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Sida 1 

 

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

 

Pojkstreck 

Brandförebyggande vid 
grillförbudet 

Böcker som jag önskar  
blev till film 

Isbjörn 

World Trade Center 

Autism ett/Asperges 
syndrom 

Malindas och Jocke S. Dikter 

Joakim Becker, Vadå poesi? 

NateWantsToBattle 

Jocke Beckers diktsida 

Foto framsida: Yvonne 

Det råder inget tvivel om att vi har riktigt trevligt när vi väljer att fördjupa oss i 
olika ämnen. Dikter som får en att tänka efter på ett finurligt sätt och artiklar som 
tränar oss i skrift. 
Vi behandlar aspergers och sagor vi skulle vilja se på film.  
Isbjörnens vidkommande och mera dikt som kittlar lite extra i magtrakten. 
Gillar du Beatles och The Doors? Nu finns nytolkningar av bandens texter. 
Så, kära läsare, ta en snus eller en läkerol, luta dig  tillbaka, tänd lampan och njut. 
 
Joakim Becker 
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Jag vet när jag 
ska sluta. 
 
Ändå gör jag 
det inte. 
 
Min penna är 
vansinnigt bra 
idag. 

Ta mig inte  
under 
vingarna 
 
Jag är kittlig 

Förlåt! 
 
Jag tog fel på 
herrskapet 
 
Trodde ni var 
boskap. 

Nu åker du dit 
 
När det knackar på 
din dörr tror du att 
det är kört, att det 
är 
polisen. 
 
Så, du öppnar och 
välsignas av 
Jehovas vittnen. 

Sju 
 
Spelberoendet var 
som värst 
när jag var sju, 
då jag spelade bort 
allt jag hade på 
kula. 

Var det livet eller 
möjligen döden 
som 
förde mig hit? 

Om du inte 
känner att 
något är 
fel 
Hur vet du då 
att du gör 
rätt? 

Till dig som inte 
tror på evolutionsteorin 
 
Eftersom du tror att 
Gud skapade allt 
levande på jorden 
då bör det vara rätt 
givet att hönan kom 
före ägget. 

Välkommen! 
 
-Hoppas du kän-
ner 
dig hemma. 
 
-Det gör jag inte. 
Det är alldeles för 
rent här. 

I höst kan vi ligga 
och dra oss lite 
längre, för då får 
vi tillbaka timmen 
som vi förlorade i 
våras. 

Film 
 
Du ville inte se 
filmen. 
Du sade att den  
var overklig. 
 
Det är precis det  
film ska va. 
Varför se en  
dokumentär när 
man lever i en varje 
dag? 

Jocke Beckers Diktsida 
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Pojkstreck 
Högt uppe i lövträdet satt det lilla grabbgänget 

och kikade ut över den enormt stora och vackra 

gården. Det var ett barnhem för fattiga och för-

äldralösa unga flickor. Gården och byggnaderna 

omgavs av en hög mur och den enda vägen in, 

förutom genom entréns höga rödmålade grin-

dar, var att klättra upp på det stora trädet vars 

grenar sträckte sig över muren. De unga pojkar-

na älskade att smyga sig dit under varmare vår 

och sommardagar, en idyllisk plats och miljö 

som bara i sig stimulerade ett barnasinnes fan-

tasivärld. Också ett ypperligt tillfälle att leka 

tillsammans med flickorna på barnhemmet, 

och för en kort stund glömma den mer gråa 

och ofta tuffa vardagen. Elvaårige John var 

ovanligt tyst den här dagen, där uppe i trädet 

tillsammans med sina vänner. De andra började 

i sedvanlig ordning hojta, skoja och retas lite 

med några av flickorna innanför muren, vilka 

glatt besvarade det på liknande sätt. Men John 

stannade upp en stund då pojkarna radat upp 

sig på murens breda kant, förde blicken längs 

området, och fastnade sedan i tankarnas värld. 

Den vackra vyn förändrades plötsligt i pojkens 

ögon, och med ett hängande huvud tappade 

han snabbt fokus på nuet. Vardagen gjorde sig 

åter påmind. Hemmet, familjen, skolan och 

vännerna. En vardag alltför färglös, hård och 

ibland intetsägande för elvaåringens sinne, an-

nars så fyllt utav ett barns gränslösa fantasi.   

”Undra om någon förstår sig på mig?! Men hur 

ska man vara då? Kanske skulle låtsas som att 

jag inte fattade, lättare då liksom. Struntsamma 

egentligen, funkar ju som det är. Tror inte nå-

gon är som jag… någon som verkligen förstår 

en. Men vet inte, är väl okej som det är. Upp till 

mig helt enkelt! Inte jämt, men ibland i alla fall. 

Alltså jag tror, eller nä, jag vet varför… håller 

inte alltid med andra. Och förstår när folk bara 

hittar på saker. Blir så himla fel då.”     

Plötsligt slungades John ut ur sina något 

dystra och existentiella tankar. Glädjen 

över att befinna sig vid den vackra går-

den, killarnas egna hemliga lekplats, 

värmde återigen hans hjärta. Något tea-

traliskt, likt introduktionen av en cir-

kusshow, vände han sig till sina vänner 

och hojtade glatt: 

”Häng med ner nu grabbar!! Dags att 

springa runt i fantasivärldens lekplats! 

Tänk att alltid få vara här, i en värld utan 

en massa problem!” 

 

Låten Strawberry Fields Forever skrevs 

av John Lennon 1966, men spelades in i 

sin helhet först året efter -67. Den korta 

berättelsen ovan baseras på låttexten (se 

originaltext nedan). Första delen efter 

inledningen (pojken Johns tankar) är en 

sammanslagning av verserna, följt av re-

frängen som berättelsens avslutning. 

Lennon brukade som liten pojke leka 

tillsammans med några vänner i barn-

hemmet Strawberry Fields, beläget i 

Woolton (förort till Liverpool). Efter lite 

efterforskning blev den något svårbe-

gripliga texten mer och mer tydlig, men 

fortfarande har jag valt att tolka delar av 

den fritt. Den inledande beskrivningen 

är till stor del ren fiction, men har med 

några detaljer från barnhemmet.     

