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Ledare! 

Nu är det dags igen, vintern har passerat och 

naturen har fått liv runt omkring oss. Man kän-

ner sig nästan pånyttfödd när man möts av vär-

mande solstrålar och fåglar som kvittrar. Den 

ene olik den andre men ändå har alla fåglar en 

plats och uppgift att fylla. Fågellätena komplet-

terar varandra och vi vill inte vara utan någon 

av dem. Så är det också med oss, vi låter olika, 

ser olika ut och skriver olika men alla har en 

plats att fylla. Varje individ har en rättighet att 

uttrycka sig och dela med sig av sina erfaren-

heter, ingen är viktigare än någon annan. Alla 

är en pusselbit i det stora pusslet och som en 

mogen medmänniska är det självklart att ge 

alla den uppmärksamhet vi förtjänar som med-

borgare på denna jord. Alla har samma rättig-

heter, kunna bruka jorden till sitt livs uppe-

hälle, få mat och medicin, kunna ge sina barn 

utbildning så att de kan ta över när de blir stora 

och leda jorden i en positiv riktning där alla får 

vara med. 

Thomas Magnusson 
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De nya sedlarna 
 
Kanske undrar du vad för slags person figuren på den nya sedeln är. Under vilken tid levde personen och 
vad gjorde denne under sitt liv?! 
Vi har bestämt tagit reda på det. En del visste vi innan vi började, och det gör förmodligen du också. 
Mycket av den information som vi vaskat fram med stor noggrannhet är i sådant slag att den förvånas utan 
att förljugas. Det är just den informationen man vill ha, när man niger vid sin källa och pö om pö vaskar 
fram enorma guldklimpar och man vet att det inte är kattguld som man har att göra med, det är därför man 
fortsätter. 
 
Så, vad för personer har vi då att göra med på våra sedlar? 
Bläddra så får du se … 
 
Joakim Becker 

 

http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Nya-sedlar/Sedlarnas-utformning/ 

http://www.riksbank.se/Documents/Bilder/Sedlar_giltiga/2015/new_montage/High/newcollage_pyramid_high_150220.jpg
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Min stora bågskytte hobby 

Bågskytte är idag främst en sportgren som bland annat förekommer  i olympiska spelen. 

Det är olika tavelstorlekar beroende på skyttens ålder. 

Avståndet mellan skyttelinje och tavla, när man tränar eller tävlar är 20,30,40,50,60,70 och 90 

meter. 

I OS krävs dessutom att man har en väntelinje på 5 meter bakom skyttelinjen. 

När man är 13 till 15 år  och håller på med bågskytte så ska man skjuta på 12 meter. Vid 16 år 

och äldre ska man skjuta på 18 meter . 

När det gäller att jaga i Sverige med pilbåge så är det förbjudet.  

 

 

Jonas Jernquist 

Källa: https://c1.staticflickr.com/3/2563/4171623932_7c26389c3f.jpg  

            https://sv.wikipedia.org/wiki/B%C3%A5gskytte  

https://c1.staticflickr.com/3/2563/4171623932_7c26389c3f.jpg
https://sv.wikipedia.org/wiki/B%C3%A5gskytte
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Lite om mig och min stora bågskytte sport! 

För mig är inte bågskytta bara roligt, jag älskar min sport för att jag inte har så många vänner 

och för att jag vill komma framåt inom bågskytte. För mig betyder bågskyttet jätte mycket och 

det stärker mig i min vardag, för jag är en kille som har blivit mobbad sen jag var liten. 

När jag var liten så började jag med att följa med pappa i skogen och göra hemma gjorda pilbå-

gar. Nu när jag är större så har jag kommit jätte långt i min sport. Jag tycker att jag har bra själv-

förtroende idag på grund av min stora sport och det är jag jätteglad över. Jag har en jättestor 

dröm att få åka till Kina, Japan och OS och tävla. Jag vill visa andra som mår dåligt eller som 

också har det lite svårt med sig själva, att man kan lyckas med sina saker som man älskar väl-

digt mycket och att man kan bli stark av att göra något roligt på sin fritid och börja må bättre. 

Jag vill visa en person som jag tycker är jätte duktig som har lyckats mycket med sin sport 

ocksåJ 

 

Jonas Jernquist  

Källa: https://www.youtube.com/watch?v=aCW-cB5jr7w  

Källa: https://www.google.se/search?q=b%C3%

A5gskytte&biw=1680&bih=956&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwintfTHg

8_KAhVD1SwKHZnaBgEQ_AUIBigB#q=b%C3%

A5gskytte&tbm=isch&tbs=sur:fm&imgrc=kmsf7KmviYyspM%3A  

https://www.youtube.com/watch?v=aCW-cB5jr7w
https://www.google.se/search?q=b%C3%A5gskytte&biw=1680&bih=956&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwintfTHg8_KAhVD1SwKHZnaBgEQ_AUIBigB#q=b%C3%A5gskytte&tbm=isch&tbs=sur:fm&imgrc=kmsf7KmviYyspM%3A
https://www.google.se/search?q=b%C3%A5gskytte&biw=1680&bih=956&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwintfTHg8_KAhVD1SwKHZnaBgEQ_AUIBigB#q=b%C3%A5gskytte&tbm=isch&tbs=sur:fm&imgrc=kmsf7KmviYyspM%3A
https://www.google.se/search?q=b%C3%A5gskytte&biw=1680&bih=956&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwintfTHg8_KAhVD1SwKHZnaBgEQ_AUIBigB#q=b%C3%A5gskytte&tbm=isch&tbs=sur:fm&imgrc=kmsf7KmviYyspM%3A
https://www.google.se/search?q=b%C3%A5gskytte&biw=1680&bih=956&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwintfTHg8_KAhVD1SwKHZnaBgEQ_AUIBigB#q=b%C3%A5gskytte&tbm=isch&tbs=sur:fm&imgrc=kmsf7KmviYyspM%3A
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Tänka positivt ! 

Kan man genom att tänka och tala rätt förändra sin livssituation och styra sitt liv i  rätt riktning? 

När jag vaknar på morgonen och vill inget hellre än att ligga kvar och somna om är ett ypperligt 

tillfälle att praktisera sitt tänkande och handlande. Antingen kan jag ligga kvar, ge efter för be-

kvämlighet och bara njuta av vilandet, men i detta vet jag också att efter några timmar senare när 

sömnruset har gått över och jag klarvaket analyserar min situation så kommer jag automatiskt på att 

det dåliga samvetet vill ha uppmärksamhet. Jag tänker, hoppsan vad hände nu, vad har jag nu miss-

sat och förstår att det är alldeles för sent att ändra på vad som nu har skett. Tankarna gnager fram 

och tillbaka och jag känner mig mycket otillfreds. Det kan jämföras med att när jag istället vaknar 

och beslutar mig för att bara gå upp, göra mig iordning och cykla till jobbet och där finna att jag 

har en plats att fylla. Uppgifter som jag känner mig nöjd när jag har fullföljt dem och en känsla av 

tillfredställelse när jag cyklar hem. Att ha förväntningar på sig och sitt liv kan vara lite dubbelsi-

digt, ibland kan det vara skönt att få bestämma själv över sitt liv utan att man behöver känna för-

pliktelser från andra. Vad är min tid och vad gör jag med min tid borde vara något som jag själv 

beslutar. 

