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Dikter av Jocke B 

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

Mats Quiz 

Förord 
 
Det är med en viss saknad i sorgens stund som jag skriver 
det här. En av våra medarbetare på redaktionen har efter en tids sjukdom 
gått ur tiden och för att hedra honom väljer vi att publicera en tidigare aldrig utgiven 
artikel av just honom; Nils Sandberg och den fula ankungen. 
Gillar du spel så kan du gotta ner dig i Ulrik Hallefjords artiklar om ämnet och som vanligt 
bjuder vi på poesi och några fakta och artiklar om Stephen King. 
Emelie tar oss med på en innerlig promenad på Orsa djurpark. Där möter vi allt från Skandi-
navisk brunbjörn till sibirisk tiger. 
Så kära läsare på med munskyddet eller fäll ner visiret så åker vi … 
 
Joakim Becker 

Nils Sandbergh 

The Long Dark 

Intervju med Lars 
på Önsketimmen 

Stephen King 

Förbannelse 

Hardspace, Shipbreaker 

Orsa rovdjurspark 

Into The Radius 

Outsidern 



Sida 2 

Nils Sandbergh  
 

Under måndagen den 28 November 2005 i en ålder av 86 år avled  konstnären Nils Sand-

bergh, Linköping, på Bastuplans vårdboende i Linköping. 

Han var född i Mjölby och utbildade sig hos Erik Jensen vid Kåge Liefwendals målarskola i 

Strängnäs 1943, för PO Zackrisson i Linköping 1946-1947, samt för Rolf Trolle i Linköping 

1947 och har sedan varit verksam som typograf, målare, tecknare, grafiker och skulptör. 

Sistnämnda år tilldelades Sandbergh Mjölby konstklubbs stipendium och företog en resa till 

Norge. Han har haft separata utställningar i Tranås 1946 och 1978, Mjölby 1950, Falköping 

1972, Landskrona 1976, Eskilstuna 1980 och har vid flera tillfällen deltagit i Palettens utställ-

ningar i Mjölby samt vid Länssalongen på Jönköpings museum. 

Under temat H.C. Andersen vann Sandbergh den 

av kulturnämnden i Tranås kommun utlysta täv-

lingen för konstnärlig utsmyckning av servicehu-

set Berget. I konstverket, som består av tre sekt-

ioner, avbildas "Den fula ankungen". Vid sparban-

kens nybyggnation utförde han en stor målning 

med Tranåsanknytning. 

År 1943 gifte han sig med Märta Johansson från 

Tranås och familjen utökades med en dotter. Till 

Tranås flyttade familjen 1954 samtidigt som Nils började arbeta på Tranås-Posten. Senare var 

han också anställd på Svenlers Grafiska. 

År 1982 avled makan och några år senare flyttade Sandbergh till Mjölby och därefter till Lin-

köping. Där mötte han också Eivor Nilsson, som han var förlovad med. 

Stora fritidsintressen och inspirationskällor har varit båten och sjön Sommen, resor till och 

vandringar i fjällen, skidåkning och cykling med bland annat många Vätternrundor. Han 

hämtade även inspiration från samernas skrivtecken och konst. 

Närmast anhöriga är dottern Anita med maken Ingvar Johansson och barnbarnet Anders, 

samtliga Tranås, samt livskamraten Eivor Nilsson, Linköping. 

 

Anders Johansson 
Källor: 

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

Svenskt konstnärslexikon del V sid 36, Allhems Förlag, Malmö.  

https://sv.linkfang.org/wiki/Svenskt_konstn%C3%A4rslexikon
https://sv.linkfang.org/wiki/Allhems_F%C3%B6rlag
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             The Long Dark 
                                         Ulrik Hallefjord 

När man säger ordet ”Vinter” så kommer många saker i folks tankar. Allt ifrån snöoväder, slask, stormar, kyla och 

kanske trafikproblem. Några tänker på den ljusa sidan, det vill säga nyfallen snö, julen eller en kopp varm te i huset. 

Men vad om alla dessa plötsligt var en bristvara, eller om den koppen te du vill ha är kanske den sista i landet? Eller om 

dina elektriska element är som död metall och mobiltelefonen kan inte längre hjälpa med dagens middag? Välkommen 

till The long Dark… 

I detta spel så tar du rollen som en överlevare från en flygkrasch långt inne i 

Alaskas vildmark. Ditt plan störtade som resultat av en underlig geomagnetisk 

storm som dessutom kortslöt alla elektrisk utrustning i hela trakten. Allt du 

har med till en början är några enkla kläder, en ask tändstickor och bara snö så 

långt ögat ser. Alla resurser runt om kan användas. Frågan är bara om du lever 

länge nog för att ta bruk av dessa. Och vad gör du när din sista tändsticka ryker 

när en snöstorm knackar på dörren?  

Den konstanta snön är åtminstone en permanent källa med vatten, så länge du har bränsle i alla fall. Mat är lite svå-

rare, du för oftast leva med jakt och fiske där det är möjligt. Tyvärr har alla dessa manövrar en risk. Vilddjur av alla slag 

lockas kanske av dina aktiviteter, och du måste själv bestämma hur du hanterar situationer som dyker upp på vägen. 

Var alltid förberedd att ändra dina planer när slanten faller. En öppen eld kan rädda ditt liv. Men det gör ingen nytta 

om vinden vänder och blåser ut det du har byggt… 

Hela ön man befinner säg på är oftast en övergiven vildmark. Från små byar till 

rena storskogen, man kan upptäcka rätt mycket på vägen. Det är tyvärr lika 

lätt at hitta ett nytt tillhåll som att gå vilse i en plötslig dimma. Att navigera 

ordentligt är skillnaden på liv och död. Om ditt lokalsinne stinker så är det 

kanske bäst att du skissar en karta med träkol, eller använder en sprejburk för 

att lägga upp landmärken och riktlinjer när det behövs. Det kan också hjälpa 

att visa vägen i dålig terräng, från bergsvägar till isflak.  