Henrik Edling 
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Strawberry Fields Forever 

The Beatles (-67) 

Let me take you down 

'Cause I'm going to Strawberry Fields 

Nothing is real 

And nothing to get hung about 

Strawberry Fields forever 

Living is easy with eyes closed 

Misunderstanding all you see 

It's getting hard to be someone 

But it all works out 

It doesn't matter much to me 

Let me take you down 

'Cause I'm going to Strawberry Fields 

Nothing is real 

And nothing to get hung about 

Strawberry Fields forever 

No one I think is in my tree 

I mean it must be high or low 

That is you can't, you know, tune in 

But it's all right 

That is, I think, it's not too bad 

Let me take you down 

'Cause I'm going to Strawberry Fields 

Nothing is real 

And nothing to get hung about 

Strawberry Fields forever 

Always, no, sometimes think it's me 

But you know I know when it's a dream 

I think, er, no, I mean, er, yes 

But it's all wrong 

That is I think I disagree 

Källor 

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

https://www.facebook.com/johnlennon/posts/so-the-line-says-no-one-i-think-is-in-my-tree

-i-mean-it-must-be-high-or-low-what/1516463821705659/ 

https://www.youtube.com/watch?v=6x1IZvXaKLk 

Let me take you down 

'Cause I'm going to Strawberry Fields 

Nothing is real 

And nothing to get hung about 

Strawberry Fields forever 

Strawberry Fields forever 

Strawberry Fields forever 

Låtskrivare: John Lennon / Paul Mccartney 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_svSE821SE822&q=The+Beatles&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3ME82yFrEyh2SkarglJpYkpNaDAAp3EE_GgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjb2s755ejhAhXvlosKHateDJcQMTAAegQICxAF
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strawberry_Fields_Forever
https://www.facebook.com/johnlennon/posts/so-the-line-says-no-one-i-think-is-in-my-tree-i-mean-it-must-be-high-or-low-what/1516463821705659/
https://www.facebook.com/johnlennon/posts/so-the-line-says-no-one-i-think-is-in-my-tree-i-mean-it-must-be-high-or-low-what/1516463821705659/
https://www.youtube.com/watch?v=6x1IZvXaKLk
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World Trade Center var ett byggnadskomplex 

på södra Manhattan i New York, USA. De flesta 

av byggnaderna som ursprungligen tillhörde 

komplexet kollapsade vid terrorattackerna den 

11 september 2001 och resten av dessa ur-

sprungliga byggnader revs under tiden efter 

attackerna på grund av omfattande skador. 

 

11 september-attackerna  
var en serie samordnade terroristattacker ge-
nomförda av den islamistiska terroristorgani-
sationen al-Qaida riktade mot civila och mili-
tära byggnader i USA den 11 september 2001. 
Fyra amerikanska passagerarflygplan kapades; 

två av dem flögs in i det civila World Trade 
Centers tvillingtorn på Manhattan i New York, 
det tredje flögs in i USA:s försvarshögkvarter 
Pentagon i Virginia och det fjärde havererade 
på ett fält utanför Shanksville i Pennsylvania. 
Attackerna dödade 2 996, skadade över 6 000 
personer och orsakade skador i egendom och 
infrastruktur för minst 10 miljarder dollar. De 
allra flesta dödsoffer var de som dog i eller nära 
tvillingtornen, antingen då de attackerades el-
ler rasade, detta har gjort att attackerna mot 
tvillingtornen har fått mest uppmärksamhet i 
media. En betydande andel av de döda, ungefär 
1344 människor, var de som blev fångar i de 
översta delarna av det norra tornet, ovanför 
eller nära kraschzonen. De omkom antingen 
genom att i desperation hoppa från byggnaden, 

rökgasförgiftning, brännskador eller när 
tornet kollapsade klockan 10:28 lokal tid. 
Det södra tornet hade till viss del evakue-
rats då det andra planet rammade dess 
sydvästra sida klockan 9.03 lokal tid, var-
för antalet omkomna var något lägre 
(jämfört med norra tornet), med drygt 700 
människor inkluderat brandmän och 
andra hjälparbetare som omkom då det 
kollapsade. 
Attacken räknas som det största terrorat-
tentatet i världshistorien och ses som en 
av de mest betydelsefulla händelserna i 
modern tid vad gäller ekonomiska, sociala, 
politiska, kulturella och militära effekter i 
USA och många andra delar av världen. 
Som svar på attackerna startade USA kri-
get mot terrorismen. USA:s kongress lät 
granska attackerna genom Kommissionen 
för terrorattackerna mot USA. 
 
Anders Johansson 
 
Källor: 
https://sv.wikipedia.org/wiki/
World_Trade_Center 
https://www.pexels.com/photo/one-world-
trade-center-under-cloudy-sky-during-
daytime-161963/  

World Trade Center 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Terrorism
https://sv.wikipedia.org/wiki/Al-Qaida
https://sv.wikipedia.org/wiki/USA
https://sv.wikipedia.org/wiki/11_september
https://sv.wikipedia.org/wiki/2001
https://sv.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center
https://sv.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center
https://sv.wikipedia.org/wiki/Manhattan
https://sv.wikipedia.org/wiki/New_York
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pentagon_(byggnad)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Virginia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Shanksville,_Pennsylvania
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kolmonoxidf%C3%B6rgiftning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A4nnskador
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Social
https://sv.wikipedia.org/wiki/Politik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kultur
https://sv.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4r
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kriget_mot_terrorismen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kriget_mot_terrorismen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kommissionen_f%C3%B6r_terrorattackerna_mot_USA
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kommissionen_f%C3%B6r_terrorattackerna_mot_USA
https://sv.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center
https://sv.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center
https://www.pexels.com/photo/one-world-trade-center-under-cloudy-sky-during-daytime-161963/
https://www.pexels.com/photo/one-world-trade-center-under-cloudy-sky-during-daytime-161963/
https://www.pexels.com/photo/one-world-trade-center-under-cloudy-sky-during-daytime-161963/
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På grund av det något heta och solklara väd-

ret vi har haft på sistone denna sommar, så 

har det blivit ett fullständigt grillförbud i 

många delar av landet. Detta kan såklart 

vara något irriterande för många av oss. Men 

tyvärr kan det vara nödvändigt för att und-

vika som dyra samt potentiellt katastrofala 

konsekvenserna. Det finns sätt att hålla dej 

och din egendom säker såklart. Jag ska gå 

igenom några bra råd.  

