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Surviving Mars 

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

Beckers Diktsida 

Förord 
 
Jaha! Vad vore en mediagrupp utan idéer, och vad vore skribenten utan sin penna? 
Faktum är att idéerna aldrig sinar, och tar pennan slut fixar vi en ny. 
Det är inte många som i dags dato använder den hederliga kulspetspennan utan att förbryllas över en 
något spretig handstil. Så vi skippar det och hän ger oss åt Word programmets tangentsystem. 
Om du har läst tidigare artiklar och roats av poesin, du kanske vill ha mer, dock inte en kolsyrad 
mer. Näe, här talar vi om det nya numret av den eminenta tidningen ”Solsidan” som går att läsa digi-
talt, vilket kan ha en betydande roll för ditt framtida liv i Corona tider. 
Så du, ta det lugnt. Om du ändå bestämt måste läsa ett fysiskt nummer var inte aktsam med hand-
spriten, överdriv gärna och skydda dig sedan med handskar och munskydd ifall du skulle börja hosta 
oavbrutet eller råka kladda på någon förbipasserande. 
 
Var du än är och hur du än kommit över detta nummer av ”Solsidan” hoppas vi att du får en trevlig 
läsupplevelse oavsett. 
 
Joakim Becker 

Jocke S. Diktsida 

Ori and The Will of The Wisps 

Bomdådet vid Boston Marathon 

Sociala Medier och Faran bakom 

Lodjur 

Västra Järnvägsgatan 

Alzheimers Sjukdom 

Varför jag inte vil ha barn 

Grundhistorien om bowling 

 VÄLKOMMEN TILL SOLSIDAN... 
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Jocke S. Diktsida 

 Mytomanen 

Ni kallar mig för lögnare 

och att jag ljuger, men 

i mitt huvud så stämmer 

 allt som jag säger eller 

 säger att jag gjort. 

 
Gungar emot land 

Gungar emot land där 

jag en gång fann en 

varm hand där du en 

gång var i min famn. 

 
 _Virkar 

Jag virkar en filt som ska 

bli flera mil, för att 

 värma alla som fryser och 

 är kalla flera tar vid 

 för att alla ska kunna 

 känna frid och att alla 

ska kunna känna sig delaktiga 

men alla har sin egen 

färg vi får se vart 

denna filten slutar den slutar 

troligtvis här men den kan 

ju få ett slut både 

här och där. 

 
Inför Gud 

så står vi 

alla nakna. 

Men den utan synd 

har inget att frukta. 
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Ori And The Will Of The Wisps 
                                           Recension Av Ulrik Hallefjord 

                                                                 Observera! Detta spel passar nästan alla åldrar 

 

En talang som få grupper har, är att blanda olika 

typer av spel till något nytt. Någonting så klas-

siskt som plattform och navigering till närstrid 

och kraftig grafik. Plattformsspel är något som 

har existerats före Super Marios tid, men att åter-

skapa den stilen med modern teknik och nya 

idéer är sällsynt. Ori And The Will Of The Wisps 

lyckas däremot genom en imponerande bland-

ning av en vacker terräng och avancerade utma-

ningar som passar för alla åldrar.  

Spelet utspelas i en annan värld, där natur och en 

liten lokalbefolkning av intelligenta varelser har 

skapat sin egen framtid, där ljusets makt och sko-

garnas egna själar formar en ny framtid. Man spe-

lar som Ori. En varelse född av rent ljus och som 

besitter en utforskares nyfikenhet och mod. Men 

under en upptäcksfärd med hans unge vän, en 

uggla vid namn Ku, delas dom upp av en allvarlig 

storm och är nu vilse i en outforskad del av plane-

ten. Ori måste utforska denna farliga terräng för att hitta hans kamrat, men skogen runtom 

har egna planer… Med hjälp av folket som bor i området, måsta han luska ut skogens hem-

ligheter, och hitta alla krafter som naturen kan ge för att tygla denna karga mark.  

Som en själsvarelse, har man många förmågor man 

kan använda för att komma förbi de många hind-

rena som skogen utger, från gigantiska törnbuskar 

till stup och branta väggar. Ori är en väldigt vig indi-

vid, men skicklighet och planering behövs för att 

överleva terrängen. Allt är möjligt, från att använda 

fientliga projektiler som ett extra lyft, till en änter-

hake och svärd formad av rent ljus.  

 

 

 



Sida 4 

Terrängen är sin egen fara. Men djuren har på-

verkats av någonting i skogen med. Dessa va-

relser utgör ett hot och man måste kämpa 

förbi dom. Men dessa tappar också en resurs 

du kan använda. Ett sorters ljus som bara finns 

i själarna av olika varelser. Några av skogens 

invånare använder detta ljus som pengar, och i 

utbyte så kan dom hjälpa till med nya för-

mågor eller knep som kan förbättra dina chan-

ser.  

 

 

Olika bitar av skogen ger sina egna utmaningar. Till 

gigantiska träsk med oframkomliga vattendrag, eller 

gamla, övergivna byggnader med ostabil konstrukt-

ion. Olika hinder behöver nya tankesätt.  

 

 

 

 

Skogen är an farlig plats, men någonstans där ute så kom-

mer världens öde att stå på spel. Hotet i skogen blir bara 

farligare, men det finns värre saker i skogens djup än vad 

man kan tro… 
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Bombdådet vid Boston 
Maraton 

 
Bombdåden vid Boston Maraton inträffade måndagen den 15 april 2013, då 

två bomber sprängdes vid den 117:e Boston Marathon-tävlingen vid målområdet för 

loppet.  Explosionerna dödade tre personer, samtliga åskådare, och skadade 185 per-

soner bland de tävlande, publiken och förbipasserande, varav 17 allvarligt. Åt-

minstone 13 personer fick amputera ben.  Det hade inte förekommit några indikat-

ioner tidigare om en nära förestående attack.  Den ena av de båda bröder som fälldes 

för dådet uppgav på en handskriven lapp motivet "vedergällning för amerikanska mi-

litära insatser i Afghanistan och Irak" som hade drabbat oskyldiga muslimer. 

