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Ledare 
Kära läsare! 
 
Nu är vi här igen. Och vi hoppas att du fortfa-
rande vill ha oss.  
Utan dig skulle det inte vara roligt att skriva 
den här tidningen.  
 
Vi skulle i så fall skriva helt omotiverat och då 
skulle den här tidningen inte på något vis ta dig 
upp på oanade höjder vilket framsidan ändå 
bedyrar. 
 
Så, kära du, luta dig tillbaka och njut av detta 
vårt senaste nummer. 
 
Vi hoppas på trevlig läsning och under tiden 
jobbar vi på nästa, och önskar en riktigt God 
Helg!  
 
Joakim Becker 
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Jag orkar inte stiga upp! 

Därför känner jag efter riktigt 

noggrant … 

 

… Om jag är sjuk ligger 

jag kvar. 

 

Jag började skriva som sjuttonåring, fast endast sporadiskt tills jag blev trettioåtta. Sedan dess skriver jag 
nästintill varje dag. Det är riktigt trevligt att skapa i skrift. Jag är lite förvånad att jag behärskar den här 
angenäma konstformen.   
Vad är det då för kraft som driver mig? Jo, det är för mig mycket enklare att uttrycka känslostämningar 
och annat genom det skrivna ordet eftersom jag är lite sämre, att på vardagskonversation uttrycka samma 
tanke. 
Att dikta är därför oerhört viktigt då jag tar mig tid att tänka igenom det jag vill förmedla. Förutom att läsa 
annat såsom thriller eller riktig skräck så diktar jag väldigt mycket. Jag kan nästan skriva om vad som 
helst som kommer i min väg. 
 
Man säger att jag har en egen stil och den måste jag odla, och jag ska absolut inte jämföra mitt med and-
ras. 
Ibland skriver jag alldeles på tok för dåligt, och gör om och förstör. Det skeendet är alls inte roligt. Dock 
har jag riktigt trevligt emellanåt. Jag håller mig till dikt och kortare noveller, det är det jag behärskar. För-
sökte mig på en roman, men gav upp i ett tidigt skede. Tur är väl det annars hade jag säkert fastnat på si-
dan tre med en enorm skrivkramp. 
 
I skrivandets stund kommer jag osökt att tänka på ordfestivalen som kommer pågå i Tranås under tio da-
gar i september – oktober. Poeter och  författare från andra delar av världen kommer hit och uppträder 
med sina verk, och jag har turen att få vara en av dem. 
 
”Jag gjorde 
ingenting 
för länge. 
 
Sen var det 
försent …” 
 
Jag framträder på Ban thai under ”Pilsnerpoesi” den 26/9 kl 18.00 och den 3/10. Sedan får jag äran att 
uppträda på Plan B med sex andra poeter och vi läser på svenska den 28/9 kl 19.00.  
Om jag är nervös? Ja, lite grand, men det känns ändå helt okej. 
När du läser det här är ordfestivalen över och jag är säkert en erfarenhet rikare.  
I slutet av året, kanske början på nästa, ger vi ut ännu en diktsamling. Förmodligen nästa år 2016. 
Jag skriver varje dag och de jag gillar skickar jag digitalt till förläggaren så att han får ett stort urval att 
jobba med. 
 
 
Joakim Becker 



Sida 4 

Flugfiske 

 
Flugfiske är den typ av sportfiske som bedrivs med en fiskefluga som bete. Oftast imiterar flugan fiskens 

naturliga föda, och man försöker lura fisken genom att välja en fluga som imiterar den insekt (eller fisk) 

som fisken äter för tillfället. Flugfiske idkas både i strömmande vatten och i insjöar. På senare tid har 

även det havsbaserade flugfisket blivit vanligare. I stort sett alla fiskarter kan fiskas med flugspö, vanlig-

ast är dock flugfisket efter harr, öring/havsöring, lax, röding och på senare tid också gädda. De sorter av 

fisk som finns runt om i Tranås är Abborre, Gädda, Röding, Öring, Ål m.m. 

 

 

 

Flugfisket skiljer sig, tekniskt sett, från spinnfiske och haspelfiske genom att det vid flugfiske är det själva 

fluglinan som utgör kastvikten. Här är utrustningen av enklast möjliga slag: Spö, rulle, lina, en bit lättare 

lina längst ut och ett hopkok av ull, fjädrar, päls och annat samlat kring en enkel krok för att se ut som en 

fluga eller annan liten insekt Längden på ett flugspö varierar från ca 6 till 17 fot. Flugspön liksom flugli-

nor klassificeras & baseras på vikten på fluglinans första 30 fot, det vill säga cirka 9,15 meter. Det finns 

utrustning från 1 till 12. Själva kastet som man utför under flugfiske är lite mer komplicerat än de övriga 

fisketeknikerna. Kastet är en viktig del inom flugfisket och det ligger stor träning bakom ett bra kast. När 

du väl får din första fisk på fluga så kommer du aldrig att vilja fiska med något annat. Känslan att kunna 

lägga ut ett perfekt kast med en speciellt utvald fluga och sen se en öring stiga på den är helt fantastisk, 

men för att komma igång så krävs det både mer förkunskaper vad gäller utrustning samt kastträning än 

vid t.ex. spinnfiske. Det är inte lätt att lära sig till en början hur man ska kasta med fluga, men när du väl 

har lärt dig hur man ska få till det perfekta kastet så blir det svårt att glömma och då vill man lära andra att 

kunna göra det perfekta kastet. Men flugfisket förnyas hela tiden så det är svårt att bli en fullfjädrad fis-

kare inom flugfisket. Fiskekort eller inte? I de flesta insjöar krävs fiskekort men inte på västkusten eller 

