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Ansvarig utgivare: Therese Gustafsson 070-2897663 & 

Helena Viberg 076-7245814,  

Media gruppen 

Hej kära läsare, nu kommer nr. fem av vår tidning solsidan, vi har nu hållit på i tre år med vår tid-

ning, med undantag för första terminen som var introduktion. 

Vi skriver och knåpar för att om möjligt leva upp till de krav ni ställer på oss som läsare. 

Vad vi har förstått så har ni uppskattat att läsa våra alster, vi har fått positiva vibbar lite här och 

var. 

Sysselsättning är viktigt, att ta vara på tiden likaså, man mår bra av att vara engagerad och utåt-

riktad och inte bara leva i sin egen värld, världen är ju bra mycket större än vad vi kan ana och 

förstå. 

Vi uppskattar möjligheten att få vara med och att vara en del av den här tidningen, det är ett stort 

privilegium och vi vill ta till vara på det förtroende vi fått. 

En relation kan man inte bli påtvingad, vi finns här på jorden för att välja, vi kan säga ja eller 

nej, du är fri, valet är ditt. 

 Thomas Magnusson 
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Svartån  

 
 

Svartån i Småland Östergötland är Sveriges tredje största å med det namnet & en av dom få  

som rinner norrut, Tidan är en annan som ligger i Norra Västergötland,  

Orterna som Svartån rinner igenom är följande; Börjar i Ormaryd som ligger Öster om Nässjö sen  

fortsätter den Till Aneby där kända Stalpet ligger som är ett vattenfall, Sen kommer vi till Gripenberg & 

Tranås där Svartån snirklar sig runt i Stan & Östanåparken, Sen rinner den ut i Sommen,   

fortsätter upp i Boxholm, Strålnäs, Mjölby & sist Sya där ån sen rinner ut på östgötaslätten.  

Svartån är Motalas ström största biflöde på vatten. 

 

 

I Tranås finns det 3 kraftverk som var i drift förr. Vriggebodammen, där man tappat ån på vatten för att 

göra lekplatser åt fisken rödingen. Nästa stopp är Åsvallehult där man byggt en vandringsväg för fisken 

som är ett fint inslag i naturen.  

Sista stoppet är vid Tranås Energis kontor, där man också byggt en väg för fisken att kunna vandra upp i 

ån. 

 

Svartån är även en populär å att paddla kanot i. Jag själv har nog gjort det minst 5 gånger.   

Ån rinner genom ett vackert landskap & är  

relativt lättpaddlad, det finns en liten fors i  

Gripenberg som ligger ungefär vid slottet,. 

Det är en av de platser där det kan gå lite fel,  

men tar man det lugnt så  går det bra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text foto Joacim Ståhl 

 

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Svart%C3%A5n,_%

C3%96sterg%C3%B6tland  //  
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Om intervju 
 

För en tid sedan satt jag ned på solsidan redaktionen och spånade tillsammans med övriga skribenter; vad 

ska vi skriva, eller ska vi intervjua någon? Jag tänkte direkt att nej, jag vill absolut inte intervjua, men jag 

ändrade mig ganska snart. Efter detta vidkommande beslöt jag att ägna Anna Lindroth en tanke. Det blev 

mer än en tanke, det blev en stund i lugnan ro. 

Fotogenlampan till höger om mig på skrivbordet förlänade mig ett brett leende då jag såg olika skuggfigu-

rer dansa mot väggen. Ja, jag skrattade riktigt högt, så roligt var det. 

I detta sagolika kvällsljus började jag att skriva ganska ansenliga intervjufrågor utan att verka alltför pre-

tentiös. 

 

Kvällen blev sen och pennan mattades av efter ett gediget hantverk så jag blåste ut ljuset och kröp till kojs. 

 

Efter en hård arbetsdag i affären satte jag mig återigen ned vid mitt skrivbord och formulerade en hel del 

frågor till Anna. Eftersom jag känner henne sedan en tid tillbaka underlättar det mitt skrivande och det pas-

sar utmärkt i mitt val av intervjufrågor. Så med dessa väl valda ord hoppas jag att du som läsare får en trev-

lig stund i din ensamhet eller kanske i samvaro med andra familjemedlemmar eller varför inte hela släkten. 

Ja, vad vet jag? 

 

Allt gott 

Joakim Becker 

 

Anna Lindroth 

Du är utbildad arbetsterapeut, hur kom det sig att du valde att bli enhetschef? 

Det har märkts att det här området är stort så vår chef Ulrika bestämde att det ska vara två enhetschefer 

för psykiatrienheten. 

Så hon frågade mig om jag ville bli chef. ”Vill du bli chef tillsammans med Cattis?” 

Är det ett spännande arbete? 

Ja, det är ett spännande arbete! 

Jag har hört att ni är två som delar ansvaret, stämmer det? 

Som sagt … Ja, det stämmer. 

Är det mycket huvudbry på jobbet? 

Mmm, för mycket huvudbry är inte nåt problem, det handlar om att lösa problemen på bästa sätt. 

Jag vet att du lider av tinnitus, hur är det med dessa ihärdiga toner, lever de kvar? 

Ja, det finns kvar. Det handlar bara om att lära sig hantera det. 

Vad är din huvudsyssla mer ingående? 

Min viktigaste uppgift är att stötta och ge möjlighet till våra medarbetare, att ge så bra stöd 

Och hjälp som möjligt till dem som behöver oss. 

Vid osämja, vad gör man då? 

Då sätter man sig ned och lyssnar på varandra, visar respekt och försöker hitta en bra lösning. 

För vilken enhet är du ansvarig? 

Socialpsykiatrin. 

Träffar du brukare någon gång, och i så fall om du ser tragiken eller dennes misär, kanske ser hen 

ingen mening med livet som det är, vad är det första du gör? Kan du göra något för att förmildra 

omständigheterna? 

