning-sida som idag är en av 

de mest besökta sidorna på internet. Det är mycket tack vare de så kallade Youtubers, människor som helt 

enkelt har en talang av något slag. En del gör musik och sätter ut sin musikvideos med sina originallåtar 

eller parodier av existerande låtar som de ändrar texten på för att få det att bli komiskt. Justin Bieber bör-

jade sin karriär på Youtube innan han blev en professionell sångare.  

Youtube grundades av Chad Hurley, Steve Chen och Jawed Karim. Det var den 15 februari 2005 som 

sidan aktiverades och har sen dess genomgått en del förändringar. Grundidén till sidan var "Broadcast 

Yourself", som betyder ungefär publicera (dig) själv och idag är det inget snack om saken att det blev en 

succé! 

 

Malins fem favoriter är… 

1. Random Encounters 

2. Nathan Sharp - NateWantsToBattle 

3. The Game Theorists 

4. Rob Dyke 

5. How It Should Have Ended 

Notera att de är engelskspråkiga, så att kunna eng-

elska är en fördel! 

  

Jonas fem favoriter är… 

1. World Archery 

2. Hoyt Archery 

3. G5 PRIME 

4. Easton Target Archery 

5. Archery Supplies 

Notera att de är engelskspråkiga, så att kunna eng-

elska är en fördel! 

Random Encounters är en grupp med människor 
som ibland går ihop med andra Youtubers och gör 
musikaliska parodier av kända spel och filmer. 

Nathan Sharp gör lite blandat men jag följer ho-
nom för hans musik. 

The Game Theorist handlar om teorier inom 
spel. Tillexempel hur något i spelet skulle fungera 
i verkligheten. Inom gruppen har de andra saker 
med som tillexempel Culture Shock. 

Rob Dyke är för de som gillar information om lite 
läskigare saker som tillexempel 10 olika födelse-
defekter på bäbisar. 

How It Should Have Ended är en grupp som gör 
animerad komedi om olika filmer som tillexempel 
filmen Batman Begins. De ändrar helt enkelt på 
hur filmen slutade eller ändrar på andra situationer 
i filmen så det blir komiskt.…How Batman Begins 

Should Have Ended 3:09  

World Archery är den officiella TV Youtube 
kanalen där du kan se bågskytte tävlingar från 
hela världen. 

Hoyt Archery är om jakt med båge och speciali-
serar sig inom det området. 

G5 PRIME är om teckningen bakom bågskytte. 

Easton Target Archery är om att göra så bra pi-
lar som möjligt. 

Archery Supplies är den Australiska Bågskytts 

säljaren Martin, Mathews,Bear youtube kanal där 

han visar hur hans produkter funkar. 
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Rickards fem favoriter är… 

1. Total biscuit 

2. Markiplier 

3. Jim Sterling 

4. Linus tech tips 

5. Cohhcarnage 

Notera att de är engelskspråkiga, så att kunna engelska är en fördel! 

Bilder på några av de nämnda Youtubers personerna! 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Haglund 

 

Källförtäckning: https://en.wikipedia.org/wiki/YouTube 

https://en.wikipedia.org/wiki/Markiplier 

https://en.wikipedia.org/wiki/Linus_Sebastian 

https://en.wikipedia.org/wiki/TotalBiscuit 

https://en.wikipedia.org/wiki/MatPat 

Total biscuit är en spelkritiker som lagligt visar upp spel 

så att man vet innan om man själv vill lägga pengar på  

spelet. 

Markiplier är en let’s play gamer som också gör humo-

riska sketcher med mera på sin Canal. 

Jim Sterling är en spelkritiker och historieberättare med 

mera. 

Linus tech tips är en Canal som gör videos om teknologi 

och gör omdömen. 

Cohhcarnage är en streamer och ett gemenskapsställe för 

alla som har samma intresse kan känna sig välkommen. 

