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California Hotell 

Ansvarig utgivare: 
John Persson-Liljenberg      
072-084 02 30                                                           
mediagruppen@tranas.se  

 

Nu första numret för året kommer . 

Med mycket trevlig läsning och med en hel del vackra bilder också. 

Ni får även åtnjuta poesi av de alla slag. 

Jocke  S. 

Jocke Beckers 

Att leva med diabetes 

Jocke S. & Malindas 
Diktsida 

Danmark 

Wales 

Vättern 

Malexandermorden 

Viltolyckor 

Estoniakatastrofen 
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Är du bra eller bara dålig? 
 

Jag hörde att en  
dålig författare 
lånar några 

rader 
medan en bra tar för 

sig hejdlöst 
kriminellt. 

Gott mos 
 

Jag har ett jobb 
men jag är fattig 

som en 
lus 
 

En gång i månaden 
köper jag mig en 
korv med mos på 

sibylla 

Tre Chefer 
 

Det räcker inte 
med en. 

På dagis Hemköp 
har vi tre. 

Tukt 
 

I Ryssland är det 
okej att tukta sin 

hustru 
 

Så vi åkte dit … 

I sandlådan om trettio år 
 

Då gäller inte 
hink och spade 
utan flaskor och 
kanyler är det 
som intresserar 

mest. 

Missing people 
 

Ingen ska försvinna 
utan att hittas 

Om du ändå inte 
hittas—Hör av dig! En lördagkväll 

utanför folketspark 
 
 
Jag har svårt att 
göra mig 
förstådd. 
 
Stryk är det 
enda de  
begriper. 
 

Jocke Beckers Diktsida 
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När man får diabetes så är det för resten av 

livet, det kan vara en stor omställning i livet 

och kan vara svårt att hantera.   

Jag lever med diabetes sedan 1 maj 2016 då 

blev jag väldigt sjuk hade ont i magen så jag 

trodde nästan att hela magen skulle 

sprängas på mig. Jag ringde 1177 och pratade 

med sjuksköterska och hon tyckte att jag 

skulle åka till akuten i Eksjö och det gjorde 

jag. När jag kom till Eksjö och akuten så tog 

de en massa blodprover och det visade att 

jag hade fått inflammation i bukspottkörteln 

och att jag hade fått diabetas. Så jag blev in-

lagd på IVA och fick ligga där dom två första 

dygnen. Jag hade övervakning och det fanns 

en sköterska hos mig dygnet runt för jag var 

så dålig.  

Efter två dygn på IVA i Eksjö så blev jag flyt-

tad till medicinavdelningen. Där fick jag lära 

mig att ta insulin sprutor det var inte lätt 

och jag var väldigt nervös men det gick bra. 

Fick jättebra råd av en diabetessköterska 

som kom och visade mig hur jag skulle göra 

och jag fick en massa information om diabe-

tes. Jag fick den kraftigaste diabetesen.  Jag 

tar 4 sprutor om dagen. En på morgonen ett 

långtidsverkade insulin som verkar 24 tim-

mar och jag tar även måltidsinsulin till fru-

kost. Sen tar jag måltids insulin till lunch 

vid 12:00 och sen tar jag även måltidsinsulin 

vid kvällsmaten vid kl. 17:00. Jag får ta blod-

Anders Johansson 

Att Leva med Diabetes  
socker kontroll vid varje måltid för att se hur 

jag ligger i blodsocker värde. Det är viktigt att 

äta på bestämda tider för annars får jag insulin 

känningar och kan bli darrig i hela kroppen, lätt 

irriterad, och hjärtklappning och kallsvettig. 
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Regnig Dag 

Regnet faller å blöter upp  

såret som rivits upp. 

Blodet droppar i takt med 

regnet. 

Allt flyter ihop till en enda 

röra. 

 

Malinda 

Fällande Tårar 

 

Fällande tårar ju mer man 

hindrar dom ju fler blir 

dom. 

 

Malinda 

Tåget 

 

Fäller en tår  

när tåget går 

 

Jocke S. 

Ångest 

 

Tårar faller ner 

De verkar bara bli fler 

Klumpen i halsen tätnar 

Vill inte äta 

 

Jocke S. Känslor bubblar 

 

Känslor bubblar 

folk dom klubbar 

Inget förstånd 

fattar noll 

 

Jocke S. 
Spänningen 

 

Spänningen tätnar 

går här och längtar 

på kvinnan i mitt liv 

 

Jocke S. Fröet 

 

Fröet gror 

bilen for 

ner för backen 

över bron 

 

Jocke S. 

Forsen 

 

Forsen forsar 

Tårar rinner 

Tankar tänks 

Och plötsligt försvinner 

 

Jocke S. 

Dagarna 

 

Dagarna går försöker 

läka ett sår. 

Som sakta bleknar till ett 

ärr. 

 

Jocke S. 

Båten gungar fram 

Vill bara finna land 

Men vart ska jag söka 

Då allt bara gungar 

 

Jocke S. 
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Danmark  
 

Köpenhamn är Danmarks huvudstad, belägen vid 

Öresund på öarna Själland och Amager. Beläget precis 

vid vattnet, med bro till svenska Malmö och en kopp-

ling  till övriga Europa, har historien gett staden ett 

strategiskt läge. Staden har en historia som sträcker sig 

långt tillbaka i tiden. Utvecklingen har över åren gått 

från att vara en liten fiskeby till att bli en storstad med 

drygt 667 200 invånare.  