Min roll i det läget är att förmedla hopp. Jag lugnar personen och ingjuter ett hopp och så försöker jag se 

till så att personen i fråga får hjälp. 

När du möter mig idag, kanske minns du hur jag hade det förr. Är det inspirerande att ta sig an 

andra med liknande låg självkänsla och destruktiv livsföring även om det inte ingår i din arbetsupp-

gift? 

Det häftigaste som finns är att se människor växa och må bättre. För mig är du ett bevis på att det går att 

nå hur långt som helst. 
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Hur ser du på morgondagen, räcker tiden till? 

Det är mycket jag måste göra och mycket som jag vill göra. Nej, tiden räcker inte till. 

Du tar väl inte med dig jobbet hem?! 

Jag tränar på att låta bli, och ibland går det bra.  

Var jobbade du förut? 

På arbetsförmedlingen i en specialgrupp med arbetsterapeuter och psykologer för att få ut personer med 

funktionsnedsättning i arbete. 

Om du orkar, vad för slags litteratur tillhandahåller du om kvällarna? 

Det är mycket deckare. 

Kan det bli någon film? 

Ja, gärna! 

Jag vet att du har barn. Har alla flugit ut i världen eller håller du dem kvar? 

En har börjat flyga ut och en tar studenten i vår. 

Vilken glass är din favorit? 

Nogger! 

 

Vilken bok? 

”En man som heter Ove”. En fantastisk bok. Jag mår bra av den. 

Vilken film? 

”Elling”. Fantastisk film. 

Jag gillar poesi. Hur förhåller du dig till det? 

Jag gillar din poesi. 

Vill du fråga mig något? 

Det vill jag! Hur känns det att jobba med den här tidningen och göra intervjuer? 

Det är vida härligt. Jag får skriva oavbrutet och alla i gruppen kan enas utan en massa tjafs. 

Det är roligt att se utvecklingen från nummer till nummer (tidning till tidning). Vi skriver om allt 

möjligt ja, vad som helst som berör pennan.  

Intervjuer är riktigt angenämt att ge sig hän. Även här har jag fria tyglar, så det passar bra. 

Hur går det till när du skriver en dikt? 

Ett ord eller en mening kan svepa förbi och jag fångar den oftast innan den slinker bort. Jag brukar 

samla dessa ord eller meningar som uppstår i ett block som alltid följer med. Sedan sätter jag mig 

ner och begrundar. Jag formulerar kors och tvärs kanske en hel dag, men oftast är det gjort på fem 

minuter och vips så har vi en som känns bra i magtrakten. Om inte; kasta bort!! 

 

Tack för ett delat gemyt, Anna. 

 

 

Text: Joakim Becker 

Annas privata bild 
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Original berättelserna! 

Alla har väl någon gång i sitt liv hört eller sett Disneys version av olika sagor och berättelser. Men har du 

hört hur original berättelsen om, exempel askungen gick! Det finns faktisk tre olika äldre   versioner av As-

kungen!  

Den första och äldsta versionen är av Giambattista Basile år 1634. En prins som är en änkeman har en dot-

ter vid namn Zezolla.  Hon tas om hand av en snäll guvernant som övertygar Zezolla att få hennes far att 

gifta sig med guvernanten. Guvernanten tar sedan med sig sina sex egna döttrar som är elaka mot Zezolla 

och skickar henne till köket för att jobba som en tjänare. Prinsen åker till ön Sardinien och möter en älva 

som ger presenter till hans dotter. En guld spade, en gyllene hink, en silkesservett och en planta. 

Zezolla tar hand om sitt träd och när kungen håller i en bal så kommer Zezolla klädd i en dyrbar klänning 

tack vare en älva som bor i hennes träd. Kungen blir kär i henne men Zezolla springer iväg innan kungen 

får veta vem hon är. Två gånger lyckas hon komma undan kungen och hans tjänare men den tredje gången 

lyckas en av tjänarna fånga en av hennes skor. Kungen bjuder in alla unga flickor i landet till en fest med 

en sko-test, Zezolla blir identifierad när skon hoppade från kungens hand till hennes fot och han gifter sig 

med henne.  

Nästa berättelse är av Charles Perrault år 1697 och är den mest populära versionen skriven på Franska. En 

gång i tiden var det en änkeman som gifte om sig med en stolt och högdragen kvinna. Hon hade två döttrar 

som var lika fåfänga och själviska. Med hans första fru hade han en vacker ung dotter av oöverträffad god-

het och milt temperament. Styvmamman och styvsystrarna tvingade den första dottern till slaveri. Dag och 

natt fick hon gör simpla sysslor.  

När hon var färdig med alla sina sysslor för dagen återvände hon till sitt kalla tomma rum och kurade ihop 

sig nära eldstaden för att få värme. Hon hade ofta aska på sig och fick det hånfulla smeknamnet Askungen. 
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Askungen stod ut med hur hon blev behandlad och vågade inte berätta för 

sin pappa eftersom hans fru kontrollerade honom helt. En dag så bjuder 

prinsen alla unga damer i landet till en bal och planerar att välja en fru. De 

två styvsystrarna planerade glatt vilka klänningar de skulle ha och hånade 

Askungen genom att berätta för henne att pigor inte var inbjudna till balen.  

När styvsystrarna åkte till balen så grät Askungen förtvivlat och hennes ma-

giska fe som är hennes gudmor dök upp. Hon förvandlade Askungen från en 

huspiga till den unga dam som hon var född till för att få henne till balen.  