 

Först och främst, håll koll på förbudet. Om 

det finns ett totalt förbud så är det nog bäst 

om du undviker grillning utomhus fullstän-

digt. Nöj er med att andvända köket. Om du 

absolut måste grilla för någon anledning så 

kan inte jag stoppa er, men försök att vara i 

ej brandfarliga platser, som på en stor altan. 

Försök också vänta tills efter ett starkt regn-

väder om det finns något. Men följ reglerna 

som första rekommendation.  

 

Även om det inte är ett totalt förbud i ditt 

område så skadar det inte att ta några före-

byggande steg. Först, kolla din utrustning 

hemma. Kontrollera din brandsläckare, om 

du har en, samt åtkomsten till den. Se till att 

den är i fungerande skick och ställ den där 

du vet var du har den. Om du ska grilla så 

generellt, ha en stor mängd vatten redo. 

(T.ex. i en balja du kan lyfta eller en vat-

tenslang) Och se till att du inte använder 

mer bränsle än nödvändigt. För mycket kol 

eller tändvätska kan leda till problem i alla 

möjligheter.  

 

Medan jag ändå håller på… Kanske det är 

dags att kontrollera brandsäkerheten i 

hemmet med? Det finns gott om informat-

ion för detta. Först vill du nog kontrollera 

att dina brandvarnare hemma fungerar. 

Dessa har oftast en kontrollknapp som ska 

svara när det testas. Sen vill du helst se till 

att du har minst två planerade metoder om 

det bildas brand i ditt hem. Dessa metoder 

kan variera om du bor i hus eller lägenhet. 

Metoderna kan vara sätt att ta dig ut i sä-

kerhet, eller att skydda dig själv tills rädd-

ningstjänsten anländer. Det finns yttligare 

information på internet. Till exempel på 

http://svenskbrandsäkerhet.se/ eller 

https://www.maxiv.lu.se/allman-sakerhet-

och-brandsakerhet/  

 

Håll er säkra i sommar allihop! 

 

Ulrik Hallefjord 

Brandförebyggning Vid Grillförbudet 

http://svenskbrandsäkerhet.se/
https://www.maxiv.lu.se/allman-sakerhet-och-brandsakerhet/
https://www.maxiv.lu.se/allman-sakerhet-och-brandsakerhet/
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Böcker som jag önskar blev till film! 
Jag har lite böcker hemma som jag har läst och läst om några gånger. Vissa mer än andra. Två 

av de böcker i serier som jag har skulle jag gärna se som film eller som en tv serie! 

Den magiska cirkeln är en fantasy bokserie skriven av författarna Debra 

Doyle och James D. MacDonald. Böckerna är lättlästa och anpassade för 

de som har dyslexi men det gör inte att berättelserna blir sämre.  Det 

finns 8 böcker i serien och handlar om Randal som vill blir till en troll-

karl. Men som du nog kan gissa så händer det många händelser innan 

Randal får kalla sig för trollkarl. 

Första boken i serien heter ”Trollkarlskolan”. Randal bor i sin farbrors 

slott och är 12 år gammal. Han tränas till att bli en riddare men en dag 

kommer trollkarlen Madoc på besök. Som tack för att han får stanna 

över natten innan han ska resa vidare så ger han alla på slottet en trolleriföreställning. Det är 

då som Randal upptäcker att han också har magiska förmågor och bestämmer sig för att följa 

med Madoc till Trollkarls skola för att bli antagen som elev.  

Nästa bokserie heter Vargbröder och är skriven av författaren Michelle Paver. Det var rykten 

ett tag om att serien skulle bli till film men det blev inget med det. Det finns 6 böcker i serien 

och den första boken heter ”Han som föddes att möta mörkret” 

Det hela utspelar sig på stenåldern, när människan ännu inte har bosatt sig på ett ställe utan 

flyttar på sig och har ett klansamhälle. Torak är en pojke som förlorar sin far i en mystisk 

björnattack och måste ta sig till ett berg kallat Världsandens berg. På vägen möter han den 

övergivne vargungen Ulv och flickan Renn som tillhör Korpklanen. En-

ligt en gammal profetia så är Torak den enda som kan hitta berget och 

förgöra björnen. 

Låter inte det som en toppen idé att göra de här bokserierna till film 

eller tv-serie! Men eftersom det inte finns så får jag nöja mig med bok-

formen. Men man vet inte om det någon dag kommer att hända. Varg-

bröder var nära på att få en film så vem vet det kanske kommer att tas 

upp någon dag igen om intresse att göra den till en film.   

Malin Haglund. 