östkusten.  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLzErrWduscCFYmILAodC1kD7A&url=http://www.svenskfisk.se/1100.aspx&ei=siDXVbyjHomRsgGLso3gDg&psig=AFQjCNEdvZtDQnz8Zse3NvDi6P96AbqgfA&ust=1440248293668301
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   Exempel på flugor: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 Joacim Svensson 

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sportfiske#Flugfiske, http://www.tranas.se/upplevagora/natur/fiska.6426.html 
2015-08-28 https://sv.wikipedia.org/wiki/Fiskefluga#Nymf 

Beattie, Rob. 2007. 101 lektioner i fiske -Så blir du en fena i vassen. Stockholm: Massolit förlag 

 KlinkHammer 

 Myra (svart) 

 Superpuppa 

 Haröra 

 E12 

 Orange dräparmask 

 Auraräkan 

 Tobis/Spigg imitation 

 Pattegrisen 

 Märla 

 Marabou Muddler 

 Dog Nobbler 

 Zonker (Vit) 

 Wolly Bugger 

 Montana 

I flugfiskeskolan kan du lära dig nästan allt du behöver veta för att komma igång med ditt flugfiske. Här 

är några av de flesta flugorna som finns i ett antal olika färger och de kan man binda själv om man har 

tålamodet, du kan även göra imitationer av andra insekter så som humlor och sländor samt getingar. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sportfiske#Flugfiske
http://www.tranas.se/upplevagora/natur/fiska.6426.html
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En reflektion 
 
Nu tror jag att slutet på världsordningen är nära. Alla dessa krig. IS och andra terrorgrupper, vilka svin. 
Att människan kan hålla på så, det är ju inte klokt. Men så har det antagligen varit sedan människans första 
steg på jorden. Vilken Gud godkänner detta? Och vad händer sedan? 
När ondskan har besegrats, och alla naturkatastrofer har bedarrat, då skall enbart goda människor besitta 
jorden. Jag vet inte riktigt när detta kommer att ske, men tids nog ska vi få se, och om det blir så. 
(spekulationer.) 
 
Vad gör jag om dagarna då? 
Som ni vid det här laget vet så skriver jag poesi näst intill dagligen. Jag har ett avlönat jobb på Hemköp i 
Tranås som jag går till måndag till fredag. Detta jobb är inte på något sätt jobbigt eftersom moroten är lö-
nen en gång per månad. En dag i affären är en dag i mitt huvud. Jag samtalar med, och vägleder gamla 
gubbar och gummor som är lite vimsiga. Ibland får jag ledsaga farbröder eller gummor ut ur affären ef-
tersom de just för tillfället kommit vilse. 
Om jag är god nog efter dessa välgärningar, det kan jag inte svara på, men jag försöker varje dag. 
Jag kommer hem på eftermiddagen till en överlycklig hund som måste ut och sniffa, pinka mm … 
Denna lilla hund är en pudel. Ja, en toypudel rent av. Alltså den minsta inom rasen. Hon är inte större än 
en katt. Hon får således plats i mina händer. Coolt!! 
Det blir en kortare runda om dagarna då jag är ensam med henne. När sambon kommer hem efter jobbet 
tar vi tre en längre skogs promenad. Efteråt har vi samkväm framför teven. Några timmar senare sover vi 
gott, dock ej i ”Hästens” säng.  
Under helgen ägnar vi tid åt varandra hela familjen. Ja, vi har vuxna barn båda. Hon sina två och jag min 
dotter. Fast min dotter bor långt här ifrån, men vi brukar ses då och då. 
Sedan rullar vardagen på igen. Min sambo med sitt och jag med mitt i affären och annat med mera. 
 
Det finns goda icke kristna människor. Jag vet inte riktigt var jag står. Jag är lite ambivalent. Men jag är 
faktiskt god i min natur. Så vad kommer slutligen att hända med mig?  
Jag har vänner som är mer goda i sitt förhållningsätt till andra människor än jag. De dömer ingen. Dom har 
sett bjälken i sitt eget öga. Så vad händer med dessa fina människor? Vart är deras plats efter allt? 
Ingen levande människa vet något om hur det blir sedan. Vi vet bara att efter livet kommer döden och det 
får vi alltjämt finna oss i om vi vill ha en fin sista tid på Jorden. Det hjälper inte någon att grubbla över 
dessa frågor, tvärtom kan det lätt leda till en för tidig död. 
Så vad du än gör; Lev nu!! 
 

 
(Det här är inte fakta, utan bara spekulationer.) 
 

Joakim Becker 

Källa: Clipart 
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Tatueringar 

Texttatueringar och tatueringstypografi är en riktning inom kroppskonsten som i första hand är in-

riktad på budskap. Ett enda ord en textrad, ett stycke ur en religiös urkund eller strof ur en sångtext; 

alla kan med emotionell kraft förmedla ett budskap. 

Vare sig det är subtilt eller uppenbart, symboliserar alla tatueringar något för sina bärare. 