Hon förvandlade en pumpa till en gyllene vagn, möss till hästar, en råtta till 

kusk och ödlor till vakter. Sen förvandlade hon Askungens slitna kläder till 

en vacker klänning med ett par glasskor. Gudmodern sa att hon skulle njuta 

av balen men varnade henne att hon måste återvända innan midnatt för då bröts förtrollningen.  

På balen blev alla hänförda av Askungen, särskilt prinsen. Askungen kom ihåg att gå innan midnatt. 

Hemma igen tackade hon tacksamt sin gudmoder. När styvsystrarna kom hem hade de inte känt igen henne 

på balen och pratade om den mystiska vackra flickan de hade sett. En till bal hölls nästa kväll och As-

kungen gick på den med hjälp av sin gudmoder. Prinsen hade blivit ännu mer förälskad och Askungen blev 

så förtrollad av prinsen att hon glömde bort klockan och lämnade balen vid det sista tolvslaget, hon tappade 

en av sina glasskor på slottets trappa.  

Prinsen förföljde henne men utanför såg vakterna bara en enkel flicka lämna slottet. Prinsen plockar upp 

glas skon som blev kvar och lovar att han skulle hitta flickan som skon tillhörde och gifta sig med henne. 

Under tiden behöll Askungen den andra skon som inte försvann när förtrollningen bröts. Prinsen testade 

skon på alla kvinnor i landet. När prinsen kom till Askungens hem, försökte hennes styvsystrar förgäves att 

vinna prinsen. Askungen frågade om hon fick testa medans styvsystrarna hånade henne. Så klart passade 

glas skon och hon tog fram den andra. De båda styvsystrarna bad om förlåtelse och Askungen kom överens 

om att begrava gamla synder. Askungen gifte sig med prinsen och båda styvsystrarna gifte sig med två 

adels herrar.  
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Den tredje och sista versionen innan Disney gjorde en ny version på As-

kungen är av Bröderna Grimm år 1812. Som ni nog redan kan misstänka 

så kommer berättelsen vara ganska lik de två innan så jag tänker inte 

åter berätta deras version utan jag ska i stället skriva dit vad som skiljer 

den mest åt från de andra två. 

 

Askungens namn var Aschenputtel och betydde Aska dåre. 

Aschenputtel får en kvist av sin far som hon planterar vid sin mors grav 

och blir till ett hasselträd av hennes tårar och hon ber till gud tre gånger om dagen under det.  

Hon ber om att få gå på balen men styvmamman kastade en maträtt av linser i askan och Aschelputtel blir 

tvungen att plocka upp alla inom en timme och får hjälp av två vita duvor sända av hennes mor från him-

len. Men för att hindra Aschenputtel från att gå på balen, häller styrmamman i mera linser så att hon inte 

blir färdig i tid. 

Aschenputtel får hjälp av sin mor så hon kan gå till balen. I stället för en glassko så var det en guldsko som 

Aschenputtel tappade genom att Prinsen hade beordrat så att  hela trappan var insmord med beck som en 

av hennes guldskor fastnade i. 

När den äldsta styvsystern skulle testa guld skon så sa hennes mor att hon skulle hugga av sig sina tår för 

att passa skon. När Prinsen och styvsystern åker iväg får Prinsen veta av de två duvorna att styvsystern 

blöder och åker tillbaka. Den yngre styvsystern högg då av en del av sin häll och prinsen blev lurad igen. 

Duvorna berättade igen för Prinsen att styvsystern blödde. Den här gången fick prinsen veta om kökspigan 

Aschenputtel genom hennes far som inte nämnde att hon var hans dotter. 

På bröllopet så var styvsystrar tärnor och fjäskade för Aschenputtel. De två duvorna från himlen kom ner 

och slog de två styvsystrarna i var sitt öga, en i den vänstra och den andra i den högra. När bröllopet var 

slut kom Aschenputtel och hennes prins ut ur kyrkan. Duvorna flög igen mot styvsystrarna och slog till 

mot de andra ögonen och gjorde så de blev helt blinda som straff för resten av deras liv.  

 

Text av Malin Haglund. 

 

Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/

Cinderella#Aschenputtel.2C_by_the_Brothers_Grimm 

Disney bild: http://disney.wikia.com/wiki/Bruno_(Cinderella)/

Gallery 
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Disneys nya Askungen 2015! 

Har nu sett Askungen på Bio och jag rekommenderar den för stora som små! 

Den är Disneys nya version och den är otecknad i stället för tecknad! I min åsikt 

så tyckte jag att denna version var bättre än den tecknade och den följde lite mer 

från de äldre versionerna av Askungen av Charles Perrault, Bröderna Grimms 

och också en del från den klassiska tecknade versionen av Askungen. 

Man får i början av filmen lära känna Askungen som heter Ella och se hur lyck-

lig hon är med sina föräldrar. Hennes far är en köpman så han reser en massa. 

Men så en dag så dör hennes mamma och efter några år så gifter hennes far om 

sig med Lady Tremaine som har två döttrar. 

Vill du veta mer hur det går för Ella så får du se filmen själv. Hade den där käns-

lan som man får när det är ett lyckligt slut men det var ju förutsägbart att det skulle sluta som det gjorde 

men tyckte ändå att det är en film värd att se.  

Skådespelarna gjorde bra ifrån sig. Effekterna var typiskt datagjort men var vackert att se på när Ella fick 

sin klänning förvandlad. Mössen och Katten Lucifer är med och det var humoristiskt att se när Lucifer 

jagade mössen. Det märktes att de respekterade grundmaterialet med att ha lite referenser till den tecknade 

och de äldre versionerna av berättelsen.  

Karaktärerna i filmen hade ett mera djup till dem än vad de hade i den tecknade så det var en av anled-

ningarna som gjorde att jag tycker att den var bättre. 