Köpenhamn är Skandinaviens näst största stad och 

den huvudstad i Skandinavien som besöks av flest ut-

ländska turister. Den har en internationell, kontinental 

och samtidigt nordisk atmosfär. Staden blandar det 

inhemska och det utländska, det gamla och det nya.  

Många kommer till Köpenhamn antingen bara för en 

dag eller för att bosätta sig. Huvudstaden har stora 

möjligheter både för nytta och för nöje. Köpenhamn är 

en mötesplats för affärsmän och politiker, för både 

unga och gamla.  

 

Köpenhamn har många sevärdheter varav flera är 

världsberömda. Den lilla Sjöjungfrun är landets nation-

alsymbol och mest berömda turistattraktion. Mitt i 

staden, nära centralstationen ligger den stora nöjespar-

ken Tivoli. Parken inkluderar inte bara åkattraktioner, 

restauranger och underhållning utan är en vacker plats 

värd att besöka året runt.  

 

Strøget anses vara världens äldsta gågata och är Kö-

penhamns populäraste shoppinggata. Den har ett stort 

utbud av affärer, restauranger och souvenirbutiker. Vid 

Strögets södra del finner du de mer exklusiva butiker-

na och upp mot Rådhusplatsen är de mer vardagliga 

butikerna belägna. Efter en shoppingdag på Ströget 

väljer många att dra sig ner till Nyhavn för att äta eller 

bara koppla av.  

 

Köpenhamn har många gamla och nya byggnader. 

Många kungar och drottningar som levt i staden ge-

nom tiderna har uppfört kända slott, byggnader och 

parker. Amalienborg och Rosenborgs slott är två av de 

mest kända.  

 

Bara en halvtimme från centralstationen ligger frista-

den Christiania. Området ockuperades av husocku-

panter i början av 70 talet. De politiska debatterna 

om hur området ska styras har varit många. Beslut 

har tagits och dragits tillbaka. Christiania präglas av 

en miljö som skiljer sig från övriga staden. Beslut har 

ändrats men kulturen som har funnits sedan början 

lever kvar. Christiania är ett bra exempel som visar 

på Köpenhamns mångfald kulturellt, socialt och 

ekonomisk.  

 

Badstränder  

 

Inte långt från Köpenhamns centrum finns många 

fina offentliga badstränder dit det är lätt att bege sig 

antingen med eget transportmedel eller med kol-

lektivtrafik. Sandstränderna är vita och havsvattnet 

är klart och rent. På sommaren ligger temperaturen 

på ca 18-20 grader.  

Fem kilometer från staden, nära Kastrup, ligger 

Amager, även kallat Köpenhamns Riviera. Förr var 

Amager ett slitet industriområde men har idag ut-

vecklats till ett populärt friluftsområde. Området 

erbjuder förutom bad även möjligheter för aktivite-

ter som skateboarding, kajakpaddling eller surfing. 

På den totalt fem kilometer långa stranden kan 

man både ta det lugnt eller roa sig med strandaktivi-

teter. Amager har många besökare under somma-

ren men kallbadhuset som finns på plats lockar folk 

även på vintern. Till Amager kan du lätt ta dig an-

tingen med kollektivtrafik eller med cykel.  

 

Även mitt i Köpenhamn, bara några minuter från 

Rådhusplatsen, finns en sandstrand med soldäck. 

Vattnet i centrala Köpenhamn är lika rent som i 

Öresund. Det finns två olika hamnbad, Islands 
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Brygge och Hamnbadet vid Fisketorvet. Så länge miljö-

kontrollen  tillåter det är baden öppna årets alla dagar.  

 

Strandparken är ett konstgjort strandområde vid Køge 

Bugt, femton kilometer från Köpenhamns centrum. 

Vid den sju kilometer låga stranden finns en vacker 

miljö med sjöar och ängar. Mitt i strandparken ligger 

även Arken, museet för modern konst. Strandparken 

är en plats för den som vill ta det lugnt, för den natur- 

eller konst intresserade och för den aktiva som vill surfa 

eller segla.  

 

Tio kilometer norr om staden ligger både Bellevue 

strand och Charlottenlund strandpark. För att komma 

dit tar man sig med S-tåg till Klambenborg. Bellevue 

strand är bara 700 meter men är ändå Danmarks mest 

kända strand.  

 

Den lilla sjöjungfrun 
 

Det finns en legend som säger att jungfrubankarna i 

Östersund var hem för sjöjungfrur. Jungfrubankarna 

finns inte kvar idag men det gör Köpenhamns mest 

berömda sevärdhet - ”Den lille Havfrue”. Den lilla 

sjöjungfrun är Danmarks nationalsymbol och landets 

mest berömda turistattraktion.  

 

Det var Karl Jacobsen, grundare till Carlsbergs brygge-

riet, som finansierade verket efter att han imponerats 

av en balett skapad efter H.C. Andersens saga ”Den lille 

Havsfrue”. Sjöjungfruns roll spelades av dansösen Ellen 

Price och verket uppfördes på Den Kungliga teatern i 

Köpenhamn. Statyn skapades av Edvard Eriksen. Hu-

vudet är skulpterat efter Ellen Price men till kroppen 

använde Eriksen sin fru Eline som modell. ”Den lille 

Havfrue” är 125 cm stor och tillverkad i brons. Verket 

stod klart 23 augusti 1913 i hamnen i Köpenhamn.  