Källa: https://www.bokborsen.se/view/Doyle-Debra/Trollkarlsskolan-Den-Magiska-Cirkeln-

1/3783076?gclid=EAIaIQobChMIqYKV0e-O5AIVmOiaCh2M7QEqEAQYAiABEgK9UvD_BwE 

https://www.bokborsen.se/view/Michelle-Paver/Vargbr%C3%B6der-1/8764029?

gclid=EAIaIQobChMIl4jNp_CO5AIV0ueaCh0U6AOPEAQYAyABEgJVt_D_BwE 

https://www.bokborsen.se/view/Doyle-Debra/Trollkarlsskolan-Den-Magiska-Cirkeln-1/3783076?gclid=EAIaIQobChMIqYKV0e-O5AIVmOiaCh2M7QEqEAQYAiABEgK9UvD_BwE
https://www.bokborsen.se/view/Doyle-Debra/Trollkarlsskolan-Den-Magiska-Cirkeln-1/3783076?gclid=EAIaIQobChMIqYKV0e-O5AIVmOiaCh2M7QEqEAQYAiABEgK9UvD_BwE
https://www.bokborsen.se/view/Michelle-Paver/Vargbr%C3%B6der-1/8764029?gclid=EAIaIQobChMIl4jNp_CO5AIV0ueaCh0U6AOPEAQYAyABEgJVt_D_BwE
https://www.bokborsen.se/view/Michelle-Paver/Vargbr%C3%B6der-1/8764029?gclid=EAIaIQobChMIl4jNp_CO5AIV0ueaCh0U6AOPEAQYAyABEgJVt_D_BwE
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Isbjörn   
Isbjörn är en köttätande björn som förekom-

mer i arktiska områden , vilket omfattar 

norra ishavet, dess omgivande hav och land-

massor. Den  är tillsammans med kodiak-

björnen den största björnen inom familjen  

och den har utvecklat en rad egenskaper an-

passade för låga temperaturer, för att för-

flytta sig på snö, is och öppet vatten,  och för 

att jaga vilket utgör dess huvudföda. På 

grund av att den är så beroende av havsis ka-

tegoreras den som ett marint däggdjur  

Isbjörnen är ett av världens största land-

rovdjur och den blir mellan 2,4 och 3,3 meter  

lång. Tillsammans med kodiakbjörnen  är  

isbjörnen den största björnen, hanarna väger 

vanligen mellan 400 och 650 kg och honorna 

upp till 225 kg. 1960 sköts en isbjörn som 

vägde 907,2 kg på isen i Tjuktjerhavet isbjörn 

har stora pälsklädda fötter med korta, kraf-

tiga och vassa klor vilket ger dem gott grepp 

på snö och is.  

Hannar har 35 till 41 cm långa skallar och ho-

nornas skalle är 31-38 cm lång. Mankhöjden 

för vuxen exemplar kan ligga mellan 130 och 

160 cm. Svansen är med en längd av 7,6 cm 

till 12,7cm  bara en liten stubbe.  

Isbjörnen  känns  igen på sin vita päls som 

ibland kan vara gulaktig. Dess hud är svart 

men täcks helt av den vita pälsen förutom 

den svarta nosen och området kring mun-

nen.  I motsats till många andra pälsdjur fäl-

ler den  inte pälsen  under sommaren, utan 

den förblir tjock och vit. Pälsens hårstrå är  

ihåliga för att ge optimal isolering mot kyla. 

Hårstråna leder ljuset till den svarta huden 

och hjälper att absorbera värme.  

Källor: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Isbj%C3%

B6rn 

https://pixabay.com/sv/photos/isbj%C3%

B6rn-hane-polcirkeln-3986213/ 

 

Anders Johansson 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Isbj%C3%B6rn
https://sv.wikipedia.org/wiki/Isbj%C3%B6rn
https://pixabay.com/sv/photos/isbj%C3%B6rn-hane-polcirkeln-3986213/
https://pixabay.com/sv/photos/isbj%C3%B6rn-hane-polcirkeln-3986213/
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I våran värld så finns det många minoriteter. 

Många av dessa känner vi såklart till. Men 

några få av dessa slinker under folkets öga, 

fast det kan vara väldigt omfattande. Anled-

ningen till detta är att vårat samhälle är byggt 

med majoriteten i grunden. Så många pro-

blem slinker under vårat system.  

 

Autism Ett (Också kallat Asperges Syndrom) 

är bland dessa. Det drabbar en i två hundra 

personer världen över. Det verkar vara ett 

ärftligt fall, men det har också synts i ren 

slump hos många. Fast det är så omfattande 

så är kunskapen runtom väldigt omstridd och 

full med felaktig information och snabba slut-

ledningar. Jag har levt med detta i hela mitt 

liv, men jag hoppas att mina ord och erfaren-

heter på papper kan lära folk ett och annat 

om dessa 1 i 200. 

 

Först av allt vill jag berätta att detta är inte 

som fullständig Autism. Där en person med 

Autism behöver hjälp och stöd för dom flesta 

situationer, så kan folk med Asperges klara sig 

relativt bra på egen hand. Det som sticker ut, 

är deras sociala liv och arbetsliv. Vi är ofta so-

ciala utomstående, antingen ovilliga att um-

gås i sociala lägen/situationer eller så är vi ut-

stötta från samhället i form av mobbning eller 

utfrysning. Detta är tyvärr vanligt, speciellt i 

förskolan och gymnasiet, där social kompe-

tens är nästan lika viktigt som betyg. Det fak-

tum att vi ses som socialt udda är ibland nog 

för att trigga en konfrontation i folk.  

Utöver socialt, nämnde jag arbetslivet vi 

har. Vi har oftast bra kompetens att sjunka 

in i vårt projekt eller jobb, till den milda 

punkt då det krävs en jordbävning för att 

avbryta oss. Detta fungerar också på friti-

den, när vi har ett mål framför oss, så slutar 

vi inte tills ”jobbet är gjort”. Tyvärr så är 

social kunskap så viktigt på arbetsmark-

naden så det är ändå invecklat att få en ar-

betsplats.  

 

Symptomen för syndromet kan variera, oft-

ast involverar det högre än vanligt IQ och 

special focus på ett visst område, och oftast 

krävs det en psykolog eller liknande för att 

upptäcka någon med det. Detta bidrar till 

okunskapen om det hela. För många så får 

dom stå ut med många trakasserier eller ut-

stötningar, utan att dom vet vad som driver 

det. Som regel, ju senare en med Asperges 

får veta sanningen, desto bättre. Jag själv 

fick veta vid 13 års ålder. För mig blev det 

som en uppenbarelse, att jag äntligen fick 

veta varför jag var hela skolans hackkyck-

ling.  Kunskapen gav mej en ny start på mitt 

liv, eftersom jag visste då att det var inte 

mitt sätt eller mitt utseende som stötte ut 

mej. Det var bara att folk inte kunde förstå, 

dom visste inte bättre.  