 

Text av Malin Haglund 

 

Källa bild slott: https://www.flickr.com/photos/hyku/2166622364/?rb=1 

Bild popcorn: http://pixabay.com/sv/popcorn-buttered-bio-majs-mat-155602/ 
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”Heaven is a place on Earth” 

-Belinda Carlisle 

 

 

Om tusen år, eller meningen 

med livet – frågan kvarstår. 

 

Om tusen år har nu alla levande varit döda en tid, men får var och en en andra chans? 

Kommer vi att uppväckas till ett evigt liv i paradiset på Jorden som alla hjälper till att städa efter årtusen-

den av förödelse? 

Vad är det annars för mening att födas och leva en kort tid för att sedan dö? Det är inte den ursprungliga 

tanken med människan. 

Tanken var att Adam och Eva sattes i paradiset och där skulle de leva ett gott liv och befolka hela Jorden. 

Men så förlöpte det ju inte Nej, de syndade genom att äta av en förbjuden frukt. 

Därför förvisade Gud dem ut ur paradiset och lyfte bort det eviga livet. 

Adam och Eva fick Kain och Abel och säkert en massa andra barn. De växte upp och blev antagligen 1000 

– år. I mänsklighetens början verkade det som de flesta levde så länge om de inte dräptes tidigare. 

 

Men varför fanns det en förbjuden frukt i paradiset? Jag kan inte svara på det, men kanske var det så att 

Gud ville se om de första människorna lydde Honom, vilket de ju inte gjorde. 

Fast egentligen var det ju en orm som förledde de stackars två, och inte vilken orm som helst. 

Utan Satandjävulen. Självaste ondskan. Och vem är Satandjävulen? Om jag inte misstagit mig så var Sa-

tan en ängel. En ängel som såg Guds makt i himmelen så han blev girig och ville ha all makt, men Gud 

kastade ner honom på Jorden. Där såg han chansen och tog makten över hela Jorden. 

  

I dag blir människan knappt åttio – år. Jag vet inte riktigt vad det beror på, kanske är det för att vi lever i 

de sista dagarna med sjukdomar, krig, girighet, hat och mord och katastrofer som utlöses efter varandra. 

Allt detta är förmodligen djävulens verk. 

 

Jag tror att Gud finns, att Han är skaparen. Jag tror inte på slumpen. Kolla bara ögat, med tappar och sta-

var. Blinda fläcken och hornhinnan. Hur skulle sådant bli till av ingenting eller av en explosion? Eller åra-

tal av evolution? Knappast troligt … 

 

Snart är allt slut. Ja, snart börjar en ny tid för alla döda och levande. 

Jag tror inte att jag kommer till himmelen, vad ska jag där och göra? Jag lever hellre för evigt i paradiset 

på Jorden. Det är nog så det är tänkt om jag inte lever i synd, förstås. 

Men jag lever i synd varje dag. Jag tror i alla fall inte att jag kommer dömas för hårt på domens dag.  Min 

förhoppning är att Han ser mellan fingrarna. 

 

 

 

Text: Joakim Becker 
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Vad innebär det att vara en gamer? 

 

En gamer är en person som spelar mycket spel och de flesta i dag skulle nog säga att en gamer är någon 

som spelar TV-spel och dator spel. Men om man tänker efter så finns det många olika slags spel som exem-

pel fotboll. Så jag har funderat på om man inte kan kallas för en gamer om man spelar fotboll? För i grund i 

botten så är det samma som ett TV-spel och dator spel. 

Den enda skillnaden är att fotbollen är fysiskt och du arbetar med hela kroppen. I eletroniska spel så trycker 

du på knappar och använder oftast din hjärna mer, med tanken på att man kanske måste lista ut vad som är 

svagheten på ett monster som man slås mot. 

Jag frågade två personer i min familj om ämnet och fick lite olika svar från dem. Min pappa sa att TV-spel 

är en modern version av brädspel och min lillebror sa att han anser att bara elektroniska spel ska gälla när 

det kommer till att vara en gamer. 

Vad tycker du? Människan har ju i alla tider tävlat mot varandra på olika sätt. Eletroniska spel är ju bara ett 

modernt sätt som man nu kan tävla med varandra.  

 

 

Text: Malin Haglund 

 

Bild källa: http://pixabay.com/sv/fotboll-boll-sport-spel-spela-155528/ 

http://www.ssofc.com/gamer-wallpaper/gamer-wallpapers.html 

http://pixabay.com/sv/fr%C3%A5ga-mark-fr%C3%A5getecken-%C3%B6verraskning-423604/ 

 

 

 

 

Serie gjord av Malin Haglund 
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Ballongen spricker  ... 
 

Ballongen spricker är ett barnprogram jag såg när jag var riktigt ung.  

Denna, efter kvällsmat saga, handlar om en familj som bor i ett dockskåp. 

Till en början är det bara dockor, men sedan händer något och vips så förvandlas de till människor. Och 

underhållningen tar därmed sin början. Jag tror inte att någon ballong sprack, men det var i alla fall titeln 

på denna fina saga. 

Jag vet inte varför jag fortfarande minns detta program idag, men det var nog på vilket sätt jag påverkades 

av själva idén. Om jag skulle få en förfrågan om vilken sjuttio -tals saga jag skulle välja för en framtida tv 

sändning, då skulle jag utan tvekan välja ”Ballongen spricker”. Och jag skulle återigen sitta som klistrad i 

tv soffan. 

Men nu ska jag inte blarra mer om det utan det var ju om varmluftsballonger jag hade tänkt att skriva. 

Och vi får väl hoppas att sådana ballonger aldrig spricker. 

 

Varmluftsballonger syns mest om somrarna, det är då jag vanligtvis brukar se dem. Och ibland står jag och 

blänger avundsjukt medan jag önskar det vore jag som stod och hängde över korgrelingen och skådade den 

trollska utsikten, men så är det ju inte, jag får nöja mig med att stå där jag står och drömma mig bort en 

stund.  