 

Maratonloppet hölls 
enligt tradition 
på Patriots' Day, tredje 
måndagen i april, vil-
ket är en officiell helg-
dag i Massachusetts. 
Två bomber detone-
rade klockan 
14:50 EDT, med 12 se-
kunders mellanrum, på 
Boylston Street invid 
Copley Square. Bom-
berna var placerade 
omkring 300 meter 
från varandra. Spräng-
ningarna inträffade 
cirka två timmar efter 
att de första löparna nått mål. Marathon-tiden visade 04:09.43 när den första bomben 
briserade. Omkring 27 000 tävlande deltog. Över 5 700 tävlande hade ännu inte nått 
mål när tävlingen avbröts. Bostonpolisen rapporterade inledningsvis att man hade 
hittat fler sprängladdningar, men tog under den 16 april tillbaka dessa uppgifter. Bo-
stonpolisen trodde tidigt att en bomb hade detonerat utanför JFK-biblioteket, men 
senare kom det uppgifter om att det var brandrelaterat och dessutom ingen bomb. 
Media rapporterade felaktigt att mobilnäten i Boston skulle ha stängts för att för-
hindra fjärrstyrning av fler bomber, men även om näten var överbelastade togs de 
aldrig ur drift. 
 
Tekniska undersökningar visade att bomberna var av en typ som brukar användas i 
hemmagjorda bomber, och hade placerats i en ryggsäck eller väska. Efter att ha hört 
ett antal personer och avvisat några blindspår, publicerade FBI den 18 april bilder 
från övervakningskameror som visar två misstänkta män som bar på väskor strax 

https://sv.wikipedia.org/wiki/15_april
https://sv.wikipedia.org/wiki/2013
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bomb
https://sv.wikipedia.org/wiki/Boston_Marathon
https://sv.wikipedia.org/wiki/Amputera
https://sv.wikipedia.org/wiki/Boston_Marathon
https://sv.wikipedia.org/wiki/Patriots%27_Day
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eastern_Standard_Time
https://sv.wikipedia.org/wiki/FBI


Sida6 

före explosionen. 
Misstag av privatforskare på Reddit och Twitter såväl som i medierapporteringen 
ledde till flera felaktiga identifieringar av personer som liknade männen och till att 
ett stort antal inlägg skrevs på oskyldigt utpekade personers Facebooksidor, som 
fick stängas. 

På kvällen den 18 april sköts en polisman ihjäl, vilket medförde att polisen 
och FBI kom två bröder på spåren, den 26-årige Tamerlan Tsarnajev och den 19-
årige Dzjochar Tsarnajev, vilka 
identifierades som de båda 
misstänkta på övervakningska-
merorna. Under en eldstrid på 
morgonen den 19 april sårades 
båda bröderna, och Tamerlan 
greps. Han avled dock senare av 
sina skador på sjukhus. På kväl-
len den 19 april, efter ett tips 
från allmänheten, påträffades Dzjochar gömd i en båt under ett kapell på en bak-
gård. Efter att ha beskjutits av polisen greps även han. Han uppgavs vara allvarligt 
skadad, men delgavs på kvällen den 22 april misstanke om brott vid sjuksängen. Då 
var han så pass vid medvetande att han förstod anklagelserna. Han uppgav USA:s 
krig i Irak och Afghanistan som motiv. Den 15 maj 2015 dömdes Dzjochar Tsarnajev 
till döden. 
 
Anders  Johansson 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Reddit
https://sv.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://sv.wikipedia.org/wiki/FBI
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tamerlan_Tsarnajev
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dzjochar_Tsarnajev


Sociala Medier Och Faran Bakom 
                                            Ulrik Hallefjord 

Vi lever i en värld där ens privatliv konstant visas på webbsidor, bilder och dylikt timmar ut 

och timmar in. Facebook visar folks status, Twitter funkar som en ekokammare för folk som 

inte hittar liktänkande och så vidare. Mycket av detta kan vara harmlöst, speciellt om man 

vet vilka personliga regler man borde följa. Men eftersom dessa platser är så kraftigt integre-

rade i vår tillvaro, så kan man ofta underskatta vilka faror man utsätts för. Både små och 

stora, några med katastrofala resultat. Man är kanske anonym på internet, men man ska inte 

släppa sin fokus. 

Vi kan börja med en situation jag har läst om. Någon ”Trend” som gick på appen TikTok. 

Tydligen en vrickad utmaning som involverade att dricka en viss medicin, Benadryl, en Anti-

histamin som används för att motverka allergier och som funkar som en medicin mot hosta. 

På ytan helt harmlös, men allt måste användas med måtta. Utmaningen nämnde inte några 

potentiella faror, och på jakt efter någon form av berömmelse, tog en ung kvinna två hela 

flaskor av ämnet. Resultatet var allvarligt, som blandade in ambulans, sjukhus och intensiv-

vård i snabb följd. En annan utmaning var att folk skulle spela in medan de åt diskmedels be-

hållare för bruk i våra diskmaskiner. En till ide som slutade illa för många. Tillverkarna läm-

nar varningar på saker för en anledning, men ”Löftet” om berömmelse online räckte för att 

skippa allt förnuft och dessutom riskera hälsan och även livet.  

Dessa är så klart extremfall, men det krävs bara ett ögonblicks misstro eller brådska för att 

hamna i dessa situationer. Ett annat exempel på faran i våra sociala medier är lite mer dis-

kret, men fortfarande problematiskt. Vi handlar på internet, delar med våra intressen och 

även detaljer som borde vara i privata liv. Denna information samlas hela tiden av folk på 

dessa platser. Antingen direkt, eller genom statistiska program som döljs inom. Denna in-

formation kan användas för allt möjligt, oftast för att lista ut vilken sorters reklam som kan 

fånga ditt intresse, men det kan också användas för att lista ut dina svagheter. Som dina möj-

liga lösenord, banknummer eller till och med din adress eller portkod. Till och med din dag-

liga rutin kan avslöjas och denna information kan användas i kriminella eller politiska syften.  