 

Nu vill jag ta ett ögonblick för att avskaffa 

en missinformerad teori om det syndromet. 

Det finns folk som anser att ämnen som 

vaccin kan leda till Autism eller sådant som 

är i det medicinska området. Låt mig fatta 

 

Autism ett/Asperges 
Syndrom 
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mig kort här, NEJ. Vaccin har ingen som helst 

påverkan, varken före eller efter födsel. Man 

födds med Autism eller Asperges från födseln, 

antingen på ren slump, eller genom familjens 

genetiska historia. Inget man kan göra påver-

kar det.  

 

I slutändan däremot, så finns det förbättringar 

i systemet. Under lag, så har folk med funkt-

ionsnedsättningar stöd från ett antal håll. Från 

möjligheter till kontaktpersoner samt alterna-

tiva sätt att ta sej ut i arbete. Ju flera som är 

villiga att förstå och lära sej om dessa samt 

andra minoriteter på vår planet, så blir livet 

bättre för dessa individer, samt alla runtom 

dom. Jag hoppas att mer kunskap och förstå-

else för dom socialt ”Onormala” kan göra upp-

växten hos oss alla mer hoppfull, och med en 

bättre framtid.  

 

Ulrik Hallefjord 

 

 

 



Sida 11 

Vågorna går sakta emot 

land 

Din rörelse sätter mitt 

hjärta i brand 

Håller din hand 

medan vi går 

iland ibland. 

Malindas & Jocke S. Dikter 

En kvinna i varje  

hamn 

Omfamnar mig då jag 

kommer i  

land. 

Himlarna färgas i många 

vackra rosa skära nyanser 

Sitter och undrar varför 

jag aldrig tog chansen 

att bli något större. 

Reser världen runt 

Stannar och vilar ibland en 

stund 

Och kanske möta en annan 

mun. 

Saknar mitt hjärtas form som 

gör mig så varm och sätter 

mitt hjärta i brand. 

 

Malinda 

Inne vid land 

Håller hårt i din hand 

Vill hålla dig i min famn. 

Skrämmande nog 

 

Tiden den går 

Kanske döden snart 

står och knackar på 

Saknar dig bror. 

Masken 

 

Han stirrar på mig 

ifrån hörnet i mitt rum 

Han bär en mask som 

skrämmer mig mer än 

du kan tro 

Sömnen blir orolig när jag 

vet att han finns där 

Jag ber honom att gå 

och lämna mig ifred 

Vem var han i masken? 

Kan inte hitta honom 

varken här eller där. 
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Gräset gror 

Iväg vi for. 

Som en sköldpadda i solen 

ligger vid poolen. 

I mitt huvud 

 

Där är tomt 

Det syns inget utanpå 

Det hörs inget 

förutom ett sus 

Tar mig en snus och 

suset blir en låt 

Jag faller sakta i gråt. 

 

Det är du som är trasig 

 

Har mått så dåligt 

för att du har gjort mig illa 

Och nu berättar jag det 

för vem jag vill 

Det fanns en tid då det var  

kärlek emellan oss 

Stor tillit nu är allt bara sorg 

Du kan inte tala sant i  

din humorlösa värld av 

svart förljugenhet 

Allt du rör vid blir fult 

dåligt och negativt 

Du tror inte på någonting 

för du är trasig 

Jag ser igenom dig nu 

för jag vet vem jag är 

Du kan inte lura mig mer 

för jag är sann och hel. 

Det blir vår 

 

Sitter och tittar ut 

igenom fönstret 

emot min gård 

Ser hur knoppar gror 

och det blir  vår. 

När du dansar  

 

När vinden blåser 

Du följer med i dess vals 

Tankarna går emot 

blomman som svänger 

med i dess svans. 

I månens sken jag dansar, 

 Mina vingar lättar jag vill 

flyga. 

Ut i natten och vara fri. 

Flyga ut i nattens universum 

med vidöppna ögon. 

 Jag tar in allt det vackra jag 

ser. 
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Att skriva har aldrig varit mitt problem. Det 
gäller bara att underkasta sig pennan och de 
vansinniga tankarna. Skrivkramp är inte roligt 
så det låter jag helst bli. När jag var yngre hade 
jag författardrömmar som jag för några år se-
dan förverkligade. Jag skriver mest poesi, men 
lite prosa klarar jag också. 
Under en tid levde jag i fullständig omoral och 
nyttjade en hel del droger vilket medförde 
mindre poesi. Det kan dock verka som att det 
är enklare och att det blir mycket bättre under 
påverkan av tillexempel THC. Så var det inte 
för mig. Jag fattade aldrig vad jag skrivit.   
Ibland har jag svårt att formulera mig. För vissa 
ligger denna gåva naturligt. Jag beundrar Step-
hen King. Han är en mästare på att formulera 
sig igenom hela romaner. Så jag läser hans verk 
för att bli en bättre skribent. 
Jag var inte någon mönsterelev under skolti-
den, hade faktiskt problem med allt jag företog 
mig. Jag gick ut grundskolan med sämsta tänk-
bara betyg, men kom ändå in på gymnasiet där 
jag utbildade mig till verkstadsmekaniker. Det 
var någon gång under dessa år som jag hade 
behov att skriva av mig så jag började helt en-
kelt skriva poesi. När jag var arton år lyckades 
jag fullfölja utbildningen med godkänt i alla 
ämnen och Sverige drabbades av lågkonjunktur 
så jag fick inte något arbete. 
Jag flyttade till Nässjö för spänningens skull 
och jag var i stort behov att lämna Tranås om-
gående. Jag hyrde en enrummare på Brinellga-
tan och jag fick ett sommarjobb på Swedoor i 
Forserum där jag emballerade dörrkarmar. Det 
var allt, mer än så mäktade jag inte med. När 
sommaren var över hade jag inte skrivit något 
vettigt över huvud taget.  
Vid den händelse att jag fick vara ifred i min 
bostad lockades jag att skriva några rader, men 
det blev inte bra. Visst hade jag förmågan, men 
det gick bara inte så jag lät poesin vara för ett 
tag. 