Ni kanske har hört historien om André expeditonen, det var med en sådan ballong André och hans man-

skap lyfte från Danskön på spetsbergen. 

 

Efter att ha grävt lite grann i TPs arkiv upptäckte jag en artikel som just handlar om varmluftsballonger. 

Artikeln är från måndag 16 april 1973. En tidning kostade då bara 60 öre. 

 

Fyra ballongdagar i Gränna i sommar 

 

”Minns ni förra årets ballong- festival i Gränna? Nu är det dags igen, den här gången ska uppstigningarna 

fungera perfekt, lovar den energiska PR- sektionen Ballongiladen 1973. 

Förra året ordnades ballonguppstigningar som en manifestation av André- expeditionen. 

Per-Olow Andersson och Jan Balkelad med ballongen Chiquita och Gabriella gjorde uppstigningar från 

Gränna på dagen sjuttiofem år efter det att André och hans manskap lyfte från Danskön på spetsbergen.” 

 

Vad hände sen? Jag vet faktiskt inte, men jag tror att man än i dag 2015 hedrar, eller åtminstone skänker 

André och hans mannar en tanke då man stiger upp, högt i det blå. 

 

Och jag, visst sneglar jag än idag efter ballonger en varm sommardag och om jag upptäcker en då önskar 

jag att den verkligen inte spricker för det här är ingen saga. 

 

 

Text: Joakim Becker 
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Bild hämtad från Clipart  
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Om tusen och åter tusen år av kärlek 
 

Om flera tusen år sitter jag på en filt med mina kära i en hage och blickar ut över havet. 

Vi äter och dricker gott. Vi berusar oss måttligt. Vi lever och verkar i Paradiset. 

Ingenting gör ont längre. Bekymren är borta, vi tänker enbart positivt. Det finns inga krig och inte heller 

sjukdomar eller misär. Ondskan är borta. Satandjävulen förintades i ett sista krig.  

Alla döda har återuppstått och fått sin dom, nästan alla är här hos oss. Jag känner igen många. 

Min syster, som dog så tidigt, hon är så glad. Hon får mig att le så brett. Jag känner lycka och jag är så 

otroligt glad att ha henne här. 

Hela släkten är visst här. Och alla är så skimrande lyckliga för alla har äntligen förenats. 

 

Miljarder goda människor som alla samsas utspridda över hela jorden, och alla förstår varandra för vi talar 

nämligen samma språk. Här råder ingen språkförbistring. 

Djuren är tama. Just nu kelar min morfar med ett Lejon. Jag kan höra hur djuret morrar av vällust. Samti-

digt för jag ett innerligt samtal med Einstein och Edison. Min kära sneglar häpet på oss, och jag ler en 

smula. En poet läser ett stycke poesi för barnen som aldrig tröttnar. Farmor bakar en tårta, en sådan där 

smarrig med mycket grädde som barnen sedan kalasar på. 

Ingen spyr av vinet, ingen för sin talan onykter. Vi blir bara smått ljumma av det. Vi dricker behärskat. 

 

Det börjar skymma. Sommarkvällen är sagolik. Vi går in medan syrsorna drar igång Beethovens andra 

femma. 

Och till ljudet av ”stråkarna” går vi till sängs och somnar tryggt. Ingen överaskas av mardrömmar, ty, 

ondskan finns ej mer! 

 

Nästa dag sitter jag på en träbänk och konverserar innerligt med Mike Oldfield. En bit in i samtalet tar han 

fram gitarren och spelar ett stycke för mig. Min mun formas till ett stort O. 

Ja, det här låter riktigt bra. Munnen vidgas än mer. Mike ser salivsträngarna och räcker mig en servett in-

nan de slits bort och upp av den annalkande vinden. Jag torkar munnen och ler smått förläget. Servetten 

blir genom blöt. 

Min syster kommer traskande. Håret är blött. Hon har tagit sig ett morgon dopp medan jag suttit och språ-

kat med Mike. Solen gassar och några ynglingar som jag inte känner svassar förbi slickande på sina glas-

sar. 

Morfar och Otto står i floden och utövar flugfiske. Jag lämnar Mike och går ner till stranden. Där ligger 

min kära och solar benen. Hon ler och säger att hon är glad att jag är så glad. Sen går vi hem. 

 

Söndagssteken står på spisen. Mormor har förberett den hela förmiddagen. Hon är en fena på att tillreda 

kött. Med rätt krydda och mycket kärlek går steken oftast hem hos de flesta. 
 

Morfar går vilset och letar efter sitt Lejon. Han frågar uppgivet alla runt omkring om de sett djuret. 

Men det är det ingen som har gjort. 

Mormor torkar svetten ur pannan och ler ett stort ondskefullt leende. Tänderna skiftar från vita till bruna 

och saliven droppar ur munnen Hon gapflabbar och vrålar: 

”Lejonsteken är klar. Kom in och ät!” 