Till en början så kommer dina verktyg vara det du kan hitta på vägen. Knivar, yxor och kanske en revolver om du har 

tur. Men till och med dina bästa vapen är värdelösa utan ammunition, så du måste lära dig metoder att konservera allt 

du har. Du måste tänka på hur du kan klara livet på lång sikt. Jakt kan livnära, men djurhudar och rester kan också an-

vändas för att bättra dina chanser i form av hemmagjorda kläder, verktyg eller nya sätt att kämpa emot terrängen. Men 

du kan inte ta med allt. Din ryggsäck kan bara klara så mycket. Så antingen får du lämna några saker på vägen, eller så 

för du ta flera turer fram och tillbaks, med alla risker det medför. 

För att göra saken värre, du är inte någon expert. Du är bara en vanlig svensson 

som måste improvisera vägen fram. Dina kunskaper kommer att vara begränsade 

och misstag kommer att vara omfattande. Men erfarenhet är den bästa läraren, 

genom handböcker och flitigt bruk så kommer man sakta att hantera utrustning 

bättre. Från att laga nyttigare och rikare mat, se till att dina skott träffar hårdare 

och tända på brasan snabbt och effektivt. Var alltid på jakt efter handböcker väg-

ledning där du kan, och dra nytta av de fördelar som träning ger.  

Hursomhelst så är det du mot vildmarken först och främst. Men det finns också många berättelser som utspelas run-

tom. Oftast kan du hitta ledtrådar till vad som hände med den lokala befolkningen. I andra fall kan du upptäcka hemlig-

heter eller dolda förvar som kan hjälpa till i din kamp mot den eviga vintern. Men ibland så är du inte ensam, och dina 

val kan påverka situationen för andra i världen med. Nu när världen tydligen gått under så måste du välja hur du läm-

nar ditt märke på världen.  Välkommen till den tysta undergången. Se till att du njuter av den sista burken soppa… 
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INTERVJU MED LARS PÅ 
ÖNSKETIMMEN PÅ 

HITZFM  
1. Hur länge har du jobbat på hitzfm?  

Har jobbat sedan 2010 och slutar nu på fredag 30 

april för gott :) (65 i juli) 

2. Vad gillar du för fikabröd? 

Har förätit mig på fika bröd på 70-talet efter ett år på ebersteinska skolan i norrköping då jag och kompisen fikade 3 

gånger om dan :)  

helst en god grov fralla och arvid nordqvist classic kaffe svart är bäst just nu!!!  

3. Vilken tid går du upp på morgon när du ska till  
hitzfm studion? 

Ca 6.30 startar kl 8.00. 

4. Vad är det bästa med ditt jobb?  

All musik och kontakten med nya människor det är kul :) 

5. Hur många lyssnare har ni per dag?  

Uppskattat 4-5000 lyssnare! Gjordes en undersökning  

för länge sedan! en undersöking idag skulle 

kosta ca 100 000 kr och ändå inte vara tillförlitlig :) 

  

Artikelförfattare Tobbe 
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Stephen King 
 
 
Det var så att jag hängde med en polare och han sa: ”Jag har en bok du måste läsa, 
Jocke.” Jag gjorde det och sedan var jag fast. Det skulle dröja ytterligare några år innan 
jag kom över Förbannelse och ytterligare ett tag innan jag satte tänderna i den. Och 
du, jag ångrar det inte. 
Om du inte redan visste så är jag en King fantast. Man kan säga att jag kalasar på både 
film och böcker. De bästa är nog de tidiga som han gav ut på åttio-talet. Jag kan nämna 
några, som: ”Det”, ”Pestens tid”, ”Eldfödd”, ”Varsel” och ”Förbannelse”. Det här är bara 
några stycken, men om du läser någon av dessa och gillar den kan jag lova att du kom-
mer få mersmak. Det fick jag. Stephen King föddes redan 1947 i Portland, Maine där 
han växte upp med sin två år äldre adopterade bror och mor. Hans far försvann tidigt. 
Han skulle ut och köpa cigarretter men kom aldrig hem igen. Stephen hittade en 
massa skräcknoveller i en packlår uppe på vinden som tillhört hans far. Det var då 
hans intresse för monster och varulvar började. När han var vuxen skrev han en hel del 
som han skickade in till olika förlag, men blev refuserad. Han skrev ett manus som han 
slängde, men hans fru tog upp och läste det. Hon tyckte historien var så bra att hon 
skickade in manuset till ett förlag. En tid efteråt blev Kings första bok publicerad, 
nämligen ”Carrie”. Visst gillar jag andra författare också som Dean R Koontz och Peter 
straub, men dem behandlar jag senare. 
Stephen King har även sagt att det bästa verktyget du behöver som författare är att läsa 
mycket och aldrig sluta skriva. Var han får sina idéer från är omöjligt att säga men jag 
kan tänka att han snappar upp lite ur olika vardagshändelser och givetvis fragment ur 
andra författares verk. 
 
När jag var runt fjorton läste jag min första King roman, ”Staden som försvann”(1985). 
Kort efter ”Maratonmarschen”(1986). Jag kan starkt rekommendera båda. Den senare 
skrev han under sitt alias Richard Bachman.  
Jag ville själv skriva, men hade inte något konkret ämne att belysa, men utan att veta 
om det hade jag en dold talang för poesi vilket skulle dröja åtskilliga år att dela med 
mig av. 
Under tiden läste jag King och var totalt förlorad i hans sätt att berätta, man kan säga 
att han fostrade mig igenom -80 och -90 talet. Hans berättelser utspelar sig oftast i 
samma stad som han är uppvuxen i och där han bor (Maine). I en del historier väljer 
han att skildra barndoms- tiden i staden och man kan säga att berättelsen Stand by me 
är en del av en självbiografi där han tar med oss på upptäcktsfärd längs järnvägsrälsen. 
Killarna det handlar om tar ett bad i en liten göl och får panik då de attackeras av blo-
diglar. Historien fortsätter och mer vill jag inte berätta, du måste läsa novellen. 
Och så har vi Det. Sju ungdomar lär känna varandra i en tid då Pennywise the clown 
härjar i staden. Jag förmodar att du sett filmen så du vet nog vad jag vill ha sagt. 
”Varsel ”eller ”The Shining” är väl den som gjort störst avtryck. Jag har givetvis läst 
boken, men filmen är inte på något vis sämre tack vare skådespelare som Jack Nichol-
son och Shelley Duvall. Dessa två skådespelare lyfter historien markant. Om du ännu 
inte sett den kan jag varmt rekommendera filmen, eller läs boken.  
 