 

Sagan av H.C. Andersen är en sorgsen kärlekshistoria. 

Havskungens yngsta dotter blir olyckligt kär i den prins 

hon räddar från att drunkna. För att kunna vara med 

honom önskar hon sig den eviga själ som människor 

har. Genom förtrollning av en häxa får hon männi-

skoben istället för fiskstjärt men blir samtidigt av med 

sin röst. Lyckas hon inte vinna prinsens hjärta före 

någon annan gör det ska hon förvandlas till havs-

skum. Då prinsen inte får reda på sanningen om sin 

räddning gifter han sig med en prinsessa. Den lilla 

sjöjungfrun kan få tillbaka sin gamla kropp om hon 

dödar prinsen men väljer istället att förvandlas till 

skum.  

 

Nästan en miljon människor kommer årligen för att 

titta på ”Den lille Havfrue” i Köpenhamn. Sommaren 

2010 hålls världsutställningen EXPO i Shanghai och 

statyn kommer då att resa dit för att visas upp i den 

Danska Paviljongen.  

 

I den av danskar grundande staden, Solvang i Kalifor-

nien, finns redan en kopia av ”Den lille Havfrue”.  

 

Källor: 

http://www.kopenhamnportalen.se/information 

http://www.kopenhamnportalen.se/sevardheter/den-

lilla-sjojungfrun 

http://www.kopenhamnportalen.se/information/

badstrander 

 

 

Anders  Johansson 

 

http://www.kopenhamnportalen.se/information
http://www.kopenhamnportalen.se/sevardheter/den-lilla-sjojungfrun
http://www.kopenhamnportalen.se/sevardheter/den-lilla-sjojungfrun
http://www.kopenhamnportalen.se/information/badstrander
http://www.kopenhamnportalen.se/information/badstrander
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Wales 
I oktober 2018 bar det iväg till Ferryside i 
Wales för att släppa en diktsamling på Eng-
elska. Jag flög från Linköping och mellanlan-
dade i Amsterdam, Schiphol. Flygplatsen är 
enorm, som en mindre stad. 
Efter några timmar var vi i luften igen mot 
Cardiff, UK. På planet var det lugnt och 
skönt. 
Flygvärdinnan serverade svart kaffe och en 
mazarin. 
När vi lite senare landade mötte förläggaren 
upp oss och inkvarterade oss på ett mindre 
hotell likt John Cleese Fawlty towers i Eng-
land. 
Det här var riktigt spännande, det var ju fak-
tiskt min första utomlandsresa. Jag försökte 
göra mig förstådd på knackig engelska, det 
skulle visa sig fungera för hotellvärdinnan 
önskade mig välkommen och smålog lite 
grann. 

Jag var ju inte ensam på denna resa. Vi var 
ett entourage på fyra killar. Översättaren, 
Illustratören, svenska förläggaren och jag 
själv som poet. Vi sammanstrålade med den 
brittiska förläggaren och andra poeter från 
Irland, Wales och England under en höst-
festival i Carmarthen, en ort i Wales. 
 

Pubar överallt 
Tidig morgon var jag ute på upptäcksprome-
nad. Handlade lite godis och läsk i den lilla 
allt i allo butiken. Jag gick förbi en restau-
rang och den mindre järnvägsstationen. Gick 
vidare några minuter mot hotellet och fick 
syn på en lite spartansk pub knappt kilome-
tern från hotellet. 

Det roliga är att det finns sådana här pubar i 
varje liten by, sägs det.  
Ferryside är en liten by i sydvästra Wales inte 
mycket större än Adelöv och Gripenberg till-
sammans. 
Väl inne på puben såg jag gamla gummor och 
gubbar som samtalade över varsin pint mitt 
på dagen. Det är annorlunda mot Sverige. Jag 
pratade inte mycket eftersom jag var direkt 
rädd för grodorna som iså fall skulle komma 
ur min mun. Jag började dock små prata i slu-
tet av vistelsen på puben. 
Själv dricker jag inte alkohol så jag nöjde mig 
med en Ginger ale, och det mina vänner var 
inte fy skam. Smakade som en god läsk av 
valfri sort. 
Efter någon timme eller så tackade jag för 
mig och gick tillbaka till hotellet och mina 
kamrater. 
 

Plowman 
Vi skulle bo på hotell Riverside under en hel 
vecka. Mina vänner satt mest i baren och 
översatte Franks serier till engelska medan 
jag låg på rummet och filosoferade på ledig 
tid. 
Jag gick ner till lobbyn och in i baren och såg 
att de hade beställt varsin sandwich. Den såg 
riktigt god ut och den var enorm. Den kallas 
”Plowman”. En sådan kan man få över hela 
UK. Så jag beställde in en. Och det mina vän-
ner det var med största säkerhet den godaste 
sandwichen någonsin. Den kan jag varmt re-
kommendera om du har vägarna förbi landet, 
fråga bara efter en Plowman. 
 