Dessa möjligheter är oftast teoretiska, men potentialen är där. Som regel ska man vara ytterst 

försiktig med vad man lägger ut på internet. Att ha en diskussion, debatt eller sådant är oft-

ast harmlöst, men några regler ska man alltid ha. Jag till exempel använder aldrig mitt egent-

liga namn, istället agerar jag under ett pseudonym som har funkat i åratal nu. Dessutom så 

går jag inte i närheten av de flesta sociala medier. Inte som säkerhet, utan mera för att jag ser 

inte poängen i att offra min personlighet för… vadå exakt? Att någon säger att de håller med? 

Eller för att få en obetydlig poäng i det man säger? Detta är koncept vi når varje dag när vi 

har en konversation ansikte till ansikte med en granne, kollega, vän eller familj.  

Lång historia kort. Var försiktig med vad du lägger ut och var extremt försiktig över vad du 

läser. Ta allt på internet med en nypa eller en hel hink salt. Mycket kan vara rena lögnen, an-

nat kanske inte nämner detaljerna som behövs. 
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Lodjur  
Lodjur är ett kattdjur som förekommer i Europa & Asien. Lodjuret är Europas största kattdjur och 

fanns en gång i skogar över stora delar av den europeiska kontinenten och vidare österut till Sibi-

rien. På Iberiska halvön förekommer den närbesläktade panterlon. Trots att lodjurets utbrednings-

område historiskt minskat är arten fortfarande ett vitt spritt kattdjur och sammantaget betraktas 

arten inte som hotad av Internationella naturvårdsunionen. Lodjuret har en kort kropp med långa 

ben, runda tassar och stora trampdynor. Dess kroppslängd är omkring 70-115 cm och den har en 

mankhöjd på cirka 60 till 70 cm. Hanen väger 20-30 kilogram & honan 15-20 Kilogram, bakbenen är 

längre än frambenen vilket gör att lodjurets rygg lutar.  

Under sommaren är pälsen slät och färgen varierar mellan guldbrunt & rödbrunt. De flesta lodjur 

har mörka fläckar i pälsen, men färg och teckning kan variera mycket mellan olika individer. På vin-

tern blir pälsen tjock och färgen blir ljusare och mer gråaktig. Ögonen omges av vita & svarta pen-

seldrag som att de ser större ut än vad de egentligen är. Baksidan av lodjurets öron kantras av svart 

päls som slutar i den karaktäristiska tofsen högst upp på örat är ca 4 cm lång. Lodjurets svans är 

kortare än de flesta andra kattdjurs, ungefär 5-17 cm och slutar med en svart spets. Arten är väsent-

ligt tyngre än övriga arter i samma släkte. Uteseende och storlek varierar i viss mån utifrån geogra-

fisk utbredning. 

Ett skyggt skogsdjur 
Lodjur är skygga, ensamlevande skogsdjur som trivs särskilt bra i bergig och brant terräng De håller 

revir, områden som dem försvarar mot andra lodjur. Reviret doftas in med urinmarkeringar. Ett lo-

djurs hemområde varierar mellan 3 & 7 kvadratmil, större i norra Sverige än i bergslagen och större 

för hannar än för honor. Det viktigaste bytesdjuret är rådjur, men lodjuret anpassar sina matvanor 

efter tillgången. I renskötselområdena äter det mest renar, särskilt under vintern. I områden med 

lite rådjur är harar och skogshöns (tjäder, ripa, orre) vanliga byten. 

Ensamstående mamma 
Parningstiden är i mars-april. I maj-juni föder honan en till fyra ungar som hon ensam tar ansvar 

för. Ungarna följer sin mamma i nästan ett år. Av henne lär de sig bland annat att jaga och döda by-

ten. När ungarna är knappt två år blir de könsmogna.¨ 

Känslig för jakt 
Vid sekelskiftet fanns det nästan inga lodjur kvar i Sverige. Under en period av fridlysning 1927 till 

1942 återhämtade sig stammen, och vid 1980-talets början fanns det lodjur i nästan hela landet. Allt-

för hård jakt i kombination med rävskabb är troligen orsak till nedgången. Idag finns lodjuret i alla 

landskap utom på Öland och Gotland. Men söder om en linje Dalsland-Värmland-Västmanland-

Norra Uppland föds det få, eller inga, ungar. Det sker en spridning söderut, med cirka 3-4 mil per 

år. Det motsvarar den sträcka honorna behöver röra sig för att komma till nästa ”lediga” hemom-

råde! Trots att lodjuret är fridlyst förekommer det illegal jakt, särskilt i områden där snöskoter un-

derlättar uppspårandet. 

Källa:https://www.wwf.se/djur/lodjur/3visste-du-att 

          https://sv.wikipedia.org/wiki/Lodjur                                                                 Anders Johansson 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Internationella_naturv%C3%A5rdsunionen
https://www.wwf.se/djur/lodjur/#visste-du-att
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lodjur
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Västra järnvägsgatan 
Jag fick uppgiften att skriva om flytten till Wigénshuset och Berget. Hur det kom sig och varför enheterna slogs sam-

man. Jag klurade en stund och kom fram till att jag borde intervjua en del personer. Så det gjorde jag och jag var inte 

sen med att lyfta frågan om vad som kommer ske med huset på Västra järnvägsgatan, men det verkar som att ingen 

vet, men samtliga undrar. 

Det skulle te sig näst intill omöjligt att fundera ut frågeställningar när jag enbart hade en storslagen flytt att utgå från. 
Jag samlade tankarna och sammanställde intervjufrågor trots allt. När jag sitter med pennan mellan fingrarna är det ju 
inte så värst svårt att klura ut rikligt med frågor utan att frångå ämnet. 
Jag valde att intervjua fyra personer, två på Berget och två på Wigénshuset. 
Det kommer inte bli uppstyltade frågor såsom fråga med efterlöpande svar. Nej, jag kör prosa. 
I samband med denna skrivelse har jag just fått min senaste diktsamling utgiven på Fri Press, 
vilket gör mig oerhört stolt och driven i mitt författarskap. Nog om detta. 
I intervjun möter vi Psykiatriskötare av den gamla skolan. Den datorkunnige. Arbetsterapeuten och allkonstnären. 
Ingen av dessa fyra har den blekaste aning om vad som skall ske med huset på västra järnvägsgatan. Jag har besökt 
båda platserna, Wigénshuset är luftigt och enormt till ytan. Berget är lite mindre till ytan, men dock gemytligt om jag 
får säga. Nu ska jag inte rabbla på utan leder in dig på självaste ämnet. 
 