 
 
Joakim Becker 
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Stephen King 
Förbannelse (1984) 
 
När Billy och hans fru Heidi kommer ut från rättssalen sträcker den gamle zigenaren 
ut armen och stryker hans kind med ett krokigt finger och säger: ”Magrare.” 
Dag efter dag kryper vikten ner och hans fru tror han är sjuk eftersom han fortfa-
rande äter en hel del och ändå smalnar av. Hon kan inte begripa hur han kan gå ner. 
Och Billy tänker när han gått ner runt tio kilo: ”Tänk om gamlingen gav mig cancer 
när han rörde vid mig.” Han inser att det är idiotiskt, men förmår inte tränga undan 
tanken. Doktor Houston tar ett flertal prover, men de visar inga tecken på sjukdom 
eller cancer av något slag. Under en lång sittning och lite koks i näsborren konstate-
rar han att Billy förmodligen tänker sig smal. Det går inte att utesluta att så är fallet, 
och Billy köper det. 
Veckorna går och han införskaffar nya kläder som han snabbt magrar ur och hustrun 
är riktigt orolig. Billy börjar smått hata henne, tycker det är hennes fel. Varför skulle 
hon köra en handtralla med hans styvnad just den dagen? Hon hade aldrig gjort nå-
got liknande förut, men han lät henne göra det och nu är zigenarkvinnan förolyckad. 
Ja, rentav överkörd. 
En bit in i historien väger han ynka åttioett och han kan inget annat än att klandra 
frugan. Han funderar på om det ens är möjligt att tänka sig tjock igen, men avfärdar 
tanken.  
Dagarna går och han rasar ett till två kilo om dagen. Han står inte ut längre, måste 
tala med zigenargubben och försöka häva förbannelsen på något vis. Han ringer ett 
samtal och anlitar därmed en detektiv för att spåra zigenarföljet. Efter ett par dagar 
får han en träff och meddelar Halleck att de befinner sig i Maine. Alla som inte tror 
att det är en förbannelse det handlar om lämnar han bakom sig. Vid det här laget är 
han bergfast. Det är en förbannelse. När han slutligen träffar zigenargubben Taduz 
Lemke äcklas han av den ruttna och varfyllda svulsten mitt i det uråldriga ansiktet. 
Lemke äcklas tillbaka och efter att språkat några minuter vägrar gubben att häva för-
bannelsen då han anser att den vita mannen är en äcklig mördare och om han inte 
försvinner där ifrån skall han göra plågan ännu värre. 
Halleck ringer ett samtal till och får kontakt med sin polare Ginelli. En dag senare 
möts de på ett hotellrum i Maine. Halleck förklarar oavkortat sitt betungande pro-
blem. Ginelli lovar att hjälpa honom. 
Ginelli för en våldsam kamp för att gubben ska ge upp, om han 
alls ger upp. 
När vi närmar oss slutet sitter Halleck med en pulserande 
jordgubbspaj i knäet och han vet vem som ska få en bit. 
 
 
Joakim Becker 
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Hardspace, Shipbreaker 
                                                      Ulrik Hallefjord 

Vårat universum, ett oändligt vakuum och redan nu 

idag har vi fyllt området runt vår planet med variabelt 

skrot. Gamla uttjänade satelliter, rester av rymdskepp 

och annat skrot som vi har lämnat där sen rymdforsk-

ningens första tid. Men vad skulle hända i framtiden? 

När rymdskepp inte används endast i forskningen utan 

också inom industri och turism? Vad gör vi med de 

stora mängderna med skrot då? Välkommen till jobbet 

som SHIPBREAKER.  

I detta spel så har du tagit jobbet som skeppsbrytare. Ditt jobb är att demontera och åter-

vinna rymdskepp på en massiv skala. Från små 

transport och spanings skepp till gigantiska bränsle 

transporter och lastfartyg. Detta jobb ger väldigt 

bra betalt eftersom du får betalt för allt skrots 

värde, men det är också väldigt farligt. Rymdskepp 

byggdes inte för att tas isär, så de kan bli en väldigt 

farlig omgivning. Du måste själv upptäcka de bästa 

metoderna för att demontera och skrota skeppen 

på snabbaste, säkraste sätt.  

Som väl är har du bra utrustning på hand. Din rymddräkt med raketer för färd utan gravit-

ation, en elektrisk änterhake med linor för tunga vikter, en laser med skärsystem och rikt-

ningsbara sprängladdningar. Tyvärr är allt detta byggt efter en budget så dom funkar inte 

hur länge som helst. Reparationer och resurser får du bekosta själv, men rymdskeppen du 

får in har kanske extra resurser på lager. Tumregeln är ”mät dubbelt, skär en gång” det or-

det på egen hand sparar en hel del bråk, speciellt om du skär upp pansarplåt som är farligt 

nära en av skeppets bränsleledningar.  

Oftast så är de mest värdefulla delarna på skeppet 

dess externa plåt, elektriska system och interna 

komponenter. Men den stora skatten är oftast skep-

pets energikälla, reaktorn. Den är oftast värda en 

mindre förmögenhet, men så fort man kopplar bort 

den från dess system (Det vill säga kylning och ven-

tilation) så börjar den smälta ner. Med reaktorer, 

man har ingen aning hur lång tid man har att jobba 

med innan den säger BOOM. Så innan man ens bör-

jar med dessa, så är det nog bäst att rensa upp en klar väg till lastkajen så du kan rycka ut 

reaktorn snabbt, då den kan kylas ner ordentligt. Delar av ett rymdskepp är inte värt ett 
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rött öre om den sprängs i bitar.  