Oktober, 16 grader varmt och knappt inte nå-
gon vind alls. Jag samtalade med en kvinna 
och hon nämnde att höst och vinter inte alls 
är som i Sverige. I Wales är det riktigt kallt 
om temperaturen sjunker till +1grad Celsius. 
Det är riktigt sällsynt med köldslagna vintrar. 
Om det ändå skulle bli Sverige vinter i Wales 
så hålls skolorna och affärerna stängda och 
bilarna kör av vägen för de är inte rustade 
med vinterdäck. Så normal vintern är rätt så 
behaglig i Wales. 
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Carmarthern 

Idag ska vi åka in till Carmarthern, en stad i 
storlek med Tranås, och lyssna till olika unga 
poeter. Det var väldigt trevligt, trots att jag 
inte förstod hälften, men det lät bra. Jag behö-
ver nog lite fler dagar i landet för att göra 
språket begripligt. Egentligen är det inte så 
svårt som man tror, Det är mest problem när 
de pratar fort och med bred dialekt.  
Vi tog oss fram med tåg och ibland med buss. 
Tågen drivs inte med elektricitet utan här 
snackar vi om diesel som ett populärt drivme-
del. Det verkar som att det inte finns någon 
elektricitet alls längs med banan. Så det är 
coolt. 
 
 

 
Förläggaren 
En kväll var vi inbjudna till förläggaren. Han 
bor i samma by där vi var inkvartade. 
Vi skulle bjudas på mat och signera böckerna. 
Alltså jag, illustratören och översättaren. Det 

ägnade vi oss åt hela kvällen. Framåt småtim-
marna begav vi oss ner till puben som hölls 
öppet trots bortfallet av folk, och grabbarna 
tog varsin pint, jag nöjde mig med en Ginger 
ale. 
I Wales går man in med skorna på. Jag tycker 
det strider mot mina principer, så jag klev ur 
mina Haglöfs, det gjorde även mina kamrater.
(De klev inte ur mina). 
 

 
 

Internationella boksläppar-
dagen 
Jag släppte en bok 2016 på svenska genom 
Magnus Grehn förlag ”I sällskapsrummet 
på en psykiatrisk klinik” Det är den man 
har översatt och den är illustrerad av Jo-
nas Bengt Svensson, journalist, författare, 
poet mm. 
Översättningen:” When the barbed wire 
slipped in”, (Colm Ò Ciarnáin)gjordes på 
Three throated press genom Dominic Wil-
liams i Wales 2018. 
Det var en så där 15-16 grader och solsken 
när vi drog loss poesi på engelska och 
svenska. 

Färjan var oerhört liten, den tog max tio 
personer så det var inte så farligt att läsa 
för passagerarna. Efter ca 15 minuters 
läsande startade styrman upp motorerna 
och körde tillbaka till på och avstignings 
platsen. 
Detta var boksläppet och det var det som 
öppnade poesifestivalen i Wales. 
 
 

Pints and poetry 
Nästa kväll var det tid för Pints and poetry 
på restaurang Queens i Carmarthern Wa-
les. 
Jag drack en stor läsk och läste mina böck-
er på både svenska och engelska och det 
gick verkligen hem. Det kändes som att 
det gick lite bättre i UK än hemma i Sve-
rige. Jag lyssnade också till andra poeter 
och faktum är att ingen skriver som jag 
och jag skriver inte som andra. 
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En djup svart humor och något naivt, det 
är det jag håller mig till. Och det är det 
som går hem för mig, dessutom är det 
gensvaret som får mig att vilja skriva mer 
och uppträda så ofta som möjligt. 
 
 

Hemresan 
Som sagt, vistelsen i Wales berikade mig 
på olika sätt. Det var min första flygresa 
om man bortser från Gotland – Norrkö-
ping 1992 då jag var tvungen att lämna 
lumparlivet bakom mig på grund av pri-
vata oegentligheter. 
Jag fick även träna på att göra mig för-
stådd och försöka förstå Walesarna. Det 
gick knackigt i början, men efterhand gick 
det bättre och bättre. 
Jag fick med mig några böcker hem, 
(häften) den inbundna versionen kommer 
till Sverige i sommar. Då kommer det 
också en helt ny bok genom Magnus-
grehnförlag. Så det blir bok nummer fyra i 
ordningen plus att jag har gjort en bro-
adside, ett ark med fyra dikter och en il-
lustration av Lasse Grehn 2015. Och en 
antologi i ”Välkommen hit välkommen 
hem”2017. 
Sen har jag uppträtt på etnografiska mu-
seet i Stockholm och flera artiklar har 
skrivits om mig i tidskriften Populärpoesi 
som drivs av Peter Nyberg. 
Så, gott folk landningen gick bra och jag 
är åter i Sverige. Nu ska jag inte resa på 
ett tag. Måste smälta alla intryck först 
PS. 
Om du drömmer om att lyckas med 
någonting här i livet, var inte rädd för att 
kasta dig ut och försöka nå dina dröm-
mar. Jag har gjort det, men jag var först 
nere på botten. Det tog några år att resa 
sig, men jag gav aldrig upp. DS 
 
Allt gott 

Joakim Becker 
 
 

 
 
 
 
 
 



Sida 10 

Vättern är en långsmal djup insjö vilken är 

belägen i södra Sverige och delar Götaland i 

Östergötland och Västergötland. I norr och 

söder gränsar den även till Närke respektive 

Småland. Vättern är Sveriges näst största sjö 

både till yta (1 893 km²) och volym (77,6 km³) 

och den är Europas sjätte största insjö. Vät-

terns största kända djup är söder om Visingsö 

är 120 meter och medeldjup 40 meter.  