Många anser att tatueringar bara är onödigt för att man vill dölja vissa fläckar på kroppen men 

många tycker också att varje tatuering har en historia att berätta om allt det bra eller dåliga bäraren 

har varit med om i sitt liv  

Ordet tatuering kommer från polynesiska. Denna teknik kallades Tattoe, som senare blev tatuering 

eller Tattoo. 

Carpe Diem är en väldigt vanlig tatuering hos många unga då de anser att man ska fånga dagen och 

leva i nuet och inte tänka på det som varit. Många har även dessa budskap i sina hem för att påmin-

nas om budskapet. 

Tatueringar var från början ett sätt att visa hur många strider man har gått igenom levande. 

 

Joacim Svensson 

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

Bild: Joacim Svensson 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tatuering
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Motorsågskörkort 

Olika nivåer för motorsågskörkort som anpassats för olika brukares behov. 

Nivå A är alltså den grundläggande nivån som man måste klara först, för att sedan gå vidare till nästa 

nivå, B och därefter till C. Sedan följer ytterligare nivåer som är specifika för olika branscher och som 

kräver lite olika förkunskaper. 

Kurs A. Omfattning: ca 1 dag kurs. Målgrupp: Alla, t.ex. vedkapning, byggarbetare. Krav 18 år (16år). 

Kurs B. Omfattning: ca 2 dag kurs. Målgrupp: Skogsägare och andra som fäller träd. Förkunskapskrav: 

A-kort. 

Kurs C. Omfattning: ca 2 dag kurs. Målgrupp: Skogsägare, skogsarbetare, linjearbetare som fäller träd. 

Förkunskapskrav: AB-kort+80 tim praktik alt. Bedömd lämplighet. 

Varför motorsågs körkort ?  

Arbetsmiljöverkets övergripande mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och 

att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv, dvs från såväl fysisk, psykisk som social och arbets-

organisatorisk synpunkt. 

Vid trädfällning: 

Röj bort hindrande småträd. Se också ut reträttväg, snett bakåt. Kvista hindrande grenar på stammen. 

Skapa ett bra gångjärn, brytmånen. Grunden för säker fällning med precision är en bra brytmån. Bryt-

månen skall ha tillräcklig längd och lagom bredd. En tumregel är att längden ska vara minst 80 % av 

trädets diameter i brösthöjd och bredden 10 % av trädets diameter i brösthöjd. På träd grövre än 30 cm 

räcker det med ca 3 cm brytmån. 

 

”Säkra hörnet”-metoden (ungefär Burträskmetoden) 

 

 

http://sakerskog.se/wp-content/uploads/2014/09/Säkra-hörnet-A-B.jpg
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Kom ihåg att alltid göra reträtt snett bakåt när trädet börjat falla. Många allvarliga olyckor orsakas av 

rotutppslag eller trädstammar som ”hoppar” bakåt när grenarna ger en rekyl mot marken. 

Jag tog mitt körkort ofrivilligt, jag ville inte. Det var min pappa och min kusin som anmälde mig så jag 

fick bara gilla läget. Men nu efteråt känns det bra att jag klarade av det och har kortet i handen. Jag var 

jättenervös vid uppkörningen. När jag tankade motorsågen hällde jag sågkedjeolja i bensinen så att mo-

torsågen stannade lagom vid uppkörningen, men då fick jag låna min kusins såg och sedan var det bara 

Herrens hjälp. Man fick ha fyra anmärkningar (ej allvarliga) för att klara sig och jag hade fyra anmärk-

ningar och fick mitt körkort. Första anmärkningen var att jag sågade bort kilen från två håll. Jag sågade 

med både dragande och skjutande kedja vilket var fel. Andra felet var att brytmånen blev aningen för 

bred. Den skulle vara tre cm men blev kanske fyra cm. Tredje felet var tiden, det tog lite för lång tid att 

fälla trädet. Jag var så nervös så jag var tvungen att stänga av sågen och rådgöra med instruktören un-

der fällningen. Fjärde felet var ett stegfel vid kvistningen. Jag kände en så stor tacksamhet, glädje och 

lättnad över att jag klarade av det. Under kursens gång kände jag och målade upp en bild av att det här 

klarar jag inte av, det kändes ouppnåeligt, alla andra klarar av det men inte jag. Men Herren ville något 

annat, han leder oss genom problemen och bistår där vi brister. Han har en helhetssyn där vi oftast fo-

kuserar på problemet. Jag känner mig trygg i att för den som älskar Herren samverkar allt till det bästa.

     

Thomas Magnusson 

Källa: http://sakerskog.se/praktika-info/arbetsteknik-och-utrustning/saker-tradfallning/ 

http://sakerskog.se/utbildning/ 

http://sakerskog.se/praktika-info/vad-sager-lagen/ 

För att gångjärnet (brytmånen) ska styra trädet bra 

ska vinkeln i öppningen vara stor. Med liten vinkel 

kommer brytmånen att slitas av tidigt i fallet och 

trädet att falla fritt. Om vinkeln är 90 grader kan 

brytmånen styra trädet och hålla hela vägen till 

marken. En tumregel är att vinkeln ska vara minst 

70 grader för säker fällning vid plan mark 

Anpassa öppningsvinkel så att brytmånen brister 

ca 20 grader före islag. Om du fäller över en sten 

eller på en ”arbetsbänk” av stammar kan alltså 

öppningsvinkeln behöva göras mindre, annars 

finns stor risk för spjälkning. 
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Vägval 

Vilken väg ska jag gå, vilka val ska jag göra. 