Alla skepp kommer att ge sina egna utmaningar, från invecklad design till komplicerade sy-

stem. De värsta alternativen är däremot ökända ”Spökskepp”. Dessa skepp bara hittas över-

givna ute i rymden utan personal. Istället verkar någon underlig alternativ intelligens tagit 

över skeppet. Dessa AI kommer hela tiden bråkas med skeppens system som gör ditt jobb 

invecklat, som att öppna och stänga dörrar under jobbet eller förorsaka explosiva situationer. 

Dessa intelligenser vill inte kompaniet 

ha något att göra med, så förstör de 

innan de förstör ditt jobb.  

Livet som skeppsbrytare är farligt, 

men med disciplin, försiktighet och 

en bra dos tålamod, så kan du 

kanske skapa en framtid byggd på 

resterna av den koloniserade rym-

den. Din metod och hur du jobbar 

på uppgiften kommer bestämma 

om du blir en av industrins legen-

der, eller en till av de misslyckade 

försöken.  

 

                                                                   Good Luck Shipbreaker.  
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Orsa rovdjurspark 
Djur har alltid varit intressant för mig ända sen jag var barn och gjorde egna djurböcker, ritade av fotspår eller 

bara tog hand om mina husdjur. Nu är jag vuxen ägd av en katt men fascinationen finns ännu kvar – om än i 

den latare versionen där jag kollar på naturdokumentärer i soffan eller slött kollar efter fåglar på en promenad. 

2018 släpade mina föräldrar med mig till Dalarna och när vi låg i husvagnen och hade tråkigt i regnet så kollade 

jag upp diverse aktiviteter i närheten. Av en ren slump såg jag något som genast fångade min uppmärksamhet, 

nämligen Orsas Rovdjurspark. Som den väldigt naturintresserade person jag är så blev växte näsan av nyfiken-

het en önskan framfördes om att åka dit. Som tur lyckades jag locka de andra, lite mindre intresserade, om di-

verse andra pensionärsfällor i form av loppisar och museum på vägen. I själva Orsas Rovdjurspark finns det 

otippat nog rovdjur som lever i en miljö lik de svenska skogarna som björn, järv, varg och lodjur. Även lite mer 

exotiska djur såsom Amur tiger, isbjörn samt det jag tyckte var allra häftigast nämligen snöleopard. Efter att ha 

betalat och kollat runt i salen där det fanns information om alla djuren så gick jag vänster där man kunde se 

järvarna då de skulle matas. Det var rätt roligt även om det var mycket folk. Efter det kunde man fortsätta för 

att se björnarna, både brunbjörn och isbjörn fanns. Sistnämnde var både imponerande och rolig eftersom den 

var i vattnet och lekte med en plastdunk och en flytande träbit. Enligt parkens utsago skulle det även finnas 

lodjur men de var för blyga inför mig.  

Även snöleoparden var blyg och stannade helst inne i sitt lilla hus den bodde i men jag var enveten och till slut 

stack den nyfiket ut sitt huvud genom dörren. I min iver att fotografera råkade jag till och med ställa in telefo-

nen på fotoserie istället för enskilt foto så slutade med ca fyrtio likadana bilder jag inte tordes ta bort tills jag 

säkrat bytet på min stationära dator. Längre upp fanns ett par väl kamouflerade Amur tigrar (tidigare kallade 

sibiriska tigrar) som spatserade runt i sin inhägnad. Man kunde även gå upp på en ramp för att få en bättre 

översyn över de olika djuren framförallt björnarna. På parken föder de upp björnungar så det var roligt att se 

dem springa runt och leka. De sista djuren jag såg var berguv som nästan misstogs för staty och några väldigt 

skygga vargar. Sistnämnda hade en väldigt stor inhägnad men jag är envis så gick runt flera varv tills en nyfiken 

dök upp för att genast springa iväg.  

Nu kommer det roligast nämligen lite fakta om djuren! 

Järv, gulo gulo 

Finns i: Norra Sverige 

Äter: Ren, mindre däggdjur och as. Endast tretton procent av renarna de 

äter har de dödat själva. 

Föräldraskap: Mellan februari-mars föder honan 1-3 ungar som stannar hos 

henne ungefär ett år.   

Hotad: Fredades inte förrän 1969 och 1993 startade det svenska järvprojektet som 

forskar om samt förser djuren med sändare. Trots att den är rödlistad så sker tyvärr mycket tjuvjakt.  

Klappa: Nej 

Järven är ett mårddjur som har ett oförtjänt rykte om att den ska vara glupsk, förr trodde man till och med att 

den kunde äta sig igenom stenmurar. I själva verket är den väldigt stark och kan släpa stora byten samt duktig 

på att gömma rester i snön vilket kan få det att verka som om den ätit upp allt på en gång. En stor fördel när de 

jagar är sina stora tassar som fungerar likt snöskor i snön. När renarna har svårt att manövrera i snön så kom-

mer järven snabbt ikapp. De är även duktiga på att klättra i träd och har ett väl utvecklat luktsinne. För att 

komma undan angripare kan den precis som skunkar utsöndra en illaluktande vätska. Parningstiden är mellan 

april till augusti och för att hinna gräva en ordentlig lya med ett förråd av mat används fördröjd inplantation. 

Här i Sverige blev järvar inte fredade förrän 1969 och 1993 startade det svenska järvprojektet som forskar om 

samt förser djuren med sändare. Trots att den är rödlistad så sker tyvärr mycket tjuvjakt. 
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Skandinavisk brunbjörn, ursus arctos 

Finns i: Norra Sverige 

Äter: Allätare. Kött utgör endast en fjärdedel av dieten, till största del äter den bär 

och växter 

Föräldraskap: Föds i idet under vintern och väger bara ett halvt kilo vid födseln. 