Runt Vättern cyklar i mitt av Juni varje år ca 

15 000 personer den 300 kilometer långa Vät-

ternrundan med Start och mål i Motala  

 

Utsikt  över Vättern  

 
Tätorter vid Vättern  

Jönköping den största staden vid Vättern lig-

ger vid sjöns sydspets. Askersund ligger vid 

norra spetsen.  

På västra stranden ligger Hjo, Habo och 

Karlsborg. 

På östra stranden ligger Motala, Vadstena, 

Hästholmen, Gränna och Ödeshög  

 

Visingsö  

Visingsö är Vättern största ö med en yta på 

25 kvadratkilometer. Den ligger i Jönköpings 

kommun i sjöns södra del, trettio kilometer 

norr om  Jönköping och sex kilometer väster 

om, Gränna. Vartill ön har färjeförbindelse 

med Visingsöleden . Ön ligger i Småland och 

är landskapets näst största ö. Ön är 14 km  
  Solnedgång över Vättern  

 

 

lång och dess största bredd är 3 km. Största 

ort på ön är Tunnerstad. Idag är kanske ön 

mest känd för sina remmalagsvagnar och 

som är ett turistmål men åtskilliga fornläm-

ningar och ruiner som Näs slott minner om 

att ön, med sitt centrala och lättförsvarade 

läge, tidigare spelat en stor roll i Sveriges 

historia.  

 

Källor: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4ttern 

 

Anders Johansson 

Vättern  

https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4ttern
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Malexandermorden var ett av 1999 års mest 

omskrivna brott i Sverige  

Det var den 28 maj 1999 som Tony Olsson, 

Andreas Axelsson, Jackie Arklöv rånade Öst-

göta Enskilda Bank i Kisa. Klockan 14:50 kom-

mer Andreas Axelsson och Jackie Arklöv 

iförda rånaluvor in på Östgöta Enskilda Bank 

de har dragna vapen pistoler och handgrana-

ter och de skriker åt kunder och personal att 

lägga sig ner på golvet och inte röra lar-

men.  De sprayar för alla kameror utom en 

med svart färg. Utanför står Tony Olsson och 

vaktar med en dragen UZI och rånarluva. 

Arklöv är först att gå in i banklokalen och följs 

av Axelsson som sparkar upp en dörr till kas-

sorna. En av kassörskorna säger att det 

är tidlås på valvet när de säger åt dem att 

öppna kassavalvet. Han ser på sitt tidur att det 

är 12 minuter kvar och de bestämmer sig för 

att vänta. Under tiden går de runt i banken 

och tömmer kassorna. När de har tagit peng-

arna ur kassavalvet säger de åt kunderna att 

ligga kvar under hot om att de kommer att 

komma tillbaka. 

Klockan 15:10 lämnar rånarna banken med 2,6 

miljoner kronor. och flyr i en stulen Saab 

9000. Det är Axelsson som kör flyktbilen; 

bredvid honom sitter Olsson och i baksätet sitter 

Arklöv. De kör i riktning mot Vimmerby i cirka 

140 km/tim. Närpolisen Kennet Eklund följer efter 

rånarna. 

På vägen stannar rånarna och går ur fordonet och 

börjar skjuta mot polisbilen. Eklunds bil träffas dock 

inte och rånarna fortsätter sin flykt. Efter en stunds 

körande stannar de igen vid Gummetorpasjön  och 

öppnar eld mot samma polisman igen. Klockan är då 

15:13. Kennet Eklund lämnar sitt fordon och flyr för 

att gömma sig. Rånarna kastar två granater, en mot 

polisbilen och en i riktning dit polismannen har 

sprungit iväg. Eklund som ligger gömd har sagt att 

han hörde en mansröst som ropade "snuten ligger i 

kärret". 

Klockan 15:18 byter rånarna flyktbil till en Toyota 

Avensis och fortsätter, men blir stannade av 

en polisbil. Två av rånarna ligger då gömda på golvet. 

Efter en knapp timme, kl. 16:08, börjar polisbilen, 

som stannat vid Sommarhagen, strax norr 

om Malexander, att följa efter rånarna med blåljus 

och avståndet mellan polisbilen och rånarna är bara 

2-3 meter. Rånarbilen stannar i en svag kurva vid 

Lillsjön i Malexander och polisbilen beskjuts. Skott-

lossning utbryter och det är Olsson som avlossar de 

första skotten rakt mot polisernas vindruta. Poliserna 

Malexandermorden  

https://sv.wikipedia.org/wiki/UZI
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Tidl%C3%A5s&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hot
https://sv.wikipedia.org/wiki/Saab_9000
https://sv.wikipedia.org/wiki/Saab_9000
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vimmerby
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gummetorpasj%C3%B6n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Toyota_Avensis
https://sv.wikipedia.org/wiki/Toyota_Avensis
https://sv.wikipedia.org/wiki/Polisbil
https://sv.wikipedia.org/wiki/Malexander
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vindruta
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gömmer sig bakom bildörrarna och båda bilar-

na står stilla när polismännen skottskadas. 

Klockan 16:10 bryts radiokontakten med de två 

polismännen i bilen, Olle Borén och Robert 

Karlström; det sista som hörs är skrik i radion.  