 Ska jag förlita mig på andra, låta mig ledas och hoppas det blir rätt, 

eller ska jag gå min egen väg och följa mitt ego, bara göra vad jag har lust till. 

Eller finns det ett högre syfte, en förutbestämd väg som var planerad redan innan jag föddes, men valet 

måste finnas hos mig, vad vill jag.  

Jag vet vad jag vill, jag vill inte gå min egen eller andras väg som de tycker är rätt. Jag vill gå min 

skapares väg, han som danat min kropp vet vad som är bäst för mig, han känner mig inifrån och ut och 

vet vad jag klarar av. Jag vill överlåta mig i hans hand, låta honom leda mig och bara då tror jag det 

kan bli rätt. Därför förlitar jag mig på honom, suckar och ber till honom, ber att han ska leda mig. I 

mig själv är jag så hjälplös, jag klarar inget själv, jag kan inte klara av jordelivet själv, jag måste ha 

Herrens hjälp. Jag tror att han ser min sårbarhet och att han i sin stora barmhärtighet leder mig rätt för 

sitt namn skull. Jag känner mig trygg i förvissningen om att där jag brister och gör fel korrigerar och 

hjälper Herren. 

 

Thomas Magnusson 

Bild: https://pixabay.com/sv/directory-v%C3%A4gvisare-hoppas-466935/ 

https://pixabay.com/sv/directory-v%C3%A4gvisare-hoppas-466935/
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 Var hör jag hemma? 

Kan ord vara bevingade, föra mig bort, bort när det är jobbigt och jag inte orkar med. 

Bort från verkligheten, föra mig från plats till plats och jag stannar inte längre än jag 

vill. Låta mig föras in i ett annat universum med andra lagar och regler och bara 

kunna spendera så mycket tid jag vill med det jag längtar efter. Det jag verkligen 

längtar efter är att betrakta och beskåda skaparen. Alltings ursprung, i vilken som all-

ting är och finns till och utan honom skulle inget existera, han som uppehåller allting. 

Honom vill jag lära känna, kunna stå på avstånd och känna livets kraft pulsera, likt 

vågor som sprider livsuppehållande energi som aldrig kan ta slut. Vågor som på något 

sätt överför information specifikt till var och en som vill ta del av vad som ligger på 

faderns hjärta och gå hans vägar och inte skyr något för att behaga, tillbedja och tjäna 

honom. Där vill jag vara, bli befriad från alla dåliga minnen som tyngt mig så länge 

och hållit mig fången. Jag vill bara bli fri, känna att mina vingar bär, att jag kan lyfta 

när helst jag önskar och bära mig närmare förlossningen. Ett är säkert, jag kommer 

aldrig överge min tro. Den har blivit en bro som fört mig över problemen. Visst har 

det varit jobbigt, jag har velat ge upp, strunta i allting, men på något sätt har tron burit 

mig hit där jag är nu. Jag är så tacksam till Herren för allting, det är inte min förtjänst, 

all ära till honom att jag fortfarande är hans barn. 

  

Thomas Magnusson 

Bild: https://en.wikipedia.org/wiki/Milky_Way 

https://en.wikipedia.org/wiki/Milky_Way
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Digitala popstjärnor! 

Nu tänker du säkert på någon konstig si-fi framtids film eller något liknande när jag nämner digitala pop-

stjärnor. Jag kan försäkra er om att de existerar på riktigt! Med dagens teknologi har ett fenomen kommit 

till som vissa nog tycker är läskigt och andra fascinerande. 

Det här är Hatsune Miku. Hon är andledningen till att digitala popstjärnor har bli-

vit populära. Hon var den första att bli en popstjärna och är den populäraste av 

alla karaktärerna. Det hela började däremot inte med henne utan med ett program 

som heter Vocaloid. Det är en syntetisk sångröstprogram som låter användaren 

skriva egen musik och sedan välja en röst som sjunger det som personen har skri-

vit. Vocaloid är utvecklat av Yamaha och utvecklingen startade någon gång i 

Mars, 2000.  

Vocaloid utannonserades första gången på den tyska mässan Musikmesse, 5 Mars 

2003. Programmet var gjort för både engelska och japanska röster.  Vocaloid 2 släpptes 2007 och grundade 

sina resultat på sångröstprover, snarare än analys av den mänskliga rösten. Med denna version kom 

Hatsune Miku och var den första i The Character Vocal Series och hade kodnamnet "CV01". Hon var ut-

formad för att låta söt. Hon var den första sångrösten som inte grundar sig på en professionell sångerska. 

Hennes röst är utlånad av en röstskådespelare som heter Saki Fujita. Hon var den första sångrösten som 

utvecklats och distribuerats av Crypton Future Media för att ge programmet ett ansikte. Det blev till en kul-

turbomb i Japan och man kunde se Miku överallt. 

24 Februari 2008 släpptes programmet MikuMikuDance eller MMD som är ett 3D animeringsprogram som 

är gratis att ladda ner. Det producerades ursprungligen för Vocaloid karaktären Hatsune Miku och gjordes 

som en del av VOCALOID Promotion videoprojekt (VPVP). Detta gjorde så att fansen kunde göra sina 

egna animerade videos. Fansens videos lades ut på internet så att resten av världen kunde se dem och 

gjorde snabbt så att de blev världskända. 