Vid våren har de tiodubblat sin storlek men stannar hos modern tills nästa vintervila. 

Hotad:  Björnarna fortplantar sig nu mera lite långsammare eftersom de lever trängre än innan men arten är 

ändå på uppgång. Tjuvjakt förekommer trots försiktig jaktindelning. 

Klappa: Nej, men inte så farlig som man tror. För att undvika att träffa på björn ska man väsnas myck-

et och gå med vindriktningen så de vet var du är. 

Ett av våra mest mytomspunna djur är björnen. Genom tiderna har man sett den med både vördnad och rädsla. 

Många är ändå rädda för att stöta på en björn ute i skogen. Som tur så går de flesta möten mellan björn och 

människa lugnt till så länge den inte blir skrämd eller känner sig hotad. En vanlig myt är att björnar med ungar 

är mer aggressiva men studier har visat sig att även de med ungar går undan. Fram tills sjuttonhundratalet 

fanns den i Småland men sen dess har den drivits längre och längre norrut och när det 1864 infördes skottpeng 

motsvarandes en hel ko per björn så minskades beståndet ordentligt ända tills att de fredades 1905. I början av 

nittonhundratalet så fanns det endast dryga 100 björnar och idag är beståndet nästan uppe i tre tusen.  

Isbjörn, ursus maritimus 
Finns i: Arktis, Alaska, Kanada, Grönland, Svalbard och Ryssland.  

Äter: Sälar och sälkutar  

Föräldraskap: Vanligtvis föds två stycken ungar som stannar hos modern två till tre år.  

Hotad: Det största hotet är klimatförändringar som smälter den arktiska havsisen. 

Det andra stora hotet är miljögifter som  samlats upp av bytesdjur och sedan i stora halter 

slutar upp i isbjörnen.  

Klappa: Nej, på Svalbard där isbjörnar finns behöver du gevär för att lämna bebyggelse.  

Isbjörnen är faktiskt inte vit utan snöfärgad! Den har en transparent, pigmentfri päls och det är bara våra ögon 

som uppfattar solens reflektioner som vita. Huden är svart eller rödfärgad och under den finns ett dryga deci-

metern lager av fett. Tassarna mäts upp till ca trettio centimeter med små fästande papiller på varje trampdyna. 

Honan är brunstig endast var tredje år eftersom konkurrensen är hög blir det ofta slagsmål mellan hanarna. 

Under september bygger honan sig ett väldigt trångt ide i snödrivor längst vatten. När den är färdig låter hon 

snön täcka ingången. Isbjörnar har inga bestämda territorium utan istället har de stora hemområden. Eftersom 

isen hela tiden varierar i form och storlek så vandrar de mycket mellan. Forskare har spårat en isbjörn som gått 

ända 50 mil men vanligtvis håller de sina hemområden till ca 16 mil. 

Snöleopard, panthera uncia uncia 
Finns i: På klippor och bergsstäpper i Centralasien, flest finns i Mongoliet.  

Äter: Blåfår, stenbock och argalifår.  

Föräldraskap: Lever ensamma förutom under parningssäsongen januari-mars och 

föder tre ungar som stannar hos modern ca 1½ år. 

Hotad: Ja, 2017 meddelade WWF att det endast fanns mellan 3900 till 6400 exemplar kvar. Förutom 

miljöförändringar och tjuvjakt så blir många skjutna av nomadiska folk som vaktar sin boskap. 

Klappa: Nej, var istället glad att ha sett en.  

Snöleopard kan bli upp till 115 cm lång utan svansen medräknad. Svansen i sig kan bli upp till en meter lång och 

kyla lindar den svansen runt kroppen och andas in i pälsen, vilket värmer ansiktets känsliga delar. Tack vare 

sina korta ben kan snöleoparden hoppa upp till 15 meter. Tassarna är stora med mycket päls för att kunna fun-

gera som varma snöskor. Precis som mindre kattdjur kan de inte ryta. För att få en bra överblick över sitt jakt-

område föredrar de att smyga runt bland klippornas brant.  

I de flesta fall ligger hemområden på 30-65 kvadratkilometer men om de har för lite jaktbyten kan området 

ligga på upp till 1000 kvadratkilometer. Snöleoparden stryker runt mycket för att lämna markeringar. En snö-

leopard har kartlagts vandra 27 mil genom en öken under en enda natt. 
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Amurtiger, panthera tigris altacia 
Finns i: Bergskedjan Sikhote-Alin samt floderna Amur och Ussuri 

Äter: Vildsvin, sikahjort, kronhjort och ibland andra rovdjur  

Föräldraskap: Honan föder vanligtvis 2-3 ungar som sedan lämnar henne efter arton månader. 

Hotad: Starkt hotad men på uppgång, WWF har sedan 1994 arbetat med projekt Tx2 som syftar på att 

dubbla antalet tigrar till 2022. 

Klappa: Om du inte är rädd om fingrarna. 

Amurtigern som även kallas Sibirisk tiger trots att den inte lever i kalla Sibirien 

utan i den lite varmare ryska provinserna vid Stilla Havets kust. Området den 

lever i är väldigt varierat med ett komplext klimat vilket gör tigern känslig för 

förändringar. 

Med en genomsnittlig vikt på 160-190 kg är den världens största tigerart. Pälsen är ljusare och tätare än andra 

tigrars med ett tjockt lager fett under för att klara av kylan samt stora breda tassar som kan bli upp till 15 cm 

långa. Sibiriska tigern har bruna ränder istället för svarta vilket hjälper den jaga i höga gräs. Ungefär en av tio 

anfall lyckas, vilket kan låta som en låg siffra men tigern är väldigt skicklig på att inte låta något gå till spillo. 

Under bara en natt kan de äta ca 35 kilo kött.  

De lever ensamma och är väldigt territoriella djur. För att visa andra tigrar att de är där lämnas klös- och urin-

markeringar på träd eller stenar.  