 

 

Text: Joakim Becker 
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En vandringsman 

Jag vandrade på oländiga, ensliga och krokiga vägar, visste inte vart jag var på väg, kunde inte förstå syf-

tet. Jag bara gick och gick, snubblade på en rot, fick blåmärken på benen, trängde mig förbi ned hängande 

grenar, daggen vätte mina kläder, magen kurrar, är hungrig. Kommer fram till ett härbärge, tar in där, får i 

mig lite mat, kläderna får torka under natten när jag sover. På morgonen vaknar jag och går vidare något 

utvilad, går och går, nedför och sedan uppför, kommer fram till en sjö, där sitter en man framför en brasa, 

lagar just lite mat i en kittel som han bjuder på, det räcker till dig med säger han. Han frågar var jag kom-

mer ifrån, vart jag är på väg, jag svarar att jag kommer från landet bortom bergen och var på väg bort, 

sökte något bättre. Berättar för mannen att där jag kom ifrån hade allting förändrats, en grupp människor 

hade fått för sig att deras levnads sätt var det enda rätta, alla som trodde annorlunda än dem hade de rätt att 

döda, min familj hade de dödat och jag lyckades fly och är nu på väg men vet inte vart, jag bara går och 

går. Då berättar mannen att han hört talas om ett land där alla som vill det rätta och är beredda att tvätta 

sina själar rena är välkomna. Alla som vill kan få en ny chans där, på den här platsen ser man inte till vad 

man har utan på vem man är. Då sken jag upp, fick nytt hopp och tänkte, dit vill jag. Då gav mannen mig 

en vägvisare, den hette Bibeln, och han sade att om jag läste den skulle den lysa som en lykta på min stig 

så jag inte snubblade och föll, han sa också att om jag följde det jag läste i boken så skulle ingen väg kän-

nas för svår. Jag tog gladeligen emot boken och började genast studera den och sedan visste jag inom mig 

vilken väg jag skulle gå. 

 

Text: Thomas Magnusson  

Bild: https://www.flickr.com/photos/stignygaard/3654106828 
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Bonden 

Att vara lantbrukare är inte lätt, när man sår får det inte vara för blött, när det växer får det inte vara för 

torrt, när man skördar måste vädret vara fint. 

Arbetsdagen börjar tidigt, djuren måste skötas om, de måste ha rätt omvårdnad för att vara friska, man får 

inte slarva, man måste ha respekt för allt levande. Det gäller även växter, besprutas de fel eller blir över-

gödda med konstgödsel påverkar det närliggande områden, även sjöar och vattendrag kan skadas om lant-

brukaren gör fel. Man måste veta vad man gör, marken och naturen måste vara frisk när vi lämnar över till 

nästa generation. Man får inte tänka bara på kortsiktiga vinster, vi har fått förtroendet att förvalta moder 

jord, det är vi och inga andra som får stå till svars. 

Något som också kan spela roll är prislappen på det vi köper från bonden, får han en skälig lön för det ar-

bete som han utför och har han utrymme i sin ekonomi för att på ett rätt sätt utöva sitt yrke utan att skada 

naturen. 

Själv skulle jag gladeligen betala lite extra om jag visste att det ledde till ett hållbart brukande av djur och 

natur. 

 

Text och foto: Thomas Magnusson 
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Ekologiskt 

Vi måste må bra och kunna leva länge, våra barn måste kunna lita på oss och ha en fram tid på jorden vilket 

de inte har med nuvarande livsstil som försätter moder jord i kaos. Vi tar inte ansvar för ett långvarigt och 

hållbart brukande av jordens tillgångar och naturresurser utan urholkar, missbrukar och förorenar naturen 

enbart för kortsiktiga vinningar. Vi måste kunna tänka långsiktigt så att kommande generationer också har 

en framtid. Här kommer nu några exempel jag vill lyfta fram som jag hittat på nätet som bestryker att vi är 

på helt fel kurs. 

 

Fiskaren tar inte tillvara all fisk han fångar utan slänger tillbaka det han inte vill ha, antingen för att kvoten 

inte skall överskridas eller att fisken är mindre än minimåttet, den mesta fisk som dumpas överlever inte. 

Varje år dumpas 10 till 70 procent av all fisk som fångas av svenska fiskare. 

 

Inte nog med det, många internationella kryssningsfartyg fortsätter släppa ut avloppsvatten direkt i Öster-

sjön, enligt miljöorganisationen WWF.  

 

Barns hälsa riskeras på grund av avgaser och luftföroreningar vilket kan leda till problem under resten av 

livet, visar en amerikansk studie på tioåringar som varit under observation upp till vuxen ålder.  

 

Din konsumtion av kött belastar miljön, att äta ett kilo nötkött är lika skadligt för miljön som att köra bil i 

tre timmar och lämna alla lampor i hemmet på under tiden. För varje kilo producerat kött skapas växthusav-

gaser motsvarande 36,4 kilo koldioxid. Därutöver släpps stora mängder gödningsmedel ut samtidigt som 

stora mängder energi krävs. 

Jätteräkor som vi äter i Sverige kommer huvudsakligen från Sydostasien är också ett problem, odlarna får 

inte tillräckligt betalt. Vill odlaren gå tillbaka till ris odling så går inte det på grund av att salt halten i jor-

den är för hög. Räkorna måste odlas i saltvatten som förs in i dammarna som anläggs på land. En räkdamm 

tjänar ut på 5-6 år och sedan är jorden där den legat förstörd. De markägare som inte vill upplåta sin mark 

utsätts inte sällan för hot och våld. Över 100 människor har dödats av räkindustrin i Bangladesh de senaste 

åren. 

 

Det finns något som heter moraliskt kriminell och med det menas att man begår handlingar som är tillåtna 

enligt lag och traditioner men som fysiskt och psykiskt skadar människor, djur och natur. Vi begår alla mo-

ralisk kriminalitet och vi bör vara medvetna om det skriver John Nordström i Fria Tidningar, publicerad 

fredag 16 april 2004 13:58. 

 

Källa: Fiskejournalen, Mitt Europa Tidning nr 23 2008, Dagens nyheter 2010-09-22 14:41, Dagens nyheter 

2004-09-08 22:50, SvD nyheter uppdaterad kl 11:37 22 februari 2014, SVT Nyheter 23 februari 2007. 

 

Text: Thomas Magnusson 
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Min längtans innersta rop ! 