Thomas Magnusson 

 

http://boden.fh.se/wp-content/uploads/sol-sonriente.jpg 
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Ensam ? 

Eller inte, finns det någon som ser mig, någon som bryr sig, älskar mig för den jag är? 

Ser mitt värde i den jag är och inte beroende av vad jag har och hur jag ser ut. 

Ser mig dagar när jag fäller en tår och allt går mig emot, även dagar när jag skrattar och är glad. När jag 

inte kan somna och grubblerier tränger på så finns du där, när allt går bra och livet är en dans finns du 

också där. 

Någon som håller sin arm på mina axlar när jag är ensam och uppmuntrar mig när jag vill ge upp. 

Väntar på tillfällen att visa sin kärlek och även få gensvar. 

Vill inget hellre än att hans älskade ska komma hem, söka skydd från fara som finns därute. 

Någon som vill bli älskad tillbaka, hans kärlek är gränslös, han har gjort allt för att du ska finna vägen, 

innerst inne så bara vet du, du känner kallelsen i hjärtat, hans vägar är inte främmande för dig. 

Dagar kommer och går, nätter likaså, till slut har du levt ditt liv, jag undrar? Sökte du Herren under din 

vandring, eller var du bara upptagen med det jordiska? 

När tiden är inne, du har gjort ditt och det är dags för dig att ta farväl, då undrar jag, är du redo, kan du 

tryggt sluta dina ögon och släppa greppet om det jordiska och låta dig föras dit du hör hemma, för visst 

är det hos skaparen du hör hemma. Visst var det honom du satte främst, tjänade honom under ditt jorde-

liv. Visst älskade du Herren främst? 

Thomas Magnusson 

 

 

https://pixabay.com/sv/baby-v%C3%A5rd-barn-s%C3%B6t-handen-ansikte-20339/ 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE1tvS17jLAhUGApoKHSA1CyYQjRwIBw&url=https://pixabay.com/no/baby-omsorg-barn-s%C3%B8t-h%C3%A5nd-ansikt-20339/&bvm=bv.116573086,d.bGs&psig=AFQjCNGoXHdwwDxr0iI2wiv17QuyDb
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Lite kort om rollspel och dess historia 

 

Krigsspel 

Det första krigsspelet kom från Kina.1780 skapade Helwig, ett krigsspel med inspiration av schack. Någon 

gång mellan 1803 till 1809 utvecklade en tysk generalstab ett  krigsspel, där stabens officerare flyttade om-

kring pjäser på ett spelbord och använde tärningar för slumpmässighet samt domare för att poängräkna re-

sultatet. Mer realistiska varianter utvecklades med tiden, vilket kom att användas för militära övningar i 

många länder. Dessa är fortfarande en viktig del av den militära övningen i dag. Little Wars var ett slags 

krigsspel som utvecklades till hobbyspel med leksakssoldater under 1913. En typ av krigsspel som åter-

skapade faktiska slag från Napoleons tid och framåt konstruerades för vuxna. Gary Gygax utvecklade reg-

ler hämtade från slutet av medeltiden. Detta krigsspel publicerades som Chainmail 1971. 

 

På 1970-talet kom det första moderna rollspelet.  

Historien om rollspelen började på 1970-talet. Rollspelen kombinerades  då med regelsystemet från fan-

tasy-krigsspelens vilket var starten på de moderna formerna av rollspel. Ett rollspel är den typ av spel där 

deltagarna tar rollen av en karaktär och man skapar en berättelse tillsammans. Deltagarna bestämmer vilka 

handlingar karaktären utför baserade på dess karaktärsdrag. Om dessa handlingar lyckas eller misslyckas 

bestäms av regler i ett system. Inom ramarna av reglerna får man improvisera fritt och deras val formar 

berättelsens riktning. Rollspelen är mycket olikt från andra typer av tävlings inriktade spel som bollspel 

och kortspel vilket har lett till en del missförstånd. Spelet Dungeons & Dragons ansågs ha negativ påver-

kan både själsligt och mentalt men akademisk forskning har motbevisat detta. En del lärare tycker att roll-

spel är ett bra sätt att finslipa sin förmåga att läsa och räkna. Rollspel har accepterats av en del religiösa 

grupper men det finns fortfarande en del som motsäger sig rollspel. 

 

1974 publicerades det första kommersiella rollspelet Dungeons & Dragons (D&D)  av Gygaxs företag 

TSR. TSR marknadsförde det som en nischad produkt och Gynax såldes spelet i cirka 50.000 exemplar. 

Spelets framgång skapade en växande Hobby-industri med varierade produkter. Inom några år började det 

dyka upp kopior som såg ut och kändes som originalet som t.ex. Tunnels & Trolls.  

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil4tOQlPrMAhXKhSwKHYb7A9AQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fsv%2Ft%25C3%25A4rning-sidan-spelet-rollspel-1265633%2F&bvm=bv.122676328,d.bGg&psig=AFQjCNFC27PdI2c
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1980. Tillväxt och kontroverser 

Litterära och mytologiska referenser hjälpte till att få de nya fansen till spelen. Framgången var en blandad 

välsignelse för TSR, då företaget hamnade i flera legala tvister och fick kritik från religiösa grupper. Nu 

började det dyka upp nya företag som Chaosium och West End Games. Det började också produceras spel 

utanför USA, som Drakar och Demoner, vilket är ett svenskt äventyrspel samt Warhammer Fantasy.  Roll-

spel började även influera andra medier. Ett nytt slags datorspel växte fram när man försökte imitera roll-

spelen i digital form, som T.ex. Buck Rogers och Eye of the Beholder. Innan hade varje spel varit bunden 

till ett system, vilket innebar att man var tvungen att lära sig två olika system om man ville spela två olika 

spel. Försök gjordes med Advanced Dragons & Dragons för att göra ett generellt system, som tillät cross-

gener spel att spelas på samma system. Den här trenden gjorde att fler hoppade på som Chaosium med Ba-

sic Role-Playing och Steve Jackson Games gjorde GURPS. 