Varg, canis lupus 
Finns i: Vargen är väldigt anpassningsbar och är det mest utspridda rovdjuret 

på norra halvklotet 

Äter: Siktar helst in sig på älg och rådjur men är allätare  

Föräldraskap: Lever i flockar bestående av ett par och deras ungar. Honan är 

dräktig i ca 63 dygn och föder två till åtta valpar i en lya. Valparna lämnar senare flock-

en för att leta upp eget revir så att de kan starta en egen flock. 

Hotad: I Sverige räknas den som hotad och är tyvärr åter på nedgång. Största 

hotet är inavel och tjuvjakt. 

Klappa: Vargen är ingen hund utan ett vilt djur! Klappa på egen risk  

Vargen har ett oförtjänt rykte som ett blodtörstigt odjur bara ute efter blodsutgjutelse. I själva verket så angri-

per vargen sällan människor utan är väldigt skygga djur som helst undviker kontakt med oss. Senast en varg i 

frihet angrep en människa var 1821, då den så kallade Gysingevargen dödade nio lokala barn. Detta exemplar var 

uppvuxet i fångenskap vilket vant den vid människor – men ett människovant djur är inte ett tamt djur utan ett 

vilt uppvuxen i en onaturlig miljö. 

Redan under 1200-talet bedrevs så kallade ”vargskall” där torpare och bönder jagade varg i skogen. Detta var 

inte bara ett sätt att begränsa rovdjurets utbredning utan även ett sätt för kungen och adeln att visa upp sin 

militära makt inför allmogen. På slutet av 1700-talet då allmänheten fick jakträtt. Eftersom vargen då fick ont 

om klövvilt att jaga började den rikta in sig på människans boskap vilket led till konflikter. Attackerna i Gysinge 

1821 spred rädslan för vargattacker och när vargen fridlystes 1966 var den nästan utrotad i landet. Än idag pågår 

det kontroversiella arbetet med att återintroducera varg i Sverige. 

En vanlig myt är att varg mest tar gamla och döende älgar. I sanna verket tar de mest unga kalvar under ett års 

ålder för att undvika att bli skadade. Ibland tar vargar fler bytesdjur än de kan äta upp. Detta tyder inte på att 

vargen är glupsk eller blodtörstig utan beror helt enkelt på att rovdjur gärna tar chansen att säkra matförrådet. 

Skandinaviska vargar har en gråbrun päls med svarta markeringar över huvud, svans och rygg. Mankhöjden kan 

ligga på runt 90 cm och vikten mellan 35-55 kg. 
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Lodjur, lynx lynx 
Finns i: Alla län förutom Gotland.  

Äter:  I Skandinavien är ren och rådjur favoritfödan och den lämnar endast kvar det 

oätbara. En lodjurshona med två ungar kan äta upp ett rådjur på ungefär tre dygn.  

Föräldraskap: Honan får en till tre ungar som föds från maj tills mitten av 

juni. Nästa vår lämnar ungarna modern för att hitta sina egna områden 

Hotad:  De största hoten mot lodjur är tjuvjakt och rävskabb. Lodjur klassas från 2020 

som ”sårbar” av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).  

Klappa: Om du lyckas 

 

Att se ett lodjur i det vilda är väldigt ovanligt och det var ett av de få djur i Orsa som jag inte fick se. Likt de 

flesta kattdjur är de väldigt skygga och vill ha sitt revir ostört samt säkert. Lodjur har även en väldigt bra hörsel. 

En visselsignal som en hund hör på 3 km kan lon höra på 4,5 km. Så kommer det några oinbjudna gäster har 

den god tid på sig att dra sig undan.  

Redan på vikingatiden var norden en viktig exportör av loskinn. Under Gustav Vasas tid var priset på ett sådant 

40 mark, vilket kunde föda en familj ett helt år. På grund av all jakt så fanns det inte längre lodjur i södra Sve-

rige 1830, trettio år senare var de borta även runt Mälardalen. I början på 1900-talet betalade staten tillsammans 

med privata fonder ut skottpengar på lodjur vilket satte spiken i kistan för det kvarvarande lodjursbeståndet. 

Inte förrän 1928 fridlystes lon så att arten kunde börja repa sig.   

För att klara sig i vårt klimat har de tät, långhårig päls. Den är grå på vintern men på sommaren byts det till en 

tunnare rödbrun sommarpäls. Tassarna är breda för att fungera som snöskor på vintern. Precis som våra katter 

hemma kan lodjur fälla ut sina klor vilket är bra för att klättra i träd. Hanarna kan vandra väldigt långt, mellan 

februari 2009 och februari 2010 avlade en hane en sträcka på 160 mil.  

Berguv, bubo bubo 
Finns i: Hela Sverige förutom längst upp i norr  

Äter: Smågnagare och kräldjur, ibland andra rovfåglar som t.ex. ugglor  

Föräldraskap: På våren lägger honan två till tre ägg som kläcks efter unge-

fär 35 dagar 

Hotad: Fridlystes 1950 och är med på naturvårdsverkets rödlista, de exem-

plar som finns vilt i Sverige är till stor del utplanterade 

Klappa: Den flyger nog iväg om du försöker.  

Som världens största och tyngsta utmärker sig berguven med sina öron tofsar och 

stora orange ögon. Tofsarna används för att förmedla olika sinnesstämningar ugg-

lor sinsemellan, ligger de bakåt så är de avspända. Uven är nattaktiv, på dagarna 

sitter den tätt intill en trädstam och vilar. Blir den då upptäckt av kråkor börjar de genast att svärma den i hopp 

om att den förflyttar sig.  

Förr var berguven en vanlig syn i skogs- och skärgårdstrakter över hela landet men under 1900-talet blev den 

nära inpå utrotad. Den. Anledningen till jakt har varit konkurrens om småvilt, handel med ägg samt den skott-

peng som fanns fram till 1925.  