När jag undrar, kan det finnas något mer, när jag vänder min blick upp mot skyn, skådar bort mot stjärnorna, 

förundras över oändlighetens mysterier, visst finns det något där borta, det ofödda barnet som aldrig fick nå-

gon chans kanske leker och skuttar fram bland andra lekande barn. Det sex månader gamla barnet som dog 

av uttorkning och diareer, som inte fick någon hjälp, föddes till en självisk värld där människor bara tänker 

på sig själv, kanske rider barbacka på en ponny galopperande på en äng ihop med sina kamrater. Den åtta 

åriga flicka som könsstympades och dog av komplikationer av ingreppet sitter i sin skapares knä och lyssnar 

på en fängslande berättelse om tiden innan jordens begynnelse och bara får uppleva en massa kärlek, vart 

hon än vänder blicken möts hon av leenden.  

Visst finns det något där borta, jordens svåra umbäranden kommer vändas i seger, kampen vi kämpar är inte 

förgäves, de onda krafterna kommer utplånas. I bibeln står det ”se, jag gör allting nytt” 

Text:  Thomas Magnusson 

Bild: http://pixabay.com/sv/h%C3%A4st-herd-dimma-natur-vilda-430441/ 
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Påsken 

Nu är påsken snart här, ett år har snart gått och det är åter dags att börja förbereda och göra iordning för 

firandet av Jesus död och uppståndelse. Ingen person genom tiderna har satt ett sådant avtryck på jorden 

som Jesus. Hans livsverk har spridits över snart hela Jorden och han har lovat komma tillbaka ”precis som 

lärjungarna såg honom fara upp i himlen” när hedningarnas rätta antal har tagit emot tron på Jesus. Något 

man måste lägga märke till är att Jesus är Jude, född i Israel, Gud valde att komma till jorden genom det 

Judiska folket, konstigt nog var det Judarna som utlämnade Jesus till romarna för att korsfästas på grund av 

att han sade att han var Guds son, alltså hädade han och förtjänade att straffas till döden enligt överste präs-

terna och fariseèrna. När Jesus hängde på korset bad han Gud (fadern) förlåta dem för de visste inte vad de 

gjorde. Genom att tro att Jesus dog för våra synder för att vi skulle få frid med Gud och omvända oss blir vi 

frälsta. Om vi med uppriktigt hjärta ångrar oss och vänder om kommer Herren inte att tillräkna oss någon 

synd, vi blir fria.  

 

 

 

 

Text: Thomas Magnusson 

Bild: http://pixabay.com/sv/kors-jesus-tr%C3%A4-kyrka-kristus-78000/ 
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Ljungs handelsträdgård 

Intervju med Gunnel Olsson 
 

Jag antar att du har gröna fingrar, stämmer det? 

Ja, men jag gick och tvättade av det nu. 

 

Hur länge har du arbetat på Ljungs? Och vad är din 

huvudsakliga uppgift? 

Sedan 2009 i november. Jag är handledare för socialpsy-

kiatrins verksamhet på Ljungs. 

 

Trivs du bra? 

Ja, jag trivs riktigt bra! En härlig miljö! 

 

Har växter av olika slag alltid intresserat dig? 

Ja. 

 

Hur många olika växter driver ni upp? 

Oj …! Massor. 

 

När säsongen är slut, finns det då några växter kvar? Iså fall, vad händer med dem? 

Det finns växter kvar. Ibland hamnar de i komposten, innan dess rear vi ut dem. 

 

Vilken blomma är mest eftertraktad? 

Oj! När våren kommer så längtar alla efter blommor – så vårblomman, oftast Pensé. Längre fram är det 

Pelargonier. 

Kan du namnet på de flesta växterna, alltså på latin? 

Nej …? 

Finns det alltid något att pyssla med förutom under vinter tid? Vad gör du på vintern? 

Mycket städning av växthus. Till Allahelgona gör vi gravdekorationer. Sedan är det advent och allt jul-

mys. Redan i januari planterar vi Penséer. 

Det finns ett litet café i ena växthuset, vem driver det? 

Det är också socialpsykiatrin ihop med Rås. 

Hur tidigt sår ni det första fröet? 

Oj … Vi sådde innan jul – smultron, men det blev inte så lyckat. 

Var kommer fröna ifrån och hur framställer man ett frö? 

Eller sköter naturen det? 

En överblommad blomma har ett eller fler frö i sig. 

Hur länge har Ljungs handelsträdgård funnits? 

Sedan år 1950. 

Har man bytt ägare? 

Aa. De första hette Ljung. 
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Vilken växt är dyrast? 

Exotiska medelhavsväxter. Stora träd. Just nu har vi Olivträd för 2700:- 

Kan man få en blomma för tjugo kronor? 

A, det kan man. Du kan få två Penséer. 

Sysslar du med växter även på fritiden? 

Ja. 

Var hittar jag den vackraste blomman? 

Det bestämmer dina egna ögon. 

Vilken blomma är du? 

Orange solros. 

Vad gillar du mest att göra? 

Mångfalden – allt. 

När du har tid över vad gör du då? 

Jag har aldrig tid över. 

Ni säljer andra grejer också. Kan du nämna något om dem? 

Inredning. 

Om en sort plötsligt tar slut, vad händer då? 

Då vill alla ha den. 

Är det någon gång tråkigt på din arbetsplats? 

Mycket sällan. 

Säljer ni träd; äpple, päron och plommon? 

Ja. 

Har ni ”Ölandstok”? 

Ja. 

Har du någon gång råkat ta död på någon växt? 

Aa, fyra gånger. 

Om någon i din närhet mår dåligt, ger du då bort en blomma för att hen ska må lite bättre? 

Aa, ibland. 

Är det något speciellt man ska tänka på när man hanterar olika växter. 

Kärlek. 
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Jag tar lätt död på blommor, vad gör jag för fel, tror du? 