Psykiatrisköterskan 
Carina gick den gamla sköterska utbildningen inom psykiatrin. 
Idag jobbar hon med sin hobby genom att återbruka möbler och 
hon är en aktiv figur fyra halvdagar i veckan i Vår butik på storga-
tan. ”Var vi landar i framtiden är svårt att säga något om. Det be-
ror ju till stor del på det ekonomiska läget.” Carina trivs riktigt 
bra, men är lite orolig att psykiatrin försvinner allteftersom.  
”God stämning och flexibilitet tillåts.” Hon tänker tillbaka på tiden 
i växhuset på västra järnvägsgatan och känner att hon saknar sina 
forna kollegor och utflykterna som gjordes. ”Vad som kommer att 
hända med huset på västra järnvägsgatan är det ingen som vet”, 
säger hon och flinar brett. 
Flytten till Berget gick bra, men hon tycker ändå att lokalerna är 
aningen för trånga. På frågan varför flytt?” Verksamheterna skulle 
slås ihop. Alla, även brukarna trivs i den nya miljön och det är ju 
viktigt.” Något som Carina skulle vilja utveckla innan det är dags för pension är mer kunskap om teckenspråk. 
Hennes motto: Nya utmaningar som kan bli positiva med de förutsättningar man har. 
 

Arbetsterapeuten 
Helena är helnöjd med flytten och trivs i de nya lokalerna i Wigénshuset. ”Det är 
mer utrymme och väldigt lättarbetat och dessutom öppnar det upp för fler delta-
gare.” Trots det saknar hon sina fina kollegor och deltagare som hon inte träffar 
så ofta. På ett sätt har hon fått lite mer att göra, men det flyter på som vanligt fast 
med ett annat arbetslag. Helena är inte oäven utan tycker det är roligt med för-
ändringar. På sitt gemytliga kontor saknar hon lite inredning annars gillar hon 
rummet. Helena kan sakna vissa delar från tidigare arbetsplatser, men tycker att 
denna arbetsplats är en av de bättre hon arbetat på. I skrivandets stund besöker 
jag hennes kontor och upptäcker att hon just fått lite möbler. Och på frågan om 
vad hon tror kommer ske med huset på västra järnvägsgatan får jag till svart att 
hon inte vet. 
Helenas motto: Det finns alltid en lösning. 

Den datorkunnige 
John menar att syftet med flytten var att samla aktiviteter på samma ställe. Att vi ska ha 
utrymme för fler deltagare. ”Jobbet här är underbart. Hobbyn är datorer och det är ett 
privilegium att få jobba med sin hobby.” Han saknar vissa tidigare personer, men som 
helhet trivs han bra här i Wigénshuset. Då och då får han även praktisera Psykolog. 
”Det känns fint att man vill prata och dela sin tid med mig”, säger han och flinar brett. 
Någon Wigénskepa har han inte. Jag frågar lite lätt hur han har det med tålamodet och 
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han replikerar snabbt att tålamod behövs. Inte heller John har den blekaste om vad som kommer hända med huset på 
västra järnvägsgatan. Han försöker alltid koppla bort jobbet när han är hemma och kan välja en King bok om andan 
faller på. 
Att göra det bästa man kan, är ett motto som ligger honom varmt om hjärtat.” Och man ska inte äta gul snö”, säger 
han med ett enkelt leende. 
 
 

Allkonstnären 
Tina jobbade på kraftverket sen bar det av till nya lokaler på Berget. Hon är en fullfjädrad 
estet och lärare i svenska, slöjd, musik, bild, dans och lyrik. Hon trivs jättebra med utsikt över 
svartån, men saknar estetiska element såsom dans och musik plus ateljé. Hon jobbar både på 
SOL och LSS. ”Vi virkar och syr fruktpåsar och slipar möbler.” säger hon och spänner blicken i 
mitt block. På ledig tid läser hon skönliteratur och dessutom skriver hon både poesi och 
låttexter som hon sedan tonsätter. Idag är håret rosa. Hon har även läst Stephen King. Tåla-
modet är inget hon lider av. Hon är rätt stabil. Fast om maten är sen blir hon snart arg. 
”Musik ger så himla mycket.” säger hon och tillägger att hon inte har svårt med det egna kre-
ativa skapandet. 
Allt hantverk levereras till affären Vår butik på storgatan. Tinas motto lyder: Livet är kort. Njut 
till fullo i storm och solsken. 
 
 

Slutord 
 
Då jag skriver det här är det en för årstiden mycket märklig höstdag. Solen skiner, löven yr och det är en behaglig tem-
peratur både inne och ute. Ledin sjunger – Sommaren är kort, men vad gör det när vi har våra vackra årstider att se 
framemot. 
Jag fick äran att följa med i flytten till Wigénshuset eftersom jag är skribent för tidningen ”Solsidan” Mediagruppen 
flyttade dit och det var givet att jag skulle med och briljera med  pennan. 
Någon sade att för att bli en bra författare måste du läsa och skriva om vartannat. Så det gör jag. Har aldrig läst fullt så 
mycket som idag. Inte bara Stephen King utan det kan bli Mark Twain eller Edgar A Poe också. 
Vi är ju inte ensamma i denna lokalen. Den är så stor och luftig att den rymmer oändligt med deltagare, både LSS och 
SOL. Jag tycker det flyter på hur bra som helst och jag har integrerats väl med de andra. Är oerhört tacksam att jag får 
vara med under detta århundrade. 
Ja, jag är glad att jag lever, för det är ingen självklarhet. 
 
 

Joakim Becker 
 
 

Foto: Magnus Grehn 
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Intervju med Lena 
-Vad tycker du om för mat? 

Kålpudding. 

 

-Sover du länge på helgen? 

Till klockan 7. 

 

-Har du något djur? 