MarkiplierMarkiplier  

Linus Tech TipsLinus Tech Tips  
TotalBiscuitTotalBiscuit  

Ritad av Malin Haglund 

The Game The Game 

TheoristsTheorists  

https://en.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://en.wikipedia.org/wiki/Markiplier
https://en.wikipedia.org/wiki/Linus_Sebastian
https://en.wikipedia.org/wiki/TotalBiscuit
https://en.wikipedia.org/wiki/MatPat
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Fakta om hundar 

Hur lång tid en hund har kvar att leva kan man se på en hunds ansikt-

form. En hund med skarpa ansikten lever ofta längst, hundar med 

plana ytor i ansiktet lever oftast kortare. Russin, vindruvor, choklad, 

koffein och päron är giftiga ämnen för hundar. En tik kan teoretiskt 

sett producera 4372 valpar under 7år om de får chansen att para sig 

ohämmat. 

Hundens sinnen 

Många tror att hundar är färgblinda, men det är de inte. Hundar ser dock färre färger än oss männi-

skor och ser i allmänhet bäst i mörker. Hundens öron styrs av 18 olika muskler som används för att 

vända öronen mot ljudet när de hör dem. Hundar kan lukta ungefär 1000 gånger bättre än männi-

skor och har mer än 220 miljoner luktceller. Den del av hjärnan som används för att tolka dofter är 

ungefär fyra gånger så stor hos hundar än hos människor. Hundars luktsinne kan användas till att 

hitta personer som drunknat i vatten. Det har även förekommit att hundar hittat cancer hos männi-

skor vilket läkare inte kunnat hitta. Hundar har 1700 smaklöker medans människor har cirka 9000 

smaklökar. Det finns ungefär 400 miljoner hundar i världen. USA, Brasilien och Kina har den 

största hundpopulariteten då USA har 75,8 miljoner hundar, Brasilen har 35,7 miljoner hundar och 

Kina 27,4 miljoner hundar. Hundar kan precis som oss människor lida av sjukhusskräck. Ett tecken 

på stress kan vara ökat blodtryck. En av de minsta hundraserna är Chihuahua och väger mellan 0,5 

till 3kg. Andra små hundraser är pomerian och papillon. Pomerian har en mankhöjd mellan 18-

22cm och papillion en mankhjöd på 28cm. Världens största hund vägde 115kg och var 110cm hög 

och 2,2 meter lång.  

Hundar- egenskaper 

I likhet med vargar så har hundar 78 kromosomer. Många andra hunddjur har halva antalet kromo-

somer. Hundar har välutvecklade tänder och är inriktade på att äta kött, men tamhundar mår bra av 

vegetariska inslag i kosten. Hundar har som drift att hålla sig rena och sover gärna mycket. Hun-

dens skelett är uppbyggt av cirka 300 ben, varav 20-talet svanskotor. Hundens tunga har bakåtrik-

tade papiller som underlättar då den lapar vätska. Magsäcken är flexibel för att hunden ska kunna 

äta hårdsmält mat. Tikens löparperioder varar under 2-3 veckor och inträffar ett par gånger om 

året. Efter betäckning dröjer det cirka 60 dagar innan hon får föda sina valpar. Valparna skall dias 

tills dem är cirka 4 månader, sedan ska valparna ha mat 3 gånger om dagen till de blivit fullvuxna. 

Hundar bör ha en stor frihet att röra sig och behöver rastas mist 3 gånger per dag för att uträtta 

sina behov.  
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Fascinerande fakta om hundar 

Hundar kan förstå upp till 250 olika ord och gester och de kan räkna till fem samt att de kan lösa enklare 

matematiska uppgifter. Den genomsnittliga hunden är på samma nivå som ett mänskligt tvåårigt barn. Hun-

dar gillar inte att bli kramade såsom människor gör. Hundar tolkar ett ben eller en arm över ett annat djur 

som ett tecken på dominans. När assistanshundar får på sig sin sele har de tränats att nu så är det jobb som 

gäller. Beatles-låten A day in the life innehåller ett ljudspår som bara hundar kan höra. Paul McCartney 

spelade in det för sin shetland sheepdog. Det finns en byggnad med formen av en hund i Nya Zeeland.  

 

Visste du att… 

…hunden svettas med hjälp av körtlar mellan trampdynorna. 

…världens längsta hundöra är 34,9cm och sitter på blodhunden  

     Tigger i USA. 

…en hunds nosavtryck är lika unikt som en människas fingerav-

tryck. 

…hundar som är av rasen basenji inte kan skälla. 