Sensommaren var riktigt behaglig, inte för 
varm utan lagom sval. 1992 var ett bra år, 
kanske inte för mig utan för de som låg ut-
slagna i parken av för mycket sprit. Jag gick dit 
och satte mig på en gräsplätt. Klockan var ung. 
Jag visste inte vad kvällen skulle bjuda på så 
med solen i ögonen och en glittrande sjö allde-
les intill knäckte jag en öl. Jag kände en svag 
haschdoft, så på vingliga ben reste jag mig och 
gick bort till grabbarna en bit bort och frågade 
om jag fick vara med. 
Jag berättade om och läste några dikter. Jag 
hade ännu inte hittat min stil så det jag läste 
var mest nonsens. De gillade det, men det var 
nog bara för att de var smått flummiga, då är 
allt underbart.  
Tiden gick och jag flyttade från Brinellgatan 
till ett hus på gården mitt i stan. Där blev det 
livliga fester. Folk jag inte kände till och folk 
från andra städer uppehöll sig i mitt hem vil-
ket var jobbigt i längden då jag inte skrev nå-
got vettigt över huvud taget. Men tillsammans 
med två polare startade vi en studiecirkel i 
skrivandet genom Medborgarskolan. Vi skrev 
ihop på onsdagar och fredagar på en gammal 
skrivmaskin som vi inhandlat på en närbelä-
gen loppis. Vi rökte hasch och drack mängder 
av öl, och så tyckte vi att vi skrev riktigt bra 
grejer. Men det blev aldrig mer än att vi lade 
våra alster i byrålådan och glömde bort dem. 
Flera år senare visar vågen sextionio kilo. Jag 
borde väga runt åttio med tanke på mina en 
och nittio. Jag kände mig fysiskt och mentalt 
klen … Så jag gjorde slag i saken. Med mycket 
hjälp flyttade jag till och avgiftades i Tranås. 
Därmed återfick jag den poetiska ådran. An-
vände den som ett alternativ istället för dro-
ger. Det kändes gott att hitta tillbaka, bra gre-
jer blev det och det var en trevlig resa i sig som 
inte kostade mer än en tanke. I och med detta 
radikala beslut skrev jag som icke förr, jag hit-
tade och utvecklade min egen stil. 
 

Joakim Becker 
Vadå poesi? 
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Redan som tonåring hade jag författardröm-
mar. Jag läste mycket noveller och romaner 
särskilt stoff som författats av Stephen King. 
Jag kände mig rikt stimulerad av hans skräck-
historier. Eftersom jag inte besatt de rätta 
verktygen eller hade någon idé om vad jag ville 
förmedla var det tämligen omöjligt att skriva 
en roman. Så jag ägnade istället tid på vad som 
för mig verkade enklare - poesi. 
Jag har aldrig haft riktigt bra vänner förutom 
en i Nässjö, men han dog av en överdos, tyvärr. 
Annars kan jag inte påminna mig att jag haft 
någon, förrän nu. 
I dagsläget har jag flera litterärt kunniga vän-
ner som jag umgås med sporadiskt. Vi diskute-
rar böcker, filmer och en massa annat trams. 
De första fem åren utan droger var rent helve-
tiskt, men jag intalade mig att det blir inga 
böcker om jag återfaller i missbruk. I början 
ropade missbrukarna på den kända ”A- lags-
bänken” efter mig, men jag avböjde ideligen 
annars hade jag suttit med en blå eller gul ka-
nyl i armvecket och slått i mig så pass att jag 
inte lyckats orientera mig bland sällskapet. 
Idag kan jag göra de den äran. Det har gått så 
lång tid sedan missbruket att jag nu kan ta mig 
tid att sitta ner och samtala med dem utan 
minsta sug, Jag ser bara tragik i det hela. 
 
Det är viktigt att alltid ha ett block i fickan och 
en bra penna ifall jag skulle komma på något. 
Det gäller ju att vara redo. Förr trodde jag att 
man skrev bättre under påverkan av droger, 
men så var det inte i mitt fall. Jag har skrivit de 
bästa efteråt. Jag skriver oftast inte mer än tio 
rader då det är lätt att tappa stinget eller bli 
uttråkad. Idéer får jag ofta genom media eller 
film. Jag kan även läsa något roligt som jag ut-
vecklar. Sedan har vi våra svenska ordspråk, 
det är rätt givande att leka med dom och göra 
de till mina egna. Jag vill även flika in att inspi-
ration är inget jag väntar på då får jag ju inte 
något gjort. Kristina Lugn sade en gång att in-
spiration får man undertiden man skriver, och 
tänk så rätt hon hade. 
Och så har vi det här med bibeln … 
 
Jag gick på en kristen folkhögskola. Inte för att 
jag var kristen utan mer för att jag var nyfiken 
på bibeln. Jag studerade ämnet under en ter-

min då jag var inkvarterad på stället. Jag 
diktade inte så mycket under min vistelse 
utan jag sög i mig så mycket bibliskt jag 
mäktade med och 
Jag slutade svära, till en viss del. 
 