Uven bildar livslånga par som föredrar att häcka i bergiga skogstrakter och klippor längst skärgården. Paret 

bygger ett väldigt enkelt bo med lite kvistar och spybollar. När äggen är lagda vaktar honan aggressivt boet mot 

bland annat grävlingar och rävar medan hanen försörjer henne och ungarna med mat. Ungarna tar sina första 

flygturer efter två månader men stannar kvar hos sin mor tills de är helt självförsörjande vid 25 veckor och kan 

lämna boet. Efter det lever de ett kringströvande liv tills de hittar en lämplig partner och ett häckningsrevir. 

 

Källor:                                                                                                                                                                             Emelie B. 

https://www.orsagronklitt.se/rp/parken/vaara-djur  

https://nordensark.se/djuren/daggdjur 

https://www.tigers-world.com/siberian-tiger/ 

https://www.skansen.se/sv/berguv 

https://nordensark.se/djuren/daggdjur
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               Into The Radius (VR) 

                                                  Ulrik Hallefjord 

Alla av oss känner till Chernobyl. Även känt som den värsta radioaktiva kata-

strofen i världen. En katastrof av ofantliga mått som ledde till död, skada och 

förstörelse på en massiv skala. Atomens förödande kraft sattes i perspektiv den 

dagen. Men vad om saken blev på något sätt värre? Vad om situationen gick till 

en så fasansfull nivå att världen inte längre kunnat tackla den? I detta spel, som 

är inspirerat av de välkända STALKER spelen så får du uppleva resultatet av en 

sådan situation.  

Spelet utspelar sig ett antal år efter ”Händelsen” som det kallas. Kort efter 

Chernobyl katastrofen, så slog sedan en okänd komet ner, och vad som än var i 

den kometen gillade inte radioaktiv strålning. Resultatet var vad forskare kunde 

bara kalla ett inaktivt svart hål som nu satt still över området, som även skap-

ade en kilometer tjock evig dimma i hela området. Alla som utsattes för den unika strålningen i zonen blev effektivt be-

roende av den. Att lämna området är därför omöjligt för alla som är där. Det inkluderar du själv, som en av zonens 

utforskare så är du tvungen att skapa ett liv bland zonens oförklarliga sken. 

Rätt mycket av området har förändrats av händelsen, som resultat så är hela 

området en vakande mardröm. Området är befäst av varelser som trotsar alla 

fysiska lagar och vad värre är, de är väldigt farliga. En smart utforskare vet att 

förberedelse är nyckeln, en kniv, matransoner och utrustning kan innebära skill-

naden på liv och död. Men man måste välja försiktigt vad man tar med. Ta med 

för mycket och det kommer att tynga ner en hel del, för lite och man kommer 

sakna det som krävs när man behöver det. Risk och belöning är en evig baktanke. 

Dina finanser är alltid begränsade.  

Som om varelserna inte var illa nog. Hela 

zonen är som ett minfält bestående av 

synliga och inte så synliga faror. Dessa 

”Anomalier” som de kallas är livsfarliga och väldigt svåra att navigera. Några 

bryter ner allt som vandrar in. Andra kastar ut allt och alla tillbaks med för-

ödande kraft. Som regel så kan man oftast lista ut var dessa är utifrån ljud och 

syn. Men det bästa vapnet man har är små metallpjäser som, beroende på var 

de hamnar, kan visa var dessa faror finns. De kan också hjälpa med att visa den 

säkra vägen, ganska viktigt eftersom många skatter kan finnas i världens mest 

oframkomliga platser.  

 

 

Dessa skatter är oftast is form av speciella Artefakter, som trotsar lagar-

na mellan fysik och natur, dessutom värda en mindre förmögenhet.  De 

är väldigt svåra att få tag på, men de utgör ryggraden för dina finanser 

eftersom omvärlden betalar gärna för en leverans. Dessutom så kan 

artefakterna hjälpa med din orientering och överlevnad. En sorters ar-

tefakt kan läka dina skador, andra kan visa var du har gått på sistone så 

du kan navigera samma väg eller märka säkra passager.  Tyvärr så är 

inte alla artefakter helt stabila. Några faller sönder med tiden, ju mer 

de sönderfaller, desto mindre är de värda.  
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Dina vapen kan skydda mot många av zonens faror, men utan am-

munition så är de bara en dyr pappersvikt. Kniven är pålitlig men inte 

tillräcklig och dina mediciner är begränsade och dyra. Dessutom så 

får du inte någon hjälp med skjutvapen. Alla agerar som de gör i 

verkligheten. Magasin måste du fylla för hand, vapen måste rengö-

ras för att bevara prestanda och om ditt vapen är i dåligt skick, räkna 

med att mekanismen fastnar stup i kvarten. Försiktighet är nyckeln i 

mycket. 

Livet i zonen är ett som hela tiden är på gränsen. Varje gång du går 

ut kan allt gå fel, beroende på hur du har förberett och planerat din 

resa. Du kan aldrig släppa din vakt eftersom det kan leda till att 

vandra in i en fälla, eller överraskas av de många farorna runtom. 

Frågan är om du återvänder levande, eller om du ens hittar resurserna du behöver för att finansiera din nästa resa. Var 

drar du linjen, när ditt liv står på spel? Hur långt är du villig att gå för att göra klart ditt uppdrag? Lycka till i denna värld 

där ingenting är som det ser ut… 
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Stephen King  
”Ondskan kan ha många 
ansikten. Även ditt.” 
 