En hund och En häst. 

 

-Vad har du för planer i sommar? 

Båt och husbil. Trädgården och måla fönster. 

 

-Vad tycket du om för musik? 

Blandat. Mest radio. 

 

-Vad får dig att skratta? 

Jag skrattar på jobbet. Jag 

skrattar mycket åt olika saker. 

 

-Vilken är din bästa årstid? 

Våren och hösten.  
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Alzheimers Sjukdom 
Utredning  

Demensen utformar sig genom att det blir svårt att minnas och tolka sin omgivning. 

Man genomgår en så kallad demensutredning. 

Den vanligaste typen av demens är just Alzheimers Sjukdom. 

Nervcellerna förtvinas i ett eller flera områden i hjärnan. 

Symtom  

Tidiga symtom på Alzheimers är problem med minnet och tidsuppfattning. 

Svårigheter att finna ord och att känna sig orolig är några av dom symtom som finns. 

Det är mycket vanligt att man blir medveten och uppmärksam om sin sjukdom. 

Man blir även folkskygg eftersom man undviker kontakt med andra människor i sin närhet. 

Vardagssysslor  

Man får desto mer svårt att sköta om praktiska sysslor tex betala räkningar, handla mat, planering av olika slag och resa 

på egen hand. 

Senare i sjukdomen så får man svårare att sköta dusch och sin personliga hygien. 

Och även svårt med att känna igen sig i hemmet och även utomhus. 

Andra Minnesproblem  

Minnet försämras vid högre ålder, den statistiken är övervägande. 

När man har minnesproblematik kan det vara svårt att veta tex vart man har lagt sina nycklar. 

Stress och sömnsvårigheter är andra faktorer som spelar in i vid just Alzheimers och är mer påtaglig. 

Genom medicinska utredningar kan man påtala att minnessvårigheterna beror på just Alzheimers. 

Förvirringstillstånd  

Vid plötslig förvirring kan orsakas ibland för extrem belastning av att hjärnan utsätts för stress, tillfällig syrebrist, blod-

brist och samt hög arbetsbelastning. 

Vissa läkemedel kan orsaka detta tillstånd. 

Hjärnans sätt att fungera normalt störs ut och dom funktioner  att  genom  till exempel  tänka klart, förstå samman-

hanget i vad som sägs och klara det vardagliga livet. 

Man kan då märka att man då försämras i vissa funktioner. 

Man blir då mer förvirrad än vad man tidigare trott. Man kan då få svårt att bibehålla koncentrationen, gå omkring och 

prata osammanhängande.  

Andreas Konradsson  

 

Källa: 

https://www.1177.se/Jonkopings-lan/sjukdomar--besvär/hjarna-och-nerver/larande-forstaelse-och-minne/demens-

--alzheimers-sjukdom/ 
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Varför jag inte vill ha barn 
 

Idag vill många människor skaffa familj och barn, och det är säkert en siffra på 90 procent som vill det.  
Att skaffa en familj och barn som man umgås ihop med när man är ledig, hittar på roliga saker ihop, åker på semester 
ihop och bara är lyckliga ihop med.  
Att sedan se sina barn växa upp för att sedan de också skaffar barn så man själv blir far och -morföräldrar måste kännas 
härligt.  
Men det finns också de människor som inte vill skaffa familj och barn också. 
Frivillig barnlösa finns det faktiskt en del människor som vill vara. När man hör de orden tänker säkert de flesta negativt 
om dessa människor. Vissa skulle kanske kalla detta för riktigt konstigt, men det är det verkligen inte. 
Saken är den att man inte är annorlunda bara för det att man inte vill ha barn, utan man vill helt enkelt av många olika 
anledningar inte ha barn.  
Själv har jag ingenting emot barn. Absolut ingenting. Barn är härliga och söta som man kan ha roligt ihop med. Men att 
ha roligt och leka hela tiden är ingenting jag direkt vill eller orkar med. Sedan kommer naturligtvis det här med eget 
ansvar och ovisshet. 
 Jag känner just nu iallafall att jag inte vill skapa ett liv som jag inte vet hur det kommer gå för.  
Hela den här ovissheten för hur det kommer gå under uppväxten och hur barnet kommer bli när det blir äldre och vad 
barnet själv vill med sitt liv skulle bara göra mig orolig. Man vet aldrig vad som kommer hända. 
Varför ska man överhuvudtaget skaffa ett eller flera barn när man inte kan eller har råd att ta hand om dem? Varför ska 
man utsätta sig själv för svårigheter och utmaningar om man är känslig? Man borde vara förberedd på en mängd utma-
ningar innan man ens tar beslutet att skaffa barn.  
Det är tur att man är REALISTISK och tänker innan man handlar. Jag själv som är känslig av mig vet redan nu att det inte 
hade gått bra.  
Många tror att det helt enkelt är lätt att ha barn. Men det är det verkligen inte. De tror att det bara är att mata barnet, 
leka lite med det för att sedan söva det, sen kan man ha kul själv. Så är det verkligen inte. Det är verkligen inte så det 
fungerar.  
 
Verkligheten är en helt annan: 
Barnet ska hela tiden passas. 
Barnet ska få mat de rätta tiderna. 
Barnet ska sova vissa tider. 
Varje morgon ska man gå ut med barnet precis som när man går ut med en hund. 
Barnet ska tvättas. 
Barnet ska till läkaren. 
Barnet ska hela tiden ha kärlek. 
Jag minns en gång när jag kollade på den danska serien ”Unga mödrar” där en ung mamma fick klart för sig av sin 
mamma att det var mycket mer att göra än att bara mata och söva barnet och när hon insåg att det var sant, började 
hon lipa. Det var då hon förstod för första gången att hur livet med barn skulle bli: nämligen svårt och tråkigt de första 
åren utan några fester, shopping, resor och andra nöjen.  
Den eller de föräldrar som har skaffat många barn och som tycker det blir jobbigt i längden och även inte heller kanel-
ler orkar ta hand om dem, samt även klagar över problemen, kan jag bara säga här till:  
”Om ni tycker att det här är så jobbigt, stressig och svårt, så har ni i grunden bara er själva att skylla. Ni valde att skaffa 
många barn. Ni borde förutsett konsekvenserna. Det är inte alltid så lätt och roligt som ni kanske trodde det skulle 
vara.” 
Men egentligen ska man inte beskylla någon förälder alls för det. Ingen vill att ens barn ska bli bråkig eller svår att upp-
fostra. Men om man har otur, så har man otur, och då får man göra någonting åt det. Alla föräldrar älskar sina barn 
oavsett hur de blir. 
 