Jag testade att dikta men det gick inte 
bra. Jag gjorde tabben att vänta på inspi-
ration, så det var givet att jag inte fick nå-
got gjort. Jag skrev mest skit. 
Dock skrev jag en brutal novell. Jag ut-
gick från bibeln. Om man tror att det var 
bättre förr då ska man läsa bibeln. Efter 
det kan man ta sig en funderare och för-
söka klura ut vad fan de pysslade med. 
Skökor stenades till döds och man ka-
pade tjyvens hand och svingade sina 
svärd vilt omkring. Ja, man dräpte barn 
och havande kvinnor för att det skulle 
födas en konung som skulle komma att 
predika om himmelriket och världen ef-
teråt. Ja, Guds son som man senare valde 
att spika upp på pålen enligt ett visst 
samfund. 
Ett tag efter skolan skaffade jag en skriv-
maskin och ett källarrum i huset där jag 
bodde. Där skrev jag dikter för glatta livet 
och producerade hejdlöst. Det var befri-
ande att drogsuget sakta försvann bort 
och jag skrev de allra mörkaste dikterna 
som jag lade till grund för min rehabilite-
ring. 
Under nittiotalet skrev jag de värsta dik-
terna. Har aldrig läst dem för någon och 
kommer heller inte göra det. Det var inga 
gäss på vågorna eller doften av kaprifol 
som ledde mig genom denna miserabla 
epok utan det diktades om skelett på kyr-
kogården och mystiska döda hundar un-
der sängen, sådant jag helst vill glömma, 
men inte kan. Det var ju trots allt rehabi-
litering som vräktes ur mig och jag kom 
senare att bli en publicerad poet. Fast då 
hade jag lagt mörkret långt bakom mig. 
Dessutom var jag en ung man som hade 
väldigt svårt att göra mig förstådd rent 
verbalt så jag använde diktandet som en 
väl fungerande kanal. I dagsläget är jag 
inte lika hårt slagen av problemet. Det 
går bra att uttrycka känslor och annat, 
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rent familjärt. Jag måste tillägga att jag har 
väldigt roligt när jag diktar. Jag skriver lite 
naivt och avslutar oftast med en käftsmäll, 
och ibland gapflabbar jag under tiden dikten 
växer fram. 
Men jag fortsätter att dikta under rehabilite-
ring. Det känns bäst så. 
 
Åren gick och jag träffade kvinnan jag skulle 
gifta mig med. Jag skaffade jobb på Hemköp. 
Utan att vidta någon större lögn måste jag 
påpeka att min fru har gjort det största job-
bet med att hitta rätt balans i förhållandet 
och det är jag henne evigt tacksam för. 
Hade hon valt att inte stå vid min sida hade 
mycket av det här aldrig blivit skrivet. Jag 
hade absolut inte givit ut några böcker utan 
fortsatt i en destruktiv bana där jag aldrig 
skulle få något gjort. 
Är det på grund av det tidigare drogmiss-
bruket som jag skriver som jag gör? Det går 
inte att svara på, men att jag har roligt när 
jag skriver går inte att komma ifrån. Skulle 
jag mista mina händer så vet jag inte vad jag 
skulle ta mig till för jag behärskar inte kons-
ten att dikta med fötterna. Men jag har testat 
tekniken ifall … 
 
 
Foto: Magnus Grehn 
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NateWantsToBattle 
Har bestämt mig att skriva om en av mina favorit youtubare! NateWantsToBattle han är känd 

för sin musik. Han har gjort covers, parodier på tv-spel och anime men gör också sin egen mu-

sik. Hans riktiga namn är Nathan Sharp och är också en amerikansk röstskådespelare.  

Han är som sagt mest känd med namnet NateWantsToBattle på youtube men har också en till 

kanal på youtube där han spelar TV-spel.  

Jag själv fastnade mest för hans musik. Han gör med så 

många olika grenar så man blir inte trött på att lyssna på 

hans musik i första taget. Har köpt en cd-skiva med ho-

nom som jag köpte från en webbutik sida som heter Shar-

krobot. Här är en länk till sidan! Notera att sidan är på 

engelska bara så att du vet! https://sharkrobot.com/

collections/nate-wants-to-battle 

Lite extra fakta om NateWantsToBattle 

 Namnet Natewantstobattle är inspirerad från TV-

spelet Pokemon.  

 Nates musik profolie har över 200 kompositioner och versioner av musik som sträcker sig 

från populära låtar som han gör covers av och parodiversioner med mera.  

 Han har gjort röster till över 30 olika karaktärer från anime till tv-spel. 

  Nate har haft turneringar där han spelar och sjunger live och träffar sina fans.  

 Han är en introvert så man får fråga först om man får en kram.  

 Han gillar sötsaker. 

 Hans mest populära låtar är om spelet Five Nights At Freddy's. 

 Nate är hälften koreansk. 

 Han har varit medlem i bandet "Count me in". 

 Nate sjunger i den officiella öppningslåten till anime ”Beyblade Burst Turbo”. 

 Född March 1, 1989. 

 Vänner med andra youtubare som Markiplier, Jacksepticeye, Matpat och Game Grumps. 

Malin Haglund 

Källa: https://youtube.fandom.com/wiki/NateWantsToBattle 

https://www.nathansharpvo.com/  

https://sharkrobot.com/collections/nate-wants-to-battle
https://sharkrobot.com/collections/nate-wants-to-battle
https://youtube.fandom.com/wiki/NateWantsToBattle
https://www.nathansharpvo.com/
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Begravningen 

Han stirrade på det vita nerklottrade kaklet, 

som prydde större delar av den offentliga toa-

lettens väggar. Förde blicken på några av 

handfaten vilka skrek efter en akut polering, 

de trånga mörkbruna båsen som saknade all 

funktion för den blygsamme, och spred en 

frän stinkande doft i den avlånga lokalen. Och 

sist, på spegeln precis framför honom. Där 

mötte han sin blick. En ung mans allvarliga, 

dystra blick. Snart skulle han hoppa på bussen 

från Alexandria, och färdas mot nya spän-

nande äventyr. Västerut fick det bli, motorväg 

495 till Los Angeles. Där, i den förlovade sta-

den, hade hans poesi och skaparglädje åt-

minstone en chans att blomstra. Här i öst 

fanns givetvis tryggheten kvar, både lockande 

och kvävande på en och samma gång. Få slut-

satser kunde dras om framtiden, och i nuet 

återstod endast ett enda säkert konstaterande. 