Det var bara en tidsfråga innan företaget Crypton Future Media bestämde sig för att gå ett steg till med tek-

niken. Mikus första live konsert hölls under Animelo Sommar live på Saitama Super Arena i Japan den 22 

aug, 2009. Hennes första konsert utanför Japan var på Anime Festival Asia (AFA) i Singapore. Har själv 

inte varit på någon vocaloid konsert men har sett videos på internet. På scenen kan man se riktiga männi-

skor som spelar på instrument och Miku ser ut som hon är på scenen! Det är tack vare de kraftfulla projek-

torer som bak-projiceringar på en halvtransparent diffuserande polymerytan, en så kallad Dilad skärm.  

Dilad skärmar innehåller mikroskopiska bubblor, vilket är vad som sprider ljuset. Både den här speciella 

skärmen och projektorerna som används är väldigt dyra men det finns fans som kom på att du kan få nästa 

samma effekt med ett billigt myggnät.  

I augusti 2010 hade över 22,000 original låtar skrivits för Hatsune Miku. Senare rapporter bekräftade att 

hon hade 100,000 låtar under 2011 till sitt namn!  
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Fans Klädda som vocaloids 

karaktärer, som är på      

WonderCon 2011 i            

San Francisco en stad i norra 

Kalifornien i USA.  

 

 

 

 

Malin Haglund 

Källa: http://

vocaloid.wikia.com/wiki/Hatsune_Miku  

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

https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20130613185228AAjqpMT 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hatsune_Miku_Fer.png https://

www.flickr.com/photos/9296771@N06/15426549459/  
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Spöken och det övernaturliga! 

Tror du på spöken och övernaturliga saker? Jag tror på övernaturliga saker eftersom jag har varit med om 

några händelser som inte går att förklara! En av dem som jag kan nämna är att jag låg i min säng och spe-

lade på min bärbara spelkonsol. Jag skulle snart gå och lägga mig när jag hör hur mina två katter springer 

runt. Jag tittar upp på dem och ser att de jagar något som jag tidigare inte har sett med blotta ögat, utan 

jag har bara sett det på bilder och film som har blivit tagna av människor.  De jagar en lysande boll som 

flimrar nästan som eldslågor gör. Den var helt vit och såg ut och vara lika stor som en pingisboll. Den 

flög in i min garderob och katterna satt och krafsade på dörren. Jag gick upp ur sängen och öppnade och 

den flög ut. Den flög runt i mitt rum och jag gick tillbaka till min säng. Den flög fram till mig en stund 

och svävade framför mig innan den försvann. 

Jag har nästan alltid varit fascinerad av det övernaturliga sen jag var liten. Det jag såg den natten var en så 

kallad orb! Det finns olika teorier vad en orb är för något. De brukar vanligvis uppkomma på bilder och 

kan ha naturliga förklaringar som damm, insekter, vattendroppar som hamnar kraftigt ur fokus. Vissa sä-

ger att det är energier från andar och spöken. När man ser på en video kan man se hur en lysande boll fly-

ger. Om man studerar bollen kan man lära sig att se om det är något övernaturligt med den eller om det är 

damm eller en insekt. Jag följer en amerikansk tv-serie om det paranormala som heter Ghost Adventures 

och där har de förklarat hur man ser skillnaden. 

Det är inte lika vanligt att se med blotta ögat men det finns händelser som har blivit rapporterade. Oftast 

är det på ställen som är kända för att vara hemsökta som människor har sett liknande ljusfenomen. De kan 

ha olika färger men de vanligaste är vita och grå.  

Det som gör det övernaturliga så intressant är att det finns över hela världen i olika kulturer. Enligt en 

Sifo-undersökning som Svenska Dagbladet låtit göra så tror var femte svensk på spöken och andar. Det 

finns ställen i Sverige som är kända för att vara hemsökta, som Sveriges mest hemsökta hus, spökpräst-

gården i Jämtländska byn Borgvattnet som du kan sova över på om du vågar! 

 

 

 

 

 

 

Bild på spökprästgården!  
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Ställen i Småland som sägs vara hemsökta är. 

Kronobergs slott  

Värend ligger i den södra delen av Småland och där är en medeltidsborg som ligger på en liten holme i 

Hegasjön. Ruinerna som är kvar av borgen har många gånger förekommit i romaner och avbildats på 

målningar från 1800-talet. Det sägs att för 500 år sedan ska en underskön jungfru på slottet och en ung 

präst blivit förälskade i varandra och ska ha gift sig i hemlighet. När påven fick reda på att prästen brutit 

kyskhetslöftet så blev prästen bannlyst. Den unga jungfrun blev så förtvivlad att hon kastade sig ut från 

ett av slottets torn, Biskopstornet. Hon sjönk ner i sjön och drunknade. Folk har sagt att de under tysta, 

ljusa sommarnätter har sett en vit skepnad vandra på murarna och höra ett ihåligt klagorop samt har sett 

den vita figuren störta ner i vattnet med ett plask och försvinna. 

Sjön Vättern  

Det sägs att man kan råka ut för gåtfulla hägringar som en okänd stad som plötsligt dyker upp på motsatta 

stranden och sjöns egen sjöjungfru som ibland syns på vågorna. Man får inte tala om sjöjungfrun när man 

är ute på vattnet för då kan båten gå under i en fruktansvärd storm. 