Men alla som ändå skaffar barn borde ändå vara kloka nog och inse och förberda sig på många saker när barnet väl 
kommit: 
Sina barn är inget man kan ångra att man skaffat sig 
Det blir mycket ansvar 
Mycket ovissheter under resten av livet 
Mycket oroligheter under resten av livet 
Mycket kommer kosta pengar, säkert 1 miljon kr tills barnet fyllt 16 år. 
Mycket stress 
Man vet aldrig hur barnet utvecklas. Det kan bli mobbat, få egna problem eller kanske bli kriminell eller annat. Det 
finns ingen som kan förutse. 
Mycket osäkerhet 
Inte mycket egen tid när man vill. 
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Naturligtvis går inget av detta att förbereda med sitt barn, men skulle man själv kunna bestämma hur barnet skulle bli 
från att det föddes tills det dog av endast hög ålder skulle jag kunna tänka mig att kanske skaffa barn. Detta skulle jag 
vilja ha hos det barnet: 
1. Barnet ska aldrig vara ett dugg svårt att behöva ta hand om. 
2. Barnet ska tidigt lära sig att kunna ta hand om sig själv och ta eget ansvar. 
3. Barnet ska må bra både fysiskt och psykiskt hela tiden. 
4. Barnet ska inte lida av något som helst negativt beroende. 
5. Barnet ska vara duktigt i skolan. 
6. Barnet ska vara jättesnällt. 
7. Barnet ska aldrig vara elakt mot någon. 
8. Barnet ska lyda alla regler och lagar. 
9. Barnet ska tro på Gud, men inte så överdrivet mycket. 
10. Barnet ska inte dricka alkohol eller ta droger. 
11. Barnet ska ha lätt för att lära sig nya saker. 
12. Barnet ska lära sig tidigt att ta hand om sin ekonomi. 
13. Barnet ska alltid vilja bo i Sverige och inte alldeles för långt bort från sina föräldrar om det inte blir nödvändigt, för-
stås. 
14. Barnet kommer aldrig att utsättas för någon som helst fara. 
15. Barnet måste tänka realistiskt. 
16. Barnet måste lära sig att hjälpa andra. 
17. Barnet ska hela tiden vara nöjd och lycklig med sitt liv. 
 
Naturligtvis vill alla som är föräldrar att de skulle kunna bestämma allt och skapa allt detta själva. Men det är inget som 
går att göra. Inte allt iallafall. 
Hur ska man uppfostra sitt barn på rätt sätt och få det till att bli ett fantastiskt underbarn? Ska det födas så eller ska 
man göra allt det svåra jobbet själv?  
Jag känner till en riktig värsting som tidigare är dömd för bland annat grov misshandel, utpressning, hot, rån med mera. 
Detta är en riktig ond typ. 
Hela livet har han varit en bråkstake. Från när han gick i småskolan ända upp till gymnasiet. Han är än idag fortfarande 
kriminell, fast kanske lite mer lugnare.  
Han började slåss och bråka redan när han gick på dagis. Han blev mer och mer bråkig för varje år. När han närmade sig 
tonåren blev han till slut en riktigt ond kriminell värsting som plågade andra människor både fysiskt och psykiskt. 
 Jag tänker inte bara på honom, utan även också på hans föräldrar. Jag lider med dom. De måste haft svårt under alla år 
med ett sådant barn.  
Att alltid fått höra när skolans lärare och rektor bara berättat för föräldrarna om vad deras son gjort mot de andra ele-
verna eller hur dåligt det gått för denne i skolan på grund av att han misshandlat en eller flera andra elever eller strun-
tat i lektionerna och istället bråkat måste kännas både hårt och svårt. Och att sedan bli ökänd för allt han gjort. Han har 
förstört hela sitt liv och framtid för de val han gjort. 
 Man skulle ju kunna tro att det här barnet växt upp i en familj där alla är precis som honom själv. I många fall är det 
faktiskt så. I andra fall inte.  
Om vi tar den här mannens föräldrar som ett exempel, vet jag att de är jättesnälla. De har bra jobb och är hur sköt-
samma som helst och har säkert gjort allt de kunnat för att sin son ska haft och klarat sig bra. Men förgäves. 
Varför blir då vissa människor kriminella och onda? Vad kommer då allt det här våldet och hatet ifrån? 
Det måste ju ha någonting med uppväxten att göra och inte så att det är föräldrarna som spelat så stor roll. Även mask-
rosbarn kan klara sig bra i livet och blir hur skötsamma som helst.  
Men ett barn som hatar kanske inte fått den uppmärksamhet i skolan och inte blivit omtyckt av andra och hela tiden 
känt sig osynlig och kanske mobbad den mesta tiden.  
Vissa kan smälta detta och acceptera detta fort, medan andra är känsliga och långsinta och bara hela tiden är arga över 
det. Vissa lär sig att ändra sig snabbt, andra inte. Ett gott tips; bli aldrig långsint, det blir man bara sjuk av. 
Att hela tiden gå runt och vara arg och hatisk måste kännas jobbigt. Ett bra exempel är dagens nazister som med all 
säkerhet bara läser samma typ av böcker, lyssnar och tittar på samma ämne och bara tar reda på sådan fakta som bara 
gör dem ännu mer arga och kanske rädda. Det är alltid samma ämne som gör dem arga, nämligen det de tycker är 
orättvist med samhället. 
De läser med all säkerhet inte ofta helt andra ämnen, som inte berör det de är arga på, ämnen som skulle få dem att 
må bra istället och tänka helt andra tankar. 
 Det måste kännas svårt att vara föräldrar till sådana barn som inte förstår att Andra världskriget och Förintelsen av 
judar, motståndare, Jehovas vittnen, handikappade, homosexuella, var som det var, eftersom de betvivlar ju allt som 
hände. 
Eller också tycker de att det som hände var bra gjort, vilket är ännu värre. 
Det är ju konstigt med dagens yttrandefrihet att man får tycka och tänka precis som man vill, hur sjukt det än är. Men 
fördelen är ju att det är ju bra att man får veta att det finns såna här typer av människor som har sån här konstig inställ-
ning.  
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Innerst inne tror jag inte att dagens nazister tycker att det är roligt att hålla på med våld och hat och att hela tiden vara 
arg på samma saker år ut och år in. Det har jag svårt att tro.    
Jag som är speciell och känslig av mig skulle som förälder själv mått psykiskt dåligt över detta och inte längre kunna ta 
hand om mitt barn ens den första gången det betedde sig såhär.  
Likaså om det gick dåligt för det i skolan med eller om barnet blev kriminell så skulle jag inte ha en chans att bota det. 
Jag skulle aldrig kunna lära upp ett barn att sluta upp med det som det gjorde fel. När man har ett barn gäller det att 
visa vem det är som bestämmer och vad som är rätt och fel. 
Allt är en chansning med att ha barn med, anser jag. De flesta föräldrar vill med all säkerhet att barnet ska må bra och 
vara lycklig med sitt liv, men på rätt sätt. 
 