1990 

Företaget White Wolf började producera Gothic-skräckspelet Vampire: The Masqurade. Den första spelse-

rien var World of Darkness, vilket blev en stor succé. Spelet hade mer fokus på berättandet än på tärningar, 

vilket gjorde att systemet med lätthet kunde flyttas över till lajv-spelet. Med utvecklingen av hemma da-

torn kom populariteten av datorrollspelen. Dessa spel använde samma mekanik som bordsrollspelen men 

krävde inte andra spelare, vilket splittrade upp hobbyn. 1993 släpptes kortspelet Magic: the Gathering. Det 

vart en stor succé och dess utgivare Wizards of the Coast växte och skapade nu ett genre av kortspel. Året 

efter släppte Bethesda Softworks sitt första spel i den populära The Elder Scrolls spelserien. Det var deras 

försök att göra ett riktigt ”Papper och penna” datorrollspel. Skyrim är den delen av serien som är mest hyl-

lad av industrin. När spelarnas fokus splittrades åt tre håll så började rollspelsindustrin att falla. TSR för-

sökte att bli ett stort utgivningshus. Detta medförde att de tappade de finansreserver de hade. När de sedan-

hamnade i finanskris så köpte Wizards of the coast upp dom 1997. Wizard blev sedan uppköpta av Hasbro 

1998. 

2000 

Frustrerade över den sjunkande försäljningen av kompletteringsböcker så introducerade man en ny policy 

där man kunde släppa Dungeons & Dragons kompatibla spel under ”Open Gaming License”.  Detta inne-

bar att man spred ut kostnaderna för kompletteringsböckerna medan man ökade försäljningen av regel-

böckerna. De nya Dungeons & Dragons reglerna uppdaterades till det som i dag kallas för D20-systemet 

och ett dokumentsystem gjordes. Dokumentet innehöll de regler som behövdes för att man skulle kunna 

skriva en kompletteringsbok till att spela enstaka spel, som saknade regler för långtids spelande.  

Tack vare Print on demande och PDF utgivningarna så har marknaden för rollspel blivit möjlig vilket har 

medfört att även de lite mindre bolagen har överlevt.  

Rollspel har ofta missuppfattats av utomstående och har fått kritik från oroliga föräldrar och religiösa grup-

per då man ansett att rollspelen kunnat leda folk in i det ockulta. Detta har medfört stora problem för roll-

spelsindustrin. Bolaget Steve Jackson Games gick nästan i graven 1990 när Secret Service gjorde ett till-

slag och beslagtog företagets datorer, då de misstogs för att vara datahackers. 

Rikard Pettersson 

Källa: https://pixabay.com/sv/t%C3%A4rning-sidan-spelet-rollspel-1265633/ 
/http://ptgptb.org/0001/history1.html 

http://ptgptb.org/0001/history1.html
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Musikhörnan 

Tranåsband 

Vi har många ganska kända band från Tranås som nu kan hittas på youtube bl.a. Pos från skogen och Rövsvett 

som kan hittas på spotify.  

Medlemmarna i Rövsvett i nu läget är: Jerker Persson-sång (83-);Mikael ”Löken” Karlsson Wigstrand – Bas (83

-)Peter ”Pirre” Forkelid – Gitarr (95-04)(2020-)Anton Spånberger-Trummor(2013-)Anders ”Atti” Johansson-

Gitarr (2015-) De tidigare medlemmarna var: Niclas Rylander-gitarr (83-96)Frank Bergsten-trummor (83-98) ; 

Niclas Ortman-trummor (98-2013) ; Johan Skough-gitarr (2003-2005);Staffan Adolfsson-gitarr (2005-2009) 

Och Ulf Adolfsson-gitarr (2009-2010). 

Jag själv är ju mer intresserad av de banden som spelar utomlands men kände att det var bra att upplysa om de 

lokala banden. 

Rövsvett spelar hardcorepunk som startade i Tranås medan Pos från skogen spelar rock ’n roll. Tar bara upp 

dessa två eftersom många av de tranåsband som funnits har splittrats. 

   

     Hammerfall 

  

Sångaren Joacim Cans som är sångare i Hammerfall föddes 19 februari 1970 i Mora. Innan han blev sångare 

och gitarrist testade han även på simning och var en fena i vattnet. Nu mera är han sångare och låtskrivare. Han 

är hårdrockaren från Hammerfall som har gjort succé i ”Fångarna på fortet” och ”Körslaget”. Nu är Joacim 

Cans högaktuell som soloartist och musikalstjärna – men bäst trivs han i rollen som ständigt närvarande pappa 

med stenhårda rutiner. Gruppen Hammerfall fick göra en musikvideo med det svenska curling-laget 23 februari 

2006 och hyllades därefter då de tog guld. 

Joacim Svensson 

http://www.punkitranas.se/banden/k-r/rövsvett-17504753 

https://www.google.se/?gws_rd=ssl#q=joacim+cans 

http://www.enovine.net/muzika/i25/05iv0920muz/galerijaiv0920muz/HammerFall%20(3).jpg 

Hammerfall 

http://www.punkitranas.se/banden/k-r/rövsvett-17504753
https://www.google.se/?gws_rd=ssl#q=joacim+cans
http://www.enovine.net/muzika/i25/05iv0920muz/galerijaiv0920muz/HammerFall%20(3).jpg
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Sökande och omtanke ! 

Livet är en gåta som är upp till var och en att lösa, ett mysterium som inte för någon är omöjligt att 

komma underfund med. Det finns pusselbitar och ledtrådar lite var stans och om man bara söker efter 

dessa med ett uppriktigt hjärta så är livets härskare genast där och hjälper dig. Genom att tro och förlita 

sig på att man kan bli ledd där man inte själv kan se, leva sitt liv i tron att inget är en slump utan att allt 

har en mening och att någon redan i förväg har gått och förberett färden. Kunna förstå att varje möte med 

en människa har betydelse och är värdefullt. Det är just bemötandet som är så viktigt, respektera sin med-

människa och till och med sätta henne högre än sig själv, kunna lyssna och förstå, sätta sig in i situationen 

hon står i och bli en medmänniska och älska personen för den hon är. Ingen uppgift behöver vara vikti-

gare än någon annan, en liten insats för dig kan vara stor för mig. Jag förvaltar ett pund och du tio men 

inför Herren är vi lika. Han älskar oss för den vi är. Ingen är förmer än den andre och vi prövas genom 

vårt bemötande och handlande gentemot våra medmänniskor.  

 

https://static.pexels.com/photos/5390/sunset-hands-love-woman.jpg 

Text: Thomas Magnusson 

https://static.pexels.com/photos/5390/sunset-hands-love-woman.jpg
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Robin Syllner 
 
Vem är Robin Syllner? 
 
Han tar sig fram med envisheten som en god ledsagare. 
Han är precis som du och jag, men han har en sjukdom som gör det svårt för honom att ta en längre prome-
nad utan hjälpmedel. 
Han kör bil med händerna istället för fötterna. Han har en speciell cykel och han manövrerar lätt sin fyrhju-
ling. Vi har valt att uppmärksamma Robin eftersom han är en kollega till Helena och Therese. 
 