Galgön, i sjön Örken  

 På medeltiden låg här en avrättningsplats där brottslingar hängdes. En juninatt varje år återuppstår de 

avrättade, de dinglar åter i repen, svarta i ansiktet och med blodsprängda ögon. 

Hultaby herrgård, vid Emån  

Gården är från 1700-talet och i ena flygeln ska det höras knackningar och stönanden. Ett ekipage draget 

av kolsvarta hästar sägs ha stannat framför herrgården en natt vid tolvslaget. Sju svartklädda herrar i höga 

hattar gick in i huset, kom ut efter en stund, reste i väg i sin vagn som upplöstes i tomma intet. Samma 

natt sägs det att godsägaren dog. 

Tranås, Badhotellet på våningen 4 

Vet inte om det är sant men en som var på besök och har en sida på internet har skrivit om sin resa. Hen-

nes kompis hade frågat på skoj om det spökade och receptionisten hade svarat att det gjorde det på fjärde 

våningen.  
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Vill man gå på något med historia och är inte rädda för att promenera så kan man gå 

på en spökvandring i Stockholm! 

Stockholms Ghost walk startades 1 januari 2008. Det var två vänner som var och reste utomlands och 

lärde sig mycket om olika kulturer. De insåg hur lite de kände till om deras egen historia, kultur och här-

komst. Så de fördjupade sig i historiska texter och forntida myter. De började snabbt inse att vår lilla stad 

hade mycket mer att avslöja än vad ögat kunde se. Så de introducerade dessa berättelser för sina andra 

vänner som blev lika fascinerade av att lära sig av sin egen historia.  

Så de startade Stockholms Ghost walk och rundan börjar i Gamla Stan, vid Evert Taube statyn. Guiderna 

är klädda i gammeldags kläder som man hade på sig förr i tiden. De berättar om olika myter, legender, 

sägner, medeltida avrättningar, hemsökta hotell, skugglika hemligheter som Stockholms historia är byggd 

på. 

Vandringen tar ungefär 90 minuter så det rekommenderas att klä sig efter vädret och ha bra skor eftersom 

det är utomhus. Man kan boka tillsammans med spökvandringen ett middagspaket med 3-rätters middag. 

Endast spökvandring kan betalas kontant på plats så du måste förhands betala spökmiddag. Vill man ge 

bort upplevelsen så finns det presentkort. 

Vi har turen att en av våra medlemar i denna redaktion Therese Gustafsson har varit 

på vandringen så här kommer en intervju! 

Hur var det att gå på den här vandringen? 

Svar: Det var spännande och det var skönt att vara ute och lyssna på historier. 

Hur gick vandringen till? 

Svar: Först träffades vi vid Evert Taube staty vid halv sju. Guiden berättade lite om hur staden kom till. 

Det var Birger Jarl som rodde ut i en båt och kastade stockar i Mälaren, där stockarna flöt i land byggdes 

Stockholm. Vi fick bland annat gå igenom Stockholms smalaste gränd som var 90 centimeter bred. Det 

var sjömännens väg in i staden. Sist fick vi gå ner  i en gravkammare. 

Skulle du rekommendera vandringen för andra? 

Svar: Absolut! Intressant att få veta  mer om Stockholms historia! 

Var du på en Spökmiddag? 

Svar: Nej det var jag inte på. 

Har du intresse av spöken eller var det en annan anledning till att du gick på spökvandringen?                                                  

Svar: Det var inte så mycket om spöken utan mer om Stockholms historia. Det var en god vän till mig 

som rekommenderade den. 

 

 

 

Malin Haglund 

Källa: http://paranormal.se/mirror/web.telia.com/~u45402488/
ghost.html#vilkethttp://www.borgvattnet.eu/prastgard.htm https://
www.flickr.com/photos/71432201@N00/950226584/  
http://www.stockholmghostwalk.com/spokvandring-i-gamla-stan  

Thomas Magnusson 

Bild:  https://pixabay.com/sv/lamm-v%C3%A5ren-natur-djur-

292509/ 

http://paranormal.se/mirror/web.telia.com/~u45402488/ghost.html#vilket
http://paranormal.se/mirror/web.telia.com/~u45402488/ghost.html#vilket
http://www.borgvattnet.eu/prastgard.htm
https://www.flickr.com/photos/71432201@N00/950226584/
https://www.flickr.com/photos/71432201@N00/950226584/
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      Israel 

Redan från tidens början fanns du i Guds hjärta, högt älskad och utvald framför andra folk. Ingen är 

som du, Herren har bistått och varit med dig i alla tider. De löften du fått kunna ej svikas. Visst har 

du avfallit, avvikit från Herrens väg, vänt honom ryggen, men Herren är tålmodig, förlåtande och 

mild, stor i barmhärtighet. Visst blev du bestraffad, utspridd åt jordens alla fyra hörn, erfara förföl-

jelse och dödens kval, men inte för evigt. Nu vill Herren bygga upp landet igen och föra dig hem från 

jordens yttersta gräns. Han vill samla dig samman, låta öde områden åter blomstra. Landet får åter 

flyta av mjölk och honung som i forna dagar. Från Abraham, Jakob och Isak du härstammar, från 

dem kom löftenas son, den ende som kan rädda världen från evig straffdom, världens frälsare. Han 

kom och levde bland människorna, sökte upp det som var förlorat. Han umgicks med syndare och 

publikaner, strävade inte efter egen ära utan blev som en av oss, gjorde bara vad han såg Fadern göra. 