Att känslan av bitterhet växte sig allt starkare 

inombords, i en kall och stinkande miljö. 

Det började, och på sätt och vis slutade med 

flickvännen. Att bryta upp, lämna nära relat-

ioner bakom sig är sällan eller aldrig lätt för 

någon människa. Men han kände sig tvungen 

att lägga tonårsförälskelsen bakom sig. Hon 

skulle ändå vara helt ointresserade av James 

andliga resa, och dessvärre bli en belastning 

för honom och hans planer. För några år se-

dan hade hon träffat honom. En intelligent, 

proper och blyg ung grabb. Ja, det var den 

personen hon blivit förälskad i. Inte visste hon 

något om hur vilsen han egentligen kände sig, 

hans riktiga önskningar och drömmar. Det var 

just det som kändes så bittert! Att inte våga 

leva, utan istället kedja fast den fria viljan i 

hopp om acceptans, som en ryggradslös liten 

varelse. Hur mycket mod skulle det nu 

egentligen krävas av honom för att våga 

kliva utanför de gamla trygga, slitna ra-

marna. Och den här gången varken låta 

sig påverkas av vänners åsikter eller för-

äldrarnas samtycke. Han älskade såklart 

sin familj, eller kanske handlade det 

egentligen om hatkärlek. Mycket hade 

gjorts under tjugo år av lojalitet och kär-

lek, något som sannolikt var till stor glädje 

för hans far. En officer och familjefar med 

en lång karriär inom den amerikanska ar-

mén, där den egna viljan brutits ner i ato-

mer och formats om för många år sedan. 

Efter några arbetspass tillsammans med 

fadern hade James endast lyckats känna 

ett ringa intresse för yrket. Ett tyst farväl 

till båda syskonen Anne och Andrew fick 

det bli, sedan ett snabbt stopp vid föräld-

rarnas sovrum. Försiktigt hade han stått 

där under morgonen och kikat på paret, 

som båda befann sig någonstans i dröm-

marnas värld. Och äntligen, efter alla 

dessa år, ge dem ett efterlängtat finger. 

Publiken snarkade glatt vidare såklart, 

men James kunde inte låta bli att finna en 

viss tillfredställselse under hans tysta av-

skedsceremoni. Sedan återstod bara job-

bet att försöka glömma bort deras, och det 

gamla livets existens. 

Det var snart dags för avgång och allra 

längst bak i bussen satt den stolta, nyut-

bildade filmskaparen och blickade ut ge-

nom fönstret. Blicken var fäst på ingången 

till en offentlig toalett vid bussterminalen. 

För mindre än fem minuter sedan hade 

han befunnit sig där inne, då duellen mel-

lan det gamla och nya jaget utspelat sig i 
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hans inre. Äntligen kunde den spännande och 

efterlängtade resan påbörjas, när allt det nya 

klev segrande ut i världen för att möta L.A. En 

offentlig toalett, någonstans i Alexandria, var 

nu också en symbolisk gravplats för ett förin-

tat gammalt jag. Och kanske skulle James få 

till några sorgsna textrader under resans gång. 

Ett avskedsbrev, om början på slutet.     

 

The End, en över tio minuter lång låt, finns 

med som sista spår på det psykadeliska rock-

bandet The Doors debutalbum (The Doors - 

67). Textförfattaren Jim Morrison (sångare) 

hade ett stort intresse för poesi, ett verktyg 

han flitigt använde sig av till musiken. Mäng-

der av tolkningar har gjorts av textinnehållet, 

främst olika tankar och analyser om låtens 

egentliga handling. Under arbetet kring tex-

ten, bandet och textförfattaren landade jag i 

den teorin att det skulle kunna handla om en 

inre strid Jim Morrison en gång haft som tonå-

ring, där han tillslut valt ett helt nytt spår i li-

vet. Även om jag baserat berättelsen ovan på 

den teorin, vågar jag inte påstå att det är kor-

rekt eller ens i närheten av textens egentliga 

mening. Något sådant vore givetvis inget an-

nat än arrogans, med tanke på innehållet 

(nedan) som troligtvis lämnar samtliga lyss-

nare/läsare med mängder av frågor. 

 

Henrik Edling 

 

The End 

This is the end, beautiful friend 

This is the end, my only friend, the end 

Of our elaborate plans, the end 

Of everything that stands, the end 

No safety or surprise, the end 

I'll never look into your eyes, again 

 

Can you picture what will be, so limitless 

and free 

Desperately in need, of some, stranger's 

hand 

In a, desperate land 

 

Lost in a Roman wilderness of pain 

And all the children are insane, all the chil-

dren are insane 

Waiting for the summer rain, yeah 

There's danger on the edge of town 

Ride the King's highway, baby 

Weird scenes inside the gold mine 

Ride the highway west, baby 

Ride the snake, ride the snake 

To the lake, the ancient lake, baby 

The snake is long, seven miles 

 

Ride the snake, he's old, and his skin is cold 

The west is the best, the west is the best 

Get here, and we'll do the rest 

The blue bus is callin' us, the blue bus is call-

in' us 

Driver, where you taken us 

 

The killer awoke before dawn, he put his 

boots on 

He took a face from the ancient gallery 

And he walked on down the hall 

 

He went into the room where his sister lived, 

and, then he 

Paid a visit to his brother, and then he 

He walked on down the hall, and 

And he came to a door, and he looked inside 

Father, yes son, I want to kill you 

Mother, I want to, f--k you 

 

C'mon baby, take a chance with us 

C'mon baby, take a chance with us 

C'mon baby, take a chance with us 

 

And meet me at the back of the blue bus 



Doin' a blue rock, on a blue bus 

Doin' a blue rock, c'mon, yeah 

Kill, kill, kill, kill, kill, kill 

This is the end, beautiful friend 

 

This is the end, my only friend, the end 

It hurts to set you free 

But you'll never follow me 

The end of laughter and soft lies 

The end of nights we tried to die 

This is the end 

Text: Jim Morrison 

Musik: The Doors (-67) 
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