 
 
Du är runt trettio, stämmer det? 
Trettioett har jag blivit nu. 
Vid tolv års ålder märkte du att något var fel, kan du berätta lite om det! 
Jag fick diagnosen fastställd när jag var sexton. Den är ärftlig så jag fick den av min mor. Jag fick större 
symptom än vad hon fick. Hon var färdigväxt, men det var inte jag. 
Vid denna tid sysslade du med flera idrotter, eller har jag fel? 
När jag var yngre var jag aktiv. Jag började skida när jag var tre, skridskoskolan när jag var tre och se-
nare kampsport. 
Var ishockeyn sporten som låg dig närmast om hjärtat? 
Ja, det var den jag höll på med längst. I åtta år. Emellan red jag och spelade fotboll en säsong. 
 
Vad var din första tanke när sjukdomen blommade ut? 
Jag tror inte att jag tänkte något, bara ta dagen som den är. Jag är jävligt envis – jag vill som alla andra. 
Hur tar du dig fram, har du något hjälpmedel? 
Jag har stavar, rullstol och en bil som jag inte kör med fötterna utan med händerna.  
Jag har en fyrhjuling hos föräldrarna. 
Hur tog du dig igenom skolgången, var det mycket glåpord eller rent av mobbing? 
Det var mycket glåpord. Folk är dumma, dumma ord. 
Men du har inte givit upp, du kämpar på för att ha ett drägligt liv. 
Ja, det gör jag. Jag tränar fyra gånger i veckan och bryter arm i Skänninge. 
Måste du träna för att kämpa mot din sjukdom? 
Ja, jag bromsar upp den genom träning och stretchning.  
Vad kallas sjukdomen? 
HSP* 
 
Vet du om du kommer att behöva hjälpmedel livet ut? 
Ja, det tror jag att jag behöver. 
Vad händer om du inte tränar? 
Som exempel: När jag går ner i split, om jag inte gör det blir jag stel och processen går fortare om jag inte 
tränar. 
 
Jag jobbar på Hemköp, och har sett dig där. Du var inte alls bitter utan mötte min blick med ett le-
ende. Det tycker jag var fint av dig. 
 
Vad sysselsätter du dig med idag, förutom träning? 
Film, vara ute i naturen. Bra med fyrhjulingen, med den kan jag ta mig vart jag vill. Gillar hundar också. 
När du har tid över vad gör du då? 
Jag har båt så jag hänger på sjön. Musik är också viktigt. Jag har alltid telefonen med så jag kan lyssna på 
musik. 
 
Klarar du dig själv? 
Det enda jag behöver hjälp med är städning och handling av mat, annars gör jag allt själv. 
Vad gillar du annars att göra? 
Vi har lite mark, så jag gillar skogen. Såga träd och göra fint. 
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Vad jobbar du med idag? 
Parkgruppen – Jag har hand om nio pojkar och vi jobbar med skogsskötsel, finsnickeri, målning och träd-
gårdsskötsel. 
Har du några framtidsplaner? 
Jag tar dagen som den kommer. 
Vad ser du helst för program på TV? 
Snickarprogram; Äntligen hemma och Arga snickaren. 
Hur ser en bra dag ut? 
När värmen kommer, då får jag lättare att gå. Det tycker jag är roligt. 
Läser du litteratur av något slag? 
Nä … det enda lite tidningar. 
Sysslar du med någon sport idag? (förutom träning) 
Armbrytning. 
 
Tack Robin! 
 
Joakim Becker 
 
 
* 
Det här är HSP(hereditär spastisk parapares). 
 
Sjukdomen är ärftlig och väldigt ovanlig, endast 1,3% per 100 000 invånare har den. 
Symtomen är att man blir stel i musklerna vilket gör att tårna börjar peka neråt. 
Det gör att man får svårt att lyfta på fötterna. 
Man får även dålig balans och ramlar lätt. 
HSP är en sjukdom som kan debutera när som helst under uppväxten. 
Symtomen förvärras eftersom. 
 
Källa:  
http://www.expressen.se/gt/robins-kamp-mot-muskelsjukdomen/ 

Foto Rikard Pettersson. 
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Original berättelserna del 2!  

Det här är andra delen om gamla sagor och berättelser som är 

välkända och omtyckta! I förra tidningen skrev jag om As-

kungen. Den här gången har jag valt Törnrosa! Disney har 

släppt en ny version av Törnrosa precis som de gjorde med As-

kungen. Om du har sett den nya så vet du att den handlar mer 

om Maleficent som är den onda fen än om en flicka som sticker sig på en spinnrock. 

Versionen som bröderna Grimms släppte var en muntlig version av Charles Perrault i Gås mors sagor 1697. 

Den i sin tur var baserad på solen, månen och Talia av italienska poeten Giambattista Basile (publicerades 

omkring 1634), vilken också var baserad på ytterligare folksägner.  

Den tidigaste versionen av Törnrosa som känns till är skriven av den anonyma Perceforest och släpptes nå-

gon gång under 1528. Perraults berättelse är skriven i två delar. Vissa tror att det ursprungligen var separata 

berättelser som det var i Grimms version och kopplades samman av Basile och senare av Perrault.  

Första delen av Perrault's version går så här! Vid dopet av en kungs och drottnings långt efterlängtade barn 

hade de bjudit in sju goda feer så de kunde vara gudmödrar för barnet som var en prinsessa. Feerna var på 

banketten på slottet med varsin gyllene kista innehållande guld, juveler och redskap. Då kommer en ond fe 

in och sätter sig utan att ha en gyllene kista. Denna fe var den åttonde fen som blivit ignorerad eftersom 

hon har varit i ett torn i många år och alla trott att hon var död. 

Sex av de övriga sju feerna erbjuder sedan sina gåvor av skönhet, intelligens, nåd, dans, sång och musik till 

den lilla prinsessan. Den åttonde och onda fen är mycket arg för att hon har blivit ignorerad och som hen-

nes gåva, förtrollar hon prinsessan så att hon kommer att sticka sin hand på en spinnrock och dö.  

En av de goda feerna, som ännu inte gett barnet en gåva, försökte att vända den onda fens förbannelse, men 

hon kunde inte göra det. Däremot kunde hon göra den mildare. I stället för att dö, kommer prinsessan att 

falla i djup sömn i 100 år och bli väckt av en kyss från en prins. Kungen förbjuder varenda spinnrock i hela 

landet. Femton eller sexton år går och en dag då kungen och drottningen är borta, vandrar prinsessan ge-

nom slottsrummen och träffar en gammal kvinna som spinner på sin spinnrock. 

Prinsessan blir nyfiken och frågar den gamla kvinnan om hon får testa att spinna på spinnrocken. Prinses-

san sticker sig på spinnrocken och förbannelsen blir uppfylld.  

 

Den gamla kvinnan skriker på hjälp och försöker återuppliva prinsessan. 

Kungen beordrar att få prinsessan förflyttad till finaste rummet i palatset. 