Var allt-igenom god och hade bara en strävan, nämligen att rädda människan från evig död och av-

skildhet från Gud. Han gjorde bara gott ibland oss, ändå uppväcktes vrede och avundsjuka. Männi-

skor gjorde allt för att anklaga och hitta fel, ifrågasatte till och med om det var tillåtet att bota sjuka 

på sabbaten. Han gjorde stora tecken ibland oss, löste människor från sjukdom och fångenskap men i 

hans egen hemstad ville människan inte tro, därför kunde han inte göra så mycket under där. Han 

lärde upp tolv lärjungar så att de kunde ta över för han visste att det bara fanns en väg att gå. Skulle 

han försona människans synd med Gud var han tvungen att ta synden på sig och låta sig offras som 

ett felfritt lamm. Han tog synden på sig och dog i vårat ställe för att vi skulle kunna få frid med Gud. 

När Jesus dog på korset brast förlåten i templet och människan kan åter genom Jesus nalkas Gud. Det 

som innan var omöjligt på grund av människans synd har Jesus genom sitt offer på korset gjort möj-

ligt. Nu kan vi tillbe Gud i ande och sanning och med frimodighet komma inför honom.   

 

 

Thomas Magnusson 

Bild:  https://pixabay.com/sv/lamm-v%C3%A5ren-natur-djur-

292509/ 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIXKj6jX2MgCFcbVLAodHI0B6g&url=https://pixabay.com/sv/lamm-v%C3%A5ren-natur-djur-292509/&bvm=bv.105841590,d.bGg&psig=AFQjCNHh15CsqSPezY-Ioh8ubIfwcNa7kQ&ust=144569
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Peter Nyberg – Populärpoesi 

 

Vem är du? 
41- årig man från Eskilstuna, som kom till Tranås för att jobba på  
Holavedsgymnasiet. 
Du är chefredaktör för en tidning med inriktning på Poesi, stämmer det? 
Ja! 
Hur kom du på tanken? 
Jag och en kollega pratade om att ingen brydde sig om poesi, och det försökte vi göra något åt. Vi försöker 
göra poesin populär. 
Är ni fler redaktörer? 
Jag är chef, sen har jag fem redaktörer under. 
Den var digital ifrån början, och sedan ett år tillbaka finns den även i pappersform. Hur går det 
med försäljningen av den? 
Det går hyfsat, är det bästa jag kan säga. 
De senaste två numren har vi sålt slut på. 
Hur många år har den digitala upplagan publicerats? 
Det här är det sjätte året. 
Vad är din huvudsakliga uppgift? 
Just nu är det att se till så alla avdelningar fungerar – Dikt avdelningen, musikavdelningen  mm. 
Skriver du något själv? 
Ja, jag skriver mycket, nästan bara till tidningen. 
Jag vet att du är lärare i Historia, Svenska och Religion på Holavedsgymnasiet, är det något du har 
nytta av då du skriver och verkar som redaktör för tidningen? 
Ja, att hålla många bollar i luften är bra både som lärare och redaktör. 
Hur går ni till väga, eller var hittar ni alla poeter? 
Genom olika sökmotorer. 
Vad är avgörandet för att just skriva om hen? 
Det måste finnas något som är intressant i det hen har skrivit. 
Vilken typ av dikt gillar du bäst? 
Dikter som vrider min värld. 
2014 startade Anthony Jones (Poet ifrån Wales) pilsnerpoesi på Ban thai i Tranås. Pilsnerpoesi in-
rättas oftast under en lördagkväll någon gång i månaden. Alla får läsa oavsett om man dricker öl 
eller inte. Hur förhåller du dig till detta evenemang? 
Det är jättebra att mäniskor som inte lyssnar på poesi får chansen. 
Läser du själv? 
Absolut. Allting! 
Vad ägnar du dig åt om du får en stund över? 
Tittar på tv-serier på olika strömningstjänster. 
Det har varit en ordfestival i Tranås med många artister från olika delar av världen. Kan du nämna 
någonting om detta evenemang! 
Det var kul. Spännande att se hur olika människor från olika delar av världen läser sina texter. 
Vem var initiativtagare för denna kulturhändelse? 
Det var kultivera och populärpoesi. 
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2011, om jag inte minns fel, intervjuade du mig för populärpoesi angående en utställning med ”Ord 
och bild”, där Karin Sissek var kolorist och jag stod för dikterna. Det var då min resa tog fart. Kan 
du ge mig något råd, att tänka på så jag inte bara kör på utan koll? 
För mig är du helt och hållet på rätt väg. Dels har du väldig begriplig och fångande poesi. Det handlar om 
att fortsätta. 
Vad har du för visioner? 
För populärpoesi – att det ska bli en professionell tidning. 
För litteraturcentrum – betydelse för hela regionen. 
Några tips på att bli en bra talare! 
Förstå vilka man pratar inför. 
Hur tror du att framtiden ser ut för Populärpoesi? 
Jag tror att den ser bra ut och att den sakta kommer växa i omfång. 
Vad inspireras du av? 
Att arbeta, tråkigt nog. 
Är du nöjd med hur ordfestivalen artade sig? 
Ja, jag är jättenöjd, speciellt att vi lyckades genomföra sjuttio evenemang. 
Märker du av ifall det läses mer poesi idag än på nittiotalet? 
Jag tror att det lästes mer poesi på 90- talet. Det ges ut mindre idag. 
Är det något du vill säga mig? 
Fortsätt är nyckelordet. Skriv poesi! 
Och avslutningsvis, är det något du vill tillägga? 
Nej, egentligen inte. 
 