Polismännen hittas mördade med sina egna 

tjänstevapen. Borén har skjutits med fem skott 

varav ett är ett nackskott. Karlström har träffats 

av tre skott, varav ett är i pannan med 10 cm av-

stånd enligt Statens kriminaltekniska laborato-

rium. Båda mördade polismännen var station-

erade i Mjölby där en minneshögtid hölls i kyr-

kan efter morden i närvaro av bland annat då-

varande rikspolischefen. 

Källor:  

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

Malexandermorden 

Bilder: Egna 

 

Anders Johansson 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nackskott
https://sv.wikipedia.org/wiki/Statens_kriminaltekniska_laboratorium
https://sv.wikipedia.org/wiki/Statens_kriminaltekniska_laboratorium
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Jag heter Jonas Jernquist jag gillar skogen, jakt & 

bågskytte. 

 

Men något som jag tycker är lite extra intressant 

är djur & trafiken tillsammans. Tänk dig att du  

ligger i en varm och skön säng i stugan. Du hör 

att klockan ringa kl. 6 på morgonen, ligger och 

vaknar till och tänker på att nu ska jag snart åka 

till mitt jobb. Du kanske gör dina vanliga ruti-

ner som att sätta på kaffet, bre en macka och 

fixar till dig. Du kanske måste hinna med att 

köra barnen till dagis eller skolan. Men har du 

tänkt på vad som finns där ute på vägarna? Det 

finns många djur som kan göra små skador & 

stora skador. Du kan inte veta vilken olycka som 

du just denna morgon kanske kommer att få 

uppleva. 

 

Det spelar ingen roll vad du har för bil eller hur 

fin och stor den är. Kör du på en älg så kan det 

vara väldigt mycket som kan hända på en kort 

tid. 

 

Ett tips är att ta det lugnt på morgonen stressa 

aldrig till ditt jobb framför allt om det är en vin-

ter morgon runt 7-halv 8?. Det är fortfarande 

mörkt ute och halt. Du kanske har satt på vin-

terdäcken och tror att det inte är någon fara att 

köra fort så man hinner till jobbet. Men hur gör 

du där ute på vägarna om en full vuxen älg 

springer ut på vägen?  Tror du vinterdäcken 

hinner bromsa om det är halt och du samtidigt 

kör fort? Troligtvis så kör du på älgen. Hur ska 

du ta hjälp om du är skadad och knappt kan 

röra dig? Försök att komma åt varningsblinkern 

och hoppas på att en annan bilist ser dig och att 

du behöver hjälp. 

 

 

Hur många tänker på detta en vanlig  

fredags morgon när du vet att det är snart 

helg och att du ska kolla på något bra på 

tv:n på kvällen. Istället så ligger du på aku-

ten på grund av att du stressade till jobbet. 

 

Så ta det lugnt på vägarna!  

Du hinner bromsa om du kör lite försiktigt 

istället. Det gör inte något om du kommer 

10 minuter sent till jobbet. Berätta  

sanningen när du kommer fram eller ring 

och förklara  att det är dåligt väglag. Din 

chef skulle gjort samma sak om han eller 

hon satt i din situation. 

 

Idag kanske du kör lite lungnare men ändå 

kanske du kör på något mindre djur. Idag 

har du skyldighet att stanna och ringa  

polisen när du kör på något vilt såsom älg, 

rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv lo, 

utter, örn och mufflonfår. Att inte anmäla 

en viltolycka med nämnda djur är 

straffbart och kan ge böter. 

 

 

 

 

 

Viltolyckor 
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Men hur skall du göra när du kör på ett vilt? 

 

1. Ta det lugnt. 

2. Stanna bilen. 

3. Ta fram varnings triangeln och sätt den 100 

meter ifrån din bil så att andra bilister ser att 

det är något som inte stämmer just på den här 

vägen idag. 

4. Ta på dig en reflexväst så du syns väldigt bra 

och ha en ficklampa med dig i bilen om det 

skulle vara mörkt ute. 

Men du kan även ha reflexvästen på dig även 

om det är ljust ute vid sådana tillfällen. 

 För du kanske har råkat köra på ett djur i en 

kurva och då syns du väldigt bra och väldigt 

snabbt så du inte blir påkörd. 

5. Ta upp din telefon och stå framför din bil och 

ring larmnumret som är 112. 

6. Berätta vad du heter. 

Vad du har för registreringsnummer på din bil 

så kan din operatör som du pratar med att kolla 

vad du har för bil m.m.  

Din operatör kanske vill ha ditt mobilnummer. 

Han eller hon vill veta var du befinner dig. 

Så innan du ringer så ta reda på var du är någon 

stans. 

7. Om djuret är hos dig och plågas så måste du 

be din operatör att skicka en polisbil så att poli-

sen kan skjuta djuret. 

8. Är ditt djur skadat men har sprungit iväg 

ifrån dig så får du be din operatör att skicka en 

närmaste jägare och sedan så är du skyldig att 

markera genom  att sätta ut en SOS 112 VILTO-

LYCKA remsa där  ditt djur sprang in i skogen. 

Så att jägaren kan spåra med hund och eventu-

ellt skjuta det om det ligger och plågas. 

9. Du är också skyldig att stanna kvar tills 

allt är över om din operatör inte säger nå-

got annat. 10. Är din bil skadad så kan du 

ringa eller anmäla på hemsidan till ditt för-

säkringsbolag och få ut en försäkring på 

din bil. 