För lite kärlek.. 

Hur ser framtiden ut för handelsträdgården? 

Jag tror att den blomstrar. 

Vilken blomma ger du helst bort? 

Jag väljer efter mottagaren. 

Majblomman är en annan blomma. Har Ljungs någon blomma för maj månad? 

Ingen specifik. 

Om jag som kund inte kan bestämma vilken växt jag vill ha, hjälper ni till med råd och rön då? 

Oja, massor med tips. 

Jag har hört att det är viktigt att prata med sina blommor. Kan du svara på varför det är så vik-

tigt? 

För att man utsöndrar koldioxid. 

Är det något du vill tillägga? 

Roligt att du kom hit, Jocke! 

 

Tack Gunnel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Joakim Becker 

Foto: Rikard Pettersson 
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Min åtrå 

Du är mitt allt, ingen finns som du, mitt hjärta bultar när du kommer nära, 

min existens hänger på dig, utan dig skulle allt rasa samman, jag vore inget utan dig. 

När jag tänker på att få komma dig nära, vill jag säga tack, orden i mig räcker inte till, 

men jag vet att du förstår, friden du skänker mitt sinne kan inget ersätta.  

Längtan att förenas med dig, förlösas från ondskan, träda in i den eviga världen 

är starkare än något jordiskt, det kan inte ersättas av något som finns här. 

Jag bara vill säga ja till dig, det finns inga andra alternativ, du har liv och död i din hand, 

jag väljer livet, nu när jag kan ana vem du är, jag aldrig släpper greppet om dig. 

                                   Din vän                                                   

Vem är jag Herre, att du frälste mig. Vem är jag, att du älskade mig så.  

Jo, jag är en liten menlös människa som inte förmår någonting, allting jag gör blir bara fel. 

Därför älskar du mig, för att jag är den jag är. Precis som du skapade mig. 

Jag behöver inte försöka vara något, det räcker med att jag är den jag är. 

Jesus, jag älskar dig för att du först älskade mig. Du är mitt liv.           1991 

 

Jag en vandrings man är, på denna jord, och min färd den till himmelen bär. Min väg känns så lång, min 

börda så tung. Herre, låt din nåd vila få över mig, så jag målet når. I mig själv är jag hjälplös, men i dig 

ligger min styrka. När jag söker ditt ansikte får jag livslusten tillbaka och kraft att stå ut med min pröv-

ning. Endast du Herre, gör livet värt att leva. Måtte din nåd få vila över mig, för endast den mig till him-

melen bär. 

 

 

       Text och Foto: Thomas Magnusson 
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Tromber i Sverige! 

När jag var liten hade jag hört om tornados i USA. Så jag fick 

ett intresse av att läsa allt om dem och fick veta att vi i Sverige 

inte fick några tornados utan vi hade bara små dust devil som 

på Svenska heter småtromber. 

Men nu när jag är äldre har man fått mer information och har 

fått veta att vi i Svergie har en mindre version av tornadon i 

Sverige. Det är ett sällsynt fenomen som inte är lika långvarig 

som en tornado och uppstår oftast på ställen som inte är bebo-

ligt. 

Tromber är namnet på fenomenet som har blivit mer uppmärk-

samman genom åren. Det är nog tack vare att de flesta i dag har 

mobiler med kameror som gör att de kan ta bild och filma. Det 

är svårt att säga hur många tromber Svergie får  

om året men det verkar vara omkring 20 till 30 stycken.  

Det äldsta mest kända rapporterade händelse var 27 september  

1725 av en kyrkoherde vid namn Eric Kalsenius. 

En tromb kan framstå överallt men är störst risk i södra delen av  

Sverige, alltså främst de västra delarna av Götaland och Svealand. Tromb säsongen börjar i maj och är ända 

till november men det är mest aktivt i juli och augusti. Det var året 1985 den 15 juli som Tranås fick ett 

snabbt besök av en tromb som följde Svartån ner till hamnen och drog upp pilträd på vägen. Fick först höra 

talas om den händelsen från mina föräldrar. 

Skrivet av Malin Haglund  

 

 

                           

                                                                                                     Här är en bild på 145 trombrapporter  

                                                                                                från de senaste 60 åren i Sverige! 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Malin Haglund   

Källa: http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/svenska-tromber 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vindstyrka-och-plats-avgor-ovadrets-namn_8713048.svd?sidan=3 

Tromb över Södra Åby, 

strax norr om Smygehuk 

strax efter kl 20 den 11 

augusti 2014. Foto Håkan 

Persson 
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Delar av årets glassar bedöms av tidningens redaktion på en poängskala från 1 – 5.  

Vi förväntar oss en god smakupplevelse! Trevlig sommar önskar alla från tidningen. 

 

 

MAGNUM PINK En glass som passar bra när du vill svalka din strupe, den innehåller en 

god hallonsås och har ett överdrag av rosa choklad.  

 

 

MAGNUM BLACK En glass för den som tycker om kaffe med lakrits.  En stark smak av 

Espresso och ett överdrag av mörk choklad.  

 

 

MAGNUM YOGHURT FRESH  En glass med en fräsch smak av hallon och yoghurt.  

 

- 

 R-ICE VANILJ CHOKLAD  En glass som passar den som är algerisk, den är fri från 

mjölk, laktos, soja och gluten, våfflan är gjord av majs.  

 

Text: Joacim Ståhl 

Bilder tagna från GB:s hemsida. 

  Magnum 

Pink 

Magnum 

Yoghurt 

Magnum 

Black 

R-ice Vanilj 

choklad 

Konsistens 23 20 12 17 

Utseende 23 14 8 15 

Smak 23 17 8 16 

Summa: 69 41 28 48 

          

Glassprovning 