Idag har även många föräldrar dåliga relationer med sina barn. Vissa lämnar sina barn redan när de är små och andra 
säger upp bekantskapen mitt i vuxen ålder när livet börjar.  
I vuxen ålder har man lättare att bli osams med sitt barn än när man är småbarnsförälder. 
 Mycket kan hända under livets gång. Själv har jag vuxit upp utan min far. Det var tråkig och ensamt att veta att man 
inte hade någon pappa som kunde vara där när man behövde honom. Men för att vara ärlig har mitt liv gått bra ändå. 
Naturligtvis har jag velat ha hans hjälp många gånger som hans son. 
Mycket negativt kan hända och händer när man har familj och barn. Ja, precis vad som helst faktiskt. 
Bråk av olika slag, skäll, gap, gråt och skrik av olika anledningar. Allt från bråk om pengar, om vem som ska ha vad, vem 
som fick mest eller inget till vem som kan mest.  
I vuxen ålder är för det mesta pengar roten till allt bråk. Precis som jag brukar säga: ”Pengar är roten till allt ont.”  
Annat som jag tänker på är att efter att ha sett på flera avsnitt av Dr Phil olika sorters människor berättar om sina pro-
blem har lärt mig flera saker med: Hur människor plötsligt kan förändras från att ha varit helt vanlig hela livet till något 
otäckt.  
 
Jag vet inte om flera är med i programmet för uppmärksamhetens skull eller om det kan ligga sanning bakom vissa fall.  
Senaste klippen från Dr Phil som jag såg var en 24-årig tjej som var helt övertygad om att hon var en reinkarnation av 
indiankvinnan Pocahontas.  
Hela hennes beteende ändrades på väldigt kort tid. Från att ha varit en precis vanlig tjej med arbete till plötsligt det 
här. Hon berättade mycket om sin nya personlighet och blev arg när folk motsade henne.  
En annan ung man hävdade bestämt att han var en mänsklig robot från år 2050. Enligt honom kommer människor det 
året att ersättas av hybrider och att alla människor på jorden kommer dö. 
Hela denne mans beteende var faktiskt skrämmande eftersom han både pratade och betedde sig som om han faktiskt 
var en riktig robot.  
Från att ha varit en vanlig, duktig ung man som tagit examen från college till plötsligt det här. Vad var det egentligen 
som hade hänt?  
Han hade inte fått ett slag i huvudet i alla fall, och inga droger verkade heller inte vara inblandade. 
Själv känner jag ingen som förändrats till något sånt här. Men tydligen finns det.  
Ett barn kan förändras när som helst. Det kan ha varit ett jättebra barn från att det var litet till att det blev 20 år då 
konstiga saker börjar hända.  
Vad som helst kan hända. Det är det som är det mest skrämmande med all ovisshet. 
Man önskar ju att alla onda människor och kriminella människor kunde drabbas på samma sätt, men att de istället 
plötsligt eller under en kort tid blev snälla och laglydiga. Men vad jag vet har det inte hänt, inte så fort i alla fall. 
Mycket kan verkligen hända under uppväxten. I ALLA familjer finns det problem. ALLA människor har problem av olika 
slag. 
 
Som slutord kan jag bara säga såhär om allt det jag skrivit:  
Alla de här problemen med ovisshet och att ha ett barn man inte vet hur det kommer gå för, vill jag helt enkelt inte ha 
med att göra, uppleva, eller bli inblandad i. 
Det skulle bli så himla mycket som jag inte skulle klara av. Ett barn blir ett ansvar hela livet och jag känner att jag inte är 
gjord för det. Jag har nog med mig själv att göra. 
Jag vill ha ett problemfritt liv, trygghet och lugn avkoppling. 
Jag har mina fem syskonbarn som jag älskar och jag tycker att det räcker.   
Kalla mig vad ni vill, men bara för jag har valt detta är jag ingen konstig människa. 
 
 
Anonym Skribent 
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Grundhistorien om  
Bowling 

 

Historia  

Bowlingen är en form av kägelsport, spelaren tar med hjälp av ett klot som i sin tur ska slå ner tio käglor i en trekant. 

Bowlingen har sitt ursprung i Nederländerna och i Tyskland. Det var invandrare ifrån Nederländerna och Tyskland som 

förde det spektakulära spelet till Amerika. 

År 1875 var det ett första försök att standardisera reglerna kring bowling. 

Det skulle dröja ända tills år 1895 innan reglerna vart rätt i regelboken. 

Bowlingen i Sverige  

Den första bowlinghallen invigdes 10 Oktober 1909 i Sverige på Hotell Regina i Stockholm. 

År 1909 så bildades den första bowlingklubben i Stockholm. 

Likaså så bildades Bowlingförbundet år 1930. 