11. Det mesta brukar ordna sig bara man 

gör rätt och tar det lugnt. 

 

Detta är vad jag kan. 

Men jag är ingen expert men följer man 

dessa anviseringar vid viltolyckor så lär 

man sig mer och mer hur man skall göra. 

 

Lycka till,  

Jonas Jernquist.    
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Estoniakatastrofen var en 

stor sjöolycka i Östersjön den 28 september 

1994, då färjan och passagerarfartyget M/

S Estonia förliste på öppet hav under färd 

från Tallinn till Stockholm. Det fanns 989 

personer ombord på Estonia och 852 perso-

ner omkom i olyckan, en av dom som om-

kom i Estonia var sångaren Pierre Isacsson 

Vädret är dåligt, Det blåser 15–20 meter per 

sekund och vågorna är 4–6 meter höga. 

Runt midnatt svensk tid befinner sig Esto-

nia mellan finska Utö och estniska Dagö. 

Den vakthavande matrosen hör plötsligt en 

metallisk smäll från Estonias bog. Under de 

följande tio minuterna hör såväl besättning 

som passagerare onormalt buller. Runt 

klockan 0.15 lossnar bogvisiret, rampen slits 

loss och vattnet strömmar in på bildäck. Nu 

händer allt mycket snabbt och Estonia får 

snabbt slagsida åt styrbord. Klockan 0.22 

skickar hon sitt första mayday som plockas 

upp av Silja Europa, men kontakten bryts 

nästan omgående. 

Klockan 0.29 har Silja Europa och M/S Ma-

riella åter kontakt, och Estonia lyckas då ge 

sin position så att de kan hitta henne. Det 

är sista radiokontakten innan hon sjunker. 

Mariella och Silja Europa ändrar kurs mot 

olycksplatsen. Klockan 0.30 är hela styr-

bordssidan under vatten och fartyget sjun-

ker nu snabbt med aktern före. Klockan 

0.50 försvinner hon från de närliggande far-

tygens radarskärmar. 

När M/S Mariella anländer till olycksplatsen 

sju minuter efter att Estonia sjunkit  

rapporterar besättningen att de ser massor 

med ljus i vattnet. Inte förrän en halvtimme se-

nare, klockan 1.30 fastställer Åbo sjöräddningscen-

tral formellt att det rör sig om en storolycka. Heli-

koptrar är på väg från Sverige och Finland, den 

första anländer till platsen klockan 2.05. M/S Mari-

ella räddar de första 13 passagerarna som sitter i 

livbåtar. Fartygen räddade totalt 34 personer och 

helikoptrarna 104. De första överlevande förs iland 

på Utö 3.20. Under de tidiga morgontimmarna 

fortsätter räddningsaktionen och helikoptrarna 

börjar även bärga avlidna. 

 

Källor: 

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

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/

commons/1/1a/MS_Estonia_model.jpg 

Anders Johansson 
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Globen består av flera byggnader. Den största är 

själva arenabyggnaden som allmänt kallas Glo-

ben. Den har en utvändig diameter av 110,40 me-

ter och en höjd från marken av 85,20 meter och 

en totalhöjd på 130 meter över havet. Konstrukt-

ionen består huvudsakligen av betong, stål, alu-

minium, plåt och glas. Kupolen bärs upp av 48 

böjda stålpelare som sträcker sig till byggnadens 

halva höjd det kallas för ekvator däröver utgörs 

det bärande skalet av ett rymdfackverk i alumi-

nium som levererades och monterades av det 

Tyska Mero CMBH & Co. Rymdfackverket inne-

håller 2 200 knutpunkter och 13 

000 aluminiumrör. Ytterhöljet består av värmei-

solerade, fabrikslackerade plåtkassetter med 140 

millimeter tjocklek. Tätningen mellan kassetter-

na består av gummiprofiler som skyddas av en 

aluminiumlist. På insidan och längs hela ekva-

torn leder en balkong för teknisk service och in-

spektion. Sfärens insida kan inspekteras med 

hjälp av en flyttbar brygga som sträcker sig från 

ekvatorn och upp till takets högsta punkt. Ef-

tersom en sfär inte kan bära osymmetriska kon-

centrerade laster hänger teknikbryggan för be-

lysning, högtalare och storbildsskärm i hallens 

topp och är stagad i sidled med hjälp av stålvaj-

rar.  

Globen invigdes 1989 i Johanneshov och kan 

på en hockeymatch ta emot mer än 13.000 

åskådare. Med sina 110 meter i diameter är 

Globen världens största sfäriska byggnad. 

Globen byggdes med VM i ishockey 1989 i 

åtanke och det var också det första stora in-

ternationella eventet i arenan. Globen ritades 

av Bergs Arkitektkontor och har fått både ris 

och ros från arkitekter runt om i landet. Du 

tar dig lättast till Globen med tunnelbanans 

gröna linje och kliver av på stationen Globen. 

 

Källor: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/

commons/thumb/2/2c/

Globen_September_2014_01.jpg/800px-

Globen_September_2014_01.jpg 

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

https://www.stockholmshotell.com/

sevardheter/globen/ 

 

Anders Johansson 

Globen  
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Röken från min mun steg mot himlen. Mo-

torvägen låg öde i natten, och en kylig vind 

blåste i mitt hår. En bit framför mig anade 

jag skimmer av ljus från en byggnad. Mina 

ögon var trötta och huvudet kändes tungt. 