Hon blev placerad på en bädd av guld- och silverbroderat tyg.  

Kungen och drottningen kysser sin dotter adjö och ingången förbjuds att 

tillträda.  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Dornr%C3%B6schen.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Illustration_the_sleeping_beauty_in_the_woods_1_by_H_J_Ford.jpg
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Den goda fen som ändrade på förbannelsen blev kal-

lad. Med kraften att förutse framtiden ser fen att prinsessan kommer att vakna till och bli rädd när hon 

finner sig själv ensam. Den goda fen försätter alla i palatset i en djup sömn. Fen tillkallar också en skog 

av träd, tistlar och törnen som växer upp runt slottet för att skydda det från omvärlden och förhindra nå-

gon från att störa prinsessan. Hundra år passerar och en prins från en annan familj får syn på det gömda 

slottet under en jaktexpedition.  

Hans jaktkamrater berättar olika historier om slottet tills en gammal man berättar om sin fars ord: Inne i 

slottet är en vacker prinsessa som är dömd att sova i hundra år tills en kungason kommer och väcker 

henne. 

Prinsen tog mod till sig och började trotsa de höga träden, tistlar och törnen och tar sig in i slottet. Han 

passerar de sovande tjärnarna och kommer fram till kammaren där prinsessan ligger och sover på sängen. 

Hennes strålande skönhet får prinsen att falla på knä framför henne. Förtrollningen tar slut genom en 

kyss och prinsessan vaknar och samtalar med prinsen under en lång tid. Under tiden vaknar resten av fol-

ket i slottet upp och fortsätter med sina dagliga sysslor. Prinsen och prinsessan promenerar till hallen av 

speglar för att äta och senare gifter de sig med hjälp av prästen i slottskapellet. 

Nu kommer andra delen och den går så här! Efter att i hemlighet gift sig med prinsessan så fortsatte han 

att besöka prinsessan. Dom får två barn, L'Aurore (gryning) och Le Jour (dag), som han håller hemligt 

för sin mor som härstammar från trollen. När det är dags för prinsen att bli kung och ta tronen så hämtar 

han sin hustru och sina två barn. 

Den gamla drottningen skickar den unga drottningen och barnen till ett hus avskilt i skogen. Drottningen 

beordrar en kock till att laga mat och förbereda sonen som huvudrätt serverad med brun senapssås till 

middag. Den godhjärtade kocken tar ett lamm istället för pojken, vilket gjorde den gamla drottningen 

nöjd som tror att hon åt upp pojken. Den onda drottningen kräver igen att få en middag serverad men den 

här gången med dottern. Den godhjärtade kocken, återigen, ersätter henne med en killing, som också 

uppfyllde drottningens aptit. 

När den gamla drottningen kräver att hennes tjänare ska tillbereda den unga drottningen, erbjuder sig den 

unga drottningen att skära halsen av sig, så att hon kan komma till sina två barn som hon tror är döda. 

Den onda drottningen är nöjd med en hind förberedd med brun senapssås i stället för den unga drottning-

en som i hemlighet får möta sina barn. Men den gamla drottningen upptäcker snart vad hennes kock har 

gjort så hon förbereder ett badkar på gården fylld med huggormar och andra skadliga djur. Kungen kom-

mer i grevens tid och hans mor blir upptäckt så hon kastar sig i badkaret som är fullt med huggormar och 

andra skadliga djur. Kungen, den unga drottning och barnen lever sedan lyckligt.  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/The_sleeping_beauty_by_John_Collier_1.jpg
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Giambattista Basile version!  

I den här versionen av Törnrosa heter huvudpersonen Talia och är 

hemskare än den som är mest känd i dag. Det börjar med att Talias far 

som är en stor herre frågar kloka män och astrologer om att förutse 

hans dotters framtid efter hennes födelse. Han får veta att Talia kom-

mer att vara i fara för en flisa av lin. Denna flisa orsakar senare vad 

som verkar vara Talias död. Det är först senare som man förstår att 

det i stället är en lång, djup sömn. Efter att Talia fallit i djup sömn blir 

hon satt på en sammetstron och hennes far stänger dörrarna och över-

ger huset för alltid för att glömma sitt elände eftersom han tror att hon 

är död. 

En dag går det en kung förbi och en av hans falkar flyger in i huset. 

Han knackar på dörren i hopp om att bli insläppt av någon, men ingen 

svarar. Han bestämmer sig för att klättra in med en stege och hittar Talia som fortfarande sover. Han 

känner åtrå till henne och försöker väcka henne men lyckas inte. Han gör Talia gravid och går tillbaka till 

sitt rike. 

Taila föder sovandes tvillingar i sin säng. En av dem suger på hennes fingrar. Talia vaknar eftersom tvil-

lingen hade sugit ut flisan som fastnat djupt i Talias finger. När hon vaknar, upptäcker hon att hon är mor 

till två barn och har ingen aning om vad som har hänt med henne. En dag bestämmer sig kungen för att 

han vill se Taila igen. Han återvänder och finner Talia vaken med barnen bredvid sig. Han berättar för 

henne vem han är, vad som har hänt och de börjar tycka om varandra. Efter ett par dagar är han tvungen 

till att återvända till sitt kungadöme men lovar Talia att han kommer att återvända för att ta henne till 

hans rike. 

När kungen åter är i sitt kungadöme får hans hustru höra honom i sömnen säga "Talia, Solen och Må-

nen". Hon mutar och hotar kungens sekreterare att berätta för henne vad som händer. När hon får veta 

sanningen låtsas hon vara kungen och skriver ett brev till Talia om att han vill se barnen och att Talia ska 

skicka barnen till honom. Talia skickar tvillingarna till kungen och drottningen säger till kocken att döda 

tvillingarna och göra maträtter av dem. Drottningen vill att kungen ska äta sina egna barn, men kocken 

gör inte som drottningen vill utan kocken och hans fru gömmer barnen. Han kokar sedan två lamm och 

förbereder dem som om de vore tvillingarna.  

Varje gång kungen nämner hur god maten är säger drottningen, "Ät, ät, du äter av ditt eget."  

Senare bjuder drottningen in Talia. Drottningen planerar att bränna henne levande, men kungen får reda 

på vad hon har planerat med hans barn och Talia. Kungen ger order om att drottningen ska brännas till-

sammans med dem som förrådde honom. Kungen gav kocken en belöning för att han räddat hans barn. 

Kungen gifter sig med Talia och de lever lyckligt. 

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Dornroschen_(2).jpg


Sida  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variationer av Törnrosa!  

Bröderna Grimm namngav henne "Briar Rose" i deras sago samling som kom ut 1812.. Hon har inget 

namn i Perraults berättelse men hennes dotter kallas "Aurore". Tjajkovskijs balett och Disneys version gav 

henne namnet Princess Aurora. John Stejean namngav henne "Rosebud" i TeleStory presenter. I Giambat-

tista Basiles version heter hon Talia. 