Tänk dig att du blir anklagad för ett bestialiskt brott. Bevisen pekar mot dig. Du har ett 
orubbligt alibi. Ja, du var rentav i en annan stad då brottet begicks, fast ögonvittnen och tek-
nisk bevisning pekar ut dig. Det finns videoinspelningar som styrker ditt alibi, men krimina-
larna vill ändå inte tro det. 
De fattar inte hur du har kunnat vara på två ställen samtidigt. De tror att du planterade bevi-
sen i den andra staden eller så har du en dubbelgångare. 
Du grips inför 1500 åskådare på basebollmatchen. Du är hemmalagets tränare, Terry Mait-
land även kallad: Tränare T. Din fru och dina två flickor förstår absolut ingenting och det gör 
inte du heller. 
Du låter dig handfängslas och föras bort av Flint Citys polismakt. Största delen av invånarna 
är säkra på att du är boven, att du har våldtagit, mördat och lemlästat den elva åriga pojken. 
och de vill inget hellre än att du döms till döden. NÅLEN! NÅLEN! GE HONOM NÅLEN! 
vrålar folkmassan unisont utanför domstolsbyggnaden då tränare T ska in på häktningsför-
handling. Men något går snett … tränare T kommer aldrig in. 
Tioåriga Grace Maitland har svårt att sova om nätterna. Hon är drabbad av fruktansvärda 
mardrömmar. Om det alls är drömmar?! 
Kriminalare Ralph Anderson håller ärendet vid liv och går återigen igenom materialet. Han 
blir mer och mer övertygad om att det handlar om en dubbelgångare. Ett liknande fall har 
initierats i en annan Amerikansk delstat, och desto djupare jag gräver i boken ju mer börjar 
jag känna igen den gamle King och jag njuter till fullo. Halvvägs in i handlingen synliggör sig 
en varelse för en vettskrämd Jack Hoskins som lovar 
och svär på att göra som han blir tillsagd. När dagen 
gryr har han just skjutit undan drömmen och Ralph 
kallar kollegiet till möte. 
Efter en lång överläggning beslutar sig sällskapet för 
att bege sig till Texas och det gör även en inte en-
bart till sinnet sjuk Jack Hoskins. 
 
 
Joakim Becker 

Outsidern (2018) 
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Dikter av Jocke B 

Ilona 
 
Fast mitt hjärta 
gav upp 
gjorde inte 
hon det. 
 
Hon viskade: 
”För tidig död” 
i mitt öra 
och jag vaknade. 

Skuggspel 
 
Jag är endast 
en figur 
skuggan som 
avtecknar sig 
mot väggen 
Silhuetten som 
rinner ner på 
marken 
och 
letar sig ner i 
dagvattenbrunnen 

Ingenting består 
 
 
Allting du har 
kommer tas ifrån 
dig. 
 
Jag har en psykos 
så det blir 
skönt. 

Inspirationskälla 
 
Jag har tömt 
min källa 
så nu går jag 
omkring och 
fyller på 
 
Det är svårt att 
hitta poesi i skogen 
men jag vet var 
jag ska leta 
så det ska nog 
gå. 

Att man aldrig 
ska få lugn och ro 
 
Någon ropar i det 
tysta. 
Det är någon som 
stör. 
Någon utanför som 
ropar på hjälp. 
 
”Håll käft!”, skriker 
jag och slår igen 
fönstret. 

Man kan också lyssna på Jocke på youtube i ett samarbete med 
Brusfabriken  

Joakim Becker & Brusfabriken - Heroin Länk: https://youtu.be/KieGUN_voRo 

 

Joakim Becker & Brusfabriken - Pennywise Länk: https://youtu.be/mrSvMjpRNfw 

https://youtu.be/KieGUN_voRo
https://youtu.be/mrSvMjpRNfw
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Mats Quiz 
Fråga 1 

Vilket år restes Berlinmuren? 

1. 1961 

X. 1959 

2. 1960 

 

Fråga 2 

Vilken av följande frukter innehåller flest kalorier per viktenhet? 

 1 Kiwi 

X Mango 

2 Avokado 

 

Fråga 3 

Vilken av följande svenska författarinnor skrev Gösta Berlings saga (1891), En herrgårdssägen 

(1899) och Arnes penningar (1904)? 

1 Dagmar Lange 

X Selma Lagerlöf 

2 Anna Maria Lenngren 

 

Fråga 4 

Vilken av följande färger är utelämnad i uttrycket ______ av avund? 

1 Blå 

X Grön 

2 Svart 

 

Fråga 5 

Vad heter de fyra evangelisterna, som var och en beskrivit Jesu liv och gärningar? 

1 Matteus, Markus, Moses och Johannes 

X Matteus, Johannes, Lukas och Paulus 

2 Matteus, Markus, Lukas och Johannes 
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Fråga 6 

Varifrån kommer en bil med nationalitetsbeteckningen CH? 

1 Schweiz 

X Tjeckoslovakien 

2 Polen 

 

Fråga 7 

Vilket av följande mått anger hur högt ovanför golvytan en korrekt placerad basketboll-korg 

skall sitta? 

1 290 CM 

X 305 CM 

2 307 CM 

 

Fråga 8 

Med avseende på ytan: vilken är störst – en tennisplan eller en basketbollplan (i m^2)? 

1 Tennisplan 

X Lika Stora 

2 Basketbollplan 

 

Fråga 9 

Med vilken av följande hastigheter kretsar jorden kring solen? 

1 14 702 Km/tim 

X 72 402 Km/tim 

2 107 244 Km/tim 

 

Fråga 10 

Hur många musiker återfinns i en septett 

1 7st 

X 8st 

2 9st 



 

Fråga 11 

Vilket år räknar man med att guldrushen i Kalifornien tog sin början? 

1 1854 

X 1849 

2 1844 

 

Fråga 12 

Vilken av följande städer i Europa ligger på ungefär samma breddgrad som New York? 

1 Paris 

X Genève 

2 Madrid 

 

Fråga 13 

Vilket av följande yrken hade tidigare Gerald Ford, som var USA:s president 1974-76? 

1 Advokat 

X Fotomodell 

2 Energiexpert 

 

Skiljefråga ??? 

Hur många bordtennisbollar skulle behövas för att komma upp i samma vikt som ett nor-

malt bowlingklot? 

 

1. 1 

2. 2 

3. X 

4. X 

5. 2 

6. 1 

7. X 

Dem rätta svaren 

8. 2 

9. 2 

10. 1 

11. X 

12. 2 

13. X 

Skiljefråga: 2 868 bordtennisbollar 