Det hade blivit dags att stanna för natten. 

Jag hörde en kyrkklocka klinga i bakgrun-

den. Upptäckte en kvinna vid byggnadens 

dörröppning och en tanke slog mig plöts-

ligt vid ljudet och åsynen av henne. Kan det 

här möjligtvis vara en väg mot ljusare tider, 

eller kanske famlar jag in i ett mörker? Hon 

tände upp ett litet ljus och visade mig 

vägen in. Vi vandrade sedan tillsammans 

längs en korridor… en passage fylld av rös-

ter som tycktes säga: 

”Välkommen till California Hotell, en vack-

er och härlig plats. Här finns det gott om 

rum året runt, alla dagar.” 

Denna tillsynes förmögna kvinna verkade 

vara av hög status, med ett sinne som kret-

sade alltför mycket kring makt och kapital-

ism. Hon var ofta omgiven av så kallade 

vänner… en skara unga, vackra män. De 

samlades i byggnadens innergård. Svettiga 

dansade de tillsammans, somliga för att 

minnas, andra för att glömma. Själv törs-

tade jag efter vin och kallade till mig kypa-

ren. Men något sådant hade inte efterfrå-

gats här sedan -69. Och fortfarande, avläg-

set i bakgrunden, tyckte jag mig höra röster 

ropa i natten:  

”Välkommen till California Hotell, en vack-

er och härlig plats. Här, ja här bjuds det på 

trevliga överraskningar, här leker livet!! 

Ingen skada skedd, med lojalt sällskap!” 

Hotellets innertak pryddes av speglar, och 

här bjöds det på kall, rosa champagne. 

Kvinnan vände sig åter till mig och sa: 

”Egentligen är vi alla fast här, fångade i en 

miljö och atmosfär vi tillsammans skapar.” 

Så det mest centrala hade blivit att försöka 

skaka av sig denna känsla. Känslan av att 

gemensamt skapat ett monster, som aldrig 

kan förgöras. 

Det sista jag kan minnas är att jag sprang 

mot utgången, en väg ut ur allt det här. En 

man, den nattliga receptionisten, vände sig 

till mig och sa: ”Lugna ner dig. Här välkom-

nar vi alltid nya besökare. Och visst, du kan 

checka ut precis när du vill, men aldrig gå…”  

 

Den här texten, skriven i berättarform, base-

ras på bandet Eagles låt Hotel California. Jag 

har valt att utgå från bandets förklaring av 

låtens budskap, samt egna tolkningar av tex-

tens innehåll. Efter att Hotel California 

släppts -76 uppstod ett antal spekulationer 

kring texten. Den har bland annat kopplats 

ihop med droger, olika kulter och satanism. 

Bandmedlemmarnas förklaring är att låten 

egentligen handlar om dåtidens dystra bak-

sida av den amerikanska drömmen. Hur 

många människor sökte sig till plaster som t 

ex Kalifornien för framgång och lycka, men 

lämnades i bitter misär. Nedan följer origi-

naltexten.  

 
 
 
 
 
 
 

California Hotell 
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Hotel California (Eagles, 1976) 
 

On a dark desert highway, cool wind in my 
hair 
Warm smell of colitas, rising up through 
the air 
Up ahead in the distance, I saw a shimme-
ring light 
My head grew heavy and my sight grew 
dim 
I had to stop for the night. 
 
There she stood in the doorway; 
I heard the mission bell 
And I was thinking to myself 
'This could be heaven or this could be Hell' 
Then she lit up a candle and she showed 
me the way 
There were voices down the corridor, 
I thought I heard them say 
 
Welcome to the Hotel California 
Such a lovely place (such a lovely place) 
Such a lovely face. 
Plenty of room at the Hotel California 
Any time of year (any time of year) you can 
find it here 
 
Her mind is Tiffany-twisted, she got the 
Mercedes bends 
She got a lot of pretty, pretty boys, that she 
calls friends 
How they dance in the courtyard, sweet 
summer sweat 
Some dance to remember, some dance to 
forget 
 
So I called up the Captain, 
'Please bring me my wine' 
He said, 'we haven't had that spirit here 
since nineteen sixty-nine' 
And still those voices are calling from far 
away, 
Wake you up in the middle of the night 
Just to hear them say" 
 
 

Welcome to the Hotel California 
Such a lovely place (such a lovely place) 
Such a lovely face. 
They livin' it up at the Hotel California 
What a nice surprise (what a nice surprise), 
bring your alibis 
 
Mirrors on the ceiling, 
The pink champagne on ice 
And she said, 'we are all just prisoners here, of 
our own device' 
And in the master's chambers, 
They gathered for the feast 
They stab it with their steely knives, 
But they just can't kill the beast 
 
Last thing I remember, I was 
Running for the door 
I had to find the passage back to the place I 
was before 
'Relax' said the night man, 
'We are programmed to receive. 
You can check out any time you like, 
But you can never leave!' 
 

Låtskrivare: Don Felder / Don Henley / Glenn 
Frey 

 

Henrik 

 

Bild källa: https://www.flickr.com/photos/

dennissylvesterhurd/5819674456  
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