Bröderna Grimm inkluderade en variant, Little Briar Rose i sin samling (1812). Deras version slutar när 

prinsen har väckt Törnrosa, till skillnad från de berättelserna från Basile och Perrault. I  Bröderna Grimms 

första upplaga ingår också berättelsen ”Den onda styrmodern”. Denna historia börjar med hjältinnan som 

är en gift tvåbarnsmamma vilken den onda styvmamman vill äta upp. Till skillnad från Perraults version, 

är det hjältinnan själv som föreslår att ett djur ska ersätta henne. Hon är orolig över att hennes barn ska 

börja gråta med risken att få uppmärksamheten av den elaka styvmamman. 

Italo Calvino gjorde en variant på italienska. Orsaken till sömnen är en oklok önskan av modern i denna 

version av Törnrosa. Som i Pentamerone, våldtar prinsen henne i sömnen och hennes barn föds. Element 

som behålls i den här versionen är att den kvinna som försöker att döda barnen istället är kungens mor, 

inte hans fru, men hon inte vill äta dem själv, utan vill att kungen ska. 

Joseph Jacobs konstaterade att det fanns  liknande karaktärer som Törnrosa i andra berättelser från Gypsy 

sagan Kungen av England och hans tre söner. 

Fientligheten kungens mor visar till hans nya brud upprepas i sagan De sex Svanarna, och i De tolv Än-

derna, där hon modifierats för att vara kungens styvmor också. Men dessa berättelser utelämnar kannibal-

ism. 

Malin Haglund 

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Sleeping_Beauty   https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Illustration_the_sleeping_beauty_in_the_woods_1_by_H_J_Ford.jpg  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_sleeping_beauty_by_John_Collier_1.jpg https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Dornroschen_%282%29.jpg/220px-
Dornroschen_%282%29.jpg  

https://en.wikipedia.org/wiki/Sleeping_Beauty
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_the_sleeping_beauty_in_the_woods_1_by_H_J_Ford.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_the_sleeping_beauty_in_the_woods_1_by_H_J_Ford.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_sleeping_beauty_by_John_Collier_1.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Dornroschen_%282%29.jpg/220px-Dornroschen_%282%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Dornroschen_%282%29.jpg/220px-Dornroschen_%282%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Dornroschen_%282%29.jpg/220px-Dornroschen_%282%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Spinnrock_Gammal.jpg
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Vanishing twin syndrome! 

Att vara gravid med tvillingar är mer vanligt än vad man 

först trodde! Anledningen till att det i många fall bara 

blir ett barn är för det så kallade Vanishing twin 

syndrome. Sedan 1980-talet när tvillinggraviditeter upp-

täcktes tidigt med hjälp av ultraljud har det blivit lättare 

att se vad som händer under graviditeten. Det ena fostret 

dör under graviditeten och är då delvis eller fullständigt 

absorberad av sin tvilling- syster/bror. I vissa lägen åter-

absorberas inte den andra tvillingen utan blir till ett till-

plattat, pergamentliknande tillstånd vilket kallas för Pa-

pyraceus. Om fostret absorberas helt, finns det vanligtvis inga ytterligare komplikationer under gravidite-

ten förutom att man kan blöda.  

Enligt professor Charles Boklage så ska tvillingar som försvinner förekomma vid upp till en av åtta 

multifetala graviditeter och i de flesta fall kanske inte ens vara känt. Det har rapporterats liknande fall i 

undersökningar som gjorts på 300 tidiga graviditeter, där man med hjälp av ultraljud noterade 21 tvilling-

ar, en triplett, och en fyrling. Endast tre tvillingpar överlevde (85,6% förlust av den andra tvillingen). En 

triplett graviditet utvecklades till en normal tvilling graviditet och fyrling graviditeten utvecklades till en 

singelgraviditet. 

Teorin till fenomenets uppkomst är att fostren konkurrerar om utrymme och näring. Men även andra fak-

torer under tidig graviditet kan påverka förlusten av den andra tvillingen. Det antas att i vissa fall visas 

inga spår av den försvinnande tvillingen eller tvillingarna vid födseln varken före eller efter. Det är omöj-

ligt att säga med säkerhet hur ofta fenomenet förekommer. Det har spekulerats i att alla vänsterhänta indi-

vider kan vara den överlevande i ett identiskt tvillingpar där den överlevande har speglat den andra tvil-

lingen. 

Malin Haglund 

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Vanishing_twin 

https://pixabay.com/sv/baby-tvillingar-100-dagar-foto-772441/ 

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

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vanishing_twin
https://pixabay.com/sv/baby-tvillingar-100-dagar-foto-772441/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TripletsGirls.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/TripletsGirls.jpg
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Greta Lovisa Garbo                                                           
 
Greta föddes 18 september 1905. Hon växte upp på Södermalm i Stock-
holm, på den tiden fattigkvarter.  
(1922) lyckades hon- som enda elev med arbetarbakgrund i sin årskurs – 
komma in på Dramatens elevskola. Hon var  då sjutton år. 
Genombrottet kom två år senare med en roll i Gösta  

Berlings saga (1924). Filmen hade ingen större framgång i Sverige, men gjorde dundersuccé i Tyskland. 
En Amerikansk filmmodul, Louis B Mayer, såg filmen under ett Europabesök och blev mycket imponerad. 
Det var via honom som Greta senare slog igenom i USA. 
Hon gjorde succé i filmer som Åtrå (1926) och En gudomlig kvinna (1928), i regi av Svensken Victor Sjö-
ström.  Snart skulle hon få namnet ”den gudomliga”. 
Trots framgångarna var Garbo inte lycklig. Hon plågades av hemlängtan. Garbo ville hem till sin stora kär-
lek, Mimi Pollak. Som var en klasskamrat från Dramatens elevskola. 
Inte förrän 1928, efter tre år i Hollywood fick hon filmbolagets tillåtelse att åka hem till Sverige. 
Men hon fick inte vara ifred och hon insåg att drömmen om att återvända till sitt gamla liv var omöjlig. 
Tillbaka i Hollywood förhandlade Garbo till sig högre lön. Samtidigt som hon ville dra sig tillbaka blev 
hon mer och mer populär. 
Medan många skådespelare inte klarade övergången till ljudfilm, blev Garbo, med sin sensuella röst och 
pikanta brytning bara ännu mer folkkär. 
Hennes första ljudfilm, Annie Christie (1930) lanserades med parollen ”Garbo talar!”. 
”Jag har grimaserat färdigt, jag ska aldrig mer filma”, sa hon. Vid 36 års ålder gick ”den gudomliga” i 
pension i förtid och flyttade till New york. 
Hon pratade ogärna om tiden i Hollywood, men lär ha sagt till en vän: ”Där slösade jag bort de bästa åren 
av mitt liv. Jag lät mig fördärvas av pengar, berömmelse och snålhet.” 
Greta Lovisa Garbo avled vid 84 års ålder den 15 april 1990 i New york. Hon begravdes den 16 juni på 
skogskyrkogården i Stockholm. 
 