Tack att jag fick intervjua dig, Peter. 

 

Joakim Becker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto: Joakim Becker 
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Som vanligt bjuder jag på lite poesi! 
 
 
En snickare 
 
Det kom en 
man som många 
älskade. 
 
Han gjorde underverk 
av alla möjliga 
slag. 
 
Han botade sjuka 
och gjorde mer 
fisk och bröd åt 
folket. 
 
Dessutom kunde han 
gå på vatten, 
sedan pinas till döds 
och återuppstå på tredje 
dagen. 
 
Vad säger du om det, 
Joe Labero? 
 
 
 
 
 
Mun mot mun 
 
Det var kärleken 
som kvävde 
henne. 
 
 
 
Joakim Becker 
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Vad säger alkoholen? 
 
Utan flaskan 
är ensam 
svag. 
 
Men tillsammans 
med en 
blir 
ensam starkast 
i världen. 
 
 
 
 
 
”Parker” 
 
Mitt vapen är 
inte en Smith& 
Wesson revolver. 
 
Och inte heller ett 
Japanskt svärd  
eller en Rysk 
K-pist. 
 
Nej, jag krigar 
med en Parker 
kulspets-penna 
från Frankrike. 
 
 
 
 
God-Jul!! 
 
Något har hänt 
med vädret. 
 
Det är Julaftons- 
morgon 
och regnet 
öser ner. 
 
 
 
 
Joakim Becker 
 
 
Bild källa: Clipart 
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Ni gamla läsare som har varit med från början minns nog min ar-

tikel Nostalgi rundan! Där skrev jag om en gammal cartoon från 

90 talet som heter Swat Kats! För att nya läsare ska hänga med 

och fräscha upp minnet på äldre läsare så kommer här en förkla-

ring om vad Swat kats är för något! 

Showen gick på kanalerna TBS och Funtastic World of Hanna-

Barbera från 1993-1995. Serien återvände då och då på Cartoon 

Network classic channel och på Boomerang. Swat Kats handlar 

om humanoida katter som kallade sig själva för kats och bodde i 

en stad som heter Megakats city. Den här staden blir alltid i alla 

avsnitten hotade av något, allt ifrån monster till ondskefulla kats 

eller mindre brottslingar som vill ta över världen. Många av de 

kriminella vill också hämnas på Swat Kats för att de alltid lyckas 

stoppa dem. 

Christian Tremblay och Yvon Tremblay är två bröder som är skaparna av serien och den blev producerad 

av Hanna-Barbera och Turner Program Services och regisserades av Robert Alvarez. Andledningen till 

att jag skrev om cartoon serien var för jag hade läst och hört rykten på internet om att Termblay bröderna 

hade intresse av att förnya serien, göra en nyversion av serien omkring 2014. 

Det var tyst ett bra tag men den 23 juli 2015 Startade Termblay bröderna en Kickstarter kampanj som 

dom kallade Swat Kats Revolution! För er som inte vet vad Kickstarter är för något så är det en sida på 

internet som låter dig som privat person eller professionell person sätta ut idéer som de har för projekt 

som de vill verkställa men har inte ekonomi till. Sidan gör att människor som tycker din film t.ex. verkar 

intressant och något de själva vill se så kan de donera pengar till projektet. 

De som donerar får olika belöningar för att de hjälper till. Ett exempel är om du donerar 100 kr så får du 

ditt namn med i eftertexterna på filmen som tack och en kopia av själva filmen! Det är allt mer vanligt att 

projekt blir till på det här sättet i dagens läge och Termblay bröderna gjorde rätt i att vända sig till fansen 

för att få pengarna till att producera en ny serie med Swat Kats. Med hjälp av 2014 stycken fans av serien 

fick de ihop 141,500 dollar! Minimumet som de behövde för en ny tv serie med ny karaktärs design var 

50,000 dollar. Om det nådde 100,000 dollar skulle de också producera en 2 minuters animerad aptitretare 

för att få se hur serien kommer att se ut.  

141,500 dollar är i Svenska pengar ungefär en komma två miljoner så vi får se om det kommer att utan-

nonsera en ny Swat Kats serie inom en nära framtid! 

 

Malin Haglund 

Källa: https://www.kickstarter.com/projects/1820796125/swat-kats-revolution/description 

http://swatkats.info/about/faq/  

Nostalgi rundan del 2!  

Bild: Malin Haglund 

https://www.kickstarter.com/projects/1820796125/swat-kats-revolution/description
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I nästa nummer … 
 
Originalberättelserna av klassiska folksagor. 
Intervju 
Poesi 
Seriestripp 
Rollspel 
En novell och fler ”spekulationer” 
Hur smakar glassen? 
Musikhörnan med Jocke Svensson 
Och mer tillkommer efterhand. 
 
 



Foto: Rikard Pettersson 