Världens största hund 

De senaste världsrekordshållarna i Guiness World Records bok var George och Zeus som båda var av ra-

sen Grand danios. Zeus var 112cm i mankhöjd, han var 224 cm från svans till nos och vägde 70kg. Zeus åt 

så mycket som 15 kg mat varje dag. Rekordhållaren innan hette George och gick under namnet Giant Ge-

orge. Han vägde 115 kg och var 220 cm lång och 110 cm hög. 

Sandra Rithell 

 

Källa: http://lajkat.aftonbladet.se/ 

 http://www.flinganochflocken.se 

https://pixabay.com 

http://karelma.com/ 

http://lajkat.aftonbladet.se/
http://www.flinganochflocken.se
https://pixabay.com
http://karelma.com/
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Internet 

Internet också kallat nätet kommer av engelskans mel-

lannätverk och är världens största datornätverk. World 

Wide Web, e-post, fildelning, IP-TV och IP-telefoni är 

populära tjänster på Internet.  

Internet möjliggör att kunna kommunicera effektivt 

med hela världen och har förändrat människors sätt att 

umgås och konsumera media via sociala nätverk. Det 

har också underlättat distansarbete och distansstudier. 

Genom internet har nya e-handelsföretag och branscher 

startat. 

En teknisk definition av begreppet Internet är samman-

koppling av flera fysiska datornätverk med hjälp av 

datorer som kallas router. Arpanet var föregångaren till 

internet och utvecklades som ett militärt forskningspro-

jekt i USA. I slutet av 1980-talet skapades HTML och 

HTTP vilka är standard för att beskriva och överföra webbsidor. Antalet internetanvändare ökade 

enormt genom webbens utveckling under 1990-talet. En tidig övertro till att internet och IT 

(informationsteknik) skulle lösa alla uppgifter ledde till en kraftig övervärdering av många nystartade 

IT-företag, detta ledde sedan till att IT-bubblan utvecklades och sprack vid sekelskiftet. Internet fick 

sitt genombrott hos allmänheten på 90-talet. Idag har de flesta företag och allt fler privatpersoner en 

egen webbplats som en egen hemsida, sajt, blogg eller liknande.  

I mitten av 90-talet när Internet slog igenom på allvar i Sverige så användes en så kallad”dialup” att 

ringa upp en ISP, som är en Internettjänstleverantör, med modem. Modem är en hårdvara som används 

för att ansluta digital utrustning till en analog förbindelse, till exempel radio, telefonnätet eller kabel-

TV-nätet. Detta var det vanligaste sättet att ansluta sig till Internet, och man betalade för hur länge man 

var uppkopplad, precis som ett vanligt telefonsamtal. Bredbandsuppkopplingar började slå igenom i 

början av 2000-talet, då kunde man surfa till en betydligt högre hastighet, men också oftast till en fast 

månadsavgift. Detta var ett viktigt avgörande som gjorde Internet till den allmännyttiga bastjänst i 

samhället det i dag har utvecklas till. 

 

Jonas Jernqvist 

 

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Internet 

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_backbone#/media/File:Internet_map_1024.jpg 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Modem 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Telefon
https://sv.wikipedia.org/wiki/DOCSIS
https://sv.wikipedia.org/wiki/DOCSIS
https://sv.wikipedia.org/wiki/Internet
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_backbone#/media/File:Internet_map_1024.jpg
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Kära läsare 
 
Vi på redaktionen är glada att du läser vår tidning. Och nu när du har läst den här kanske du suktar efter nästa, 
men misstro inte. Jag lovar att ett nytt nummer kommer till sommaren och då ska vi återigen behandla olika 
ämnen som du kan välja att läsa när stress och galenskap har bedarrat. Innehållet kommer möjligen bestå av 
intervju av en färgstark person, dikter av Becker, seriestrip av Malin, ont och gott av Thomas, Jonas behand-
lar olika ämnen precis som Sandra, och Adam fördjupar sig i lite mer allmänna vetenskapliga ting. Malin grä-
ver i sagornas och myternas värld medan Rikard är vår gode tekniker och fotograf. Mycket kommer givetvis 
att läggas till under tiden vi skriver. 
Så misströsta inte, vi är alltid på gång … 
 
 
Joakim Becker 
 