Tilläggas kan att min sambos morfar umgicks med Greta som liten. 
 

http://www.alltomhistoria.se/artiklar/greta-garbo 
 
 
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar-pa-vag-2015/Greta-Garbo/ 
 
Greta Garbo hade kopplingar till Tranås 
 
Min sambos morfar, Gideon Gustafsson, och Greta Garbo träffades om somrarna i Markelstorp vid Farsbo, 
där Greta och hennes syster var sommarbarn. 
Senare jobbade Gideon som snickare i Stockholm och bodde då hos Gretas far. 
Det har också gjorts ett reportage om detta i en okänd tidning. 
 
Joakim Becker 

http://www.alltomhistoria.se/artiklar/greta-garbo
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar-pa-vag-2015/Greta-Garbo/
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Evert Taube föddes1890. Han var poet, trubadur, konstnär och för-

fattare. Evert hade 12 syskon. Skolgången skedde huvudsakligen på 

Vinga och i Göteborg. Han sjöng visor för kamraterna och sjöng 

även solo till kör och orkester i S:t Petri kyrka i Malmö. 

1907 lånade han pengar av en vän till familjen och reste till Stock-

holm för att försörja sig som konstnär där han sov på ateljégolven 

hos olika konstnärer. Han fick teckningar publicerade i flera dags-

tidningar och blev god vän med målaren och skalden Thunman som 

skrivit visan ”vi går över daggstänkta berg”. Han undervisade Evert i arkitektur, konst och poesi, samt 

uppmuntrade honom att söka in på konstakademin. Evert ville komma in på konstakademin, men det ville 

inte Everts far. Everts far tyckte han skulle studera vidare vid internatskola eller gå till sjöss.  

Evert valde att gå till sjöss och mönstrade som jungman på ett av Sveriges då modernaste ångfartyg. Re-

san gick till Sydafrika, Australien och Ceylon. Vid återkomsten till Europa rymde Evert till North Shields 

i England, på grund av att han blivit felaktigt anklagad för oegentligheter. Han fick sedan hyra på andra 

båtar och kom åter till Stockholm 1909, där han återknöt kontakterna med konstnärskretsarna och började 

på nytt att själv teckna och måla. Pengarna räckte dock inte till studierna och han tog åter hyra på en båt 

som ledde till Argentina. I Argentina arbetade han med att bygga kanaler för att förhindra översvämningar 

som Argentina hade problem med detta vid denna tiden. Han blev även argentinsk medborgare.  

Evert återvände till Sverige efter 5 år. Han började åter arbeta på sin karriär som författare och bildkonst-

när. Under tiden i Argentina lärde han sig spanska, italienska och franska. Han lärde sig också att spela 

gitarr och sjunga många av de då populära tangomelodierna, som han senare med framgång använde eller 

inspirerades av till egna melodier och visor. En tid prövade han även lyckan som tecknare och journalist i 

Buenos Aires. Evert fick en berättelse publicerad i Albert Engströms tidskrift Strix. Evert blev snabbt en 

känd och omtalad person i Stockholms konstnärskretsar, med sin exotiska och sydländska framtoning.  

Genom sina erfarenheter från Argentina och som sjöman var han en spännande och intressant person i 

sällskapslivet. Att han var musikaliskt begåvad och hade lätt för att improvisera, både verbalt och musika-

liskt gjorde ju inte saken sämre. Han blev inbjuden att fira jul hos Albert Engström 1915, som vid denna 

tid var den mest populäre författaren och tecknaren. Albert blev Everts mentor. Evert är idag känd för vi-

san ”dansen på Sunnanö” som är vanlig vid allsång. Genom Albert Engström lärde Taube känna många av 

tidens kända författare och konstnärer, och bodde även tidvis hemma hos familjen Engström. Han var un-

der en tid även förlovad med Engströms dotter Malin. Engström uppmuntrade Taube att skriva och hjälpte 

honom att sälja sina texter och teckningar till tidningar och förläggare.  

  

 

  

                              Evert Taube 

Joacim Svensson 

https://www.abc.se/~m8169/taube/taubebio.html 

www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar-pa-vag-2015/Evert-Taube/  

https://www.abc.se/~m8169/taube/taubebio.html
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Namn Rikard Helena Jocke Jonas Malin Mia Thomas Summa 

Rox twister 2 2 3 2 3 3 2 17 

Cookie dough 

Sandwich 

3 1 2 3 5 1 3 18 

Solero red berries 5 5 5 1 2 5 1 24 

Lakrits vaniljdröm 4 4 4 4 1 2 5 24 

Feast snack bar 1 3 1 5 4 4 

  

4 22 

Hej kära läsare, vi har nu roat oss med att provsmaka årets nyheter i glassformat, vi har var och en givit 

de poäng som vi ansåg glassarna levde upp till. Men vi vet att smaken är olika och tycker därför att ni 

själva ska kunna få en uppfattning om varje glass så vi råder er att själva testa glassarna och få en egen 

upplevelse. Tag till vara sommaren, var ute, njut av livet och ät glass, det är ett roligt nöje och ofarligt i 

måttliga mängder. Hälsningar mediagruppen. 

Rox twister Cookie dough sandwich 

Solero red berries Lakrits vaniljdröm Feast snack bar 
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Astrid Anna Emilia Lindgren 
 
Astrid Lindgren föddes i november 1907, i ett rött gammalt hus 
med äppelträd omkring, som barn nummer två till lantbrukaren 
Samuel August Ericsson och hans hustru Hanna, född Jonsson.  
Gården där de bodde heter Näs som ligger i närheten av Vimmerby 
i Småland. 
Astrid hade tre syskon, Gunnar, Stina och Ingegerd. 
I Stockholm utbildade hon sig till sekreterare, gifte sig och fick två 
barn, Lars och Karin. 
Lars och Karin ville att hon skulle berätta sagor för dem, och berät-

tade gjorde hon, men hon skrev inga böcker. Astrid hade redan tidigt bestämt sig för att inte göra det. 
1941 låg hennes 7 åriga dotter Karin sjuk i lunginflammation och hon ville att Astrid skulle ”Berätta nån-
ting!” varje kväll. 
En kväll frågade Astrid vad hon skulle berätta. Karin svarade: ”Berätta om Pippi Långstrump!” 
Hon hittade på namnet i just det ögonblicket. Så Astrid berättade och eftersom det var ett konstigt namn så 
blev det också en konstig flicka. Hon fick berätta om igen och det fortsatte i flera år. 
 
År 1945 hade förlaget Raben&Sjögren en pristävling om barnböcker. Dit skickade hon Pippimanuskriptet 
och fick första pris för det. 
Sedan rullade det vidare. Pippi blev en succé, även om det fanns de som var chockade över boken och 
trodde att nu skulle alla barn bära sig åt som Pippi. 
 