Poängberäkning  

Spelet består av 10 till 12 käglor. 

Spelaren har bara 2 st försök att välta samtliga käglor. 

Om man får ner allihopa på ett slag, så kallas det ” Strike ”. 

Under spelets gång i slutet av en serie så har man tre försök att slå ner alla käglorna. 

Tex så finns det tre stycken begrepp Strike, Spärr och Hål. 

Slår man ner alla 9 käglorna utom en och sedan i andra försöket slår ner den sista så kallas det för Spärr. 

Slår man ner alla käglorna på första försöket så kallas det för Strike. 

Om man får ett mellanrum emellan käglorna på vardera sidorna så får man ett Hål. 

Erhålls det en spärr vid seriens första uppställning, följt av 9 st nedslagna käglor. 

Så ger det 19 poäng under den första uppställningen. 

Vid en så kallad Strike, så räknas de 2 första slagen i en uppställning. 

Källa :https://sv.wikipedia.org/wiki/Bowling#Historia 

Andreas Konradsson 

 

 

 

 

 

 



Sida 17 

 

Recension: Surviving Mars 

                                                     Ulrik Hallefjord  

 

Vi stirrar upp mot månen varje gång vi kan se den. En konstant påminnelse om att vår 

värld inte är den enda där ute. Ibland är det svårt att tro att vi som mänskligheten har 

stått på den stenen som cirklar över oss. Rymden bortom är en stor plats. Många av 

oss kan bara drömma om vad som 

finns där ute. Men några har drömt 

det och återskapat det i dator och 

filmer och då kan man dela med sej 

en del av upptäckten. I spelet 

Surviving Mars, så tar man an en 

aspekt av rymdfärder. Du är ansva-

rig för att etablera en mänsklig ko-

loni på den röda planeten. En utma-

ning som är galen till en början, men som är ett viktigt steg hur man än ser det. 

Spelet börjar med att välja sponsor från jorden och dina grundläggande resurser. Du 

kan bara lasta din första raket med så mycket i form av materiel, reservdelar och fjärr-

styrda drönare och robotar. Inga folk ombord dock, du kan inte bara ta folk till mars 

utan någonstans för dom att bo. Robotar först, och folk med en senare transport. Din 

sponsor på andra hand bestämmer hur din finansiering fungerar och vilka mål du 

måste uppfylla på planeten. Till exem-

pel, om du har Europa som sponsor, så 

är interplanetär forskning din första 

aspekt. Eller om du spelar som en kor-

poration, så kan du ordna finansiering 

genom att använda din arbetskraft på 

nya sätt. 

Sen måste du landa och börja bygga 

upp ryggraden för en koloni. Elektrici-

tet genom solpaneler eller vindkraft, skaffa betong för bygge genom att borra upp re-

golit från planetens yta, och hitta eller tillverka vatten för att försörja dina första kolo-

nister. Eftersom Mars yta är för kall och utan atmosfär för att uppehålla mänskligt liv, 

så får du bygga gigantiska kupoler som funkar som en stängd biosfär. Inuti får du 

bygga husrum, arbeten och förnödenheter som kan hålla ditt folk igång. Att kunna 

odla egen mat är en bra start till exempel. Och om du etablerar en funktionell koloni 

smart och snabbt nog, vem vet? Du kanske lyckas motivera din koloni att starta familj 

i kolonin. 
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Till en början så är du såklart sträckt till att lita på resurser från jorden, men det blir dyrt och 

tidskrävande i det långa loppet. Med laboratorier, satelliter och andra resurser så kan du 

börja sakta bygga upp en självständig koloni. En efter en så kan du producera materialet du 

behöver på egen hand, och på så sätt spara in på 

hur mycket pengar du behöver. Samt du kan 

spara in för att ordna viktigare resurser senare. 

Men dina kolonister är folk också. Allihop har 

sina egna krav på hur de ska stå ut med ett liv på 

en annan planet. Deras egenskaper och träning 

kan hjälpa, men deras nackdelar och krav kan 

sätta käppar i hjulet. Om du inte lyssnar på deras 

behov, så kan någon råka illa ut eller börja föror-

saka skada. Du är inte ensam i projektet heller. Andra kolonier finns på planeten, och de 

bästa resurserna skickas till den koloni som uppnår projektets milastenar först. 

Om du verkligen vill ha en utmaning. Så kan du eventuellt göra det omöjliga, och försöka 

terraforma planeten. Med hjälp av experimen-

tella maskiner, kan du ändra på planetens tem-

peratur, atmosfär och biosfär för att göra pla-

neten gynnsam för mänskligt liv. Detta är ett 

projekt som inte kan underskattas. Men om du 

lyckas, så har mänskligheten en ny framtid 

framöver. Men du måste göra rätt. Och konse-

kvenserna är alltid där. Lycka till på den röda 

planeten… 



Konsten att vända på dygnet 
 

Jag vände på 
dygnet. 
Det krävdes att 
jag gav mig ut  
i rymden 
och ändrade 
jordens förhållande 
till solen. 
Jag snurrade den 
lite försiktigt och 
upptäckte att den 
inte hade någon 
axel. 
Och dessutom hängde 
den på ingenting. 
Så jag tog det ytterst 
varsamt 
ifall den skulle dimpa 
ner på mina 
fötter. 

Teleskop 
 
Jag kollade i 
mitt teleskop 
och såg en massa 
roliga gubbar 
på månen. 
 
Allihop gav mig 
fingret. 

Stör ej! 
 
När jag var 
liten fick jag 
inte störa. 
Jag skulle leka 
tyst 
annars fick jag 
bära ved. Svetsblänk 

 
Min far sa: 
 
”Titta inte på 
svetslågan!” 
 
Så, det gjorde 
jag. 

Linjerna i blocket 
är till för att 
bokstäverna ska 
stå stadigt  
när jag lutar dom 
mot varandra. 

När Gud stänger 
dörren 
öppnar han ett 
fönster 
 
Så att du kan 
hoppa. 
 

Pinsam tystnad 
 
Jag sitter ensam 
i vardagsrummet. 
Jag är alldeles 
tyst. 
 
 

Beckers Diktsida 