1946 hade Raben&Sjögren en ny pristävlan, om detektivböcker för ungdom. Då skrev hon Mästerdetekti-
ven Blomkvist och fick delat första pris. Det var sista gången som hon deltog i någon pristävling. Men 
skrivit har hon gjort. Närmare 40 böcker förutom en mängd bilderböcker, teaterpjäser och visor. Hon har 
också gjort åtskilliga filmer, radio och Tv – serier 
. 
1946 – 1970 förestod hon barnboksavdelningen på Raben&Sjögren. 
 
Astrid skrev för att roa barnet i sig själv och hoppades att på det sättet att även andra barn skulle få lite ro-
ligt. Astrid visste hur det var att vara bondunge i Småland och att vara barn i en liten småstad, därför 
”händer” de flesta av hennes böcker i någon av dessa miljöer. 
Bullerbybarna, Emil i Lönneberga och Rasmus bor på landet. Pippi Långstrump, Mästerdetektiven Blom-
kvist, Barnen på Bråkmakargatan och Madicken håller till i en småstad. 
 
När hon hade bott i Stockholms skärgård i ungefär trettio somrar, först då vågade hon sig på att skriva en 
bok därifrån, Vi på Saltkråkan. Och Karlsson på taket flaxar ju omkring i Vasastan i Stockholm. 
 
Nå, men Mio min Mio, Bröderna Lejonhjärta och Ronja då?  Vet hon mer om hur det är i Landet Fjärran, 
Nangijala och Mattisskogen än om hur det är i Farsta? Svar ja, men hur hon vet det vill hon inte tala om. 
Astrid sa: ”Det finns inget annat barn som kan inspirera mig än det barn som jag själv var en gång. Det gäl-
ler bara att komma ihåg hur det var.” 
Astrid Lindgren avled 28 januari 2002 i Stockholm. 

Joakim Becker 

http://www.rabensjogren.se/Alfabetiskt/L/Astrid-Lindgren/ 

http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar-pa-vag-2015/Astrid-Lindgren/ 
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Du finns, därför tror jag! 

Jag finns därför vet jag att Du finns, varför skulle jag vara för mer än Du, varför skulle min existens 

vara självklar men inte Din. Varje individ bär på ett universum, anden i människan är gränslös inom 

skaparens ramar. I anden kan man utvecklas och uträtta stora ting, jämnfört med någon som lever ma-

teriellt och i köttet och följer sitt ego. I anden kan man vara en förebedjare, vara med och förlösa 

guds kraft och vilja på jorden, Gud samverkar med oss som följer honom och han kan till och med ge 

oss förmågan att binda och lösa på jorden. Men allt måste samverka med Guds vilja och han genom-

skådar oss om vi skulle avfalla i egna syften och begär. Att sätta Herren främst är ett måste om man 

vill vandra i anden, kommer man bara Herren nära så vill man inte ha något annat. Jesus lät sig födas 

in i världen i ett stall långt bort från all rikedom, om han ville skulle han kunnat få allt, men han valde 

att bli våran tjänare, hans rike hörde inte till denna världen och han har kallat oss ut ur världen in i 

hans rike som kommer att bestå när denna världen går under. Den som älskar sitt eget liv mer än Her-

ren passar inte i hans rike, man måste ha ett högre syfte med sitt liv, vill man vara stor måste man 

vara sin medmänniskas tjänare, följa Jesus exempel.  

 

Thomas Magnusson 

Bild: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/10/30/12/14/heart-1013913_960_720.jpg 

https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/10/30/12/14/heart-1013913_960_720.jpg


Märta Birgit Nilsson – Niklasson, som 
ogift och som artist Nilsson. 
 
Birgit Nilsson föddes 17 maj 1918 i Västra 
Karups socken i Skåne. Hon var enda barnet 
till lantbrukarparet Nils Petter Svensson och 
Justina Svensson. 
De var bosatta på en gård i byn Svenstad i 
Västra Karups socken i nuvarande Båstads 
kommun. 
Tre år gammal började hon ta ut melodier på 

ett leksakspiano som hon fått i present av en dräng på gården. Senare köpte hennes far en orgel till henne. 
 
1941 sökte Birgit in till Kungliga musikhögskolan i Stockholm. Hon blev antagen som elev i solosång. 
Endast två av 47 sökande antogs. 
År 1946 gjorde Birgit Nilsson sin debut vid Kungliga Teatern. På grund av en ordinarie rollinnehavares 
sjukdom fick hon uppgiften att med tre dagars varsel studera in Agathes roll i Friskytten av Carl Maria 
Von Weber. Dirigenten Leo Blech var dock ovänlig mot henne, och hon skriver i sina memoarer att hon 
funderade på självmord efteråt. 
Året därpå, 1947, fick hon dock sitt stora genombrott som Lady Macbeth i Verdis opera Macbeth med 
Fritz Busch som dirigent. 
En hel rad av nya roller följde, från Richard Strauss och Verdi till Wagner, Puccini och Tjajkovskij. På 
den tiden sjöngs alla roller på svenska. 
 
Internationella engagemang 
 
Samarbetet med Fritz Busch innebar att Birgit Nilssons internationella karriär kom igång. 
I USA gjorde Birgit Nilsson sin debut år 1956 som Brünnhilde i Valkyrian vid San Francisco – operan. I 
samband med Metropolitan – debuten år 1959 fick hon förstasidesrubriker i dagspressen. Hon gjorde där 
rollen som Isolde i Tristan och Isolde.  
För övrigt har hon sjungit vid alla större operahus i världen inkluderande Wiener staatsoper, Deutsche 
Oper Berlin, Royal opera, House Covent Garden, Tokyo, Parisoperan, Teatro Colón i Buenos Aires, Chi-
cago och Hamburg. 
 
Operakarriären fortsatte fram till 1982. Hon sjöng då huvudsakligen Elektra och Färgarhustrun. Hon 
gjorde sitt sista operaframträdande någonsin i Frankfurt 1982 i rollen som Elektra. 
 
Hennes bortgång offentliggjordes, efter hennes makes önskan, först efter att jordfästningen ägt rum i still-
het i Västra Karups kyrka den 11 januari 2006. 
 
Hon avled 25 december 2005 (87 år). 
 
Joakim Becker 
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Sedlar-pa-vag-2015/Birgit-Nilsson/ 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Birgit_Nilsson 
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I nästa nummer: 
 
 Poesi. 
 Om Joakim Becker som publicerad poet. 
 Seriestrip av Malin Haglund. 
 Väl valda ord av Thomas Magnusson. 
 Mer information om de nya sedlarna. 
 Malin intervjuar om youtube användandet i redaktionen. 
 Vi Intervjuar  något känt ansikte i Tranås. 
 Och mycket mer än så … 




